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85. narozeniny 
suchdolské školy

Nález „skr enc “
na Suchdole

V posledním dubnovém týdnu nalezli archeologové ve stavební jámě pro rodin-
ný dům v ulici Ke kozím hřbetům dva hroby, které ukrývaly kostry ženy a jinocha 
z doby 3700 až 4000 let před Kristem. Dále zde byly objeveny zbytky palisády.

O NÁLEZU 

SKRČENCŮ 

ČTĚTE 

NA STRANĚ

28 a 29
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z radnice

Z jednání rady
Rada MČ na svých jednáních od 
3. 2. 2015 do 27. 4. 2016 projedna-
la mimo jiné následující body: 

 schvaluje poplatek za zřízení věc-
ného břemene pro inženýrské sítě 
(zřízení služebnosti) ve výši 5000 Kč 
za první bm + 250 Kč za každý další 
započatý bm. Ceny jsou uvedeny bez 
DPH. Rada ukládá OHSOM uplatňo-
vat aktualizovaný ceník za věcná 
břemena v nových smluvních přípa-
dech po 3. 2. 2016. 

 bere na vědomí, že do výběrové-
ho řízení na údržbu veřejné zeleně 
na území MČ se přihlásilo 17 uchaze-
čů, v souladu se zadávací dokumen-
tací byla vyřazena nejnižší nabídka 
dle krycího listu zakázky od ucha-
zeče Lukáš Rajtr zahradnictví, na-
bídková cena bez DPH 175 960 Kč. 
Rada na základě výsledku výběro-
vého řízení a podmínek zadávací 
dokumentace určuje dodavatele 
údržby veřejné zeleně na území MČ 
Praha-Suchdol v období 2016–2018 
společnost Komwag, podnik čistoty 
a údržby města, a.s., IČ 61057606, 
která nabídla druhou nejnižší nabíd-
kovou cenu bez DPH dle krycího lis-
tu 229 486 Kč. 

 schvaluje zavedení institutu pro-
nájmu venkovního prostoru pro 
stavební činnost a zařízení staveniš-
tě podobně jako je uplatňován TSK 
na pozemcích v majetku HLMP. Ce-
na za pronájem pozemku ve svěřené 
správě městské části je 5 Kč/m2/den 
bez DPH. Nájemné se neuplatňuje: 
pokud je investorem HLMP, pokud 
je doba užívání pozemku kratší než 
7 dní, pokud je plocha zabraná pro 
stavební činnost či zařízení stave-
niště menší než 15 m2. Uzavřením 
nájemní smlouvy není dotčeno zpo-
platnění místním poplatkem za uží-
vání veřejného prostranství.

 ukládá OHSOM, aby zajistila re-
novaci dopadových ploch herních 
prvků a výměnu písku u všech dět-
ských hřišť ve správě MČ. 

 na základě doporučení KÚRI ne-
souhlasí s projektem kompostárny, 
na pozemku parc. č. 2217/1, v k. ú. 
Suchdol z následujících důvodů: MČ 
nadále nesouhlasí s dopravní obslu-
hou uvedeného areálu z ulice Ke Ko-
zím hřbetům vzhledem k zúženému 
profilu komunikace a absenci chod-
níků, dále kvůli možnému rozporu 

s funkčním využitím dle územního 
plánu (PS - sady, zahrady a vinice). 
V porovnání s možnými negativní-
mi dopady rada nevidí významný 
přínos navrhované provozovny pro 
městskou část a respektuje obavy 
obyvatel a vlastníků sousedních 
a okolních nemovitostí. 

 schvaluje přijetí nadačního pří-
spěvku pro finalisty ankety Strom 
roku č. 79-SZ-002 z Nadace Part-
nerství ve výši 15 830 Kč na projekt 
„Zastavme se a pozorujme přírodu 
– lavička k Vrbě zapomenuté“. 

 bere na vědomí informaci o zvý-
šení ceny vodného a stočného hl. m. 
Prahou na 38,43 Kč / m3 včetně DPH 
15 %, a z toho důvodu schvaluje no-
vou referenční cenu stočného pro 
splaškovou kanalizaci tekoucí do Roz-
tok pro období 1. 4. – 31. 12. 2016 
ve výši 33,42 Kč / m3 bez DPH, tj. 
38,43 Kč / m3 včetně DPH 15 %. 

 schvaluje poskytnutí daru TJ 
Slavoj Suchdol ve výši 20 000 Kč 
na oslavy 95. výročí založení fotba-
lového oddílu.

 schvaluje dodatek ke Smlouvě 
o sdružených službách dodávky a od-
běru zemního plynu s Pražskou plyná-
renskou, a.s. s platností od 1. 7. 2016 
do 30. 6. 2018, smluvní cena pro 
toto období činí bez DPH 550 Kč 
za mWh. Rada doporučuje příspěvko-
vým organizacím uzavřít nové smlou-
vy za obdob ných podmínek. 

 bere na vědomí, že v termínu 
15. 6. 2017 až 31. 8. 2017 bude 
probíhat rekonstrukce ul. Kamýcká 
v úseku Olšová – hranice městské 
části, jejímž investorem je TSK. Ra-
da požaduje, aby vzhledem k dů-
sledkům uzavření ul. Kamýcká byla 
rekonstrukce provedena výhradně 
v uvedeném termínu, kdy je v oblas-
ti menší provoz. 

 bere na vědomí, že Ing. Jana Ko-
lorosová k 31. 5. 2016 rezignovala 
na funkci vedoucí OHSOM. 

 bere na vědomí, že k záměru se 
přihlásilo 8 zájemců o pronájem 
části pozemku parc. č. 1627/6 v k. ú. 
Suchdol, Brandejsovo náměstí. K zá-
měru se vyjádřila paní Veronika Har-
tová, která nesouhlasí se záměrem 
na pronájem pro umístění a pro-
vozování prodejního stánku včetně 
manipulační plochy z důvodu, že 
provoz tržního místa ruší obyvate-
le bytu hlukem a zápachem. Rada 

zohlednila připomínky paní Harto-
vé při výběru nájemce uvedeného 
pozemku. Rada schvaluje pronájem 
části pozemku parc. č. 1627/6 v k.ú. 
Suchdol, Brandejsovo nám., o výmě-
ře max. do 16 m2 pro umístění a pro-
vozování prodejního stánku včetně 
manipulační plochy (prostor pro 
kupující, stolek apod.) Ing. Ondře-
ji Prajerovi, Zahradní 373, 252 66 
Libčice nad Vltavou za následujících 
podmínek: 
   provoz nesmí obtěžovat okolí 

hlukem a pachem, 
   nájemní smlouva na dobu ne-

určitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce,

   cena za pronájem činí 350 Kč  
za  m2 a měsíc + záloha na od-
běr elektřiny + 300 Kč za mě-
síc za používání WC,

   plnění podmínek Provozního 
řádu selského trhu a tržního 
místa. 

 ukládá vedoucí OHSOM, aby při-
pravila výběrové řízení na zhoto-
vitele veřejné zakázky malého roz-
sahu – projektová dokumentace 
rekonstrukce stoupaček silnoproudu 
a slaboproudu v bytových domech 
č. p. 928, 929 a 930, ul. Stehlíkova. 

 bere na vědomí informaci o postu-
pu přípravy rozšíření ČOV Roztoky 
– předpokládané dokončení studie 
rozšíření v červnu 2016 a zahájení 
přípravy smlouvy mezi obcemi Roz-
toky, Únětice, Statenice, městskou 
částí Praha-Suchdol a společností 
VUAB o financování přípravy a re-
alizace rozšíření ČOV a využití ka-
pacit do doby zprovoznění v roce 
2020. Rada souhlasí s objednáním 
návrhu smlouvy o zajištění realizace 
budoucí investice do ČOV Roztoky 
u společnosti Vodohospodářský roz-
voj a výstavba a.s., vybrané městem 
Roztoky, vlastníkem ČOV. MČ Praha-
Suchdol uhradí v souladu s doho-
dou uvedených obcí na jednání dne 
7. 4. 2016 32 % podílu z celkových 
nákladů na přípravu, zpracování 
a projednání návrhu smlouvy ve výši 
23 456 Kč bez DPH. 

 V grantovém řízení schválila pří-
spěvky v oblasti sociální, oblasti 
sportu pro veřejnost, v oblasti kul-
tury a vzdělávání, v oblasti volného 
času mládeže a v oblasti podpory 
vzdělávání (přehled je k dispozici 
na webu MČ).
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 schvaluje následující žádosti 
o grant z programu Letiště Praha 
a.s. Žijeme zde společně 2016: Péče 
o zeleň – údržba zeleně na obec-
ních pozemcích, ošetřování stromů 
a regenerace parků; Odpadové hos-
podářství – příspěvek na zavedení 
a provoz systému třídění odpadů, 
příspěvek na provoz sběrných dvo-
rů a odstranění „černých skládek“ 
na obecních pozemcích. 

 schvaluje objednávku č. 065/2016 
na odstranění kaverny po havárii 
kanalizace v ul. U Kruhovky společ-
nosti Commatel-Uher s.r.o. Vzhle-
dem k potřebě naléhavého řešení 
havárie byly nezbytně nutné práce 
zadány firmě Commatel-Uher s.r.o. 
Objednávka je na částku 92 196 Kč 
+ DPH. 

 souhlasí s úpravou vlastnických 
poměrů a příjezdu do halových ga-
ráží při ul. K Horoměřicům, parc. č. 
1627/60 v k.ú. Suchdol. Požaduje, 
aby byl zachován veřejný přístup 
na parkoviště na střeše podzemních 
garáží a na zbylé části pozemku 
parc. č. 1627/60. 

 schvaluje obnovu kamenného roz-
cestníku, který byl umístěn na kři-
žovatce polní cesty ze Suchdola 
do Horoměřic, ul. Kamýcké a bývalé 
Lužické cesty v rozsahu – konzer-
vace nalezeného „obelisku“, výroba 
podstavce pro upevnění a umístění 
na křižovatce cest. Rada vybrala do-
davatele rekonstrukce pana Davida 
Hroníka, IČ 11210664, cena prací 
20 500 Kč. 

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol 
na svém zasedání dne 14. 4. 2016 
kromě jiného: 

 schvaluje přijetí účelové investič-
ní dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 
na akci Rozšíření vnitřních a vnějších 
výukových prostor ve výši 2,6 mil. Kč 
a akci Rekonstrukce střechy a pod-
kroví původní budovy ZŠ M. Alše 
ve výši 1,4 mil. Kč. 

 schvaluje záměr na prodej pozem-
ku parc. č. 2371/4 v k. ú. Suchdol, ul. 
Gagarinova o výměře 12 m2, který byl 
oddělen z pozemku parc. č. 2371/3, 
k. ú. Suchdol, který je ve vlastnic-
tví hl. m. Prahy, správa nemovitosti 
svěřena MČ Praha-Suchdol, geome-
trickým plánem č. 1640–52/2016 
vypracovaným geodetickou kanceláří 
Nedoma & Řezník s.r.o., a stanovuje 
následující podmínky prodeje: 
   prodej pozemku parc. č. 2371/4 

za cenu odpovídající nejvyšší 
nabídce,

   kupní cena musí být uhrazena 
do 30 dnů od podpisu smlouvy,

   kupující uhradí náklady na vypra-
cování znaleckého posudku, ná-
klady spojené s vkladem smlou-
vy do katastru nemovitostí, 

   MČ Praha-Suchdol si vyhrazu-
je právo odmítnout všechny 
nabídky.

 souhlasí s podáním kasační stíž-
nosti k Nejvyššímu správnímu sou-
du proti rozsudku Městského soudu 
v Praze ze dne 26. 2. 2016 sp. zn. 
10A 159/2015 ve věci 1. Aktualizace 
zásad územního rozvoje (SOKP), a to 
společně s dalšími sedmi městskými 
částmi a čtyřmi obcemi Středočes-
kého kraje. Důvodem podání kasační 
stížnosti je zejména odmítnutí věc-

ných argumentů navrhovatelů, kteří 
v žalobě poukazovali na pochybení 
při přípravě a projednávání 1. Aktua-
lizace zásad územního rozvoje Prahy 
a jsou přesvědčeni, že jejich argu-
menty nebyly řádně zváženy s ohle-
dem na zásadní význam přijatého 
opatření obecné povahy.

 souhlasí s podáním kasační stíž-
nosti k Nejvyššímu správnímu sou-
du proti rozsudku Městského soudu 
v Praze ze dne 12. 2. 2016, sp. zn. 9A 
208/2015 – 292 ve věci 1. Aktuali-
zace zásad územního rozvoje – část 
paralelní dráha RWY na letišti v Pra-
ze-Ruzyni, a to společně s dalšími 
čtyřmi městskými částmi a dvěma 
ústavy AV. Důvodem podání kasační 
stížnosti je zejména odmítnutí věc-
ných argumentů a nezohlednění ne-
správného vymezení tzv. nulové va-
rianty v rozsudku městského soudu. 
Rozšíření letiště má významné nega-
tivní dopady pro jeho okolí a předklá-
dané argumenty nebyly městským 
soudem dle názoru navrhovatelů 
řádně posouzeny.

 schvaluje Statut tiskovin městské 
části Praha-Suchdol.

 schvaluje přijetí účelové neinves-
tiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 
pro školy zřizované MČ Praha-Such-
dol na integraci žáků od 1. 1. 2016 
do 31. 8. 2016 v celkové výši 
632 tis. Kč, z toho 202,7 tis. Kč pro 
MŠ Gagarinova a 429,3 tis. Kč pro ZŠ 
M. Alše.

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

z radnice

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

w w w . p r a h

kého kraje. Dův
stížnosti je zej

NEDĚLE
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z radnice

Vítání ob ánk

Na suchdolské radnici jsme 16. dubna 2016 v rámci jar-
ního vítání přivítali 16 malých občánků – 10 chlapečků 
a 6 holčiček. V náruči svých rodičů a v doprovodu sou-
rozenců nebo dalších členů rodiny si užili svůj, možná 
první, kulturní zážitek. Zazpívali a zarecitovali jim šikov-
ní předškoláci z oddělení Soviček MŠ K Roztokům. 

Podzimní vítání občánků se uskuteční v sobotu 1. říj-
na 2016. Prosíme rodiče dětí s trvalým bydlištěm v naší 
městské části, aby se v případě zájmu přihlásili k podzim-
nímu vítání. Stačí nám zaslat: jméno a příjmení dítěte, 
datum narození, adresu trvalého bydliště, kontakt na zá-
konného zástupce na e-mail: kultura@praha-suchdol.cz 
nebo zavolat na tel. 222 361 419.
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z radnice

Minih išt  Suchdol
Příznivci malé kopané budou mo-
ci od září využívat v areálu sokolov-
ny nové minihřiště s umělým tráv-
níkem třetí generace. Jsem rád, že 
se podařilo využít nabídky Fotba-
lové asociace České republiky, kte-
rá z finančních zdrojů UEFA uhra-
dí v rámci ocenění „Evropské hlavní 
město sportu 2016“, které získalo 
hl. m. Praha, výstavbu nového hřiš-
tě. Ta proběhne během prázdnino-
vých měsíců. Jsem rád, že se podaři-
lo domluvit spolupráci mezi dvěma 

suchdolskými sportovními spolky, 
Tělocvičnou jednotou Sokol Such-
dol-Sedlec a TJ Slavoj Suchdol. Tu 
před lety přerušily spory o navrá-
cený majetek zabraný během ko-
munistické kolektivizace. Jsem rád, 
že se v areálu sokolovny rozšíří plo-
chy pro sport a stavební stroje bu-
dou vystřídány mladými sportovci. 
Jsem rád, že nové hřiště budou mo-
ci též využívat děti z naší základní 
školy. Jsem rád, že vzájemná spo-
lupráce, kterou 29. dubna na such-

dolské radnici deklarovaly svými 
podpisy pod memorandum všech-
ny zainteresované strany, přispě-
je k rozšíření prostor pro sportov-
ní, rekreační a volnočasové aktivity 
obyvatel a dalších subjektů v naší 
městské části a jistě přispěje i k roz-
voji suchdolského fot-
balu, který letos slaví 
své 95. narozeniny. 

Petr Hejl, 
starosta městské části 

GRATULUJEME
Výročí suchdolských jubilantů, která si připomínáme v prvním pololetí letošního roku:

Ladislav Adam  Jarmila Adeltová  Bohumil Badalec  Milada Baťková  Miroslav Bečvář  Zdeněk Bednář 
 Karel Behenský  Věra Benešová  Jaroslava Benešová  Jana Bláhová  Otto Blíženec  Anička Borová 
 Josef Borůvka  Milada Borůvková  Miroslav Bouška  Hana Brabencová  Annemarie Breitmeyer 
 Jaroslava Břízová  Jiřina Buchtová  František Cihlář  Bohumila Černá  Eleonora Čížková  Karel Danda 
 Blanka Denková  Růžena Dlasková  Jiří Dobiáš  Jarmila Dorošenková  Pavel Došek  Jiří Doucha 
 Hana Dubská  Marie Dušková  Karel Dvořák  Libuše Dvořáková  Jiří Fídler  Marie Fochtová  Drahoslav Gerych 
 Kamila Hacklová  Alena Hánělová  Jaroslav Havlíček  Jiří Hlaváček  Jiřina Hlaváčková  Bohumil Hlaveš 
 Miloš Hora  Libuše Horynová  Jindřich Hoření  Helena Hoření  Miloslav Hotovec  Danuše Housková 
 Růžena Husáková  Ladislav Hynek  Oldřiška Hynková  Alena Chalupová  Ludmila Ilková  Vlasta Jiroutková 
 Daniela Jírů  Pavel Ján Káčer  Věra Kašová  Miloslav Klička  Marie Kloudová  Libuše Kolářová 
 Hans Kopatsch  Rudolf Kopecký  Naděžda Korbelová  Eliška Kosová  Marie Koutecká  Miroslava Kramosilová 
 Jana Kraslová  Věra Krulíková  Jiří Kubesa  Jaroslava Kučerová  Danja Kurpilová  Milena Kyndlová 
 Vlasta Lazarová  Ivan Lenfeld  Milada Lorencová  Pavel Luft  Blanka Malátová  Helena Matějková 
 František Melka  Běla Micková  Josef Mikeš  Emilie Míková  Pavel Miňovský  Dana Modlitbová  Jan Mokrý 
 Vladimír Motl  Růžena Musilová  Josefa Netrefová  Růžena Nevřivová  Antonín Novák  Tatiyana Novikova 
 Marie Novotná  Jana Novotná  Jiří Nožička  Václav Papírník  Miluše Passerová  Květuše Pazderníková 
 Hedvika Pešková  Elfi Piksová  Pavel Polák  Vlasta Poláková  Josef Pošta  Marie Prknová 
 Zdeňka Prostináková  Milena Prošková  Jaroslava Přibilová  Antonín Pšenička  Zdeňka Rambousková 
 Drahomíra Rathouská  Alena Rozinková  Jan Růžička  Jana Růžičková  Ludmila Rysová  Pavla Safarovová 
 Pavel Sekýt  Jarmila Selingerová  Jana Scheinsová  Ludmila Schwarzová  Antonín Skala  Růžena Skopcová 
 Jiří Slavík  Jana Slavíková  Bohumila Smítková  Jaroslava Struková  Josef Sukdolák  Vlasta Svobodová 
 Jana Svobodová  Josefa Sýkorová  Ivanka Šimáková  Jaroslav Špíšek  Miloslava Šťastná  Zdeňka Štětinová 
 Jaroslav Štorkán  Jana Štréblová  František Šula  Zdeněk Trojan  Věra Třesková  Marie Urbánková 
 Emilie Urbanová  Marcela Veckerová  Anna Vermachová  Eva Veselá  Milada Vokáčová  Jiří Votava 
 Bořivoj Zdražil  Drahomíra Zelenková  Jiří Zeman  Marta Zemenová  Marie Zichová  Václav Zvoníček 

 Jana Žáčková  Věra Želízková  Olga Žilková  Anna Živnůstková

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTU
byt č. 7, v bytovém domě č. p. 928 ul. Stehlíkova, Praha-Suchdol, o velikosti 2+1 

s podlahovou plochou 49,80 m2 a 1x sklepní kóje. Zájemci mohou podávat žádosti o byt 
do podatelny Úřadu MČ Praha-Suchdol do pondělí 27. června 2016 do 17.00 hod.
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Nadcházející stavby 
a rekonstrukce na Suchdole 
Rekonstrukce vodovodů
Během letošního léta a podzimu 
a i během jara v příštím roce bude 
provádět firma Metrostav plánova-
nou rekonstrukci vodovodů. Investo-
rem této stavby je PVS a.s. Rekon-
strukce je rozdělena do devíti etap. 

Letos v létě se začne pokládkou 
nového vodovodu do výkopu ve vo-
zovce ulice Suchdolská, a to v úse-
ku ulic Internacionální – K Rozto-
kům. Tato I. etapa se bude provádět 
za dopravního provozu. Následovat 
by měla IX. etapa, která nově za-
okruhuje vodovod z ulice Do Vrchu 
do ulice Pod Rybníčkem, tato pro-
pojka bude během pokládky nového 
potrubí do výkopu plně uzavřena. 
II. etapa se týká ulice Pod Rybníč-
kem v úseku od nového prahu pod 
školou, kde se napojí na vloni nově 
položenou část, k ulici V Údolí. Tato 
etapa se bude provádět protlakem, 
takže v komunikaci budou po cca 
50 m montážní jámy. Nové vodo-
vodní řady se budou dále pokládat 
v ulici V Údolí, Pod Vinicemi a zbylé 
části ulice Pod Rybníčkem. Na nový 
vodovod budou též připojeny nemo-
vitosti v ulici Starosuchdolská. Tato 
ulice bude uzavřená během poklád-
ky prvních 25 m za odbočkou z uli-
ce Ke Kozím hřbetům, pak se bude 
vodovod měnit na pozemku, který je 
na zahradě nad nimi.

Rekonstrukce vodovodů je nároč-
ná, protože během realizace bude 
většinou souběžně stavěn provizorní 
vodovod, nové části podléhají přís-
ným a časově zdlouhavým hygienic-
kým zkouškám, na omezenou dobu 
bude docházet k přerušení dodávky 
vody nebo k dopravním omezením 
v části ulic. 

Další informace k rekonstrukci 
vodovodů a k aktuálním omezením 
naleznete na webu městské části 
v sekci Projekty.

Rekonstrukce školy 
Během prázdnin budou probíhat 
stavební práce jak v nové, tak i v pů-
vodní budově základní školy, kde 
se bude měnit střešní krytina a za-

teplovat podkroví. V nové budově 
se budou rozšiřovat a modernizo-
vat výukové prostory, spojením ka-
binetu a knihovny a úpravami čítár-
ny budou zřízeny dvě nové kmenové 
učebny a menší jazyková učebna. 
V jídelně bude vyměněna původní 
prosklená stěna za novou. Rekon-
strukcí projde i prostor atria u nové 
budovy – bude zde položen nový po-
vrch, opraveny betonové stupně pro 
sezení, umístěn venkovní nábytek 
a atrium s částečným zastíněním 
bude možné využívat v průběhu vý-
uky, ale i pro potřeby kroužků a škol-
ní družiny. Na tuto rekonstrukci ob-
držela městská část dotaci od hl. m. 
Prahy ve výši 4 miliony korun.

