
motto
Život se zavřenýma 
očima je snadný. 
Je to však život 
bez porozumění.

 John Lennon, britský zpěvák 
a skladatel, člen skupiny 
The Beatles (1940–1980)
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 sobota 5. 12. – 17.00
Čertobraní
Suchdolské náměstí

 čtvrtek 10. 12. – 18.00
Adventní koncert
kaple sv. Václava

 pondělí 21. 12. – 18.00
Vánoční zpívání 
Základní škola M. Alše

 sobota 16. 1. – 20.00
4. společný reprezentační 
ples Suchdola a Lysolají
hotel Galaxie

 sobota 23. 1. – 20.00
125. Hasičský ples 
hotel Galaxie

Výzvy
Život nám připravuje nejrůznější si-
tuace a s nimi spojené výzvy. Ně-
které musíme řešit okamžitě, na ně-
které se můžeme připravit. Může jít 
o majetek, o zdraví či život nebo ně-
jaký postoj či hodnoty. Na čem závi-
sí naše rozhodnutí? Dokážeme situa-
ce správně vyhodnotit? Dovedeme se 
správně zachovat?

Velké uznání patří našim spolu-
občanům, kteří 30. října 1975 za-
čali okamžitě pomáhat cestujícím, 
kteří přežili pád jugoslávského leta-
dla. Patří taky dělníkům, kteří nevá-
hali, vylezli z výkopu pro kanaliza-
ci a zpřístup nili kus rozbitého trupu. 
Záchrana životů jim byla důležitěj-
ší než obavy, že by mohl explodovat 
letecký benzín. Obětavě vyprošťova-
li přeživší ze sedaček, dokud je nevy-
hnal kordon esenbáků.

A co uprchlíci, máme jim pomáhat, 
nebo nastavovat nohy a stavět žilet-
kové ploty? Je to pro nás nová situ-
ace, máme obavy z jiné kultury a ná-
boženství. Nám se daří dobře, oni 
utíkají před válkou a terorem. Můj 
palec „zvednutý“ dolů patří xenofob-
ním politikům, kteří z uprchlíků šma-
hem dělají teroristy. Vážím si dob-
rovolníků, kteří jim na nádražích či 
podél cest rozdávají čaj a pláštěnky. 

Čelíme těžké zkoušce, kromě ute-
čenců jsou tu další teroristické úto-
ky. Jak války v Sýrii, Afghánistánu, 
Čadu, Súdánu, Nigérii a jinde dopad-
nou, nevím, ale jisté je, že žiletkové 
ploty je nezastaví. Ti lidé touží po ži-
votě. Co my s tím?

Určitě je třeba pomáhat přímo 
v Africe a v Asii, aby neměli existenč-
ní důvod utíkat tam, kde se žije lépe, 
kde je voda, kde je svoboda… 

Jestli v této situaci obstojíme, zá-
leží na nás. Vždyť právě Evropa dala 
světu humanismus, demokracii a lid-
ská práva.

V sobotu před první adventní ne-
dělí budeme již popatnácté zahajo-
vat Suchdolský betlém. Poděkování 
patří dobrovolníkům, kteří již tra-
dičně instalují na kameny z dobři-
chovického mostu stovky šamoto-
vých figurek směřujících k Betlému. 
Advent je dobou očekávání přícho-
du Mesiáše, který má svět zachránit. 
Evropa stojí na křes-
ťansko-židovské tradi-
ci. Tak se jí držme!

Petr Hejl, 
starosta městské části

79 bílých zapálených svíček připo-
mnělo oběti letecké havárie před 
40 lety na Suchdole
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z radnice

Z jednání rady
Rada MČ na svých jednáních mezi 
12. 8. a 11. 11. 2015 projednala mi-
mo jiné následující body: 

 schválila výběr dodavatele zakázky 
malého rozsahu „Oprava hasičské cis-
terny CAS 32 Tatra 815, AO 83 88“, 
společnost Požární technika Ko-
met s.r.o., IČO 1862255 s celkovou ce-
novou nabídkou 660 269,39 Kč bez 
DPH. 

 nesouhlasila s vyhláškou O stano-
vení pravidel pro pohyb psů na ve-
řejném prostranství v předloženém 
znění, které striktně omezuje pohyb 
psů na veřejném prostranství. 

 schválila investiční požadavky 
na rozpočet hl. m. Prahy pro rok 
2016:
   Hasičská zbrojnice – nová bu-

dova + služebna MP (příprava) 
– požadavek 5 000 000 Kč;

   TV3106, Kanalizace Budovec, 
etapa 0002 – požadavek 
120 000 000 Kč;

   TV3106, Kanalizace Starý 
Suchdol, etapa 0006 – požada-
vek 25 000 000 Kč;

   TV3106, Kanalizace Výhledy, 
etapa 0007 – požadavek 
55 000 000 Kč;

   TV3106, komunikace Nový 
Suchdol, etapa 0001, dokonče-
ní – požadavek 7 000 000 Kč;

   Výměna a oprava oken v pů-
vodní budově ZŠ M. Alše – po-
žadavek 750 000 Kč.

 na základě doporučení KÚRI ne-
souhlasila s návrhem na poříze-
ní změny ÚP pro uvedené pozemky 
z PZO (zahrádky) na OB (obytné). 

 na základě doporučení KÚRI sou-
hlasila s tím, aby PVS a.s. převzala 
splaškové kanalizace, které v sou-
časné době provozuje PVK a.s. 

 souhlasila s  dodatkem č. 1 
ke smlouvě č. 025/2015 (Zatep-
lení budovy ÚMČ Praha-Such-
dol) se společností ACG-Real s.r.o., 
IČ 27094359, jímž se mění před-
mět díla na základě požadavků in-
vestora a nově zjištěných skutečnos-
tí na stavbě a upřesňuje se výkaz 
výměr. Cena díla se z těchto důvo-
dů zvyšuje z 3 948 935 Kč bez DPH 
na 3 970 389 Kč bez DPH.

 vzala na vědomí vratku 100% po-
dílu naší městské části na celko-
vé daňové povinnosti hl. m. Prahy 
na dani z příjmů právnických osob 

za zdaňovací období roku 2014 
ve výši 3 834 596,66 Kč.

 vzala na vědomí návrh nevyrovna-
ného rozpočtu na rok 2016.

 vyhlašuje program adopce stro-
mů v aleji podél obnovené cesty 
ze Suchdola do Horoměřic. Příspě-
vek na zvolený strom činí 1500 Kč 
a jeho dárce se stane „partnerem 
stromu“. Získané prostředky bu-
dou použity na zakoupení sazenic, 
pomocného materiálu pro výsad-
bu (kůl, ochrany před okusem, sub-
strát), přípravu jámy pro zasazení. 
Výsadba proběhne v sobotu 17. říj-
na odpoledne. U stromu bude umís-
těna cedulka se jménem partnera. 
Výběr stromu k adopci bude mož-
no provést na webu městské části 
v aplikaci, kterou sponzorsky připra-
vila společnost Cyber Fox.

 na základě doporučení KÚRI sou-
hlasila se změnou charakteru stav-
by protihlukové stěny podél Kamýc-
ké ul. na pozemcích parc. č. 176/2, 
177/4, 178/1 k. ú. Sedlec ze stavby 
dočasné na stavbu trvalou.

 na základě doporučení KÚRI 
schválila umístění zákazu zastave-
ní na pozemku parc. č. 1102/5 v k.ú. 
Suchdol, ul. Za Sokolovnou na mís-
tě dlážděné plochy, kde nyní parkují 
dodávky, a tím znemožňují průchod 
po chodníku. 

 na základě doporučení KÚRI  po-
žádala o předložení studie umístě-
ní golfového odpaliště na pozem-
cích parc. č. 173/3, 5 a 185/3 a 6 
v k.ú. Sedlec (při ul. Na Rybářce) ža-
datele Suchdolský ostroh a.s., která 
bude zahrnovat průchod tímto úze-
mím ve stopě existující cesty pro pě-
ší do Sedleckého háje, parkování vo-
zidel hostů i personálu sportoviště 
a zázemí odpaliště. 

 vzala na vědomí, že na setkání 
starostů všech 57 městských částí 
hlavního města Prahy byla projed-
nána následující témata: rozpočtové 
vztahy hl. m. Prahy k městským čás-
tem, požadavek plné úhrady nákladů 
na výkon státní správy úřady měst-
ských částí, požadavek na úpravu 
koeficientu pro výpočet daně z ne-
movitosti, požadavek na projednání 
výstupů z připomínkového a doha-
dovacího řízení k pražským staveb-
ním předpisům a návrh změn v jed-
nacím řádu Zastupitelstva hl. m. 
Prahy. 

 vzala na vědomí, že ve školním 
roce 2015/2016 má ZŠ na prvním 
stupni 14 tříd, na druhém stupni 
5 tříd a celkem 397 žáků.

 schválila Provozní řád Selského 
trhu a tržního místa na Brandej-
sově náměstí, který spolu s Tržním 
řádem upřesňuje pravidla pro pro-
dejce. Rada ukládá Ing. Novotné-
mu, aby do 25. 9. 2015 realizoval 
umístění Provozního a Tržního řádu 
na místě konání trhů na Brandejso-
vě náměstí a následně seznámil s řá-
dy prodejce. 

 schválila ukončení nájemní smlou-
vy č. 163/2015 pro umístění mobilní-
ho stánku s občerstvením na Bran-
dejsově náměstí s panem Akhmedem 
Shodmonovem v tříměsíční výpověd-
ní době.

 schválila dodatek č. 2 smlouvy č. 
25/2015 (Zateplení budovy ÚMČ 
Praha-Suchdol) se společností ACG 
Real s.r.o., která provádí stavbu „Za-
teplení budovy ÚMČ Praha-Suchdol“, 
jenž obsahuje prodloužení termínů 
stavby a navýšení ceny o 37 704 Kč 
bez DPH (kamenný obklad zadního 
vstupu do radnice a pošty, instalace 
čisticí zóny před hlavním vchodem 
a prodloužení nájmu lešení). 

 schválila vzorovou darovací smlou-
vu pro poskytnutí daru na zakoupe-
ní sazenice stromu, pomocného ma-
teriálu pro výsadbu (kůl, ochrany 
před okusem, substrát), přípravu já-
my pro zasazení a umístění tabul-
ky se jménem partnera u adoptova-
ného stromu v aleji podél obnovené 
cesty ze Suchdola do Horoměřic. 

 vzala na vědomí, že v Místní veřej-
né knihovně byla provedena pravi-
delná revize knihovního fondu.  

 schválila výběr dodavatele oprav 
místních komunikací – oprava ko-
munikace na Suchdolském náměstí 
u hotelu Galaxie, oprava části komu-
nikace U Hotelu, oprava komunika-
ce K Mírám (včetně vsakovacího pá-
su ze zatravňovací dlažby), povrch 
ul. Do Vrchu – Společnost COMMA-
TEL-UHER s.r.o., IČ 27092348 s cel-
kovou cenou 1 632 945 Kč bez DPH. 

 stanovila termíny jednání Komise 
pro územní rozvoj a infrastrukturu 
v 1. pololetí roku 2016: 11. 1., 8. 2., 
7. 3., 4. 4., 2. 5. a 6. 6. 

 schválila spolupráci s Aukční spo-
lečností V&M, s.r.o. na účasti v elek-
tronické aukci dodavatelů energií. 
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 schválila předloženou dokumen-
taci koncesního řízení „Provozová-
ní kanalizací pro veřejnou potřebu 
městské části Praha-Suchdol“ a vy-
hlášení koncesního řízení a ukládá 
Ing. Novotnému neprodleně infor-
movat administrátora – společnost 
VRV a.s. – o schválení dokumentace 
a po zapracování připomínek SFŽP 
společností VRV a.s. připravit vyhlá-
šení koncesního řízení. 

 vzala na vědomí, že vzniklo pra-
covní uskupení starostů obcí Stře-
dočeského kraje a některých měst-
ských částí hl. m. Prahy "Starostové 
pro okruh", které usiluje o výstavbu 
vnějšího okruhu kolem Prahy.

 vzala na vědomí sdělení Odboru 
výstavby Úřadu MČ Praha 6 k po-
dání Ing. arch. Vavříka a pana Bo-
ra ve věci „MČ Suchdol: podezře-
ní na provádění nepovolené stavby 
v lokalitě Kozí hřbety – Tiché údo-
lí, chráněné přírodní památky žlu-
té turistické cesty od kaple sv. Vác-
lava k Únětickému rybníku“. Odbor 
výstavby dovodil, že dle staveb-
ně právních a souvisejících předpi-
sů se v případě rekonstrukce Kyzlí-
kovy cesty nejedná o nepovolenou 
stavbu.

 na základě doporučení KÚRI sou-
hlasila s napojením budované kana-
lizace v části ul. Ke Kozím hřbetům 
do stávajícího řadu v ulici Dvorská 
a vstupem do komunikace na po-
zemku parc. č. 2309/2 v k.ú. Such-
dol. Rada na základě požadavku 
KÚRI požádala o prověření úpra-
vy projektu spočívající v prodlouže-
ní gravitačních stok tak, aby do nich 
mohly být napojeny nemovitosti 
Ke Kozím hřbetům 755/8 a Bažant-
ní 1217/5, rada souhlasila i s pří-
padným alternativním připojením 
uvedených nemovitostí dlouhou ka-
nalizační přípojkou. Rada požaduje 
zajištění dopravní obslužnosti úze-
mí obsluhovaného ulicemi Ke Ko-
zím hřbetům, Bažantní a popř. Sta-
rosuchdolské a koordinaci stavby se 
stavbou plynovodu, kterou bude in-
vestovat firma Ekospol. 

 vzala na vědomí Vyjádření ROPIDu 
k MHD do Suchdola po otevření 
Blanky s tím, že současná proble-
matická situace s dopravou auto-
busy na Dejvické náměstí je doprav-
ním podnikem hl. m. Prahy i MHMP 
monitorována a dle vyjádření bu-

dou přijata opatření jak v MHD, 
tak i v dopravním značení dotčené 
oblasti.

 vzala na vědomí informaci o podá-
ní připomínek k oznámení o posuzo-
vání vlivu „Koncepce letecké dopravy 
pro období 2015–2020“ na život-
ní prostředí (SEA). V připomínkách 
je požadováno zejména upřesnění 
a vymezení budoucího rozvoje letiš-
tě v Ruzyni a následné řádné posou-
zení tohoto záměru na životní pro-
středí a zdraví obyvatel. 

 vybrala jako dodavatele opravy 
původní učebny dílen v suterénu 
původní budovy ZŠ M. Alše a rekon-
strukci tohoto prostoru na studov-
nu společnost ACG-real, s.r.o., IČ: 
47546107, za cenu 240 689 Kč bez 
DPH.

 po provedeném hodnocení schvá-
lila ponechání osobních příplatků ře-
ditelů škol zřizovaných MČ ve stejné 
výši jako v minulém období. 

 vzala na vědomí, že přechod pro 
chodce na Výhledském náměstí byl 
zařazen do celopražského seznamu 
přisvětlování přechodů a určen k re-
alizaci v roce 2016.

 souhlasila s uplatněním smluv-
ních pokut v celkové výši 875 000 Kč 
za neplnění termínů výstavby a s ná-
vrhem na zápočet této pohledávky 
proti fakturám společnosti HLZ a.s., 
zhotovitele stavby Zateplení spojova-
cího krčku ZŠ M. Alše.

 schválila dodatek č. 3 ke smlou-
vě o dílo č.  SML 025/2015 (Zateple-
ní budovy ÚMČ) se společností  ACG 
Real s.r.o. a souhlasila se závěreč-
ným vyúčtováním provedených pra-
cí (zejm. dodatečné požadavky hy-
gieny a hasičů – vzduchotechnika 
v ordinaci, nehořlavá podlaha na pů-
dě, navýšený rozsah úprav chodníku 
kolem radnice pro zajištění bezbari-
érového přístupu k výtahu na dvo-
ře radnice), které zvyšuje cenu díla 
o 90 287 Kč. 

 schválila opravu zametacího stro-
je Egholm 2200 formou výměny mo-
toru za jeho novější verzi, protože 
se starý typ již nevyrábí a stávají-
cí motor je dle sdělení odborníků 
neopravitelný. Rada vybrala doda-
vatele opravy firmu Haiteco, cena: 
330 330 Kč vč. DPH. 

 schválila Žádost MČ Praha-Such-
dol o souhlas Rady hl. m. Prahy 
s žádostí městské části o dotaci 

z OPŽP na akci „Splašková kanali-
zace Sedlec“ a o poskytnutí garan-
ce na poskytnutí dotace na uhraze-
ní nepodporovaných nákladů.

 na základě žádosti města Roztoky 
o informaci ohledně množství splaš-
kových vod do čistírny odpadních 
vod Roztoky potvrzuje původní sdě-
lení z 8. 9. 2015, že provozovatelem 
evidovanému množství odpadní vody 
odpovídá v průměru 2849 ekvivalent-
ních obyvatel (EO), množství faktu-
rované odpadní vody do ČOV Roz-
toky: v roce 2012 činilo 132 tis. m3, 
v roce 2013 činilo 134 tis. m3, v ro-
ce 2014 činilo 130 tis. m3. Aktuál-
ní odhad počtu EO v budoucnu na-
pojených na splaškovou kanalizaci 
do ČOV Roztoky činí 7000. 

 poděkovala Sboru Církve adventis-
tů sedmého dne ze Sedlce za dlou-
hodobé služby mateřského klubu 
Rybička a souhlasila s přijetím daru 
ve výši 1000 Kč, který bude využit 
na rozvoj Komunitní zahrady Such-
dol – podzimní výsadba ovocných 
stromů.

 souhlasila se zasláním dopisu spo-
lečnosti HLZ a.s. obsahujícím poža-
davek na úhradu nákladů spojených 
s odstraňováním škod po zatečení, 
s opravami nekvalitně provedených 
prací a dalších nákladů na straně 
MČ vyvolaných nedodržením termí-
nů stavby Zateplení spojovacího krč-
ku ZŠ M. Alše ve výši 98 306 Kč.

