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ZDARMA

motto

Demokracie musí 
být vždy znovu 
dobývána, aby 
se udržela vitalita 
společnosti. Je to 
proces, který chce 
učinit lidi účastnými 
na vytváření 
budoucnosti.

Olaf Palme, 
švédský politik (1927–1986)

To se to bruslí!

Koncem února, kdy už to s ohledem 
na průběh letošní zimy nikdo neče-
kal, si ledové plochy na hřišti u zá-
kladní školy užívali malí i velcí mi-
lovníci bruslí. Mohlo se tak stát jen 
díky velkému nadšení a nezměrné-
mu úsilí našich dobrovolných ha-
sičů, kteří ji budovali a pravidelně 
ošetřovali pozdě večer v třesku-
tých mrazech.

Velké poděkování patří suchdol-
ským hasičům. Jsme moc rádi, že je 
tu máme.
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Vážení čtenáři,

v prvním letošním čísle Suchdolských 
listů si můžete přečíst apel Stanislavy 
Veselkové a prohlédnout si fotografic-
ky zdokumentované změny, ke kte-
rým v posledním roce na Suchdole 
došlo. Velmi důležité jsou informa-
ce o novinkách v úpravě přestupků 
(tento text, zamýšlený pro minulé 
číslo SL, se kdesi v kyberprostoru za-
toulal, a proto ho tiskneme až nyní, 
autorce se za to omlouváme) a také 
o změnách v suchdolské knihovně.

O probíhajících stavebních činnos-
tech na Suchdole pojednává rozho-
vor se starostou o kanalizacích a vo-
dovodech, dále si můžete přečíst důle-
žité informace o záměrech vybudovat 
u základní školy multifunkční halu 
s venkovním sportovištěm a získat 
další prostory pro společenské akce 
nástavbou čtvrtého podlaží radni-
ce. Dozvíte se také základní údaje 
o rozpočtu městské části a informa-
ce o grantových programech, obojí 
na rok 2018. 

Jako vždy si můžete přečíst redakč-
ně neupravované názory zastupitelů, 
reakce na ně i anketu mezi zastupi-
telskými kluby na naší radnici. Dále 
pak přinášíme hlavní body z jednání 
zastupitelstva a rady MČ – v případě 
zájmu si kompletní zápisy můžete na-
jít na webových stránkách MČ. 

Plesovou sezónu si připomeneme 
snímky ze 6. společného reprezen-
tačního plesu městských částí Lyso-
laje a Suchdol a Hasičského plesu. 
Informace přinášíme také o such-
dolském dětském silvestru a chysta-
ných výstavách.

Tradičně Vás také zveme na řadu 
společenských, kulturních, dětských 
i jiných akcí. Dočtete se o chystaném 
vítání nových občánků a důležité in-
formace o fungování suchdolských 
dobrovolných hasičů i z našich škol.

Přeji Vám všem brzký příchod jara 
a hluboké prožití Velikonoc. 

Pavel Hlavatý

Zapište si do kalendáře:

Čarodějnice – pondělí 30. dubna
Restaurant day – sobota 19. května

Městská část Praha-Suchdol
a obec Únětice vás zvou

v neděli 25. března 2018 od 16 hodin na

VÍTÁNÍ JARA
u VRBY ZAPOMENUTÉ.

V krátkém programu vystoupí
příležitostný pěvecký sbor SUCHDOL ZPÍVÁ

a RYBIČKY – pohybový a pěvecký kroužek z Únětic.

Již tradičně budeme 

v sobotu 7. dubna 2018 
od 14 hodin 

v rámci dobrovolného úklidu čistit veřejný 
prostor na Suchdole. Zapojte se a udělejte 

Suchdol ještě krásnější. Podrobnější informace 
naleznete na webu a facebooku městské části. 
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Milí suchdolští 
spoluobyvatelé,
asi skoro každý člověk po něčem 
touží, má nějaké potřeby. A ty tuž-
by a potřeby jsou velmi různé. Ně-
kdo touží, aby byl milován, jiný 
po tom, aby neměl on nebo jeho blíz-
cí hlad, někdo jiný prahne po pozná-
ní, jiný zase má potřebu uznání... Tu-
žeb a potřeb je nespočet. A s těmito 
různými tužbami a potřebami musí-
me dokázat žít společně. Žijeme to-
tiž vždycky obklopeni dalšími lidmi. 
Na světě je jen málo lidí, kteří za ce-
lý život nemusejí sdílet prostor s žád-
nými lidmi. Někdy je však soužití těž-
ké. Představme si třeba rodinu, kde 
jeden řekne: „Měli bychom vyhá-
zet všechno naše nádobí. Bude nám 
pak lépe.“ Ostatní nejdříve nechá-
pou. Z čeho budou jíst, když to udě-
lají? Ale pak si řeknou, to byl asi vtip, 
anebo možná to znamená, že by by-
lo potřeba v kuchyni uklidit, udělat 
probírku věcí a nepotřebné vyhodit. 
Čas plyne a za nějakou dobu ten sa-
mý člen rodiny řekne: „Měli bychom 
shodit tašky ze střechy našeho do-
mu, bude nám tak lépe.“ A to už 
se ostatní členové rodiny trochu vy-
děsí. Možná začnou přemýšlet a uva-
žovat, co se to děje. Proč má jejich 
blízký takovouto potřebu a touhu. 
Neuplyne pak již mnoho času a onen 

zvláštní člen rodiny řekne: „Musíme 
jít a skočit támhle do té propasti! To 
je pro nás to nejlepší!“ A to už ostat-
ní členové rodiny zvážní, protože vi-
dí, že něco s jejich milým blízkým ne-
ní v pořádku.

Rodina ovšem není jediné spole-
čenství, ve kterém se lidé musí sna-
žit spolu žít. Žijí spolu také například 
v jednom městě nebo v jedné měst-
ské části. My, kteří bydlíme v praž-
ské městské části Suchdol, zažívá-
me v poslední době také něco velmi 
zvláštního. Někteří naši spoluobyva-
telé nám stále znovu říkají, že nám 
všem bude lépe, když si zde v Such-
dole necháme postavit dálnici a když 
nad námi bude létat ještě více leta-
del, než dosud. A my se čím dál víc 
divíme, co se to s našimi spoluoby-
vateli děje, proč mají takovou potře-
bu či touhu. Zkoušíme se obrnit tr-
pělivostí a vysvětlujeme jim, že když 
povede skrz Suchdol dálnice, kte-
rá se navíc bude kopat shora, bu-
de tady na několik let spousta bláta 
a také spousta hluku, smradu a pra-
chu od projíždějících tisíců náklaďá-
ků, a až provoz na dálnici začne a au-
ta po ní začnou jezdit, tak v místech, 
kde by se dálnice zanořovala a vyno-
řovala z tunelu, budou auta hlučet, 

smrdět a prášit příliš blízko domům, 
kde žijí lidé, a že z výduchů z tunelu 
by po celém Suchdolu pronikaly nám 
všem do plic výfukové plyny z tisíců 
aut. A že kvůli zvýšenému hluku ještě 
většího množství letadel se bude vel-
kým i malým suchdolákům spát ještě 
hůř než teď. Vysvětlujeme, vysvětlu-
jeme, vysvětlujeme, ale je to marné, 
je to marné, je to marné.

Co teď? Má cenu dál vysvětlo-
vat? Zřejmě nemá. Co má cenu, je 
dál se snažit pochopit, jaké potřeby 
a touhy mají tito naši milí spoluoby-
vatelé. Možná, až se s nimi potkáme 
v obchodě nebo na zastávce, měli 
bychom je oslovit a zeptat se jich, jak 
se mají. Po čem v skrytu duše touží. 
A také je vyslechnout. A třeba i nějak 
pomoci. Vysvětlovat však už nemá 
smysl. Jen je potřeba jakýmkoliv způ-
sobem zabránit, aby nás vzali za ru-
ku a vedli nás „skočit do propasti“ 
(tzn. přiměli nás spoustou článků 
s nepravdami, manipulacemi, osočo-
váním současné radnice a urážkami, 
abychom souhlasili se stavbou dálni-
ce a se zvýšením počtu letadel). Pro-
tože tato jejich potřeba je samozřej-
mě neakceptovatelná.