Změna vymezení parkovišť 
v centru Suchdola 
Během prázdnin plánujeme provést 
změnu značení míst pro parková-
ní, která byla popisována již v mi-
nulých číslech Suchdolských listů, 
a to na Suchdolském a Brandejsově 
náměstí, v k nim přilehlých ulicích 
a také před základní školou. Místo 
značek zákaz stání zde budou umís-
těny značky parkování s parkova-
cím kotoučkem. Za oknem auta pak 
bude muset být umístěn parkovací 
kotouček s vyznačenou dobou pří-
jezdu na parkoviště. Parkování zde 
bude v době od 8 do 18 hodin ome-
zeno na 2 hodiny, v segmentu před 
radnicí na půl hodiny. Toto opatře-
ní má usnadnit běžnou obsluhu při-
lehlých obchodů a dalších institucí. 
Schéma vymezení jednotlivých úse-
ků je na webu městské části v sek-
ci Projekty. Během léta bude mož-
né si parkovací kotoučky bezplatně 
vyzvednout v podatelně na radnici, 
v knihovně a na dalších místech. 

Přednost zprava
V souvislosti s dokončením pra-
hu s přechodem pod školou v uli-
ci Pod Rybníčkem dojde na základě 
požadavku Police ČR ke změně před-
nosti v jízdě na křižovatce ulic Su-
chdolská, Za Sokolovnou a Staro-
česká. I zde tedy bude, podobně jako 

na ostatních křižovatkách na Novém 
a Starém Suchdole, platit přednost 
zprava. Při výjezdu z ulice Staročes-
ká, která je osově od protilehlé uli-
ce Za Sokolovnou o pár metrů posu-
nutá, bude ale asi lepší (nutné!) dát 
přednost autobusům, které odboču-
jí na konečnou – přece jenom mají 
pro tuto ne zcela jednoznačnou situ-
aci mohutnější nárazník.

Před školou

Nový práh pod školou zpomaluje 
přijíždějící auta, a tím zvyšuje bez-
pečnost dětí, které se kolem školy 
pohybují. V posledních letech ros-
te počet dětí ve škole, a tím i po-
čet aut, které je přivážejí, prosto-
rové podmínky okolo školy jsou ale 
bohužel velmi, velmi omezené a není 
zde možné zřídit parkoviště. Každé 
ráno a odpoledne tak zde dochází 
k velmi komplikovaným dopravním 
situacím. Co s tím dělat? Především 
bych chtěl apelovat na vzájemnou 
ohleduplnost a opatrnost Vás, řidi-
čů a současně i rodičů. Konkrétně 
– není správné parkovat před vjez-
dem, protože děti pak musejí obchá-
zet auta po ulici nebo těsně u pře-
chodu či za křižovatkou. K parkování 
můžete využít také menší parkoviš-
tě v ulici Pod Rybníčkem, cestu k ně-
mu je možné brát jako alespoň krát-
kou procházku. A jak se asi dá ode 
mne očekávat, doporučím dle Vašich 
možností a počasí využívat k jízdě 
do školy i jízdní kola, pokud budou 
chybět stojany, rádi je doplníme.

Petr Hejl, 
starosta městské části
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Paralelní dráha 
nad Suchdolem 
a okruh p es Suchdol 
– městský soud ne(s)hledal problém 
V roce 2014 byly do Zásad územ-
ního rozvoje hlavního města Pra-
hy (ZÚR) vráceny dva pro Suchdol 
významné dopravní záměry – kori-
dor pro Pražský okruh (SOKP) v tra-
se přes Suchdol a rozšíření ruzyň-
ského letiště o paralelní dráhu. 
Oba záměry se v roce 2015 staly 
předmětem společných žalob ob-
cí a městských částí k Městskému 
soudu v Praze s návrhem na zru-
šení příslušných částí ZÚR. Měst-
ský soud v Praze dne 12. 2. 2016 
zamítl žalobu 5 městských částí, 
4 ústavů akademie věd a fyzických 
osob na vypuštění paralelní dráhy 
na letišti v Praze-Ruzyni ze ZÚR 
a dne 26. 2. 2016 zamítl také žalo-
bu 8 městských částí, 4 obcí a fy-
zických osob na vypuštění záměru 
na výstavbu SOKP.

Městský soud v obou případech 
pominul zásadní věcné problémy 
a nedostatky ve vstupních pod-
kladech a soustředil se zejména 
na proces příjímání ZÚR a formální 
náležitosti s tím, že se jedná o po-
litické rozhodnutí zastupitelstva 
hlavního města. Soud v jednotli-
vých žalobních bodech, které se tý-
kaly jak průběhu procesu, tak i ne-
správností v podkladech, pak bohu-
žel vlivem tohoto přístupu nemohl 
shledat a také neshledal takové po-
rušení zákonnosti, které by navíc 
nezanedbatelným způsobem ovliv-
nilo rozhodování zastupitelstva 
hlavního města. 

Co bude dál 
Navrhovatelé s odůvodněním roz-
sudku věcně nesouhlasí a rozhod-
li se společně předložit rozsudky 
k posouzení Nejvyššímu správnímu 
soudu v Brně formou kasační stíž-
nosti. Oba záměry mají totiž zce-
la zásadní význam pro další rozvoj 
městských částí, ZÚR jsou závazné 

pro další stupně územního plánová-
ní a jejich realizace by svým provo-
zem i výstavbou negativně ovlivnily 
podmínky pro bydlení na Suchdo-
le a v jeho okolí. Navrhovatelé jsou 
přesvědčeni, že při rozhodování 
o takto významných záměrech, kdy 
se současně vytváří judikatura pro 
posuzování obdobných případů, je 
nutné prověřit správnost rozhodnu-
tí městského soudu přezkumným 
řízením u Nejvyššího správního 
soudu. Ani v rámci ZÚR totiž proka-
zatelně nebyla posouzena například 
kumulace hluku ze silniční a letecké 
dopravy na Suchdole, pouze bylo 
konstatováno, že tu nadlimitní hlu-
ky jsou a budou… Z těchto důvodů 
Rada a následně Zastupitelstvo MČ 
Praha-Suchdol odsouhlasily podání 
kasační stížnosti společně s dalšími 
městskými částmi, obcemi a osoba-
mi proti rozsudkům Městského sou-
du v Praze. 

Městská část dlouhodobě ne-
souhlasí s realizací těchto záměrů, 
které jsou prosazovány bez objek-
tivního vyhodnocení jejich dopadů 
na obyvatele Suchdola a bez hledá-
ní nejméně škodlivých i ekonomic-
ky přijatelných variant řešení do-
pravy. Vedení MČ nezpochybňuje 
nutnost hledat nezbytná řešení při-
měřeného rozvoje letecké i silniční 
dopravy v Praze a okolí, ale má zá-
jem na tom, aby rozhodnutí v takto 
významných záměrech byla učině-
na na základě věcných a objektiv-
ních podkladů a hodnocení, kte-
ré budou přezkoumatelné, a přijaté 
řešení umožní také přiměřený roz-
voj všech obcí a městských částí 
v okolí letiště a okruhu. Že je nut-
né nadále oponovat nesprávnému 
přístupu k prosazování dopravních 
záměrů, je možné ukázat na ny-
ní projednávané koncepci letecké 
dopravy.

(Ne)koncepce letecké dopravy 
2015–2020
Ministerstvo životního prostředí 
v březnu tohoto roku představilo po-
souzení vlivů navrhované Koncepce 
letecké dopravy pro období 2015–
2020 na životní prostředí (SEA). 
Bohužel se s ohledem na časový 
horizont 2015–2020 a způsob zpra-
cování o koncepci v podstatě nejed-
ná, opět jsme se nedozvěděli, jaké 
letiště tu má být. K vlastnímu ná-
vrhu koncepce byly již v říjnu 2015 
uplatněny ze strany městské části 
následující připomínky:

 požadavek na vymezení dlouho-
dobého rozvoje letiště v Ruzyni,

 koncepce je navrhována bez zvá-
žení alternativ rozvoje jiných letišť 
(Vodochody) a zcela zjevně pouze 
obhajuje a zdůvodňuje koncentraci 
leteckého provozu do obydleného 
území v okolí letiště v Ruzyni,

 nebyla posouzena únosnost úze-
mí pro nespecifikovaný rozsah le-
tecké dopravy,

 nebyl vymezen rozvoj nákladní 
dopravy na letišti v Ruzyni,

 koncepce neumožňuje v dlouho-
dobém horizontu řádně posoudit 
a definovat hrozby pro obyvate-
le v okolí a preferuje rozvoj letiště 
na úkor okolních obcí.

Obavy vzbuzují i některá doporuče-
ní uvedená v koncepci a zaměřená 
na územní plánování, mezi nejkon-
troverznější „úkoly“ např. patří:

 zabránit zřizování obytné zástav-
by v území nadměrně ovlivněném 
hlukem z leteckého provozu,

 má být provedena další úprava 
zákonů ve prospěch rozvoje letiště, 
protože „orgány územního plánová-
ní tak nemají podklady pro zame-
zení nežádoucí zástavby v blízkos-
ti letišť“.
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Území na Suchdole ovlivněné hlu-
kem (tmavší oblast na obrázku) si 
koncepce představuje takto:

Plánovaná hluková situace na ob-
rázku je tedy pro Suchdol zjevně ne-
příznivá a také v koncepci konstatova-
ný slibný potenciál pro rozvoj nákladní 
letecké přepravy all-cargo („V souvis-
losti s vytvářením podmínek pro fun-
gování mezinárodních letišť, včet-
ně podpory podnikatelských aktivit 
ve velkých aglomeracích v regionech 
bude narůstat i podíl letecké přepra-
vy nákladu na celkových výkonech 
odvětví civilního letectví.“) může si-
ce přispět k dalšímu nárůstu pozem-
ní dopravy a výstavby skladů, ale pro 
obyvatele v okolí letiště to rozhodně 
přínos není.

Mohli bychom tedy příznivcům vý-
stavby paralelní dráhy položit jedno-
duchou otázku – proč se zvažuje zá-
kaz výstavby obytných domů a škol 
a navrhuje rozšiřování hlukem zasa-
žených území Suchdola, když se drá-
ha staví bezmála jako protihlukové 
opatření, aby se podmínky zlepši-
ly a provoz byl rozdělen, a tedy sne-
sitelnější? Že by se někam vloudi-
la chybička nebo se ve skutečnosti 
předpokládá velmi podstatný nárůst 
dopravy všeho druhu?

Navržená koncepce bohužel opět 
potvrzuje, že se postupuje nekon-
cepčně a navíc i zpětně, jak napo-

vídá již období uvažované platnosti 
koncepce. Namísto postupu od zpra-
cování dlouhodobé koncepce letec-
ké dopravy směrem k podkladům 
pro územní řízení (EIA) se nejdříve 
navrhne „neškodný záměr“ na vy-
betonování přistávací dráhy, posou-
dí se jakýsi provoz po výstavbě pa-
ralelní dráhy a následně se k tomuto 
záměru vytváří územní plán, zásady 
územního rozvoje a nyní tedy i kon-
cepce, na jejíž absenci jsme upozor-
ňovali a vzhledem k její kvalitě musí-
me upozorňovat i nadále.

V situaci, kdy se obce bouří a pro-
testují kvůli řádově mnohem menším 
letištím a bojují za silniční obchvaty, 
se nadále pokoušíme sdělit lidem od-
povědným za územní plánování, že 
zátěž v tomto rozsahu je pro Such-
dol nepřiměřená a odporuje základ-
ním principům územního plánování 
i zdravému rozumu. Bohužel dialog 
nenastal a stále jsou jen předkládá-
ny hotové záměry, posuzované oddě-
leně a nedostatečně. Často je odpůr-
cům letiště vytýkáno – víte, že bydlíte 
u letiště, tak proč se divíte, že tady 
létají letadla. Když se však ptáme, co 
zde bude za 20 let, abychom se zase 
nedivili, odpovídá se mlčením, tak ja-
ko v této koncepci. 

Osvědčená „salámová“ metoda
Problém s letištěm a odpovědný-
mi orgány při projednávání paralel-

ní dráhy tedy zjevně trvá a spočívá 
ve zcela rozdílném přístupu k zá-
kladní otázce podstatné pro obyva-
tele a jejich zdraví – jak velké letiště 
se tady vlastně buduje? Odpůrci le-
tiště již přes 10 let požadují od vlá-
dy (politika územního roz voje), 
hlavního města (zásady územní-
ho rozvoje, územní plán), Minister-
stva životního prostředí a letiště 
(dokumentace EIA) vymezení dlou-
hodobého rozvoje letiště, který by 
byl objektivně posouzen z hledis-
ka jeho únosnosti pro okolí. Filozo-
fie prosazování rozvoje letiště je ale 
bohužel založena na tom, že se ve-
řejnosti nesdělí, jaké letiště se plá-
nuje a tvrdí se stále dokola, že v do-
bě po uvedení do provozu nebudou 
problémy. Tento přístup nápadně 
připomíná starou dobrou „salámo-
vou“ metodu na prosazení jakého-
koliv sporného záměru, jejíž „výho-
dou“ je to, že při povolování stavby 
vše vychází pro hygieniky uspokoji-
vě a obyvatelé jsou v klidu. O raci-
onální dialog a hledání dlouhodobě 
přijatelných řešení není ke škodě 
věci ze strany letiště a státní sprá-
vy zájem. V krajním případě, když 
jsou argumenty proti záměrům pří-
liš silné nebo něco nevychází, tak se 
změní zákon, vyhláška, nařízení, li-
mit hluku… a proč tedy zbytečně 
omezovat letiště v rozvoji nebo hle-
dat jiná řešení.

Pokud by se soudní přezkum výše 
uvedených rozsudků spokojil s tako-
vým způsobem prosazování jednot-
livých záměrů a účelovým posuzová-
ním vlivů na zdraví a životní prostředí 
(přestože veřejnost ani soud např. 
neví, jaké letiště má vlastně v Ru-
zyni v budoucnosti být) a současně 
velkoryse pominul věcné nesrovna-
losti (např. naplánované zvyšová-
ní hluku na Suchdole tam, kde se 
podle stejného materiálu má údaj-
ně letecký provoz po výstavbě pa-
ralelní dráhy snižovat), dostává-
me se do složité situace – procesně 
bude pro soudy vše v pořádku, ale 
my budeme v ochranném hlukovém 
pásmu, které letišti umožní překra-
čování hlukových limi-
tů na Suchdole.

Václav Vik,
zástupce starosty 

městské části

Zeleně návrh nového ochranného hlukového pásma dle vyhodnocení Kon-
cepce letecké dopravy pro období 2015–2020, bíle stávající ochranné hlu-
kové pásmo
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Jak dál, Suchdolské listy?
Zpravodaj městské části Suchdolské 
listy, který do konce roku 2009 vy-
cházel pod názvem Informace pro 
občany Prahy-Suchdola a Sedlce, se 
v posledních více než 10 letech při-
pravoval editorským způsobem, tzn. 
v listech bylo otištěno vše, co jednot-
liví autoři na adresu redakce zaslali.  

PROČ BYLA ZMĚNA POTŘEBA
O Suchdolské listy se z pozice člen-
ky redakční rady starám od kon-
ce roku 2006. Když porovnám prv-
ní čísla v jednotlivých letech, tak 
jsme se v počtu stran za deset let do-
stali od 16 stran v roce 2007, přes 
20 stran v letech 2008–11 a 2013, 
24 stran v roce 2012, 28 stran v ro-
ce 2014, 32 stran v roce 2015 až 
k 40 stranám v roce letošním. Po-
kud by tento trend nadále pokračoval 
a nesnažili bychom se to nějak řešit, 
za chvíli bychom vydávali spíše knihu. 

Dalším aspektem, který byl často 
předmětem kritiky, byly reakce na re-
akce na články, které vyšly např. před 
půl rokem či dokonce ještě dříve. 
Vzhledem k tomu, že jsme neměli re-
daktora, nebylo v našich silách si vy-
žádat názory dotčených osob apod. 
Cítili jsme, že Suchdolské listy ve stá-
vající podobě již přestávají plnit svou 
roli dobrého radničního periodika.

ZŘÍZENÍ POZICE REDAKTORA
Z uvedených důvodů jsme navrhli 
změny, které by měly pomoci Such-
dolské listy zlepšit. Základní změnou 
je zřízení pozice redaktora, který by 
připravoval jednotlivá vydání. Hlav-
ní přínos jeho pozice vidíme v tom, 
že může otevírat témata, která vás 
budou zajímat a hlavně prezentovat 
různé názory, ať už např. opozičních 
zastupitelů či občanů městské části.

Určitě jste si při čtení článků v lis-
tech uvědomili, jak někteří auto-
ři mají dar slova, jejich články mají 
lehkost a krásně se čtou. Jindy mů-
že být těžké se prokousat článkem, 
který má sice velmi zajímavé téma, 
ale autorovi chybí právě ta lehkost 
či např. používá odborné výrazy, 
které jsou nám, laikům, nesrozumi-
telné. Zde vidíme další velký přínos 
redaktora, který může z podkladů 
vytvořit čtivý článek.  

JEDNÁNÍ REDAKČNÍ RADY 
SE OTEVŘE VEŘEJNOSTI
Na dubnovém zastupitelstvu jsme 
přijali Statut tiskovin městské čás-
ti Praha-Suchdol, který přináší ně-
kolik zásadních změn týkajících se 
Suchdolských listů. Kromě zavede-
ní výše uvedené pozice redaktora 
také např. vymezuje působnost re-
dakční rady. Ti, kteří byli v minulos-
ti v Suchdolských listech v tiráži uve-
deni jako členové redakční rady, plnili 
spíše funkci redakce. Nově je dle sta-
tutu redakční rada složena ze všech 
zastupitelů. Pro tuto chvíli to pova-
žujeme za nejvhodnější řešení, pro-
tože předpokládáme, že jednání re-
dakční rady, pokud budou třeba, by 
byla součástí jednání zastupitelstva, 
kam může přijít kterýkoliv občan. Re-
dakční rada by měla zejména kontro-
lovat, zda jsou Suchdolské listy vydá-
vány v souladu se statutem, a řešit 
případné stížnosti či připomínky.

ZARUČENÝ PROSTOR 
PRO POLITICKÉ SUBJEKTY
Velkou změnou je vyčlenění poloviny 
strany pro politický subjekt. Uvede-
ný rozsah považujeme za přiměřený 
prostor pro politické, neupravované 
názory zastupitelů. Např. v novinách 
sousední Prahy 6 mají politické sub-
jekty vyhrazen prostor o rozsahu 
770 znaků pro odpověď na dané té-
ma. My nijak tematicky subjekty ne-
omezujeme a rozsah, i pokud bereme 
v úvahu frekvenci listů, nabízíme jed-
notlivým stranám větší. 

Další prostor pro názorové střety 
je v rukou redaktora – moderovaná 
diskuse nad nějakým tématem apod. 

Vyčleněný prostor pro „politiku“ 
je nyní rozdělen tak, že dává stejný 
prostor všem subjektům bez ohledu 
na počet jejich zastupitelů, a tak jsou 
3/4 tohoto prostoru v současnosti 
vyhrazeny pro zastupitele s opoziční-
mi názory. Doufáme, že i do budouc-
na bude tento princip zachován, te-
dy že každý subjekt v zastupitelstvu 
bude moci ve stejném rozsahu pre-
zentovat svoje názory „bez cenzury“ 
a zásahu redaktora. 

STATUT NAPLŇUJE POŽADAVKY 
TISKOVÉHO ZÁKONA
Považovali jsme za důležité provést 
v dubnu tohoto roku první krok – 
připravit a schválit statut, abychom 
mohli podniknout nezbytné kro-
ky k přechodu na redaktorské poje-
tí periodika – hlavně začít hledat re-
daktora. Statut byl také předmětem 
důkladného právního rozboru z hle-
diska souladu s tiskovým zákonem 
a bylo konstatováno, že naplňuje po-
žadavky zákona. 

Jak jsme uvedli na dubnovém jed-
nání zastupitelstva, nepovažujeme 
statut za něco fixního, co se nebu-
de měnit a v zájmu zkvalitnění zpra-
vodaje a jeho přípravy jsme připra-
veni některé části statutu upravit, 
podrobněji rozpracovat či upřes-
nit, a to zejména na základě prvních 
praktických zkušeností a s využi-
tím dílčích doporučení na upřesně-
ní některých formulací. Statut začne 
platit od letošního 3. čísla Suchdol-
ských listů, které by měly vyjít v zá-
ří, a do jejich vydání, resp. ukončení 
jejich přípravy bychom rádi angažo-
vali redaktora. Úplné znění statu-
tu naleznete na webu městské čás-
ti v sekci Suchdolské listy.

Věříme, že nové Suchdolské lis-
ty si vás získají a potvrdí to, že dů-
vodem pro změny nebylo vyhnout se 
kritice, ale dát vám možnost se do-
číst o suchdolských novinkách pou-
tavějším způsobem a např. u navrho-
vaných kroků vedení městské části 
i třeba s oponentními 
názory.

Věra Štěpánková, 
zástupkyně starosty 

městské části

motto 

Je lepší rozsvítit byť  

jen malou svíčku,  

než proklínat temnotu.

Konfucius (551–472 př. n. l.) 

čínský filozof a politik

INFORMACE

Milí spoluobčané, 

za pár dní k nám dorazí léto i po

kalendáře, skončí školní rok a děti budo

mít prázdniny. Na toto období jsme si na-

plánovali rekonstrukci v mateřské školce

abychom mohli zřídit další oddělení pro 

25 dětí. Příprava rekonstrukce ale nez

leží jen na technických podmínkách,

také na uvolnění prostor stávajícími ná-

jemníky. Nejsme bohužel schopni Dom

dětí a mládeže v Rohové ulici, který n

využívá místnosti určené k rekonstruk

nabídnout v MŠ jiné prostory tak v

jak DDM nyní ve školce používá.

Dále musíme připravit ve Vysokoškol-

ské ulici a případně i v příčných ulič

Rohová, Lanýžová, Závadova avizov

opravu kanalizace, která je v havari

stavu. Rozsah možné opravy bude

až po cenových nabídkách. 

Připravujeme také opravy komuni

cí a některých chodníků, bohužel

nákladů převyšují až 2,5krát připra

prostředky v našem rozpočtu. 

Co nového s dálnicí? V březnu

ho roku tři městské části a ně

čanských sdružení zaslalo Evrop

misi podání, ve které informov

cholné evropské orgány o pro

trasování silničního okruhu na sev

padě Prahy. Téměř po roce, konce

ra 2007, jsme navštívili evrop

si osobně. Jednání, první sv

a svým rozsahem mimořádná, 

se všemi důležitými Generálními

stvími (DG) Evropské komise,

regionální rozvoj, DG pro dopravu

pro životní prostředí. 

Při jednáních jsme byli opa

těni, že financování dopravních

tů z prostředků EU, které 

ropské předpisy, není možné.

stavitelé EK považují naše

na řádné a všestranné por

notlivých variant před definitivním

hodnutím o trasách za plně

Vypracování těchto studií je

předpokladem pro nalezení optimální-

ho řešeni pro EU a Českou republiku. 

Představitelé EU kladou velký důraz na 
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Petr Hejl, 

starosta 

O letních opravách

i dálničním okruhu 
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stojí za přečtení 

Výpověď z nájmu  

bytu str. 3

3 otázky pro...  

ředitele škol str. 4

Fantastický úspěch  

ZŠ ve fotbale str. 5

3
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stojí za zapsání 

pondělí 11. 6. – 15.00 

ing. Emil Cigánik – přednáška 

o vojenské misi v Afganistánu, 

Horizont

středa 13. 6.  
velkoobjemové kontejnery 

i pro bioodpad

středa 20. 6. – 15.00 

Martin Loew – přednáška ces-

tovatele o Ekvádoru, Horizont

sobota 23. 6. – 16.00 

odpoledne se sarmedskými, 

areál ZŠ

pondělí 25. 6. – 15.00 

Jarmila Škampová – klavírní 

recitál, Horizont

čtvrtek 28. 6. – 18.00 

zasedání Zastupitelstva MČ 

Praha – Suchdol, Úřad MČ
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Devět desetin moudrosti je být moudrý včas.