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol 
na svém zasedání dne 17. 9. 2015 
kromě jiného: 

 vzalo na vědomí předložené plně-
ní a čerpání rozpočtu MČ za I. po-
loletí a mezitímní účetní závěrku 
k 30. 6. 2015.

 schválilo poskytnutí daru ve vý-
ši 75 000 Kč Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska – Sboru dobro-
volných hasičů v Praze Suchdole 
na oslavy 125. výročí založení sboru.

 schválilo zrušení Výboru pro roz-
voj Suchdola.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva 
a rady městské části jsou k dispozi-
ci i na www.praha-suchdol.cz. Pře-
číst si zápis on-line můžete i v Místní 
veřejné knihovně, kde je přístup k in-
ternetu zdarma. 

z radnice
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z radnice

V sobotu 17. října 2015 
jsme na radnici 
přivítali 24 nových 
suchdolských 
občánků – 15 holčiček 
a 9 chlapečků. 
Při této příležitosti 
vystoupili s pásmem 
písniček předškoláci 
z MŠ Gagarinova – 
skupina Medvědí Band 
pod vedením paní 
učitelky Jaroslavy 
Bělotové.
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z radnice

Ledy se hnuly – výstavba 
kanalizace je nad jn jší
Budovec
Rada hlavního města schválila ve středu 2. září záměr 
na vypsání zakázky na výstavbu splaškové kanalizace 
na Budovci. Rozhodnutí Rady hl. m. Prahy vítáme, je to 
důležitý krok k tomu, aby se kanalizace na Budovci za-
čala stavět.

Zakázka za cca 45 mil. Kč se týká výstavby splaško-
vé kanalizace v ulicích Májová, Budyňská, Lysolajská, 
Výjezdní, Osvobození a Kamýcká a týká se stok vede-
ných do ÚČOV v Troji. Připojeno by mělo být okolo 
100 nemovitostí. 

V současné době připravuje magistrátní odbor tech-
nické vybavenosti výběr zhotovitele. Uzavření smlouvy 
s vítězným dodavatelem bude muset ještě schválit Rada 
hl. m. Prahy. Zahájení výstavby předpokládáme v první 
polovině příštího roku.

Starý Suchdol
Rada hlavního města dále schválila v úterý 15. září 
smlouvu na realizaci splaškové kanalizace v ulici Ke Ko-
zím hřbetům v úseku Dvorská – Bažantní, tím se bude 
moci na Suchdole postavit další kus kanalizace. Stavbu 
bude provádět firma Čermák a Hrachovec a.s. za nabíd-
kovou cenu 4,5 mil. Kč bez DPH. Současně bude prová-
děna pokládka plynovodu, připojen by měl být rozvod 

plynu v ulici Starosuchdolská. Nyní realizační firma pro-
jednává objízdnou trasu, protože ulice Ke Kozím hřbe-
tům bude při výstavbě uzavřena. Realizace bude zaháje-
na podle počasí, možná ještě letos, nebo pak až na jaře. 

Výstavba řadů v ulici U Kapličky a Bažantní by mě-
la následovat, doufejme, také v příštím roce, ale magis-
trát bude muset předtím ještě připravit výběr zhotovite-
le a Rada hl. m. Prahy zakázku schválit.

Horní Sedlec
Městská část Praha-Suchdol připravuje podání žádosti 
o dotaci z evropských fondů na výstavbu splaškové ka-
nalizace v Horním Sedlci a na Budovci. Tento projekt se 
týká stok v ulicích Na Vrchmezí, Suchdolská, Za Hřiš-
těm, U Nového Suchdola, Na Pasece, Na Rybářce, Osvo-
bození (část) a Při Hranici, které budu svedeny do ČOV 
v Roztokách. V ulici Na Vrchmezí bude umístěna čerpací 
stanice, protože velkou část ulic není možné řešit gravi-
tační kanalizací. Zahájení výstavby, které je podmíněno 
schválením dotace z OPŽP, předpokládá-
me na podzim příštího roku.

Petr Hejl, 
starosta městské části

Výbor pro rozvoj Suchdola
Zastupitelstvo městské části po minulých komunálních volbách zřídilo Výbor pro roz-
voj Suchdola. Do výboru byli přizváni zástupci všech stran, tedy i ANO, ODS a ČSSD. 
Jeho úkolem bylo hledání podpory důležitých rozvojových projektů připravovaných 
na území naší městské části. Bohužel se ukázalo, že výbor nebyl schopen své základ-
ní poslání plnit, a zastupitelstvo ho proto na svém zářijovém jednání zrušilo. 

Katalog firem 
a podnikatelů
MČ Praha-Suchdol dokonču-
je vydání Katalogu místních fi-
rem a podnikatelů. Připomíná-
me podnikatelům, kteří by se-
be nebo svoji firmu rádi vi-
děli v tištěném katalogu, kte-
rý bude distribuován na jaře 
do such dolských domácností, 
aby se přihlásili či si zkontrolo-
vali aktuálnost kontaktních úda-
jů na www.praha-suchdol.cz – 
v sekci Firmy a podnikatelé.

Vrba zapomenutá v soutěži 
Strom roku těsně čtvrtá
Vrba zapomenutá skončila na čtvrtém místě v anketě Nadace Partnerství „Strom ro-
ku“ se ziskem 3931 hlasů jen o 154 hlasů za třetím stromem. Děkujeme všem, kteří se 
zasadili o sběr podpisů, a všem, kteří naši vrbu podpořili celkovou částkou 15 380 Kč. 

Kontejnery
V sobotu 5. 12. 2015 od 8 do 14 hodin 
bude na stanovišti Suchdolská přista-
ven Mobilní sběrný dvůr (současné při-
stavení 4 VOKů – objemný odpad, bio, 
dřevo, kovy) – služba hrazená MHMP.

Provozní doba stanoviště kontejnerů Suchdolská pro období prosinec 
2015–březen 2016: běžná provozní doba (úterý a čtvrtek 16–18, sobo-
ta 9–12 hodin) do soboty 19. 12. 2015. V období leden–březen bude ote-
vřeno v sobotu od 9 do 12 hodin ve dnech 9. 1., 6. 2. a 5. 3. Provozní 
doba v březnu (případně dubnu) bude aktualizována dle vývoje počasí.
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Odpov  paní Lucii 
Páclové - Imlaufové 
na lánek ze Suchdolských 
list  . 2 a poznámky 
k n kterým dalším dotaz m 
od len  SOS 
SOS: Tvrzení, které rádi používa-
jí zastánci trasy přes Suchdol, že 
se okruh v této trase plánuje již 
od 30. let 20. století, rovněž neob-
stojí. Je skutečně dopravní koncep-
ce stará 80 let něčím, čím bychom 
se dnes měli řídit? 
Vavřík: To, že obchvat Suchdo-
la je plánován od roku 1935, svěd-
čí o prozíravosti našich předků. 
A od té doby všichni Suchdoláci 
od školních let ví, že je na Suchdo-
le uprostřed obce rezerva v podobě 
polí, aby tam silniční obchvat stál. 
Tato koncepce je platná dodnes, 
neboť pro dopravu Prahy a ulehče-
ní Suchdola a Kamýcké od tranzitní 

dopravy je nezbytný. Což je ještě ví-
ce vidět od chvíle, kdy se otevřela 
Blanka. 

Kamýcká, Podbabská a Jugosláv-
ských partyzánů fungují jako ucpa-
ný automobilový přivaděč k tune-
lu Blanka, kde se teprve doprava 
na Prašném mostě rozděluje na vý-
chod a na západ. Toto rozdělení je 
však třeba provést těsně před Su-
chdolem směrem východním, přes 
most do Bohnic, a západně do Ru-
zyně. Oddálení trasy od Suchdola 
bude mít za následek, že Kamýcká 
nadále bude přetíženou a neobyva-
telnou automobilovou stokou, niče-
nou vyvolanou dopravou ze satelitů 

severně od Suchdola. Čili myslíme, 
že tato koncepce ze 30. let 20. sto-
letí je platná dodnes. 

Tam, kde byl tento logický sys-
tém narušen (viz Libuš, Újezd na ji-
hu Prahy), dochází k problémům 
(ucpaná ulice Libušská, Vídeňská). 
Zastaralé plány to tedy rozhodně 
nejsou, naopak jsou vizionářské. 
Navíc by trasa neměla vést přes 
obec, ale ve vyhloubeném tunelu 
pod ní a vyústění pak zapuštěné 
do výřezu.

SOS: Kam se podějí exhalace od-
větrávané z tunelu? Předpokládám, 
že zplodiny budou odvětrávány 

Suchdol o ima sousedky 
Žilkové n kdy i Stropnické
Představte si, milí sousedé, co se 
stalo!

Zastupitelstvo Suchdola 17. 9. 2015 
zrušilo Výbor pro rozvoj Suchdola.

Proč?
Protože výbor předložil žádost 

o tyto nové úkoly, které starosta na-
vrhl a schválil, ale pak si to zase pod 
přísnými pohledy ostatních z party 
SOS tak nějak rozmyslel:
1.  vyřešení odstavného parkoviště 

Výhledy a terminál,
2. vyřešení sportovních ploch pro ZŠ,
3.  vybudování hasičárny a policejní 

stanice MČ,
4.  dobudování pietního území 

u kaple sv. Václava,

5. dobudování kanalizace,
6. zklidnění dopravy v Kamýcké.

Tak to jsou úkoly, které zastupite-
lé za SOS asi nechtějí řešit, a proto 
zrušili Výbor pro rozvoj Suchdola.

A nebo…
Co kdyby parta „Vavřík - Žilková“, 

kteří jsou v menšině, neposlouchali 
na slovo! 

Co kdyby chtěli o něčem zase 
diskutovat!

SOS předvedla strach z jiného 
názoru, a tak rychle zrušila, co sa-
ma nejdřív ustanovila. Ale nebojte, 
SOS si jistě brzy odhlasuje nový vý-
bor. Svůj a na slovo poslušný.

SOS chce přikyvovače a z jiného 
pohledu či kritiky (třeba rozpočtu)
má panický strach. Proč asi?

Na to odpoví čas.
Nicméně vězte, že kanalizace, 

o kterou Suchdol přes dvě desítky 
let marně žádal, byla díky zastupite-
lům ANO (na všech úrovních) magis-
trátem schválena.

Děkuji všem voličům ANO – bu-
de líp. Díky nim už Suchdol nebude 
mít středověké žumpy. 
Možná…

Veronika Stropnická,
zastupitelka za ANO
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na povrch. Při vyústění této šach-
ty kdekoliv v prostoru mezi Kozími 
hřbety a Výhledy, jak je původně 
plánováno, dojde vlivem převažují-
cího západního proudění vzduchu 
k rozptýlení emisí přímo do nej-
hustěji obydlených částí Suchdo-
la, podle počtu obyvatel na metr 
čtvereční. 
Vavřík: Obchvat v trase J přes 
Suchdol je veden v tunelu a naru-
šuje životní a obytné prostředí asi 
jako tunel Mrázovka na Smíchově 
nebo Blanka okolní prostředí cent-
rální části Prahy. Exhalace zde byly 
a budou (žijeme v 21. století a ne-
jezdíme koňskými povozy). Rozhod-
ně ty z tunelu ve stopě J nezasáh-
nou obytné území Suchdola více, 
než je nyní přímo zasažena obyt-
ná zástavba v okolí Kamýcké uli-
ce (dejte si to změřit). Tunel, který 
tyto stavby odvětrává, je vyveden 
do dostatečné výšky, aby se zplo-
diny rozptýlily ve vyšších vrstvách, 
a ne v obytném území. To je dolo-
ženo rozptylovou studií. Navíc celá 
dlouhá ulice Kamýcká procházející 
obcí je stále ničena přímo hlukem 
a prachem a exhalacemi, které ve-
dení silničního obchvatu v podzemí 
odstraní. Podle rozptylových stu-
dií však celkově obytná zástavba 
Suchdola nebude tak ničivě zasaže-
na, jako dnes ulice Kamýcká. V dů-
sledku dojde ke zlepšení celkového 
obytného prostředí a ekologických 
kvalit Suchdola oproti stávajícímu 
stavu.

SOS: Doufejme tedy, že zvítězí zdra-
vý rozum a že se příslušné instituce 
začnou reálně zabývat severní vari-
antou, která byla mimo jiné rovněž 
doporučena v procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví (EIA).
Vavřík: Zde Vám odpovím cita-
cí z vyhodnocení (EIA) MŽP z 30. 
4. 2002, tedy dokumentu, který 
je oficiální na vyhodnocení variant 
v procesu posuzování vlivů na ži-
votní prostředí a veřejné zdraví, 
na který se odvoláváte: a zároveň 
komentuji to, co se od roku 2002 
do dnešního dne (máme rok 2015) 
stalo a jaký je výhled a jaké jsou 
možnosti. 
1) Cituji z vyhodnocení MŽP 
z 30. 4. 2002: „Varianta Ss neby-

la na odpovídající úrovni zpraco-
vána v konceptu územního plánu 
velkého územního celku Pražské-
ho regionu. Je proto nutné zapra-
covat variantu Ss do konceptu 
územního plánu velkého územní-
ho celku Pražského regionu a pro-
věřit možnosti její realizace, a to 
i v kombinaci s nízkovodním mos-
tem dle schváleného ÚPN hl. m. 
Prahy...“

Dosud tato změna Ss nebyla ani 
vyprojektována, natož zapracována, 
a nechystá se, že by byla. Naopak 
byly v loňském roce schváleny Za-
stupitelstvem hl. m. Prahy Zásady 
územního rozvoje Prahy jako pod-
klad pro vypracování nového územ-
ního plánu Prahy, kde je varianta J 
zapracována a schválena a varianta 
Ss vyloučena jako nevyhovující (!). 
Znovu opakuji, na variantě Ss ne-
ní dosud udělána projekčně jediná 
čárka. 

2) Cituji dále z vyhodnocení MŽP 
z 30. 4. 2002: „Variantu Ss nemá 
v územním plánu žádná obec, je-
jímž správním územím silniční 
okruh ve variantě Ss prochází. Bu-
de proto nutné variantu Ss v pří-
padě, že bude v ÚPN VÚC Pražské-
ho regionu schválena, zahrnout 
do územně plánovací dokumenta-
ce dotčených obcí.“

Imaginární varianta Ss se za-
tím nezačala ani projektovat a ofi-
ciálně tedy tato varianta Ss nee-
xistuje ani z hlediska Stavebního 
zákona (územní rozhodnutí či sta-
vební povolení) ani z hlediska jaké-
koliv Územně plánovací dokumen-
tace. Obce, i kdyby chtěly, tak nic 
zapracovat nemohou a ony ani nic 
zapracovávat nechtějí a jejich ná-
zor se nezměnil. Navíc v původ-
ních polích, kde byla varianta Ss 
pouze studijně v roce 2000 vytipo-
vána, stojí od té doby mnohde zá-
stavba rodinných domů a další vy-
bavenosti. Dotčené obce, kterým se 
Suchdolské SOS pod vedením pana 
starosty Petra Hejla snaží svoji vy-
sněnou variantu Ss vnutit, tuto va-
riantu Ss zásadně odmítají. Doklá-
dá to i dopis starostů okolních obcí, 
kde zásadně s variantou Ss nesou-
hlasí (viz Suchdolské noviny: http://
www.suchdolskenoviny.cz/wps/wp-
-content/uploads/2015/09/vyzva_
okruh_pha_0001.pdf).