Stanislava Veselková

Počátkem letošního roku nás pře-
kvapila smutná zpráva o úmrtí 
Mgr. Hany Halové, která působi-
la v naší městské části jako zastu-
pitelka, radní a místostarostka 
v období mezi roky 1998 a 2010. 
Spolu jsme strávili desítky hodin 
při jednání rady, finančního výbo-
ru, zastupitelstva či při organiza-
ci pomoci potopou postižených 
spoluobčanů v Dolním Sedlci 
v roce 2002. Na některé otázky 
jsme třeba neměli úplně shod-
ný názor, ale svým aktivním pří-
stupem a ochotou řešit a hledat 
pozitivní řešení správy věcí veřej-
ných zůstává stále příkladem. 

Petr Hejl, 
starosta městské části 

JIŽ TŘETÍ VÍTÁNÍ NOVÝCH 
OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI, 

kteří si přihlásili na Suchdole 
trvalé bydliště v roce 2017, 

se bude konat 

v pondělí 16. dubna 2018 
od 17 hodin 

NA SUCHDOLSKÉ RADNICI.
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co se poda ilo v roce 2017

Před Vánoci vzniklo díky dotaci z HLMP fitness hřiště Na Rybářce

V ulici Na Rybářce byl po výstavbě splaškové kanalizace finan-
cované z fondů EU opraven povrch komunikace

Na louce na Palpostu vznikl díky svatebnímu 
daru manželů Dominiky a Filipa Trčkových sad 
s padesáti ovocnými stromy

V hlasování o projektech participativ-
ního rozpočtu vyhrála pítka na Such-
dolském a Brandejsově náměstí

Z participativního rozpočtu bylo financováno ta-
ké work outové hřiště na Výhledském náměstí

Během letních prázdnin opravila TSK část ulice Kamýcká, le-
tos budou pokračovat až k benzině
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co se poda ilo v roce 2017 

V Suchdolském sadu za kapličkou bylo vysázeno 22 ovocných stromů 
věnovaných čestným občanům městské části in memoriam, kteří za-
hynuli během německé okupace v letech 1939 až 1945 a jejichž jména 
jsou uvedena na pomníku u základní školy M. Alše

V základní škole byly nainstalovány do chodeb a ně-
kolika tříd akustické panely a nové LED osvětlení 
ke zlepšení podmínek pro děti i učitele

Podél Sedlecké svodnice vznikla nová 
stezka mezi Dolním a Horním Sedlcem, 
zbývá dokončit ještě kousek nahoře 
za stavebninami

Díky dotaci z fondů rozváží MČ od listopadu obědy elektro-
mobilem Peugeot Partner

Proběhla urbanisticko-architektonická soutěž na nový hřbi-
tov u kaple sv. Václava

Na Budovci a v Horním Sedlci probíhala výstav-
ba splaškové kanalizace
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z m stské ásti

Suchdolská knihovna
Vážení čtenáři a přátelé suchdolské knihovny. Od ledna 
jsem nastoupila na místo vedoucí knihovny po paní Ka-
rolíně Vostrovské, která místní knihovnu úspěšně vedla 
tři roky. To vše za vydatné podpory naší knihovnice, pa-
ní Miroslavy Blabolilové.

Místní veřejná knihovna Praha-Suchdol má co nabíd-
nout téměř každému. Knihy si sem chodí půjčovat jak ti 
nejmladší čtenáři, tak čtenáři nejnáročnější, neboť nabíd-
ka titulů je skutečně široká a knihy nejenom pravidelně 
nakupujeme, ale také je pro naše čtenáře dvakrát v ro-
ce vypůjčujeme z Městské knihovny v Praze. V součas-
né době zde máme 15 918 svazků. Místní knihovna má 
sídlo v areálu základní školy. Rozhodně stojí za návštěvu, 
a to i tehdy, pokud zatím nevíte, budete-li si do knihovny 
chtít zařídit členství (to je pro dospělé pouhých 100 Kč 
za rok). Loňský rok navštívilo knihovnu 8 438 registrova-
ných čtenářů. Pravidelně se zde konají různé tematické 
akce, například Noc s Andersenem pro děti z prvních až 
třetích tříd, besedy se spisovateli – na květen máme sjed-

nanou besedu se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, 
plánujeme výtvarné dílničky pro děti, seniory, širokou ve-
řejnost, výstavu obrazů a další činnosti. O akcích budete 
pravidelně informováni v Suchdolské mozaice.

Naše knihovna je pro Vás otevřená vždy od pondělí 
do pátku od 12.00 do 18.00 hodin. Vedle široké nabíd-
ky knih v češtině i cizích jazycích (beletrie, poezie, litera-
tura faktu, detektivky i drama, vojenská literatura) nabízí 
i možnost půjčit si audioknihy, přečíst časopisy, připo-
jit se k internetu atd. Veškeré knižní položky jsou na-
víc zaznamenány v přehledném elektronickém katalogu, 
ke kterému máte přes internet přístup i z domova. Ne-
chybí ani dětský koutek. Naše knihovna je branou do svě-
ta zábavy i poznání pro celou rodinu. 

Uvítala bych Vaše náměty, připomínky, 
ať už osobně nebo na e-mailu: knihovna@
praha-suchdol.cz. Těším se na spolupráci. 

Jiřina Klímová Krausová

Upozornění pro majitele psů
Poslední den k zaplacení místního 
poplatku ze psů je 31. březen 2018.
Sazby a splatnost místního poplat-
ku ze psů stanovuje obecně závaz-
ná vyhláška č. 23/2003 Sb. hlavní-
ho města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů.
 
Sazby poplatků ze psa staršího tří 
měsíců:

 za psa chovaného v rodinném domě
   300 Kč za jednoho psa
    600 Kč za druhého a každého 

dalšího psa téhož držitele
 za psa chovaného v městské nebo 

sídlištní zástavbě
   1500 Kč za jednoho psa
    2250 Kč za druhého a každého 

dalšího psa téhož držitele

 za psa určeného a užívaného k hlí-
dání objektů, jehož držitelem je práv-
nická osoba, která je zároveň vlastní-
kem hlídaného objektu
    600 Kč za jednoho psa
    900 Kč za druhého a každého 

dalšího psa téhož držitele
 za psa, jehož držitelem je poži-

vatel invalidního, starobního, sirot-
čího, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdro-
jem příjmu
   200 Kč za jednoho psa
    300 Kč za druhého a každého 

dalšího psa
 
Způsob placení poplatku

 hotově na pokladně u správce 
poplatku na Úřadu městské části 

Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 
734/3, č. dveří 108

 poštovní poukázkou prostřed-
nictvím pošty nebo bezhotovost-
ním převodem na účet vedený 
u České spořitelny, a.s. Praha, číslo 
19-2000699359/0800.

Za účelem identifi kace platby je 
nutno použít variabilní symbol při-
dělený správcem poplatku, případ-
ně do specifi ckého symbolu vypsat 
čtyřčíslí 1341 a své jméno a příjmení. 
V případě, že neznáte variabilní sym-
bol, nejste si jisti výší poplatku, popř. 
se potřebujete dozvědět více, můžete 
se obrátit na tel.: 222 361 416 ane-
bo zaslat dotaz e-mailem na adresu: 
j.stula@praha-suchdol.cz.

ŠTĚPKOVÁNÍ – LIKVIDACE VĚTVÍ Z PROŘEZU STROMŮ
2. až 8. dubna 2018

  Výhledské náměstí, za trafostanicí
  Na Pasece, travnatá plocha vpravo před křižovatkou 
Na Vrchmezí
  Na Rybářce, vpravo od cesty na Sedlec
  K Drsnici, na konci ulice u pole (pozor změna!)
  V Údolí, travnatá plocha u ořešáků

Na místa ukládejte větve z prořezů stromů, průměr 
větví maximálně 15 cm. Pro snadnější manipulaci 

a zpracování větve nekraťte (neřežte na kratší části), 
dřevo musí být čisté bez příměsí (dráty, hřebíky). Štěp-
kovač je určen ke zpracování dřevité hmoty, neodklá-
dejte proto jiný rostlinný materiál. 