Cicero (106–43 př. n. l.),  římský řečník a politik 

Téměř po roce obdrželo v polovi-ně září Ministerstvo pro místní roz-voj stanovisko Hlavního hygienika  MUDr. Víta k problematice hluku u stavby okruhu v úseku Ruzyně--Suchdol. Hygienik v něm nesouhla-sil s předloženou dokumentací pro územní řízení z důvodu překračová-ní hygienických limitů hluku v obyd-lených částech Horoměřic a Suchdo-la, před hlukem od aut nelze totiž ochránit ani protihlukovými valy či stěnami. Porušování zdravotně hygienických norem nemůže být ře-šeno vyhlašováním tzv. ochranné-ho hlukového pásma, tj. vymezením oblasti podél okruhu a jeho křižova-tek. V tomto pásmu by pak nemuse-ly být dodržovány hygienické limity, ochranné hlukové pásmo nechrání lidi před rámusem od aut, ale vlast-ně auta před lidmi.Ministerstvo pro místní rozvoj tak mohlo vydat po 2 letech od podání odvolání vůči územnímu rozhodnu-tí pražského Magistrátu svůj verdikt a územní rozhodnutí pro jižní tra-su zrušit, podobně jako to udělalo v březnu t. r. pro úsek Suchdol-Bře-ziněves. 
Důvodů ke zrušení byla celá řada. Rozhodnutí o zrušení čítá 32 stran. Kromě nepřípustného hluku to byl nesoulad projektu s územním plá-nem. Magistrát se v posledních čtyřech letech opakovaně snažil ne-řádným způsobem územní plán při-způsobit jižní trase a třikrát jeho nezákonné počínání Nejvyšší správ-ní soud zrušil.

Dále ministerstvo konstatovalo, že část jižní trasy projednávané v územním řízení se liší od trasy, kte-rá byla posuzována z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA), a že inves-tor, Ředitelství silnic a dálnic v pro-jektu nerespektoval požadavky Sta-noviska EIA.
Ministerstvo také uvedlo, že je nutno nahradit neplatná vyjádře-ní a stanoviska dotčených orgánů novými dle aktuálního stavu území a dle platných právních norem. Magistrát se musí i řádně vypo-řádat s námitkami účastníků říze-ní a své závěry řádně zdůvodnit, což doposud vůbec nečinil.Ministerstvo dále zjistilo řadu váž-ných procesních pochybení, např. že investor nebyl schopen spis doplnit řádnou plnou mocí, že si Magistrát  nezákonně osvojil právo rozhodovat o vyhlášení ochranného hlukového pásma podél stavby, že spis a řízení byly vedeny neúplně a nepřehledně.Z požadavků Ministerstva pro místní rozvoj a z podmínek Nejvyš-šího správního soudu v jeho květ-novém rozsudku, kterým zrušil již-ní trasy přes Suchdol a Dolní Chabry v Zásadách územního rozvoje, je zřejmé, že záměr prosadit jižní tra-su do území s obytnou zástavbou či do území s přírodními památkami evropského významu (trasa by měla totiž procházet napříč oblastí Natu-ra 2000 – Kaňon Vltavy u Sedlce), je za předpokladu dodržení zákonů ne-projednatelný.

(dokončení na str. 6)

SUCHDO LSKÉ       L ISTY
5              
2010

    
Výsledky komunálních voleb  str. 5
Navrhovaná úsporná-opatření  str. 6
Memoriál Františka Malého   str. 9

    
úterý 26. 10. – 18.00  Beseda s Kamilou  Moučkovou — knihovna

sobota 6. 11. – 10.00 Modelování figurek  do obecního Betléma keramická dílna ZŠ
pondělí 8. 11. – 19.00 Klub náročného diváka knihovna

pondělí 15. 11. – 19.00 Přednáška o M. R. Štefánikovi Alšův kabinet, úřad MČ
sobota 20. 11. – 10.00 Suchdolský blešák knihovna 

úterý 30. 11. – 18.00 Skládání knižního origami knihovna
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z radnice

Plánujete svatební obřad nebo jubilejní svatbu?
V městské části Praha-Suchdol mohou být tyto obřady uspořádány 

v Alšově kabinetu na radnici nebo venku na pozemcích v okolí kapličky sv. Václava, 
v Suchdolském sadu či na komunitní zahradě. 

V případě zájmu kontaktujte paní Zuzanu Krumpholcovou, asistentku starosty, 
e-mail: kultura@praha-suchdol.cz, tel.: 222 361 419

Přeplněné nádoby 
na tříděný odpad? 
Vyfotografujte je.

Odvoz tříděného odpadu, tedy vyvážení „barevných“ 
kontejnerů, je objednáván hlavním městem Praha. 
Kontejnery s jednotlivými druhy odpadů jsou vyvá-
ženy s různou frekvencí. Na některých stanovištích 
dochází k jejich opakovanému přeplnění. O frekven-
ci odvozu rozhoduje Magistrát HMP, městská část 
může v opodstatněných případech o navýšení frek-
vence požádat. K žádosti musí být doloženy fotogra-
fie přeplněného kontejneru z 3 různých dnů. Pokud 
byste měli ve svém okolí kontejner, který je dlouho-
době přeplňován, uvítáme Vaši spolupráci. Pošlete 
nám, prosím, fotografie s uvedením data pořízení 

snímku a umístěním kontejneru na e-mail: 
podněty@praha-suchdol.cz. Děkujeme.

Využijte dotaci hl. m. Prahy na přeměnu 
topných systémů z tuhých nebo kapalných 

paliv na ekologicky ušlechtilá paliva 
a využití obnovitelných zdrojů energie 

na území hl. m. Prahy.

Program Čistá energie 
Praha 2016

Rada hl. m. Prahy schválila podporu 
projektů přeměny topných systémů a využití 

obnovitelných zdrojů energie v bytech 
a domech na území hl. m. Prahy v rámci 

Programu Čistá energie Praha 2016. O dotaci 
mohou žádat fyzické i právnické osoby. 

Lhůta pro žádosti je od 20. 6. do 30. 9. 2016. 

Další informace o pravidlech, formulář pro podání 
žádosti a vzorová smlouva jsou k dispozici 
na webových stránkách portalzp.praha.eu 

nebo se můžete dotazovat na e-mailové adrese: 
topeni@praha.eu.

Informace i na webu městské části: 
www.praha-suchdol.cz – Zprávy z MČ
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názory

Suchdol očima sousedky Žilkové někdy i Stropnické

S.O.S. made in China
Do těchto novin, které právě čtete 
a které si ze svých daní platíte, už 
nemůže psát každý občan.

Zastupitelé za SOS, jichž je vět-
šina, sepsali Stanovy, které urču-
jí zásadní pravidla, podle kterých se 
budou vybírat příspěvky obyvatel. 
Jednoduše řečeno, bude cenzura.

O tom, co je vhodné k otištění, bu-
de rozhodovat jen jeden jimi vybra-
ný redaktor.

Nebude otištěno nic, co redaktor 
zastupující zájmy SOS, shledá jako 
pobuřujíci, lživé či nesouhlasné se 
současným vedením radnice.

Svoboda tisku, na kterou apeloval 
Václav Havel, již v Suchdole nebude 
možná.

S-uchdolský O-bčane, S-ouhlas, 
nebo mlč!

Připomíná to nedávnou návště-
vu čínského prezidenta a vlajky Ti-
betu. Jiný názor nebyl akceptován.
Je to škoda, protože jiný názor na-

bízí i jiný, dialog umožňující, pohled 
na Suchdol.

Například zastupitel Jan Zoubek 
(ANO) měl jiný názor na rozdělení 
peněz na zeleň a sport, a tak se mu 
podařilo zvednout rozpočet určený 
na fotbalisty o 30 000 Kč na úkor 
výsadby stromu.

Naopak členka finančního výbo-
ru ing. Hanusová (ANO) nesouhlasila 
s velkými dotacemi Horizontu (seni-
orské centrum Československé církve 
husitské) a cenou za rozvoz obědů. 
Požadovala, aby seniorům Horizont 
neúčtoval 20 Kč za dovoz oběda, 
a to z důvodu, že rozvoz oběda zajiš-
ťuje zaměstnanec úřadu automobi-
lem ve vlastnictví úřadu a za pohon-
né hmoty, které hradí úřad.

Byla přehlasovaná, ale musela 
v rámci demokracie akceptovat ji-
ný názor. Ale díky vzniklému dialo-
gu možná někoho zaujme roční do-
tace 380 000 Kč na seniorský dům, 

kde nebydlí Suchdoláci a pouhých 
cca 150 000 Kč na fotbalový oddíl, 
v němž trénuje suchdolské mládí.

Tolerance jiného názoru mě do-
nutila i k pochvale SOS za zlepše-
ní péče o komunitní zahradu a na-
opak k nesouhlasnému zakroucení 
hlavou nad podivnou směskou re-
tardérů a zábradlíček vzniklou ja-
ko dopravní řešení před základní 
školou.

Víc již napsat nemohu, neboť za-
stupitelům z jiným politických usku-
pení než SOS, zůstala zaručená pou-
há půl stránka v tisku.

Pěkné a šťastné lé-
to přeje 

Veronika Stropnická,
zastupitelka za ANO

P.S. Kdo sepsal Stanovy a proč, si mů-
žete poslechnout na audiozáznamu 
schůze „Zastupitelstvo 14. 4. 2016“.

Radni ní noviny 
nep im en  zkrátily
text opozi ního politika, 
rozhodl soud
Ne, toto ještě není zpráva, kte-
rá se týká přímo naší městské čás-
ti. Nicméně po nedávném schválení 
nových pravidel vydávání Suchdol-
ských listů máme k podobným titul-
kům více než nakročeno. 

O co jde? Titulek se týká nedávné-
ho rozsudku okresního soudu v Tep-
licích. Ten rozhodl, že redakce rad-
ničních novin v Krupce nepřiměřeně 
zkrátila text opozičního zastupitele. 
Žalobu podal zastupitel za sdruže-
ní Zdravá Krupka, který se domáhal 
svého zákonného práva na uveřejně-
ní doplňující informace, neboť mu 
vydavatel periodika Radnice města 

Krupky bez jakýchkoliv konzultací 
upravil kritický text vůči radnici.

„Toto, byť zatím nepravomocné, 
rozhodnutí soudu představuje dal-
ší z precedentů úspěšného vymáhá-
ní práva zastupitele na uveřejnění 
jeho příspěvku v místním periodiku, 
které plyne z novely tiskového zá-
kona z roku 2013. Právě tato nove-
la měla zabránit zneužívání radnič-
ních periodik ze strany vládnoucích 
sil na úrovni místních samospráv,” 
uvedl k případu advokát Oživení 
Daniel Holý.

Rád bych věřil, že u nás celá situ-
ace nezajde tak daleko. Snad se na-

jde dobrá vůle a zastupitelé, kteří si 
prohlasovali nový statut vydávání 
Suchdolských listů, přijdou na dal-
ší zastupitelstvo s upravenou verzí, 
která nebude v rozporu s výše uve-
deným tiskovým zákonem. 

Pro letošní rok máme v rozpočtu 
na „konzultační, poradenské a práv-
ní služby“ vyčleněno 0,5 milionu Kč. 
Pojďme je smysluplně využít, ať ne-
máme stejnou ostudu 
jako Krupka.

Marek Bor,
zastupitel za ODS
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Informace z jednání KÚRI
(Komise územního rozvoje a infrastruktury 
městské části  Praha-Suchdol)
Dne 2. 5. 2016 byl Komisi územní-
ho rozvoje a infrastruktury předlo-
žen Metropolitní plán, který je novým 
územním plánem hlavního města Pra-
hy, jehož pořízení bylo zahájeno na zá-
kladě usnesení Zastupitelstva hl. m. 
Prahy ze 7. 6. 2012. Pořizovatelem 
Metropolitního plánu je Odbor staveb-
ní a územního plánu MHMP, projek-
tantem je Institut plánování a rozvo-
je hlavního města Prahy (IPR Praha), 
při kterém zpracování plánu zajišťuje 
Kancelář metropolitního plánu. 

Zadání Metropolitního plánu by-
lo schváleno v září 2013 Zastupitel-
stvem hl. m. Prahy. V dubnu 2014 
byla představena první část Koncep-
tu odůvodnění Metropolitního plánu, 
který je podkladem pro předběžnou 
diskusi o metodice plánu, o možnos-
tech návrhu, o způsobu možných ře-
šení problémů Prahy a její metropolit-
ní oblasti. V roce 2016 byl zpracován 
Návrh Metropolitního plánu, který je 
nyní předložen veřejnosti.

Předkládáme výňatky z Návrhu Me-
tropolitního plánu, který je k nahléd-
nutí na adrese https://metropolitni-
plan.wordpress.com/ 

Stanovené Metropolitní priority 
celostátního významu:
•  Rozvoj Letiště Václava Havla (Letiš-

tě Praha/Ruzyně), včetně vybudo-
vání paralelní dráhy RWY 06R/24L.

•  Dostavba Pražského okruhu (SOKP) 
– vybudování úseků stavby 511, 
518, 519 a 520.

K celoměstské dopravě je zde řečeno:
Řešení tohoto problému spočí-
vá v urychlené dostavbě Pražského 
okruhu v severozápadní oblasti Pra-
hy. Zásadním problémem je trvalý 
spor o jeho situování vůči hranici Pra-
hy a podceňování významu a doprav-
ní výkonnosti trasy okruhu v závis-
losti na jeho poloze. Jakkoli oddálená 
poloha okruhu, počínaje variantním 
řešením SS až po vzdálenou trasu 
aglomeračního okruhu rychle snižu-
je v porovnání s prověřenou, oficiál-
ně navrhovanou trasou jeho účinnost 

pro řešení příměstské a vnitroměstské 
dopravy pražské metropole ve pro-
spěch výrazně menšinového podílu 
regionální tranzitní silniční dopravy. 
Snahy o odsouvání Pražského okruhu 
hlouběji na území Středočeského kra-
je jsou systémově chybné a argumen-
tačně zavádějící. Směřují k zopakování 
strategické chyby realizované koncep-
ce v příměstské oblasti na jihu Prahy.

Priority
Proto Metropolitní plán vytyčil v ob-
lasti silniční automobilové dopravy 
prioritu dostavby Pražského okruhu 
v dlouhodobě potvrzené poloze sta-
novené ZÚR hlavního města Prahy 
ve znění aktualizace č. 1 z roku 2014 
s akcentem na stavbu 511 v úseku D1 
– Běchovice, která je podmínkou pro 
vymístění tranzitní kamionové dopra-
vy z oblasti Spořilova a Zahradního 
města a dále staveb 518 a 519 v úse-
ku mezi Ruzyní (R7) a Březiněvsí (D8). 

V této souvislosti je třeba zdůraz-
nit význam stanovené polohy Praž-
ského okruhu nikoliv z hlediska podílu 
tranzitní nákladní dopravy, ale zejmé-
na z hlediska přínosu pro řešení auto-
mobilové dopravy na území hlavního 
města s převažující každodenní indivi-
duální automobilovou dopravou. Ne-
gativním průkazem efektivnosti využi-
tí komunikace budiž realizovaný úsek 
Pražského okruhu v odsazené poloze 
úseku jižně od Jesenice mezi komuni-
kacemi R4 Strakonickou a D1 (MÚK 
Modletice) s omezeným významem 
pro vnitroměstské dopravní vztahy. 

Důsledkem tohoto rozhodnutí jsou 
trvale přetížené úseky Městského 
okruhu v oblasti Barrandovského mos-
tu a Jižní spojky s intenzitou dopravy 
100 až 130 tisíc vozidel/24 h v obou 
směrech, které vytvářejí i přes časté 
dopravní problémy a omezení výhod-
nou alternativu k Pražskému okruhu. 

Koridory Pražského okruhu
Metropolitní plán vymezuje koridor 
Pražského okruhu v úseku mezi napo-
jením v MÚK na dálnici D1 a Běchovi-

cemi v poloze mezi Kolovraty a Říča-
ny, východně od Uhříněvsi a Dubče. 
V úseku Horní Počernice – Březině-
ves je trasa vymezena koridorem vý-
chodně od Satalic, kolem východního 
okraje Vinoře, severně od Třeboradic 
a jižně od Březiněvsi. V úseku Ruzyně 
– Březiněves je trasa v úseku MÚK  R7 
– MÚK Rybářka vedena jižně od Před-
ní Kopaniny a severně od Nebušic, dá-
le jižně od Horoměřic na severní okraj 
Suchdola (MÚK s II/241). Úsek pod 
Suchdolem mezi MÚK s II/241 a MÚK 
Rybářka je veden v tunelové trase. 

Součástí Pražského okruhu je také 
přivaděč Rybářka vedený oblastí Such-
dola a Sedlece mezi západním před-
mostím Suchdolského mostu a ko-
munikací Kamýckou. Přivaděč umožní 
realizaci důležitých dopravních vztahů 
z oblasti Dejvic a Bubenče na Pražský 
okruh a do severní části Prahy podél 
východního okraje Suchdola. Komuni-
kační přivaděč Rybářka je u Suchdola 
vymezen převážně v tunelové trase. 

Koryto Vltavy přechází Pražský 
okruh mostem. 

Námět variantního řešení Pražského 
okruhu
Odkaz na texty odůvodnění díl B ZÚR 
hl. m. Prahy ve znění aktualizace č. 1:

Některé městské části hl. m. Prahy 
podaly ke Zprávě o uplatňování ZÚR 
hl. m. Prahy podnět, požadující pro-
věření alternativní trasy Pražského 
okruhu v poloze od Prahy oddálené 
na území Středočeského kraje. 

Tento podnět byl v průběhu prací 
na aktualizaci č. 1 ZÚR  prověřován 
s využitím podkladu, který byl uplat-
něn jako příloha připomínek ke Zprá-
vě o uplatňování ZÚR hl. m. Prahy 
a vyhodnocován vůči trase ukláda-
né Zprávou k zapracování. Koridor 
regionální varianty Pražského okru-
hu (Silničního okruhu kolem Prahy) 
není obsažen v žádné územně pláno-
vací dokumentaci obcí na území Stře-
dočeského kraje ani v ZÚR Středočes-
kého kraje. Rozvoj Prahy i všech obcí 
v regionu probíhá s předpokladem, 
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že realizace chybějících částí Pražské-
ho okruhu (Silničního okruhu kolem 
Prahy) se uskuteční v koridoru navr-
ženém dle aktualizace č. 1 ZÚR hl. m. 
Prahy, který odpovídá trase okruhu 
vymezené v platném ÚP hl. m. Prahy 
i v územních plánech dotčených obcí 
ve Středočeském kraji. 

Současně je třeba uvést, že byl vzat 
v potaz i negativní postoj obcí ve Stře-
dočeském kraji, které několikrát dekla-
rativně a společně projevily svůj zá-
sadní nesouhlas vůči alternativnímu 
vedení okruhu přes svá území. Nelze 
tedy přijmout často uváděný argu-
ment, že z důvodu sporů, které pro-
vází stabilizované řešení Pražského 
okruhu (Silničního okruhu kolem Pra-
hy), by byla časově bližší jeho realiza-
ce na území Středočeského kraje, když 
ani kraj, ani obce tuto variantu nema-
jí v platné ÚPD, a navíc deklarují svůj 
nesouhlas s takovým řešením. 

V této souvislosti je třeba uvést, 
že ani případná jiná varianta vedená 
po území Středočeského kraje nepo-
vede neosídleným územím. Naopak, 
v posledních dvaceti letech s ohle-
dem na intenzivní urbanizaci pásu 
kolem Prahy a rozvoj obcí v něm, kte-
ré nepočítaly s vedením kapacitní ko-
munikace na svých územích, došlo 
k výraznému plošnému rozvoji, který 
ještě není zcela uzavřen. 

V dokumentaci ZÚR hl. m. Pra-
hy ve znění aktualizace č. 1 se v odů-
vodnění uvádí: „Severozápadní úsek 
Pražského okruhu (Silničního okru-
hu kolem Prahy) pod názvem ,Silnič-
ní okruh kolem Prahy, stavba č. 518 
a 519‘, byl v r. 2001–2002 posuzo-
ván z hlediska vlivů na životní pro-
středí, proces byl završen souhlas-
ným stanoviskem Ministerstva život-
ního prostředí čj. NM700/1327/2020/
OPVŽP/02 e. o., ze dne 30. 4. 2002, 
v němž se konstatuje, že ,z hlediska 
vlivů na životní prostředí lze akcep-
tovat realizaci variant označených 
v dokumentaci jako Ss a J, ostatní 
varianty byly vyloučeny.‘“ Proto by-
lo v minulosti vyhledávání a optima-
lizování trasy Pražského okruhu (Sil-
ničního okruhu kolem Prahy) předmě-
tem mnoha prověřování a posuzování, 
ať už v rámci procesů stavebního zá-
kona nebo posuzování vlivů na život-
ní prostředí. 

Bylo pořízeno mnoho srovnávacích 
multioborových dokumentací s cílem 

porovnat dopady a přínosy variant 
trasování okruhu. V drtivé většině pří-
padů byla v rámci variantního posou-
zení jednoznačně vyjádřena podpora 
stabilizovanému řešení, které je navr-
ženo v ZÚR hl. m. Prahy ve znění ak-
tualizace č. 1. Proto navržený koridor 
pro severozápadní úsek Pražského 
okruhu (Silničního okruhu kolem Pra-
hy) mezi Ruzyní a Březiněvsí (respek-
tive mezi rychlostní silnicí R7 a dálnicí 
D8) sleduje dlouhodobě po desetiletí 
stabilizovanou trasu okruhu, která je 
součástí platného ÚP hl. m. Prahy.

Z výstupů zpracovaných dokumen-
tů vyplývá skutečnost, že v kontextu 
hodnocených kritérií je pro realizaci 
vhodnější varianta „J“, a to z násle-
dujících důvodů:
• výrazně lepší účinnost trasy
•  efektivnější distribuce dopravy 

na vnějším silničním okruhu Pra-
hy v přiměřeně vzdálené poloze 
od vnitřní kompaktně zastavěné 
oblasti metropole

•  vyšší přínos pro ochranu území 
hlavního města před vnější cílovou 
dopravou

•  příznivější rozdělení dopravních in-
tenzit mezi Pražským a Městským 
okruhem

•  kvalitnější zajištění dopravní ob-
služnosti dotčeného území

•  realizace chybějícího propojení 
městských částí Praha 6 a Praha 8

•  výrazně nižší rizika zpoždění pro-
jektové přípravy staveb

• vyšší ekonomická efektivita

Zejména je důležité pro hodnocení 
a argumentaci při volbě vedení tra-
sy Pražského okruhu zdůraznit klíčo-
vé kritérium rozdílné účinnosti silnič-
ního okruhu v neprospěch odsazené 
varianty SS, které je pro dělbu inten-
zit dopravy mezi Pražským a Měst-
ským okruhem natolik zásadní, že lze 
konstatovat: Městský okruh a návaz-
né radiály nejsou na toto zvýšení in-
tenzit dimenzovány a je nežádoucí je 
na tuto situaci dále technicky a ka-
pacitně adaptovat. Vzhledem k dy-
namickému rozvoji vnějších oblastí 
Prahy, který není v souladu s ade-
kvátním rozvojem dopravní a tech-
nické infrastruktury, lze očekávat 
další závažné zhoršení situace, a to 
i v širším území hl. m. Prahy. Další 
průtahy při přípravě staveb 511, 518 

a 519 jsou tedy spojeny se všemi 
negativními důsledky, které souvisí 
s plošným přetížením sítě místních 
komunikací na území hl. m. Prahy při 
absenci kapacitního propojení obou 
břehů Vltavy v severní oblasti Prahy.

