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stojí za pĜeþtení
Dědická smlouva
str. 17
Na Suchdole hoří!
str. 23
Mikoláš a Miloš
na Suchdole str. 27
stojí za zapsání
pátek 4. 9. – 17.00
turnaj ve hře Mölkky
Komunitní zahrada

sobota 19. 9. – 14.00
4. suchdolské Alšoviny
Starosuchdolská restaurace

středa 23. 9. – 18.00
Barbara Nesvadbová
Knihovna

pondělí 28. 9. – 14.00
XI. Suchdolské posvícení
Suchdolské náměstí

sobota 3. 10. – 19.00
Memoriál Františka Malého
Suchdolské náměstí

motto
Čím více rozumu
a dobra je v člověku,
tím více rozumu
a dobra pozoruje
v lidech.
Blaise Pascal (1623–1662), francouzský matematik a spisovatel

Kdo nechce
kanalizaci
na Suchdole?
Za pár týdnů uplyne rok od voleb
do zastupitelstva, kdy díky vašim hlasům získalo naše sdružení SOS přes
68 % hlasů, jedenáct mandátů z patnácti. Nabídli jsme spolupráci druhému hnutí ANO 2011, které
získalo dva zastupitele, zbylé dva mandáty si
rozdělily ODS a ČSSD.
Jako starosta a dříve
místostarosta mohu potvrdit, že nyní je situace
v našem zastupitelstvu
úplně jiná, než byla v posledních třech volebních
obdobích. V minulosti
bylo zřejmé i u „opozičních“ zastupitelů, že jim
jde o naši městskou část.
Samozřejmě, že se vždy
na všem neshodneme, že
máme na řadu věcí rozdílný názor, že „opozice“ má kontrolovat
a korigovat, co „vládní“ strana dělá. Zastupitelská demokracie je ale
úžasná právě v těch diskusích a tříbení názorů, v hledání správného
postoje.

Nyní tomu tak bohužel není. Vše
nasvědčuje tomu, že některým členům zastupitelstva o prospěch městské části a jejích občanů nejde. Místo
toho, abychom společně hledali u hlavního města politickou i ﬁnanční podporu pro
Suchdol, jsme obviňováni z machinací s pozemky apod.
Jedním z příkladů,
jak funguje komunikace
našich politických souputníků z ČSSD a ANO
2011 s jejich stranickými
kolegy působícími o úroveň výše na hl. městě,
je situace okolo výstavby splaškové kanalizace
na Suchdole.
V minulém čísle jsme
vás informovali o tom, jak
investor hl. m. Praha připravuje
stavby chybějící infrastruktury na území naší městské části. Její příprava byla však na přelomu května a června
zablokována Radou hl. m. Prahy.
pokračování na str. 4

z radnice
Z jednání rady
Rada MČ na svých jednáních od 20. 4.
do 29. 7. 2015 projednala mimo jiné
následující body:
schválila výběr dodavatele části kamerového systému čítajícího 5 kamer
a 2 pojítka včetně montáže, v okolí Brandejsova náměstí v Praze-Suchdole, společnost LAM plus s.r.o., Praha 4, IČ: 25129619 za cenu 67 695 Kč
bez DPH.
Na základě doporučení KÚRI:
 souhlasila s navrhovanou přístavbou rodinného domu K Chumberku 670;
 souhlasila s navrhovanou stavbou rodinného domu Vysokoškolská/Ke Stavebninám, pozemky parc. č. 1928 a 1929 v k.ú.
Suchdol;
 nesouhlasila s přístavbou rodinného domu Nad Spáleným Mlýnem 323/13, protože navrhovaná rekonstrukce domu přesahuje značně stavební čáru, která je
u sousedních objektů dodržena;
 souhlasila s navrhovanou projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení stavby „Bytový
dům – Suchdol, ulice Stehlíkova“
na parc. č. 1242 v k.ú. Suchdol.
schválila žádost o grant od Letiště Praha a.s. z programu Žijeme zde
společně: Péče o zeleň – údržba zeleně na obecních pozemcích, ošetřování stromů a regenerace parků;
Odpadové hospodářství – příspěvek
na zavedení a provoz systému třídění odpadů, příspěvek na „sběrný
dvůr“ odpadů od občanů a odstranění „černých skládek“ na obecních
pozemcích.
nesouhlasila s pořízením změny
ÚP, která by měla navýšit koeﬁcienty
využití území OB-A na OB-C v území mezi ulicemi Otvovická a K Roztockému háji. Městská část zpracovala v roce 2013 studii využití území „V Rybářkách“ jako podklad pro
Metropolitní plán, kde je v tomto
území navrhována forma zástavby
rodinnými domy, čemuž vyhovuje
původní koeﬁcient OB-A. Tato forma zástavby odpovídá okolí a neklade zvýšené požadavky na související infrastrukturu (např. zatížení
komunikací individuální dopravou,
splaškovou kanalizaci – rozšíření kapacity čistírny odpadních vod v ČOV
Roztoky).
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poděkovala Mateřské škole K Roztokům za přípravu a provedení kulturního programu při jarním vítání
občánků.
schválila přihlášku „Vrby zapomenuté“ do celostátní ankety Strom roku 2015 vyhlášené Nadací Partnerství.
poděkovala ředitelce Základní školy Mikoláše Alše Alexandře Kejharové za nácvik a vystoupení pěveckého
sboru MIKEŠ při společenských akcích konaných v městské části (Stromy čestným občanům a Suchdolské
čarodějnice 2015).
na základě upravených podkladů provozovatele 1. vodohospodářské společnosti s.r.o. schválila upravené nájemné za vodohospodářskou
infrastrukturu (splaškovou kanalizaci – část odvádějící odpadní vody
do ČOV Roztoky) na rok 2015 ve výši 570 000 Kč.
schválila poskytnutí daru Domovu
Sedlec SPMP o.p.s. na provoz chráněného bydlení ve výši 30 000 Kč.
na základě cenového průzkumu vybrala dodavatele skladového kontejneru pro potřeby cyklohřiště na uložení materiálu a nářadí o rozměrech
3 m x 2,2 m x 2,2 m, materiál pozink
s čelními vraty opatřenými bezpečnostní závorou: ﬁrmu Jaromír Novák
Zásobníky CZ, IČ: 74315315, cena vč.
dopravy 25 590 Kč bez DPH.
Na základě doporučení KÚRI:
 souhlasila s výjimkou z odstupové vzdálenosti stavby domu Nad
Dolíky 112 od hranice pozemku;
 souhlasila s využitím části pozemku parc. č. 2217/1 v k.ú.
Suchdol, ul. Ke Kozím Hřbetům,
na umístění kompostárny s kapacitou do 150 t ročně;
 souhlasila se zateplením RD č.p.
1066, ul. K Transformátoru.
na základě návrhu tajemnice jmenovala od 1. 7. 2015 Ing. Janu Kolorosovou vedoucí Odboru hospodářské správy a obecního majetku Úřadu
městské části Praha-Suchdol.
vybrala pro přípravu a administraci projektové žádosti o dotaci od OPŽP na výstavbu kanalizace na Budovci – splašky odváděné na ČOV Roztoky a na kanalizace
na Starém Suchdole – Alšova vyhlídka – splašky odváděné na ČOV Roztoky společnost Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s., IČ: 47116901,
cena díla 105 000 Kč bez DPH.
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vybrala jako dodavatele výměny obou výtahů v ZŠ M. Alše společnost Kone, a.s., IČ: 00176842 za cenu
1 570 000 Kč bez DPH.
souhlasila s podáním žádosti
na MHMP, odbor technické vybavenosti, o rozšíření veřejného osvětlení
na Suchdole a Sedlci v následujícím
rozsahu:
 rozšíření osvětlení ulice K Horoměřicům, mezi ulicemi K Transformátoru a Kosova, po straně
u bytovek;
 ulice Stehlíkova – osvětlení chodníku u dětského hřiště roh domu
č.p. 930, 1 lampa;
 ulice Na Mírách – rozšíření
o 2 lampy veřejného osvětlení
k domům č.p. 1248 a č.p. 1301;
 propojení osvětlení schodů mezi Sedlcem (ulice U Rychty) a ulicí Na Rybářce, přístup k zastávce ČD;
 chodníky v prostoru mezi ulicemi U Kruhovky a Kamýcká (jedná se o chodník podél domů č.p.
934, 935, 936, 937, 938, 939,
910, 911, 941, 943, 945, 948);
 chodník podél ulice Kamýcká od přechodu přes Kamýckou od ulice Lysolajská až po zastávku BUS 107 „Kamýcká“
směr centrum na Brandejsově
náměstí;
 chodník na ulici Kamýcká v úseku konečná zastávka BUS 147 –
K Osmidomkům – Kosova;
 ulice Spálený mlýn;
 nasvětlení přechodů přes ulici Kamýcká (u ulice Lysolajská,
na Brandejsově nám. 2x, na Výhledském náměstí a u ulice
Dvorská).
Důvodem žádosti je zejména zvýšení bezpečnosti chodců na přístupech
k MHD.
nesouhlasila s navrhovanou úpravou územního plánu U 1262, jejímž
předmětem je navýšení míry využití území z kódu A v ploše OB na kód
B na pozemcích parc. č. 74/1-2, 74/45, 7415-16, 74/18-19, 74/23-35 v k.ú.
Suchdol, protože neodpovídá stávajícímu charakteru zástavby v území, kde jsou rodinné domy, a dále
z důvodu omezené kapacity příjezdové komunikace ul. Ke Kozím hřbetům, která je v délce cca 100 m široká pouze 4 m a je bez chodníku.
po úpravách schválila darovací

z radnice
smlouvu č. 179/2015 s Charlottou
Kotíkovou na přijetí křesla, ve kterém
sedával Mikoláš Aleš.
vybrala jako dodavatele opravy
oken v původní budově ZŠ M. Alše
společnost LAKOMAL VRCHLABÍ
s.r.o., IČ: 27535495, cena za vzorovou kalkulaci prováděných prací je
2 002 427 Kč bez DPH s tím, že se
bude účtovat podle skutečně provedených prací v jednotkových cenách
dle cenové nabídky. Před zahájením
prací bude proveden pasport každého okna, ve kterém bude speciﬁkován
rozsah prováděné opravy a provedena fotodokumentace okna.
schválila poskytnutí darů ve výši
800 Kč za každý měsíc v období leden-červen 2015 pedagogickým pracovníkům a vychovatelům škol zřízených městskou částí Praha-Suchdol.
nesouhlasila s žádostí pana Akhmeda Shodmonova o prodloužení prodejní doby stánku na Brandejsově náměstí po 20. hodině, zejména protože
to neodpovídá tržnímu řádu.
vybrala jako dodavatele odvlhčení
zdiva na jižní straně původní budovy a budovy krčku ZŠ M. Alše společnost HLZ a.s., IČ: 29256577, za cenu
288 214 Kč bez DPH.
Na základě doporučení KÚRI:
 nesouhlasila se změnou užívání stavby RD Stehlíkova č.p.
1166 na budovu pro kulturní
a duchovní osvětu a se stavební úpravou vjezdu na uvedené
pozemky do přepracování návrhu na parkování vozidel, protože parkování je navrženo na celé nezastavěné ploše pozemku
a vtahuje tedy dopravu hluboko od ulice mezi sousední domy, čímž by došlo ke zhoršení
podmínek k bydlení v okolních
nemovitostech;
 souhlasila s návrhem na dělení a scelení dotčených pozemků parc. č. 1/3, 1/6, 2, a 6/12,
vše k.ú. Suchdol – okolí areálu
Elmet (bývalá hospoda U Urbanů,
K Chumberku) na Kamýcké ulici;
 souhlasila s projektem přístavby
RD K Roztokům 1200 v k.ú. Suchdol pro stavební povolení;
 souhlasila s projektem stavebních úprav RD Staročeská 642
v k.ú. Suchdol.
vybrala jako dodavatele stavebních
úprav bez elektroinstalačních prací

pro multifunkční učebnu v 2. NP původní budovy ZŠ M. Alše společnost
ROKAJ – stavební ﬁrma, spol. s r.o.,
IČ: 25122649, za cenu 126 353 Kč
bez DPH.
schválila výběr dodavatele služby
„Provoz velkoobjemových kontejnerů VOK (přistavení kontejnerů, odvoz
a likvidace odpadu) na tříděný objemný odpad na Stanovišti kontejnerů Suchdolská a ve dvoře za budovou
MČ (uliční smetky)“ ﬁrmu Petr Kukla
– PAKK, IČ: 13820729.
vzala na vědomí podpořený grant
spolku ŽIJEME TADY v rámci výzvy
„Sousedíme si“ od Nadace Via ve výši
92 500 Kč a souhlasila s využitím pozemku č. 2280/1, k.ú. Suchdol – Komunitní zahrada pro realizaci úpravy
amﬁteátru v rámci projektu „Otevřená scéna po širým nebem“.
nesouhlasila s úplatným nabytím
garáže na pozemku parc. č. 1338/12,
v k.ú. Suchdol od její majitelky paní
Jany Struhové a nevyužije předkupního práva k této nemovitosti.
souhlasila s upraveným návrhem
smlouvy č. 247/2015 o právu k provedení staveb – přeložek sítí, zřízení přípojek splaškové a dešťové kanalizace a plynu, chodníku, vybudování parkovacího místa a o podmínkách výsadby náhradní zeleně na pozemcích parc. č. 1627/6, 1627/137,
1627/136, 2301/1 a 2422 v k.ú. Suchdol. Smlouvou se sjednává, že výsadbu na pozemku 1627/136 a přilehlém chodníku 1627/137 ve výši
min. 70 493 Kč zajistí Bytový dům
U Kruhovky, s.r.o., zbývající náhradní výsadbu v ceně 280 000 Kč zajistí MČ. Finanční prostředky ve výši
280 000 Kč převede investor – Bytový dům U Kruhovky, s. r. o. do 5 dnů
od podpisu smlouvy na účet MČ. MČ
provede náhradní výsadbu zejména na pozemku parc. č. 1627/6, a to
po dohodě s vlastníky okolních domů, a na dalších parcelách ve správě
MČ na území Suchdola.
schválila Darovací smlouvu č.
258/2015 se společností Gestin Holding a.s. – Hotel Hilton, IČ: 28391306
a přijímá dar – zahradní kuželky závěsné v hodnotě 9594 Kč pro společenské aktivity na komunitní zahradě. Kuželky budou půjčovány osobám
starším 18 let. Rada poděkovala členům spolku ŽIJEME TADY a místním
občanům za pořízení dvou dubových

lavic na komunitní zahradu a zároveň
poděkovala všem, kteří se podílejí
na údržbě a zvelebování zahrady (výsadba rostlin, zalévání, pletí, pocitový chodníček apod.). Rada dále poděkovala sdružení Centrum péče o děti
a rodinu za pořízení dřevěného stojanu na kola.
vzala na vědomí, že DP hl. m. Prahy neplánuje výměnu stávajících zastávkových přístřešků a informaci, že
hl. m. Praha připravuje novou koncepci jejich správy.
schválila výběr dodavatele strukturované kabeláže v budově úřadu MČ
Praha-Suchdol, společnost LAM plus
s.r.o., Praha 4 Modřany, IČ: 25129619,
celková cena je 355 096 Kč bez DPH.
vzala na vědomí, že Úřadem pro
ochranu osobních údajů bylo zaregistrováno zpracování osobních údajů –
seznam jubilantů ve věku 70, 75, 80,
85, 90 a výše každý věk, jednorázové
využití pro zorganizování setkání jubilantů v letošním roce.
Na základě doporučení KÚRI:
 souhlasila s navrhovanou stavbou K Roztokům 364/23;
 souhlasila s navrhovanou stavbou – úpravou samostatně stojícího RD – K Horoměřicům 646/13;
 nesouhlasila s navrhovanou stavbou – kanalizační přepad z pozemku parc. č. 524 na parc. č. 2333
v k.ú. Suchdol;
 souhlasila s napojením pozemku
parc. č.1890 k.ú. Suchdol na komunikaci ul. Majerové. Městská
část považuje umístění pojezdových ostrůvků v této ulici za nepřiměřené opatření vzhledem
k šířce ulice a rozsahu provozu;
 souhlasila s navrhovanými stavebními úpravami RD Stržná 693
(zimní terasa na stávající terase)
 souhlasila s umístěním stavby
rodinného domu, se stavebním
povolením a napojením pozemků parc. č. 6/25 a 6/73 na komunikaci ul. Kosova. Rada nesouhlasila s povolením vrtané studny
z důvodu nedoložení jakýchkoli
podkladů;
 schválila provedení úpravy pozemku parc. č. 2272/3 k.ú. Suchdol za účelem obnovení cesty
z ulice U Kapličky do ul. Bažantní;
 souhlasila s umístěním betonového šachového stolku s židlemi
na Suchdolském náměstí.

www.praha-suchdol.cz
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z radnice
vzala na vědomí informaci, že Státním zemědělským intervenčním fondem bylo dne 21. 7. 2015 schváleno
spoluﬁnancování projektu „Kyzlíkova
stezka“ z Programu rozvoje venkova
ve výši 100 % ceny bez DPH.
na základě doporučení hodnoticí komise vybrala dodavatele rekonstrukce stezky společnost Amika
FIRST s.r.o., IČ: 24219169 s nejnižší
nabídnutou cenou 833 425 Kč bez
DPH.

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol
na svých jednáních dne 23. 4.
a 25. 6. 2015 kromě jiného:
schválilo účetní závěrku a závěrečný účet MČ za rok 2014.
odmítlo přednesený materiál, který
jako zprávu o činnosti Výboru pro rozvoj Suchdola prezentoval Ing. arch.
Vavřík a uložilo předsedkyni Výboru pro rozvoj Suchdola zpracovat písemnou zprávu o průběhu činnosti
a předložit ji před příštím jednáním
zastupitelstva. Výboru uložilo připravit a projednat využití areálu Brandejsova statku městskou částí, vč. ﬁnanční rozvahy a možných zdrojů ﬁnancování, návrh spolupráce s ČZU
na využití areálu a ﬁnancování rekonstrukce a provozu areálu, odpovídající návrhy na úpravy projektu, a to vše
jako nutnou podmínku pro kvaliﬁkované rozhodování o možném převzetí
areálu Brandejsova statku od HLMP.
schválilo členství městské části
Praha-Suchdol v zájmovém sdružení právnických osob s názvem Svaz
městských částí hlavního města
Prahy.
schválilo přijetí daru Letiště Praha, a.s. ve výši 913 220 Kč na projekt v rámci programu „Žijeme zde
společně“ na oblasti: Péče o zeleň –

údržba zeleně na obecních pozemcích, ošetřování stromů a regenerace
parků; Odpadové hospodářství – příspěvek na zavedení a provoz systému
třídění odpadů, příspěvek na „sběrný dvůr“ odpadů od občanů a odstranění „černých skládek“ na obecních
pozemcích.
schválilo realizaci projektu „Rozšíření prostor pro výuku 1. stupně ZŠ
M. Alše“ sestávající z následujících
částí: tři kmenové učebny pro 1. třídy,
učebna ve sníženém přízemí, učebna
praktického vyučování, multifunkční
učebna pro 1. stupeň, renovace špaletových oken, bezbariérový přístup
do všech podlaží v obou budovách
základní školy.
konstatovalo, že nebyla předložena písemná zpráva o činnosti Výboru
pro rozvoj Suchdola a zpráva nebyla
ani projednána a schválena výborem.
Uložilo předsedkyni výboru předložit
výborem projednanou zprávu o činnosti před zářijovým zasedáním zastupitelstva tak, aby mohla být rozeslána spolu s ostatními podklady pro
zastupitele.
schválilo přijetí účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 309,7 tis. Kč na akci „ZŠ
M. Alše – Zateplení krčku budovy“,
ve výši 1 538,7 tis. Kč na akci „Zateplení budovy ÚMČ“ a přijetí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 688,8 tis. Kč na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Praha-Suchdol.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva
a rady městské části jsou k dispozici i na www.praha-suchdol.cz. Přečíst si zápis on-line můžete i v Místní
veřejné knihovně, kde je přístup k internetu zdarma.