3) Cituji dále z vyhodnocení MŽP 
z 30. 4. 2002: „Varianta Ss není 
v souladu se schváleným územ-
ním plánem hlavního města Pra-
hy. V případě schválení varianty 
Ss v územním plánu velkého územ-
ního celku Pražského regionu bu-
de proto nutné projednat a schvá-
lit změnu územního plánu hlavního 
města Prahy.“ 

Takže varianta Ss není, i nadále 
nebude v souladu s platným Územ-
ním plánem Prahy ani Územně plá-
novací dokumentací Středočeské-
ho kraje a nezdá se, že by to někdo 
v dohledné době jako změnu začal 
projednávat. Navíc byly v roce 2014 
schváleny Zásady územního rozvoje 
Prahy, kde je jasně řečeno, že i v no-
vě zpracovávaném územním metro-
politním plánu Prahy je tato varian-
ta Ss vyloučena.

Varianta Ss by byla možná jedi-
ně, pokud s ní budou obce na se-
veru od Suchdola, Středočeský kraj 
a hl. město Praha souhlasit. Zno-
vu opakuji, a projeďte si to na ko-
le, že v trase imaginární varianty Ss 
již stojí domy. Čili kdyby bylo zpra-
cováno nové vyhodnocení EIA a po-
souzení MŽP, tak tam nemůže vari-
anta Ss ani být posuzována, neboť 
prostě na ni již neexistuje místo 
v krajině severně od Suchdola. Pro-
to znovu říkám, že varianta Ss je ne-
reálný sen SOS o tom, že postavíte 
dům na cizím pozemku, kde navíc ji-
ný dům již stojí. 

4) Ve vyhodnocení MŽP z 30. dub-
na 2002 se v závěru konstatuje, že 
největší pozitivní ovlivnění životní-
ho prostředí území centrální čás-
ti Prahy přinese realizace stavby 
ve variantě J. Proto je doporuče-
na k dalšímu zpracování varianta 
J silničního okruhu kolem Prahy 
v úseku Ruzyně–Březiněves.“ přes 
Suchdol.

Závěrem bych chtěl říci, že pokud 
lidé nechápou, že žijí v Praze, a ne 
jenom v jedné zapadlé suchdolské 
ulici, tak tedy nemohou pochopit, 
že silniční okruh J přes Suchdol, 
respektive pod Suchdolem je věcí 
všech obyvatel Prahy 
i Suchdola. 

Ivan Vavřík, 
zastupitel za ČSSD
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Padlí suchdolští sokoli?
Jako kluci základní školou povinní 
jsme téměř každý den hráli fotbal 
na házenkářském hřišti za ZŠ. Pravi-
delně jsme z něj byli také vyháněni 
tehdejším správcem nebo vedoucími 
házenkářského družstva, abychom 
hřiště nezničili. Při pohledu na sou-
časný stav využití budovy sokolovny 
a přilehlého areálu spadajících pod 
TJ Sokol Suchdol se v duchu ptám, 
co by tomu hlídači z minulosti řekli 
nyní. Házenkáři momentálně neřek-
nou jistě nic, na ty už Suchdol jen 
vzpomíná, protože z házenkářského 
hřiště je stavební dvůr a parkoviště 
nákladních vozidel. Je známo, že So-
kol před lety uzavřel nájemní smlou-
vu se stavební firmou, která areál 
přivedla do stavu, v jakém je teď. 
V posledních minimálně deseti le-
tech je areál ve velmi žalostném sta-
vu. Budova sokolovny je využívána 

také jako levná ubytovna, tělocvična 
je zanedbaná, svým vybavením ne-
odpovídá současným požadavkům. 
Často se v ní konají bazary a lev-
né výprodeje, které do prostor ur-
čených pro sport a kulturu, dle mé-
ho názoru, nepatří. Za současný stav 
ale nese vinu především pronajíma-
tel – TJ Sokol Suchdol. Chápu, je to 
jejich majetek, mohou si s ním dělat, 
co uznají sami za vhodné. Ale trou-
fám si tvrdit, že takovouto správu 
svěřeného majetku zakladatelé Soko-
la neměli na mysli. Svůj podíl, ale má 
také fotbalový klub TJ Slavoj Such-
dol, který prodal pozemky pod bě-
žeckým oválem a hřištěm na volejbal 
developerské společnosti. Naštěs-
tí ale majitelé pozemků umožnili MČ 
obnovu a využívání běžeckého oválu. 
Byl bych tedy rád, kdyby se iniciovalo 
jednání Sokola a Suchdola o možnos-

ti spolupráce a opětovné obnovy ven-
kovního sportoviště tak, aby sloužilo 
nejen členům Sokola, ale i občanům 
Suchdola a v neposlední řadě žákům 
a pedagogům ze ZŠ M. Alše, která 
je navíc v bezprostřední blízkosti. 
Současný stav sportovního sokolské-
ho areálu na Suchdole je ostudou 
Sokola a nemůže se líbit nikomu. 
Za sebe vám můžu slíbit, že vždy bu-
du upřednostňovat občanské aktivi-
ty před bytovou výstavbou. Zvlášť, 
když se jedná o místo k tomu po lé-
ta určené a kdy by propojením ZŠ 
a areálu Sokola mohl vzniknout mo-
derní sportovní areál, který by jistě 
přilákal malé i velké 
sportovce.

Tužme se!

Ondřej Imlauf,
zastupitel

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na vzniku komunitní zahrady. Navštěvu-
jeme ji pravidelně s dětmi, když chodíme s pejskem a se zájmem sledujeme, co zase nového přibylo. 
Vždy je co objevovat. Je to překrásné místo s vlídnou a jedinečnou atmosférou, které nám dělá ra-
dost. Těším se, až mladší dcera začne ťapat a vezmu ji k rybníčku.  Anna Šerých mladší

názory

Aby se na Suchdole lépe dýchalo

Na příchod chladného období nás kromě zbarvených listů upozornil i čpí-
cí kouř z lokálních topenišť. Chtěli bychom vás, naše sousedy, požá-
dat, abyste při topení v kamnech nespalovali odpadky, plasty, chemic-

ky ošetřené dřevo a dřevotřísky, rozbitý nábytek, lakovaná prkna, 
nápojové kartony, celobarevné letáky a časopisy, pneumatiky apod. 
Spalováním těchto komodit se tvoří životu nebezpečné látky ohro-
žující naše zdraví, jde o dioxiny, formaldehydy, těžké kovy atd. Spa-
lováním odpadů byste navíc porušovali zákon o ochraně ovzduší. 
Děkujeme, že jste ohleduplní ke svým sousedům i k sobě.
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Reakce Slavoje 
Suchdol na lánek paní 
Žilkové a pana Vav íka 
v Suchdolských listech
Vážení občané Suchdola, dovolte mi 
zareagovat na útoky od paní Žilkové 
a pana Vavříka vůči TJ Slavoj Such-
dol v minulých vydáních Suchdol-
ských listů. Jak někteří víte, před 
šesti lety byla na fotbalovém hřiš-
ti škvára, proto jsme neměli řadu 
let mládežnické oddíly, jelikož rodi-
če radši přihlásili své děti na ČZU 
na trávu, což se dá pochopit. Navíc 
nám reálně hrozil zákaz hraní sou-
těží PFS na škváře, kterou jsme mě-
li jako poslední v Praze. Proto jsme 
přistoupili k prodeji pozemku u so-
kolovny, který nám patřil. MČ Pra-
ha-Suchdol měla zájem o tento po-
zemek, ale nemohla nabídnout více 
než ostatní. Prodali jsme to nejvyš-
ší nabídce, abychom mohli zreali-
zovat rekonstrukci fotbalové plochy 
na travnatý povrch včetně drená-
ží, se studnou a závlahami. Když by-
lo vše dokončeno, hned jsme udě-
lali nábor na mládežnické oddíly 
a povedlo se nám začít s mláde-
ží. V současnosti máme fotbalovou 

předpřípravku, mladší přípravku, 
starší přípravku, mladší žáky, mlad-
ší dorost a dvě mužstva dospělých. 
V mládežnických oddílech je cca 
100 mladých fotbalistů. Důvod, proč 
žádáme MHMP o pozemek, který je 
určen pro sport, je, že tolik fotbalis-
tů jedno hřiště devastuje. Kdyby se 
nám povedlo získat pozemek MHMP, 
tak by vznikl nový fotbalový stadi-
on s hlavním hřištěm s travnatým 
povrchem, tréninkovým hřištěm 
s umělým povrchem o velikosti hřiš-
tě na malou kopanou a novým zá-
zemím. Dále bych chtěl říci, že kaž-
dý rok od vzniku trávy jsme nuceni 
dotovat provoz mužstev a veškerých 
nákladů na provoz a údržbu součas-
ného hřiště částkou cca 200 000 Kč. 
Pokud by se nový stadion zrealizo-
val, tak věříme, že rozpočet by byl 
minimálně vyrovnaný díky celoroč-
nímu provozu různých sportovních 
odvětví a díky špičkovým prostorám 
na novém fotbalovém stadionu. Po-
kud se to nepovede, tak až dojdou 

peníze z prodeje pozemku u soko-
lovny (Sokol Suchdol Sedlec), skon-
čí sport pro děti a dospělé. TJ Slavoj 
Suchdol nebude mít nadále finanč-
ní prostředky na pokrytí nákladů. 
Byl bych rád, aby paní Žilková pod-
porovala náš fotbal, tím i stovky ro-
dičů a dětí, dlouholeté členy TJ Sla-
voj Suchdol, jak nám na fotbalovém 
hřišti slibovala. Od MHMP máme 
možnost minimálně padesátilleté-
ho pronájmu s dalším prodloužením 
za velice dobrých finančních podmí-
nek. Počítáme s tím, že za utržené 
peníze ze stávajícího pozemku po-
stavíme špičkový fotbalový stadion. 
Kdokoliv by měl zájem, může si stu-
dii budoucího fotbalového stadionu 
prohléhnout na sekretariátu TJ Sla-
voj Suchdol na stávajícím fotbalo-
vém hřišti. Telefon sekretáře pana 
Michala Marsche je 775 050 982.

S úctou a pokorou

Ladislav Laška,
předseda TJ Slavoj Suchdol

Kyzlíkova p šina
Jsme tak nějak „mezi“ na Suchdole. 
Suchdol, jakkoli s Univerzitou, ne-
dělá dojem města, nejsme však roz-
hodně ani vesnice, vždyť není tu po-
řádný kostel, nenajdeš náves nebo 
náměstí, ani tu hospodu. 

Pořádná ves — Únětice — je ale 
na dohled, pěšky z kopce a za pár 
minut jsi jak v Ladově obrázku 
i s tím kostelem, rybníkem a pivova-
rem. Proto tam tak rád chodím, čas-
to a opakovaně, zvlášť v létě chci jít 
do vsi a připadat si jak na prázdni-
nách. Být mimo město, a přitom ni-
kam nejet, být “na venkově” a při-
tom dojít pěšky, příkrým svahem 
dolů, kolem potoka a rybníka.

Rád beru s sebou děti — ale s ko-
čárkem se dostat mimo asfaltku 
do údolí, to bylo ještě v létě nemož-
né, aniž by mužská síla nenesla celou 
cestu svahem dítě v náručí a kočá-
rek měla přivázaný k opasku. Taková 
to byla erozí a přívalem deštů rozry-
tá tanková cesta. Bez nadsázky.

A najednou, jako zázrakem něk-
do, nevím kdo a s jakým úsilím, ob-
novil CESTU, skutečnou, skvělou, za-
rovnanou a přitom výletní CESTU, 
STEZKU, PĚŠINU.

A považte, nejenže lze i s kočár-
kem drandit dolů nahoru jak nic, ješ-
tě tam kdosi s velkou měrou vku-
su a fortelného řemesla, bez použití 

kouska plastu navlékl jak korálky zá-
bavná a poučná zastavení, vskutku 
artefakty z říše stromů, co vidíš ko-
lem. Děkuju!

Uvědomí si člověk, jak je hlou-
pej — opakovaně nepoznám olši 
od jasanu.

Kyzlíkova stezka, to je pro mne 
počin desetiletí — veliké díky těm 
pro mne anonymním, kteří ji vytvo-
řili. Kéž po ní šlapem, kéž ji neveme 
voda, čas nebo naše lhostejnost, kéž 
každý krok je díkem pro tvůrce téhle 
vymoženosti, lepší nad supermarket 
nebo další asfaltku.

Jáchym Šerých
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Naši furianti
Vedení naší městské části připravi-
lo v letošním roce čtenářům Such-
dolských listů nevídané překvapení 
– opoziční zastupitelé mají k dispozi-
ci velkorysý prostor pro svá vyjádře-
ní a komentáře, který také plně využí-
vají. Tento krok velmi vítám, názorová 
pestrost vede k obohacení dříve po-
někud suchopárné tiskoviny, opoziční 
hlasy jsou všeobecně cenným zdrojem 
inspirace a korekce při řízení rozvoje 
obce. V našem případě však tato zá-
ležitost dostala nebývalý, až lehce tra-
gikomický rozměr, bohužel ve formátu 
divadelní šmíry a nikoliv zajímavého 
a podnětného teatrálního výstupu. 

Je politováníhodné, že si naši „opo-
zičníci“ pletou důraznost, s jakou 
předkládají protiargumenty a postře-
hy z jednání zastupitelstva, s neoma-
leností a se ztrátou slušnosti. Vede-
ni snahou za každou cenu dokázat 
voličům neschopnost pana starosty 
a radních tak předkládají čtenářům 
a svým voličům podivuhodný koktejl 
osobní zášti, polopravd a malosti při 
okopávání kotníků, tu a tam prolože-
ný fakty. 

A tak mají čtenáři o zábavu posta-
ráno. Mohou se dočíst o zpochybňo-
vání pravidel fungování zastupitelské 
demokracie, o vydírání hlavního měs-
ta hrstkou nezodpovědných voličů 

SOS, o tom, jak máme drahou radni-
ci, o tom, že plánovaný obchvat Pra-
hy za našimi humny nebude v žád-
ném případě dálnicí, a o tom, že být 
opozičním zastupitelem jsou muka 
a o spoustě dalších zajímavých té-
mat. Bylo by to zajímavé a poučné, 
kdyby… kdyby se naši furianti vyvaro-
vali používání polopravd a osobních 
útoků, kdyby jejich argumenty a ná-
vrhy byly k věci a kdyby jejich činnost 
směřovala k rozvoji Suchdola a neby-
la ovlivněna osobní ukřivděností nad 
neradostnými výsledky voleb a osob-
ní záští vůči vedení radnice.

Mohu zde uvést několik příkladů 
– pan Marek Bor, zastupitel za ODS, 
čtenářům předkládá procentuální 
srovnání podílu mzdových nákladů 
na celkových výdajích naší radnice se 
sousedními Horoměřicemi a Rozto-
ky. A již opomíjí vysvětlit, že srovná-
vá náklady městské části, samostat-
né obce a města, tedy radnic, z nichž 
každá má výrazně jiné úkoly vyplýva-
jící ze zákona, a tedy také odlišnou 
strukturu rozpočtu, tudíž i srovná-
ní procentuálního podílu je zde velmi 
zavádějící či dokonce nemožné. Páno-
vé Vavřík a Bor se společně rozhod-
li poučit čtenáře o rozdílu mezi dál-
nicí a silnicí, aby tak uklidnili občany 
a na pravou míru uvedli podle jejich 

názoru nepravdivý termín „dálniční 
okruh“, kterým pan starosta a celé 
hnutí SOS straší občany Suchdola. To 
jim tak trochu pokazil současný mi-
nistr dopravy Dan Ťok, který ve svém 
rozhovoru pro Hospodářské noviny 
z 21. srpna uvedl: „Máme třeba pat-
náctiletý dluh na Pražském okruhu. 
Tam jsme v absurdní situaci, lidé si 
kolem budoucí dálnice nakupovali 
domy a najednou zjistili, že jim po-
vede 100 metrů za domem.“ Každý, 
kdo se autem projel po stávající části 
Pražského okruhu, jistě chápe, jak ta-
ková komunikace v praxi vypadá a co 
provoz na ní obnáší.

Věřím, že se celá situace v zastu-
pitelstvu obrátí k dobrému a naši 
opoziční furianti dozrají ke spoluprá-
ci ve prospěch naší městské části. 
K úrovni politického boje patří umě-
ní přijmout prohru a názor protivní-
ka. A nabídnout pomocnou ruku vítě-
zi ve prospěch celku. To totiž Suchdol 
potřebuje ze všeho nejvíce. Volby se 
nevyhrávají demagogickými argu-
menty a osobními útoky, ale dlouho-
dobou a usilovnou prací. A v ní, při 
vší úctě k ostatním politickým sub-
jektům a sdružením, zatím sdružení 
SOS vede na body.