Souhrnně řečeno, aktualizace č. 1 
ZÚR hl. m. Prahy i zpracované Vyhod-
nocení vlivu potvrdilo aktuálnost dlou-
hodobě sledované trasy Pražského 
okruhu v územně plánovacích doku-
mentacích, a proto je potvrzen koridor 
původně vymezený v ZÚR hl. m. Prahy 
z roku 2009, který navazuje na ZÚR 
Středočeského kraje a jako jediné ře-
šení vyhovuje jednak úkolům daným 
v Politice územního rozvoje a jednak 
potřebám hlavního města a jeho spá-
dovému metropolitnímu regionu.

Námět výstavby městského 
nízkovodního mostu 
V souvislosti s potřebou řešit chybějí-
cí propojení městských částí Praha 6 
a 8 v oblasti Podbaby byla v minulos-
ti uvažována možnost výstavby tzv. 
nízkovodního mostu v Podbabě s na-
pojením na místní komunikační síť 
Roztocká, Kamýcká na levém břehu 
a napojení na stávající čtyřpruhovou 
komunikaci K Pazderkám na straně 
Bohnic jako náhrada za Suchdolský 
most při odsazené variantě (SS) Praž-
ského okruhu. 

Tato varianta není Metropolit-
ním plánem akceptována, neboť je 
ve zcela zásadním rozporu s doprav-
ní koncepcí hlavního města, a to ani 
s odůvodněním zlepšení dopravní do-
stupnosti Troje, zámku, zoologické 
a botanické zahrady. 

Tento námět s komplikovaným 
technickým řešením včetně tunelo-
vého úseku by znamenal nežádoucí 
zavedení z velké části průjezdné do-
pravy do Trojské kotliny s jejími celo-
městsky významnými areály zahrad, 
s vysokou krajinnou a rekreační hod-
notou území. Ve skutečnosti by se 
jednalo o náhradu funkce Pražského 
okruhu pro vnitroměstskou dopravu 
vedenou po místních komunikacích 
se souvisejícím značným poškozením 
životního prostředí zastavěných ob-
lastí s převážně obytnou funkcí Such-
dola, Troje i Bohnic.

Ivan Vavřík,
zastupitel za ČSSD



S U C H D O L S K É  L I S T Y  2 / 2 0 1 614

názory

M  Praha-Suchdol by m la 
efektivn ji chránit své 
ob any 
a nemrhat finančními prostředky za předem prohrané 
soudní spory!
Interpelace Ing. Arch. Ivana Vavří-
ka a Marka Bora na Zastupitelstvu 
MČ Praha Suchdol dne 14. 4. 2016 
k bodu jednání Zastupitelstva č. j. UZ 
9/4/2016
Rozsudek Letiště ze dne 12. února 
2016 
Rozsudek Silniční okruh kolem Pra-
hy ze dne 26. února 2016

Místo neefektivního boje s Magistrá-
tem hl. města Prahy by měl nastat di-
alog o způsobu provedení plánova-
ných staveb (okruh, paralelní dráha), 
a to tak, aby byli maximálně chráně-
ni Suchdolští občané před všemi ne-
gativními vlivy. 

Dosavadní soudně/právní přístup 
má za následek zanedbávání naší MČ 
z hlediska veřejného prostoru a infra-
struktury. Tento fakt je patrný na kaž-
dém rohu – zejména chybějící kanaliza-
ce, rozbité chodníky a silnice, dopravní 
stoka na ulici Kamýcká apod.

Přitom nedávno prohrané soud-
ní spory jasně ukazují, že jak okruh, 
tak paralelní dráha budou budované 
v původně plánovaných místech. Je-
diné, co tedy těmito soudními kroky 
získáváme, je oddálení dané výstavby. 
Ovšem za cenu vysokých právních ná-
kladů a zejména zaostávání občanské 
vybavenosti obce. Stačí se podívat je-
nom do areálu ČZU, jak může vypa-
dat kulturní městské prostředí a ve-
řejný prostor na úrovni 21. století.

V případě, že začne smysluplný di-
alog o dalším rozvoji Suchdola, jak 
nabízel i náměstek primátorky hlav-
ního města Prahy Petr Dolínek, Such-
dol by měl dostat z městské poklady 
dostatek finančních prostředků, aby 
se udrželo životní prostředí ve stáva-
jících parametrech a zlepšila se ob-
čanská vybavenost a nastala by revi-
talizace dnešních nevyužitých ploch 

uprostřed obce parkovou úpravou 
a sportovním a rekreačním vybave-
ním. Tyto možnosti stále nejsou vyu-
žité a podle toho naše obec zaostává 
oproti jiným městským částem. 

Spor s Letištěm Václava Havla
Začneme letištěm, ale některé závě-
ry jsou platné pro oba spory. Co tedy 
soud 12. 2. 2016 konstatoval:
• soud vnímal, že značná část veřej-
nosti se záměrem rozšíření letiště ne-
souhlasila a snažila se proti tomu bro-
jit. Konstatoval však: Přitom je ale 
třeba si uvědomit, že jsou zájmy celku, 
které se mohou stát v určitém rozsahu 
protichůdnými se zájmy jednotlivců.
• soud jasně deklaroval a platí to pro 
rozvoj Letiště i pro kauzu Silničního 
obchvatu kolem Prahy (SOKP), že Su-
chdol je součástí organismu celého 
hlavního města Prahy jako významné-
ho středoevropského města. Nejedná 
se tedy o ryze investorský zájem.
• soud konstatoval, že rozvoj letiš-
tě (a letecké dopravy vůbec) je od de-
vadesátých let záležitostí sledovanou 
na úrovni státu, což doložil odkazy 
mj. na usnesení vlády ČR č. 99/1991, 
č. 339/1992, č. 413/1998, č. 145/2001.
• dále soud potvrdil, že celý proces 
přijímání rozhodnutí proběhl podle 
daných pravidel a byl s ohledem 
na svou povahu dostatečně transpa-
rentní. Neexistuje tedy důvod, aby 
rozhodnutí magistrátu hl. města by-
lo nezákonné a nelegitimní.
• soud dospěl k závěru, že žádný 
z návrhových bodů žalobců, tedy i MČ 
Praha-Suchdol, nebyl opodstatněný.

V rámci procesu EIA bylo vydáno 
souhlasné stanovisko Ministerstva ži-
votního prostředí dne 26. 1. 2009, 
č. j. 6015/ENV/09, ve kterém se praví:

„Po vybudování paralelní dráhy se 
distribuce hlukové zátěže okolí letiš-

tě Ruzyň v denní době změní. V denní 
době se odlehčí lokalitě Starý Suchdol 
v neprospěch středu Nového Suchdo-
la. V noční době bude hlukem z přele-
tů zatížen Starý Suchdol, střed Nové-
ho Suchdola bude bez hlukové zátěže. 
Výsledná hluková zátěž území MČ Pra-
ha-Suchdol zůstane po zprovoznění 
paralelní dráhy přibližně zachována“.

Nepředpokládá se rozšíření úze-
mí zasaženého nočním hlukem, ne-
boť tento hluk se na území hl. m. Pra-
hy projevovat nebude, anebo se bude 
projevovat pouze v území již zasaže-
ném hlukem v denní době. Je věcně 
chybné i tvrzení, že by se noční hluk 
koncentroval na jednu dráhu. 

Uvažovaný noční provoz po vybudo-
vání paralelní dráhy je nižší, než pro-
voz současný, neboť některé lety bude 
možné přenést do denní doby, noční 
pohyby byly omezeny od 23.30 hod. 
a do 5.30 hod. ráno, a to na maximál-
ně 40 pohybů v jedné noci a pouze de-
finovaným letounům tzv. tišších kate-
gorií. Jde tedy spíše o snížení nočního 
hluku v dnes již zasaženém území.

K Silničnímu okruhu kolem Prahy 
městský soud konstatoval:
• silniční okruh kolem hl. města Pra-
hy je dopravní stavbou, která je již 
v některých úsecích realizována, vůči 
městu Praze plní více funkcí, z nichž 
odvedení tranzitní dopravy předsta-
vuje pouze dílčí část. Okruh bude 
rozvádět též vnější zdrojovou a cílo-
vou dopravu hlavního města a měl by 
umožnit též realizaci některých vnit-
roměstských dopravních vztahů mezi 
okrajovými částmi Prahy. Jeho oddá-
lení do regionu by znamenalo ztrátu 
významné části těchto funkcí a ved-
lo by k většímu přetížení komunikací 
v silně urbanizovaném území Prahy, 
kde navíc kvalita ovzduší i hluková si-
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tuace je nepříznivá (v případě Suchdo-
la například na Kamýcké ulici).
• oddálení okruhu od hl. města Pra-
hy v tzv. variantě Ss vyvolává nepří-
znivé dopravní přetížení vnitřního 
městského okruhu.
• materiálně vzato byla regionální 
varianta Ss prověřena a shledána ja-
ko nepoužitelná, přičemž tento pro-
ces je transparentní. 
• vedení tzv. regionální varianty 
by muselo proběhnout za souhlasu 
Středočeského kraje, který by ji mu-
sel na svém území trasovat. Středo-
český kraj to nikdy neudělal a nikdy 
k tomu neměl ani nakročeno. 
• dalším důvodem současné nemož-
nosti použití varianty Ss je i sku-
tečnost, že poté, co byla v územ-
ním plánu velkého územního celku 
Pražského regionu přijata varianta 
„J“, tak následná stavební činnost 
v tomto regionu nadále vylučuje 
trasování podle varianty Ss. Tato 

varianta je tedy nyní již fakticky ne-
možná. (Jak jsme již několikrát zmi-
ňovali, od roku 2000 je její traso-
vání znemožněno zástavbou, která 
tam v posledních 15 letech vznikla.) 
• k absenci předložení návrhu AZÚR 
ve variantním řešení, které požado-
val Suchdol soud říká: K této námitce 
je třeba předně přisvědčit hlavnímu 
městu Praha v tom, že ani z odkazo-
vaných ustanovení právních před-
pisů, na které poukazuje MČ Pra-
ha-Suchdol a spol., ani z judikatury 
nelze dovodit nutnost zpracování 
návrhu AZÚR ve variantách, a to ani 
obecně, ani v konkrétním posuzova-
ném případě.

Poslední územně plánovací doku-
ment, který platil pro obě území 
– Středočeského kraje i hl. města 
Prahy, byl Územní plán velkého územ-
ního celku pražského regionu z ro-
ku 2006. Ten stabilizoval trasu v jed-

né variantě, a to v tzv. J přes Suchdol. 
Tento dokument byl a je normativní 
a závazný pro obě území.

Ptáme se proto představitelů MČ 
Praha-Suchdol, proč chtějí podat ka-
sační stížnost k Nejvyššímu správ-
nímu soudu s argumenty, které 
Městský soud v Praze shledal jako 
neopodstatněné?

Zároveň navrhujeme Zastupitel-
stvu MČ Praha-Suchdol, aby přijalo 
usnesení, kterým zavazuje vedení MČ 
Praha-Suchdol ke konstruktivnímu 
jednání s partnery – hl. městem Pra-
hou i Letištěm V. Havla – ve věci dří-
ve žalovaných projektů. Jedině tento 
postup považujeme, při vší úctě k ar-
gumentům jejich odpůrců i možnému 
budoucímu zatížení části obce, za je-
dině správný a perspektivní.

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

Snaha o cenzurování 
opozičních zastupitelů v Suchdolských listech
Na posledním, 9. zasedání Zastupi-
telstva městské části Praha-Suchdol 
dne 14. 4. 2016 bylo přijato 10 hla-
sy SOS usnesení, které se týkalo přije-
tí Statutu tiskovin MČ Praha-Suchdol. 
Proti byli zastupitelka paní Žilková 
Stropnická a zastupitelé Zoubek, Bor 
a Vavřík. 

Jak nám bylo sděleno zastupitel-
kou SOS paní Ing. Minárikovou Hrob-
skou, důvodem pro přípravu a přijetí 
Statutu tiskovin MČ Praha-Suchdol je 
obsah článků opozičních zastupitelů, 
které obsahovaly „spoustu zavádějí-
cích informací a nepravdivé osočová-
ní určitých osob“. 

Čtyři zastupitelé (Žilková, Zoubek 
Bor a Vavřík) doporučovali, aby na zá-
kladě právních analýz byl statut tis-
kovin prodiskutován zastupiteli řádně 
a zodpovědně v delším časovém ho-
rizontu a byly vzaty v úvahu odbor-
né názory. Tak, aby v důsledku nedo-
cházelo k cenzurování názorů občanů 
a členů zastupitelstva.  

Ptáme se tedy zastupitelů SOS, 
které to byly zavádějící informa-
ce a nepravdivé osočování určitých 

osob. Na to nám nikdo z SOS ne-
ní schopen konkrétně a jasně odpo-
vědět a tak SOS přistoupilo k cen-
zuře opozičních zastupitelů v novi-
nách, které jsou vydávány za obecní 
peníze a mají sloužit všem obyva-
telům Suchdola. SOS si zvyklo, že 
v posledních letech Suchdolské lis-
ty sloužily jako hlásná trouba úspě-
chů pana starosty Petra Hejla a par-
ty SOS. Suchdolské listy obdivovaly 
pouze jejich hrdinný boj proti zájmu 
ostatních obyvatel Prahy reprezen-
tovaných Zastupitelstvem hlavního 
města Prahy, kterého jsme součástí. 

Po vydání Suchdolských listů č. 
1/2016, kdy byly rozhodnutím redak-
ce zveřejněny příspěvky opozičních 
zastupitelů, kteří reagovali na před-
chozí vyjádření, přijatý statut ome-
zuje možnost vyjádření – omezením 
zdánlivě spravedlivým. Podle čl. 4 je 
zaručený prostor pro sdělení a stano-
visko členů zastupitelstva MČ stano-
ven na 0,5 strany pro každý politický 
subjekt. Tento požadavek chápeme 
jako skrytou snahu cenzurovat stano-
viska opozičních zastupitelů. 

Pro úplnost přikládáme citaci 
z právního názoru advokáta pana 
JUDr. Františka Vyskočila Ph.D., kte-
rému jsme navrhovaný Statut tisko-
vin MČ Praha-Suchdol dali k posou-
zení. Celé toto vyjádření je možno 
dohledat v Příloze 6 k zápisu z 9. za-
sedání zastupitelstva 

„Vydavatel periodického tisku 
územního samosprávného celku je 
povinen poskytovat objektivní a vy-
vážené informace o územním samo-
správném celku a poskytnout přimě-
řený prostor pro uveřejnění sdělení, 
které vyjadřuje názory členů zastu-
pitelstva územního samosprávného 
celku, týkající se tohoto územního sa-
mosprávného celku.

Toto ustanovení tak ukládá vyda-
vateli, mimo jiné, aby zajistil přimě-
řený prostor pro uveřejnění sdělení 
členů zastupitelstva územního samo-
správného celku.

Sdělení a stanoviska zastupitelů 
by neměla být zkracována, jelikož se 
jedná o důležitou složku komunika-
ce s voliči a občany MČ. Navíc, prá-
vě taková komunikace je nesporně 
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Nad schváleným Statutem 
tiskovin M  Praha-Suchdol
Dne 14. dubna 2016 schválilo Za-
stupitelstvo MČ Praha-Suchdol sta-
tut tiskovin této části určující zásady 
při vydávání Suchdolských listů (SL) 
a Such dolské mozaiky. Vzhledem k to-
mu, že jde o dokument regulující zása-
dy svobody slova v naší obci, považu-
je redakce internetových Suchdolských 
novin za přirozené se k němu vyjádřit. 
Mimo jiné i proto, že v běžné praxi řeší 
jejich redaktoři podobné problémy, ja-
ko redakční rada i redaktor SL.

Není divu, že se vedení radnice od-
hodlalo k určení těchto zásad, když po-
slední číslo listů č. 1/2016 mimo slova 
starosty i cenných informací z knihov-
ny, výstavní síně, o programu komunit-
ní zahrady, slova o webu historiesuch-
dola.cz a dalších aktuálních informací 
o chystaných jarních akcích přineslo: 
odpověď zastupitele Ivana Vavříka pa-
nu Kosovi, paní Poláchové a doc. Be-
nešovi s názvem Strašení na Suchdole, 
dva příspěvky zastupitele Marka Bora 
K našim furiantům, což byla odpověď 
na článek Martina Kose v SL č. 4 loň-
ského roku, a pak další reakce na slova 
Dany Poláchové s názvem Co děláme 
pro Suchdol?, i příspěvek Suchdol oči-
ma sousedky Žilkové někdy i Stropnic-
ké a navíc článek Oldřicha Vacka z ka-
tedry zahradní a krajinné architektury 
ČZU, v podstatě kritizující radniční akci 
Alej do Horoměřic, mimo jiné proto, že 
nejde o alej, ale o stromořadí, které by-
lo navíc připraveno bez jistě prospěšné 
konzultace s odborníky z ČZU, což se 
projevilo v tom, že byly zasazeny stro-
my, které jsou v Únětickém údolí káce-
ny jako cizorodé našemu prostředí.

Redakční rada ve složení Ing. P. Ho-
řejš, Z. Krumpholcová, ak. mal. A. Ská-
lová, Ing. V. Štěpánková a K. Vostrov-
ská, jestli snad měla vliv na složení 
čísla, musí skončit. 

Bez ironie, nesmírně cenná činnost 
listů, které sloužily a nadále jistě bu-

dou sloužit informacím o obci, o její 
historii i současnosti, o činnosti školy 
a knihovny i dalších organizací či sdru-
žení a hlavně byla vždy výkladní skříní 
radnice, prokázala odvahu poskytnout 
větší prostor opozičním zastupitelům 
a vůbec kritikům radnice. Takže ra-
da musí skončit, jak praví čl. 6 nové-
ho statutu: „Funkci redakční rady pl-
ní zastupitelstvo MČ.“ 

Statut bude podle usnesení uplatňo-
ván od zpravodaje 3/2016.

0,5 STRANY NENÍ 
„PŘIMĚŘENÝ PROSTOR“
Existuje zkušenost, že většinový hlas 
našeho zastupitelstva klidně zruší 
po volbách ustavený Výbor pro rozvoj 
Suchdola, protože se „bohužel ukáza-
lo, že výbor nebyl schopen své základní 
poslání plnit,“ jak oznámila nepodepsa-
ná zpráva právě v SL. Lze se obávat, jak 
budou listy od č. 3/2016 vypadat.

Pro úplnost dodáváme, že zvolený-
mi členy onoho výboru s kompetencí 
navrhovat koncepční otázky týkající se 
obce, byli sice starosta Petr Hejl i Mi-
chal Lobkowicz, kteří ovšem nemoh-
li přehlasovat tři další zvolené členy: 
Veroniku Žilkovou, předsedkyni, Anto-
nína Ptáčka a Ivana Vavříka, takže je 
z logiky řízení naší obce, že neposlušný 
výbor musel z kola ven.

Ale zpět ke statutu. Není proč po-
známkovat čl. 2, který stanoví tematic-
ké zaměření. Stejně tak rozumná ome-
zení znemožňující publikaci příspěvků 
vulgárních či v rozporu s obecnou mí-
rou slušnosti. 

S tím máme také zkušenost, Such-
dolské noviny omítly publikovat reak-
ce lidí útočících na psychickou způso-
bilost autorů článků nebo obsahovaly 
hrozbu trestním postihem za vyjádře-
ní názoru. Článek 4 nazvaný Sdělení 
a stanoviska členů zastupitelstva MČ 
však garantuje, že se od onoho 3. čís-

la SL, kdy začne být statut uplatňo-
ván, nebude opakovat podoba čísla 
1/2016. „Zaručený prostor pro sdě-
lení a stanoviska členů zastupitelstva 
MČ je stanoven na 0,5 strany pro kaž-
dý politický subjekt působící v zastu-
pitelstvu MČ.“ Což je v rozporu s pů-
vodním doporučením „nezveřejňovat 
příspěvky o činnosti politických stran 
a hnutí“, které bylo vyloučeno, proto-
že odporuje Listině práv a svobod, sou-
části naší ústavy. Ta přece prosazuje 
„garanci a ochranu svobodné soutěže 
politických stran“, základ našeho de-
mokratického zřízení.

Ona restrikce stanovující pouze 
0,5 strany pro politický subjekt, je 
v přímém rozporu s dalším zákonným 
principem, v tomto případě tiskovým 
zákonem, který ukládá vydavateli, te-
dy MČ Praha-Suchdol, „poskytnout 
přiměřený prostor pro uveřejnění sdě-
lení, které vyjadřuje názory členů za-
stupitelstva územního správného cel-
ku (ÚSC), týkající se tohoto územního 
správního celku.“

Na což upozornil předkladatele ná-
vrhu ve svém konzultačním sdělení vy-
zvaný Oldřich Kužílek, poradce pro ote-
vřenost veřejné správy. Toto omezení 
vnímal v přímém rozporu s tiskovým 
zákonem, který zaručuje všem „při-
měřený prostor“. Ten se obecně člení 
na „zaručený minimální prostor“, a dá-
le nad jeho rozsah další prostor až k do-
sažení „přiměřeného prostoru“. Podle 
jeho vyjádření „omezení na 0,5 strany 
spíše odpovídá stanovení ,zaručeného 
minimálního prostoru‘, nikoli však za-
jištění ,přiměřeného prostoru‘. Přimě-
řený prostor se totiž navíc musí posu-
zovat též ke vztahu k prostoru, který 
je v periodiku věnován stanoviskům 
vedení radnice (členů rady). Pokud 
ten je rozsáhlý, i ,přiměřený prostor‘ 
pro ostatní členy zastupitelstva mu-
sí odpovídat tomuto rozsahu s ohle-

jedním z klíčových úkolů periodik sa-
mosprávných celků. Přitakáním na-
vrhovanému restriktivnímu přístupu 
by lokální periodika ztrácela svůj vý-
znam a smysl.

Konkrétně vymezený limit tiskové 
strany v tomto případě tak hodno-
tíme jako zjevně odporující tiskové-
mu zákonu. Lze se důvodné obávat, 
že navrhovaná úprava statutu má 

vést k omezování projevů opozičních 
zastupitelů.“

Ivan Vavřík,
zastupitel za ČSSD
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dem na jejich zastoupení v zastupitel-
stvu. Nelze tedy a priori stanovit, že 
0,5 strany dostatečně zaručuje ,při-
měřený prostor‘“.

JUDr. František Vyskočil, Ph.D. ve vy-
jádření pro Suchdolské noviny ocenil, 
že MČ Praha-Suchdol projevila vůli in-
spirovat se při tvorbě statutu Manuá-
lem pro dobré radniční periodikum, ale 
upozorňuje na jeho komentář k této 
věci, z něhož nevyplývá, že by se dopo-
ručovalo určení nějakého rozsahu sdě-
lení; naopak Manuál vyzdvihuje onu zá-
sadu přiměřenosti prostoru.