Novela zákona
O veřejném zdraví
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
ve středu 20. 5. 2015 schválila novelu zákona O veřejném zdraví. Vládní
návrh novely zákona navrhoval omezit roli krajských hygienických stanic
při vyhlašování ochranného hlukového pásma (OHP) v okolí letišť. V průběhu téměř ročního projednávání
tohoto zákona předložili poslanci pozměňovací návrhy, které vycházely
vstříc stavební lobby a chtěly snížit
ochranu obyvatel před hlukem z dopravních staveb.
Na základě spolupráce městských částí Nebušice, Lysolaje, Dolní Chabry, Ďáblice a Suchdol a ústavů Akademie věd ČR a ČZU podala
středočeská poslankyně Věra Kovářová (STAN) pozměňovací návrh, který sněmovna přijala a podle kterého budou ochranná hluková pásma
(OHP) v okolí letišť i nadále vyhlašována pouze po dohodě s hygieniky.
Na území, kde je vyhlášeno OHP, nejsou dodržovány hygienické hlukové limity, a hygienici tak před vyhlášením
OHP budou moci posoudit zdravotní
rizika obyvatel zde žijících a stanovit
podmínky provozu na letišti.
Dále se poslankyně Kovářová výrazně zasadila o nepřijetí tzv. časově neomezené výjimky na nedodržování hygienických limitů hluku u nově
zprovozněných staveb (silnice, dálnice
apod.), a díky tomu se nepodařilo prosadit snížení ochrany
obyvatel před hlukem
z dopravních staveb.

Václav Vik,
zástupce starosty

Kdo nechce kanalizaci na Suchdole?
pokračování ze str. 1
Návrh radní Plamínkové (Trojkoalice-STAN) na vypsání zakázky na výstavbu kanalizace na Budovci podpořili pouze tři členové rady za Trojkoalici a jeden
za ANO 2011. Tři radní za ČSSD
a zbylí z ANO 2011 pro přípravu zakázky nehlasovali. A to přesto, že
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koaliční smlouva i programové prohlášení rady hl. m. Prahy zahrnují výstavbu kanalizací na území Prahy a pražská koalice v únoru tohoto
roku schválila v rozpočtu na její budování v Suchdole 40 milionů korun.
V Praze to politicky vře, jak dopadne projekt pražské koalice, v tuto chvíli nevíme. Ale fakt, že je opět
blokována, nyní politiky z ČSSD
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a hnutí ANO 2011, výstavba kanalizace na Suchdole, se stává neúnosným. Přijďte se 10. září v 9 hodin
zeptat pražských radních na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy, proč nechtějí vybudovat
na Suchdole kanalizaci.
Petr Hejl,
starosta městské části

z radnice

Jak to vlastnČ je
s tČmi pozemky
V poslední době při různých jednáních, např. výborů a naposledy pak
na červnovém zasedání zastupitelstva, jsme se spolu s přítomnou veřejností dozvěděli několik nesmyslných fabulací o tom, jak městská
část kšeftuje s pozemky určenými
pro sport.
O to, komu patří atletický ovál
a přilehlý tenisový a volejbalový kurt
u sokolovny, se Slavoj a Sokol nejdříve soudily. Následně je Slavoj prodal
developerské ﬁrmě Rezidence Suchdol, s.r.o. Slavoj tehdy odmítl pozemky prodat městské části, protože ta
nemohla pochopitelně tolik nabídnout. Slavoj z utržených peněz pořídil
na hřišti na Suchdolské ulici travnatý
povrch, přestavěl šatny a dále z nich
hradí každoročně část provozu.
TJ Slavoj požádal někdy v roce
2007 magistrát o nájem části pozemku parc. č. 13/1. Stávající pole,
které má od hlavního města v nájmu
Školní statek Lány, leží mezi ulicemi
Kamýckou, Na mírách a Brandejso-

vým statkem. V jeho cípu při ulici
Na Mírách je v územním plánu vymezena plocha o rozloze přes 13 tisíc m2 pro sportovní hřiště. Městská
část se o žádosti dozvěděla, když
se jí magistrát zeptal, co tomu říká.
Městská část s pronájmem či prodejem souhlasila. Od té doby se Slavoj snaží pozemek najmout, chtěl by
na něm totiž postavit nový stadion
s tribunou, šatnami a klubovnou.
Peníze na stavbu plánuje získat
z prodeje pozemku, na němž je nyní hřiště v Suchdolské ulici. Aby se
na tomto pozemku mohlo stavět, musel by být změněn územní plán. Městská část nesouhlasí s provedením této
změny do doby, než by byl postaven
nový stadion v ulici Na Mírách.
Městská část by také ráda od hlavního města získala další část pozemku parc. č. 13/1, aby se na ní mohla
postavit nová hasičská zbrojnice. Ta
stávající přestává vyhovovat, je malá a hlavně v jejím okolí není prostor
na údržbu techniky a cvičení.

Městská část vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ k pronájmu dvou bytových jednotek v bytovém domě
Kamýcká 684
byt 3+1 ve zvýšeném přízemí, podlahová plocha
bytu + komora, sklep, spíž 73,90 m2
byt 3+1 ve 2. patře (podkroví), podlahová plocha
bytu + komora, sklep, 66,50 m2
Termín pro podání nabídek: 25. 9. 2015.

A jak to bude s pozemky okolo sokolovny, které vlastní od roku
2007 developerská ﬁrma Rezidence Suchdol? Firma by na nich chtěla změnit územní plán na výstavbu
bytových domů. Městská část při
jednáních, která v minulých letech
probíhala, požadovala, aby alespoň na polovině pozemku zůstala
zachována plocha pro sport. Škola
potřebuje ve svém okolí sportoviště, nejlépe další tělocvičnu.
Ve snaze zachovat stávající atletický ovál pro potřeby základní školy navrhla městská část požádat
hlavní město o svěření jiného pozemku na území městské části, které by
za určitých podmínek mohly být nabídnuty developerovi pro výstavbu.
Děláme vše, co je v našich možnostech, aby plochy pro
sport u školy zůstaly
zachovány.
Petr Hejl,
starosta městské části

Dovolujeme si vás pozvat
na veřejné jednání Zastupitelstva
městské části Praha-Suchdol, které
se uskuteční ve čtvrtek 17. září
od 18 hodin ve velké zasedací
místnosti radnice.

Podrobné informace naleznete na webu městské části.

Podzimní vítání malých občánků
Městská část Praha-Suchdol připravuje na sobotu
17. října 2015 od 10 hodin podzimní Vítání občánků.
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 dětmi slavnostního vítání občánků, aby se přihlásili do středy 7. října 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 osobně předat v kanceláři sekretariátu v 1. patře radnice paní Zuzaně Krumpholcové. 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.

www.facebook.com/praha.suchdol
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Pozor na podzimní uzavírky
Od srpna až do listopadu budou probíhat v ulicích
Do Vrchu a Pod Rybníčkem práce na obnově vodovodních řadů, jejichž investorem je Pražská vodohospodářská společnost a.s. a zhotovitelem ﬁrma Stamet s.r.o.
Vybrané úseky komunikací budou uzavřeny, během výstavby dojde ke krátkodobým výlukám dodávek vody,
odběratelé budou přepojeni na provizorní vodovod.
20. 8. – 6. 10. 2015 – úplná uzavírka celé ulice
Do Vrchu,
14. 9. – 6. 11. 2015 – úplná uzavírka části ulice Pod
Rybníčkem v krčku z návsi do ulice V Údolí,
28. 9. – 2. 10. 2015 – uzavírka ulice Ke Kozím hřbetům, na návsi na křižovatce ulic Dvorská a Pod Rybníčkem s provizorním objezdem,

6. 11. – 27. 11. 2015 – úplná uzavírka ulice Do Vrchu
a Pod Rybníčkem v úseku K Roztokům – Nad Dolíky.
O konkrétních omezeních budou obyvatelé dotčených oblastí investorem předem informováni. Aktuální informace o uzavírkách a objízdných trasách budou
k dispozici na webu městské části.
Rekonstrukce vodovodních řadů, jejíž realizace se oproti původním předpokladům opozdila, bohužel pro letošek znemožnila plánovanou výstavbu zpomalovacího
prahu u ZŠ v ulici Pod Rybníčkem a značně posunula opravu povrchu vozovky rozkopané v loňském roce
při výměně vysokonapěťových kabelů na druhém konci
téže ulice v krčku pod návsí. Děkujeme za pochopení.

Nezapomeňte se ve čtvrtek zastavit
na selském trhu na Brandejsově náměstí!
STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ
Suchdolská – podzim 2015
 každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin
 v sobotu od 9 do 12 hodin

Kontejnery na bioodpad
 sobota 17. října a sobota 7. listopadu
od 9 do 12 hodin
obvyklá stanoviště:
Výhledské náměstí
Suchdolská ulice u sběrných surovin
K Roztokům/K Drsnici
Velkoobjemové kontejnery (VOK) přiděluje naší MČ
Magistrát hl. m. Prahy. Jsou určeny na bioodpad (větve, tráva, listí, plevele, ovoce a zelenina a jejich zbytky,
zemina apod.). Žádáme vás, abyste na stanovištích neukládali bioodpad dříve, než bude přistaven kontejner.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
 čtvrtek 10. září a středa 4. listopadu
křižovatka Suchdolská/Gagarinova
15.30–15.50
křižovatka K Roztokům/K Drsnici
16.00–16.20
křižovatka Suchdolská/Novosuchdolská 16.30–16.50
Suchdolské náměstí (u pošty)
17.00–17.20
Výhledské náměstí (u trafostanice)
17.30–17.50

Sběrný dvůr Pražských služeb
Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice
 pracovní den 8.30–18.00 hodin
 sobota 8.30–15.00 hodin
(v zimním čase ve všední dny do 17.00 hodin)
PRO TÉMĚŘ VŠECHNY DRUHY ODPADŮ,
info tel.: 284 098 906

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

Program Čistá energie Praha 2015
Využijte dotaci hl. m. Prahy na přeměnu topných
systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a domech na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha 2015.
O dotaci mohou žádat fyzické i právnické osoby.
Podání žádosti je možné nejpozději do 30. 9. 2015.
Další informace o pravidlech, formulář pro podání žá-
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dosti a vzorová smlouva jsou k dispozici na stránkách: portalzp.praha.eu nebo se můžete dotazovat
na e-mailové adrese: topeni@praha.eu. Informace naleznete i na webu městské části Praha-Suchdol.
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z radnice

Využíváme evropské dotace
Na opravené cestě vzniká Kyzlíkova stezka
Rozpočet naší městské části je značně omezený, ve srovnání se samostatnými obcemi obdobné velikosti
výrazně nižší. Snažíme se proto získávat další prostředky z nejrůznějších fondů a vhodných programů,
do nichž se pražská městská část
může přihlásit.
Počátkem června vyhlásil Státní
zemědělský intervenční fond 23. kolo
příjmu žádostí Programu rozvoje
venkova (PRV II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích), které bylo určeno pro území hlavního města Prahy s termínem podání žádosti do 16.
června 2015.
Po projednání s Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským
intervenčním fondem, kde ještě dva
dny před uzávěrkou žádostí nebylo
zcela jasné, zda bude moci být MČ
žadatelem o dotaci, byla žádost přijata. Podání žádosti schválilo Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol na svém červnovém zasedání.
Městská část připravila projektovou žádost na rekonstrukci stezky ze Suchdola k soutoku Únětického a Horoměřického potoka. Celý
projekt dostal název „Rekonstrukce
Kyzlíkovy stezky“ na počet Ing. Pavla Kyzlíka z České lesnické společnosti, který pro Suchdol objevil Vrbu
zapomenutou, jež se nachází u dolního konce stezky, a který v květnu
letošního roku zemřel. Cílem projektu je zajistit snazší a bezpečnější pohyb návštěvníků příměstských lesů,
instalací několika naučných prvků
podél stezky poskytnout nejen dětem zábavnou formou informace
o přírodě, a tak u nich vytvářet pozitivní vztah k životnímu prostředí.
Zvýšení atraktivity tohoto místa je
plánováno umístěním herních prvků
na obou koncích stezky.
Stezka prochází terénem s velkým
výškovým rozdílem, který má v horní části výrazný sklon (přes 15 %),
v dolní části je téměř rovný. Vzhle-

dem k převýšení přes 40 m a chybějícím příčným žlabům byl stávající
povrch většiny stezky velmi nerovný,
na některých místech srážková voda vyhloubila hluboké podélné příkopy a v těchto místech byla stezka
jen obtížně schůdná. Ve spodní části stezky se po dešti tvořily hluboké louže, protože voda neměla kam
odtékat, a cesta pak byla značně
bahnitá.
Rekonstrukce turistické stezky
v délce přes 600 metrů v její horní části spočívá ve vyrovnání vymletých koryt a prohlubní, mnohdy zasahujících až na skalní podloží,
hrubým štěrkem (makadam frakce
32-63). Podkladová vrstva bude současně sloužit jako drenážní a bude
příčně vyspádována. Pro svedení povrchové vody mimo cestu na ni budou osazeny příčné ocelové žlaby.
Povrchovou vrstvu v šíři 2 m bude
tvořit drobný štěrk frakce 0-32.
Celá rekonstrukce probíhá pod velkým časovým tlakem, neboť veškeré
práce musí být dokončeny, zaplaceny a zažádáno o jejich proplacení nejpozději do 15. září 2015. O schválení
žádosti jsme se dozvěděli před kon-

cem července. Ještě před odsouhlasením jsme tedy museli pokračovat
ve veškerých přípravách a výběrech
dodavatelů, abychom měli šanci vše
stihnout. Městské části se podařilo
vysoutěžit stavební práce na opravě
cesty za cenu 833 425 Kč bez DPH.
Projekt „Rekonstrukce Kyzlíkovy
stezky“ je podpořen dotací ve výši 100 % ceny bez DPH z Programu
rozvoje venkova, který organizuje
Státní zemědělský intervenční fond,
městská část má uhradit DPH.
Jsme si vědomi, že nás všechny
mnohem více než lesní cesta do Únětic trápí stav našich chodníků, ale
jak uvedl v diskusi na zastupitelstvu
starosta, investice do suchdolské infrastruktury jsou v gesci hlavního
města, které na ně má i ve svém letošním rozpočtu schválené ﬁnanční prostředky. Co se týká městské
části, pokud by byla vypsána dotace na chodníky, bude MČ mezi prvními žadateli.
Věříme, že výsledek rekonstrukce ocení nejenom všichni suchdolští, kteří s oblibou po této cestě vyrážejí na procházky
do nedalekých Únětic
či do Tichého údolí.
Věra Štěpánková,
zástupkyně starosty

www.praha-suchdol.cz
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Vrba zapomenutá patří mezi nejmohutnější stromy svého druhu v Čechách. Dlouho se ukrývala před
zraky kolemjdoucích u soutoku Horoměřického a Únětického potoka
v Tichém údolí, dokud ji nejen pro
Suchdol neobjevil Pavel Kyzlík z České lesnické společnosti. Okolí stromu je jedním z nemnoha míst v Praze, kde ještě hnízdí ledňáček.
Městská část spolu se ZŠ Mikoláše Alše a sdružením Suchdol sobě zaslala přihlášku Vrby zapomenuté do ankety STROM ROKU 2015,
kterou pořádá Nadace Partnerství.
Ze sedmdesáti přihlášených stromů
postoupila mezi 12 ﬁnalistů, kteří do začátku října bojují o celkové
vítězství.
Vítěz obdrží odborné ošetření pro
strom a postoupí do evropského ﬁnále. Vrbu můžete podpořit zasláním
DMS ve tvaru DMS STROM1 na číslo
87 777 či podpisem na podpisovém
archu. Cena DMS (DMS = 1 hlas) je
30 Kč, za podpisový arch s 20 podpisy (hlasy) je třeba pro jejich započítání uhradit 60 Kč. Vaše příspěvky
na hlasy pro vrbu, získá vrba. Nebudou tedy přerozděleny podle pořadí
– z DMS vrba obdrží 28,50 Kč a z archu 57 Kč. Ze získaných peněz bychom rádi zajistili její odborné ošetření, které bychom ale ještě raději
získali spolu s vítězstvím, a umístění dřevěné lavičky u stromu.
Chcete pomoci dobré věci a podpořit vrbu, ale nemůžete poslat
DMS? Budeme moc rádi, když nám
pomůžete zajistit podpisy na podpisový arch, který je ke stažení
na webu městské části nebo si jej
můžete vyzvednout v kanceláři starosty v 1. patře radnice. Arch může
podepsat kdokoliv, kdo se umí podepsat – tedy i děti, cizinci apod. Jediné omezení je, že každá osoba se
může podepsat pouze jednou.

foto: Lenka Grossmannová

Vrba zapomenutá
je ve ¿nále

Podepsané archy, prosím, doručte do 30. září do kanceláře starosty,
městská část Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 374/3, Praha-Suchdol,
165 00, nebo nám napište na e-mail:
v.stepankova@praha-suchdol.cz, abychom se domluvili na předání. Pro započítání hlasů z vyplněného podpisového archu je třeba doplnit kód, který
lze získat po uhrazení 60 Kč na účet
Nadace Partnerství. Pokud nám předáte archy, zajistíme s potencionálními sponzory uhrazení poplatku za kód.
Pokud byste se chtěli stát sponzory hlasů pro Vrbu zapomenutou,
je možné od Nadace Partnerství získat potvrzení o poskytnutí daru (fyzické osoby při částce min. 1000 Kč,

právnické osoby min. 2000 Kč). Kontaktujte nás na e-mailové adrese:
v.stepankova@praha-suchdol.cz, domluvíme se na realizaci.
Na rozdíl od podpisových archů není počet DMS z jednoho telefonního
čísla nijak omezen. Jedna osoba také
může podepsat arch a současně zaslat
DMS. Pro vrbu je možno zasílat dárcovské SMS ve tvaru DMS STROM1
na číslo 87 777 až do 10. října 2015.
Stav hlasování můžete sledovat
na www.stromroku.cz. Každý hlas se
počítá a pomůže. Děkujeme za vaši
podporu Vrby zapomenuté.
Věra Štěpánková,
zástupkyně starosty

Anketu Strom roku pořádá Nadace Partnerství
Pod záštitou
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Jak zaparkovat snadnČji
v centru Suchdola
Na řadě míst v centrální oblasti
městské části je nyní parkování upraveno značkou Zákaz stání, nebo zastavení s dodatkovou tabulkou „Stání povoleno MAX. 30 min.“
V poslední době nejsou tyto značky
stále častěji respektovány a auta zde
stojí mnohem déle. Na to doplácejí
především zákazníci přilehlých obchodů, ordinací, pošty, trhů atd. Bohužel
je v současnosti dodržování vymezené doby stání obtížně vymahatelné,
a proto navrhujeme změnit vyznačení umístěním značek Parkoviště s parkovacím kotoučem (IP 13b) s dodatkovou tabulkou „PO–PA 8:00–18:00
MAX. 30 MIN. resp. MAX. 120 MIN.“
Dopravní značka Parkoviště s parkovacím kotoučem (č. IP 13b) ozna-

čuje parkoviště, na kterém řidič musí
při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm
dobu začátku stání, kterou nesmí
až do odjezdu měnit. Policií je většinou tolerován i jiný způsob vyznačení času příjezdu na parkoviště, jako je
např. umístění kusu papíru se zapsaným časem za okno.
Úpravy s vyznačením časového
omezení se týkají těchto ulic: Internacionální – max. 120 min., Suchdolské
nám. – max. 120 min., v části max.
30 min., K Mírám – max. 30 min.,
Brandejsovo nám. – max. 120 min.
a na Brandejsově nám. úseky ulic Vysokoškolská – max. 120 min., U Kruhovky – max. 120 min., Kamýcká –
max. 120 min.