Martin Kos

Dálnice, cesty a cesti ky 
k domovu i kolem n j
Nemám nic proti opozici v jakémkoli 
významu tohoto slova a žiji s předsta-
vou, že v komunální politice je jí po-
třeba jako soli, a to především opo-
zice názorové spíše než stranické. 
Zvláště, když jsou v zastupitelstvu 
delší dobu stejní lidé, kteří ač dělají 
svou práci sebelíp, po čase zapadnou 
do vyjetých kolejí. Dialog mezi opozi-
cí a „vládnoucí skupinou“ vedený ko-
rektní a slušnou formou rozhodně 
pomáhá rozvoji vesnice, města, měst-
ské části. 

Patřím mezi suchdolské občany, 
kteří se v naší městské části nenarodi-
li (nebo zde nežili od dětství), ale při-

stěhovali se sem v posledních 20 le-
tech – v mém případě v polovině roku 
2007. Protože tady chci být doma 
(v Suchdole se nám žije moc dobře), 
snažím se svůj handicap od počát-
ku kompenzovat tím, že se zajímám 
o dění v naší městské části a v mezích 
možností svých i mé rodiny se do něj 
zapojuji.

Jako přistěhovalec mám však pro-
ti starousedlíkům i jednu výhodu: dí-
ky tomu, že neznám vazby mezi such-
doláky a historii sousedských vztahů, 
mohu být v tomto smyslu nezávislej-
ším pozorovatelem svého okolí. Od za-
čátku svého života v Suchdole jsem se 

na různých akcích potkávala stále se 
stejnými lidmi – jak jsem později zjisti-
la, kromě hasičů šlo o členy SOS, jejich 
sympatizanty příp. kamarády. O prá-
ci členů SOS pro naši městskou část 
jsem tedy představu získala. Na tvá-
ře a jména pánů Vavříka a Bora jsem 
však narazila až po letech, kdy se nám 
v poštovní schránce objevily předvo-
lební letáky do posledních komunál-
ních voleb. Z nich však nešlo vyčíst 
nic o veřejné práci obou pánů. Mož-
ná jsem se celé roky účastnila špat-
ných akcí, ale skutečně do dneška ne-
vím, co konkrétního pan Vavřík a pan 
Bor kdy v Suchdole udělali (s výjim-
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Nechutný lánek
(nebojte, není o politice)
Osm. Tolik barev jsem dnes ráno na-
počítala. Bílá, žlutá, okrová, oranžo-
vá, hnědá, hnědozelená, šedá a čer-
ná. Nemluvím tu o květinách ani 
o psí srsti, ale jste blízko. Jsou to bar-
vy výkalů. Psích. Tak jasně, bílá ne-
ní úplně bílá, je spíš dožluta. Hnědá 
je buď světle nebo tmavě žíhaná, zá-
leží na konzistenci. Některé exponáty 
– nelze je nazvat jinak, protože pou-
tají pozornost už z dálky – se vylože-
ně vydařily svým téměř až geomet-
rickým zpracováním. Některé jsou 
naopak až lajdácky položené, rozmáz-
nuté evidentně ve velkém spěchu. 

Teď je, myslím, ten správný oka-
mžik se zeptat: přijde vám to ne-
chutné? Taky že to JE nechutné, 
a to o tom jen čtete. Někteří to vi-

dí na vlastní oči. Denně. Jsou to ma-
minky, tatínkové a děti. Děti mají na-
víc tu nevýhodu, že jsou menší, a tím 
pádem blíž u země. Aspoň si tak pro-
cvičí barvy, řekl by cynik. Omyl. Mys-
lím, že spíš mají co dělat, aby udrže-
ly snídani. Ta zmiňovaná výstavka má 
minimálně třicet vzorků. Je jich tam 
určitě víc, ale u třicátého výkalu jsem 
přestala počítat a zhluboka dýcha-
la směrem k lesu. Nejneuvěřitelnější 
na tom všem je lokalizace. Mluvím tu 
o kdysi travnatém pruhu podél chod-
níku, po kterém přijdete do mateřské 
školky K Roztokům. Že to ti psi nevy-
drží až do toho lesa? Ne že by toho 
v lese bylo málo, ale v tomto případě 
si toho všimnete, až když si to na po-
drážce přinesete domů. Je to ce-

lé docela nepochopitelné, když víte, 
že stojan s pytlíky na psí exkremen-
ty stojí jen pár kroků opodál (přesně 
třicet osm, tohle počítání jsem rozdý-
chávat nemusela). 

Co s tím? Oni za to ti psi vlastně 
nemůžou. Když musíš, musíš. Psa 
nezajímá, že je jeho páníček čuně 
a neuklidí to, co jeho miláček před-
tím spapal. Po nás potopa. Podpis 
na tom přece není a v zimě tu plejá-
du přikryje milosrdný sníh. Hlavně 
tudy pak na jaře nechoďte v sandá-
lech a pamatujte, že kdyby se vám 
udělalo nevolno, tak třicet osm kro-
ků odtud je stojan s nevyužitými pa-
pírovými pytlíky.

Pavla Bradáčová

kou působení pana Bora ve finančním 
výboru zastupitelstva MČ).

A to jsem ještě netušila, co nás če-
ká. Články plné polopravd a urážek, 
které se začaly objevovat v Suchdol-
ských listech v letošním roce, jsou 
bohužel jen ukázkou negativní a de-
struktivní komunikace. Nemohla by 

mít opozice v zastupitelstvu Suchdo-
la slušnější, korektnější a konstruktiv-
nější formu, pánové?

Domnívám se, že je krajně nejisté, 
zda lze takovou činností v zastupitel-
stvu a takovými články získat na svou 
stranu více občanů Suchdola a odvrá-
tit tím opakování drtivé volební po-

rážky z minulých voleb. Každé tvrzení 
totiž umí lidé posoudit vlastním rozu-
mem a porovnat s vlastní zkušeností, 
případně si fakta a informace vyhle-
dat. Včetně správného znění Archi-
medova zákona.

Dana Poláchová

Rádio Jerevan
Možná si ještě na ty anekdoty vzpo-
mínáte. Rádio Jerevan hlásí: Pozor, 
pozor, poslanci ukradli auto. No neby-
lo to auto, ale kolo, a nebylo to kolo 
pana poslance, ale cizí a nebyl to zlo-
děj, ale pan poslanec. Konec vysílání.

Musím reagovat na článek „Such-
dol demokratický“, kde pan Víšek pí-
še, že pan starosta Hejl si ve volebním 
období 1998–2002 neváhal sednout 
do jedné rady se zastupitelem zvo-
leným za KSČM. Ano, seděl s ním, 
ale nebyl to pan Hejl, který vstoupil 
do rady se zástupcem KSČM, ale byl 
to zástupce KSČM, který byl dodateč-
ně zvolen do rady místo mne. Odha-
lil jsem totiž manipulaci, podporova-
nou ODS a ČSSD, která měla připravit 
suchdolský rozpočet o asi 4 mil. Kč. 
To je tak nadzvedlo, že se mne potře-

bovali zbavit. Chyběl jim jeden hlas, 
a tak nabídli zástupci KSČM moje 
místo za to, že mne pomůže odvolat. 
Pane Víšku, když to nevíte přesně, tak 
do toho nešťourejte. Pravda není pro 
Vás příznivá. Ostatní nepravdy ne-
chám bez komentáře.

Ještě malá poznámka ke článku 
pana arch. Vavříka k EIA na obchvat 
Prahy přes Suchdol – závěr zněl, že 
varianta Ss je výhodnější a ekolo-
gičtější, ale pokud by nešla realizo-
vat, tak je varianta J jako krajní ře-
šení přijatelná. No a našly se umělé 
důvody, že je severní varianta nerea-
lizovatelná kvůli blízkému průchodu 
kolem jadernému výzkumáku v Ře-
ži. Nakonec se prokázalo (viz písem-
né vyjádření SÚJB), že to není pře-
kážka. Při prosazování obchvatu přes 

Suchdol se setkáváme s nepravdivý-
mi tvrzeními či zkreslenými informa-
cemi na každém kroku. O tom svědčí 
i to, že Nejvyšší správní soud třikrát 
zrušil územní plán týkající se prosa-
zované varianty přes Suchdol. V sou-
časné době se potvrzují naše oba-
vy z komplikací v dopravě v Praze 6, 
způsobené variantou tunelu, jež ne-
chrání Dejvice (my jsme podporova-
li variantu Dana, v níž by auta zajela 
do tunelu již v Podbabě resp. od Čer-
veného vrchu na Hadovce). Suchdol-
ský přivaděč v prosazované variantě 
by měl do Dejvic, podle projektu, při-
vést navíc ještě 25 až 35 tisíc auto-
mobilů. Nevím, kdo by se měl probu-
dit. Já jsem bdělý již dlouho. 

Pavel Beneš
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ze suchdolské knihovny

S knihovnou na Sibi

Když jsem v minulém článku před-
povídala sychravé a deštivé počasí, 
spletla jsem se. Přišel krásný a slu-
nečný podzim. Vydařilo se nejen po-
časí, ale také podzimní akce, které 
jste mohli v naší knihovně navštívit.

Dovolte mi krátce shrnout alespoň 
některé z nich. Velmi příjemné bylo 
setkání se spisovatelkou Bárou Ne-
svadbovou, která do naší knihovny 
dorazila i se svou dcerou, autorské 
čtení tak mělo příjemnou rodinnou 
atmosféru. 

V průběhu dopoledne se věnujeme 
těm nejmenším. Fakt, že má knihov-
na otevřeno od 12 hodin neznamená, 
že se zde dopoledne nic neděje. Využí-
váme prostor nejen pro pořádání au-
torských čtení pro děti, ale také pro 
příležitosti, jako je předávání Slabiká-
ře prvňáčkům nebo recitační soutěže. 

Spisovatel Marek Šolmes Srazil 
s dětmi v knihovně zpíval, kreslil si 
a samozřejmě četl ze své knihy „Po-
hádky do postýlky“. Nemějte nám 
za zlé, pokud vaše děti přišly domu 
pokreslené různými symboly a věřte, 
že jsme se dobře bavili. V knihovně 
probíhají také tematické dílny, vyrábí-
me si záložky do knížky nebo vymýš-
líme vlastní komiks. 

Velkou poklonu si zaslouží naši stu-
denti. Knihovna se každý čtvrtek do-
poledne mění v počítačovou učebnu 
– konají se zde počítačové kurzy pro 
seniory. Pod taktovkou lektora Ing. Jo-
sefa Turchicha už zvládáme vyhledá-
vat v katastru nemovitostí nebo na-
kupovat na internetových bazarech. 
Kurzy jsou rozděleny na dvě skupiny: 

začátečníků a pokročilých, pravidelně 
se schází kolem dvaceti účastníků. 

Váženým hostem v naší knihov-
ně byla paní doktorka Markéta Prav-
dová, předsedkyně Rady Ústavu pro 
jazyk český a vedoucí oddělení ja-
zykové kultury a jazykové poradny. 
Jako milý dárek nám věnovala kni-
hy „O češtině“ a přinesla nám infor-
mační brožury o jazykové poradně 
a o svém výzkumu ve věznici „Jak 
se mluví mezi živly“. Oba materiály 
jsou k dispozici zdarma v knihovně 
do vyčerpání zásob. 

Před koncem roku bych vás ješ-
tě chtěla pozvat 10. 12. od 18 ho-
din na cestovatelskou besedu Sibiř 
– divoká příroda a její obyvatelé s fo-
tografem, novinářem a cestovatelem 
Tomášem Kubešem. 

Přeji vám klidný prosinec, krásné 
prožití vánočních svátků a budu se 
těšit, že se před Vánoci pro nějakou 
tu knížku v knihovně zastavíte. Otev-
řeno budeme mít od pondělí do pát-
ku mezi 12. a 18. hodinou kromě 
svátků (24. a 25. 12. a 1. 1. 2016).

čtvrtek 10. prosince od 18.00
SIBIŘ – divoká příroda a její obyvatelé
– beseda s Tomášem Kubešem

čtvrtek 14. ledna od 18.00  
BYDLENÍ V DRUŽSTEVNÍM
NEBO VLASTNÍM BYTĚ, 
ČI V NÁJMU
Jaká práva či povinnosti má druž-
stevník nebo vlastník bytu, jak ře-
šit konkrétní problémy. Rozdíl me-
zi nájmem a podnájmem, práva 
majitele bytu, družstevníka či práva 
a povinnosti pod/nájemníka. Před-
nášku realizuje LOVI, z.s., přednáše-
jící JUDr. Zlata Kohoutová a Viktor 
Hatina.

pátek 1. dubna
NOC S ANDERSENEM 
termín už je znám,  o podrob-
nostech budete včas 
informováni. 

Karolína Vostrovská,
vedoucí knihovny
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Chystané novinky 
v právních p edpisech
Novela zákona o dani z přidané 
hodnoty,
bude účinná od 1. ledna 2016 a při-
náší zpřesněné vymezení stavebního 
pozemku, v jehož důsledku se bude 
odvádět daň i z prodeje parcel, kte-
ré byly dosud od placení DPH „osvo-
bozeny“. Ministerstvo financí uvádí, 
že nejde o nové zdanění, neboť tato 
daňová povinnost zde byla a je stále, 
pouze se využívalo nepřesné definice 
pozemku k tomu, že se při jeho pro-
deji daň neúčtovala. Bylo tomu tak 
i s přihlédnutím k informaci Gene-
rálního finančního ředitelství, které 
uvedlo, že převod prázdného pozem-
ku, k jehož hranici (ne na něj) jsou 
přivedeny inženýrské sítě, je osvo-
bozen od DPH. To byla běžná situa-
ce prodeje pozemků od developerů. 
Prodeje jakéhokoli pozemku i staveb-
ního od osob, jež nejsou plátci DPH, 
tedy zejména od fyzických osob, ob-
čany nepodléhala dani z přidané hod-
noty a ani nadále jí podléhat nebude.

Pokud však bude pozemek nabý-
vám jako stavební od plátce DPH 
(stavební, developerské firmy), po-
tom bude účtována k ceně pozem-
ku daň z přidané hodnoty, a to ve vý-
ši 21 %. Za stavební je podle novely 
považován i takový pozemek, v je-
hož okolí jsou prováděny nebo byly 
provedeny stavební práce za  účelem 
zhotovení budoucí stavby – např. in-
ženýrské sítě.

V důsledku toho lze počítat např. 
v Praze při pořízení parcely pro stav-
bu rodinného domu kolem 800 m2 
o navýšení zhruba jednoho milionu 
korun.

Ti kupující, kterým se podaří ještě 
do konce roku stihnout buď převzít 
nemovitost od prodávajícího, pře-
vzít vyrozumění katastru o zápisu 
vlastnického práva či zaplatit kupní 
cenu na účet prodávajícího, budou 
zdaněni podle dosavadních pravidel 
(tj. bez DPH).

Novela zákona o pozemních 
komunikacích,
má rovněž nabýt účinnosti 1. led-
na 2016 nebo krátce na to. Nove-

la chystá některé dílčí změny, např.
sníh a led na vozidle, jízda přes pře-
jezd pro cyklisty, úprava provozu seg-
wayů, povinné retroreflexní označení 
chodců. Přestože legislativní proces 
není ještě ukončen, je zřejmé, že vět-
šina návrhů bude přijata, maximálně 
s drobnou modifikací.

Pro segwaye je používán termín 
osobní přepravník a zatím není na-
vrhován zákaz jejich jízdy po chodní-
cích, což je zejména v Praze a úzkých 
uličkách historického centra hodnoce-
no často pro chodce jako velmi nebez-
pečné. Podle návrhu se lze na osob-
ním přepravníku na chodníku, stezce 
pro chodce, stezce pro chodce a cyk-
listy nebo na odděleném pruhu pro 
chodce pohybovat nejvýše rychlos-
tí srovnatelnou s rychlostí chůze tak, 
aby nebyl ohrožen pohyb chodců. Po-
kud chybí chodník či uvedené stezky, 
musí se pohybovat po levé krajnici.

Další novinkou je zvýšení bezpeč-
nosti silničního provozu zajištěním 
dostatečné viditelnosti chodce pro ři-
diče vozidla, a to povinným vybave-
ním chodce oděvním doplňkem, kte-
rý významně zvyšuje jeho viditelnost 
na pozemní komunikaci (reflexní ma-
teriál), a to za špatné viditelnosti 
(povětrností podmínky – snížená vi-
ditelnost, chůze na vozovce, nepří-
tomnost veřejného osvětlení).