Pokud mají podle něho zastupite-
lé možnost prostřednictvím tohoto 
periodika se vyjádřit toliko čtyřikrát 
za rok, „nemohou být takto nepři-
měřeně omezeni ve svém zákonném 
právu se vyjádřit v potřebném a do-
statečném rozsahu.“ Sdělení a stano-
viska zastupitelů by neměla být podle 
něho zkracována, jelikož se jedná o dů-
ležitou složku komunikace s voliči a ob-
čany MČ. Navíc právě taková komuni-
kace je nesporně jedním z klíčových 
úkolů periodik samosprávných celků. 
Přitakáním navrhovanému restriktivní-
mu přístupu by lokální periodika ztrá-
cela svůj význam a smysl. 

Samozřejmě nelze podle něho roz-
porovat, když redaktor vyzve auto-
ra ke zkrácení nepřiměřeně dlouhého 
textu, avšak paušalizovanou limitaci 
na 0,5 tiskové strany lze podle něho 
označit „jako nepřípustnou.“

JUDr. Vyskočil ještě dodal, že řada 
periodik pražských MČ vychází mě-
síčně při nevýrazně kratším rozsahu, 
a „s podobným omezením jsme se ne-
setkali“. Konkrétně vymezený limit 
tak hodnotí jako „zjevně odporující 
tiskovému zákonu. Lze se důvodně 
obávat, že navrhovaná úprava statu-
tu má vést k omezování projevů opo-
zičních zastupitelů“.

PRÁVO NA ODPOVĚĎ EXISTUJE
Oldřich Kužílek ve svém komentáři ta-
ké rozporoval bod 8 čl. 3, který v návr-
hu statutu stanovil, že „na zveřejnění 
příspěvku není právní nárok“. Na pro-
tizákonnosti tohoto bodu nic nemě-
ní, nebo dokonce tento rys ještě zdů-
razňuje, přijatý dodatek, že se „toto 
ustanovení netýká zastupitelů MČ“. (!) 
Zákonně je stanovené „právo na od-
pověď“, kterou je povinen každý vyda-
vatel respektovat, „jestliže bylo v pe-
riodickém tisku uveřejněno sdělení 

obsahující skutkové tvrzení, které se 
dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí 
určité fyzické osoby, anebo jména ne-
bo dobré pověsti.“ Toto právo mohou 
navíc využít po smrti fyzické osoby 
i manželé a děti, případně rodiče této 
osoby, byť lze předpokládat, že se po-
dobná vyjádření do listů nedostanou. 
Nicméně dávat do statutu zásady po-
rušující zákon, to svědčí o neznalos-
ti zákona, ale hlavně o předpojatos-
ti předkladatelů i těch, kdo statut 
schválili.

„NELZE SI PŘEDSTAVIT VĚTŠÍ 
STŘET ZÁJMŮ“
Důležité je postavení redaktora, který 
má pochopitelně rozsáhlé pravomoci. 
Bude rozhodovat „o zveřejnění či ne-
zveřejnění došlého příspěvku“, mů-
že také „zveřejnit jen část příspěvku 
či použít citaci v reakčním článku.“ (!) 
Snad jsou tím myšleny běžné zásady 
redakční práce.

Otázka však vůbec je, obávám se, 
kdy bude redaktor jmenován, proto-
že, jak praví bod 5 čl. 7, „pokud re-
daktor není jmenován, nebo nemůže 
svou funkci plnit, zajistí plnění jeho 
úkolů rada MČ“.

Už citovaný Oldřich Kužílek sdělil 
na požádání vedení radnice, že v ná-
vrhu statutu „chybí otázka střetu zá-
jmů, která se ukazuje pro objektivitu 
a vyváženost jako zásadní. Z přímé-
ho vlivu na obsah periodika by mě-
li být rozumně odděleni (aniž by se 
jim bránilo nastolovat témata a před-
kládat podklady, stanoviska a názo-
ry) členové vedení (rady). Podle sta-
tutu jsou však členy redakční rady 
(zastupitelstva).

To je v přímém rozporu s požadav-
kem na „nezávislé“ postavení redakto-
ra, který by podle Kužílka měl být ne-
závislý na vedení a mohl formulovat 
nezávislou reflexi vedení radnice. V pří-
padě, že funkci redaktora plní zastupi-
telstvo jako celek, „nelze si představit 
větší střet zájmů, nemluvě o neprak-
tičnosti a faktickém zastřešení sku-
tečné funkce redaktora (kterou si pod 
takovým krytím logicky přivlastní ně-
který z členů rady).“

Ukáže se, nakolik budou zkušenosti 
se zrušením Výboru pro rozvoj Such-
dola i s řízením zastupitelstva podob-
né při vedení listů. Oldřich Kužílek 
ve svém komentáři totiž za nešťast-
ný považuje koncept, že redakční ra-

du tvoří „celé zastupitelstvo“. Odvo-
zení redakční rady od zastupitelstva 
je podle něho systémově správně, ale 
v případě sporu redaktora s vedením 
radnice jej však těžko může operativ-
ně řešit zastupitelstvo. 

Podle Kužílka „není tak ani umož-
něna účast osob mimo zastupitel-
stvo podílet se na činnosti redakční 
rady. Existují obce, například Černo-
šice, Semily, kde se dokonce redakč-
ní rada záměrně koncipuje mimo za-
stupitelstvo. V devítičlenné redakční 
radě Prahy 6 jsou pouze tři členové 
zastupitelstva“.

Je otázkou vedení naší obce, na-
kolik si s odstupem času najde chví-
li k novému projednání statutu, kte-
rý je podle vyjádření právních autorit 
i poradce pro otevřenost veřejné sprá-
vy v rozporu se zákonem, podporu-
je střet zájmů a prosazuje i závislost 
periodika ÚSC, tedy i MČ Praha - Su-
chdol, pouze na vedení radnice. Jak 
stanoví tiskový zákon, místní tiště-
ná periodika ÚSC totiž naplňují znaky 
médií veřejné služby. Podle jejich defi-
nice je cílem jejich provozování zabrá-
nit zneužití médií politickými strana-
mi a podpořit média, jako čtvrtý pilíř 
demokracie. Jde zároveň o prosazení 
či obranu svobody slova.

Jakkoliv je ve statutu zřetelná snaha 
proti zneužití dosud především infor-
mačního média k politickému „boji“, je 
zároveň zřejmé, že při vetšinovém jed-
nobarevném vedení radnice bude slou-
žit soustředění řídící moci při vydávání 
SL cílům dnešního politického vedení. 
Se zkušeností se zamlčováním nepo-
hodlných informací, s nechutí zadávat 
analýzy a plány sloužící sice obci, ov-
šem nikoli prioritám radnice, považu-
jeme za správné se z hlediska obrany 
svobody slova vyjádřit ke statutu, sta-
novujícímu zásady při vydávání SL. 

S úctou k dosavadní činnosti pe-
riodika sloužícího obci vyslovujeme 
naději, že se nesprávné i protizákon-
né zásady statutu kritizované práv-
níkem i poradcem pro otevřenost 
veřejné správy neprojeví negativně. 
Jakékoliv omezování svobody slova se 
bohužel vždy ukázalo jako předstupeň 
dalších svobodu omezujících opatření. 
I proto je správné o statutu diskuto-
vat, a to nejen na politicky složeném 
zastupitelstvu.

František Cinger 
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Vážený zastupiteli,
milý Ivane, 
možná je čas si pár věcí zopakovat. 
„My, co spolu mluvíme“ – řekněme 
ti, kteří volili SOS – máme v lecčems 
různé názory, ale tohle nás, věřím, 
spojuje. 

 když si vezmeme mapu Prahy 
a Středočeského kraje, a zapíchne-
me kružítko do středu Prahy (spole-
čenského, geografického, kulturní-
ho, historického – vyber si), nachází-
me ono centrum ve velmi dobré sho-
dě někde nepříliš daleko – řekněme 
do 1 km – od orloje. 

 když potom chceme dělat kružnice 
od onoho virtuálního centra, připa-
dá nám velmi divné, že s kružnicemi 
má to, co je vydáváno za okruh ko-
lem Prahy jen velmi málo společného 
– a to i přesto, že tu v podstatě žád-
ná zásadní překážka není. 

 naši otcové byli rozumní – a to 
v době, kdy bylo v celé ČSSR mé-
ně aut než dnes v Praze – plánova-
li okruhy tři, dosti kulaté, v podstatě 
soustředné kružnice od centra, za-
tímco pozdější plánovací mudrcové 
nám tady na severozápadě ty okru-

hy scvrkli na okruhy dva a ten vněj-
ší tady na severozápadě prostě v plá-
nech už není. 

 po čtvrtstoletí (!) svobodných de-
bat o dopravě v naší lokalitě – mám 
tím na mysli severozápadní kvadrant 
na výše uvedené mapě s vyznače-
ným centrem – plus po mnohamiliar-
dových investicích do dopravy jsme 
se posunuli opravdu komicky:
   veřejná doprava mne dosta-

ne do centra prakticky stejně 
rychle jako v roce 1980, ale to 
je vlastně jedno, protože tam 
všichni míříme spíše výjimečně. 
Ale třeba na Gymnázium Arab-
ská, kam jsme jezdili denodenně, 
se naše děti a vnoučata dosta-
nou zřejmě lehce pomaleji, než 
my za bolševika. 

   jediný opravdový dopravní po-
krok, přínos pro naše seniory, 
jsou ty miniautobusy protkávají-
cí naše okolí. 

 asi jsem natvrdlý, ale opravdu 
nechápu, proč bych měl chtít po-
krok v podobě dálničního obchva-

tu pro kamiony s tureckými manda-
rinkami do Berlína mířící čtvrtým 
multimodálním koridorem pouhých 
6–7 km od centra v situaci, kdy Stře-
dočeský kraj včetně Prahy už je zce-
la definitivně jeden urbanistický ce-
lek, ať už to je byrokraticky rozdělené 
jakkoliv: jeho obyvatelé jezdí za prací 
směrem k centru. 

 last but not least: na prohlašení ty-
pu „držte ústa a krok a budete ve va-
tě“, nemáme žaludek. Bohužel Tvůj 
nápad, že dětské hřiště bude nad tu-
nelem, ve kterém jede kamion mířící 
třeba z Turecka třeba do Berlína, je 
jen další v řadě.

Na závěr jsem měl chuť ti napsat 
„S pozdravem levnému, rychle po-
stavenému a účelnému tunelu Blan-
ka zdar.“ Ale nečiním tak. 

Zdravím srdečně a přes to, že ne-
mám stejný názor, jsem kdykoliv 
ochoten hledat dál kompromisy tak, 
aby se za nás naši potomci nemuse-
li stydět. 

Jirka Radvanský 

Reakce na lánek 
paní Žilkové,
která opět útočí na TJ Slavoj Suchdol
Vážení občané Suchdola, dovolte 
mně uvést nepravdivé informace 
paní Žilkové na pravou míru. Ne-
vím, proč paní Žilková na naši TJ 
neustále útočí, přestože před vol-
bami na fotbalovém hřišti slibova-
la, jak nás bude ve všem podpo-
rovat, zatím o nás šíří nepravdivé 
informace. Na to, co slibovala, je 
hodně svědků, kteří se toho dne 
zúčastnili dění na fotbalovém 
hřišti. 

Není pravda, že jsme po revolu-
ci dostali dva pozemky od státu, 
tj. u sokolovny a fotbalové hřiště. 
U sokolovny jsme museli dle soud-

ního rozhodnutí vrátit část pozem-
ku České obci sokolské. Pozemek, 
který nám zůstal, TJ Slavoj Such-
dol řádně nakoupila nebo směnila 
za pozemky, které měla po Such-
dole. Z toho je zcela jasné, že po-
zemek vlastnila již dávno před 
revolucí. 

Co se týče pozemku fotbalo-
vého hřiště, tak nám byl převe-
den do vlastnictví ze zákona v ro-
ce 2003. Na tento pozemek byla 
dávno před revolucí řádná smlou-
va o trvalém užívaní. Na základě 
této smlouvy nám byl tento poze-
mek převeden do vlastnictví. Kdy-

bychom tuto smlouvu neměli, tak 
jsme pozemek nedostali, podobně 
jako se to stalo některým klubům. 

Doufám, že paní Žilková přesta-
ne šířit nepravdivé informace, ne-
boť tyto její nepravdivé informa-
ce poškozují dobré jméno TJ Slavoj 
Suchdol a znevažují práci všech, 
kteří zdarma pomáhají. 

Přesné informace o možnosti no-
vého hřiště naleznete na webových 
stránkách Suchdolských novin.

S úctou 

Ladislav Laška,
předseda TJ Slavoj Suchdol
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Reakce na rádoby 
seriózní lánek 
„Strašení na Suchdole“ 
pana Vavříka v Suchdolských listech 1/2016.
Pane Vavříku, pokud chcete získat po-
litickou moc a získat pro svoji pod-
poru širší veřejnost, bylo by dobré 
kdybyste se držel korektního a objek-
tivního způsobu vyjadřování. Pojďme 
ale k věci:

Pan starosta Petr Hejl a kolektiv je-
ho spolupracovníků a suchdolských 
spoluobčanů opravdu již mnoho let 
hájí zájmy Suchdola, a to velmi oběta-
vě a dobře. Nejedná se o nějakou „par-
tu SOS“, jak jste je nazval, ale o desítky 
a stovky občanů a stovky a tisíce ho-
din dobrovolnické práce, kterou sou-
časné vedení městské části koordinuje 
a plně podporuje. Je to tedy naprosto 
ukázkový příklad toho, jak lidé zvolení 
lidmi mají pracovat v zájmu těchto lidí.

Zájem převážné většiny suchdol-
ských občanů je, aby tato městská 
část zůstala zachována nám i našim 
potomkům tím, čím ve své podstatě 
je. Zdravou a zelenou obytnou loka-
litou s rozumnou mírou dopravní zá-
těže, a tím i s rozumně dýchatelným 
vzduchem a rozumně hlučným pro-
středím. (Je to něco, co velká část 
Prahy dík jednostranné a bezohled-
né podpoře podnikatelských a do-
pravních aktivit nenávratně ztratila.)
Právě k tomuto cíli by mělo vést úsi-
lí nezkorumpovaných a nekariéristic-
kých lidí a také se to na Suchdole pře-
vážně dělo a díky Bohu stále děje. 
Protože moderní město 21. století ne-
smí budovat svoje prostředí na prvním 
místě pro auta a letadla, ale na prvním 
místě musí být zdravý život lidí, kteří 
v tomto městě žijí. Tedy auta a letadla 
se musejí tak či onak přizpůsobit. Pří-
kladů, že to jde zásadně odlišně, než 
hájíte a prosazujete, lze při dobré vůli 
najít v zahraničí i u nás bezpočet.

Průjezd statisíců aut, nákladních vo-
zů TIR a jejich rakovinotvorných zplo-
din nikdy nebude v zájmu života koho-
koliv a kdekoliv. Nesnažte se nikomu 
namluvit, že zahloubení okruhu do pár 

set metrů dlouhé rýhy Suchdol jako 
takový ochrání před zplodinami a hlu-
kem. Zahloubený okruh je ve své pod-
statě jen chytře alibistické řešení. Je 
to optický klam, že okruh není. Jen-
že on by byl... a to včetně svého smr-
tonosného vlivu na podobu Suchdola, 
v podobě nájezdů, výjezdů, rakovino-
tvorných zplodin, hluku atd. To, že nad 
ním můžou případně vzniknout něja-
ké další podnikatelské aktivity, hřiště 
atd., je naprosto nepodstatné ve srov-
nání s obrovskou ztrátou jedinečnosti 
zdravého a pěkného životního prostře-
dí Suchdola jako celku, s možností roz-
voje a růstu. Děkujeme, jedna „Blan-
ka“ nám pro delší dobu určitě vystačí.

Ale pojďme dál v pohledu na Vaše 
dezinformace a podivné komentáře 
k dění na Suchdole. Urážlivě se zmi-
ňujete o „usmolené“ komunitní za-
hradě. Tato zahrada vzniká k rados-
ti a díky úsilí mnoha lidí. Nestačím se 
divit, jak snadno si plivnete (Váš vý-
raz usmolená k. zahrada...) na nadše-
nou práci mnoha dobrovolníků, dětí, 
mladých rodin atd. I kdyby v této lo-
kalitě teoreticky někdy za pět, deset 
nebo dvacet let mělo být něco jiného, 
význam tohoto počinu je stejně velký 
a jiná podobná zahrada na jiném mís-
tě by pouze navázala a dál rozvíjela 
tento odkaz.

A ještě pár slov k letišti. Argumen-
tujete, že při případném vybudování 
paralelní přistávací dráhy by se pro-
voz na té stávající dráze automaticky 
zmenšil, protože zátěž by se rozdělila 
na dvě dráhy. To je naprostý nesmysl 
a myslím, že ani Vy nejste tak nein-
formovaný, abyste se tímto tvrzením 
pouze nesnažil mást nezasvěcené lidi.

Vaše úvaha o snížení hluku na sou-
časné dráze bohužel neodpovídá ofici-
álnímu předloženému projektu na roz-
šíření letiště:

 hlukové pásmo s neomezeným ven-
kovním hlukem BY SE V PŘÍPADĚ VY-

BUDOVÁNÍ NOVÉ – další přistávací 
dráhy ROZŠÍŘILO!

 paralelní dráha BY BYLA umístěna 
přímo nad středem Suchdola, TAK-
ŽE hluk z nové dráhy BY TAK ZASÁHL 
CELÝ SUCHDOL.  Stejně tak, jako jsou 
nyní letadla z okraje Suchdola slyšitel-
ná na většině jeho území, přesun čás-
ti letadel do středu Suchdola BY NIC, 
KROMĚ DALŠÍ DEGRADACE ŽIVOTNÍ-
HO PROSTŘEDÍ, NEPŘINESL.

 V PŘÍPADĚ, že by došlo k vybudování 
další přistávací dráhy („paralelní“), by 
se kapacita letiště ZVĚTŠILA MINIMÁL-
NĚ NA DVOJNÁSOBEK proti součas-
nému stavu! Rozvoj letiště po výstav-
bě dráhy je NOVĚ a trvale navrhován 
a prosazován jako NEOMEZENÝ. ANI 
z hlediska nákladní dopravy souvisejí-
cí s letištním provozem by žádná další 
přistávací dráha tento provoz nezmen-
šila, ale znásobila, to je logické.

Prosazovaná paralelní dráha by 
naopak umožnila pouze další rozvoj 
podnikatelských aktivit pro přepra-
vu nejen lidí, ale nově zejména zboží. 
V našem blízkém okolí by tak zakrát-
ko vyrostla síť překladišť a navazují-
cích komunikací napojených na okruh 
a ve spojení s Vámi hájeným okru-
hem to do sebe zapadá jako kostičky 
Lego. Je jisté, že by se naskytly vyni-
kající možnosti pro podnikatele a po-
litiky na těch správných místech, ale 
na úkor našeho zdraví. Takže shrnu-
ji: Suchdoláci by si paralelní dráhu 
odskákali minimálně dvojnásobným 
množstvím přistávajících a vzlétají-
cích letadel.

Tímto komentářem odpovídám 
na Váš (obávám se, že poněkud výraz-
ně populistický) podnět podpořit pa-
ralelní dráhu nad Suchdolem a okruh 
přes Suchdol.  Opravdu ne, děkujeme 
– bylo by té mezinárodní dopravy přes 
Suchdol víc, než je zdrávo.
  

Jan Nováček
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O strašení a konejšení
V současné době se příliš nenosí 
úcta k názorům druhého. Článek pa-
na zastupitele Vavříka je toho dob-
rým příkladem. Pan zastupitel ne-
může napsat, že má prostě jiný 
názor než pan starosta Hejl. Mu-
sí mu podsouvat hledání nepřítele, 
strašení voličů a následně zahledě-
ní a infantilní soustředění na vlast-
ní píseček. A dokonce se dočteme 
o příměru nového domu a žumpy.

Možná je to tím, že panu Vavří-
kovi chybí argumenty, po kterých 
tolik volá. Všichni notoricky víme 
– okruh je skrz Suchdol plánován 
již od 30. let a všichni s ním muse-
li a musí počítat. Zatímco varianta J 
je poměrně dobře připravena, o va-
riantě Ss se zatím nemluví a nepři-
pravuje se. Znamená to, že je tedy 
špatná?

Zpět k domu se žumpou. Co když 
je páně zastupitelův příběh trochu 
jiný? Co když chce soused postavit 
žumpu u mne? Původně před 80 le-
ty měl můj otec nepotřebnou část 
pozemku, a tak se se sousedem do-
hodli, nezávazně. Ale přece jen, ro-
dina se rozrostla, na původně nepo-
třebné části pozemku jsem postavil 
nový dům, a nyní se mi tam žumpa 
nejen nehodí, dokonce její umístění 

odporuje hygienickým předpisům, 
jejichž dodržení stavbu žumpy vel-
mi prodraží.

Původně možná velmi prozíravý 
plán stavby obchvatu skrze Suchdol, 
je nyní po 80 letech opravdu trochu 
neaktuální. Nedovedu si představit, 
že by starosta, který řekne: „Sice se 
zatím 80 let nekoplo, ale v plánu 
obchvat je, a tak tu holt bude, má-
me smůlu“, mohl být se svou prací 
spokojen a voliči volen. Opravdu ne-
vím, jaký je pan Hejl člověk, ale mys-
lím, že nemá na vybranou, než bojo-
vat, apelovat, upozorňovat i žalovat 
a soudit se, aby této neaktuálnosti 
zabránil.

Vraťme se k panu Vavříkovi. Už 
jsem si v jeho článcích zvykl na to, 
že obchvat středem Suchdola, oko-
lo nové domovní výstavby v Horo-
měřicích a dvoupodlažním mostem 
skrze chráněnou oblast je prostě su-
per. To jsem však netušil, jak málo 
jsem informován. V pokračování je-
ho příspěvku jsem se totiž dočetl 
hlavní důvod vzniku paralelní přistá-
vací dráhy. Letiště ji  chce postavit 
proto, aby odlehčilo Suchdolu! Bude 
totiž možné stávající letecký nápor 
rozdělit na dvě paralelní dráhy, a te-
dy současnou intenzitu provozu sní-

žit. Tedy investice, která nepřinese 
investorovi žádný zisk, investice jen 
pro dobro občanů! 

No, nevím, jestli s touto argumen-
tací souhlasí představitelé a vlast-
níci letiště, ale myslel jsem, že dru-
há dráha je nutná právě pro zvýšení 
přepravní kapacity letiště. Utlumení 
letecké dopravy přinesla světová kri-
ze, tedy jsme dočasně druhou dráhu 
nepotřebovali. Ale nyní opět provoz 
poroste. 

Ve světle posledního článku si 
musím pro sebe říci, že pan Vavřík 
otevřeně lže. U přistávací dráhy je 
to jasné. Tedy je to pravděpodobné 
i u obchvatu. Asi se bude kroutit, že 
došlo k nepochopení nebo že redak-
ce jeho příspěvek upravila apod. 

Pro mne je situace jasná. Pra-
ha obchvat potřebuje a pohodlněj-
ší (a pro někoho jistě i výnosnější) je 
zvolit již předpřipravenou jižní vari-
antu, byť je složitější, dražší a vede 
středem obce a v blízkosti nové zá-
stavby, než složitě hledat trasy se-
verní varianty, která je sice delší, ale 
levnější. Zvláště, když pro tuto vari-
antu není vůle a několik let se o ní 
jen mluví a mluví, ale nekoná.

Libor Zahradníček

Na blbou kritiku 
blbá reakce
Asi mě neznáte, na Suchdole teď 
zrovna nebydlím, zato ale poctivě 
čtu Suchdolské listy. A jen kroutím 
hlavou. Proč na mě ze stránek rad-
ši bohorovně neshlíží starosta s nic-
neříkajícími blafy, jako ve všech nor-
málních plátcích pražských čtvrtí 
(viz např. Praha 5 či Praha 6)? Proč 
naopak na moji důstojnost útočí za-
stupitelé s tak žalostným verbálním 
projevem? Když mohou Ivan Vavřík, 
Marek Bor a Veronika Stropnická, 
i já si udělám ze Suchdolských listů 
svoje Haló noviny. 