Parkovací kotoučky budou k dostání v podatelně a na dalších místech.
Mapka s podrobnějším vymezením
návrhu je dostupná na webu městské
části. Do konce září nám můžete zasílat své připomínky a návrhy na e-mail:
podnety@praha-suchdol.cz.
Petr Hejl,
starosta městské části

Alej do HoromČĜic
Již od loňského podzimu dochází
k obnovení staré cesty ze Suchdola
do Horoměřic. S horoměřickými je domluveno, že cestu, nyní končící v remízku, časem napojí. Osazení aleje
podél cesty má smysl zejména jako
významný krajinný prvek, který oživí
jednotvárné pole.
Vzhledem k umístění v nepříliš
zvlněné krajině, otevřené vysušujícím větrům, je velmi omezen výběr
taxonů – druhů, které jsou k těmto
podmínkám tolerantní. Jednoticím
prvkem pro alej dlouhou necelých
700 m je vzrůst stromů. Proto jsou
použity druhy, jejichž výška v dospělosti je mezi 20 a 30 metry, alej
ze 61 stromů tak bude působit jako
účinný větrolam.
Důvodem pro alej z různých druhů stromů je zachování biodiver-

zity dané lokality, která není příliš příznivá. Dále použitím čtrnácti
různých různých druhů a jejich seřazením chceme docílit vyšší proměnlivosti v době vegetačního období, stromořadí tak bude esteticky
přitažlivé po celý rok.
V létě se tedy budou střídat stromy se světlejší zelení (např. Acer platanoides, Juglans nigra) se stromy
s tmavým olistěním (Tilia cordata, Quercus cerris) a občas bude
monotónní zeleň proložena stromy se stříbřitými ruby listů, jako
je Tilia tomentosa a Acer saccharinum. Na podzim bude barevná paleta bohatší zejména díky javorům
(Acer platanoides, Juglans nigra), které poskytnou především žluté a oranžové tóny, duby (zejména
Quercus coccinea a Q. rubra) po-

Adoptujte strom v aleji do Horoměřic
Přispějte 1500 Kč na vámi zvolený strom a staňte se „partnerem stromu“. Získané prostředky budou použity na zakoupení sazenic, pomocného materiálu pro výsadbu (kůl, ochrany před okusem, substrát), přípravu jámy pro zasazení. Výsadba proběhne v sobotu 17. října odpoledne.
U stromu bude umístěna cedulka se jménem partnera. Výběr stromu
k adopci bude možno provést v aplikaci na webu městské části.
www.praha-suchdol.cz

skytnou tóny červené až hnědavé.
Nezanedbatelná je i pestrost květů – od časně kvetoucích javorů
(Acer saccharinum kvete červeně již
v březnu, A. platanoides pak žlutě),
které v květnu následují jírovce (Aesculus hipocastanum, později červeně kvetoucí Aesculus x carnea),
pak v plném létě vykvetou lípy – nejdříve Tilia platyphylos, hned po ní
T. cordata a nakonec T. tomentosa.
Výběr stromů, které zde mají naději na dobrý růst je velmi omezený,
protože je zde sucho, není zde přiliš
kvalitní půda a pole je v zimě otevřeno studeným severním větrům. Navrhované stromy jsou v podmínkách
Suchdola ověřeny na základě dlouholetých zkušeností a systematického pozorování (viz např. diplomová
práce Ctirada Krpeše z r. 1980: Hodnocení stávající zeleně v intravilánu
Prahy-Suchdola). Věřím, že výsadba
aleje, které se můžete též účastnit,
přispěje ke zkrášlení blízkého okolí
naší městské části
Další informace jsou na webu
městské části.
Vladimír Hynek
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Cestiþka k domovu
Suchdol očima sousedky Žilkové někdy i Stropnické
Cestička k domovu,
známě se vine,
horší je, strašnější,
než všechny jiné.
Takto by nejspíš K. V. Rais popsal
do Slabikáře suchdolské cesty, kdyby zde žil v roce 2015.
Roztoky, Horoměřice mají pěkné
chodníky, ale po Suchdole klopýtáte
po výmolech a dírách. Zřejmě to tak
zůstane opět další volební období.
Kdybyste chtěli najít cestu opravenou, tak zastupitelé za SOS se rozhodli opravit (i z peněz městské části) lesní cestičku k památeční vrbě
směr Únětice.
Po té Suchdoláci chodí sice jen
svátečně, ale Pražákům tam bude
o víkendu hej.
Poslanci s opačným neboli opozičním názorem (neplést s politickou
opozicí) by upřednostňovali opravu
komunikace, kde se obyvatelé pohybují směrem k domovu, ale bohužel...
byli na červnovém zastupitelstvu
přehlasováni.
Ostatně, kdybyste se chtěli pobavit, přijďte na zářijové zastupitelstvo.
Program je bohatý.
Na začátku pravidelně „One man
show“ arch. Ivana Vavříka rozhýbe všechny opačného (opozičního)
názoru.
Dalším bodem bývá tanec.
Leccos zastupitele nadzvedne ze
židlí, někdy po dotazu občanů nastává i výkrut, pirueta či otočka.

Minule byl program obohacen
i o herečku stojící v rohu na hanbě.
Svoji zastupitelskou aktivitu neměla jen přečíst, ale měla ji ostatním předložit i písemně. Pardon,
pardon, pardon a něco z toho napíšu alespoň teď svým voličům.
SOS totiž pro změnu zapomnělo na sliby svým voličům holdujícím
sportu i jejich dětem.
A tak „v dialogu s neznámým
developerem“ plánovalo sportovní plochy Suchdola (atletický ovál
u Sokolovny a fotbalové hřiště) proměnit ve stavební parcely, na kterých by vydělal pouze neznámý
kupec.
1. Atletický ovál u Sokolovny už
je prodán a nová rezidence nakreslena, ale chybí zásadní proměna. Parcely sportovní ve stavební.
2. Fotbalové hřiště s fungl novým trávníkem míří na developerský trh a za utržené peníze by fotbalisté rádi postavili jiné sportoviště,
ale pozor!! na novém pozemku (nyní poli na Výhledech).
Aby se prodej vydařil, je opět
třeba sportovní plochu změnit
ve stavební.
Magistrát celkem pochopitelně
nemá zájem nechat vydělat někoho
jiného.
Takže změny sportovních ploch
ve stavební neplánuje a ani neplánuje přidělit fotbalistům další pozemek – pole na Výhledech pro nové hřiště.

Zamotané?
Velké plány SOS asi nevyjdou a já
plakat nebudu.
Myslím si, že nezastavěnost Suchdola je velké plus a sportovat by se
mělo tam, kde to naplánovali naši
předci.
Ostatně ani ČZU, která má pole
zatím v nájmu, se ho dobrovolně nechce vzdát a dál tam chce pěstovat
oves pro koně.
Hopsa hejsa do Brandejsova
statku!
Přes několik chybných rozhodnutí
v minulosti se městská čast odhodla přehodnotit svůj souhlasný postoj
s výstavbou betonového komerčního monstra na místě Brandejsova
statku.
Výbor pro rozvoj Suchdola jednomyslně odmítl navrhovanou komerční změnu územního plánu a podpořil současné „vysokoškolské území“
a zastupitelé se výjimečně shodli
a zažádali magistrát o jednání s ČZU.
Vypadá to, že se dál bude moci
vyučovat na statku, jak správně hřebelcovat koně.
Doufejme, že časem se připojí i naše základní škola, vy všichni
a vznikne tak ekofarma pro volný
čas a radost nás všech.
Hezké léto!
Autorka je zastupitelka za hnutí ANO
a předsedkyně Výboru
pro rozvoj Suchdola

Dálnice do Tichého údolí
Pan starosta Petr Hejl si usmyslel, že
opraví turistickou cestu k oné „zapomenuté vrbě“ na soutoku Horoměřického a Únětického potoka. Jak se v jeho zprávě praví: „Ve spodní části stezky se po dešti tvoří hluboké louže, protože voda nemá kam odtékat, a cesta
je pak značně bahnitá. Úpravou stezky se nám kromě jiného podaří ji lépe
zpřístupnit nejen suchdolským spolu-
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občanům, ale i ostatním Pražanům,
kteří s oblibou vyrážejí na výlety pěšky a na kole do příjemného prostředí příměstské zeleně v Tichém údolí
a na Kozích hřbetech.“ Proto tedy požádáme o dotaci a z obecní suchdolské pokladny přispějeme na opravu
louží na polní turistické cestě částkou
ve výši 360 360 Kč! Přitom odhad
stavebních inženýrů na celou opravu
SUCHDOLSKÉ LISTY 3/2015

této cesty v délce 590 metrů je cca
110 000 Kč.
Pan starosta Petr Hejl s kamarády
ze SOS se rozhodl tuto cestu pod Kozími hřbety opravit za 1 456 000 Kč,
slovy jeden milion čtyři sta padesát
šest tisíc korun, čili desetkrát dráž,
než je reálné. To vše v době, kdy se
suchdolské chodníky rozpadají a ulice jsou plné louží.

názory
Kde jsou priority pana starosty
Petra Hejla? Fotografování před vrbami, které on „objevil“ a které my
známe od dětství, když jsme se chodili na „Únětičák“ koupat a bruslit,
vytváření si krásného starostovského sluníčkového mediálního obrazu
před občany, opravování turistických
stezek za přemrštěnou cenu, anebo kácení veřejné zeleně u Akcízu, či
neschopnost opravit komunikace a infrastrukturu pro suchdolské občany?
Má v tom zkrátka pan starosta Petr
Hejl chaos. Ani ty peníze na kanalizaci
si letos opět nebyl schopen projednat.
K tomu dodejme informaci o dalším „zeleném úspěchu“ pana sta-

rosty Hejla – obnově „aleje u cesty
na Horoměřice“. „Alej“ je vysázená
a je slepá... vede nikam… neboť končí v náletových křovinách na hranici
Horoměřic, takže postrádá jako cesta smysl, není kam jít dál... Navíc dle
odborníků na koncepci krajinné zeleně (Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví
z Průhonic) se takto aleje vůbec nesázejí (je to špatně vysázené a jsou
nevhodně zvoleny druhy stromů),
a proto tato Hejlova alej nemá vůbec
význam z hlediska funkce krajiny.
Jak se o „alej“ pan starosta Petr
Hejl stará, je vidět z toho, že část stromů již uschla. Hlavně, že u toho bylo

zase hodně slávy a pan starosta se vyfotografoval v dobrém světle. Kdyby
aspoň pan starosta Petr Hejl vzal kbelík s vodou a chudáky stromy, které
za to nemohou, zalil. Aby se ta „sláva“
nemusela platit opět z obecní pokladny. Možná by ho tak bylo vidět i při
práci, nejenom při vytváření pohádkově úžasných proklamací o své osobě.

Ivan Vavřík, zastupitel za ČSSD
Marek Bor, zastupitel za ODS

Velký, ovšem nepravdivý
Sen SOS (Ss)
Vážený docente Pavle Beneši, asi by
bylo dobré, kdybyste se jako fyzik držel pouze fyzikálních zákonů, jako
například, že těleso ponořené do vody je nadlehčováno silou váhy kapaliny tělesem vytlačené, a nevyjadřoval
se k územnímu plánování, kterému
vůbec nerozumíte.
Je to asi tak: máte vlastní pozemek
a na něj máte vypracovaný projekt
na výstavbu rodinného domu. Vy se
ale jednoho dne vyspíte a začnete suchdolským sousedům vyprávět, že si
postavíte dům vedle na parcele u Nováků. Jenže problém je ten, že to není
Váš pozemek a Vy tam nemáte zpracovaný žádný projekt, a navíc tam již
nějaký domek stojí. Přesto budete tvrdit, že si tam u Nováků ten dům postavíte, protože to je výhodnější a levnější. Čili jste absolutně vedle, pozemek
není Váš, projekt nemáte, ale budete jako malé hysterické dítě tvrdit, že
to tak bude a bude. Také se tomu říká
dělat účet bez hostinského.
A tak je to i s Vaší roztomilou pohádkou o silničním okruhu a variantě
severně od Suchdola (Ss). Doc. Beneš
a vedení suchdolské SOS si udělalo
POLITICKOU ŽIVNOST na nepravdivém tvrzení, že se postaví takzvaná
severní varianta okruhu (Ss) v místech, kde s tím nikdo z vlastníků pozemků, dotčené obce a Středočeský
kraj nepočítají, nejsou zde na to vy-

členěné plochy a neexistuje žádný
relevantní projekt srovnatelný s variantou J přes Suchdol. Je to pouze pomyslná čára ve vašich hlavách
a s realitou nemá nic společného. Varianta Ss vede obcemi, které na to
nemají zpracovaný územní plán, tato virtuální čára není podchycena ani
v projektové dokumentaci Středočeského kraje, a navíc tam, kde byla trasa Ss v roce 2000 pouze vytipována,
že by mohla vést silnice, stojí mnohde
již zástavba rodinných a bytových domů. Navíc zastupitelstva všech obcí,
kde vy sníte svoji pomyslnou silnici,
jasně deklarovala, že tam žádná taková stavba nebude, a požadují urychlenou výstavbu varianty J.
Varianta Ss je tedy onen snový
dům, který chcete postavit u Nováků bez jejich souhlasu a na jejich pozemku, a nemáte na to peníze.
Takže to jsou vzdušné zámky, které
slibujete suchdolským občanům, a stále je strašíte společně s panem starostou Petrem Hejlem Transevropskou
dálnicí přes Suchdol. Mimochodem
opakuji, že varianta silničního okruhu J
přes Suchdol má kategorii silnice a není to žádná dálnice z Istanbulu do Berlína, jak to často vedení SOS prezentuje. Navíc je vedena v podzemí, takže je
například srovnatelná s tunely na Smíchově a minimálně ovlivňuje životní
prostředí v obytné části Suchdola.

Zcela lživé je Vaše tvrzení (to je
i pro Lucii Páclovou-Imlaufovou), že
varianta Ss vyhrála na celé čáře.
Usvědčuje Vás přímo citace z dokumentace Ministerstva životního prostředí (tzv. EIA na kterou se odvoláváte) ze dne 30. 4. 2002: „… největší
pozitivní ovlivnění životního prostředí v území centrální části Praha přinese realizace stavby ve variantě J.
Proto je doporučena k dalšímu zpracování varianta J silničního okruhu
kolem Prahy v úseku Ruzyně – Březiněves“ přes Suchdol.
Vůbec nevím, kde jste si vymyslel ﬁnanční srovnání. To asi byly těžké sny,
když jste poté, co jste si v horečce odkopal peřinu, dospěl k tvrzení, že varianta Ss je o 14 miliard levnější, když
v materiálech EIA z roku 2000 je odhad nákladů na variantu J přes Suchdol 8,925 miliardy Kč. Navíc na Vaší
imaginární čáru, která je nazvána Ss,
tedy jako „Velký Sen SOS“, není vypracován reálný projekt v parametrech,
které by umožnily stanovit cenu.
Kde je ten rozdíl 14 miliard? Podobně si vymýšlíte prakticky v celém příspěvku, a hlavně je vidět, že
tomu vůbec nerozumíte. Ke strašení suchdolských občanů, kteří nemají skutečné informace, to však
stačí a potom vystrašeni Transevropskou dálnicí si zvolí starostu Hejla za nemalý starostovský plat, aby

www.facebook.com/praha.suchdol
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jenom opakoval nesmysly, neopravoval chodníky a nebudoval kanalizaci.
A pan starosta Petr Hejl v rozhovorech potom poplakává, že se magistrát k nám chová macešsky, když
nechceme schválit investici, která je
prospěšná pro celou Prahu. Ostatně o jeho neschopnosti svědčí i to,
že opět nebyly Suchdolu přiděleny
Magistrátem hlavního města Prahy peníze na kanalizaci a tady se již

na Pavla Béma nemůže vymlouvat
(viz článek pana starosty V Praze se
blýská na lepší časy SL 1/2015).
Jak dokonce „objevil“ i bývalý zastupitel za SOS pan Jan Šefránek
ve svém článku ze dne 18. 6. 2014,
že „Městská část Praha-Suchdol je
součást hlavního města jednoho ze
států Evropské unie“, tak potom tedy silniční okruh v trase J přes Suchdol je věc všech obyvatel Prahy. Pro-

to znovu říkám, že SOS a jejich voliči
blokují investice do nezbytné infrastruktury pro okolní milion obyvatel
Prahy a Středočeského kraje a vedení SOS klame občany Suchdola mylnými informacemi.
Pane doc. Beneši a SOS
přátelé: BUDÍČEK!
Ivan Vavřík,
zastupitel za ČSSD