Přesné určení takového prvku ne-
bude zákon obsahovat, mohou to 
tedy být reflexní vesty, reflexní prv-
ky na oblečení, taška, reflexní pásky, 
jež lze upevnit na zápěstí, na kotník 
apod. Pokud za zhoršené viditelnosti 
bude chodec zastaven policií bez to-
hoto označení, bude se jednat o pře-
stupek se sazbou 2000 Kč.

 Zákon již dnes upravuje vedle 
obecné povinnosti podle § 4 v růz-
ných dílčích situacích požadavky 
na výhled a rozhled řidiče. Jako kon-
kretizace části této povinnosti se na-
vrhuje stanovit zákaz řídit vozidlo 
znečištěné takovým způsobem, že 
by to omezovalo výhled řidiče. Má 
se jednat o nečistoty, námrazu nebo 
sníh na předním a bočních sklech vo-
zidla a na zpětných zrcátkách.

Navrhuje se konkretizace obec-
né zásady neohrožování ostatních 
účastníků silničního provozu pro-
střednictvím požadavku na odstra-
nění potenciálně nebezpečných kusů 
ledu z vozidla před jeho použitím (ne-
jedná se přitom o tenkou vrstvu le-
du, námrazu na vozidle, ale o silněj-
ší vrstvu ledu, která by při odpadnutí 
mohla ohrozit ostatní účastníky sil-
ničního provozu). 

 Další novinkou bude úprava vy-
bírání kauce policií od řidiče, který 
je podezřelý ze spáchání přestupku, 
je-li důvodné podezření, že se bude 
vyhýbat řízení o přestupku nebo že 
by případné vymáhání uložené po-
kuty bylo spojeno s nepřiměřený-
mi náklady, popřípadě nebylo vůbec 
možné. 

Kauce může být vybrána ve vý-
ši 3500 až 50 000 Kč, nesmí však 
překročit nejvyšší výměru pokuty, 
kterou lze za daný přestupek uložit. 
Kauce se vrací v plné výši, pokud ne-
bude řidič uznán vinným ze spáchání 
přestupku, naopak propadne, pokud 
přestupkové řízení nelze ukončit roz-
hodnutím ve věci proto, že podezře-
lý z přestupku je nedosažitelný ne-
bo nečinný, nebo rozhodnutí ve věci, 
kterým byl řidič shledán vinným, ne-
lze doručit, protože řidič je nedosaži-
telný nebo nečinný.
 Mnozí cyklisté nevědí, jak fungují 
přejezdy pro cyklisty. Pro ty totiž pla-
tí jiná pravidla než na vzhledově po-
dobných přechodech pro chodce – li-
dé na kolech nemají přednost. Muse-
jí se předem přesvědčit, zda mohou 
vozovku překonat, aniž by ohrozi-
li sebe či ostatní účastníky a musejí 
dát vždy přednost v jízdě všem. Toto 
zůstane v platnosti i v případě, když 
bude zřízen společný přechod pro 
chodce a přejezd pro cyklisty. Pak 
se na něm každý účastník provozu 
musí chovat podle pro něj stanove-
ných obecných pravi-
del (chodec „má před-
nost“, cyklista „před-
nost dává“).

JUDr. Zlata Kohoutová
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Báli jste se 
ve Strašidelné škole? 

„Ochutnej mozek!“ nebo „Napij se krve!“ – takové a po-
dobné hlášky se nesly ve čtvrtek 5. 11. 2015 večer such-
dolskou základní školou, posetou jen malými nenápadný-
mi světýlky. Akce Strašidelná škola měla obrovský úspěch, 
který kromě návštěvníků nadchl i všechny její tvůrce, 
strašidla a příšerky. Zájem nebral konce a před školou 
se vytvořila dlouhá fronta. Všichni návštěvníci byli úžas-
ní a hlavně moc stateční. Pokud se vám Strašidelná škola 
líbila, napřesrok se můžete přijít bát znovu. Školní straši-
dla za rok opět vylezou ze svých úkrytů a budou připra-
vena postrašit všechny, kteří se rádi bojí. Děkujeme všem 
odvážným návštěvníkům, dále pak organizátorkám akce 
a hlavně všem báječným školním strašidlům a příšerkám. 

Fotografie za akce najdete na webových stránkách ško-
ly www.zssuchdol.cz, video ze Strašidelné školy pak na fa-
cebookovém profilu školních novin a školní televize Alšík. 

Šárka Ábelová, ZŠ Mikoláše Alše 

Jak si akci Strašidelná 
škola užily děti ze třídy II.C, čtěte zde: 

 „Nejvíc se mi líbil šáša na skate-
boardu a zombíci na zemi. Hlavně 
však byla strašidelná ta tma.“

 „Šašek na skateboardu byl ext-
ra strašidelný. Pořád za námi chodil 
a pořád byl blízko nás!“

 „Křičela jsem jako pavián! Asi tak-
to: „Áááááááááá!“

 „Nejstrašnější bubák byl klaun.“ 
 „Když jsem přišel do školy, tak jsem 

potkal kostru. A pak přišel Drákula!“
 „Jedli jsme tam mozek – špage-

ty s kečupem. A pili krev, to byl 
džusík.“ 

 „Šli jsme podle svíček, byla tam 
tma. Řvala tam monstra. Nakonec 
jsme si mohli do každé ruky vybrat 
jednu sladkost.“

 „Byla noc a přišel jsem do školy. 
První strašidlo, které jsem viděl, byl 
netvor. Druhé strašidlo mělo dýcha-
cí přístroj na hlavě.“

 „Plazili se tam zombíci a chtěli mě 
vzít za nohu.“

 „Upírka nás pouštěla dál. Šli jsme 
podle svíček. Když jsme přišli do dru-
hého patra, byl tam klaun na „skej-
tu“. Rychle jsme běželi do jídelny.“

 „Nejdřív tam bylo strašidlo, které 
stálo jako socha. A pak taky bubák, 
který měl celou pusu od krve.“

 „Zeptala jsem se jednoho straši-
dla, jak se má. Ale ono jenom zakři-
čelo. Nejlepší úkol byl: vypít limoná-
du, ve které byl slizkej bonbón. Byla 
tam i mumie.“

 „Nejlepší tam bylo, jak jsme jed-
li špagety, zjevil se tam duch a pili 
jsme tam krev. Bylo tam hodně dětí. 
Chci tam ještě jednou!“

 „Bylo to dobrý. A až příště bude 
Strašidelná škola, tak půjdu!“

Základní škola Mikoláše Alše vás zve v pondělí 21. 12. 2015 
na tradiční vánoční akce:

Vánoční trhy od 16 hodin
Vánoční zpívání od 18 hodin

Cukrářky a cukráři mohou letos předvést své umění v soutěži 
„O nejhezčí perníček“.

Více informací o soutěži najdete včas na www.zssuchdol.cz.

A navíc vás čeká ještě jedno velké překvapení!
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D lají šaty lov ka, 
nebo ned lají?
Prosíme o pozornost, důležité hlášení!
„Ráno se nám nechtělo vstávat, tak jsme dnes všichni 
přišli v pyžamu!“

„Dnes je naše třída plná pohádkových bytostí.“
„Pozor, školou se pohybují zombie!“
„Pozorně si dnes prohlédněte učitele, mají něco spo-

lečného. Víte, co to je?“
„V naší třídě dnes nepoznáte, kdo je holka a kdo kluk, 

ale všem to děsně sluší!“
Tolik z hlášení školního rozhlasu. Ano, i taková může být 

škola. Plná zajímavých bytostí, záhad a otázek.  A přede-
vším bezvadných dětí, které baví si hrát a vymýšlet si, za co 
se převléknou.

Celoškolní projekt „Šaty dělaj́  člověka“ oživil naši školu. 
Každý měsíc si kluci a holky mohou vymyslet, za co se celá 
třída převlékne, nebo jaké si najde společné téma v oblékání.

V průběhu celého školního roku budou žáci zkoumat ob-
lečení po všech stránkách. Do čeho se dá obléci, a do čeho 
ne? Z čeho můžeme oblečení vyrobit a jak? Kolik oblečení 
stojí a proč potřebujeme drahé, značkové? Co s kabátem, 
když už ho nepotřebuju? Hodil by se někomu jinému? Co 
děti nosily před 100 lety? Takových otázek můžeme vymys-
let celou řadu. Na některé snad najdeme společně odpovědi, 
nad některými se jen zamyslíme a jiné otázky nás inspirují 
k tvůrčím nápadům. Naše výtvory a díla budete moci sle-
dovat v průběhu školního roku a dokonce se s námi budete 
moci přenést i na „pařížská“ módní mola. 

Na celém projektu je nejkrásnější, že baví děti i učite-
le a společně si užijeme spoustu legrace!

                                                                                                   
Lucie Rendlová, ZŠ Mikoláše Alše

Podrobný program Dne otevřených dveří najdete 
na začátku ledna 2016 na webových stránkách 
www.zssuchdol.cz.

Budete mít možnost nahlédnout do vyučování  
a prohlédnout si celou školu. Pro předškoláky 
a jejich rodiče opět připravujeme odpolední 
zábavnou cestu školou.

To vše a ještě více zažijete v naší škole  
13. ledna 2016!

13. ledna 2016
základní škola mikoláše alše praha– Suchdol

V úterý 20. října zahájil ministr obrany ČR Martin Stropnický 
Den s Vojenskou policií v suchdolské základní škole a jejím okolí.
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Hmyzí hotel
Lidé a jejich čtyřnozí kamarádi mají 
své hotely už dávno. Ale co si vzpo-
menout na nejmenší obyvatele na-
ší planety – vícenohé a okřídlené? 
Proč nepřipravit i jim – nepostrada-
telným pomocníkům v našich zahra-
dách – nějaký pěkný hotýlek? Že ne-
víte, jaké pomocníky mám na mysli?

Nápovědu máte už v názvu pří-
spěvku. Tím pomocníkem, bez kte-
rého by se rozmnožili škůdci a na-
še stromy a keře by tolik neplodily, 
je hmyz – např. slunéčko sedmiteč-
né, včelky samotářky, vosíci, čmelá-
ci, škvoři, zlatoočka, pestřenky a dal-
ší (ploštice, brouci, motýli, pavouci). 
V oblasti našeho zeměpisného pás-
ma jich žije až 500 druhů. Tito eko-
logičtí likvidátoři škůdců potřebují 
nějaký příbytek – bezpečné hnízdní 
chodbičky k nakladení vajíček, aby 
si zajistili pokračování svého rodu 
a na jaře nám mohli v plné síle vzlét-
nout na pomoc. Jejich oblíbenou po-

travou jsou např. svilušky, mšice (be-
ruška jich spořádá za svůj krátký 
život 4 tisíce!), housenky, larvy much. 

Výstavba hmyzího hotelu ne-
ní ani drahá, ani náročná. Naše pa-
ní kuchařka Blanka Bůžková to 
zvládla v létě sama za několik odpo-

lední. Každý z našich vítaných hmy-
zích hostů si může vybrat svůj pokoj 
– šišky, kůru, navrtaná dřevěná po-
línka, dutá stébla, šnečí ulity. Vy mů-
žete do svého hotelu připravit poko-
jíčky ze suché trávy, rákosu, vlnitého 
papíru, prázdných makovic, nepále-
ných dutých cihel, navrtaných klací-
ků, bezových větviček, barevných br-
ček, dokonce i vrtaného Ytongu. 

Hotel by měl být umístěn nejlé-
pe na jižní stranu a měl by být chrá-
něn před nepříznivým počasím, hlav-
ně deštěm.

Pokud se rozhodnete hmyzí hotel 
postavit, vaše zahrada vám za něj 
bude vděčná. A vezměte na pomoc 
i své děti. Nejen že smysluplně strá-
víte společný čas, ale příjemnou for-
mou je seznámíte s životem našich 
málo oceňovaných přátel.

Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům

Myšlenkové sm ování 
 MŠ Gagarinova
Od nástupu do pozice ředitele si kla-
du opakovaně otázku, kam směřovat 
naši mateřskou školu. Stále uvažuji 
o její celkové filosofii (myšleno v du-
chu významu tohoto slova, jako lás-
ky k moudrosti, tedy jakým nejlep-
ším způsobem našim dětem předávat 
základní moudrost o našem světě).  
Je pravdou, že tento rámec vyme-
zuje Rámcový vzdělávací program 
pro mateřské školy, kde jsou vytyče-
ny všechny oblasti, ve kterých máme 
děti vzdělávat a vychovávat. Ale způ-
sob, jak to uděláme, je na nás. Proto 
přemýšlím, v jakých nejvhodnějších 
kulisách si toto představení života 
připravit.

Nechceme příliš elektroniky 
Vzhledem k tomu, že jsou děti do-
ma velmi často obklopeny počítači, 
tablety, televizemi apod., nechceme 
je tímto zatěžovat v mateřské ško-
le. Nejde o zpátečnictví, ale chceme, 
aby děti ochutnaly rozmanité mož-

nosti, které nabízí přirozené prostře-
dí kolem nich – tužka, papír, kníž-
ky, zahrada, les, hrací kostky atd. 
Tím rozvíjíme jejich všestranné zá-
jmy a dosahujeme toho, aby dostaly 
ochutnávku co nejrozmanitějších čin-
ností a později se samy mohly „spe-
cializovat“. Mateřská škola má být 
co nejvíce „obecná“ v tom nejlepším 
slova smyslu. Děti v nejútlejším věku 
mají rozvinout jemnou a hrubou mo-
toriku, sociální vazby, rozvinout svo-

ji rodnou řeč (vyjadřovací schopnost, 
rozvoj slovní zásoby), grafomotoriku, 
tedy ovládnout tužku.

Snažíme se děti seznámit s co nej-
širší nabídkou činností. Uvedu zde 
malou ochutnávku. Při pohybové vý-
chově rozvíjíme zájem o různé spor-
ty – různé míčové hry a vůbec prá-
cis míčem, turistiku, běh, plavání, 
pohyb při hudbě. Toho dosahujeme 
rozcvičkami v herně, pobytem na za-
hradě či vycházkami do okolních lesů. 
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Neh ešme slovem
Každý den je nám slovo velkým ná-
strojem, pomocníkem i prostřed-
níkem, pomocí něhož hovoříme (ať 
nahlas či potichu) sami se sebou 
a s okolním světem. Slovo je dar, kte-
rým byl z živých bytostí na Zemi ob-
darován jen člověk. S tímto darem, 
který jsme dostali do kolébky, se po-
jí také zodpovědnost. Jak s tímto da-
rem nakládáme?

Mnozí z nás si málo uvědomují, jak 
velký vliv a sílu slovo má. Psané slovo 
je v tomto ohledu náročnější a odpo-
vědnější, jelikož zde na Zemi pro nás 
zůstává déle a může ovlivnit mno-
ho lidí dobrým i špatným způsobem 
na mnoho a mnoho let. 

Jako odstrašující a odpudivý pří-
klad zneužití síly slova nám poslou-
ží zmínka o Adolfu Hitlerovi. Jeho 
schopnost ovládnout slovy miliony 
lidí na celém světě a přesvědčit je 
k masovému ničení a zabíjení musí 
být pro nás trvalým mementem. 

Se slovy pracují i sdělovací prostřed-
ky – noviny, televize, internet. Mnohé 
z těchto moderních nástrojů komuni-
kace si s odpovědností hlavu moc ne-
lámou. Píší ne podle pravdy, ale tak, 
aby se co nejvíce prodávaly, aby mě-
ly co nejvyšší sledovanost, tedy zisky. 

A co naši politici? Jaký obsah a kul-
tura slovního projevu se nám nabíze-
jí v přímých přenosech z Poslanecké 

sněmovny, v publicistických pořa-
dech či z krátkých šotů v televizním 
zpravodajství? 

Jaké emoce v nás informace ze sdě-
lovacích prostředků a projevy našich 
politiků probouzejí? Radost, poho-
du, naději, soucítění, nadšení, soudrž-
nost, víru, laskavost, důvěru, aktivitu, 
lásku? Sotva. Naopak jen podporu-
jí pocity našeho „horšího“ já – nevra-
živost, nespokojenost, vztek, strach, 
nesnášenlivost, nenávist, zášť, odsu-
zování, netolerantnost.

Každý je zodpovědný jen za svá slo-
va a své činy. Chválabohu. V té masiv-
ní slotě zneužívání slov je potřebné 
se zaměřit na slova, která používáme. 
Jsou naše slova vyslaná k sobě sa-
mým i k druhým – našim dětem, part-
nerům, rodičům, spolupracovníkům, 
sousedům, kolemjdoucím – podob-
ná paprsku lásky, nebo spíše smrto-
nosnému šípu? Svými slovy hladíme, 
či dráždíme? Naše slova léčí, či zraňu-
jí? Umíme svými slovy někoho zaklít, 
či z nějakého zakletí osvobodit? 