Takže haló, tady Křivan. Můj vý-
běrový suchdolský životopis: u vr-
by (ne)zapomenuté jsem si taky 

hrával, při výletech se školní dru-
žinou někdy v roce 1988 a i poz-
ději v letech devadesátých (s jinou 
družinou, Ostřížů). Jako malé dítě 
mě bavilo pozorovat letadla (hlavně 
na Kozích hřbetech), jezdit s rodi-
či autem skrz tunely (nejradši jsem 
měl Husákovo ticho, bylo fascinu-
jící vjet jen tak pro nic za nic pod 
zem) a taky jsem pomáhal na bri-
gádách ve staré bubenečské čistič-
ce. Později jsem prodělal mnoha-
letý jazykový výcvik, díky kterému 
mě dneska vytočí kdejaký demagog 
(„demagogie = způsob klamání lži-
vými sliby, lstí a záměrným pře-
krucováním skutečnosti; užívání 

tohoto způsobu v politice pro zís-
kání mas“). S touto životní zkuše-
ností se teď vyjádřím k tématům 
(I.) tzv. Kyzlíkovy stezky, (II.) výstav-
by pražského okruhu, (III.) paralelní 
dráhy i (IV.) kanalizace v Suchdole. 

(I.) Kyzlíkova stezka je od rekon-
strukce zpevněná „cesta“, už to ne-
ní strouha ani příkop. A tenhle fakt 
naštěstí neohrozilo ani udání Ivana 
Vavříka a Marka Bora na Odbor vý-
stavby MČ Praha 6.

(II.) Pražský okruh je podle záko-
na „dálnice“: krásná, červeně zna-
čená D0. Podle Marka Bora je to 
dnes jedno, ale před půl rokem se 
mě tady snažil Ivan Vavřík přesvěd-
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Jistota u nájemného
Úprava „jistoty“ je  jedna z pod-
statných změn, které přinesl no-
vý občanský zákoník od roku 2014, 
a čemu se za dřívější právní úpra-
vy říkalo kauce (maximální výše by-
la zákonem stanovena na trojnáso-
bek měsíčního nájemného). Nyní jde 
o pojem jistota, upravený v § 2254 
občanského zákoníku.

Pronajímatel je podle současné 
úpravy oprávněn požádat nájem-
ce o složení jistoty až do výše šes-
ti měsíčních nájmů. Nájemce má 
však po skončení nájmu právo, aby 
mu byla jistota vrácena, a to s úro-
ky. Proč došlo k této nové úpravě –
úročení jistoty – vyplývá z důvodové 
zprávy k zákonu, kde se  říká, že jis-
tota z nájmu je něco, z čeho nájem-
ce nemá jakékoliv protiplnění. Jisto-
tu si bere pronajímatel pro případ, 
že nájemce předmět nájmu, tedy 
byt nebo jeho příslušenství, poško-
dí. Ve chvíli, kdy nájemce nemalou 
částku pronajímateli předává, ne-
dostává nic nazpět, a proto tvůrci 
nového občanského zákoníku věří, 
že předáním peněžní částky prona-
jímateli, který ji může dále zhodno-

tit, i kdyby jen vložením na spoří-
cí účet v bance, dochází ke vzniku 
nároku na úrok při vrácení jistoty 
po skončení nájmu zpět do vlastnic-
tví nájemce. 

Ustanovení o vrácení jistoty s úro-
kem odkazuje na § 1802 občanské-
ho zákoníku, který říká, že není-
-li úrok ujednán a neupravuje-li ho 
právní předpis, použije se výše úro-
ku, který v místě bydliště či síd-
la dlužníka poskytují banky v době 
uzavření úvěru, přičemž dlužníkem 
se v tomto případě myslí pronajíma-
tel. Proto je vždy nejvýhodnější výši 
úroku upravit dohodnutým procen-
tem přímo v nájemní smlouvě. Ne-
ní-li takovéto dohody, je nutno sle-
dovat sazby bankovních ústavů, což 
je zejména pro nájemce složité. Sou-
časně je třeba upozornit, že pokud 
by bylo ve smlouvě nájemcovo prá-
vo na úroky vyloučeno, úrok dohod-
nut nulovou sazbou nebo byl stano-
ven nižší než zákonný úrok, bylo by 
takovéto smluvní ujednání neplatné.

Jistota slouží pronajímateli k za-
jištění všech případných pohledá-
vek, které by mu mohly po dobu tr-

vání nájmu vůči nájemci vzniknout, 
ať již na neuhrazeném nájemném, 
záloh na úhrady spojené s nájmem 
bytu nebo v bytě nájemce něco roz-
bije a odmítne pronajímateli danou 
věc uhradit. Jde v podstatě o zajiš-
tění splnění jakýchkoliv závazků ná-
jemce plynoucích z nájmu bytu.

Než tedy začne nájemce vyžado-
vat úroky, musí napřed vyřešit ce-
lý proces ukončení nájmu, odečíst 
jakékoliv pohledávky, které souvi-
sí s nájmem a které je pronajímatel 
oprávněn si započítat, a pak teprve 
žádat příslušnou zbývající částku.

I pro nájemní smlouvy uzavřené 
před účinností nového občanského zá-
koníku (před 1. 1. 2014) platí součas-
ná úprava úročení jistoty (označova-
ného v tehdejší nájemní smlouvě jako 
„kauce“), neboť s odkazem na § 3074 
se novu úpravou řídí i nájemní vzta-
hy uzavřené dříve. Do 31. 12. 2013 by 
se výše úroku vypočítá-
vala podle starého zá-
koníku a od 1. 1. 2014 
podle nového.

JUDr. Zlata Kohoutová

čit, že okruh je jen „silnice“. Já tvr-
dím, že okruh vždycky bude pou-
hopouhá „pozemní komunikace“. 
A to jsou přece telefonní a telegraf-
ní dráty spadlé na zem. A kdo tvr-
dí opak, je strašák nebo strašpytel. 
(Pozn. pro neználky: podzemní ko-
munikace = zakopané kabely a po-

trubní pošta; nadzemní komunika-
ce = telegrafní dráty na sloupech 
a radiové vlny.) 

(III.) K paralelní dráze mám 
pro suchdolské uklidnění: z definice 
je přece jasné, že ta bude existovat 
jenom v paralelním vesmíru nad pa-
ralelním Suchdolem. 

(IV.) Být opozičním zastupitelem, 
nechlubím se cizím peřím, ale radši 
chodím kanálama.

Někdy lingvista, jindy srandista, ale 
pro vás hlavně přítel Suchdola, 

Jan Křivan

Poděkování za jarní obnovy a úklidy
V sobotu 16. dubna 2016 proběhl úklid Suchdola 

v rámci akce UKLIĎME ČESKO. Sešlo se nás 35 
a kromě suchdolských dorazili i Agatha od Matěje 

a Richard z Podbaby. Uklízelo se na mnoha místech – 
u vyhlídky na Sedleckých skalách, u kaple sv. Václava 

i u vodoteče v ulici Keltů.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ POMOHLI ODSTRANIT 
ZE SUCHDOLSKÉ PŘÍRODY, CO TAM NEPATŘÍ.

Rada MČ Praha-Suchdol
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Fotoreport 
ze života knihovny
Prázdniny klepou na dveře a polovi-
na roku je za námi. Pojďme se spo-
lečně podívat, co se od začátku roku 
v knihovně událo. 

1. Kapříci 

Navštívil nás mladý spisovatel Jan 
Opatřil se svojí knihou o Kapříko-
vi Metlíkovi. Knihovna se proměnila 
v rybník plný malých kapříků. 

2. Míra

Inspirovali jsme se životním stylem Mí-
ry, který nepoužívá peníze a bezdomo-
vectví je pro něj svobodnou volbou. 

3. Noc s Andersenem

4. Pomlázky

Upletli jsme si pomlázky.

5. Vernisáž Horizont

Proběhla vernisáž k výstavě pana 
Jana Přibyla. Výstava je v knihovně 
stále k vidění. 

6. O pálení čarodějnic

Povídali jsme si o tom, jak probíhaly 
ve 14.–18. století hony na čarodějnice.

7. Trénink paměti

V květnu jsme nelenili a potrénova-
li paměť s trenérkou mozkového jog-
gingu Evou Kubínovou. 

8. Deskové hry

Kdo si hraje nezlobí, půjčujeme des-
kové hry. 

V letošním roce se nám bohužel nepo-
daří znovu realizovat počítačové kur-
zy pro seniory. Nabízíme ale možnost 
individuálních konzultací po před-
chozí telefonické domluvě na tel.: 
222 366 824. Budete-li potřebovat 
poradit s čímkoliv, co bude v našich 
silách a na co nám budou stačit naše 
počítačové znalosti, rádi Vám poradí-
me a pomůžeme. 

Otevírací doba knihovny zůstává 
v létě nezměněná. Otevře-
no bude každý všední den 
od 12.00–18.00 hodin. 

Karolína Vostrovská,
vedoucí knihovny

Proměnili jsme knihovnu v základnu pirátů a námořníků a oslavili jsme 
180 let výročí od napsání pohádky Malá mořská víla. 
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Bludišt , h išt  a vrata

Díky vstřícnosti a dobré spolupráci s MČ Praha-Suchdol 
můžeme našetřit na investice, které následně můžeme 
promítnout do zvelebování naší mateřské školy. Mírná zi-
ma nám umožnila hned během ledna a února začít s re-
novací vstupních vrat ze Stehlíkovy ulice. V současné do-
bě se ještě dodělává zídka plotu a jeden plotový díl, aby 
vstup do školky byl reprezentativní a příjemný. 

V březnu jsme mohli postavit nové hřiště s umě-
lým povrchem na míčové, ale i jiné hry. Z investovaných 
180 000 Kč nám letiště skrze grant přispělo částkou 

60 000 Kč. V současné době dokončujeme oplocení hřiš-
tě, aby nám „neutíkal míč“. 

Poslední, leč ne svým rozsahem, bylo vybudování roz-
sáhlého bludiště v hodnotě přes 60 000 Kč. Toto bludiš-
tě jsme nejprve vymysleli, nakreslili a následně vybudova-
li s firmou Veselovský. Nejenže jsme tím využili poměrně 
hluchý prostor zahrady, ale získali naprosto jedinečný 
herní prvek, který děti milují.

Stanislav Zelený, MŠ Gagarinova
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Malé ohlédnutí 
za školním rokem 2015/2016

Každým rokem je to velmi podob-
né. Jakmile se v kalendáři začne 
přibližovat měsíc červen, učitelé 
i žáci začnou balit batohy a kufry 
na výlety a školy v přírodě. Po ná-
vratu z nich už se do školy začne po-
malu vkrádat vábivá vůně prázdnin. 
Všichni už se vidí na plážích zalitých 
sluncem nebo na prázdninách u ba-
bičky. A to je ta pravá chvíle na ma-
lé ohlédnutí. Ani v tomto školním ro-
ce jsme se ve škole nenudili, hodně 
jsme se toho naučili a hodně jsme 
toho společně zažili. Ten, kdo pra-
videlně sleduje naše webové strán-
ky www.zssuchdol.cz, to samozřej-
mě ví. Výčet uspořádaných akcí, 
exkurzí, besed, projektů, ale i spor-
tovních, literárních a jiných úspěchů 

Výstava Šaty dělají člověka

Sportovní den

Lyžařský výcvikový kurz

Návštěva ČZU Komunitní zahrada

Výstava Evropa ve škole
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našich žáků by vydal na mnoho řád-
ků. Foto grafie na této straně vám 
připomenou alespoň některé z nich. 

Školní rok 2015/2016 nicméně ješ-
tě nekončí. Budeme rádi, když si při-
jdete prohlédnout naši výstavu „Šaty 
dělají člověka“, která je logickým vy-
ústěním celoročního a celoškolního 
stejnojmenného projektu. Najdete 
ji ve spojovacím tunelu mezi oběma 
školními budovami až do konce škol-
ního roku. 

V úterý 21. 6. 2016 pak všechny 
příznivce naší školy srdečně zveme 
na náš tradiční Piknik za školou. Bě-
hem něj přivítáme budoucí prvňáky 

a se slzou v oku se rozloučíme s na-
šimi deváťáky. Až jim naposledy za-
máváme, prázdniny už budou oprav-
du za dveřmi. 

Na závěr nelze opomenout, že 
v roce 2016 naše škola slaví vý-
znamné výročí, a to 85 let od jejího 
založení. Dáme včas vědět, kdy a kde 
budeme slavit. Věříme, že si s námi 
její narozeninovou oslavu na začát-
ku školního roku 2016/2017 pořád-
ně užijete. 

Všem žákům, rodičům a přátelům 
naší školy přejeme krásné a inspira-
tivní léto. 

ZŠ Mikoláše Alše Adventní Vídeň

Zážitkový kurz

Mikuláš

Vánoční trhy

Den s Vojenskou policiíStrašidelná škola 

Recitační soutěž

Environmentální výchova

V zoo koncert pěveckého sboru Mikeš
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ZACHRÁN NÁ KÁ ÁTKA
Příznivci komunitní zahrady se jen 
chvilku těšili z malých káčátek, kte-
rá pobývala v jezírku. Možná velikost 
jezírka či častý pohyb lidí a pejsků 
donutily kachnu s dvanácti tříden-
ními mláďátky k dobrodružné cestě 
Suchdolem. 

Nejprve doťapaly před stánek ta-
báku a díky paní Lucii, která zastavi-
la dopravu, bez úhony přešly na tráv-
ník před základní školou. Tam se však 
dlouho nezdržely a nikým neviděny 
vyrazily směrem k lesu. Kudy šly, ne-
víme, jisté však je, že došly okolo obě-
da před naši mateřskou školu. V sil-
ném dešti a nepříjemně studeném 
větru měly za sebou více než kilome-
tr dlouhou procházku. Pravděpodob-

Zápisy d tí v MŠ 
Gagarinova a K Roztok m
Příspěvek do Suchdolských listů – květen 2016
Průběh letošních zápisů by se dal 
shrnout do věty: „Dopadlo to lépe, 
než jsme čekali.“ Toto prohlášení 
může znít rodičům dětí, které nebyly 
přijaty, jako lehká ironie, ale pokusí-
me se vysvětlit, proč tomu tak není.

85/36 žádostí 
Realitou je, že rok od roku klesá po-
čet dětí u zápisu. Před dvěma lety 
dorazilo do MŠ Gagarinova 120 při-
hlášek, v loňském roce to bylo již 
jen 96 a v letošním 85. V září letoš-
ního roku mělo do školy odejít při-
bližně 50 předškoláků, čímž by se 
uvolnilo 49 nových míst. Osm dětí 
však ve školce zůstává s odkladem 
školní docházky, proto se nám po-
čet volných míst snížil na 41. Toto 
číslo je o více než 20 menší než po-
čet dětí přijímaných v loňském ro-
ce. MŠ K Roztokům obdržela 36 při-
hlášek a také zde byl zaznamenán, 
oproti předchozím rokům, jejich po-
kles (v průměru o 25). 

Abychom uspokojili co nejvíce ro-
dičů a jejich dětí, rozhodli jsme vzhle-
dem ke skladbě přihlášek, že děti, 

které byly přihlášné do obou mateř-
ských škol, umístíme všechny do MŠ 
K Roztokům. Toto rozhodnutí zá-
sadně ovlivnily letos 3 mimořádné 
skutečnosti: v MŠ K Roztokům by-
lo za poslední roky nejvíce volných 
míst – 30 (z celkového počtu 75 dě-
tí), v MŠ Gagarinova jen 41 (z cel-
kového počtu 156 dětí). Dětí nar. 
v roce 2012 přišlo k zápisu do MŠ 
K Roztokům jen 9, zatímco do MŠ 
Gagarinova 29. Tento velký rozdíl 
v počtech sehrál významnou roli při 
našem rozhodování o přijetí. 

MŠ K Roztokům mohla vyhovět 
všem preferencím o přijetí a všem ro-
dičům, kteří své dítě hlásili jen do té-
to školky. MŠ Gagarinova vzhledem 
k výše uvedenému nemohla vyhovět 
všem preferencím, proto jsou někte-
ré děti přijaty do MŠ K Roztokům. 

Tímto se všem rodičům omlou-
váme, že jsme nemohli brát zřetel 
na jejich preference, bylo to pouze 
z pragmatických důvodů, nikoli z ne-
ochoty. Díky tomuto kroku jsme docí-
lili, že v obou školkách jsou přijaté dě-
ti do přibližně stejného věku. Pokud 

bychom brali zřetel na preference, 
tak do MŠ u lesa by mohly být přijaty 
děti narozené až do listopadu 2013 
a do MŠ Gagarinova maximálně naro-
zené do března či dubna 2013. To se 
nám zdálo velmi nevyvážené a nesoli-
dární vůči ostatním rodičům. 

Docela dobrý výsledek
V současné době (začátek května 
2016) byly do MŠ K Roztokům přija-
ty všechny děti s trvalým bydlištěm 
na Suchdole, které do 31. 8. 2016 
dosáhnou tří let, v MŠ Gagarino-
va zůstaly pouze 4 nepřijaté tříle-
té děti. Zároveň máme v MŠ Gagari-
nova velkou naději, že možná i tyto 
děti budeme moci, alespoň někte-
ré, přijmout dodatečně, protože ně-
které rodiny z naší MŠ se chystají 
stěhovat a své děti odhlásit. Takže 
uvidíme. Ostatní děti, které neby-
ly přijaty, buď nemají trvalé bydliš-
tě na Suchdole, nebo jsou narozené 
po 31. 8., nejsou tedy tříleté. 

Stanislav Zelený,
Jaroslava Hešíková
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Dva pohledy na hasi e
„Ještěže máme ty hasiče. Vašíku, 
pojď se honem podívat!“ zaslechla 
jsem onehdy jednu maminku v ko-
munitní zahradě. Suchdolští hasiči 
tam právě přijížděli s tatrou, aby na-
pustili místní jezírko. A Vašík si mohl 
oči vykoukat. Všechny děti zahodily 
lopatky, kyblíky a náklaďáky a se-
běhly se kolem jezírka s nadšeným 
očekáváním nějaké akce. 

„Taky budu hasič,“ zašeptá Vašík 
užasle. 

„Támhleto je můj táta a já TAKY 
budu hasič!“ křičí náš Matěj pyšně 
a mává hasičskou kšiltovkou Vašíko-
vi před nosem. 

Ti dva malí kluci si na splnění své-
ho snu ještě nějaký čas počkají. Těm 
velkým klukům se jejich sen už spl-
nil – pobíhají tu s hadicemi v hasič-
ských mundúrech a vychutnávají si 
ty obdivné pohledy dětí a maminek. 
Zaslouženě.

„Ty zase někam jdeš?“ odpovídám 
podrážděně na manželův dotaz, jest-
li jsem neviděla klíče od hasičárny. 

„No, kácet ty stromy, PŘECE,“ ne-
chápe manžel hloupou otázku a nepře-
stává hledat ty klíče. „Jsem ti o tom ří-
kal minulý týden… Ha, mám je!“

„To je pořád něco. Kdo si má ty 
akce pamatovat. Budeš do oběda 

doma?“ pokládám zbytečnou otáz-
ku a rezignovaně házím na pánev 
o tři řízky méně.

Ano, drahé polovičky to s nimi ob-
čas nemají jednoduché. Co si bude-
me povídat, doba obdivných pohledů 
a zatajeného dechu je už dávno pryč. 
Tajně děkuji tomu géniovi, co umístil 
na hasičárnu pračku, protože prát ty 
jejich začouzené patnáctikilové „bo-
jáky“, kukly, rukavice a bůhvíco ještě, 
to by mi tak scházelo. Rodinné oslavy 
se plánují podle hasičských akcí, pro-
tože u nás se klíče od hasičárny hle-
dají každý druhý víkend… 

A přesto… přesto když jsme s dět-
mi dorazili na suchdolské pále-
ní čarodějnic a já viděla manželovo 
nadšení a hrdost, s jakou si nasazo-
val těžkou hasičskou helmu, aby se 
předvedl malým divákům, došlo mi 
to. PROČ to vlastně dělají. Protože si 
zkrátka a jednoduše plní svůj dětský 
sen. „Příště,“ říkám si v duchu, „bu-
du ty klíče hledat s ním.“ 

A kde všude byli naši hasiči k vidě-
ní? Třeba při kácení stromů v uli-
ci Kamýcká. Vyjíždělo se také kvůli 
odstranění jednoho spadlého stro-
mu na komunikaci v Sedlci. V rám-
ci zkrášlování Suchdola kluci čerpali 

a doplňovali vodu v jezírku na Such-
dolském náměstí a v rybníčku v ko-
munitní zahradě. Ten den proběh-
la úklidová brigáda kolem hasičárny 
a na veřejném prostranství. V ko-
munitní zahradě rovněž probíhal 
Den Země, kde hasiči spolupraco-
vali s městskou částí. Nejde nezmí-
nit rovněž spoluorganizaci pálení ča-
rodějnic na hřišti u sokolovny. Kluci 
se také školili na práci s motorovou 
pilou a na likvidaci požáru hořla-
vých tekutin. V den aprílový proběh-
la členská schůze a členové Sboru 
dobrovolných hasičů se můžou těšit 
na výlet do Českého ráje.

Mladí hasiči soutěžili na zimním 
poháru v uzlování a v současné do-
bě trénují štafetu, požární útoky 
a soutěže CTIF. Co se soutěžení tý-
če, jedna z našich hasičských členek 
se připravuje na jednu z nejnároč-
nějších soutěží, tzv. TFA. Jedná se 
o nový sport silně svázaný s hasič-
skou profesí, kde soutěžící podstu-
pují hraniční fyzickou a psychickou 
zátěž. Držíme palce!

Na závěr ještě tradiční pozvá-
ní na Den s hasiči, který proběhne 
11. června od 13 hodin. Těšíme se!

Pavla Bradáčová

ně instiktivně mířila maminka kačka 
s kachňátky k únětickému potoku. 
Avšak s velkým rizikem, že jej nemusí 
najít, nebo tam nemusí vůbec dojít. 
Nejen pro velkou vzdálenost pro ma-
lé kachní nožky, ale pro velké ohrože-
ní jejich životů od volně pobíhajících 
psů, koček či létajících dravců. 

A tak jsme se rozhodli, že je po-
chytáme a přeneseme přes les k po-
toku, kde budou v mnohem větším 
bezpečí. Prokřehlá a mokrá mláďát-
ka se nám podařilo chytit, maminka 
kačka však odlétla. I přestože jsme 
nechali malé kačenky na školní za-
hradě chráněné před deštěm a vě-
trem a lákali tak maminku k návra-
tu, po několikerém prolétnutí nad 
školkou se kachna již nevrátila. Co 
s malými kachňátky?

Naše paní kuchařka Blanka, která 
zvířátkům rozumí, si je vzala na noc 

domů. Dala jim najíst (žížaly, šrot, 
broučky), napít a do tepla, aby „se 
jim nezkroutily nožičky“.

Druhý den bylo hezky, tak by-
la kachňátka znovu na naší zahra-
dě pro případ, že by je jejich mamin-
ka hledala. Bohužel se naše přání 
nesplnilo, kačka se už neobjevila. 
Vzhledem k velkému počtu kachňá-
tek i jejich mládí, jsme se rozhod-
li svěřit je do rukou odborníků Zá-
chranné stanice lesů hl. m. Prahy, 

kteří si odpoledne káčátka odvezli. 
A máme jim zavolat, kdyby se ma-
minka kachna přece jen objevila. Při-
jedou si ji chytit.