Odpad bude likvidován následující týden pomocí 
štěpkovače, který MČ pořídila za využití dotace v pro-
jektu Podpory domácího kompostování. Vzniklou štěp-
ku si mohou občané v případě zájmu odebírat (vhodné 
do kompostu, k mulčování záhonů a podobně).  
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mohlo by Vás zajímat

Novinky v úprav  p estupk
Od 1. července 2017 je účinná nová 
kodifikace procesu správního tres-
tání, tedy nová úprava přestupků 
i správních deliktů. Jedná se o zá-
kon č. 250/2016 Sb., o odpovědnos-
ti za přestupky a řízení o nich („pře-
stupkový zákon“) a navazující zákon 
č. 251/2016 Sb., o některých pře-
stupcích. Pojem „přestupek“ se ny-
ní nově používá nejenom pro pře-
stupky fyzických osob, ale také pro 
přestupky osob právnických a pod-
nikajících osob fyzických (dříve na-
zývané správní delikty) a zmíněné 
zákony nahrazují dosavadní zákon 
o přestupcích z roku 1990. No-
vý přestupkový zákon se nyní stá-
vá ryze procesním předpisem, ne-
boť skutkové podstaty přestupků 
byly vyčleněny do zvláštního záko-
na o některých přestupcích nebo 
byly zahrnuty do jiných zákonů tý-
kajících se veřejné správy. Toto po-
jetí vede k úvaze, zda orientace, jaké 
chování je posuzováno jako přestu-
pek, se nestává pro běžného obča-
na složitější. Avšak po zkušenostech 
s přijetím nového dosti nepřehled-
ného a na výklad složitého občan-
ského zákoníku to až tak překvapi-
vé není.

Nová úprava se inspiruje trestním 
zákoníkem, a tak přestupkový zá-
kon nově upravuje pokus přestup-
ku, pokračování v přestupku, trvající 
přestupek či hromadný přestupek. 
Novinkou je i rozšíření definice pa-
chatele na organizátora, návodce 
a pomocníka, zákon zná i spolupa-
chatelství a nepřímé pachatelství. 
Osobami odpovědnými za spáchá-
ní přestupku fyzické osoby budou 
za určitých podmínek i zákonný zá-
stupce či opatrovník takové osoby.

Důležitou novinkou je zavedení 
nejednotné promlčecí doby, která 
je rozlišována podle závažnosti spá-
chaného přestupku, a to na jeden 
nebo tři roky. 

Pro přestupky méně závažné 
je stanovena promlčecí doba je-
den rok, přičemž přestupky závaž-
nější, za něž zákon stanoví sazbu 
pokuty s horní hranicí minimálně 
100 000 Kč, se promlčí až po třech 
letech od okamžiku jejich spáchání. 
Přestupkový zákon z roku 1990 sta-
novil pro promlčení obecnou lhůtu 
jednoho roku od spáchání přestup-
ku, která mohla být prodloužena 
na dvojnásobek. Nové lhůty lze rov-
něž prodloužit až na 3, ev. až 5 let. 
Po uplynutí promlčecí doby (jako to-
mu bylo i doposud) již není možné 
přestupek projednat.

Dosavadní zákon obsahoval sank-
ci zákazu pobytu, která se do něho 
dostala docela nedávno a byla velmi 
diskutována jako nevhodná; nový zá-
kon tuto sankci zcela ruší a nahrazu-
je zveřejněním rozhodnutí o přestup-
ku. Nově může rovněž správní orgán 
uložit podezřelému či obviněnému 
povinnost složit záruku (peněžitou 
či nepeněžitou), kterou zajistí splně-
ní povinností, jež mu mohou být ulo-
ženy během řízení nebo v rozhodnutí 
o přestupku. Nově je upravena mož-
nost (podmíněného) upuštění od po-
trestání. Zákon nepřevzal blokové ří-
zení, ale nahradil jej tzv. příkazem, 
který může být uložen i na místě.

Příklady některých přestupků 
a jejich trestání dle zákona 
č. 251/2016 Sb.:

 Fyzická, právnická nebo podnikají-
cí fyzická osoba se dopustí přestup-

ku tím, že poruší povinnost stanove-
nou v nařízení nebo obecně závazné 
vyhlášce obce nebo kraje (§ 4)

pokuta do 100 000 Kč 

 Fyzická nebo právnická či podni-
kající fyzická osoba poruší noční klid 
(tuto dobu zákon definuje od 22.00 
do 6.00), vzbudí veřejné pohoršení, 
znečistí veřejné prostranství, veřej-
ně přístupný objekt nebo veřejně 
prospěšné zařízení anebo zanedbá 
povinnost úklidu veřejného pro-
stranství, poškodí nebo neoprávně-
ně zabere veřejné prostranství, ve-
řejně přístupný objekt nebo veřejně 
prospěšné zařízení, úmyslně zničí, 
poškodí, znečistí nebo neoprávněně 
odstraní, zamění, pozmění, zakryje 
nebo přemístí turistickou značku 
nebo jiné orientační označení, fy-
zická osoba cestou na organizované 
sportovní utkání, v místě takového 
utkání nebo cestou zpět z takového 
utkání má obličej zakrytý způsobem 
ztěžujícím nebo znemožňujícím její 
identifikaci. (§ 5)

pokuta od 5 000 do 50 000 Kč, 
ev. od 15 000 do 75 000 Kč

 Fyzická osoba, právnická nebo 
podnikající fyzická osoba se dopus-
tí přestupku tím, že úmyslně zmaří, 
ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdra-
votní služby.

pokuta 100 000 Kč

Pravomocné rozhodnutí o přestupku 
se zapisuje do eviden-
ce přestupků vedené 
Rejstříkem trestů.

JUDr. Zlata Kohoutová

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad – 1. pololetí 2018: 
sobota 12. května a sobota 23. června 

(vždy od 9 do 12 hodin)
na třech obvyklých stanovištích 

 Výhledské náměstí x Návazná  křižovatka Suchdolská x Na Rybářce
  křižovatka K Roztokům x K Drsnici
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O kanalizacích 
a vodovodech
rozhovor se starostou městské části
Bude se ve výstavbě splaškové ka-
nalizace na Suchdole pokračovat 
i letos?
V loňském roce se podařilo odkanali-
zovat celý Horní Sedlec a velkou část 
Budovce. Letos bude výstavba na více 
místech pokračovat. Od ledna je zpro-
vozněna čerpací stanice Na Vrchme-
zí a obyvatelé v Horním Sedlci se už 
mohou připojit na kanalizaci, kterou 
financovala s pomocí dotace z evrop-
ských fondů městská část. V ulicích 
Na Pasece, U Nového Suchdola a Při 
Hranici bude od března pokračovat 
obnova vodovodů, kterou financuje 
Pražská vodohospodářská společnost 
(PVS) a během června by měla firma 
MBM Trade, s.r.o. v těchto ulicích ob-
novit komunikace a chodníky.

A situace na Výhledech?
Tam bude na jaře zahájena rekon-
strukce kanalizace z třicátých let mi-
nulého století, která netěsní a je v ha-
varijním stavu. Obnova kanalizace 
bude probíhat v ulicích Vysokoškol-
ská, Hašlerova, Majerové, Přeletová, 
Rohová, Návazná, K Transformátoru 
a na Výhledském náměstí. Investo-
rem této akce je hlavní město Praha 
(MHMP OTV), stavbu bude provádět 
firma Alstap, s.r.o., technický dozor 
zajistí společnost Zavos, s.r.o. 

A co problémy na Budovci?
Doufáme, že tam budou práce na ja-
ře pokračovat. Už od listopadu 2016 
staví na Budovci kanalizaci společ-
nost Alstap, s.r.o. Zde zbývá dokon-
čit stoku v Kamýcké ulici od Suchdol-
ské až po Brandejsovo náměstí. Práce 
zde byly bohužel na podzim minulé-
ho roku na neurčito přerušeny a če-

ká se na vyjasnění způsobu realizace 
a financování tohoto úseku. Problé-
my jsou kolem uložení kanalizace 
do hloubky okolo sedmi metrů pro-
váděné protlačováním tzv. mikrotune-
láží. Firma požaduje změnu projektu 
tak, aby respektoval podmínky důl-
ního díla a odpovídající navýšení ce-
ny takového díla. Zatím stále nedošlo 
ke shodě na řešení tohoto problému 
mezi zhotovitelem (Alstap, s.r.o.) a in-
vestorem, kterým je hlavní město Pra-
ha (MHMP OTV), projektantem a tech-
nickým dozorem stavby (Zavos, s.r.o.).