NČkolik poznámek
Tento článek vznikl na základě rozhovorů s voliči. Tedy chci říct, že jsem
šel na autobus a soused, se kterým
jsem nadával na úmorné vedro a děsil se budoucích účtů za vodu, se zeptal: „A proč vy vlastně nereagujete
na to, co píše Žilková a Vavřík?“ Citát
je autentický, tedy omlouvám se, bez
titulů. Když už jsem asi čtvrtému člověku opakoval, že příspěvky svých vážených kolegů zastupitelů nečtu a že
taky nejsem žádný velký psavec, uvědomil jsem si, že takovéhle argumenty
za moc nestojí, a tak se tedy pokouším
přece jenom vytvořit malý komentář.
I začetl jsem se do příspěvků uveřejněných v občasníku naší městské části.
Zaujalo mě povídání kolegy Vavříka
o kočičce a tygru, tedy, starosta straší občanstvo tygrem – dálničním okruhem, ale v projektové dokumentaci je
jasně komunikace označena jako kočka – silnice. Přirovnání je hezké, mile
připomíná dětské knížky, ovšem každý, kdo někdy jel po Pražském okruhu, snadno posoudí, zda se více podobá silnici nebo dálnici. Jen ještě pro
upřesnění, Pražský okruh je součástí transevropské dopravní sítě TEN–T,
která byla Evropským parlamentem
schválena v roce 1996.
Jak jsem se dočetl dál, kolegyně Žilková zase hezky psala o komunitní zahradě, kam nikdo nechodí a chodit nebude, protože přece všichni máme své
zahrady. Tedy nejen, že všichni obyvatelé městské části zahradu nemají, ale
čas ukazuje, že zahrada navštěvovaná
je. Chodí sem maminky s dětmi, děti
ze školek a hlavně skutečně slouží komunitě – proběhly zde například sousedské ochutnávky jídel, a dokonce si
tu i jednotlivé rodiny docela jednoduše grilují.
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Omlouvám se laskavému čtenáři, ale teď se můj původní úmysl reagovat na články obou kolegů mění
i na komentář k jejich další činnosti.
Dál jsem se dočetl, že kolegyně Žilková sama sebe vidí jako frustrovanou
opoziční zastupitelku. Míru její frustrace nejsem kompetentní posuzovat, ale
s tou opozičností to souhlasí. I když
to není tak jednoduché. Paní kolegyně totiž podepsala za ANO 2011 spolu s volebním sdružením SOS návrh
prohlášení rady městské části a ANO
2011 tak má jedno místo v radě, kde
se zastupiteli za SOS spolupracuje kolega Zoubek, který byl jako nestraník na kandidátce ANO 2011. Nyní
paní Žilková pracuje, jak informovala
ve svém článku, v opozici a spolu s panem Vavříkem jsou opozicí opravdu
důslednou. To je v pořádku, opoziční
zastupitel má v popisu práce být hyperkritický k vládnoucí skupině, jen by
to mělo být věcné a fér.
Zmiňovaní kolegové pracují neúnavně a už „objevili tři aféry“.
První – projekt rekonstrukce Brandejsova statku. To tiše vyšumělo
za asistence televizních kamer – nešlo o žádný komplot minulého zastupitelstva, projekt nezadala ani neplatila
městská část, ale vlastník hlavní město Praha. Městská část se vyjadřovala k projektu. Souhlasila s projektem,
mimochodem stejně jako památkáři,
odbor výstavby ÚMČ Praha 6 a další,
kteří musejí k takovému projektu dát
své stanovisko. Já se domnívám, že je
nutné konečně začít statek opravovat
a zajistit, aby jeho využití v budoucnosti nevyžadovalo stálou ﬁnanční dotaci. Minulé zastupitelstvo si vyžádalo
několik úprav v dokumentaci, které by
měly umožnit využívání části statku

městskou částí, proto zde má vzniknout víceúčelový sál, prostor pro fungování volnočasových spolkových aktivit (klub maminek, zkušebna pro
kapely apod.) a informační středisko.
Druhá – prodej pozemku u základní
školy soukromému investorovi.
Třetí – minulé zastupitelstvo se spojilo se Slavojem Suchdol, který prodá
svůj pozemek s hřištěm na Suchdolské ulici developerům na výstavbu
obytných domů a městská část mu
„přihraje“ pozemek, který si před
tím nechá svěřit hlavním městem.
Na tomto pozemku potom Slavoj bude mít nové hřiště.
Tyto dvě aféry spojuje místní fotbalový klub Slavoj Suchdol.
Pozemek u základní školy se sportovišti – atletickým oválem, tenisovým
kurtem a volejbalovým hřištěm patřil
Slavoji Suchdol, který ho prodal. Zastupitelstvo se tehdy snažilo o koupi alespoň části pozemku, který by sloužil jako zázemí pro základní školu, nemohlo
však nabídnout cenu, která by se blížila konkurenční nabídce. Slavoj peníze
nutně potřeboval na vybudování travnatého hřiště, což pro tento klub byla v té době existenční záležitost. Bez
odpovídajícího hřiště by totiž nemohl
dál hrát ve své skupině. Zastupitelstvo
v té věci nemohlo nic udělat, nemohlo
vstoupit do obchodního jednání dvou
samostatných právních subjektů. Jediné, co se dalo udělat, bylo trvat na využití pozemku v souladu s územním
plánem, tedy že tam zůstane sportoviště. Městská část chce stále, stejně
jako v době prodeje, zajistit pro základní školu plochu pro sportoviště.
Slavoj Suchdol má v úmyslu své
hřiště přenést jinam na území Suchdola. Důvodem je, že stávající hřiště
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na Suchdolské ulici neumožňuje další rozvoj – tedy vybudování tréninkového hřiště, zázemí pro hráče i diváky
apod. Tento pozemek proto hodlá prodat opět na stavbu obytných domů
a za utržené peníze postavit na novém pozemku pořádný stadion.
Proto také Slavoj žádal o změnu
územního plánu na stávajícím hřišti, aby z území určeného pro sport se
stalo čistě obytné. MČ s tím ovšem
nesouhlasila, protože hrozilo, že by
na našem území MČ nebylo žádné fotbalové hřiště.
Pokud by se Slavoji podařilo s hlavním městem sjednat nájem pozemku parc. č. 13/1 v k.ú. Suchdol, kde
je od roku 1999 v územním plánu rezerva pro fotbalové hřiště, a postavit
na něm stadion, pak teprve by mohla MČ souhlasit se změnou územního plánu na stávajícím hřišti. Samo-

zřejmě na pozemku hlavního města
může v budoucnosti postavit sportoviště kdokoli, ale městská část upřednostňuje využití suchdolským Slavojem, protože se jedná o klub tvořený
obyvateli Suchdola a zastupitelstvo
oceňuje jejich práci, zejména s mládeží. V současné době pozemek hlavní
město pronajímá účelovému zařízení
ČZU z větší části jako pastviny.
Obě tyto záležitosti, které se týkají
Slavoje, byly předmětem šetření, které vedla paní Žilková na Výboru pro
rozvoj Suchdola. O vysvětlení požádala starostu, některé současné i bývalé
zastupitele i člena výboru Slavoje pana Vorla, který byl mimochodem kandidátem ANO ve volbách do místního
zastupitelstva. Pánové poskytli informace, které jsem pracně vypsal výše.
Paní Žilková to akceptovala a vysvětlila, že jí šlo jen o to zjistit vše dostup-

né o těchto záležitostech, protože celá věc se odehrála ještě před tím, než
se stala zastupitelkou. Tedy obě aféry
se opět rozplynuly.
Veškeré informace si vyslechl i pan
Vavřík, který se jednání jako člen výboru zúčastnil. Byl jsem proto velmi
překvapen, když po asi 14 dnech při
jednání zastupitelstva pan Vavřík celou věc znovu, ovšem opět jako temnou aféru, otevřel. Předpokládám, že
to bude tématem jeho dalšího článku a dopouštím se tedy preventivního komentáře.
Doufám jen, že až se mě příště nějaký soused zeptá, co to tam na radnici provádíme, bude při
tom pořádně pršet.

Zdeněk Skála,
zastupitel za SOS

Suchdol demokratický
Reakce na článek Doc. Ing. Pavla Beneše, CSc. „Suchdol stranický, či občanský?“ v Suchdolských listech
č. 2/2015.
V jednom z posledních čísel Suchdolských listů zazněla ze strany docenta Pavla Beneše poměrně ostrá
kritika současných opozičních zastupitelů, kteří prý vnášejí do zdejšího
politického prostředí nakvašenou
atmosféru, na jakou jsme tu doposud nebyli zvyklí. Zároveň si pochvaloval spolupráci v minulých letech,
kdy se údajně dařilo řešit problémy
věcně a férově.
To je jeden pohled na věc. Pokud jde
o můj názor, domnívám se, že současnému vedení Suchdola v čele se Sdružením občanů Suchdola spíše začalo
vadit, že se pánové Bor a Vavřík konečně přihlásili o to, na co měly v minulých volebních obdobích opoziční
strany právo a bůhvíproč toho ve větší míře nevyužívaly, a sice o možnost
publikovat své názory v obecních novinách. Až do posledních komunálních voleb totiž Suchdolské listy spíše
budily dojem hlásné trouby volebního
programu SOS, než obecního zpravodaje. To se to potom vyhrávají volby
jedna radost, když čteme každý měsíc
adorace na to, jak se současnému složení rady daří bránit výstavbě okru-

hu a nové vzletové a přistávací dráhy
na letišti v Ruzyni, třebaže větší podíl na tomto stavu má spíše neschopnost státu se v těchto věcech k něčemu rozhoupat.
Když už byl pan docent na konci s argumenty, neváhal ze zaprášeného šuplíku vytáhnout ani již notně ohraný evergreen – sedmnáct let
starou opoziční smlouvu. Já osobně
na vzájemné spolupráci mezi zastupiteli ODS a ČSSD neshledávám nic nemorálního či špatného, zvláště pak
v situaci, kdy je opozice co do počtu
zastoupena takto slabě, se to jeví jako nutnost. Nehledě na skutečnost,
že v komunálním politickém prostředí hrají ideologické rozdíly mezi politickými stranami zanedbatelnou roli. Koneckonců to svého času potvrdil
i současný pan starosta Petr Hejl (tehdy ještě za Koalici ODA, US), když si
ve volebním období 1998–2002 neváhal sednout do jedné rady se zastupitelem zvoleným za KSČM.
Suchdol není špatné místo k životu, ba právě naopak, nicméně má
spoustu problémů, které současným
vedením zůstávají přehlíženy nebo
neřešeny, ať je to nebezpečně vysoký provoz na ulici Kamýcká, přeplněná autobusová linka č. 107, věčně opilí bezdomovci v blízkosti místního

diskontu či neuspokojivá občanská
vybavenost (nedostatečná kapacita předškolních zařízení, absence obchodního řetězce s potravinami atd.)
s ohledem na neustále se zvyšující
počet obyvatel. Navíc jsme přímými
svědky rozporu mezi slovy a činy, kdy
na jedné straně posloucháme od současného vedení Suchdola vznešené
fráze o tom, že je potřeba udržet jeho rezidenční a přírodní ráz, aby pak
v reálné praxi nechali zastavět téměř
každou volnou plochu obytnými domy, jak už ve svém článku v Suchdolských listech 2/2015 správně naznačila paní Stropnická.
Je dobře, že se těmito tématy konečně někdo začal zabývat a upozorňovat na ně, když před nimi rada strká
hlavu do písku. Docent Beneš, současný pan starosta a další představitelé SOS se holt budou muset smířit
s tím, že se jim opozice dívá přes rameno a že to nebudou mít tak jednoduché jako v minulých volebních obdobích. Měli by být rádi, protože tak
to ve slušné demokratické společnosti chodí. Na otázku pana docenta, jaký Suchdol si přejeme, jestli stranický
či občanský, tedy odpovídám jednoznačně – demokratický!

www.praha-suchdol.cz

13

Přemysl Víška
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Útoky, nenávist
a tak vĤbec
Úvodem bych chtěl vyslovit politování nad nedávným brutálním a nesmyslným útokem na dům Veroniky
Žilkové a Martina Stropnického. Čin,
naštěstí bez následků, to byl zbabělý
a je třeba ho důrazně odsoudit a odmítnout. Vyjádření nesouhlasu, ať již
s čímkoli či kýmkoli takovýmto způsobem, je projev slabosti a neschopnosti argumentovat, případně se jedná o projev nenávisti, která je špatná
ve všech oblastech našeho života.
Musím se ale bohužel vyjádřit
i k článku „sousedky“ Veroniky Žilkové v minulých Suchdolských listech. Je mi líto, že někdy hledá pro-

blémy i tam, kde nejsou, a za cenu
polopravd a některé její výroky jsou
podle mého názoru velmi politováníhodné. Například, když v článku zpochybňuje „sázení pietního háje“ jako připomínku významných občanů
Suchdola. Je přece dobré mít v Suchdole něco, co připomene významné
osobnosti.
Velmi nemile mne také překvapila xenofobní narážka na vietnamské
spoluobčany v souvislosti s potravinami Eden. Věc je totiž velmi jednoduchá – bývalý majitel obchodu
s potravinami (Eden) šel do důchodu a kdo si obchod od něj koupil či

najal, je věc nabídky a poptávky, nikoliv zastupitelstva či starosty. Také kritika prodeje fotbalového hřiště
není namístě, protože to opět byla
výhradně věc soukromého vlastníka, tentokrát Slavoje Suchdol, komu
a za jakou cenu pozemek prodává.
Asi by bylo možné obdobně argumentovat i v případě dalších a ještě
vyhrocenějších článků od jiných zastupitelů městské části, ale domnívám
se, že reagovat na vše není třeba. Je
i na čtenářích Suchdolských listů, aby
tyto věci zvážili vlastním rozumem.
Pavel Beneš

PodČkování
za komunitní zahradu

Letošní léto jsem se svými dvěma synky strávila na letním bytě u příbuzných v Sedlci. Čtvrť je to krásná a idylická, skoro jako by člověk ani nebyl v Praze. Nejkrásnější zážitky si budeme odvážet z komunitní zahrady, kam
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jsme poté, co jsme ji objevili, chodili každý den. Starší
dvouletý hoch byl nadšený z jezírka, do kterého se smějí házet kamínky, z pocitového chodníčku, na který se
vždycky uvědoměle zouval, z kompletně vybaveného pískoviště a erárních motorek, které si chtěl den co den odvážet domů a den co den jsem mu vysvětlovala, že to
nejde, protože jsou tam pro všechny děti. To je právě
největší kouzlo komunitní zahrady – že je opravdu pro
všechny. Všimla jsem si, že kromě matek s dětmi je hojně
navštěvovaná lidmi se psy i osamělými chodci a dobrovolníky, co pečují o záhonky. Úroda bude mimochodem
úctyhodná. Jako dospělá jsem ocenila možnost umýt si
ruce a zajít na toaletu, o které si troufám říct (i když se
to o záchodech často neříká), že je krásná. Váš projekt
komunitní zahrady si zasluhuje velké uznání a poděkování. Jistě to není vyjádření jen jedné sezónní přistěhovalkyně, ale i mnoha místních.
Zdenka Sokolíčková

Děkujeme, že necháte
sousedy vypít nedělní kávu
bez hluku travních sekaček…
SUCHDOLSKÉ LISTY 3/2015

názory

Bábovky
v suchdolské politice
Je pátek odpoledne a já sedím jako
nezúčastněný pozorovatel na jednání zástupců dvou politických stran.
Nuda? No, znáte to…
„Takže,“ začne jednání první
z nich, říkejme mu třeba pan Modrý.
„Tu silnici povedeme tudy,“ opíše rukou okruh nad projektovými plány.
„Proč?“ táže se druhý, označme si
jej jako pana Zeleného.
„No, protože tady na té straně
mám benzínku, tak aby ta auta jezdila ke mně tankovat,“ zní logická
odpověď. 1:0.
„Ale to by pak silnice vedla přímo
přes moji novou ZOO!“

„Stejně sis to postavil uprostřed
pole a nikdo tam nechodí,“ trumfuje
pan Modrý. Skóre je 2:0.
„Ne, radši pod tou ZOO uděláme
tunel,“ brání svůj projekt pan Zelený. 2:1.
Panu Modrému dochází argumenty a začíná být prchlivý: „Silnici povedeme prostě tudy a… a stejně je
to můj náklaďák a můj bagr!“
Situace se začíná vyostřovat. Pět
dvacet. Nejvyšší čas zmizet.
„Máťo, vysypej si písek z botiček
a rozluč se s chlapečkem,“ velím synovi směrem k pískovišti.

„Ale mami, moje ZOO,“ fňuká synek a utírá si nudli do své zánovní
zelené mikiny.
„Postavíš si zítra jinou. Pojď, koupíme si nanuka.“ Beru syna za ruku
a ten, pod vidinou sladkého úplatku, vesele zahlaholí: „Tak ahoj zítra!“ „Ahój,“ zamává chlapeček modrou čepicí. Zboří silniční okruh a jde
opravovat výběh pro hrocha. Jednání bylo úspěšné.
Někdy vyrosteme a nezmoudříme.
A někdy jen stačí uplácat pár bábovek a jít do ZOO. Společně.
Pavla Bradáčová

PĜijćte si na námČstí zahrát
šachy nebo tĜeba dámu
Už jste si všimli nového šachového
stolku na Suchdolském náměstí?
Šachy na ulici jsou projektem spolku Piána na ulici kavárníka Ondřeje
Kobzy. Od roku 2013 spolek po českých městech ve spolupráci s místními aktivními lidmi rozmístil více než
třicet pian, na která si mohou zahrát
kolemjdoucí. V létě 2014 začal s instalací veřejných šachových stolků jako míst náhodných setkání. Rozmisťuje také poesiomaty – jukeboxy, kde
básníci čtou své básně.
Šachový stolek byl realizován díky podpoře obyvatel naší městské
části.
www.piananaulici.cz
www.facebook.com/sachynaulici

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.
www.praha-suchdol.cz
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ze suchdolské knihovny

Co nás na podzim þeká
Málokdy se lidé i příroda těší
na podzim. Myslím si však, že po letošním tropickém létě milerádi přivítáme sychravé a snad i deštivé podzimní počasí. Alespoň tedy já ano
a těším se také na akce, které podzim přinese.
Než se tedy pustím do představování hostů, kteří přijali mé pozvání, ráda bych poděkovala všem čtenářům,
kteří na nás ani v těch největších vedrech nezanevřeli a hojně knihovnu
navštěvovali. Velké díky patří vám
všem za trpělivost ve dnech, kdy byla knihovna z důvodu revize fondu
uzavřena. Pro nás je tato zkušenost
opět důkazem, že uzavření knihovny
je stavem nejvyšší nouze a čeká nás
pouze v případě další revize, která
se dle zákona a počtu knih ve fondu
v našem případě musí provádět jednou za pět let.
Co nás tedy na podzim v knihovně
čeká?
Za ﬁnanční podpory Ministerstva
kultury ČR pořádáme ve spolupráci s Ing. Josefem Turchichem počítačové kurzy pro seniory. Začínáme
3. září od 11.00 do 12.00 a kurzy budou probíhat každý čtvrtek ve stejnou hodinu až do 3. 12. 2015. Prosíme zájemce o počítačové kurzy, aby
se hlásili v knihovně.
V září také chystáme odbornou
přednášku o využívání mozkové kapacity. Povede ji Eva Kubínová, trenérka III. stupně České společnosti pro trénování paměti a mozkový
jogging 1998–2015. Dozvíte se mnohé zajímavé o způsobech trénování
paměti a zjistíte, že nikdy není pozdě začít.

Ve středu 23. 9. připravujeme
besedu se spisovatelkou Barbarou
Nesvadbovou, autorkou knih, jako
jsou např. Bestiář, Pohádkář a Život
na nečisto.
V říjnu se pak můžeme těšit na povídání o Brazílii, vyprávět o svých zážitcích z cest nám budou manželé
Kubicovi. Zajímavou návštěvou jistě
bude paní doktorka Markéta Pravdová, která působí jako zástupkyně ředitele v Ústavu pro jazyk český AV ČR.
Vede také oddělení jazykové kultury
a jazykovou poradnu. Nechala jsem
se inspirovat oblíbeným rozhlasovým
pořadem, kde byla paní doktorka hostem, a protože mi to přišlo úsměvné, rozhodla jsem se s vámi podělit
o průzkum mezi internetovými uživateli, který se týká aktuálně nejpoužívanějších patvarů. Na prvním místě se umístnilo slovo „mocinky“, další
můžete nalézt v uvedené tabulce. Pokud sami máte nějakou jazykovou nejasnost, přijďte se o ní poradit s člověkem nejpovolanějším.