Za 2–3 měsíce budou kačenky 
puštěny do volné přírody a máme 
slíbeno, že to bude v lokalitě Such-
dola/Sedlce, abychom se s nimi 
mohli znovu shledat a rozloučit. 

Pokud se dostanete do podobné 
situace, tak je dobré neprodleně vo-
lat na nepřetržitou záchrannou lin-
ku tel. číslo 773 772 771.

P. S. Touto cestou chceme požádat 
majitele pejsků, aby zvláště na jaře, 
kdy se rodí a líhnou mláďátka, nene-
chali své miláčky v lese volně pobí-
hat. Děkujeme.

Jaroslava Hešíková,
MŠ K Roztokům
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O prav ku na Suchdole
Rozkřiklo se to. Dozvěděla se to 
na zahrádce od souseda. Povědě-
la o tom doma večer svému po-
zornému a vnímavému manželovi, 
který se nazítří, v sobotu 30. dub-
na 2016 okolo jedenácté hodiny 
dopoledne vypravil do ulice Ke Ko-
zím hřbetům. Na parcele vedle ro-
dinného domu uviděl stavební já-
mu, evidentně pro základy plánova-
né stavby, se dvěma vyhloubenými 
kruhovými jámami o průměru cca 
120 cm. Na místě byl v tu chvíli je-
den sdílný pracovník a pozorný su-
chdolský občan toho využil. Byl po-
zván přímo k místu objevu dvou 
hrobů datovaných podle orienta-
ce, polohy a nalezených předmětů 
do období 3500 – 4000 let před na-
ším letopočtem. Každá jáma s kos-

terními pozůstatky uchovávala po-
hřbeného jedince střední postavy 
v hloubce přibližně jeden metr pod 
hranicí okolního terénu. Jeden ske-
let je poškozený, ale druhý překva-
pivě krásně zachovalý v původní po-
loze. V takovém stavu se prý obje-
vuje jednou za desítky let. Hrob 
kryla před sluncem plachta, kterou 
ochotný pracovník sňal. Zemřelý byl 
pohřben ve skrčené poloze na pra-
vý bok s hlavou k východu. Těsně 
vedle jeho kolen byla uložena nepo-
rušená kruhová zásobní keramická 
nádoba o průměru 20–25 cm, kte-
rá má na vnější straně pod okrajem 
řadu vpichů. V hrobě byla nalezena 
také kamenná štípaná industrie – 
4–5 cm dlouhý hrot šípu barvy slo-
nové kosti. Pracovník poznamenal, 

že tento druh kamene se nenachá-
zí v blízkém okolí. Zesnulý pravdě-
podobně držel šíp v ruce a dřevěná 
část postupně zetlela. Tělo ve druhé 
jámě bylo uloženo hlavou k západu. 
Očividně to svědčí o nějakém systé-
mu nebo rituálu, který zatím není 
jasný. Objev je starší než únětická 
kultura a než nálezy kolem egypt-

ských pyramid. Pozorný suchdolský 
občan si vše pozorně prohlédl a po-
děkoval. Druhý den, v neděli 1. květ-
na, jsme na místo kolem desáté ho-
diny dorazili spolu. Na místě ani ži-
váčka, viděli jsme pouze natažený 
plot parcely, pravěké jámy zakryté 
plachtou a poblíž auto obecně pro-
spěšné společnosti – Labrys (lab-
rys – termín pro starověkou obou-
strannou sekyru), nestátní nezisko-
vé organizace. Byla založena v roce 
2006 a její hlavní úkol je ochrana 
a záchrana archeologického dědic-
tví. Poskytuje servis v oblasti arche-
ologických výzkumů, konzervace ar-
cheologického dědictví a zabývá se 
vědeckým výzkumem v archeologii 
a souvisejících oborech (paleozoo-
logie, antropologie, geologie). Po-
volení MK ČR ji opravňuje provádět 
archeologické výzkumy na celém 
území České republiky. Průzkum 
na Suchdole neuskutečňuje poprvé, 
v roce 2007 provedla v ulici Za So-
kolovnou předstihový archeologický 

Bronzové dýky 
z Kozích hřbetů
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výzkum vyvolaný zemním zásahem 
při plánované stavbě rodinného do-
mu. Archeologové zde objevili síd-
lištní objekty s rituálním pohřbem 
dítěte a doklady kovolitecké čin-
nosti ze starší doby bronzové (ko-
lem roku 1600 př. n. l). V Sídlištní 
ulici na pomezí Lysolaj a Suchdola 
provedl Labrys v roce 2014 terén-
ní výzkum, který dokázal intenziv-
ní osídlení některých období země-
dělského pravěku. Byla zde nalezena 
štípaná industrie, zlomky keramic-
kých nádob, škeble, jehlice a břitva 
z bronzu, ale i jeden kostrový hrob. 
Analýza radiokarbonovou metodou 
datovala zkoumaný vzorek kostí 
do období 2150–1950 před naším 
letopočtem. Zhojený trepanovaný 
otvor na lebce zemřelého dokládá 
pravěké medicínské znalosti. Na in-
ternetových stránkách společnosti 
Labrys se v souvislosti s tímto ná-
lezem dozvídáme o archeology ví-
taném zájmu a pomoci veřejnosti. 
Někteří místní občané chtěli vysta-
vit pozůstatky zemřelého v „domov-
ské“ obci. Nastal ale problém, proto-
že tomu tak chtěli nejen suchdolští, 
ale i lysolajští zástupci. Pracovní-
ci Labrysu je odkázali na Muzeum 
hlavního města Prahy, kam měly být 
všechny předměty a kosterní nálezy 
po vyhodnocení trvale uloženy. To 
jsme ovšem nevěděli, že za dva ro-
ky budeme mít „svého“, 238 metrů 
od kaple svatého Václava vzdálené-
ho, pravěkého Suchdoláka. Můžeme 
tedy pociťovat drobné uspokojení.

Možná to bude od roku 1928, 
další významný objev. V tomto roce 
skupina dělníků nalezla pod velkým 
balvanem v pásu buližníkových vý-
běžků Kozích hřbetů na katastru ob-

ce Suchdol šest bronzových dýk, jed-
nu trojúhelníkovou čepel, jednu po-
chvu a dvě kování konců rukojetí. 
Tento nález doby bronzové se řadí 
mezi nejvýznamnější ve střední Ev-
ropě. Dva roky poté byla při výko-
pových pracích nové budovy základ-
ní školy nalezena popelnice s bron-
zovou sponou. Tyto nálezy ovlivnily 
archeologickou vášní suchdolské dět-
ství dnešních občanů, jejichž věk za-
čínáme vnímat s úctou. Přispěly k to-
mu i výklady pana učitele Radovana 
Papeže (1927–2013), který nás neo-
pomněl upozornit na „archeologické 
aplikace“ Mikoláše Alše (1852–1913). 
Aleš nadšeně sledoval za svého po-
bytu na Suchdole (1877–1879) ná-
lezy i vyprávění Dr. Čeňka Rýznera 
(1845–1923), objevitele pohřebiště 
v Úněticích (únětická kultura ko-
lem roku 2300 př. n. l.), a použil je 
ve svých obrazech (nádoby a jan-

tarový náhrdelník v cyklu Vlast). 
Vladislav Pittner, soused, kama-
rád a vzor z raného mládí se u mě 
ke konci tohoto textu stavuje a při-
pomíná, že má dodnes volný vstup 
do Středočeského muzea v Rozto-
kách. Tam od roku 1964 nosil své 
pravěké nálezy ze Suchdola – střep 
tuhové černé misky únětické kultu-
ry, malou kamennou sekyrku i la-
ténský korál o průměru třech cen-
timetrů z mladší doby železné. Za-
sněně mi popisuje žlutou barvu skla 
s modrými oky. Možná ho tam ztra-
tila žena nebo snad bojovník kme-
ne Bójů. V té době dva zesnulí, před 
pár dny nalezení, odpočívali v kru-
hových pohřebních jámách v ulici 
Ke Kozím hřbetům již několik tisíc 
let. Na území České republiky spa-
dá pozdní doba kamenná – eneo-
lit – do období 4300/4200 –2200. 
Do časného (ranného) eneolitu 
(4300/4200 – 700 př. n. l.) patří kul-
tura lengyelská, münchshöfenská, 
schussenriedská, jordanovská sku-
pina a michelsberská kultura. Přes-
nou dataci nálezu bude možné znát 
po ukončení výzkumu. Z fotogra-
fie mimořádně zachovaného skele-
tu jsou na lebce patrné výraznější 
nadočnicové oblouky, které svědčí 
o mužském pohlaví. 

Zdá se mi, že si ten keltský ko-
rálek pamatuji. Ukazoval mi ho asi 
před padesáti dvěma lety u vrátek.

Poděkování za informace k to-
muto článku patří pozornému ob-
čanu ze Suchdola, Ing. Vladislavu 
Pittnerovi a Emilu Rývovi za fotodo-
kumentaci (včetně fotografie na ti-
tulní straně).

Magdalena Vovsová

Děkujeme 
ŽE VAŠI PSI V LESE NEPLAŠÍ ZVĚŘ
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V sobotu 30. dubna 2016 se po 
sedm nácté hodině začaly slétat vše-
možné čarodějnice na Suchdol. Na-
čančaly se, vyzbrojily potvůrkami 
a košťaty a už létaly na hřišti za ško-
lou. O pořádný rozjezd se postaral 
pěvecký soubor MIKEŠ ze ZŠ M. Alše, 
následoval čarodějnický mejdan pod 
taktovkou DJ Veselá Huba (Martina 
Krulicha). MK Rybička opět připra-

vil zábavné hrátky a tvoření. Komu 
nešlo létání, mohl alespoň tréno-
vat skákání v zapůjčeném skákacím 
hradu od společnosti REMAX. Such-
dolští hasiči připravili zázemí, vatru 
i menší ohníčky, suchdolské řeznictví 
RS Maso zasponzorovalo chutné buř-
tíky, Unětický pivovar dodal dobré pi-
večko, spolehliví obchodníci lahodné 
dobrůtky a hlavně vy, kteří jste nele-

nili a dorazili, jste se postarali o pri-
ma zábavu až do pozdního večera. 
Byla to krásná filipojakubská noc. 
Díky všem.

Kulturní čarodějka 
Zuzana Krumpholcová

více foto na facebooku: 
www.facebook.com/praha-suchdol

Suchdolské 
arod jnice 2016
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DEN ZEM
Dne 22. dubna se po celém světě 
připomíná DEN ZEMĚ. Je to svátek 
naší planety Země, která jako je-
diná ze všech planet sluneční sou-
stavy umožňuje život. A tak díky ní 
máme vzduch, který dýcháme, má-
me vodu, kterou pijeme, máme jíd-
lo, které jíme… cenné bohatství pro 
život. Den Země je vhodnou příleži-
tostí, abychom si uvědomili potřeb-
nost tohoto cenného přírodního 
bohatství a zamysleli se, zda si ho 
umíme zachovat. Právě my lidé mů-
žeme toto bohatství ztratit, když 
budeme ničit přírodní prostředí, za-
stavovat Zemi masivní výstavbou, 
znečišťovat vodní zdroje nebo vy-
pouštět škodlivé výpary do ovzdu-
ší. Měli bychom si uvědomit, že je 
potřeba Zemi pomáhat a vracet jí 
to, co nám dává. 

Proto jsme letos 22. dubna uspo-
řádali osvětovou akci DEN ZEMĚ 
na komunitní zahradě. Pozvali jsme 

zástupce spolku EKODOMOV, kte-
ří si přírody váží a dobře vědí, co si 
od ní mohou vzít a jak jí to vrátit. 

Zážitkovým a příkladným divadel-
ním představením „Jak se jádři-
nec Rubín vrátil tam, odkud při-
šel“ zasvětili děti ze školek i ze 
základní školy do principu likvida-
ce odpadků, třídění a kompostová-
ní. Následovaly praktické worksho-
py, program doplnili i zaměstnanci 
společnosti Hilton, kteří z darů ze-
mě společně s dětmi uvařili chut-
nou polévku a zapojili se i do za-
hradnických prací. 

Na projekt „Kompostuj – infor-
mační podpora občanům“ získal 
spolek EKODOMOV finanční podpo-
ru od MŽP a SFŽP.

Zuzana Krumpholcová, 
kulturní referentka
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Na čtvrtek 1. září 2016 od 18 hodin připravujeme v Alšově kabinetu vernisáž výstavy HISTORIE SUCHDOLA
VE FOTOGRAFIÍCH. Výstavu z občany poskytnutých fotografií připravují pánové Josef Jánský a Bohumil 
Sommer, kteří založili a doplňují webové stránky o suchdolské historii: www.historiesuchdola.cz.

co se d lo

DALI JSME SI BENE

Městská část společně s uměleckým 
sdružením BENEART zahájila v pátek 
15. dubna 2016 v Alšově kabinetu 
suchdolské radnice vernisáž výsta-
vy obrazů – „DEJTE SI BENE“.

Výstava prezentovala zejména 
olejomalbu, ale i jiné práce výtvar-
ných žáků i umělců sdružení Be-

neart pod vedením malíře Václava 
Benedikta. Výstava trvala do kon-
ce května 2016. Vedení městské 
části děkuje všem vystavovatelům 
ze sdružení Beneart za uspořádání 
výstavy.

Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka

Děkujeme, že v Zóně 30,
zejména v ulicích Suchdolská, K Horo měřicům a Internacionální

(a kromě Kamýcké i ve všech ostatních suchdolských ulicích),

dodržujete maximální povolenou rychlost.
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Kdo byl plk. 
František Fárek?
* 10. 8. 1894   † 24. 9. 1973, Suchdol 

Patřil k významným důstojníkům 
československé rozvědky.

Před válkou bydlel v Břevnově.
V roce 1939 si začali stavět s manžel-
kou (Marie Ovesná) domek v Suchdole. 

Štábní kapitán Fran-
tišek Fárek byl pracov-
níkem čsl. rozvědky již 
za 1. republiky. 

V roce 1921 na-
stoupil do 2. odděle-
ní Hlavního štábu čs. 
armády v Praze, které 
vedl plk. Soukup. 

V letech 1935–39 
vedl zpravodajskou 
rezidenturu v Ústí 
nad Labem, specifiko-
vanou pro Německo.

14. 3. 1939 plk. Fr. 
Moravec se svými 
zpravodajci (tzv. „Moravcova jede-
náctka“) odletěli do Londýna, ale ne-
chali v ČSR svoje rodiny. Těm pomá-
hal a jejich odsun zajišťoval právě 
štábní kapitán Fr. Fárek.

Byl pověřen řízením vojenské 
zpravodajské služby. Zajišťoval mi-
mo jiné i likvidaci písemností, archi-
vů a dokumentace. 

15. 3. 1939 spolu s Antonínem 
Longou předával zpravodajskou služ-
bu veliteli německé zpravodajské 
služby Abwehru v Praze.

Již 15. 3. 1939 založil společně se 
štábním kapitánem  Antonínem Lon-
gou a štábním kapitánem Aloisem 
Čáslavkou skupinu „Tři konšelé“.

Skupina dodávala informace o ně-
mecké armádě i polskému velvy-
slanectví v Praze. Začátkem dubna 
1939 se jim podařilo přes francouz-

skou ambasádu navázat styk s česko-
slovenskou zpravodajskou skupinou 
v exilu vedenou plk. Fr. Moravcem. 

20. 4. 1939 Fr. Fárka navštívili dů-
stojníci pražského gestapa. Snažili 
se jej pod přísliby velkého platu na-
lákat ke spolupráci. Když odmítl, při-
šli za pár dní znovu a obrátili mu byt 
vzhůru nohama – hledali vysílačku. 

V červenci 1939 získala skupina 
další spojení, tentokráte přes pol-
skou ambasádu na polskou zpravo-
dajskou službu. Polákům předávali 
informace o dislokacích a pohybech 

německých jednotek v Protektorátu 
a na Slovensku. „Tři konšelé“ zůstali 
nezávislou skupinou.

Na stopu skupiny se gestapo do-
stalo při výsleších pozatýkaných pří-
slušníků skupiny. Během září a října 
1939 agenti gestapa prováděli sledo-
vání podezřelých a začátkem listopa-
du 1939 udeřili.

6. 11. 1939 byl společně s  A. Lon-
gou zatčen. Lidový soud je v Berlí-
ně odsoudil pro přípravu velezrady 
k deseti letům káznice a ztrátě cti. 
A. Čáslavka zatčení unikl, neboť byl 
v době zatýkání ve Švédsku. 

18. 12. 1941 byl převezen do ba-
vorské pracovní káznice v Ebrachu. 

3. 4. 1945 byl převezen do Strau-
bingu. Zde zažil silné americké bom-
bardování. 25. 4. 1945 nastupu-
je do „pochodu smrti“ do Dachau. 
30. 4. 1945 u Moosburgu byl 
s ostatními osvobozen Američany. 

16. 5. 1945 se vrací do-
mů do Suchdola. 

Obdržel mnohá zahra-
niční a domácí vyzna-
menání a ocenění, m.j. 
Čsl. medaili za chrabrost 
(1946), Čsl. válečný kříž 
1939 (1946). 

Přihlásil se do zpravo-
dajské služby. Jako plu-
kovník zde působil od ro-
ku 1945 do roku 1948, 
kdy byl propuštěn. Od ro-
ku 1948 byl často perze-
kuován včetně uvěznění. 

Píše knihu „Stopy mizí 
v archivu“. Dokončena byla na jaře 
v roce 1973 (nakl. Vyšehrad, 1975) 

Zemřel v Suchdole.

Z rodinného archivu 
prof. Ing. Jiřího Fárka, CSc.

PhDr. Bohumír Glos
zpracoval J. J. 

www.historiesuchdola.cz.

štábní kapitán
František Fárek

1894–1973

štábní kapitán
Alois Čáslavka

1899–1963

štábní kapitán
Antonín Longa

1905–1945 
(nezvěstný)
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František Fárek v roce 1972
Zleva: F. Fajtl, manželka Marie,  
syn Jiří, Fr. Fárek, 1946
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Jak jsme hráli divadlo 

Pan Jánský mě požádal, jestli bych 
byla ochotná osvěžit svou paměť 
a „vylovit“ z ní vzpomínky na své pů-
sobení u suchdolských ochotníků. 
O divadelní činnosti v Suchdole svěd-
čí mým otcem Milošem Tichým do-
konale pořádaná divadelní kronika, 
kterou vedl od prvých divadelních 
náznaků od konce 19. století do ro-
ku 1971. V tomto roce ji řádně ode-
vzdal paní Rusé – potvrzeno jejím ob-
divem k otcově práci. Léta jsem byla 
svědkem otcovy mravenčí, někdy až 
detektivní práce, a dotýká se mě, že 
snad jen momentálně je kronika ne-
zvěstná. Moje poznámky budou te-
dy kusé, jen za krátké období; věděla 
jsem o pečlivém vedení kroniky, otáz-
ka paměti mě nevzrušovala. 

K ochotnictví mě zburcoval konec 
2. světové války, kdy se obnovovala 
spolková kulturní činnost, navazují-
cí na výsledky práce celých genera-
cí; samozřejmě, že mé založení hrá-
lo hlavní roli. Začala jsem docházet 
do Dolního Sedlce, který se pod hla-
vičkou Sokola pustil do práce. Ak-
tivními pracovníky byli manželé 
Václav a Ludmila Fleischhansovi, uči-
telé na suchdolské škole, a náčelník 
sedlecké sokolské jednoty Josef Mi-
kovec. Ti byli dlouholetými ochotní-
ky v Suchdole, ať pod hlavičkou „Tyl“, 
„Aleš“ či „Osvětová beseda“. Nená-
ročná konverzačka „Děvčátka ze za-
strčené uličky“ byla prvním před-

stavením na provizorním jevišťátku 
v restauraci U kapitána, v níž půso-
bil Sokol s pravidelnou tělovýchovou. 
Pod Mikovcovou režií byla hra bouř-
livě přijata, já jsem byla poprvé a na-
posledy obdarována kyticí bílých vo-
ňavých lilií z kterési letní zahrádky. 
Týž režisér sestavoval půvabné půl-
noční scény o šibřinkách a připravo-
val detektivní hru „Půlnoční vlak“. 
Pod páně učitelovou režií byla hrána 
recitační pásma vlasteneckého cha-
rakteru (k 28. říjnu, 9. květnu, k živo-
topisným datům prezidenta Masary-
ka a Beneše, scénické pásmo „Lípa“ 
V. Fleischhanse (lípa jako symbol slo-
vanství). Paní učitelka režírovala pás-
mo o Boženě Němcové a „Zvíkovské-
ho raráška“. 

Přituhovalo. Psal se rok 1948, při-
šel zákaz hrát „Půlnoční vlak“, J. Mi-
kovec končí v Sedlci s divadlem, po-
kračuje již jen krátký čas ve své 
funkci náčelníka v Sokole, aby dostál 
povinnosti sokolstva vůči blížícímu 
se všesokolskému sletu, a definitiv-
ně přechází coby režisér na Suchdol. 

Moje první „angažmá“ na Suchdo-
le byla Nerudova aktovka „Prodaná 
láska“ a sovětská aktovka o úspěšné 
partyzánské akci (na její název si ne-
vzpomínám). V roce 1950 režíroval 
J. Mikovec velmi úspěšně Shakespea-
rovu pohádku „Sen noci svatoján-
ské“, která v rámci soutěže lidové tvo-

řivosti Praha-západ zvítězila v 1. kole. 
O úspěch se bezesporu zasloužila 
i pohádková Mikovcova výprava; lé-
ta totiž až do vyhoření divadla půso-
bil jako vrchní „kulisák“ v divadle Ura-
nie, a „Sen“ patřil k nejúspěšnějším 
inscenacím. Prvotním povoláním na-
šeho mistra bylo truhlaření. Asi v ná-
sledujícím roce (plakátům totiž někdy 
chybí u data ročení) režíroval J. Miko-
vec Jiráskovu „Lucernu“ orchestr diri-
goval s úžasným zaujetím starý p. Ho-
řánek – myslím, že tehdy naposledy 
vládl muzikantům svou taktovkou. 
V roce 1952 týž režisér a opět Shake-
speareův „Večer tříkrálový aneb Co-
koliv chcete“ v Saudkově překladu se 
dvěma dirigenty, dvěma „Vladimíry“ – 
Markem a Graumannem. V dvojroli Vi-
oly a jejího bratra excelovala a velký 
úspěch sklidila paní Iša Prchalová. Pro-
tože sokolovna prodělávala adaptaci, 
hrálo se na velmi improvizovaném je-
višti restaurace u Urbanů (plakát do-
bově informuje o „sále komunálního 
podniku u Urbanů“). Ještě jednu vý-
jimečnost hlásá plakát: „masky jsou 
v péči Fr. Řečinského“; pamětník si 
možná vzpomene na krámek manže-
lů Řečinských (holičství a kadeřnic-
tví) v Podbabě pod tratí a pod Ba-
bou v řadě přikrčených domků, které 
do jednoho zmizely díky rozšířené sil-
nici. Oba byli úžasnými maskéry, pa-
rukáři, kadeřníky, kteří odvedli zvláš-
tě náročnou práci ve „Snu“, když včas 
nalíčili všechny víly, skřítky, dvořan-
stvo. Za paruku pro královnu víl Ti-
tánii by se nemuselo stydět Národní 
divadlo. Úlitba za dva Shakespeary: 
„Večer sovětských a ruských akto-
vek“; plakát nehlásí režiséra, ale ujiš-
ťuje, že „sál bude vytopen“ (u Urbanů 
byla kousek od kamen pořádná zima), 
hráno 15. listopadu 1952, pravděpo-
dobně na počest VŘSR. Na programu 
A. P. Čechov – „Labutí píseň“, V. Krylov 
– „Medvěd námluvčím“, N. Pogonin – 
„Kremelský orloj“. V opravené soko-
lovně uvedeno 17. a 18. 10. (bez roku) 
estrádní pásmo o divadle a lidech ko-
lem něj „Z divadelní kuchyně“. Před-
prodej v prodejnách Pramen a Narpa, 
ceny vstupenek: I. místo Kčs 4, II. mís-
to Kčs 3; režisér neuveden. 