Dojde letos i na Starý Suchdol?
Zde připravujeme ve spolupráci 
s magistrátem výstavbu splaškové 
kanalizace, současně tam bude měst-
ská část financovat v ulicích U Kaplič-
ky, Bažantní a části Starosuchdolské 
pokládku plynovodů s následnou ob-
novou komunikací. Zahájení výstavby 
plánujeme během léta.

Posledním významným místem, kde 
ve staré zástavbě ještě není kanalizace, 
je několik domů na křižovatce Kamýc-
ké a Dvorské ulice. Zde bude městská 
část financovat výstavbu kanalizační 
stoky v koordinaci s rekonstrukcí zbý-
vajícího úseku Kamýcké ulice, kterou 
připravuje TSK. Realizace bude pro-
bíhat opět o letních prázdninách. Bě-
hem těchto prací bude několik týdnů 
Kamýcká směrem na Statenice úplně 
neprůjezdná. Objížďka bude možná 
ulicí Sídlištní a dále nově opravenými 
jednosměrkami přes zahrádky do uli-
ce Štěpnice a do Horoměřic. 

Na Starém Suchdole, zejména v uli-
ci V Údolí, bude také od března pro-
bíhat rekonstrukce dešťové kanaliza-
ce, na kterou městská část obdržela 

od hlavního města Prahy dotaci ve vý-
ši devíti miliónů korun, opravu bude 
provádět firma MBM Trade. 

Na Suchdole jsou časté havárie vo-
dovodního potrubí, bude PVS, a.s 
pokračovat v obnově vodovodů ta-
ké letos?
Ano, jedná se o velmi rozsáhlý pro-
jekt s realizací rozloženou na něko-
lik let. Obnova bude postupně probí-
hat na celém Budovci, v části Nového 
Suchdola a na Výhledech. Na Budov-
ci požadujeme zahájit rekonstrukci 
vodovodů koncem jara v ulicích Má-
jová, Lysolajská a Výjezdní, aby zde 
pak bylo možné obnovit povrchy ce-
lých komunikací. Ty byly po stavbě ka-
nalizace a plynovodů opraveny pouze 
provizorně a jejich stav je velmi špat-
ný. Na jaře letošního roku pak bude 
rekonstruován také vodovodní řad 
v ulici U Kruhovky.

Na Novém Suchdole musí být vy-
měněn vodovod v ulici Nad Spáleným 
mlýnem dřív, než se zde – a v soused-
ní ulici U Myslivny – bude během léta 
rekonstruovat celý profil komunikace. 
Další obnova vodovodů je plánována 
v části ulic K Roztokům, Keltů, Rýz-
nerova a Armádní. Na Výhledech je 
obnova vodovodů teprve ve fázi pro-
jekčních prací, zahájení se předpo-
kládá až během příštího roku a týká 
se zejména části Výhledského náměs-
tí a pak ulic Špačkova, Uzoučká, Křič-
kova, Rackova a části Návazné. 

-red-

Aktuální informace o termínech reali-
zací staveb budou uváděny na webu 
městské části v sekci Projekty.

z radnice

Zápisy do MŠ na školní rok 2018/2019
Zápisy do Mateřské školy Gagarinova a Mateřské školy K Roztokům se konají 

v středu 2. května a ve čtvrtek 3. května 2018. 
Bližší informace naleznete na webových stránkách mateřských škol
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Multifunk ní hala 
s venkovním sportovišt m 
u základní školy 
Městská část se dlouhodobě snaží za-
bezpečit suchdolským dětem dosta-
tečné prostory pro zajištění řádné-
ho vzdělání. Základní škola Mikoláše 
Alše má v současné době jen jed-
nu tělocvičnu, malý gymnastický sál 
a jedno venkovní multifunkční hřiš-
tě s umělým povrchem. Vzhledem 
ke stále narůstajícímu počtu žáků je 
pro zajištění zdárné výuky tělesné vý-
chovy nutno zajistit další prostory. 

Městská část proto koupila kon-
cem prosince 2017 pozemek parc. č. 
1068/1 k. ú. Suchdol – hřiště u so-
kolovny o rozloze 7 238 m2, na kte-
rém by měla vzniknout nová multi-
funkční hala (tělocvična) a venkovní 
hřiště pro potřeby základní školy 
a suchdolské veřejnosti. 

Vzhledem k důležitosti zajištění 
kvalitního projektu nové haly s ven-
kovním sportovištěm pro sportov-
ní výuku v ZŠ i pro sportovní vyži-
tí suchdolské veřejnosti a vzhledem 
k rozsahu projektu je nezbytné pro-
vést výběr návrhu na základě výsled-
ků urbanisticko-architektonické sou-
těže. Pouze soutěž totiž umožňuje 
vybrat a získat návrh kvalitního ře-
šení, neboť zde se porovnává estetic-
ké, dispoziční, funkční a konstrukč-
ní řešení několika soutěžních návrhů 
stavby.

Jak bude hala velká, jaké sporty 
se v ní budou moci hrát, zastaví 
se ovál, kde bude hala stát?

Z odpovědí na tyto otázky vznikne 
zadání pro přípravu haly. Parametry 
multifunkční haly by měly vzejít z širší 
diskuse se zainteresovanými subjekty 
(škola, sportovní a další spolky) a s ve-
řejností, protože bude záviset přede-
vším na výběru druhu sportů, které 
se budou moci v hale provozovat. 

Zadání by mělo dále specifikovat 
rozsah a požadavky na venkovní hři-
ště, rozsah zázemí haly, hlediště, 

kluboven, uspořádání venkovního 
hřiště apod. Návrh a výstavba no-
vého objektu musí rovněž vychá-
zet ze situace a dispozice pozemku, 
z vazeb na okolní zástavbu (sokolov-
na, budova družiny), řešení dopravy, 
parkování apod.

Financování stavby multifunkč-
ní haly v odhadovaných stavebních 
nákladech okolo 80 miliónů korun 
předpokládáme za výrazné podpory 
dotací z evropských a dalších fondů.

Další informace k připravované-
mu projektu jsou na webu městské 
části v sekci Projekty. 

-red-

Rádi bychom znali Váš názor 
na připravovanou multifunkční ha-
lu s venkovním hřištěm, pro jaké 
sporty by areál měl být, jak rozsáh-
lé má mít zázemí atd. Své návrhy 
nám pište na e-mailovou adresu: 
podnety@praha-suchdol.cz. 

Pro informaci uvádíme rozměry hřišť pro některé druhy sportu 
(v závorce jsou minimální rozměry):
házená 40 × 20 m
česká (národní) házená 45 × 30 m (42,75 x 28,5 m)
florbal 40 × 20 m (36 x 18 m)
futsal 42 x 25 m (25 x 15 m)
basketbal 28 x 15 m (26 x 14 m)
volejbal 18 x 9 m
tělocvična ZŠ M. Alše 26 x 13 m
TJ Sokol – původní asfaltové hřiště 41 x 22 m
TJ Sokol – venkovní hřiště – UEFA: 43 x 22 m



S U C H D O L S K É  L I S T Y  1 / 2 0 1 810

z m stské ásti

6. společný reprezentační ples městských částí Lysolaje a Suchdol se konal 27. ledna 2018 v hotelu Galaxie. Podě-
kování patří účastníkům, hotelu Galaxie i sponzorům za hodnotné ceny.