Nehřešit slovem znamená, že slova 
nepoužíváme proti sobě ani druhým 
(to je pomluva), že jejich energii vyu-
žíváme ve směru pravdy a lásky k so-
bě i k druhým. Vzpomínám si na je-
den svůj příběh z dětství, kdy se mi 
nedařilo cosi udělat. A moje maminka 
si nade mnou povzdechla – „Ach jo, 

holka, ty jsi tak nešikovná, že jestli 
nebudeš chytrá, tak si nevyděláš ani 
na suchej chleba“. A důsledek těch-
to slov? Přehnaná snaha se výborně 
učit („něco mít v té hlavě“), stres ze 
špatných známek a celoživotní nedů-
věra ve svoji šikovnost, tedy odmítá-
ní či nevyhledávání tzv. ručních pra-
cí (pletení, háčkování, vaření, opravy 
drobných závad apod.). 

Protože nad svými slovy častokrát 
nepřemýšlíme a hlavně pod vlivem 
náhlých negativních emocí je nekont-
rolovaně vypouštíme, jsou právě naše 
děti ty nejvíce zranitelné. Neboť pokud 
naše slova ihned neuvedeme na pra-
vou míru, mohou si naše děti svou bez-
meznou důvěrou v pravdivost našeho 
sdělení nést následky po dlouhá léta. 

Co říci závěrem? Slova jsou slyšitel-
ná a neviditelná forma energie, kte-
rá se neztrácí. Představme si, že TAM 
NAHOŘE má každý z nás dvě hromád-
ky: jedna se třpytí jako drahokamy, to 
jsou všechna námi vyslovená krásná 
a laskavá slova; druhá hromádka vy-
padá a zasmrádá jako kopka hnoje, 
to jsou všechna nepěkná slova, která 
jsme proti sobě či druhým kdy vyřkli. 

Jakou hromádku chceme zvětšovat? 
To, co bychom druhému zpříma 

do očí nedokázali říci, bez uzardění 
napíšeme.

Jaroslava Hešíková

U dětí rozvíjíme zájem o knihy tím, že 
je s nimi čteme a prohlížíme. Poslech 
čteného textu rozvíjí u dětí fantazii 
a bohatost slovní zásoby. Realizuje-
me nyní moderní tzv. polytechnickou 
výchovu (poly = mnohý; technika = 
umění znalý, obratný) v naší dílničce. 
Ve skleníku pěstujeme s dětmi zeleni-
nu, vysazujeme ovocné dřeviny, by-
linný záhon, abychom s dětmi mohli 
ochutnávat plody přímo od zdroje, ne 
z obchodu. 

Kroužky ano, či ne?
Toto je věčné téma k diskusi. Vzhle-
dem k výše řečenému, kdy děti roz-
víjíme v obecných oblastech, roz-
hodli jsme se pro minimalistickou 
verzi kroužků. Jedním z důvodů je, 
že externisté působí rušivě na pro-
voz a program tříd. Kroužky dělané 

domácími učiteli probíhají vzhledem 
ke znalosti prostředí hladce. 

V letošním roce děláme jen ty čin-
nosti, které pomáhají rozvíjet obec-
nou výchovu. Kroužek Medvědí band 
pomáhá rozvíjet hudební cítění dětí 
a správné dýchání při hře na flétnu. 
Dramatický kroužek rozvíjí vyjadřo-
vací, fantazijní a pohybové schopnos-
ti dětí. Logopedický kroužek pomáhá 
dětem s vadami řeči naučit se správ-
ně mluvit. Z těchto důvodů se nám 
nezdá vhodné učit děti angličtinu (bi-
lingvní rodiny si zajišťují výuku sa-
my), golf nebo za peníze dělat to, co 
ve školce již děláme. 

Povinný poslední rok v mateřské 
škole?
V poslední době se děje v oblasti škol-
ství řada překotných změn. Jednou 

z nich je uzákonění povinného po-
sledního ročníku v mateřské škole. 
V zásadě tento legislativní krok pova-
žuji za zbytečný, neboť zatěžuje sluš-
né rodiče a mateřskou školu nesmysl-
nou byrokracií. Ministerstvo školství 
chce připravit děti z nevýhodného so-
ciálního prostředí, tedy řekneme-li to 
méně korektně, děti z romských ko-
munit, zvláště severní Moravy, na do-
cházku do základní školy. Jenže je le-
gitimní si položit několik otázek s tím 
souvisejících.

Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova

(Celý článek najdete na http://
www.specialni-pedagog-zeleny.cz/
clanky/clanky/povinny-posledni-
-rok-v-materske-skole-.html.)
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Zahájení výstavy ak. mal. Milady Šindlerové – PASTELY se uskutečnilo v neděli 8. listopadu 2015. Výstava 
potrvá do konce roku 2015. 

Halloweenská noc v knihovně 
proběhla 27. 10. Všichni jsme si 
upíří mejdánek moc užili!

V rámci XI. Suchdolského (p)osvícení se kromě 
jiného běhalo a peklo pro školu. Klienti SDM Sedlec 
zahráli představení Limonádový Joe.
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V sobotu 24. října se konal Komunitní den. V jeho rámci probí-
hala drobná výsadba, ale hlavně byla zahájena realizace pro-
jektu Amfiteátr, který je podpořen Nadací Via.

Výsadba nové aleje z adop-
tovaných stromů podél 
cesty k Horoměřicům 
se uskutečnila v sobotu 
17. října 2015. 

Drakiáda na hřišti Na Rybářce, neděle 25. října 2015. Pořádal MK Rybička a Kravál, o.s. Počasí bylo krásné, leč 
bezvětrné, tak jsme trénovali alespoň běh, namotávání, skládání, akrobacii... 
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V sobotu 7. 11. 2015 za velkého záj mu diváků proběhl druhý ročník Such-
dolského Citycrossu, závodu, při kterém se vedle sebe dobře snesou pro-
fesionálové s naprostými amatéry, včetně malých dětí.  Uvádět věk jed-
notlivých účastníků by nebylo slušné, postačí jen, že mezi nejmladším 
a nejstarším jezdcem byl rozdíl 62 let.

Jezdci všech věkových kategorií dali do závodu vše.

Zajímavostí hlavního „ostrého“ závodu bylo, že se stal 
soubojem mezi Suchdolem a Teplicemi, přičemž severo-
české město mělo nakonec po dramatickém boji v první 
pětici tři zástupce a Suchdol dva. Vítězem byl, stejně jako 
vloni, Pavel Veselý z Teplic, těsně následován Janem Ku-
bátem, původem ze Suchdola, dnes ze Sedlce.

Dobojováno. Ve tvářích jezdců se zračí únava.
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Celkové výsledky a spoustu fotografií od Jitky Grundové a Elišky Novákové můžete najít na webových stránkách: 
http://praguecx.cz a na Facebooku CityCross Suchdol. Důležitější než výsledky však byla atmosféra. Té kromě pěk-
ného počasí pomohla i tradiční soutěž o nejlepší pomazánku a paštiku pořádaná v rámci doprovodného progra-
mu. Největší dík však patří všem těm, kteří pomohli s organizací závodu. Bez nich by akce nejen nebyla vydařená, 
ale nebyla by vůbec. Na fotku se vešel jen zlomek, ochotných pomocníků bylo mnohem více.

Někteří jezdci přes překážky doslova létali.

Městská část ve čtvrtek 5. listopadu uspořáda-
la tradiční setkání se suchdolskými jubilanty. 

Ve středu 28. října se uskutečnilo již druhé 
Setkání u soutoku, při této příležitosti byla 
také slavnostně otevřena Kyzlíkova stezka.
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Na přelomu 
října a listo-
padu byly 
dokončeny 
kresby „našich 
škůdců“ 
na zastávce 
autobusu 107 
Zemědělská 
univerzita směr 
Dejvická.

Do poslední výsadby ovocných stromů a keřů na Komunitní 
zahradě Suchdol se dne 27. října opět zapojili žáci 5. a 7. třídy 
ZŠ M. Alše. Zasadili jsme třešně, jabloně, dříny, kdouloň a také 
chutné keře jako muchovníky, rybízy a kiwi.

WingTsun
– sportovní vyžití a jeho suchdolská historie
WingTsun je tradiční čínské bojové 
umění, které není v České republi-
ce, potažmo ve světě moc známé, 
a to i přes to, že se mu na vysoké 
úrovni věnoval i známý herec Bruce 
Lee. Jedná se o bojové umění, nikoli 
bojový sport.  V bojovém umění se 
nekonají žádné soutěže, kde zápas-
níky zajímá vítězství v ringu; bojo-
vé umění učí, jak vítězit v reálném 
světě. Je zaměřené na sebeobranu 
a jeho cílem je naučit žáka efektiv-
ně se bránit bez ohledu na věk, vá-
hu či fyzickou kondici. 

V Suchdole má WingTsun dvanác-
tiletou tradici, od roku 2003 zde 
kontinuálně probíhá na místní zá-
kladní škole kroužek dětské sebe-
obrany. Od loňského roku zde pod 
záštitou suchdolského Sokola probí-
hají 3x týdně i tréninky pro dospělé. 

Vzhledem k tomu, že je WingTsun 
funkčním sebeobranným systé-
mem, který je přímočarý a řadí se 
mezi měkká bojová umění, je vhod-
ný i pro děti a ženy. Nově se chystá 
zahájení speciálního kurzu zaměře-
ného pouze na ženy, kde by měly 
ženy získat zdravé „bojové sebevě-
domí“ a naučit se chovat ve stre-
sových situacích. Obdobně jsou 
vystavěny i dětské a juniorské tré-
ninky, kde je rovněž zdůrazněna 
i výchovná stránka a snaha o po-
tlačení šikany na školách. 

V letošním roce rovněž proběh-
ly dvě veřejné přednášky v místní 
Komunitní zahradě, kde se účast-
níci mohli aktivně se svými dota-
zy zapojit a zeptat se na to, co je 
nejvíce zajímá, přičemž součástí 
přednášky byla i praktická ukáz-

ka. Na Suchdole také organizuje-
me i jednorázové vzdělávací semi-
náře pro místní seniory. V rámci 
těchto seminářů se snažíme zvýšit 
jejich aktivní znalost sebeobrany 
s přihlédnutím k jejich věku a pří-
padným fyzickým omezením. 

Pod záštitou Bojové školy WingTsun 
Praha-Suchdol letos proběhl mimo ji-
né už 4. ročník Suchdolských Alšovin 
– volnočasového festivalu zaměřené-
ho na děti. 

WingTsun je sice méně známým 
bojovým systémem, ale to nebrá-
ní tomu, aby si našel své příznivce. 
WingTsun je tréninkem nejen tě-
la, ale i duše. Těším se „na přečte-
nou“ někdy příště v Suchdolských 
listech.

Jan Zoubek
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Hasi i v akci

Nové číslo Suchdolských listů přiná-
ší mimo jiné i další hlášení o činnos-
ti suchdolských hasičů a jejich přízniv-
ců. Vezměme to pěkně popořadě. Kde 
byli naši hasiči k vidění? Tak například 
na již 8. ročníku Memoriálu Františka 
Malého na Suchdole. Tradičně noční 
závod v požárním útoku přilákal krom 
spousty nadšených diváků i 16 nad-
šených soutěžních družstev. Vítěz-
ství si z letošního závodu odvezli muži 
s Krásné Vsi. Máte-li zájem dozvědět 
se o letošním Memoriálu něco víc, tak 
na webových stránkách suchdolských 
hasičů je o tomto klání barvité pojed-
nání. Nelze se také nezmínit o říjnové 
slavnostní schůzi Sboru dobrovolných 
hasičů, která proběhla u příležitosti 
125. výročí založení sboru. Naši hasi-
či se rovněž spolupodíleli na tradič-
ním Suchdolském posvícení. Dále se 
také coby rozhodčí zúčastnili Pohá-
ru Velkého Meziřící v tradičních disci-
plínách CTIF a také mistrovství České 
republiky v CTIF ve Dvoře Králové nad 

Labem. Naši hasiči se rovněž účastnili 
pietního aktu u příležitosti 40. výročí 
pádu letadla v ulici Na Rybářce.

A kam byli naši hasiči posláni, aby 
zachraňovali majetek či životy? Na-
příklad do Lysolaj, kde hořela cha-
ta, naštěstí bez jejích obyvatel. Vel-
ký požár vypukl v Sedlci u vlakové 
zastávky, kde kluci hasili autoser-
vis včetně aut. Jednotka suchdol-
ských hasičů byla také vyslána k vel-
kému požáru budovy v Kolbenově 
ulici na Praze 9, kde se aktivně za-
pojilo 28 pražských jednotek. U po-
žáru ještě zůstaneme, a to dokonce 
na Suchdole, kde kluci hasili porost 
v Havraní ulici. V srpnu pak hasiči 
s pomocí navijáku vyprošťovali auto 
zapadlé v bahně na Praze 6. Co se 
technických prostředků našich hasi-
čů týká, je nutno dodat, že díky do-
tacím z pražského magistrátu pro-
jde naše cisternové auto rozsáhlou 
rekonstrukcí, aby mohlo mimo jiné 
s větší výdrží hasit vzniklé požáry.

Ke zdokonalení svých schopností 
a fyzické kondice naši hasiči absol-
vovali cvičení na poskytování první 
pomoci a na vyhledávání a záchra-
nu osob v podzemních prostorách. 
V září pak kluci absolvovali stáž 
na stanici profesionálních hasičů 
na Petřinách, odkud vyjeli k případu 
nouzového otevření bytu.

Pozadu nezůstávají ani naši mladí 
hasiči, kteří porovnávali síly v závodě 
požárnické všestrannosti v Praze Li-
pencích, kde obsadili 16. a 21. místo. 
Děti závodily rovněž v požárních úto-
cích v rámci Memoriálu Josefa Bedná-
ře v Lipencích, kde vybojovaly 7. mís-
to. V současné době poctivě trénují 
na již XIV. ročník Memoriálu Marty 
Habadové ve Stromovce. Naše mladé 
hasičské naděje mají od nynějška i po-
četnější vedení. V říjnu totiž proběhlo 
školení vedoucích mládeže. Nyní te-
dy nad mladými hasiči bdí a jejich do-
vednosti svědomitě zlepšují tři vedou-
cí III. stupně a dva vedoucí II. stupně. 
Tolik vedoucích? Čekají na nové děti, 
protože v současnosti nabíráme no-
vé členy do kolektivu mladých hasičů. 
Více informací u vedoucích Kuby Bár-
ty (773 621 532) a Šárky Frátrikové 
(728 463 102).

Na závěr nezbývá než pozvat 
všechny Suchdoláky a přátele tance 
a zábavy na v pořadí již 125. hasič-
ský ples. Přijďte se pobavit a za ryt-
mu hudební skupiny FOBOS zatančit 
dne 23. ledna od 20 hodin do hote-
lu Galaxie, ať nám ta sychravá zima 
rychleji uteče. 

Pavla Bradáčová

Žádáme majitele ps , aby p i procházkách 
po suchdolském okolí m li své psy 
pod kontrolou, nejlépe NA VODÍTKU. 

Bohužel se asto setkáváme 
s tím, že voln  pobíhající
pes strhne srn í nebo 
jinou zv .

Další psy stržená srna na Suchdole. 
Zasláno prostřednictvím aplikace MOBISYS 22. 11. 2015. 
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Francouzština 
(nejen) pro seniory
Zhruba před rokem jsme v Suchdol-
ských listech uveřejnili nabídku kurzu 
angličtiny pro dříve narozené. Zájem-
ci měli možnost se s místní lektorkou 
seznámit prostřednictvím přednáš-
ky o Velké Británii a pak si zdarma 
vyzkoušet jednu hodinu. Zájem nás 
překvapil. 

Teď po roce můžeme s potěšením 
konstatovat, že většina „studentů“ 
vydržela. Kurz stále trvá a můžeme 
znovu nabídnout ostatním, aby se 
zapojili (už by však nemělo jít o úpl-
né začátečníky).

A můžeme svou nabídku roz-
šířit ještě o výuku francouzštiny. 
Opět s místním lektorem a přímo 
zde na Suchdole, v Horizontu. Také 
v tomto případě může jít o začáteč-
níky i mírně pokročilé zájemce. 

A ačkoli by se lekce odehráva-
ly v centru pro seniory, není seni-
orský věk podmínkou. Podmínkou 
je chuť se učit, i když lekce budou 
vedeny velmi přijatelným způsobem 
a rychlost postupu může být přizpů-
sobena přání posluchačů. Lekce by 
probíhaly v některý pracovní den 

v podvečerních hodinách podle do-
mluvy zájemců. 

I v tomto případě bychom nabíd-
li jednu ukázkovou hodinu zdarma. 
Ukázková hodina by proběhla ještě 
v tomto roce. S pravidelnými lekcemi 
bychom začali v lednu.