Jak se to stává i v dobrých rodi-
nách, začalo stále častěji docházet 

Eliška Tichá, 
Milan Gajda a Iška Prachalová
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ke generačním půtkám mezi režiséry 
J. Mikovcem a Vl. Laštovkou. Vladimír 
vyrukoval se dvěma krásnými před-
staveními – „Jak je důležité míti Fili-
pa“ Oscara Wilda (asi 1952), a vese-
lohrou J. N. Nestroye „Talisman aneb 
Zrzavé vlasy – Divotvorná paruka“. 
V obou komediích exceloval Milan 
Gajda, v „Talismanu“ spolu s Jardou 
Anderlem ve dnech 26. až 28. úno-
ra 1954. Ve dnech 12. a 13. dubna  
uvedena Lidová hra se zpěvy a tan-
ci o 4 obrazech „Podskalák“ autorů 
F. F. Šamberka a K. Hašlera. Režíro-
vala Mařenka Hájková, zahrála si zde 
i její matka paní M. Hájková. Já jsem 
si zapěla roli Pepičky se svým pod-
skalákem Jindrou Drahokoupilem. 
Ještě jsem hrála v Gogolově „Že-
nitbě“ a ve hře maďarského autora 
L. Bárty „Láska“ v říjnu 1962. 

V některé z pohádek reží-
rovaných M. Hájkovou jsem 
v roli žáby přeskákala v jedi-
ném výstupu jeviště a pře-
kvákala jediná slova „breke-
keke kváky kváky, nemám 
ráda prostořeké ptáky“. V ro-
ce 1964 jsem hrála učitelku 
ve hře „Drak je drak“ a mož-
ná ve stejném roce jsem hrá-
la ve hře Vratislava Blažka 
„Třetí přání“. Hlavní před-
stavitelku jsem hrála dne 
5. 5. 1965 v Laštovkově dra-
matizaci vězeňského deníku 
Marušky Kudeříkové „Zlom-
ky života“. Jde o výpověď 
statečné a nacisty popravené komu-
nistické dívenky. Hrálo se za dojem-
né přítomnosti Maruščiny maminky, 
bydlící se synem v Lysolajích. Dojem-
ně působil dvojzpěv slováckých písní 
Maruškou milovaných, díky krásné-
mu hlasu Radky Veselé.  Představení 
bylo sehráno i v Branickém divadle. 

Opět zalituji, že nemám po ruce di-
vadelní kroniku, poněvadž existuje 
daleko více představení bez mé účas-
ti, ale která stojí za zmínku: Ladislav 
Stroupežnický – „Naši furianti“, Jo-
sef Toman – „Slovanské nebe“, Fráňa 
Šrámek – „Léto“ (jaké božské pauzy, 
jaká tichá místa); řada operet (snad 
nejkrásnější Nedbalova „Polská krev“ 
s božským hlasem L. Fleischhansové 
v roli Heleny), „Svatba v Malinovce“ – 
nelze zapomenout na další krásný so-
pránový hlas M. Hájkové. Úžasná Er-
benova „Kytice“ v restauraci U Zajíců 

(asi za protektorátu) a v témže nera-
dostném období přímo manifestač-
ní představení „To byl český muzi-
kant“ o Františku Kmochovi. V obci 
působily dva orchestry, pěvecké sbo-
ry, taneční studio paní Růžičkové; by-
lo možné zodpovědně volit náročná 
představení. Vzpomínám na Jirás-
kovu „Vojnarku“, na „Maryšu“ bratří 
Mrštíků; krásná byla Kvapilova „Prin-
cezna Pampeliška“ s Jarkou Šlégro-
vou, Jiřím Herynkem a skvostně str-
nulým princem V. Laštovky. A co 
v režii J. Mikovce Zeyerova báseň 
„Radúz a Mahulena“ s Gitou Jakubův, 
či vrchol českého básnictví – Nezvalo-
va „Manon Lescaut“ se Zdeňkou He-
vákovou v titulní roli.

Když ochotnické divadlo, nelze opo-
menout roli nápovědy. Mně se zdál 
nejkouzelnější pan učitel Babický. Měl 
slabost pro starší pány herce, kterým 

občas vynechávala
paměť a kteří se tento nepříjemný 
fakt snažili přehrát či tahat chybějí-
cí slova z nápovědní boudy. Pan Ba-
bický je nenechal ve štychu, všecky 
role znával i nazpaměť, ale užil si to; 
výborně se přitom bavil a smál se ce-
lým tělem. A bylo by nevděčné zapo-
menout na obětavého Zdeňka Pitrofa 
v roli děvčete pro všechno – osvětlo-
vače, kulisáka a v nouzi i herce.

Řadu představení si už nevyba-
vím, ale řada představení mohla ješ-
tě potěšit srdce ochotníků i diváků, 
kdyby neuhodily zlé časy na kultu-
ru nejen suchdolskou! Na neveselé 
útrapy v následujících letech odka-
zuji ve svém článku v Suchdolských 
listech č. 2 /2009, napsaném u pří-
ležitosti úmrtí Vladimíra Laštovky 
28. 12. 2009, a zejména na jeho pub-
likaci „Kapitoly z minulosti Suchdola 

a Sedlce“. Vladimíra jsme vyprovodili 
na únětický hřbitov dne 17. 3. 2009, 
ženský sbor mu nad hrobem zazpí-
val Zelení hájové, Lásko, bože lásko, 
Když jsem šel z hradišťa. Josef Mi-
kovec předešel Vladimíra na cestu 
do věčnosti dnem 21. 6. 1975, kro-
nikář Miloš Tichý zemřel 3. 8. 1992. 

Rozpomněla jsem se ještě na jeden 
Vladimírův divadelní pokus: sehrát 
veselohru anglického (pardon, irské-
ho) dramatika G. B. Shawa „Čokolá-
dový hrdina“. Role starší dámy (tu-
to věkovou hranici hrávala spolehlivě 
paní Říhová) byla svěřena paní Andě-
le Bočkové, mé kolegyni v zaměstná-
ní, bydlící ve Starých Holešovicích. 
Ta jezdila obětavě po skončení prá-
ce na Suchdol na čtené a improvi-
zované zkoušky v našem bytě. By-
la výborná herečka a český jazyk 

jí byl nade vše. Problémy 
s povolením hry byly pře-
konány, nebylo třeba pře-
staveb, zbyla „jen“ nemož-
nost zkoušet na jevišti, kde 
sídlili sportovci, kterým byl 
sál malý; zbývala naděje, že 
nás pustí na jedinou – gene-
rální – zkoušku. Zaúřadoval 
náš čokoládový hrdina Jar-
da Anderle, který se dosta-
vil na zkoušku s rozhodným 
výrazem, praštil s brožu-
rou slavného autora na stůl 
a se slovem „končím“ odkrá-
čel z fiktivních prken a s ne-
sporným talentem. Poslední 

vzpomínka: na začátku zkoušek jsme 
se všichni jeli podívat na toto před-
stavení do divadla ABC, v němž hlav-
ní roli hrál Josef Bek. Obecenstvo se 
třáslo na okamžik, kdy vypočítává 
své budoucí tchýni, co všechno po-
skytne její dceři po svatbě, a na její 
udivenou otázku „Čím vlastně jste?“ 
hrdě povstane, scvakne podpatky 
a prohlásí: „Jsem svobodný švýcar-
ský občan“. My se tehdy ještě do-
čkali bouřlivých ovací obecenstva 
po těchto slovech. Krátce nato násle-
doval zákrok cenzury a úprava textu. 

Člověk si řekne „Zaplať pánbůh, že 
doby, kdy stačilo k represi slovo svo-
boda, jsou pryč“. Ale neodešla s ni-
mi naše schopnost bouřlivé úcty k ní 
a láska až za hrob? Budoucnost roz-
soudí, co si vysloužíme. 

Eliška Kosová
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Kam o prázdninách
Možná už přemýšlíte, jak napláno-
vat prázdniny a zařídit, aby se děti 
nenudily a užily si léto aktivně. Na le-
tošní prázdniny pro vás a vaše děti 
opět připravujeme 3 příměstské tá-
bory pro děti školního věku a Týden 
zážitků pro rodiče s dětmi, které bu-
dou mít základnu v centru Suchdo-
la v kavárně Kravál na větvi. I letos 
se můžete těšit na pohybové aktivity 
v přírodě, poznávací výpravy do oko-
lí, výtvarné dílny a nové kamarády. 

Jako první nabídneme od 11. do 
15. července 2016 Týden zážitků 
pro rodiče s nejmenšími dětmi, kte-
rý povede Jitka Michalcová a Kristí-
na Hulenová. Program je koncipován 
pro 10 rodin s dětmi. Dopoledne je 
čeká zpívání s hudebními nástroji, ří-
kanky, pohybové hrátky a pohádka. 
Po obědě a poledním odpočinku do-
ma budou společně vyrážet na výle-
ty do okolí. Předpokládaná maximál-
ní cena je 700 Kč na rodinu, ve které 
je zahrnut program i svačinky. Vstup-
né a jízdné na výlety v ceně zahrnuty 
nejsou. Přihlásit se můžete u Kristí-
ny Hulenové, klubrybicka@centrum.
cz, tel.: 734 681 312.

Následovat budou tři příměstské 
tábory – každý až pro 20 dětí ve vě-
ku 5 až 11 let, pro které týmy lektorů 
připravují různorodé aktivity v době 
od 9 do 17 hodin. Zajištěn je samo-
zřejmě pitný režim a teplé obědy. Ce-
na bude záviset na případném získá-
ní dotace, o kterou jsme požádali MČ 
Praha-Suchdol, ale předpokládáme, 
že nepřesáhne 2000 Kč na dítě. 

První tábor s názvem Týden se 
zvířátky proběhne 18.–22. červen-
ce 2016 a připravuje ho Veronika 
Bezděková a Jitka Michalcová. Děti 
čeká zábavný, kreativní i sportovní 
program, dozvědí se mnoho nových 
informací, užijí si spoustu zábavy 
a soutěží. Pokud nám bude přát po-
časí, velkou část dne budou trávit 
venku.

Následuje příměstský tábor Ko-
sí bratři, a to od 1. do 5. srpna. Lek-
torky Marie Dovrtělová a Anna Mar-
tincová se jako dobrovolnice mimo 
jiné věnují práci s dětmi trpícími po-
ruchou autistického spektra v orga-
nizaci APLA. Pro děti mají připrave-

na tematická cvičení, výtvarné dílny, 
venkovní hry, bojovky, stopované 
a výlety po okolí. Jeden den plá-
nují vyrazit na celodenní výlet, po-
kud to počasí dovolí, nebo v případě 
deštivého počasí rozšířit výtvarnou 
činnost a vyrazit za kulturou pod 
střechu.

V druhé polovině prázdnin, v ter-
mínu od 8. do 12. srpna, chystají 
vám z minulých let již známí lekto-
ři Jakub Fraj a Pavla Kafková tábor 
na téma Po stopách našich předků. 
Účastníky čeká dobrodružná cesta 
časem zpět do minulosti, budou mu-

set pomáhat rytířům chránit prin-
cezny, prozkoumávat staré hrady 
nebo se zúčastní maškarního bálu 
pořádaného samotným králem. Mož-
ná dokonce potkají nějakou známou 
osobnost české historie. Kromě po-
hybových aktivit si děti dále vyzkou-
ší i různé rukodělné nebo výtvarné 
činnosti. Také je pro ně připravený 
jednodenní výlet do okolí Prahy.

Přihlášky a informace: jitkakaf@
centrum.cz, tel.: 603 461 893.

Jitka Kafková,
Klub Rybička
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Nebojme se pe ovat 
o své blízké doma
Dobrý úmysl však nestačí!
Dcera si myslí, že nejlepší pro 93le-
tou maminku je, že může prožívat 
„podzim“ svého života doma. Má to 
tam ráda, rodiče dům budovali, vy-
chovali tam děti, obdělávali zahrád-
ku, v okolí má plno známých. Má 
tam vlastně všechno, co potřebuje. 

Pokud chcete paní Anežku navští-
vit, vstoupíte do chátrajícího rodin-
ného domu, musíte projít syrovou 
chodbou a dávat pozor, abyste ne-
klopýtli o zaprášené boty válející se 
po podlaze a aby se na vás nezřítil 
starý nábytek a bedny naskládané 
po stranách chodby. Anežku najde-
te v potemnělé, kdysi snad útulné, 
vesnické kuchyni, kterou obývá. 
Pod oknem má tvrdý vojenský ka-
valec, na kterém spí. Může se stát, 
že i v mrazivém lednovém odpoled-
ni nebude mít zatopeno. Anežka je 
nevidomá a zatopit ve starých zrezi-
vělých kuchyňských kamnech na uh-
lí je pro ni nemožné. Někdy nezvlád-
ne ani spustit elektrický přímotop, 
který stojí vedle stolu. Paní mož-

ná najdete, jak se choulí polonahá 
na malé židličce vedle lůžka nebo je 
nahá nalepená na přímotopu. Na ze-
mi budou loužičky moči. Výkaly vylé-
vá do kyblíku vedle postele. Pohybu-
je se jen s obtížemi. Stravu dostává 
od dcery jen 2x denně. Prý jí to sta-
čí a víc ani ona sama nechce. Nějaký 
nápoj má připraven, ale často na něj 
nedosáhne. Paní Anežka si myslí, že 
už nic jiného nepotřebuje, nechce 
nic měnit s ničím hýbat. Dcera kaž-
dý názor maminky respektuje.

Pokud jste vnímavým a citlivým 
čtenářem, tak pravděpodobně ba-
bičku Anežku litujete a na dceru se 
zlobíte. Víte, že takto to není dobře! 
Žel i toto může být smutná realita 
některých seniorů. Naštěstí tento 
příběh je se šťastným koncem. Dnes 
má Anežka v kuchyni teplo a čisto, 
pobírá 8000 Kč příspěvku na péči, 
dcera spolupracuje s domácí asis-
tenční službou a je schopná mamin-
ce poskytnout potřebnou a kvalitní 
péči. 

Ano, stárnutí je přirozenou sou-
částí života. Někteří jsme se již set-
kali s tím, že život v pokročilejším vě-
ku přináší různé obtíže. Někdy jsme 
připraveni je zvládat vlastními silami, 
někdy potřebujeme dobrou radu, jin-
dy přiloženou ruku laskavého příte-
le nebo někoho z širší rodiny. Život 
však přináší i situace, na které sami 
nestačíme. Potřebujeme odbornou 
radu, speciální pomůcku nebo i prak-
tickou pomoc v domácnosti. 

V rámci Mateřského klubu Ry-
bička připravujeme na konec léta 
v Suchdole sérii praktických besed 
a seminářů pro vás, kteří pečuje-
te o někoho ze svých blízkých ne-
bo vás tato problematika zajímá. Ví-
ce podrobností o připravované akci 
najdete i příště v tomto zpravoda-
ji pod heslem: Nebojme se pečovat 
o své blízké doma!

Informace o semináři a rezerva-
ce míst u Ing. Kristíny Hulenové, 
e-mail: klubrybicka@centrum.cz.

Mateřský klub Rybička

SKAUTI NA SUCHDOLE
 Od září 2016 zahajuje svoji 

činnost skautský oddíl Havrani. 
Je otevřený pro chlapce 
ve věku od 10 do 13 let. 

V případě zájmu nás kontaktujte 
na havrani.suchdol@gmail.com. 

Více informací naleznete 
na našich webových stránkách: 

havrani.vocko.org.
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www.dobrisousede.cz

www.dobrisousede.cz
dobrisousede.cz

www.facebook.com/dobrisousede

Hlídání d  
Domácí mazlí ci – ven ení, pé e 
b hem dovolené 
C en h/Cyklo/Vycházky 
Úklid domácnos ehlení 
Drobná úd ba 
zahrady/domu/auta 
Reference/doporu ení na 

meslníky/podnikatele 

Rozvoz d  na krou ky a zp  
Náhradní prarodi e 

hotenství/Rodi e na MD/RD 
Lokální akce/aktuality 
Drobná inzerce/prodám – 
koupím 
Mezinárodní kontakty 
Dou ování 

Web:  
E-mail: info@  
Facebook: 

 

Sháníte n koho v sousedství na hlídání d tí, na úklid domácnosti nebo si chcete 
s n kým zab hat i jít vyven it psa? Nabízíte nebo poptáváte n jakou jinou 
službu? Chcete poznat své sousedy?  

Využijte web , kde m žete bezplatn  
inzerovat a poptávat v následujících kategoriích: 
 

 

 

Tento projekt byl finan n  podpo en z grantu m stské ásti Praha - Suchdol. 

v ÚTERÝ

PIKNIK 
ZA ŠKOLOU

21.6. 
2016

• Zahájení
• Vystoupení soucasných prvních tríd

• Privítání budoucích prvnáku
• Vystoupení školního sboru

• Odpoledne plné her
• Bohatý výber obcerstvení za dobré ceny

:PROGRAM:

KONÁ SE ZA KAŽDÉHO POCASÍˇ

od 16.30

od 19.00 • Rozloucení s devátáky
• Diskotéka

ˇ
ˇ ˇ

ˇ ˇ
ˇ ´

ˇ ˚

ZŠ Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha – Suchdol 

VÁS ZVE NA TRADICNÍˇ

Příměstský tábor
Robinson v Suchdole

Rezervujte co nejdříve!
www.ckrobinson.cz
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Hotel JaS
Sídlištní 1167/1, 165 00 Praha 6, Suchdol
tel.: 220 920 170, info@hoteljas.cz, www.hoteljas.cz

Restaurace rodinného hotelu JaS v Suchdole 
vás zve k posezení

Hledáte příjemné prostředí s dobrým jídlem? Přijďte k nám!

Od dubna nabízíme nový jídelní lístek s pestrou paletou čerstvých salátů, 
těstovin, rizot a minutkové kuchyně

Od května znovu otevíráme terasu s celoročním provozem

Ideální místo k pořádání rodinných oslav, promocí, svateb…

Těšíme se na vás!
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NOVĚ OTEVŘENÁ CUKRÁRNA
Suchdolské náměstí 746/12 
165 00 Praha-Suchdol

DENNĚ ČERSTVÉ, ČESKÉ VÝROBKY

OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ: 10 –17 hod., SO: 9 –12 hod.

Tel.: 608 000 086
www.ruben-group.cz

Akční ceny na

DORT MEDOVNÍK

ořechový medovník 1600 G G 275 Kč
99 Kč

CHLEBÍČKY DOMÁCÍ SALÁTY

ořechový 
medovník 500 G

ZÁKUSKY KÁVA S SEBOU

OPRAVNA OBUVI
VÝROBA ZAKÁZKOVÉ OBUVI

Suchdolské náměstí 734/3 
(dvůr za radnicí)
165 00 Praha-Suchdol

tel.: 220 922 685, 739 238 569
www.ucechusevcovskeho.cz

U CECHU ŠEVCOVSKÉHO
Jaroslav Větrovec

Pracovní doba:
PO: 9–12, 13–18 hod.
ÚT: 9–12, 13–17 hod.
ST: zavřeno
ČT: 9–12, 13–17 hod.
PÁ: 9–12, 13–16 hod.

ZDE MOHL BÝT 
VÁŠ INZERÁT

informace k inzerci včetně 
aktuálního ceníku naleznete

na webu městské části v sekci 
SUCHDOLSKÉ LISTY

Uzávěrka inzerce a příspěvků
do dalšího čísla: 20. 7. 2016

 Hledám po mateřské dovolené práci na zkrácený pra-
covní poměr v administrativní či účetní oblasti. Nejlé-
pe P6 a Suchdol, e-mail: LENKValkova@seznam.cz, tel. 
739 441 823.

 Hotel JaS přijme do svého týmu pracovníky na pozi-
ce: denní a noční recepční (vhodné i pro seniory), hlavní 
kuchař, pomocná síla do kuchyně, prodavačka, pro více 
informací kontaktujte pana Jana Matouška na hoteljas@
post.cz nebo volejte 777 642 826.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SUCHDOLSKÉ LISTY – občasník pro občany Prahy-
-Suchdola a Sedlce vydává městská část Praha-Such-
dol, IČ: 00231231, 4 – 6 vydání ročně. Redak ční rada: 
Ing. P. Hořejš, Z. Krump holcová, ak. mal. A. Skálová, 
Ing. V. Štěpánková, K. Vostrovská. Příspěvky a inzerci je 
možno podávat na adrese: MČ Praha-Suchdol, Suchdol-
ské nám. 734/3, Praha-Suchdol, www.praha-suchdol.cz, 
e-mail: redakce@praha-suchdol.cz, tel.: 222 366 824. Gra-
fická úprava: M. Šejnost. Redakce upravuje otištěné články 
pouze po stránce gramatické, nikoli stylistické. Za obsaho-
vou správnost odpovídají autoři. Názory zde uveřejněné ne-
musí vždy vyjadřovat postoj redakce. MK ČR E 11135. Toto 
číslo vyšlo 20. 6. 2016. Náklad: 3400 výtisků. 

inteligentní sebeobrana

•  dospělí:
18.30–20.00 (po, st a pá)

•  junioři od 11 do 15 let: 
17.30–18.30 (po)

Kde: Sokolovna

Kontakt: jan.zoubek@ewto.cz
603 101 780, www.ewto.cz
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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

AKCE

Platí od 100 ks A4

Dodání 3 pracovní dny

BAREVNÝ TISK
2,50 Kč/A4

Cena bez DPH

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 220 920 621 | 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 %

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

„Vaši nemovitost
prodám nebo pronajmu

Ing. Lenka Fernandes
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LIKVIDACE 
ODPADNÍCH VOD

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

 PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

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

www.biowa.cz

Pedagog s celoživotní zkušeností, profesor konzervatoře, zakládá 

 pro všechny věkové i hráčské kategorie 
– začátečníci jakéhokoli data narození, 

mírně i velmi pokročilí, příprava na konzervatoř 
a akademii. Pouze pro zájemce o klasickou kytaru.

Komplexní poradenství ohledně nástrojů všech úrovní 
(žákovské i mistrovské koncertní) a kytarového 

příslušenství, na ukázku k dispozici noty, nástroje, 
pouzdra i ostatní potřeby.

Pro nejpokročilejší hráče možnost profesionálního 
nahrávacího studia, kde byly nahrány významné projekty 

české i světové klasické kytary.

Možnost dlouhodobé pravidelné výuky ve všední dny i o víkendech, krátkodobých kurzů 
včetně prázdninových, pro mimopražské možnost ubytování.

PRVNÍ KONZULTACE ZDARMA, DÁLE PODLE DOHODY.

Kontakt: Zdeněk Dvořák, tel. 603 258 098, principium@quick.cz, Hana Němcová, kosticka8@email.cz

ŠKOLU HRY NA KLASICKOU KYTARU
V SUCHDOLE
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