Z plánovaných a potvrzených akcí bych ještě ráda zmínila cestovatelskou besedu s fotografem novinářem a cestovatelem Tomášem
Kubešem – Sibiř. Fotograﬁi se věnuje již od dětství, profesionálně od roku 1998. Pochází z Horoměřic. Jeho
snímky a články můžete najít v titulech, jako např. Koktejl, Lidé a Země,
Instinkt, Vlasta, Katka, Travel in the
Czech republic, Travel Digest, Travel
Focus, Hospodářské noviny a mnoha dalších.
Na přípravě dalších akcí pracujeme a budete o nich včas informováni na stránkách Suchdolské mozaiky, e-mailem i na nástěnkách.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme úspěšný nový školní rok všem rodičům, školákům, studentům a hlavně prvňáčkům, které rádi v knihovně
při první příležitosti přivítáme.
středa 9. září od 18.00
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
úterý 15. září od 18.00
JÓGA SMÍCHU
středa 23. září od 18.00
BARBARA NESVADBOVÁ
úterý 29. září od 18.00
JÓGA SMÍCHU
čtvrtek 1. října od 18.00
BRAZÍLIE – MANŽELÉ KUBICOVI
úterý 13. října od 18.00
JÓGA SMÍCHU
úterý 3. listopadu od 18.00
JÓGA SMÍCHU
středa 11. listopadu od 18.00
PHDR. MARKÉTA PRAVDOVÁ,
PH.D., MBA
čtvrtek 10. prosince od 18.00
SIBIŘ – TOMÁŠ KUBEŠ

Karolína Vostrovská,
vedoucí knihovny
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mohlo by Vás zajímat

DČdická smlouva – nový
institut dČdického práva
Zůstavitel podle dosavadní právní
úpravy věděl, že chce-li za svého života pořídit o svém majetku, sepíše
závěť, jedno již zda vlastnoručně nebo přímo u notáře, zda ji nechá doma ve stole nebo ji uloží do úschovy u notáře. Nový občanský zákoník
dnes umožňuje zůstaviteli jako novinku řešit vhodnějším způsobem pořízení o svém majetku ještě za svého
života – dědickou smlouvou. Tento
institut by mohl být využitelný v případech, kdy zůstavitel, tedy ten, kdo
majetek odkazuje, tuší nebo již i ví,
že by mohly mezi dědici po jeho smrti při vypořádání majetku nastat budoucí problémy a bude je chtít řešit
předem. Zůstavitel by mohl tohoto
institutu využít i v případě, kdy bude chtít za své dědictví získat určitou
službu předem.
Tato dědická smlouva umožňuje společnou dohodu mezi zůstavitelem i dědici a předchází nesvárům
mezi pozůstalými. Má přednost před
závětí i zákonem a zvýhodňuje dědice, ti totiž už za života zůstavitele vědí přesně, na čem jsou a budou.
A to i proto, že na rozdíl od závěti, kterou může zůstavitel kdykoliv
za svého života jednostranně odvolat a úplně změnit (i vícekrát) a nikdo z rodiny o tom nemusí nic tušit,
dědickou smlouvu je možné změnit
pouze za přítomnosti všech smluvních stran, se kterými jste se společně na rozdělení majetku dohodli,
tedy opět jen smlouvou. Pro dědice
poskytuje dědická smlouva výhodu
oproti závěti a jistotu, že bude platit
to, na čem se s tím, po kom budou
dědit, předem domluvili. Platí tedy,
že pokud uzavřete dědickou smlouvu a předek dědice (zůstavitel) by ji
z nějakého důvodu chtěl obejít a opomenout tohoto dědice třeba závětí

ve prospěch úplně jiných osob, není
to možné. I kdyby takovou dodatečnou závěť sepsal a v ní na tohoto dědice nepamatoval (opomenul jej), nebude takováto závěť platit. Dědická
smlouva má totiž před závětí i před
zákonnou posloupností při dědění
přednost. Takže ani později sepsaná
závěť nebude platná, protože smlouva má přednost.
V dědické smlouvě se musí předem zůstavitel a dědicové dohodnout, komu se co odkáže, a všichni s tím musí souhlasit. V dědické
smlouvě však lze podmiňovat odkázání majetku určitými službami a zajistit si tak jako zůstavitel péči na stáří, opravu svého odkazovaného domu
či pomoc s náklady na bydlení, využití majetku k určitému účelu, postarání se o pejska apod., podmínit dědění vystudováním školy, tedy stanovit
různé okolnosti, za kterých dědic pozůstalost podle uzavřené smlouvy
získá.
Dědická smlouva však neomezuje zůstavitele v tom, jak se svým majetkem naloží za svého života. Zůstaviteli nic nebrání v tom, aby veškerý
majetek již za svého života převedl
na někoho jiného, než smluvního dědice. Smluvní dědic má právo pouze
na to, aby mu připadlo to, co po zůstavitelově smrti z jeho majetku zbude. Mohl by se však úspěšně dovolat
neúčinnosti takového nakládání zůstavitele s majetkem pro případ smrti, které jsou v rozporu s dědickou
smlouvou (např. neúčinnosti závěti, v níž by zůstavitel ustanovil dědicem někoho jiného). To samozřejmě
neplatí na jiné smlouvy uzavřené zůstavitelem za života ohledně majetku
zahrnutého do dědické smlouvy, třeba darovací smlouvu, převod majetku kupní smlouvou či podobně.

Při sepisování dědické smlouvy se
doporučuje stanovit v ní i pořadí náhradníků pro případ, že se hlavní dědic svého nároku nedožije nebo jej
odmítne. Dědice totiž ani dědická
smlouva nezbavuje práva dědictví nebo jeho část odmítnout
Dědická smlouva má jako zcela nový
právní institut řadu zajímavých a pozitivních významů, zejména tehdy, kdy
jejím prostřednictvím lze předejít vzájemným sporům v dědickém řízení.
Nicméně je třeba upozornit i na několik negativních okolností, a jednou
z nich je, že se do dědické smlouvy
nedá zahrnout veškerý majetek, neboť minimálně jedna čtvrtina majetku
musí zůstat volná. Další nepříjemným
důsledkem je její ﬁnanční nákladnost.
Dědickou smlouvu totiž musíte sepsat
a podepsat u notáře za osobní účasti všech v ní jmenovaných osob, a má
tzv. formu veřejné listiny. To ovšem
neznamená, že jde o listinu veřejně
přístupnou, je ukládána v neveřejném
rejstříku těchto smluv, centrálně vedeném, do kterého může nahlédnout
a nahlíží notář coby soudní komisař
v okamžiku otevření dědického řízení (stejně je tomu s rejstříkem závětí,
když ji zůstavitel uložil u notáře a neponechal si ji pouze doma). Za sepsání dědické smlouvy si bere notář odměnu, která se bohužel určuje podle
výše majetku, který v ní bude uspořádán. Orientačně se uvádí, že u dědictví ve výši jednoho milionu korun,
zaplatíte za smlouvu zhruba deset tisíc korun. Více zodpoví určitě každý
notář a odměnu je možné si předem
prověřit podle notářského tarifu (vyhláška
č. 196/2001 Sb.).
JUDr. Zlata Kohoutová

Máte zájem zapsat svoje dítě do skauta?
Suchdolští nadšenci hledají dospělé i děti pro založení nového oddílu
na Suchdole. Zájemci kontaktujte Michaelu Markovou,
mobil: 727 831 427 nebo e-mail: mmajkla@gmail.com.
www.facebook.com/praha.suchdol
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Cesta kolem svČta
za jeden školní rok
Kolektiv naší mateřské školy připravuje na každý školní rok nové tematické zaměření, kterému se průběžně a souběžně věnujeme ve všech
činnostech v průběhu deseti školních měsíců.
V minulém školním roce byl tématem vzdálený Vesmír. Téma, které
děti, pedagogy a myslím, že i rodiče,
velmi bavilo. V novém školním roce
se budeme podrobně věnovat našemu světu. Téma jsme nazvali CESTA KOLEM SVĚTA ZA JEDEN ŠKOLNÍ
ROK jako parafrázi na známou „Cestu kolem světa za devadesát dní“
od J. Verna. Na realizaci tohoto programu nám (jako každý rok) přispěla v rámci grantového řízení městská část. Díky!
V rámci tohoto projektu bychom
chtěli děti zajímavými a prožitkovými metodami seznámit s jedinečností naší planety, kterou v minulém
školním roce poznávaly jako součást Vesmíru, jako Modrou planetu „zvnějšku“, a navázat na projekt
„Naše Země maličká, ve vesmíru kulička“ detailním poznáváním naší
Země zblízka. Poznávat její přírodní krásy, její ﬂóru a faunu, lidi všech
barev kůže, jejich způsoby života,
kultury, jejich zvyky, způsoby života,
víry, výchovy, obživy, cestování atd.
A co konkrétního máme pro děti
připraveno?
Vedle nákupu pomůcek pro potřeby
výtvarných či rukodělných činností a hudebně-pohybových aktivit,
necháme ušít dětské obleky – děti se seznámí s tím, jak vypadá oblečení Eskymáků, Indiánů, Japonců apod. a seznámíme se s různými
druhy obydlí (iglú, týpí, dům, panelák…). Díky šikovné kuchařce Blance
Bůžkové také ochutnáme speciality
jednotlivých zemí, např. italské, čínské, ruské kuchyně. S využitím encyklopedií, knih, časopisů National Geographic, Vesmír, DVD a internetu
se seznámíme s pojmy – světadíl, země, stát, moře, oceán, poušť, tundra, savana, ﬂóra, fauna, podnebí,
kultura, historie a obrazově dětem
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přiblížíme (velké plátno na promítání mají naše nejstarší děti – Sovičky
ve škole i menší děti v budově u lesa), jak vypadají světadíly, země, co
je pro ně charakteristické (pouště,
sníh a led, lesy, stepi, tundry, korálové útesy…), podíváme se, kdo obývá svět, Zemi, náš jediný domov – lidé, zvířata, rostliny.
Vedle poslechu různých jazyků
a pohádek z různých světadílů se
v každém čtvrtletí v hudebních pořadech pana Vrby zaměříme na jiný hudební styl – šamanské indiánské bubnování, černošské bubny,
španělské rytmy, klasická evropská
hudba atd. Při této příležitosti obohatíme Orffovy hudební nástroje
o nástroje etnické.
Těšíme se nevšední interaktivní přednášky s audiovizuálními sekvencemi ve čtyřdílném výchovném
programu o.s. GREEN LIVE – NEPZ
o aktuálních tématech – Hovory se
Zvířaty, Hovory se Stromem a Lesem, Hovory s Vodou a Oceánem
a Hovory s planetou Zemí.
Jistě zajímavým programem budou dílny pro děti „Poslyšte příběh
o barevných světech“ – jde o tematický prožitkový celek, který povede
PaedDr. Ivana Bečvářová.
Čeká nás rytmický den, taneční
den, ochutnávkový den (to jsme ještě
nejedli – cizokrajné ovoce), ale i povídání o cizojazyčných jménech a jejich české obdobě, o tom, jak a s čím
si děti v různých koutech světa hrají, jaké mají školy, kde se učí. Plánujeme také keramické dílny (vyrobíme
si typické zvíře pro jednotlivé světadíly, např. velblouda, klokana, koalu
atd.) a návštěvu šamana. Děti se seznámí se šamanskými technikami,
povíme si o tom, jakými způsoby se
lidé ve světě léčí a chrání a zúčastníme se obřadu posvěcení největšího dubu v lese na dohled školky a lípy na naší školní zahradě. Vzhledem
k omezenému rozsahu článku nemohu zmínit všechny aktivity, které
k tomuto tématu chystáme.
Naším záměrem a cílem prolínajícím všechny aktivity je probudit
SUCHDOLSKÉ LISTY 3/2015

v dětech pocit sounáležitosti se všemi obyvateli Země – našeho společného domova, a to nejen s lidmi, ale
také se zvířaty, s rostlinami, vodou,
lesy i ovzduším.
Chceme děti od útlého věku vést
k pochopení souvislostí nutných
k přežití lidstva na této planetě.
Chceme to udělat formou procítění
a soucítění, což je nejvhodnější způsob, jakým lze probudit a povzbudit
dětskou duši k laskavému bytí a žití.
Začneme-li s tím u těch nejmenších,
máme velkou naději, že z nich nevyrostou sebestřední jedinci zajímající se jen o vlastní prospěch a blahobyt, ale lidé s povědomím toho, že
všichni jsme propojeni, všichni žijeme na jednom jediném světě a jakékoli jeho poškozování škodí v konečném důsledku všem. Chceme, aby
děti viděly a ocenily krásu a přirozenost, kterou planeta Země stvořila.
Budeme se však také zabývat palčivými problémy světa s akcentem
na ekologii (znečišťování moří a oceánů, kácení deštných pralesů, vymírání živočichů, hlad a chudoba, válečné konﬂikty, zneužití víry apod.)
a nutnosti pěstovat a podporovat
vlídné soužití lidstva.
Jen láskyplné přijetí sebe sama
a ostatních živých tvorů i neživé přírody je podmínkou toho, že se naše
podvědomá touha ŽÍT v přívětivém
a přátelském světě může naplnit.
Musíme však začít každý u sebe
a být dětem tím nejlepším příkladem. ABY ONY MOHLY TVOŘIT NOVÝ, LEPŠÍ SVĚT.
Jaroslava Barková Hešíková,
MŠ K Roztokům
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Ohlédnutí za školním
rokem v MŠ Gagarinova
Zápisy do mateřské školy a do třídy
V letošním školním roce se nám podařilo přijmout 100 % všech tříletých
dětí, tedy dětí, které jsou narozeny
do 31. 8. 2012. Dokázali jsme to i díky tomu, že končí boom narozených
dětí, ale zejména proto, že jsme zvládli navýšit kapacitu mateřské školy
ze 150 na 156 dětí. S příchodem nového roku vznikají nové třídy. Přišlo
víc než třicet přání od rodičů, některé
i během prázdnin, kdo s kým, případně ve které třídě, by chtěl být. Pokusil
jsem se vyhovět každému z těchto přání. V letošním školním roce budeme
mít dvě třídy předškoláků a čtyři třídy
smíšené, tedy ve věku od 3 do 5 let.
Všechny třídy budou po 26 dětech.

li zakoupit a nechat instalovat dvě
houpačky Hnízdo v hodnotě přes
100 000 Kč. Také velmi děkujeme.

Spolupráce s rodiči
Musím poděkovat za skvělou spolupráci rodičům, kteří nám pomohli
v mnoha oblastech, mimo jiné na zahradě s pletím záhonů, někteří rodiče nás obdarovali ﬁnančními dary,
z nichž jsme mohli pořídit například
učební a diagnostickou pomůcku
Klokanův kufr v hodnotě 20 000 Kč.
Tyto ﬁnanční dary nám dále umožňovaly doﬁnancovat výstavbu houpaček. Další rodiče nám pomohli pokácet strom či stříhat živý plot. Všem
velmi děkujeme.

Chceme stavět katedrálu?
Osobně nemám slovo „vize“ (z lat. „visio“ – vidění, zjevená představa) příliš rád, ale asi nejlépe vystihuje mé
úvahy o dalším směřování MŠ Gagarinova. Práci s malými dětmi nepovažuji jen za zaměstnání, ale především
za povolání. Snažím se vidět do budoucnosti, kam naše děti nasměrovat.
Nedávno jsem narazil na jeden mikropříběh: „Muž procházející kolem
kamenolomu se ptá dělníků s nástroji v rukou, co dělají, jaká je jejich práce. Jeden muž odpovídá: ,Lámu a opracovávám kámen‘. Druhý
však říká: ,Účastním se stavby katedrály‘.“ Vzrušeně jsem si musel položit otázku – chceš být jen opracovávač kamene, nebo stavitel katedrály?
Hned jsem si odpověděl, toužím v dětech probouzet touhu po vznešených
cílech a povznášet jejich ducha.
Jako motto k tomuto rozhodování
a přemýšlení mi slouží biblické motto či zlaté pravidlo etiky: „Jak chcete,
aby se lidé chovali k vám, tak se chovejte k nim.“ To je jakýsi vrchol, který
zastřešuje to, k čemu naše děti směřujeme. Vedle tohoto vznešeného cíle, jsme vytyčili pět základních oblastí, kterým se chceme s dětmi věnovat:
1. Vztahy s druhými dětmi i dospělými, schopnost s nimi vycházet, vnímat potřeby druhých a své zájmy
podřizovat ostatním (sociální zralost).