Máte-li zájem se do francouzštiny 
pustit nebo si oprášit někdejší znalos-
ti, zavolejte nám na čísla 233 101 421 
nebo 608 237 198, případně napište 
na e-mail: info@centrumhorizont.cz.

Jiří Přeučil, Horizont

Pod kování 
za Komunitní zahradu

Rád bych se sám za sebe a především 
za klientky našeho denního stacioná-
ře připojil k paní Zdence Sokolíčkové 
v jejím poděkování za Komunitní za-
hradu, které bylo otištěno v posled-
ním čísle Suchdolských listů. 

Každý den po obědě chodíme 
s částí klientek, které dají přednost 
pohybu před šlofíkem, na kratší „du-
mavou procházku“ (řečeno s medvíd-
kem Pú). Během let jsme si vytvořili 
několik různě velkých vycházkových 
okruhů, které střídáme podle nálady, 
počasí a kondice účastníků. 

V posledním roce k nim přibyl 
další, který vede skrze Komunit-
ní zahradu. I když leží blízko dosti 
frekventované silnice, podařilo se 
zde vytvořit velmi příjemné a origi-
nální místo ke hrám i odpočinku. 

Po zkušenostech  z předchozích 
návštěv si můžeme být jistí, že zde 
pokaždé objevíme něco nového. 
Buď něco, co lahodí oku nebo co lze 
prakticky použít (nové – často origi-
nální – záhony, lavičky, houpací síť 
nebo hřiště na kuličky, které však 
naše generace používá pro péta-
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Pe ovatelská služba 
Horizont
Aby nemusel zůstat bez pomoci ni-
kdo, kdo pomoc potřebuje, fungu-
je v naší společnosti síť sociálních 
služeb. 

Tu na Suchdole pro seniory repre-
zentuje pečovatelská služba a den-
ní stacionář Horizont, které zde 
– s podporou úřadu MČ – působí 
od roku 2001. Podpora pečovatel-
ské služby i denního stacionáře ze 
strany úřadu je jednou z věcí, kte-
rou Suchdol dělá pro „své“ seniory. 
A alespoň částečně jim vrací to, co 
oni udělali pro Suchdol.

Rádi bychom proto zdejším senio-
rům připomněli, že na Suchdole na-
še služba působí, komu je určena 
a co nabízí. 

Patří k lidskému životu, že síly 
ubývají úměrně tomu, jak léta při-
bývají. V určitém věku téměř každý 
potřebuje nějakou pomoc. Je proto 
důležité, aby se ten, kdo pomoc po-
třebuje, měl na koho obrátit. A ta-
ké aby dokázal pomoc přijmout. 
Pro někoho to nemusí být snadné. 
Ze zkušenosti známe spoustu „sta-
chanovců“, kteří mají pocit, že mu-
sí všechno zvládnou sami a přijmout 
pomoc je ostuda. Tak tomu ale není.

Pokud senior potřebuje pomoc, 
tak první „instancí“, na kterou se 
většinou obrací, je rodina. Na Such-
dole bydlí často generace společně, 
což vzájemnou pomoc usnadňuje.

Nejde to tak ale vždy. I na Such-
dole mnozí senioři bydlí sami. Jindy 

bývá rodina příliš zaneprázdněna. 
Někdy vztahy nejsou takové, aby po-
moc nebyla jednou ze stran vnímána 
jako zátěž. Někomu se snáz přijímá 
placená pomoc od „cizích“ než ne-
placená pomoc od „vlastních“ a jin-
dy tomu bývá právě naopak. 

Rostoucí závislost na cizí pomo-
ci může vést k nutnosti odchodu 
do domova pro seniory. Tomu může 
využívání pečovatelské služby zabrá-
nit nebo alespoň oddálit a umožnit, 
aby člověk mohl zůstat co nejdéle 
v prostředí, které má rád a na které 
je zvyklý. A aby on ani jeho prostředí 
nestrádali nedostatečnou péčí. 

Těm, kdo mají pocit, že by nějakou 
pomoc uvítali, zde připomínáme, 
v kterých oblastech se na pečovatel-
skou službu mohou obrátit. Tyto ob-
lasti jsou stanovené zákonem o soci-
álních službách. 

Jde o pomoc při zajištění cho-
du domácnosti (běžný úklid, pra-
ní a žehlení, nákupy), pomoc při 
zajištění stravy (zejména prostřed-
nictvím dovozu obědů), pomoc při 
osobní hygieně (může jít o celkovou 
hygienu v domácnosti klienta nebo 
ve středisku osobní hygieny v Hori-
zontu, případně o hygienu na lůžku), 
zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím (pochůzky 
na poštu, do lékárny, doprovod k lé-
kaři, na úřady, ale i na nákup či jen 
tak na „kondiční“ procházku, mů-
že jít i o návštěvu pečovatelky u vás 

doma „na kus řeči“), pomoc při zvlá-
dání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu (pomoc s oblékáním, s jídlem 
apod.)

Klientům, kteří pravidelně využí-
vají některých z výše uvedených zá-
kladních úkonů, můžeme navíc jako 
tzv. fakultativní (nepovinnou) službu 
nabídnout dovoz autem (k lékařům 
a na úřady) nebo zapůjčení někte-
rých kompenzačních pomůcek (vo-
zík, chodítko, toaletní křeslo, sedač-
ka na vanu…).

Samozřejmě, že nemůžeme vyho-
vět vždy a každému splnit všechna 
přání. Máme svá časová a personál-
ní omezení. Vždy se však snažíme 
vyjít vstříc, nabídnout aspoň něco, 
případně zprostředkovat kontakt 
na jiné organizace, které by pomo-
ci mohly (někdy zájemci např. ne-
rozlišují mezi pečovatelskou službou 
a domácí péčí či osobní asistencí).

 Pokud máte pocit, že byste něja-
ké služby potřebovali, můžete se ob-
rátit na naši sociální pracovnici Da-
nielu Töpferovou (tel. 233 101 437, 
777 313 949, 220 321 242). Ta by 
si s vámi sjednala schůzku a poskyt-
la podrobnější informace o provozní 
době, cenách, podmínkách, smlouvě 
atd. Další informace můžete získat 
na našich internetových stránkách 
www.centrumhorizont.cz.

Jiří Přeučil, 
Horizont

nque). Nebo zátiší, kde si můžeme 
chvilku posedět, vyhřívat se na slu-
níčku, pozorovat co umí malíř pod-
zim či si dát „něco menšího na po-
silněnou“ (opět řečeno s Púem). 
Mimořádně oblíbenou atrakcí je 
pro nás také sledování hrajících si 
dětí. Z jejich dovádění je zřejmé, že 
se v zahradě cítí dobře a chodí sem 
rády. 

Sám princip zahrady, tedy vytvo-
řit něco, na čem se mohou za urči-
tých podmínek podílet všichni zá-
jemci z místní komunity, se nám 
moc líbí. Pokud přes zimu vydr-

ží naše klientky v dosavadní kon-
dici, tak bychom se na jaře rádi 
„svým skromným způsobem“ (řekl 
by Pú do třetice) také zapojili. Tře-
ba péčí o nějaký vyvýšený záhonek. 
Ostatně už letos jsme se neudrželi 
a v letních parnech alespoň drobát-
ko zalévali.   

Takže ještě jednou VELKÉ dí-
ky za ten nápad a jeho realizaci 
a hlubokou poklonu všem, kteří se 
na něm podílejí. 

Jiří Přeučil, 
Horizont
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Jan Denk
*  26. 12. 1896 
† 29. 4. 1953

Narodil se v Sušici staviteli a radovi 
města Sušice panu Raimundu Den-
kovi a paní Anně Denkové (rozené 
Fialkové), dceři sušického hoteliéra, 
který byl majitelem dodnes známé-
ho hotelu Fialka.

V době první světové války absolvo-
val nejprve námořnický výcvik na lo-
di S.M.S. Alpha Torpedoschule v Pule. 
Po absolvování výcviku byl pravděpo-
dobně převelen na chráněný křižník 
S.M.S. Kaiser Franz Joseph I. kotvící 
v Kotorském zálivu, kde se jako štáb-
ní loďmistr (poddůstojník) a vedoucí 
strojovny zúčastnil vzpoury proti ra-
kousko-uherské monarchii (1.–3. úno-
ra 1918). Při potlačování povstání 
velící důstojníci posílali některé ná-
mořníky na jiné lodě. Proto byl náš 
děda dne 2. 2. 1918 opět převelen 
na loď S.M.S. Alpha, kde začal vykoná-
vat jemnou mechanickou práci. 

Po válce se stal technickým úřed-
níkem, později technickým ředitelem 
Elektrických podniků v Bubenči. Elek-
trický proud i veřejné osvětlení nechal 
zavést nejprve na Budovec a v r. 1930 
do celého Suchdola.

Palác Elektrických podniků, kde Jan 
Denk pracoval, byl v té době jednou 

z nejmodernějších kancelářských bu-
dov v Evropě. Architektonické řeše-
ní bylo na svou dobu velice pokroko-
vé. Kvůli své důležitosti byl tento palác 
za druhé světové války natřen na čer-
no, aby ho piloti bombardérů přehléd-

li. Unikátní architektonické řešení této 
budovy dědečka inspirovalo při navr-
hování vlastního rodinného domu 
v Suchdole.

Funkcionalistický rodinný dům byl 
na svou dobu velice moderní. Jeho za-

Jan Denk (vlevo), uprostřed jeho otec Raimund Denk v roce 1918 Jan Denk (vlevo) s kamarádem, 1917
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teplení zajišťovaly duté obvodové zdi. 
V zimním období byl ohříván horkým 
vzduchem vedeným šachtami ve stě-
nách domu do jednotlivých pokojů. 
Světlo do domu pronikalo americkými 
posuvnými okny, která se vysunovala 
pomocí lanek na kladce. 

V ložnici byly dvě velké vestavěné 
skříně s vnitřním osvětlením. Ze stran 
v nich byla zabudovaná dvířka s vý-
suvnými policemi a světlem, toto dů-
myslné řešení plně nahrazovalo noč-
ní stolky.

Z kuchyně se podávalo jídlo malým 
okénkem rovnou do obývacího poko-
je. Obývací pokoj byl osvětlen denním 
světlem prakticky po celý den. Ne-
byl ochuzen ani o světlo zapadající-
ho slunce, které se do pokoje dostá-

valo prosklenými dvoukřídlými dveřmi 
z haly velkým oknem. Jako podlahová 
krytina byly použity převážně dubové 
parkety a dlažba. 

Děda vyrobil nejen formy na kužele 
a celou kuželovou balustrádu, tvořící 
zábradlí na balkóně zadní části domu, 
ale také obrubníky a desky na ces-
ty v zahradě, ve které postavil i altán 
a zahradní vodotrysk.

V kavárně Slávia se seznámil 
s účetní paní Annou Polákovou, kte-
rou si vzal za manželku a měl s ní tři 
děti: MUDr. Annu Denkovou (provda-
nou Severovou), primářku nelůžkové-
ho gynekologicko-porodnického od-
dělení v Be rouně, Raimunda Denka, 
inženýra v oboru chemie a Jana Den-
ka (našeho otce), stavebního inžený-
ra. Nejmladší syn Jan (náš otec) a je-
ho bratr Raimund se ve zmíněném 
domě narodili.

Podílel se i na prvních projektech 
(zřejmě přístavby) základní školy. Je-
ho vlastnoruční plány z té doby se 
nám bohužel do dnešních dnů nedo-
chovaly. Mezi záliby dědy patřily kres-
ba, malba, tanec a sport. 

V suchdolském Sokole předcvičoval 
gymnastiku a po něm i náš otec. Ba-
bička vyprávěla, že rád bruslil. V zimě 
nechal polít sportovní plochu v Such-
dole, aby se dalo bruslit i tam.

Zemřel v 57 letech na zánět mozko-
vých blan.

Vyprávěly a fotografie poskytly: Mo-
nika Seifarthová a Andrea Kadeřáb-
ková (rozené Denkové), vnučky J. D.

Zpracoval: Josef Jánský
více na www.historiesuchdola.cz

V letech 1931–32 si nechal postavit dle vlastního architektonického návr-
hu dům v Budyňské ul. č.p. 346 

Rodina Jana Denka v roce 1943 (úplně vlevo: Anna Severová roz. Denková, 
vedle ní můj děda Jan Denk, vedle na židli moje babička Anna Denková roz. Polá-
ková, úplně vpravo Raimund Denk a na klíně sedí nejmladší syn Jan – náš otec)
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Alšova židle na Suchdole
Restaurační zařízení v 19. století pl-
nila, kromě pohostinských služeb, 
podstatně jinou úlohu než v součas-
nosti. Optimálně vyhovovala potřebě 
širokých vrstev obyvatel trávit spolu 
volný čas. Souviselo to s rozkvětem 
různorodé spolkové činnosti. Kromě 
členství ve spolcích či klubech však 
spolu lidé chtěli něco sdílet, komuni-
kovat. Důvodem byly blízké společen-
ské, profesní i kulturní zájmy.

Navštěvoval-li tedy někdo pravidel-
ně „svou“ společnost ve „své“ restau-
raci či vinárně, nesvědčilo to prvo-
plánově o jeho závislosti 
na alko holu. Rozhodně 
méně, než když je v kraj-
ském městě očekávána 
oficiální návštěva před-
stavitele státu s předem 
nachystaným alkoho-
lem nejen pro aktuální 
spotřebu, ale i zabale-
ným s sebou domů a při-
pravenými popelníky. 

Pravidelný „štamgast“ si 
mohl tehdy donést do re-
staurace i svou skleni-
ci. Společnost opakovaně 
scházejících se návštěv-
níků pak mívala vyhrazený 
kout či stůl. 

Mikoláš Aleš (1852–1913) si 
takto jednou do vinárny na Novém 
Městě přinesl z domova svou vyře-
závanou židli zdobenou volutami se 
skříženýma nohama, širokou sedací 
částí i opěradlem a pohodlnými opěr-
kami na ruce. Nechal si ji tam a zřej-
mě na ní pravidelně sedával. Prav-
děpodobně bychom se to nikdy 
nedozvěděli, kdyby „vinárníkem“ 
tohoto podniku, ale i čes-
kým nakladatelem a záro-
veň zdatným obchodní-
kem nebyl Ludvík Karel 
Masaryk (1854–1912), 
mladší bratr Tomáše Gar-
rique Masaryka (1850 – 1937), prv-
ního prezidenta Československé re-
publiky. Ještě před první světovou 
válkou, po ukončení provozu vinár-
ny, Ludvík Masaryk Alšovu židli, která 
tvarem odkazuje k dřevěnému křeslu, 
věnoval do domácnosti svého bratra 
T. G. Masaryka. 

„Dřevěné židle byly zhotoveny 
podle gotického křesla, které nám 
daroval strýc a které původně měl 
ve svém bytě mistr M. Aleš,“ uvádí 
Alice G. Masaryková (1879–1966), 
nejstarší dcera T. G. Masaryka, 
ve své knize „Dětství a mládí: vzpo-
mínky a myšlenky“ (Ústav T. G. M., 
Praha 1994, II. vydání). 

Putováním Alšova křesla během 
více než sta let můžeme sledovat ge-
nealogii rodiny Masarykovy s úvaha-
mi, kdo vše na ní seděl.

Nejprve, jak jinak po Mikoláši Al-
šovi, ho zdědil v rodině umě-

lec. Syn T. G. Ma-
saryka Herbert 

(1880–1915), byl nada-
ný a současně uznáva-
ný malíř. Po jeho předčasné 
smrti přešlo do majetku manželky Míly 
Masarykové Slavíčkové (1876 – 1962). 
Po její smrti se jeho majitelkou sta-
la historička umění Anna Masaryko-
vá (1911–1996), vnučka T. G. Masa-

ryka. Když zemřela, křeslo zdědila je-
jí neteř Charlotta Kotíková (narozena 
1940), dcera vnučky T. G. Masaryka, 
hudební teoretičky, Herberty Masary-

kové (1915–1996) a Emanuela 
Pocheho (1903–1987), 

historika umění, au-
tora řady publikací. 

Charlotta Ko-
tíko vá, historička 
umění, pravnučka 

T. G. Masaryka dne 
20. května 2015 daro-

vala křeslo Mikoláše Alše 
bezúplatně městské čás-

ti Praha-Suchdol (viz darovací 
smlouva č. 179/2015).

Zbývá dodat, že iniciáto-
ry této transakce byli čle-

nové rodiny příbuzensky 
spřízněné s T. G. Masa-

rykem a všemi osoba-
mi výše zmíněnými, 

kteří žijí mezi námi 
na Suchdole.