Přihlaste se na JARNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ!
S příchodem jara v sobotu 7. dubna 2018 přivítáme nové suchdolské ob-
čánky. Vzhledem k platnosti zákona o ochraně osobních údajů nemů-

žeme získávat informace o narození dítěte sami. Prosíme 
proto rodiče dětí s trvalým pobytem v naší městské čás-
ti, kteří mají zájem se zúčastnit se svými dětmi slavnostní-

ho vítání občánků, aby se přihlásili nej-
později do čtvrtka 29. března 2018 
na suchdolské radnici. Své údaje – 
jméno a příjmení dítěte, datum naro-

zení, adresu trvalého bydliště, zákonného zástupce a kontakt, můžete zaslat na e-mail: 
kultura@praha-suchdol.cz nebo osobně předat v kanceláři sekretariátu v 1. patře radnice paní 

Krumpholcové. Vyjádřením zájmu a odevzdáním údajů vyjadřuje zákonný zástupce dítěte souhlas 
se zpracováním podkladů městskou častí Praha-Suchdol.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na malé občánky.
Zuzana Krumpholcová, kulturní referentka

ČÁNKŮ!
ob-

mů-
ežeme získávat informac

proto rodiče dětí s trv
ti, kteří mají zájem se z

ho v
po
na
jm

zení
kultura@praha

Krumpholcové. 
se zpracováním 

Děkujeme z
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Nástavba budovy radnice 
- kulturn -komunitní 
centrum
Městská část dlouhodobě připravuje 
nástavbu budovy radnice, protože do-
stavbou 4. podlaží dojde k dokonče-
ní architektonického řešení této čás-
ti Suchdolského náměstí. Vzniknou 
tím další prostory pro potřeby měst-
ské části a v neposlední řadě je potře-
ba obnovit dosluhující střešní krytinu.

Protože v městské části chybí klu-
bové prostory pro setkávání různých 
skupin (senioři, matky s dětmi apod.), 
rádi využijeme možnosti podání žá-
dosti o dotaci na výstavbu kulturně-
-komunitního centra v rámci Operač-
ního programu Praha – pól růstu. 

Cílem rozšíření objektu radnice je 
vybudování prostor pro nové kultur-
ně-komunitní centrum, v němž bu-
dou provozovány aktivity zaměřené 
především k sociálnímu začleňování 
osob žijících v místní komunitě. Jed-
ná se např. o osoby se zdravotním po-
stižením, rodiny s dětmi v nepříznivé 
sociální situaci včetně rodin s jedním 
rodičem samoživitelem a o seniory.

V nástavbě by měly vzniknout tři 
klubovny se zázemím a víceúčelo-
vý sál. Předpokládáme, že by se zde 
mimo jiné konala pravidelná setká-
vání Klubu aktivního stáří, činnost 
Mateřského klubu Rybička včet-

ně nejrůznějších tvůrčích dílen pro 
veřejnost, v klubovnách by moh-
la probíhat jazyková výuka i výuka 
hry na hudební nástroje nebo i in-
dividuální sociální a právní pora-
denství. Ve velkém sále by se pak 
konalo cvičení seniorů, probíhaly by 
zde zkoušky i vystoupení ochotnic-
kého divadla, smíšeného pěveckého 
sboru, hudebních těles, nejrůznější 
přednášky, besedy, filmová předsta-
vení, koncerty apod.

Městská část nyní připravuje pro-
jektovou žádost o dotaci na výstav-
bu kulturně-komunitního centra a na 
podzim bude jasné, zda projekt do-
taci získá. 

-red-
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Otázka Suchdolských listů pro zastupitelské kluby:
Jaký je názor Vašeho hnutí, sdružení, strany 
na navrhovanou studii IPR HMP, která má být výchozím 
podkladem pro změnu územního plánu města Prahy 
v souvislosti s přípravou tramvajové trati z Podbaby 
na Suchdol, jež navrhuje i zástavbu území Nového 
Sedlce, kde by mohlo vzniknout městečko s třemi 
až deseti tisíci obyvatel?

Tramvajová trať z Pod-
baby na Suchdol:
Autobusová doprava na 
Suchdol patří mezi jed-

nu z nejvytíženějších linek v Praze. 
Kapacitně v době špiček nevyho-
vuje. Oproti tramvajové dopravě 
je méně ekologická. Negativní do-
pady na veškerou dopravu po ote-
vření tunelu Blanka, a to zejmé-
na v oblasti Podbaby, jsou více 
než patrné. Tramvají se doprav-
ní zácpy netýkají. Vše jednoznač-
ně mluví ve prospěch vybudování 
tramvajové trasy, ale je zde ještě 
mnoho neznámých, takže si na jíz-
du tramvají na Suchdol ještě dlou-
ho počkáme.

Zástavba území Nového Sedlce:
Pro nás, co již bydlíme, je přáním již 
nezastavovat žádné volné plochy 
v našem okolí. Nová zástavba pře-
ce přináší jen více lidí, více aut, ví-
ce front, více smogu a co já vím, co 
ještě. A pak jsou tu lidé, kteří zatím 
nemají kde bydlet a potřebují. A dá-
le je zde plán rozvoje města Prahy, 
jehož jsme součástí. Takže pokud 
to tak má být, tak ať se zde poda-
ří vybudovat malebné nízkopodlažní 
a svébytné městečko, které bude za-
sazeno v dostatku zeleně a v soula-
du s přírodou.
Jana Hanusová, zaměstnankyně DP 

a členka ANO Suchdol a členka 
finanční komise úřadu MČ

Suchdol je součást celé-
ho města Prahy.
Suchdol tramvajovou trať 
potřebuje, neboť doprava 

autobusy z Dejvic je již na hraně ka-
pacity a je neekologická.

Suchdol je součástí hlavního 
města Prahy a je v rámci koncep-
ce rozvoje Prahy definováno, že bu-
dou přednostně zastavovány ne-
využívané skladové prostory (haly 
i deponie), areály a ne cenné zele-
né plochy, přírodní parky a země-
dělská půda. To je typický příklad 
možné zástavby této části Nového 
Sedlce v dosud extenzivně využí-
vaném prostoru, a navíc může zde 
vzniknout i obchodní a společen-
ské vybavení, které Suchdolu citel-
ně chybí.

Ivan Vavřík, zastupitel za ČSSD

 Předně se musím zastavit 
nad jistou nelogičností 
v samotném názvu dané-
ho území. Obyvatelé No-

vého Sedlce budou patřit pod měst-
skou část Praha-Suchdol a na rozdíl 
od obyvatel současného Sedlce ne-
budou mít nárok na parkování v zó-
nách před radnicí v Dejvicích. Takže 
až si půjdou vyřídit třeba novou „ob-
čanku“ jistě si budou klepat na čelo, 
proč to tak je?

K samotnému projektu není moc 
co dodat. Přivést tramvaj na Such-
dol je třeba, vzhledem k velkému 
počtu studentů i místních obyva-
tel, kteří denně cestují oběma smě-
ry. Z mého pohledu je daleko důleži-
tější, aby zasazení tramvajové trati 
podél Kamýcké ulice bylo co nejše-
trnější k okolním obyvatelům. Stejně 
tak je důležité, aby na tramvaj na-
vazovala adekvátní lokální hromad-
ná doprava a nezhoršila se tak cel-
ková úroveň cestování.

Vznik „nového městečka“ jistě 
uvítají místní živnostníci, a pokud 
se v daném místě počítá i s nárůs-

tem občanské vybavenosti, pak toto 
místo může být i přínosem pro Such-
doláky. Jen je třeba počítat s dosta-
tečnou infrastrukturou, abychom 
nebyli překvapeni, že pro nové oby-
vatele není místo např. ve školkách. 
Tak jako tomu bylo v nedávné do-
bě na Suchdole, kdy mého syna vza-
li do školky z kapacitních důvodů až 
ve 4 letech.

Marek Bor, zastupitel za ODS

Jedná se o území o rozlo-
ze přes 250 tisíc m2 s pře-
krásným výhledem na 
Prahu, kam bude někdy 

zajíždět i tramvaj. Nyní má hl. m. 
Praha jedinečnou příležitost připra-
vit spolu s architekty a urbanisty 
podmínky zástavby, tj. kolik tam bu-
de žít obyvatel, kde a jak velké zde 
budou školy, hřiště a parky. Je sou-
časně nezbytné zavázat jednotlivé 
investory, aby se podíleli na výstav-
bě veřejné vybavenosti. 