Spolupráce s obcí
Díky štědrosti městské části a poskytnutému grantu jsme mohli postavit na školní zahradě skleník (z bezpečnostních důvodů plastový). Každá
třída bude mít ve skleníku svůj malý záhonek, aby se děti mohly seznámit s pěstováním rostlin. Dále jsme
mohli díky dobré spolupráci s obcí
z ušetřených peněz mateřské školy
postavit velký altán na školní zahradě. Ten jsme hned využili na zahradní slavnosti, kdy na jeho vyvýšeném
pódiu vystupovaly jednotlivé třídy se
svým programem pro rodiče. Moc obci za podporu děkujeme.
Grant od Letiště Václava Havla
S významnou pomocí grantu od letiště ve výši 50 000 Kč jsme moh-

Návštěva školní inspekce
V únoru nás navštívila Česká školní
inspekce a tři dny se ve školce zajímala o vše, od toho jak hospodaříme,
co vaříme v kuchyni až po styl a obsah výchovné práce s dětmi. Přes nepatrné nedostatky, které jsme ihned
odstranili, nebo na nich pracujeme,
jsme obstáli na výbornou. Byli jsme
pochváleni jako velmi dobrá školka.
Přiznám se, že jsme na to hrdí a děkuji za to všem učitelkám, kuchařkám
a uklízečkám. Právě ony dělají školku
dobrou školkou. Díky jim za to.

www.praha-suchdol.cz

2. Posílit schopnost obstát v nových
životních situacích bez rodiny, umět
vyjádřit svoje potřeby, vyjádřit a obhájit svůj názor (psychická zralost).
3. Rozvinout svoji tělesnou zdatnost
a obratnost, umět zvládat svoje tělo,
přiměřeně se otužovat, vydržet přiměřeně delší vycházky v přírodě, pohybovat se v přírodě za každého počasí (tělesná zralost, hrubá motorika).
4. Posilovat u dětí vztah k rukodělnosti, aby nebyly lidově řečeno nešikovné. Aby si uměly zavázat tkaničku, navléknout korálky, zapnout
knoﬂíky, správně držet příbor či tužku, aby je nebolela za pět minut ruka (grafomotorika, jemná motorika).
5. Umět naslouchat četbě bez zrakové opory, vnímat přečtené, umět
obsah textu vlastními slovy převyprávět, posilovat paměť učením
básniček, vyjadřovat se celou větou
a rozvíjet tím svoje myšlení (jazyková zralost).
K těmto základním oblastem, bych
si dovolil přiřadit ještě jednu oblast,
dnes moderně nazývanou jako polytechnická výchova (z řec. „poly“
– mnohý, četný, hojný a z řec.
„technikós“ – umění znalý, obratný,
schopný). Do ní bych zařadil důraz
na předmatematickou výchovu, zájem o řemesla, stavitelství či zemědělství. Za tímto účelem jsme ve školce
vybudovali dílnu, kde se děti seznamují se základy řezání, pilování, zatloukání hřebíků, a postavili jsme již
zmíněný skleník.
V neposlední řadě chceme v dětech budovat estetické cítění, smysl pro krásno a schopnost rozpoznat
kýč a nevkus. S ﬁlmem pracujeme
především na velkém plátně, aby byl
zachován efekt výjimečnosti kina,
a vybíráme takové ﬁlmy (např. od Trnky, Pojara), které v dětech budují estetické cítění. Dále jsme opět zařadili
pro předškoláky návštěvy Státní opery, kde děti dostávají základy divadelní, baletní či operní výchovy. Toužíme
vidět růst malé katedrály.
Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova
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Nabídka kroužků organizovaných
ZŠ M. Alše v novém školním roce
Aerobik na balančních míčích (předškoláci a I. stupeň)
Anglická konverzace s rodilým mluvčím (2.–4. ročník)
Aranžování (ﬂoristika) – pro začátečníky
(děti od 10 let, mládež, dospělí)
Badminton (I. a II. stupeň)
Basketbal (přípravka pro žáky 1. – 4. tříd)
Florbal (I. a II. stupeň)
Hra na ﬂétnu (individuální výuka)
Hra na klavír (individuální výuka)
Hra na kytaru (individuální výuka)
Hravá výtvarka (I. stupeň ZŠ)
Keramika (I. stupeň)
Kresba, malba, keramika a modelování pro mládež
(14 let a více) a dospělé
Kondiční cvičení s písničkou a říkadly (předškoláci)
Křesťanská výchova
Míčové a pohybové hry (I. stupeň)
Pěvecký sbor (I. a II. stupeň)
Počítačový kroužek (I. stupeň)
Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ z ČJ
Stolní tenis (I. a II. stupeň)
Šachy (I. a II. stupeň)
Nabídka kroužků se může měnit, sledujte www.zssuchdol.cz.

Město propojené s přírodou
Praha je mnohem více než spleť asfaltu a betonu. Obepíná ji příroda, která se noří i do jejího nitra. Díky spoustě zeleně tady hnízdí tolik krahujců jako v žádném jiném městě Evropy. Okolo zříceniny Baba lze při troše
štěstí vystopovat lišku, v suchdolském potůčku tekoucím do Tichého údolí zase spokojeně žijí larvy chrostíků,
čímž dávají vědět, že tamní voda je opravdu čistá.
Tohle všechno lektorky a lektoři dobře vědí. Vědí také, že i děti z města mohou mít rády přírodu, mohou se
dobře vyznat ve svém okolí a rozumět souvislostem mezi tím, jak člověk žije, a tím, co se děje v přírodě. A pomáhají dětem to vše rozvíjet a chápat.
Díky ekologickým výukovým programům Ekodomova
se děti dozvídají třeba to, proč je půda významná pro život a kdo v ní žije, setkávají se s divokými ptáky při jejich kroužkování nebo poznávají, jakým luxusem je voda
z kohoutku. Na pravidelném kroužku Malý průzkumník
přírody, který bude opět v nabídce zájmových kroužků
v ZŠ Mikoláše Alše, děti bádají v přírodě okolo své školy a poznávají ji všemi smysly. Vzdělávací divadla je mohou pobavit a zároveň naučit například tomu, jak fascinující a významný je život včel. Díky ekodílničkám si zase
vyzkouší, zač je toho loket s tvořivou recyklací odpadů.
Barbora Janečková, Ekodomov, z.s.

Nabídka kroužků Sdružení Roztoč na ZŠ Mikoláše Alše
umělecké soubory a projekty propojující umění s jinými oblastmi našeho života.
Pro rok 2015/2016 nabízíme volná
místa v následujících kroužcích:

Sdružení Roztoč je dobrovolné zájmové sdružení dětí a dospělých. Základními pilíři jeho činnosti jsou pravidelné kroužky a kurzy, pořádání
kulturních akcí a lidových slavností,

Dramaťák Skořápky
(7–12 let; vede Michaela Tůmová)
V kroužku se budeme učit koncentraci, naslouchání, respektování ostatních, spolupráci a empatii. Skrze hry
a etudy budeme objevovat a rozvíjet možnosti hlasového i tělesného
projevu.

Pan ředitel má judo rád
Ještě před začátkem prázdnin proběhla v MŠ Gagarinova pod vedením
zkušeného trenéra Honzy Zavadila prezentace juda. Děti se zájmem sledovaly ukázku z tréninku juda mezi trenérem Honzou a jeho svěřencem
Járou. Přízeň publika povzbudila Járu ke skvělému výkonu, který byl oceněn velkým potleskem. Děti měly možnost si trénink vyzkoušet a byly moc
šikovné. Velkým překvapením byl i závěrečný zápas mezi panem ředitelem Zeleným a trenérem Honzíkem. Jak to vše dopadlo, se můžete podívat na stránkách školky www.msgagarinova.cz. A vaše děti můžete na judo
přihlásit již od září. Informace budou k dispozici ve školce. Tréninky budou
probíhat jednou týdně v tělocvičně ve škole. Těšíme se na vás!
JUDO Club Kidsport
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Výtvarný ateliér Klíčení
(4–12 let; vede Veronika Svobodová a/nebo Markéta Stará)
Ateliér vychází z arteﬁletiky, která pracuje zážitkovou metodou. Během procesu se děti seznamují také s přesahy do dalších uměleckých
disciplín, se základy graﬁckých technik nebo také vytvářejí masky či objekty. Za hezkého počasí se tvoří
venku.
Sdružení Roztoč
www.roztoc.cz, roztoc@roztoc.cz,
775 889 941

ze suchdolských škol

V základní škole se
neuþíme jen v lavicích

18. dubna se na školním hřišti utkalo ve fotbalovém turnaji 8 smíšených družstev složených z dětí, rodičů, učitelů, zastupitelů atd., školou proběhlo přes 40 orientačních běžců, bavila se spousta diváků.

Od dubna do června vyjelo na školu
v přírodě 12 tříd
do Krkonoš,
Lužických hor,
Kašperských hor
a na Vysočinu.

Ve všech třídách na 1. stupni probíhal na jaře projekt „Lidské tělo“. Prezentace zpracovaných témat se konala 24. dubna v tělocvičně. Bylo to poučné i zábavné.

V květnu si osmáci a deváťáci prověřili své jazykové
schopnosti ve městě Bath ve Velké Británii.

Závěr školního roku jsme vesele oslavili
na „Pikniku za školou“ 18. června. Bylo hodně dobrého jídla a pití, zpívalo se, tančilo,
nechyběla módní přehlídka.

Úplný závěr školního roku patřil „Poslednímu zvonění“ deváťáků,
kteří se k této příležitosti převlékli za známé ﬁlmové postavy.

O všech školních aktivitách se slovem i obrazem dozvíte více na www.zssuchdol.cz.
www.praha-suchdol.cz
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Prázdninové zastavení
v Horizontu
Za slunného prázdninového odpoledne jsem vyrazila na návštěvu za paní malířkou Miladou Šindlerovou-Vokáčovou do penzionu Horizont.
Paní Milada, které je neuvěřitelných
92 let, mě přátelsky uvítala a pozvala dále do svého útulného bytu. Usadila mě ke stolu hned vedle malířského plátna a u chladné zmrzliny jsme
si začaly povídat.
Povězte mi něco o svém životě,
abychom Vás představili našim
spoluobčanům.
Narodila jsem se v Kroměříži na Moravě, ale od svých čtyř let jsme žili v Olomouci. Zde jsem vystudovala
reálku a později v Praze Akademii výtvarných umění, kde v té době vyučovaly takové osobnosti jako V. V. Štech
či J. Obrovský. V roce 1952 jsem
vstoupila do Umělecké besedy
a účastnila se výstav a výtvarných
soutěží.
Získala jste nějaké významné
ocenění?
Malovala jsem hodně husitské bitvy
a koně pro Jízdárnu Pražského hradu. V roce 1954 jsem získala II. cenu
v oboru monumentální malby v Celostátní jiráskovské soutěži. A o tři roky později jsem se zúčastnila soutěže
na mozaiku pro nádraží v Pardubicích – 1. odměna a provedení technikou „al fresco“.
Říkáte, že jste malovala koně, umíte
na nich jezdit?
Od mala jsem ráda malovala koně
a do svých 35 let jsem jezdila drezúru ve vojenském útvaru ve Staré Boleslavi u plk. Lechnera – stáje Jízdárny
Pražského hradu. Pak jsem se provdala za stavebního inženýra a koně

šli stranou, na dva roky jsme se odstěhovali do Rumunska.
Jak na Vás dopadla komunistická
doba?
Tak jako většina umělců, tak i já jsem
dostala zákaz vystavování, účasti
na soutěžích. Tím, že mi „šly“ ty koně, tak jsem dostala nabídku restaurovat nástěnné malby. Restaurovala jsem např. fresku na renesančním
zámku Stará Ves u Ostravy. Dvacet
let trvalo, než jsem se mohla vrátit
opět k malování, ale i ta restaurátorská práce mě bavila.
Jakou malířskou techniku máte
nejraději?
Po revoluci jsem začala nejdřív skicy
a portréty, abych se rozkreslila, a pak
jsem malovala pastelem. Hodně abstrakce s biblickým podtextem, židovskou tématikou a ﬁgurální tvorbou.
Začala jsem opět hodně vystavovat
u nás i v zahraničí.
Vidím na stojanu rozpracovaný
obraz, pořád malujete?
Ano, jde to pomalu a možná už přestanu s biblickými tématy. Mám chuť
malovat květiny, ale pastelem to není
ono, vyzkouším olejomalbu.
Ještě mi prozraďte, jak jste se dostala na Suchdol?
S manželem a maminkou, která se
dožila úžasných 101 let a pořád si
ráda zpívala, jsme bydleli na Praze 6 v Bubenči. Navštěvovala jsem
evangelický spolek, kde jsem se seznámila s panem Přeučilem a jeho
rodinou (ředitel Horizontu, denního
stacionáře pro seniory – pozn. redakce) a ten mě pozval na besedy,
ﬁlmy, které v Horizontu pravidelně

pořádají. No a loni jsem se do penzionu Horizont přestěhovala. Jsem
tu spokojená, mám tu své soukromí,
ale i možnost být s lidmi a zúčastnit
se zajímavých programů.
A na závěr mi prozraďte, co plánujete na prázdninový čas?
Ráda cestuji, navštěvuji památky,
hrady, galerie a na týden zajedu vlakem do Františkových Lázní. A v půli
října si nenechám ujít výstavy a galerie v nejslavnějším městě galerií –
v Madridu. Na to se moc těším.
Děkuji Vám za krásné povídání
a přeji šťastnou cestu a krásné zážitky. Těšíme se na Vaše vyprávění při
vernisáži výstavy, kterou společně
uspořádáme v Alšově kabinetu, až se
vrátíte z Madridu.
Foto a text: Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka

Obrazy ze života
akademická malířka Milada Šindlerová-Vokáčová
Vernisáž výstavy se koná v neděli 8. listopadu 2015 od 18 hodin
v Alšově kabinetu na suchdolské radnici.
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suchdolští hasi þi

Na Suchdole hoĜí!
Taková situace. Je sobota, jedna hodina po poledni. Suchdolské poklidné ovzduší pročísne ostrý zvuk požární sirény. Hasiči dostávají zprávu s přímým rozkazem: okamžitě
vyjeďte k případu. Hoří v centru
Suchdola. Scénář bude jasný, řekli
byste: je víkend, všichni jsou doma,
hoří doslova za hasičskými humny,
tlupa hasičů je v mžiku na místě
a ohnivý živel bude pokořen. Chyba
domnívat se, že je to vždycky tak
jednoznačné.
Osud, Murphyho zákony nebo
říkejme tomu jakkoliv, má smysl
pro dramatičnost situace. Ten den
ve stejnou dobu se totiž v Dejvicích
koná slavnostní akce k příležitosti
70. výročí ukončení II. světové války a naši hasiči byli požádáni, aby
nad akcí dělali celodenní požár-

ní dozor. Co to v tu chvíli znamená pro požár na Suchdole? Že „výjezduschopní“ hasiči, kteří mohou
okamžitě zasáhnout, jsou na Suchdole čtyři. A ti také bezprostředně
po vyhlášení poplachu odhazují,
co mají v rukách, a vyrážejí co nejrychleji na hasičárnu. Dva nejrychlejší se převlékají a s cisternou vyjíždějí k ohni. Jenže…
Hasičské regule mimo jiné zakazují „jít do akce“ v dýchacím přístroji pouze v jednom člověku.
A jelikož strojník musí být v době zásahu vždy u hasičského auta,
zbývá v tu chvíli pouze jeden hasič. A tomu nyní nezbývá nic jiného,
než získat přesné informace o situaci a předat je operačnímu středisku
HZS Praha, což je zásadní pro další
postup vedení zásahu. A jak se mů-

že tato situace jevit oku nezasvěceného pozorovatele? Že dva hasiči
v plné polní a s autem plným vody
za zády jen koukají na oheň se založenýma rukama a s hadicemi smotanými v kotoučích. Ale ta bezmoc
udělat cokoli je ubíjející. To vědomí, že byste mohli, ale nesmíte, je
mučivé.
Do minuty od příjezdu našich
dvou hasičů na místo přijíždějí profesionální hasiči následovaní dalšími hasiči včetně těch řítících se
z dejvických slavností. Ulice Internacionální modře bliká, protože
po celé její délce stojí hasičská auta. Během hodiny a půl je oheň bez
vážnějších následků uhašen. Díky
Bohu a díky hasičům!
Pavla Bradáčová

Hasiþské léto
Rušný, zábavný, velkolepý. Takový je konec školního roku ve společnosti suchdolských hasičů. No
jak jinak, chtělo by se dodat. Letos však to tradiční pojetí Dětského
dne s hasiči, který si užíváme rok
co rok v červnu, dostalo ještě jeden
rozměr. Výjimečný. Stodvacátýpátý.
V rámci Dne s hasiči se totiž také slavilo, a to 125 let od založení Sboru suchdolských hasičů.
Celý den jsme si užili. Prvotřídní
bouračka s vyproštěním zraněného, následný požár vozidla a jeho
uhašení. Nechyběli lezci ani ukázka hašení historickou ruční stříkačkou. Děti si užily spoustu legrace
nejen při hrách, ale také při zkoumání obrněných vozidel a na závěr
se vyřádily v opravdu poctivé pěně. Mohli jsme si prohlédnout historickou hasičskou techniku nebo
se zavrtět do rytmu písniček skvělé kapely. Celý ten báječný den byl
završen fantastickou podívanou
v podobě laserové vodní show.
Myslím, že můžeme s klidným svědomím konstatovat, že jsme ty
stodvacátépáté sborové narozeniny oslavili opravdu zodpovědně a s chutí až do dna. Všem, kdo

se podíleli na náročné organizaci,
patří veliký dík!
Co dalšího si pro nás hasiči před
prázdninami připravili? V květnu se
na hřišti za Sokolovnou konala soutěž v tradičních disciplínách CTIF.
Tohoto Pražského poháru, který je jednou částí celorepublikového seriálu soutěží CTIF, se zúčastnila 4 družstva včetně soutěžících
z Polska. Naši hasiči se také podíleli na uspořádání soutěže v běhu
na 100 metrů s překážkami, tzv.
Českého poháru REBEL konaného
v Třebonicích. Někteří nadšení cyklisté si pak květen zpestřili cyklovýletem při řece Ohři.
Samozřejmě, že nezůstalo jen
u zážitků příjemných. Výjezdů do
akce bylo hned několik. V květnu
kluci čerpali vodu ze zatopené jímky v ulici Internacionální a asistovali u požáru balkonu v ulici Májová (viz článek Na Suchdole hoří!).
V červnu pak vyjížděli k požáru lesa na Praze 8. Je jen s podivem, že
v těch letních úmorných vedrech
nevyjížděli k žádnému požáru, až
na ten jeden případ. Rozsáhlý požár lesa na Rakovnicku si vyžádal
přítomnost také několika profesi-

onálních jednotek z Prahy, k nimž
patřili i hasiči z Petřin. A právě
místo nich drželi suchdolští hasiči pohotovost na hasičské stanici Petřiny téměř 24 hodin. Klukům
z jednotky patří také dík za kropení suchdolských ulic právě v době
letních veder.
A co děti, naše mladé hasičské naděje? Soutěžily jako o život! V květnu naše družstvo obsadilo 13. místo
na Memoriálu Fr. Zvoníčka v Řepích
a rovněž 13. místo na celorepublikové soutěži hry Plamen. V červnu
pak děti trénovaly a tužily kolektiv
na soustředění v Častoboři, kde se
soustředily tak vehementně, že pak
tři dny nato vybojovaly 3. a 5. místo v soutěži požárního útoku Vestecký vodník! Tento úspěch je „nakopl“
natolik, že jsou dle slov vedoucího Kuby „do nové sezony našlapaní
na další závody“. Držme jim palce!
V červenci pak ještě někteří nadšenci pomáhali na mistrovství ČR ve hře
Plamen a při soutěžích dorostu.

www.praha-suchdol.cz
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Uf, rušné léto!
A jak jste si je užili vy?
Pavla Bradáčová

historie Suchdola

Vladislav Soukup - uþitel
* 16. 10. 1904 † 20. 3. 1991

Učitelský sbor v roce 1940. V. S. stojící druhý zprava.
Otec začínal svoji učitelskou dráhu
v českém pohraničí. Před 2. světovou válkou se přestěhovali s matkou
do Suchdola u Prahy, později pak
do Sedlce. Působil od r. 1939 ve zdejší škole, napřed v obecné, později
na měšťanské, která sídlila v budově
dnešního místního úřadu nad poštovním úřadem.
Pro své učitelské povolání se důkladně vyzbrojil, získal aprobaci pro 2. stupeň pro estetickou výchovu, obor výtvarná výchova a hudební výchova,
později též matematiku. Dálkově studoval na pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze u prof. C. Boudy

a H. Salcmana. S tím se ale nespokojil
a absolvoval tříleté studium pro pracující na Uměleckoprůmyslové škole
v Praze u prof.Viktorina.
Jako ušlechtilý a krásu milující člověk pěstoval též hudbu. Při své důkladnosti se nespokojil jen s jejím
amatérským provozováním, ale opět
se připravoval důkladným studiem
harmonie a kontrapunktu u národního umělce J. B. Foerstra, kde se věnoval jak skladbě, tak i vokální sborové
hudbě. Zaujat krásou oken Svatovítského chrámu sepsal studii, věnující
se hodnocení jejich estetického účinku nejen po stránce obsahové, ale