Patří jim i podě-
kování za informa-

ce k tomuto textu, stejně jako Emilu 
Rývovi za fotografie. Emil Rýva ta-
ké díky pečlivému pozorování ob-
jevil charakteristické znaky křesla 
(voluta z boku opěrky pod rukou 

a tvar opěradla za zády) na kreseb-
ném portrétu Mikoláše Alše od Ma-
xe Švabinského (1873–1962) z ro-
ku 1908. 

Magdalena Vovsová
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Sdružení Rozto  
Představení Roztoče
Sdružení Roztoč je dobrovolné záj-
mové sdružení dětí a dospělých. 
Svou činností přispívá k rozvoji kul-
turního prostředí města Roztoky 
a jeho okolí. Prostřednictvím pra-
videlných uměleckých kurzů, tvoři-
vých dílen, obnovováním lidových 
slavností a organizací kulturních ak-
cí se snaží o obohacování a zkva-
litňování života místních obyvatel 
z různého kulturního i sociálního 
prostředí. Sdružení Roztoč podpo-
ruje vznik a činnost uměleckých 
skupin. Při Sdružení Roztoč půso-
bí například pěvecký sbor Local Vo-
cal, žonglérská skupina MixTrix, bu-
benická skupina Blababuro a další.

Pravidelné kroužky se konají v Roz-
tokách, v Úněticích a od loňského 
školního roku 2014/2015, nabízí-
me výtvarné, hudební a dramatické 
kroužky i v ZŠ Mikoláše Alše.

Více informací o sdružení na strán-
kách www.roztoc.cz.

V dramatickém kroužku máme 
ještě volná místa.
V kroužku jsou děti vedeny ke hře 
a tvořivosti. Učíme se koncentra-
ci, naslouchání, respektování ostat-
ních, spolupráci a empatii. Skrze 
hry a etudy objevujeme a rozvíjíme 
možnosti hlasového i tělového pro-
jevu. Zaměříme se na práci s před-
stavami a improvizaci, zkusíme oži-
vovat předměty nebo materiály. 
Děti jsou vedeny k pravdivému au-
torskému projevu. Inspiraci čerpá-
me z dětmi prožívaných témat spíše 
než z hotových předloh. Kroužek je 
určen pro děti od 6 do 14 let. Každé 
pondělí od 15.45 do 17.15 v ZŠ Mi-
koláše Alše. V případě zájmu pro-
sím kontaktujte lektorku Michae-
lu Tůmovou na e-mailové adrese:  
tumomich@seznam.cz.

Více informací na www.roztoc.cz.

Předvánoční knihkupectví putující 
z Roztok do Únětic
Nejlepší přítel člověka je kniha. Kni-
ha Vás nepokouše! Přijďte si pro no-
vinky renomovaných nakladatelství, 
knihy, které obdržely cenu Magnesia 
Litera, knížky pro děti i rodinné ka-

lendáře s nápadem. Pořídíte vánoční 
dárky a zároveň přispějete na vyba-
vení domečku pro občanské sdruže-
ní Roztoč. 

V rámci doprovodného programu 
vás zveme na divadelní představení-
VÁNOČNÍ HRA – aneb loutková li-
dová hra s jesličkami, zpěvy a an-
děly. Inscenace vytvořená podle 
vánočních lidových her – pastýři, 
čert, anděl, narození Ježíše, klanění 
králů. Vhodná pro děti od čtyř let.
Od 10.00 v Městské knihovně Roz-
toky – Jungmannova ulice.
www.roztoc.cz
pátek 4. 12. 2015 od 15.00 
do 18.00 v ateliéru Roztoč, 
Roztoky, Jungmannova ulice 
(za knihovnou)
sobota 5. 12. 2015 od 10.00 
do 16.00 v ateliéru Roztoč, Roz-
toky, Jungmannova ulice (za kni-
hovnou), od 10.00 VÁNOČNÍ HRA 
v knihovně
neděle 6. 12. 2015 od 10.00 
do 13.00 v restauraci U Lasíků, Ti-
ché údolí, Únětice

Venkovské vánoční trhy dětských 
prací
12. prosince 2015, 14.00–15.30 
dvůr za knihovnou v Jungmanno-
vě ulici v Roztokách

Vánoční trhy, na kterých děti v ro-
lích trhovců prodávají své originální 
rukodělné výrobky.

Těšit se můžete na pravé venkovní 
tržiště s ohněm, teplými nápoji, ob-
čerstvením, hudbou a lidovými zvyky.

Trhovcem mohou být všechny dě-
ti, které přinesou své vlastní ruko-
dělné výrobky k prodeji. Tvořivos-
ti, fantazii a zvolenému materiálu 
se žádné meze nekladou. Rezerva-
ce místa není nutná. S vyrobeným 
zbožím děti přijdou od 13.45 k an-
dělům u vstupu, kteří jim udělí cer-
tifikát k prodeji a vyberou místo 
ve stáncích pod stříškou. V ateliéru 
bude ohřívací zázemí, ale trhy bu-
dou probíhat venku, teplé oblečení 
na sebe. Vánoční trhy letos dopro-
vodí taneční  a hudební vystoupení 
dětí z kroužků sdružení Roztoč.

Přijďte se podívat, zazpívat si i na-
koupit, potěšíte tím sebe a oceníte 
nemalou snahu malých trhovců.

Více na: www.roztoc.cz.

Dita Votavová
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KPZ – Krabi ka poslední 
záchrany pro krajinu

KPZ je zkratkou pro komunitně pod-
porované zemědělství. Tím je vyjád-
řen vztah lidí, kteří si rádi pochutnají 
na kvalitním jídle s lidmi, kteří takové 
jídlo umí vypěstovat. Díky KPZ přes-
ně víte, kde vyrostla zelenina a ovo-
ce, které jíte, z jakých zvířat je maso 
a mléko ve vaší ledničce a kdo se po-
staral o to, že vám vše tolik chutná. 
Zdravé jídlo pochází ze zdravé kra-
jiny, vypěstované přírodním způso-
bem s respektem k ochraně přírody 
a krajiny. Proto i pole a louky, odkud 
dobroty pocházejí, jsou plné života. 

Princip KPZ je jednoduchý. Stačí na-
jít skupinu přátel, kteří se nadchnou 
pro myšlenku kvalitní a zodpověd-
né produkce potravin a najít v oko-
lí zemědělce, který se postará o vaše 
prázdná bříška. Vznikne tak vztah ja-
ko z romantického seriálu: Plný důvě-
ry, radosti a vzájemné komunikace. 
 
KPZ CooLAND
Skupina KPZ CooLAND vznikla 
3. 3. 2015 z jednoho prostého důvo-

du. Sešly jsme se 4 kamarádky, pra-
cující jako krajinářky. A z naší pro-
fesní zkušenosti vidíme systém KPZ 
jako skvělý lék na uzdravení našich 
polí a luk. KPZ nese název našeho 
spolku CooLAND, jehož hlavní náplní 
je právě ochrana zemědělské krajiny.

KPZ CooLAND je neformální sdru-
žení lidí, kteří vytvořili partnerství 
s ekologickým zemědělcem Kar-
lem Tachecím z Budyně nad Ohří, 
od kterého pravidelně odebírá-
me zeleninu a ovoce jednou týd-
ně od května do listopadu. Máme 
dvě odběrná místa ve spřátelených 
kavárnách v Karlíně (Havran Café) 
a na Suchdole (Kravál na větvi). KPZ 
CooLAND ale není jen o dobrém jíd-
le. Podporujeme místní kvalitní po-
traviny a zodpovědného zemědělce, 
který hospodaří s respektem k pří-
rodě. Na společných večírcích sdílí-
me zážitky z toho, co se nám z na-
ší zeleniny povedlo, nebo nepovedlo 
uvařit, nebo z návštěv na statku, 

kde se pěstuje naše jídlo. Naše sku-
pina se stále rozrůstá o další zájem-
ce, kteří chtějí podpořit tuto skvě-
lou myšlenku. 

Více na www.cooland.cz. 

Kateřina Zímová
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• výpis z Katastru nemovitostí
• výpis z Obchodního rejstříku
• výpis z Živnostenského rejstříku
• výpis z Rejstříku trestů
• výpis z bodového hodnocení řidiče
• a další agenda

podatelna + CzechPoint: 
po, st: 8.00–11.00 a 12.15–17.30 
út, čt:  7.00–11.00 a 12.15–15.30 

pá: 7.00–11.00 a 12.15–13.30
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Tříkrálová sbírka 2016

www.trikralovasbirka.cz

Vážení občané Suchdola,
Od soboty 2. ledna do neděle 10. ledna 2016 bude probí-
hat Tříkrálová sbírka.
Letos v lednu vybraly skupiny koledníků v Suchdole a Sedl-
ci 12 766 Kč. Z toho 65 %, tj. 8 297 Kč bylo použito na nákup 
levného nábytku do zahrady šesti mentálně postižených kli-
entů při domku chráněného bydlení v Suchdole, ul. Nad Do-
líky. Dalších 35 % bylo zahrnuto do celkového výtěžku sbírky 
Charity ČR, který činil 89 295 518 Kč a kterým byly podpo-
řeny osoby a rodiny v sociální nouzi, děti a dospělí s hendi-
kepem, nemocní a senioři. Všem dárcům, koledníkům a ve-
doucím skupinek Charita ČR upřímně děkuje.
Výtěžek příští sbírky může být opět z 65 % použit na huma-
nitární pomoc v Suchdole a zbytkem můžeme podpořit ty-
to projekty:

 pomoc migrantům a uprchlíkům,
 stacionář pro seniory a charitní centrum v Příbrami,
 pomoc běloruským dětem ze sociálně slabých rodin.

Každý vedoucí koledníků (starší 15 let) bude vybaven prů-
kazkou Charity ČR a „Osvědčením o konání veřejné sbírky“ 
vydaným Magistrátem hl. m. Prahy. Kasičky jsou zapečetěné.
Těšíme se na setkání s vámi během Tříkrálové sbírky a věří-
me, že tak společně můžeme pomoci těm, kteří to potřebují.

Marie Ryantová

Městská část Praha-Suchdol vás zve na 
adventní koncert PĚVECKÝCH SBORŮ
ve čtvrtek 10. prosince 2015 

od 18 hodin 
v kapli sv. Václava na Suchdole 

ÚČINKUJÍ: Suchdol zpívá 2015, velmi smíšený 
sousedský příležitostný sbor pod vedením Katky 

Nepustilové a Dětský sbor ZŠ M. Alše MIKEŠ 
pod vedením Evy Benešové

SUCHDOLSKÉ LISTY – občasník pro občany Prahy-
-Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha-Suchdol, IČ: 
00231231, 4 – 6 vydání ročně. Redak ční rada: Ing. P. Ho-
řejš, Z. Krump holcová, ak. mal. A. Skálová, Ing. V. Ště-
pánková, K. Vostrovská. Příspěvky a inzerci je možno 
podávat na adrese: MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 
734/3, Praha-Suchdol, www.praha-suchdol.cz, e-mail: 
redakce@praha-suchdol.cz, tel.: 222 366 824. Grafická 
úprava: M. Šejnost. Redakce upravuje otištěné články pou-
ze po stránce gramatické, nikoli stylistické. Za obsahovou 
správnost odpovídají autoři. Názory zde uveřejněné nemu-
sí vždy vyjadřovat postoj redakce. MK ČR E 11135. Toto 
číslo vyšlo 27. 11. 2015. Náklad: 3400 výtisků. 

Uzávěrka inzerce a příspěvků
do dalšího čísla: 3. 2. 2016

 DOUČOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ: cena 250 Kč/60 minut 
(zkoušky účetnictví pro studenty SŠ, VŠ, zaškolení do pra-
xe účetnictví pro budoucí povolání)
ÚČETNICTVÍ DANIELA s.r.o., Kamýcká 934/81, Praha 6 - 
Suchdol, tel.: +420 220 922 515, 775 766 122, Skype: 
ucetnictvi-daniela, e-mail: ucetnictvi.daniela@gmail.com
www.ucetnictvi-daniela.websnadno.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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na Suchdolském náměstí

zve v prosinci mimo jiné na:
 5. 12. v 17.00  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – 

Mikuláš, Anděl a čert zahrají, zazpívají 
a nadělí… cena: 50 Kč/za dítě, rezervace 
na baru kavárny

 9. 12. v 19.30 IMPROSHOW – večer 
plný příběhů a scének na vaše téma.
vstupné: 70 Kč/ osoba

 18. 12. v 17.00 VÁNOČKA – Jak ono to 
vlastně bylo s Ježíškem, Marií a těmi 
Třemi králi? A odkud se vzali pastýři? 
Jak ono to vlastně bylo? pohádka pro 
děti od 3 let, vstupné 70 Kč/osoba/dítě

Sbor dobrovolných hasičů v Suchdole
Vás srdečně zve na tradiční

125. HASIČSKÝ PLES
který se koná 

v sobotu 23. ledna 2016v sobotu 23. ledna 2016

od 20 hodin od 20 hodin 

v hotelu GALAXIEGALAXIE  
na Suchdolském náměstí.

K tanci i poslechu hraje skupina FOBOS.

Společenský oděv žádoucí

4. společný reprezentační 

PLES 
SUCHDOLA 
A LYSOLAJÍ 
v sobotu 
16. ledna 2016 
od 20 hodin
v hotelu Galaxie
na Suchdolském náměstí
Hudba k tanci a poslechu, bohatá tombola.
Vstupné 200 Kč, vstupenky od 7. prosince 
k zakoupení na radnici.

NOVOROČNÍ
PROCHÁZKA neděle 3. 1. 2016 

ve 14.30 hodin  sraz u betlému

SUCHDOLSKÝ  MASOPUST už v sobotu 
23. ledna

Setkání s Biblí 
a koledami

U BETLÉMA 
NA SUCHDOLSKÉM NÁMĚSTÍ 

24. PROSINCE 2015 
VE 22 HODIN 

Setkání se koná pod záštitou městské části Praha-Suchdol.
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Otevírací doba:
Po 8.30 – 12.00  13.00 – 17.00
Út 8.30 – 12.00  13.00 – 17.00
St 8.30 – 12.00  13.00 – 17.00
Čt 8.30 – 12.00  13.00 – 17.00
Pá  zavřeno

Poskytujeme tyto šlužby:
 Životní a úrazové pojištění
 Povinné ručení a Havarijní pojištění
 Pojištění majetku a odpovědnosti
 Pojištění podnikatelů a průmyslu
 Penzijní připojištění
 Hypotéky

Kontakt:
Jaroslav Pařík
Tel.: 603 830 878
jaroslav.parik@ceskapojistovna.cz

Navštivte 
naši pobočku 
v Suchdole

Adresa:
Brandejsovo náměstí 1
Praha 6 – Suchdol

ÚČETNICTVÍ 
 DANIELA s.r.o.

pro pořádek ve vašem účetnictví ...

Vám s úsměvem pomůže 
a zajistí kompletní účetní servis 

a poradenství (daň. evidence, PÚ, daně, mzdy).

tel.: +420 220 922 515, 775 766 122
Skype: ucetnictvi-daniela

e-mail: ucetnictvi.daniela@gmail.com
www.ucetnictvi-daniela.websnadno.cz

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

Ú
 

aaaaa zazaj

NOVĚ OTEVŘENÁ CUKRÁRNA
Suchdolské náměstí 746/12 

165 00 Praha-Suchdol

KAŽDÉ ÚTERÝ MEGAAKCE NA:

(denně čertsvé, české výrobky)
OTEVÍRACÍ DOBA

PO-PÁ: 9–19 hod., SO: 9–12 hod.

Tel.: 608 000 086
www.ruben-group.cz

VELKÉ
VÁNOČNÍ SLEVY

od 10. do 23. 12. 2015

ořechový medovník
1600 G

23

235 Kč

chlebíčky a minizákusky
bagety, dorty, kávu
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M. Buldra – autodílna
Opravy osobních a dod. automobilů všech značek 

a výrobců. Autodiagnostika VAG a TEXA. Auto-

radia, autoskla, závěsy atd. Připravím a zajistím 

STK, emise a registr. prohlídky. Zajistím klempíře 

i opravu laku. Výměna olejů a prov. kapalin.

Roční a další pravidelné prohlídky s razítkem. 

Odblokování servisních intervalů.

Pracovní doba dle dohody.

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

fotokalendáře
online do 10 minut od 149 Kč

Brandejsovo nám. 1219/1 | Praha 6 – Suchdol

tel. 222 920 621 | obchod@powerprint.cz

otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

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

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

AKČNÍ 
SLEVA 
58 %

LIKVIDACE 
ODPADNÍCH VOD

SERVIS PRO DOMÁCNOSTI I FIRMY
 KAPACITA VOZŮ 9,5 m3 a 3,5 m3

  PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

775 722 600 ZDIBY775 722 600 ZDIBY
Biowa s.r.o., Zemědělská 108, 250 66 Zdiby

www.biowa.cz
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