Teď se na většině tohoto území 
domy stavět nedají a změna územ-
ního plánu, kterou nyní hl. m. při-
pravuje, přináší majitelům pozem-
ků jejich významné zhodnocení. Ny-
ní je asi poslední příležitost na sta-
novení jasných pravidel výstavby 
včetně veřejné vybavenosti. Obá-
váme se, že pokud hl. m. Praha tu-
to příležitost nevyužije a jednotliví 
investoři pouze vytěží ze svých po-
zemků maximum, bude hl. m. a na-
še městská část vynakládat desít-
ky milionů na nákup pozemků a vý-
stavbu škol. S tímto postupem naše 
zastupitelstvo nesouhlasilo a vyzva-
lo hl. m. Prahu, aby stanovilo jasná 
pravidla zástavby tohoto území.

Petr Hejl, starosta MČ za SOS

Texty v této rubrice nejsou redakčně upravovány.
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Suchdolské p ipomínky 
k tramvajovému koridoru
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol 25. ledna 2018 schválilo 
k rozpracované změně ÚP Z2849/00 „Koridor pro tramva-
jové spojení s centrem v trase podél ulic Podbabská, Roz-
tocká a Kamýcká" a související urbanistické studii, kterou 
zpracovala společnost D3A, spol. s r.o. tyto připomínky:

 požaduje vedení TT z Podbaby v úseku z Brandejsova ná-
městí k terminálu Výhledy v souladu s doporučením studie 
EPTA – návrh 3 (ulicemi Kamýcká, Internacionální, Such-
dolská k ZŠ, Za Sokolovnou a pak přes stávající zahrádky 
k terminálu Výhledy) v kombinaci s provozem MIDI busu, 
který bude zajišťovat dopravní obsluhu přilehlých oblastí 
a požaduje řešení tohoto úseku zpracovat ve dvou varian-
tách (dle IPR, dle doporučení EPTA – návrh 3) a provést 
vyhodnocení proveditelnosti a porovnání obou variant,

 požaduje zlepšit přestupní vazbu TRAM – METRO na Ví-
tězném náměstí,

 požaduje koncepčně vyřešit dopravní dostupnost veřej-
né dopravy na území městské části (docházkové vzdále-
nosti, trasa MIDI busu, přestupní uzly), odstavné plochy 
(zastřešené) pro kola, elektrokola, motocykly, auta, nabí-
jecí stanice a P+R včetně zázemí u terminálu Výhledy,

 nesouhlasí s návrhem zástavby a parkovacího domu 
v oblasti terminálu Výhledy a požaduje zpracovat analýzu 
kapacity P+R a jeho zázemí (obchodní plochy a občanská 
vybavenost) a zpracování urbanistické studie terminálu 
Výhledy a okolí,

 nesouhlasí s navrhovaným uspořádáním zastávek 
a s navrhovanou zástavbou na Brandejsově náměstí a po-

žaduje převzít uspořádání zastávky na Brandejsově nám. 
z doporučení studie EPTA – návrh 3,

  pro území Nového Sedlce:
–  požaduje stanovit kapacity obyvatel, škol, školek, 

rozsah sportovišť, zeleně…
–  požaduje vymezit v návrhu změny ÚP plochy pro 

veřejnou vybavenost (školy, školky, sportoviště),
–  požaduje uplatňovat rozvolněný způsob zástavby 

(viz např. studie Bureš, Turek – Podklady pro Met-
ropolitní plán),

–  požaduje řešit konflikt otevřené střelnice s navrho-
vanou obytnou zástavbou v okolí,

–  požaduje zapracovat do změny ÚP požadavek a po-
řízení územní studie dle §30 stavebního zákona, 
ve které bude závazně vymezen způsob zástav-
by území (zastavěné plochy, výšky budov, plochy 
po veřejnou vybavenost (školy, obchody, sportovi-
ště, rozsah zeleně...),

–  požaduje zajištění smluv o výstavbě – plánovacích 
smluv s jednotlivými majiteli pozemků, které bu-
dou řešit zajištění výstavby veřejné vybavenosti 
(školy, školky, sportoviště, komunikace, kanalizační 
přivaděč…),

– doporučuje spolupracovat na návrhu zástavby lo-
kality Nový Sedlec s MČ Praha-Lysolaje a MČ Pra-
ha 6 a vycházet ze studií zpracovaných těmito 
městskými částmi.

-red-

Trumfy pro Suchdol
Na svém lednovém zasedání za-
stupitelstvo městské části vzalo 
na vědomí závěrečnou info-
raci o participativním roz-
počtu pro rok 2017. Vyplý-
vá z ní, že:

 hlasování se zúčastnilo 
463 občanů MČ, tedy téměř 
9 % oprávněných hlasujících;

 do konce roku 2017 byly úspěš-
ně realizovány čtyři občany vybra-
né návrhy;

 celkové náklady participativního 
rozpočtu činily 341 664,50 korun;

 náklady na zajištění partici-
pativního rozpočtování činily 
12 560,60 korun, tj. 3,67 % z celko-
vých nákladů.

Do participativního rozpočtu pro 
rok 2018 bylo občany městské 

části podáno jedenáct návrhů – 
v současnosti probíhá jejich eva-
luace. O postupujících návrzích 
budou moci obyvatelé městské 
části hlasovat v období 16. dubna 
– 1. května 2018.

-red-
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mohlo by Vás zajímat

Nový venkovní fit-park 
na Suchdole

Hlavní město Praha ve spolupráci 
s Českým olympijským výborem při-
pravilo projekt venkovních fit-par-
ků pro 55 městských částí, které 
se do projetu zapojily. Naše městská 
část získala na podzim loňského roku 
dotaci ve výši 600 000 korun na vy-

budování fit-parku, který se skládá 
ze čtyř fitness stanic a z krátké de-
set metrů dlouhé běžecké dráhy. Jed-
notlivé stanice umožní našim spolu-
občanům rozvíjet sportovní akti vity 
a zdravý životní styl.

Pro umístění fit-parku jsme vybra-
li místo na stávajícím hřišti v ulici 
Na Rybářce, kde byl prostor pro rozší-
ření, zároveň je to místo rekreačními 
sportovci každodenně navštěvované 
(strollering, nordic walking, procház-
ky do Sedleckého a Roztockého há-
je, cyklostezka apod.). Ve výběrovém 
řízení uspěla firma COLMEX, s.r.o. 

a před Vánoci již na hřišti umístila 
prvky jednotlivých stanic. Až to kli-
matické podmínky dovolí, budou do-
plněny dopadové plochy, tartanová 
dráha a informační tabule s ukázkou 
vhodného cvičení. 

Věříme, že spoluobčané si naše 
hřiště s novými fitness stanicemi 
oblíbí a stane se vyhledávaným mís-
tem pro aktivní trávení volného ča-
su. Zároveň děkujeme návštěvníkům 
a majitelům psů, že budou respekto-
vat provozní řád hřiště.

-red-
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Grantové programy 
na rok 2018
Rada městské části na základě schválení zastupitel-
stvem vyhlásila následující  grantové programy na rok 
2018 v celkové výši 891 tisíc korun v pěti oblastech:

  Grantový program na podporu vzdělávání, zlepšení 
a modernizaci výuky pro školy zřizované MČ Praha-
-Suchdol: 300 tisíc korun;

  Grantový program na podporu organizování sportovní 
činnosti dětí a mládeže na území MČ Praha-Suchdol: 
66 tisíc korun;

  Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání pro 
neziskové organizace působící na území MČ Praha-
-Suchdol: 50 tisíc korun;

  Grantový program v oblasti volného času – podpora 
práce s dětmi a mládeží pro neziskové organizace pů-
sobící na území MČ Praha-Suchdol: 25 tisíc korun;

  Grantový program na podporu sociálních a pečova-
telských služeb pro organizace působící na území MČ 
Praha-Suchdol: 450 tisíc korun.

Detailní informace k jednotlivým grantovým programům 
jsou zveřejněny na úřední desce a na webu městské čás-
ti. Žádosti je možno podávat od 7. března od 8 hodin 
do 12. března 2018 do 17 hodin.