Kaple sv. Václava, tužka, 1959
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i po stránce technické. Vše konzultoval s umělci M. Švabinským, K. Svolinským, C. Boudou, ale i se sklenáři
těchto oken. Bohužel tato studie se
nedočkala vydání, přestože byla kladně hodnocena některými odborníky.
Pochvalně se o ní vyjádřil i kardinál
Tomášek.
Od r. 1955 vyučoval na základní škole v Praze 1, Josefské ul.,
později i na 3. stupni – gymnáziu
na Štrossmayerově náměstí v Praze 7. Ve svém volnu doma sám muzicíroval, někdy spolu s budoucím
hudebním skladatelem Václavem Hálkem; uměl hrát na piano, varhany,
harmonium i housle. Doma se setkával a o výtvarném umění často hovořil se svým kolegou R. Papežem. Oba
občané Suchdola. V kapli Nejsvětější
trojice v Sedlci, kam často docházel,
utvořil kolektiv 9 lidí, se kterými nastudoval Rybovu vánoční mši a tuto
na Vánoční svátky zde prezentoval.
Pokud jde o jeho techniku malby,
šlo napřed o olejomalbu, později měl
zálibu v tužce, pastelu a v neposlední řadě akvarelu. Šlo o novátorskou
techniku odlišnou od obvyklé, t.j. práce na stále mokrém papíru na velké ploše. Výsledkem pak byla měkkost barev i celková měkkost obrazu.
Většinou si vybíral náměty v přírodě, a to tak, že nikdy neskicoval, aby
obraz dotvářel později doma, ale vše

historie Suchdola
zpracovával ihned na místě. Jeho výtvarný rukopis lze považovat za zcela
realistický, bez jakéhokoliv zjednodušení nebo překomponování. Je to jakýsi sklon k jakémusi novodobému
impresionismu.
Nesmím zapomenout ani na jeho
hudební aktivitu, t.j. byl dlouholetým
členem Pěveckého sdružení pražských
učitelů a s tímto velikým kolektivem
procestoval při četných zahraničních
zájezdech celou Evropu od polárního
kruhu po Středozemní moře. Jeho sytý bas vévodil celému sboru.
Mohl bych se zmínit i o mnohostranných zájmech tatínka, např. o jeho článcích, usilujících o ochranu
přírody, památek apod. I díky jeho
tvrdému odporu proti přehradě na řece Vydře na Šumavě se nakonec tato
stavba neuskutečnila, a krása údolí zůstala zachována nám i budoucím.
Pro své politické smýšlení a praktikující víru spojenou s návštěvami

Ve Smetanově síni. V. S. v první řadě čtvrtý zleva.
církevních zařízení byl tehdejším režimem perzekvován a nikdy se přes
svou dlouholetou pedagogickou praxi a zkušenost nemohl podílet na vedení školy nebo se dokonce stát
i školním inspektorem. Byl skromným a poctivým českým kantorem

s láskou ke svému zvolenému životnímu poslání.
Vzpomíná: Vladimír Soukup,
syn V. Soukupa (únor 2015).
Zpracoval: Josef Jánský,
více na www.historiesuchdola.cz

KnČževes u Prahy

Malá obec u Letiště Václava Havla.
BUS „courák“ jezdí Kněževsí do Prahy a zpět jak ze Slaného, tak i z Kladna. Cestující ani nevědí, co se v tak
malé obci u Prahy nalézá… centrum
volnočasových aktivit (areál na fotbal, tenis, volejbal, nohejbal… ), naučná stezka Kněževes a okolí s relaxačním, historickým a sportovním
okruhem (pohodová je např. vycházka kolem malého a velkého rybníka s odpočinkovou zónou na hrázi
u Čermákova mlýna), kulturní dům,
několik restauračních zařízení s vynikajícím občerstvením, vyhlídkové valy u letištní dráhy, zaniklá tvrz
ze 16. století, zrekonstruovaná Kaple sv. Václava, kde se našly historické
malby, historická lipová alej, novodo-

bá „Lípa tisíciletí“, historické sochy
sv. Jana Nepomuckého (u místního
hřbitova a na oblouku Na Slovance), freska sv. Václava v centru obce,
zrekonstruovaná „zvonička“, místní ZŠ, MŠ, obecní úřad i zdravotnické zařízení. V obci velice aktivně
pracují spolky – TJ Sokol Kněževes,
Svaz žen, Sbor dobrovolných hasičů, Obec baráčníků Kněževes, Spolek Havlíček, chovatelé, myslivecké
sdružení. Obec vydává obecní zpravodaj Kněževák, má obecní knihovnu, Spolek Havlíček obhospodařuje
sběrné místo historických materiálů
(něco jako místní „muzeum“). Obec
i spolky pořádají řadu akcí – Čaje
pro seniory, Staročeské máje, zábavy, ženy pro děti připravují drakiádu,

dětský den, Halloween, mikulášskou
zábavu pro děti i dospělé, maškarní
ples, jezdí se na divadelní představení, na nákupy do zahraničí, v kulturním domě se pořádají výstavy domácího zvířectva i různé prodejní akce,
spolky i občané pomáhají s akcí Diakonie. Udržují se stávající tradice
i vytvářejí nové – např. s vodníkem
Rybičkou u místní Ouvalky, Vánoční
sousedské setkání či výstava Betlémů a andělů v místní kapli a ZŠ. No
prostě – každý, kdo navštíví obec
Kněževes u Prahy si vybere. Navštivte nás a přesvědčte se sami…

www.praha-suchdol.cz
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Za obec Kněževes
Luděk Černý, člen Rady obce
a předseda Informační komise
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Proþ vzpomínám
na Jaroslava Šerých
Nedovolil bych si osobními vzpomínkami zabírat místo ve veřejném periodiku, ale když se mohu omluvit tím,
že jsem k tomu byl vyzván, využiji této příležitosti velice rád. Předkládám
několik osobních vzpomínek na pana Jaroslava Šerých ze dvou důvodů.
První – je vhodné a správné poukazovat na dobré věci kolem nás. Druhý –
třeba se mi podaří podělit se o to, co
jsem na něm bral pro sebe jako vzor,
a možná to osloví i někoho jiného.
Píšu o něm jako o panu Jaroslavu
Šerých, člověku a sousedovi. Atributy
Mistr a jiné nechť užívají autoři pojednání o jeho umělecké činnosti, já se
snažím vyjádřit, pro jaké osobní vlastnosti jsem ho měl rád a kvůli čemu
jsem si ho vážil.
Jedna z vlastností, které jsem na
něm obdivoval, byla jeho pokora.
Tedy – pro jistotu – co je tím míněno?
Mnozí lidé si pod pojmem pokora
představují falešnou skromnost nebo
něco jako nepříliš dobře zvládnutou
variaci jakési východoasijské zdvořilosti, kdy se prohlašují za toho nejnepatrnějšího ze všech. Ovšem běda tomu, kdo by na ně tak skutečně
nahlížel.
Skutečná pokora je, řadit se reálně
tam, kam patřím. Ne víc, ne méně.
A to on skvěle žil. Když jsme se bavili o jeho malování, neshazoval se ani
nechlubil. Prostě a suše, když na to
přišla řeč, zmínil, jak jeho dílo bylo tam či onde oceněno, a měl z toho radost. Klidně se přihlásil k vyšší
míře nadání, než má většina populace. Považoval to ovšem za dar, o který se nijak nepřičinil. Zato se velmi pilně přičiňoval celý život o to, aby s tím
darem odpovědně pracoval.
Změnil můj pohled na práci výtvarného umělce. Přiznám se, že než jsme
se seznámili, nahlížel jsem na malíře
asi jako na lehkoživky, kteří se narodili s nějakým talentem a skvěle si z toho žijí. Zatímco se někdo dře na stavbě nebo tráví dny v montážní jámě
při opravování cizích aut, malíř si
kreslí nějakou krasavici nebo krajinku, cosi u toho popíjí nebo pokuřuje,
pak obraz draze prodá.
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Když jsem byl u něj v ateliéru, během mé návštěvy přišla řeč i na hudbu, protože přes hudbu jsme se seznámili. S lítostí řekl, že má velmi
málo času poslouchat hudbu. Podivil jsem se, protože přece není žádný
problém si zavést do ateliéru kabely
a připojit reproduktory a může poslouchat od rána do večera. Nato se
podivil on, jak někdo může přijít s takovým nesmyslem – cituji téměř doslova: „přece když maluju, tak se musím soustředit! To není jako kdybych
si kreslil doma po fajruntě!“ Časem
jsem pochopil, že je po celodenní práci u stojanu vyčerpaný úplně stejně,
jako po poctivě odpracované směně
v běžném zaměstnání.
Jak jsem se k němu do ateliéru dostal? To bylo díky další z jeho obdivuhodných vlastností.
Aby druhého „bral“, nemusel ten
druhý být v něčem vynikající. Panu
Šerých stačilo, že chcete být v životě
opravdový a poctivý, a jednal s vámi
přátelsky, s respektem, jako s partnerem. Když jsme se několikrát potkali,
přišla pochopitelně řeč i na malování. Přiznal jsem se mu ke své naprosté nevědomosti o celé oblasti statického umění a vhodně jsem během
hovoru onu nevědomost doložil několika výroky, za které bych mohl být
právem označen za… – no, nejmírnější
použitelné slovo je asi prosťáček. Velmi přesně si pamatuji na jeden z nich,
kdy jsem se vyznal z obdivu ke Zdeňkovi Burianovi, protože ten maluje
věci tak, že se přesně dá poznat, co
to je. Krásně mi z toho vyšlo, že „víte, ty vaše čáry, to člověk neví, co to
má znamenat“ nebo něco podobně
taktního.
Místo toho, aby si řekl, že s takovým (zůstaňme prosím u toho prosťáčka) se nemá cenu bavit, krásně se
usmál a pozval mě k sobě do ateliéru. Věnoval mi celé odpoledne, bral
do ruky obraz za obrazem a vysvětloval, jaký je záměr, jak k tomu záměru
došel, jak ho pak zpracoval ve studii,
jak potom z té studie začal vznikat
obraz, jakou použil techniku a proč
pro tento obraz volil právě tuto techSUCHDOLSKÉ LISTY 3/2015

niku – to odpoledne uteklo velmi
rychle a bylo úžasné.
Přišel nám do ruky také portrét.
Třeštil jsem na něj oči, protože ten
portrét by se dal po zmenšení použít jako pasová fotograﬁe. „To je vaše maminka, že?“ „Ano. To jsme měli
na akademii jeden z úkolů namalovat portrét, tak jsem maloval maminku.“ A když viděl, jak zírám, vzpomněl
si na mou poznámku znalce umění o Zdeňkovi Burianovi a rozesmál
se. „To víte, že musím umět malovat
i takhle. Napřed je třeba zvládnout
řemeslo, a až pak můžu do toho dávat něco ze sebe“. Pak pronesl výrok,
který si od té doby pamatuji: „Umělec
– to je přece od slova uměti.“
Pan Jaroslav Šerých byl jmenován
čestným občanem Suchdola a Sedlce. (Jen tak pro zajímavost, naše
městská část je druhá, v roce 1993
ho jmenoval svým čestným občanem Tucson v Arizoně.) Čestný občan. Městská část prokazuje svému
význačnému občanu čest. Zajímavé
užití téhož slova pro dva významy.
On byl opravdu čestný. Měl možnosti, jak za relativně nepatrnou „úlitbu“
tehdy vládnoucímu režimu získat výhody materiální i jiné povahy. Co vím,
ani to nezvažoval, měl v životě jasně srovnané priority a hodnoty morální pro něj znamenaly vždycky víc
než co by získal, kdyby z nich slevil.
Jedna z krásných myšlenek Antoina
de Saint-Exupéryho – „Člověk by se
měl směňovat za něco většího, než je
sám“ došla myslím v osobním i uměleckém životě pana Šerých značně vysokého naplnění.
Naposledy jsme se viděli nedlouho předtím, než zemřel. Omlouvám
se za snad až příliš osobní vzpomínku, ale připadalo mi, že odchází skvělý řemeslník od perfektně dokončeného díla, předává ho s vědomím, že
ho udělal dobře, mezi dveřmi se ještě
rozhlédne, přátelsky se rozloučí a odněkud z dálky už slyší hlas: „Pojď, služebníku dobrý a věrný, vejdi v radost svého Pána.“
Josef Turchich
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Mikoláš a Miloš na Suchdole

Informace soustředěné v tomto textu jsou odezvami jednoho dotazu. Kdo je autorem busty Mikoláše
Alše umístěné před budovou úřadu
městské části Praha-Suchdol?
Veřejná výtvarná díla na území Prahy eviduje Galerie hlavního
města Prahy. Také „našeho“ Alše ze
Suchdolského náměstí uvádí jako
veřejnou plastiku pod inventárním
číslem VP – 150. Dílo je datováno
rokem 1983, uvedená technika – lití
a sekání, použitý materiál – kámen
(pískovcový sokl) a bronz (busta).
Autor plastiky má stejný monogram
jako jeho model, Miloš Axmann – Mikoláš Aleš.
O Mikoláši Alšovi (1852–1913) víme, díky jeho pobytu na statku u Alexandra Brandejse na Suchdole, hodně. Tři místa zde nesou jeho jméno
– základní škola, pomník, výstavní
síň. Víme, že patřil k nejvýznamnějším osobnostem generace Národního divadla a jeho dílo bylo plně doceněno teprve ve století dvacátém.
O zásadovém rysu jeho povahy svědčí nejen dopisy jeho bytné v Praze
na studiích, kdy mu při tíživé životní situaci nebylo možno vnutit peníze ani jídlo, ale i účast ve známé
Woltmannově aféře, která mu v roce
1876 vynesla čtyři dny vězení. Konec-

konců, víme také, že ve svých 34 letech přestal dělat to, po čem nejvíce toužil, malovat. Nemohl nebo se
nechtěl přizpůsobit konvečním trendům či zakázkám, aby ekonomicky
obstál. Tato okolnost přispěla ke zrodu takřka národní legendy geniálního
kreslíře, který ve svých skicách předběhl dobu o půl století.
Miloš Axman (1926–1990) byl talentovaný sochař, který stejně jako Aleš
studoval na Akademii výtvarných
umění v Praze. Byl posluchačem Vincence Makovského (1900–1966) a jeho dílem byl i ovlivněn. Byl ﬁgurálním realistou a také tvůrcem monumentálních pomníků. O tématech
jeho prací svědčí názvy Dojička, Textilačka, Dukelský bojovník, Bratrství
v boji, Julius Fučík, Klement Gottwald, V. I. Lenin atd. Ve skutečnosti
měla naprostá většina jeho děl jediného zadavatele – stát řízený a kontrolovaný stranou. Nutno podotknout,
že na takové bohatě honorované zakázky „nedosáhlo“ mnoho talentovaných a schopných. Axman se umělecky nejsvobodněji vyjadřoval v portrétní tvorbě – viz Mikoláš Aleš, kdy
se nemusel uchylovat ke kompromisu či přímo dostát politickému diktátu. O Miloši Axmanovi se lze v souwww.praha-suchdol.cz

časnosti dočíst na internetových
stránkách Svazu mladých komunistů Československa a Haló novin, kde
o něm lze nalézt článek Jaroslava
Kojzara s poznámkami o demontovaných plastikách po roce 1989.
Miloš Axman se politicky angažoval. Byl jako člen KSČ zvolen do Sněmovny lidu Federálního shromáždění a setrval v něm od roku 1971
do roku 1981.
Byl profesorem, rektorem Akademie výtvarných umění v Praze, národním umělcem, nositelem Řádu práce.
Ze své politické angažovanosti vytěžil
maximum. Jako mnozí dnešní politici a podnikatelé, či podnikatelé a politici, kteří mají s Milošem Axmanem
stejnou historii politické příslušnosti,
byť dnes banalizovanou, včetně toho,
co z ní vytěžili. Jejich dílům rozhodně
demolice nehrozí. Jedná se o stejný
paradox jako je setkání dvou životně
zcela odlišných umělců v jenom výtvarném díle – v bustě Mikoláše Alše
od Miloše Axmana na Suchdole.
Poděkování za informace k článku
patří Jitce Hlaváčkové z Galerie hlavního města Prahy a Emilu Rývovi
za fotodokumentaci.
Magdalena Vovsová
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co se d Člo
Jedna ze soutěžních disciplín
cyklotour – vaření s kuchařem.
Výborná bramboračka v kotlíku na ohni.
 Nechyběla
ani osvěta v poskytování první
pomoci.
 Maskot vodní
záchrany žabák
Kvaky seznamuje malé i velké
s pravidly chování u vody.
 Jízdu zručnosti, ale i údržbu kola si procvičili účastníci
u našich suchdolských bikerů.
 Vyvýšené záhonky s bylinkami, trvalkami a zeleninou
zpestřily zahradu a ochutily
náš jídelníček.
 V srpnu
se uskutečnil
druhý ročník
Suchdolského
suchojamu.

Na prázdninovém výletu do zábavního parku MIRAKULUM v Milovicích probádala 42členná výprava všemožné
prolézačky, naučnou stezku, mini ZOO a nebo třeba zelené bludiště a bylinkovou zahrádku. Nově otevřený vodní
svět, plný nejrůznějších vodních děl, byl záchrannou stanicí v parném létu.
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MK Rybiþka v novém
školním roce
Prázdniny rychle utekly a s nastávajícím novým školním rokem se můžete opět účastnit pravidelných dopoledních programů pro rodiče s dětmi,
cvičení pilates, výtvarných dílen
a jednorázových akcí. V programu
najdete také besedy s psycholožkou
a díky grantu MPSV a MHMP jsou
vám k dispozici i dotované individuální psychologické konzultace.
Provoz zahájíme v pondělí 7. září tradičním Dnem otevřených dveří,
kdy si od 10.00 do 12.00 hodin můžete nejen prohlédnout prostory, ale
i získat podrobnější informace o nabízených službách a osobně se setkat s lektory.
Letošní novinkou je komunikační kurz Člověku člověkem, který proběhne v několika víkendových setkáních v září a říjnu. Účastníci se
budou učit, jak porozumět, jak být

schopen pomoci a jak doprovázet
ty, kterým se v životě stala tragédie,
ztráta či vážná nemoc. Kurz má charakter výcviku, účastníci mají možnost poznat prožívání a reakce člověka procházejícího těžkou životní
situací díky reﬂexi vlastních pocitů
a procvičit si nové znalosti v komunikačních cvičeních na modelových
situacích. Výuka je doplněna ﬁlmy
a dokumenty. O kurz je v odborných
kruzích velký zájem, a to nejen pro
kvalitu samotného kurzu, ale i díky
profesnímu proﬁlu lektorů, a jsem
ráda, že díky grantu MPSV můžeme
výcvik letos nabídnout i veřejnosti
přímo v Klubu Rybička. Sama jsem
kurz absolvovala a poznatky z kurzu už mi několikrát v běžném životě pomohly.
Dále vás chci upozornit na podzimní dobročinný bazar. Již nyní

můžete začít shromažďovat oblečení, hračky či sportovní potřeby
k prodeji či darování. Osvědčil se
nám model rezervace prodejních
stolů, máte-li zájem, rezervujte si
své místo u koordinátorky Kristíny
Hulenové.
Těšit se můžete na již tradiční
podzimní Drakiádu spojenou se soutěžemi, hrami a odměnami a bude-li
nám počasí přát, mohli by si i vaši
draci zalétat.
Dění v klubu Rybička můžete sledovat na www.klubrybicka.blog.cz,
informace vám také poskytne koordinátorka Kristína Hulenová na
e-mailu: klubrybicka@centrum.cz.
či na tel.: 734 681 312.
Těšíme se na vás a na vaše děti.
Jitka Kafková,
MK Rybička

OtevĜená scéna
pod širým nebem
V rámci Regionálního fondu rozvoje
„souSedíme si“, který vyhlásily Poštovní spořitelna a Nadace VIA, jsme
uspěli v získání grantu na projekt
„Amﬁteátr – otevřená scéna pod širým nebem“. Cílem projektu je přeměnit hliněný val na Komunitní zahradě Suchdol na přírodní amﬁteátr,
který bude sloužit jako amatérská
scéna pro setkávání místních i okolních divadelních, hudebních či ﬁlmových skupin. Zároveň bude prostor
sloužit i jako zelená učebna pro žáky
základní i mateřských škol.
Dotace v celkové výši 92 500 Kč
bude použita na terénní úpravy,
stupně – čtyři řady hlediště budou

řešeny s použitím akátových palisádových kůlů s vrchní vrstvou kulatého kačírku pro sezení. Navazovat
bude dřevěné pódium a scéna bude
zakončena malým altánem.
Zadní část hliněného valu bude osázena půdopokryvnými keři a část valu bude ponechána pro
dětskou skluzavku či jako sáňkovací
kopeček. Na projektu spolupracujeme s městskou částí Praha-Suchdol
a místními ﬁrmami a řemeslníky.
Chtěli bychom, aby práce začaly letos na podzim a v květnu 2016 by
měl být amﬁteátr slavnostně otevřen. Při zahájení prací proběhne
i veřejná akce pro místní komuni-

tu spojená s představením záměru
a možností aktivního zapojení do samotné realizace.
Jsme velmi rádi, že se myšlenka
a cíle využití veřejného prostoru zahrady naplňují a těšíme se na společné „Otevřené scény“.
Děkuji všem, kteří naše aktivity podporují a pomáhají nám zvelebovat veřejná prostranství pro lepší život.
Více informací nejdete na webových stránkách www.zijemetady.cz,
nebo na www.praha-suchdol.cz.
Martin Petřík,
předseda spolku ŽIJEME TADY

Tento projekt podpořila Poštovní spořitelna prostřednictvím Nadace VIA.

www.praha-suchdol.cz
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zveme Vás
Městská část Praha-Suchdol / Místní veřejná knihovna
Mateřský klub Rybička / Sbor dobrovolných hasičů
Sdružení Suchdol Sobě / Základní škola Mikoláše Alše

vás zvou na

XI. SUCHDOLSKÉ

(P)OSVÍCENÍ
v pondČlí 28. záĜí 2015

od 14 hodin na Suchdolském námČstí
PROGRAM:
13.30 BĚH PRO ŠKOLU (registrace) / 14.00 START BĚHU OKOLO NÁMĚSTÍ
15.00 LIMONÁDOVÝ JOE – divadelní představení SDM Sedlec
15.30 PĚVECKÉ SBORY – MIKEŠ ZŠ M. Alše a SUCHDOL ZPÍVÁ
16.00 SUCHDOLSKÝ TAHOUN / 17.00 CUKR – hudební kapela (pop rock)
17.30 SUCHDOLSKÝ SVALOUŠ / 18.30 SUCHDOLSKÝ LYŽNÍK
DOPROVODNÝ PROGRAM 14.00–19.00
SEDLEC V ŘECE ČASU – VÝSTAVA V ALŠOVĚ KABINETU V BUDOVĚ RADNICE
TVŮRČÍ DÍLNY / (NE)TRADIČNÍ POUŤOVÉ ATRAKCE / PEČENÍ PRO ŠKOLU
RUKODĚLNÉ STÁNKY / TRADIČNÍ POSVÍCENSKÁ POLÉVKA / OBČERSTVENÍ, PIVO JENÍK
Změna programu vyhrazena. Program může být aktualizován na www.praha-suchdol.cz.

Padesáté výročí sboru
Českobratrské církve
evangelické
v Praze 6 - Dejvicích
Farní sbor ČCE v Praze 6 - Dejvicích slaví v letošním
roce 50 let od svého založení a současně také 90 let
od počátků působení evangelické církve v Dejvicích,
Bubenči a v okolních obcích. Sbor vznikl v roce 1965
osamostatněním od sboru salvátorského, jehož byl
od roku 1925 kazatelskou stanicí.
Připomínka obou výročí se uskuteční ve sborových
prostorách v ulici Dr. Zikmunda Wintra 15 v neděli
11. října, a to jednak slavnostními bohoslužbami od
9.30 hod., jednak od 14.30 hod. odpolední slavností
s bohatým programem. Srdečně zveme všechny své
členy a příznivce ke vzájemnému setkání při této
radostné příležitosti.
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Mateřský klub Rybička, Roztocká 5/44, Praha 6 - Sedlec
www.klubrybicka.blog.cz, klubrybicka@centrum.cz

Výcvik „Člověku člověkem“
pro rodiče a všechny, kteří pracují s lidmi
Výcvik je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci celoživotního vzdělávání pod názvem Poskytování krizové pomoci lidem. Je určen pro všechny, kteří se chtějí stát citlivějšími
a vnímavějšími k sobě a ke svému okolí.
Co se naučíte?
• vnímat to, co se v nás děje, jestliže nás postihla mimořádná událost
• porozumět vlastnímu i cizímu prožívání • učit se vhodným
reakcím při pomoci druhému (ale i sobě) • učit se události
zpracovat • osvojit si principy vedení pomáhajícího rozhovoru
• znát své limity při pomáhání druhým
Lektoři:
Vítězslav Vurts B. Th. – spoluzakladatel Psychosociálního intervenčního týmu ČR, nemocniční kaplan urgentního příjmu FN Olomouc a PhDr. Eva Biedermannová – krajská psycholožka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
Kdy: 5. a 6. 9. | 19. a 20. 9. | 3. a 4. 10. | 17. a 18. 10.
V sobotu vždy 14–21 a v neděli 9–14 hodin.
Cena: 800 Kč/účastník, k dispozici bude pití, kuchyňka.
Přihlášky a informace: Kristína Hulenová, tel.: 734 681 312
Aktivity projektu „Klub Rybička – prostor pro rodinu“ jsou podpořeny
z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.
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Co je to cyklistický
citycross?
Pro toho, kdo není ze Suchdola (jeho chyba), nebo náhodou loni chyběl (ještě větší chyba) – co to je
cyklistický citycross?
Přijeďte v sobotu 7. listopadu na kole do Suchdola a tam se to dozvíte, protože budeme pořádat druhý
ročník. Mimochodem si myslíme, že
jsme byli vůbec první, kdo cyklistický citycross v Česku uspořádal.
Blahopřeju, ale o co tedy jde?
Cyklistický citycross je městská obdoba u nás oblíbeného cyklokrosu. Citycross se v poslední době
stává ve světě stále populárnější,
a to hned z několika důvodů. Jezdí se ve městech, takže za sportem
lidi nemusí nikam cestovat, přejdou pár set metrů a jsou u tratě
závodu. Navíc města nabízejí velmi
atraktivní tratě. Další výhodou citycrossu je jeho nenáročnost na vybavení. Dá se jet v cyklistickém
dresu na horském kole, na pravém
cyklokrosovém kole, ale taky na favoritu ze 60. let a v teplákách. Při
citycrossu vedle sebe běžně jedou
profesionálové a amatéři, a tak tomu bylo i v Suchdole.
Vy sami jste vášniví cyklisti, vloni
jste strhli Suchdol, máte ještě nějaké větší ambice?
V takový úspěch prvního ročníku
jsme nedoufali ani v nejdivočejších
snech. To by se ale nikdy nepovedlo bez podpory suchdolské radnice a zejména bez aktivní pomoci
několika desítek dobrovolníků, jak
z řad obyvatel Suchdola, tak odjinud. Jim patří největší dík. Pár organizačních průšvihů se nám taky
povedlo, ale snažíme se z nich poučit pro příště. Co se týká ambicí,
líbilo by se nám, kdyby se myšlenka citycrossu rozšířila i do dalších
měst Česka.

Říká se, kdo maže, ten jede. Chápu,
ale co s tím má společného soutěž
o nejlepší pomazánku, která byla
součástí závodu?
Od počátku jsme chtěli, aby akce
měla výrazně komunitní charakter,
aby se Suchdolem jen nehnali cyklisté ve dresech. Chtěli jsme tam
mít něco pro ty, kdo určitě nechtějí závodit, ale chtějí se nějak zapojit.
Nakonec to dopadlo tak, že někte-

Ochotní Suchdolníci zvou na představení
Dřevěná krabička – pohádka z Terezína,
které se uskuteční v neděli 20. září
od 20.00 hodin ve Vinohradském pivovaru.

ří pomáhali při organizaci, závodili
a donesli i paštiku. Udělali si z toho
takový víceboj. Letos to pro úspěch
z loňska chceme zopakovat, už se
těšíme na kulinářské kreace našich
sousedů.
Na dotazy cyklisty a novináře Dana Anýže odpovídali střídavě organizátoři Suchdolského CityCrossu
Tomáš Novák a Michal Lobkowicz.

Suchdolský velmi smíšený příležitostný sbor uvítá nové členy
pro rozšíření svých řad. Na zkoušky se scházíme v úterý od 19.30
ve velké zasedací místnosti radnice. Případné dotazy zodpoví Lída
Knappová, mobil: 603 530 431, e-mail: knappoval@volny.cz.

www.facebook.com/praha.suchdol
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10.00 hod. Beruška band
13.30 hod. Justin Lavash
16.30 hod. Shum Davar
18.30 hod. Strom stínu
21.00 hod. Bran
22.30 hod. Appolinaire

14.30 hod. program
Pravého Hradce
15.40 hod. Etapa
16.20 hod. Gramotón
17.00 hod. Holokrci
18.15 hod. Petr Nikl
a Lakomé Barky
20.00 hod. Traband

/ Klub Jujutsu Roztoky / PŘEDSTAVENÍ HASIČŮ / Otevřená věda
Michaela Londesborougha / Divadlo pro děti / Únětické Rybičky /
15.00 – SESKOK PARAŠUTISTŮ DO VODY / 18.00 – VYHODNOCENÍ
POLÉVKY OBOU BŘEHÙ / 21.30 – SVĚTLA NA VLTAVĚ…
• ÚNĚTICKÉ PIVO • POLÉVKA Z KOTLÍKU • DOLSKÁ MEDOVINA •
• KOLÁČE • VÍNO A DALŠÍ PESTRÉ OBČERSTVENÍ •

Sbor dobrovolných hasičů
Praha - Suchdol

vás zve na VIII. ročník

MEMORIÁLU
FRANTIŠKA MALÉHO

V NOČNÍM
POŽÁRNÍM ÚTOKU
v sobotu 3. října 2015
od 19 hodin
na Suchdolském náměstí
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Sedlec v řece času
procházka po pamětihodnostech Prahy 6 - Sedlce

20. září od 16.15 hodin

na Suchdolském náměstí
zve v říjnu mimo jiné na pohádky:
3. 10. v 16.00 O pejskovi a kočičce
31. 10. v 16.00 Patálie pana Paka

modelování
do betléma
Občanské sdružení Betlém ve spolupráci
se ZŠ M. Alše připravuje na počátek listopadu veřejné modelování ﬁgurek do obecního betléma. Vymodelovat ﬁgurky si můžete přijít do keramické dílny základní školy

v sobotu 7. listopadu nebo
v pondělí 9. listopadu vpodvečer

sraz na zastávce PID linek 340 či 350 Sedlecký přívoz (směr Roztoky)
VSTUP ZDARMA
Zájemce prosíme o přihlášení předem na e-mailu:
fotky-sedlec@centrum.cz nebo pomocí SMS na čísle 776 248 671
(Pavla Bauerová). Během vycházky se účastníci seznámí s bohatou minulostí a zajímavostmi Dolního Sedlce. Poodhalíme minulost zdejší barokní
kaple a statku, ukážeme, kde stávala legendární restaurace U Slona, a přiblížíme život sedleckých obyvatel v minulých dobách. Procházka je plánována jako doplňková akce k výstavě starých fotograﬁí Sedlec v řece času.
Projekt je podpořen městskou částí Praha 6.
Městská část Praha-Suchdol, její aktivní občané
a sdružení Suchdol sobě vás zvou na

2. Taneční zábavu v maskách
…nebo bez masek,
která se bude konat

po předchozí rezervaci termínu v místní
knihovně – osobně či e-mailem na:
knihovna@praha-suchdol.cz. Koncem září
sledujte webové stránky MČ a nástěnky
pro podrobnosti.

v sobotu 21. listopadu 2015 od 20 hodin

Zahájení Obecního betlému proběhne v sobotu 28. listopadu v 15.30 hodin na kamenech na Suchdolském náměstí před radnicí.

v Klubu „C“ v areálu ČZU v Suchdole.
Pro další informace sledujte v druhé polovině října web městské části či nástěnky.

SLET HAVRANŮ NA SUCHDOLE
Když jsme v roce 1985 jako tři mladí kluci přišli za tehdejším tajemníkem a dobrou duší TJ Slavoj Suchdol Mílou Havlíčkem do sokolovny a začali mu vyprávět, že chceme založit turistický oddíl na Suchdole, kupodivu nás nevyhodil. Všichni jsme pocházeli ze skautského
prostředí a již jsme měli dost té strašné pionýrské agitace a chtěli jsme prostě vést oddíl po svém. Trochu s naivitou a hodně s nadšením. Ihned v září a říjnu jsme se přihlásili do místní školy a udělali první nábor a někteří z tohoto prvního náboru jsou našimi kamarády i po 30 letech. Další dlouholetí členové oddílu přišli z náboru,
který jsme dělali v aule vysoké školy na mikulášské besídce, a pak
již to šlo ráz na ráz. První tábor jsme s přispěním Sokola Suchdol
připravili v údolí Javornice na Rakovnicku a další léta jsme jezdili
do západních Čech na Konstantinolázeňsko do krásného údolí Podhájského potoka.
Oddíl se postupně rozrůstal a rostl, takže jsme rychle založili jak chlapecký oddíl Diretissima, dívčí oddíl Amicitia, nejmladší
holčičky chodily do Šotků a kluci do 10 let chodili do Vlčáků, každý oddíl měl své vůdce a rádce a pravidelné schůzky v sokolovně
na Suchdole. Všichni dohromady jsme pak tvořili Rod Havrana, tedy ve skautském smyslu slova skautské středisko.
Již před rokem 1989 jsme se aktivně zapojili do Ligy pěti, přátelského sdružení oddílů, které fungovaly v duchu skautských
principů, po obnovení skautingu jsme byli jedni z prvních, kteří
v Praze 6 fungovali a pracovali.
Oddíly a družiny se scházely zcela pravidelně, jednou v týdnu
družina, další týden oddílová schůzka a jednou za 14 dní výprava, od jara do podzimu pod širák, v zimě jsme jezdili spíše na jed-

nodenní akce. Za dobu působení Rodu Havrana na Suchdole se
některé naše akce staly téměř kultovními. Vánoční nadílka v sokolovně, kam přišlo více než 100 členů oddílu, společná akce s plzeňským spřáteleným oddílem Běh do Sedleckých schodů, výpravy do Českého ráje, slavnostní oheň na den sv. Jiří na Kamenné
na Brdech a mnohé další akce. Ostatně každý, kdo prošel oddílem,
má svoje zážitky a nezapomenutelné akce.
Starší členové oddílu se postupně zapojili do vedení družin nebo pomáhali s přípravou jednotlivých akcí a výprav, okolo oddílu
vznikla velmi silná přátelská komunita kamarádů, známých a rodičů a všichni dohromady jsme byli velmi pyšni na to, že jsme Havrani ze Suchdola.
V září to bude přesně 30 let, co jsme založili Havrany na Suchdole. Proto zveme všechny bývalé členy oddílu na společné setkání,
které se bude konat jako SLET HAVRANŮ v sobotu 10. 10. 2015
od 10 hodin v sokolovně na Suchdole. Uvítáme, pokud jste vy sami
nebo někdo z vašeho okolí, z vaší rodiny chodil do Havranů, abyste
tuto zprávu předali, poslali dále a každý se může zaregistrovat a přihlásit třeba na naší facebookové stránce s názvem Havrani Suchdol
nebo napsat e-mail na naše adresy přímo Motýlkářovi perlin@natur.
cuni.cz nebo Škatulce marikovapavlina@seznam.cz. Těšíme se, že se
v říjnu sejdeme v co největším počtu.
Na závěr náš pokřik: STARÝ MOUDRÝ HAVRAN
KRÁ – PŘÍRODA
KRÁ – PŘÁTELSTVÍ
KRÁ – VYTRVEJ
Radim Perlín – Motýlkář

www.praha-suchdol.cz
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Gymnastický sál ZŠ M. Alše, Praha 6 - Suchdol
andreakjogapilates@seznam.cz, www.joga-a-pilates.com
739 840 030

ZDARMA poskytujeme PRO Vás:
 REALITNÍ SERVIS
 PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
 FINANÿNÍ PORADENSTVÍ
 HYPOTÉKY
 ġEŠENÍ EXEKUCÍ

Vaše makléĢka pro Suchdol a okolí:

Hana Lukešová

… žiji v Suchdole, znám Suchdol

volejte: +420 730 897 413
Ponte reality s.r.o.
tel. + 420 734 204 302

info@pontereality.cz

Národní dĪm na Vinohradech, nám. Míru 820/9, 120 00 Praha 2

Uzávěrka inzerce
a příspěvků
do dalšího čísla:
6. 11. 2015
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LIKVIDACE

ODPADNÍCH VOD
SERVIS PRO DOMÁCNOSTI I FIRMY
KAPACITA VOZŮ 9,5 m3 a 3,5 m3
PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

775 722 600 ZDIBY
Biowa s.r.o., Zemědělská 108, 250 66 Zdiby

www.biowa.cz

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

fotoknihy od 249 Kč
ONLINE
vyzvednutí

ZDARMA

objednávka
do 10 minut

www.powerprint.cz

Brandejsovo nám. 1219/1, Praha-Suchdol

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

www.praha-suchdol.cz
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NABÍZÍME VÁM
ÁM PRÁCI,
Á SMYSL
Y
KTERÁ MÁ
PLUS NOVÉ BENEFITY
EFITY
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU
STRAVENKY V HODNOTĚ 100 KČ

kamýcká 1077
praha 6 – suchdol

(budova komerční banky)
tel.: 702 078 233

otevíráme

4. 5. 2015

provozní doba: 7.00–11.00
s sebou: žádanku
na odběry od lékaře
odběry i pro samoplátce
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WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR
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PRACUJ
PRO METROPOLI
BEZPEÿNĚJŠÍ

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY

PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME:
věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /
ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost

SUCHDOLSKÉ LISTY 3/2015

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

inzerce