-red-

Spolupráce s Domovem Řepy pokračuje
Již v loňském druhém čísle Such-
dolských listů jsme vás informova-
li o tom, že městská část uzavře-
la smlouvu s Domovem Řepy, jehož 
posláním je péče o věkem pokročilé 
a nemocné občany. Zastupitelstvo 

na svém lednovém zasedání od-
souhlasilo dar ve výši 100 tisíc ko-
run Domovu sv. Karla Boromejské-
ho v Řepích za účelem lepšího za-
jištění možnosti využití lůžek LDN, 
lůžek zdravotně-sociálních a odleh-

čovacích služeb. Pro suchdolské ob-
čany by tak měla být zvýšena prav-
děpodobnost, že jejich žádosti, 
v tomto velmi žádaném zařízení, bu-
de vyhověno.

-red-

Rozpo et m stské ásti 
na rok 2018
Zastupitelstvo městské části schvá-
lilo koncem ledna rozpočet měst-
ské části na rok 2018 s těmito zá-
kladními parametry:

  celkové příjmy a výdaje letošního 
rozpočtu jsou ve výši 52,6 miliónu 
korun, přičemž na příjmové stra-
ně je zapojena částka 6,9 miliónu 
korun ze zůstatků peněz na účtu 
z minulých let a částka 7,6 milió-
nu korun z vlastní hospodářské 
činnosti.

Základními zdroji rozpočtu jsou:
  dotace z rozpočtu hlavního města 
Prahy: 32,5 miliónu korun  

  daň z nemovitosti: 3,3 miliónu 
korun

  zapojení zůstatků na běžném 
účtu z minulých let: 6,9 miliónu 
korun 

  financování z vlastní hospodářské 
činnosti: 7,6 miliónu korun  

Hlavními výdaji rozpočtu jsou: 
  investice do majetku městské čás-
ti: 14,8 miliónu korun

  financování provozu škol (nezahr-
nuje platy, ty hradí stát): 7,6 mili-
ónu korun 

  likvidace odpadu, úklid skládek: 
950 tisíc korun

  údržba veřejného prostoru, sekání 
trávy, zalévání, výsadba: 1,1 milió-
nu korun 

  platy administrativních zaměstnan-
ců a dělníků: 11,4 miliónu korun 

  odměny zastupitelů: 3,44 miliónu 
korun 

  opravy a rekonstrukce komunika-
cí: 4 milióny korun 

  příprava projektů a studií: 1,2 mi-
liónu korun 

  podpora tělovýchovným spolkům 
(granty, dotace): 666 tisíc korun

  granty v oblastech vzdělávání, so-
ciální a kultury: 825 tisíc korun

  dofinancování výstavby splaškové 
kanalizace (TV Suchdol – Horní 
Sedlec): 1 milión korun

  plynofikace ulic Bažantní, U Kap-
ličky, Starosuchdolská: 2,1 milió-
nu korun 

  sportovní hala u ZŠ – architekto-
nická soutěž a projektová přípra-
va: 1,5 miliónu korun

  participativní rozpočet – financo-
vání veřejností vybraných projek-
tů: 450 tisíc korun

  BD Stehlíkova – rekonstrukce pá-
teřních el. rozvodů: 1,75 miliónu 
korun 

  nákup pozemku za sokolovnou –
parc. č. 1068/1 – doplatek: 2 mili-
óny korun 

Schválený rozpočet včetně komen-
táře je k dispozici na webu městské 
části.

-red-
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Suchdol je sou ástí Prahy, 
nikoliv samostatná obec
V minulém roce došlo na Suchdole 
k podstatné změně ohledně dostav-
by kanalizace, plynovodu, rekonstruk-
ce vodovodního řadu, chodníků i vo-
zovky, začala kompletní rekonstrukce 
školní kuchyně. Dále byl zakoupen po-
zemek za Sokolovnou (sportovní ovál), 
který se také díky tlaku „opozičních“ 
zastupitelů podařilo udržet jako území 
pro sport. Plánuje se odkup pozemku, 
části zahrádkářské kolonie v soused-
ství ČZU (zvýšení nájemného, většino-
vě pro mimosuchdolské uživatele, při-
tom radnice nesmyslně odmítá). Další 
výstavba splaškové kanalizace a re-
konstrukce vodovodního řadu bude 
pokračovat. V jednání je možná stav-
ba nové multifunkční haly, kterou by 
užívala základní škola, městská část 
i jednotlivé suchdolské spolky (zde 
apeluji na kompetentnost jednání, ať 
to nedopadne, jak s novým hřištěm 
UEFA, nepoužitelným pro Hanspaul-
skou ligu).

Všechny výše uvedené aktivity v mno-
ha desítkách milionů Kč jsou přitom 
možné jen díky přístupu magistrátu, kdy 
jistě nelze hovořit o bojkotu Suchdola. 

A jak odpovídá pan starosta Hejl? 
No přece žalobami na magistrát, kte-
ré jsou soudy sice zamítány, nicméně 
náklady na vedení soudních řízení pla-
tí všichni obyvatelé Suchdola.

Dlouhodobě odmítáme moralizová-
ní ze strany pana starosty Hejla, kdo je 
a kdo není pro okruh, ale zásadně poža-
dujeme dořešení dnes již tragické situa-
ce na Suchdole, ať se to týká dopravní 
situace, kdy ulice Kamýcká je v podsta-
tě dálnicí a bydlení v její blízkosti je již 
zcela neúnosné a kdy se Suchdol stává 
záchytným parkovištěm pro mimopraž-
ské řidiče, příp. i dalších oblastí života.

O smysluplném dokončení okruhu 
je nutné řádně jednat, a to na všech 
úrovních, nicméně pan starosta Hejl, 
který si z této věci učinil svoje politic-
ké živobytí, svým postojem nalezení 

smysluplného řešení blokuje. Pražský 
okruh jako liniová stavba bude jistě 
v nějaké variantě v té či oné době do-
budován a musíme samozřejmě trvat 
na tom, aby okruh v úseku vedeném 
v tunelu pod Suchdolem neovlivnil kva-
litu zdejšího života, ale naopak byl pro 
nás co největším přínosem, nicméně 
takto pan starosta Hejl nepostupuje.

Naše radnice namísto toho řeší při 
projednávání rozpočtu takové důležité 
otázky, jako je participativní rozpočet 
(díky za komunitní trampolínu), či otáz-
ku komunitní lednice na radnici (komu-
nitní saunu jsme již naštěstí zrušili).

Znovu a znovu tedy žádáme pana 
starostu Hejla (SOS), aby začal skutečně 
řešit problémy Suchdola a vedl serióz-
ní dialog s magistrátem a dalšími úřady, 
a přestal vést (za peníze občanů) svoje 
(dnes již prohrané) soudní bitvy.

Martin Šíp, 
ČSSD

názory zastupitel

Suchdol vejp l!?
Suchdol očima sousedky Žilkové někdy i Stropnické
Vejpůl je celý svět. Na dva týmy se nám 
dělí a proti sobě stojí: muži a ženy, pra-
vice a levice, voliči Donalda a voliči Hil-
lary, voliči tamtoho a voliči tohohle...

Stejně tak stojí proti sobě Suchdoláci.
Co je dělí na dvě půlky? PRAŽSKÝ 

OKRUH!
Půlka tvrdí, že zničí Suchdol a tvr-

dohlavě opakuje lež „okruh přes Such-
dol“ místo pravdy „okruh v tunelu pod 
Suchdolem“.

Druhá půlka tvrdí, že „pokrok neza-
stavíš“ a dopravu Prahy je třeba řešit.

Suchdol dělí na půl i pruh podiv-
né divoké zeleně, pod kterým by měl 
okruh vést.

Dnes je to smutné území bez názvu 
a účelu. Vede od samoobsluhy na Ka-
mýcké přes pole, ulicí Na mírách, přes 
Suchdolskou dál přes Komunitní zahra-
du polem a pak dalším polem až k Roz-
tockému háji. Zelený pruh plný pleve-
le, rozbitých chatek, polámaných plotů, 

bahnitých polních cest a stromových 
náletů... Podivně dělí Budovec od Sta-
rého Suchdola a propojuje Výhledy.

Stejně tak dělí Suchdol názor, jak v bu-
doucnu využít tento obrovský pozemek.

Parta Hejlovců by zelený pruh zasta-
věla novou čtvrtí a zaplnila by školku, 
školu, místní zdravotní střediska i ob-
chody množstvím nových obyvatel. 
Plánek nové čtvrtě visí na radnici a de-
velopeři se předhánějí, kdo na tom nej-
víc vydělá. Hlavní důvod, proč jsou Hej-
lovci proti okruhu? Tunel ve kterém by 
vedl, totiž nesmí být na povrchu zatí-
žen výstavbou.

Parta pro okruh pod Suchdolem 
(ANO, ODS i ČSSD, Piráti i další rozum-
ní) by zelené smutné pásmo proměnila 
v park, který je i nad tunelem plánován.

Ano, Suchdol by mohl mít svůj vlast-
ní Central park nebo Alšovy sady. Tako-
vou vlastní Stromovku, pod kterou mi-
mochodem také vede tunel – Blanka!

Představte si tu krásu… Bude tam 
sad českých ovocných stromů, cyklo-
stezka, dětské hřiště, rozárium plné rů-
žových vůní, jezero s kachničkami, vodní 
svět s brouzdalištěm, psí louka, lavičky, 
občerstvení s pivem i točenou zmrzli-
nou, koše na odpadky, louka na piknik 
i na ležení pod širým nebem, květinové 
záhony, malá zoo, zákoutí na sousedské 
i milostné hovory... vše pod dozorem 
městské policie na koních...

Není to krásné?
Brzy budou komunální volby... Pře-

mýšlejte o tom, co Suchdol dělí vejpůl 
a kam byste se raději šli ve slunnou ne-
děli projít. Ulicemi mezi cizími domy ne-
bo „suchdolskou Stromovkou“?!?! 

Je to jen na Vás, jak 
se rozhodnete.

Hezké jaro přeje 

Veronika Stropnická, 
zastupitelka za ANO
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Do nového roku
Přelom roku vždy vybízí jak k bi-
lancování, tak k novým přáním 
a předsevzetím. V tomto roce nás 
kromě prezidentských čekají i ko-
munální volby a o to víc se sluší 
předložit své účty. 

ODS má v patnáctičlenném za-
stupitelstvu jen jednoho zástupce. 
Naopak vládnoucí sdružení SOS má 
jedenáct zastupitelů. Je tedy jasné, 
že k prosazování vlastních vizí si 
vystačí zcela sami. Naše role v za-
stupitelstvu byla od začátku daná, 
a proto jsme se zaměřili na zodpo-
vědnou opoziční politiku. Nebudu 
zde vyjmenovávat jednotlivé přípa-
dy, ve kterých jsme se přeli s ve-
dením radnice. Věřím, že většinu 
z nich jste v průběhu té doby stej-
ně zaznamenali. Nebudu ani jme-
novat naše úspěchy, kdy se nám 

povedlo o našich názorech a při-
pomínkách či návrzích přesvědčit 
i zástupce SOS. Zmíním pro mě da-
leko podstatnější dvě skutečnosti.

Tou první je forma spoluprá-
ce mezi všemi opozičními strana-
mi na Suchdole. Od prvního roku 
se nám podařilo najít efektivní mo-
del, jak společně postupovat ve vě-
cech, kde nejsme zajedno se sou-
časným vedením městské části. 
Vždy jsme dokázali najít společnou 
řeč, a to i u témat, která byla v na-
šich programech odlišná. Dokázali 
jsme vzájemně využívat svých stra-
nických kolegů na pražském ma-
gistrátu a ověřili si tak, že bez úz-
ké spolupráce s magistrátem bude 
Suchdol nadále investičně „živo-
řit“. Toto vidím jako velký příslib 
pro případné nové koalice, které by 

po letošních komunálních volbách 
na Suchdole mohly vzniknout.

Za druhou klíčovou věc považu-
ji zlepšení informovanosti našich 
občanů, zvlášť u témat jako „Praž-
ský okruh“, která zde byla prezen-
tována dost jednostranně. Díky za-
ložení internetových Suchdolských 
novin se podařilo vyvážit jedno-
stranně předkládané informace 
a zároveň umožnit diskusi na jaké-
koliv téma, které Suchdoláky i na-
še sousedy pálí.

Závěrem bych rád popřál do no-
vého roku všem čtenářům hod-
ně štěstí, zdraví a důvo-
dů k radosti ze svého 
okolí. 

Marek Bor, 
zastupitel za ODS

Aby se nám na Suchdole 
dob e žilo
Popsat půl strany vyhrazené pro 
názory zastupitelů a nezmínit 
se přitom o okruhu, letišti, tram-
vaji, chodnících, kanalizaci… je asi 
nemožné. Dnešní doba navíc vy-
žaduje jasné názory a jednodu-
ché recepty, rychle, bez váhání 
a na všechno. 

Co je pro nás v tomto zrychle-
ném světě plném informací ale 
podstatné? Na počátku roku jsme 
si přáli „hlavně hodně zdraví“, jež je 
ovlivněno naší prací, stresem, stra-
vou a okolním prostředím. Rádi by-
chom bydleli v klidném prostředí, 
na okraji přírody, bez aut, smogu, 
(často raději i bez sousedů), ale 
současně vyžadujeme komfortní 
dopravu, parkování, služby… Toho-
to ideálu asi dosáhnout nemůžeme 
a vzniká otázka, čeho jsme ochot-
ni se vzdát, co prosazovat, s čím 
nesouhlasit. Názory jsou různé. 
Pro někoho je důležité parkoviště, 
kvalitní komunikace a upozadí vý-
znam neviditelného hluku a zplo-
din, někdo to má zase naopak. Ne-

vidím ale důvod napadat sousedy 
jen proto, že to „vidí jinak“. 

Dílčí problémy s prostředím ur-
čitě řešit lze. V rámci modernizace 
školy (zateplení, WC, učebny, te-
pelná čerpadla, kuchyně, atrium…) 
jsem často procházel školou a byl 
konfrontován s „vůní“ z kuchyně 
či WC, „hustým“ vzduchem ve tří-
dách a hlukem na chodbách. Po-
třebu zlepšit podmínky pro prá-
ci učitelů a výuku dětí potvrdilo 
i měření kvality vnitřního prostře-
dí v ZŠ, které proběhlo v loňském 
roce ve spolupráci s Českou radou 
pro šetrné budovy. Potvrdilo zvý-
šené koncentrace CO2, problémy 
s osvětlením, špatnou akustikou 
(dozvuk) ve třídách. Řešení, byť 
nákladné, tady ale existují a pro-
blémy se postupně odstraňují. 
V některých chodbách a učebnách 
již snižují dozvuk panely, vyměni-
la se vzduchotechnika pro chodby 
a WC, letos se zrekonstruuje ku-
chyně a hledáme řešení pro větrá-
ní tříd.

Některá rozhodnutí s násled-
nými negativními dopady mohou 
ovlivnit život na Suchdole dlouho-
době a nevratně, např. dálnice (ná-
pad vést magistrálu přes Václavák 
vznikal ve stejné době) i paralelní 
dráhy a související hluk. Vstřícný 
přístup k těmto záměrům je obtíž-
ný, zvláště když nebyly vyčerpány 
jiné možnosti a odstraněny chyby 
v záměrech, neboť náprava je v bu-
doucnu prakticky nemožná. 

Bylo a je už dost důvodů pro to, 
abychom jen tak připustili trvalé po-
škození životního prostředí a zvýše-
ní zdravotních rizik nebo je vymě-
nili za jiné hodnoty? Domnívám se, 
že nikoliv, protože realizaci tranzit-
ní dálnice současně s dvěma přistá-
vacími dráhami nad Suchdolem po-
važuji za nepřiměřenou a extrémní 
zátěž pro jakoukoliv 
obec na světě, tedy 
i pro Suchdol.

Václav Vik,
zastupitel za SOS

názory zastupitel
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reakce

Z pohádky do pohádky
V části Suchdolských listů vyhraze-
né pro názory zastupitelů je zmíně-
na „parta Hejlovců“, případně zkráce-
ně „Hejlovci“. Ponechme stranou, že 
se podstatné části obyvatel s jiným 
názorem už zase dává nálepka a na-
vozuje se představa nežádoucí party 
uličníků, kteří mají cosi za lubem. Za-
rážející je spíše to, že se vytahují ne-
existující strašidla (zaplavit obyvateli, 
zastavět, developeři na radnici), nas-
tiňuje se představa jakéhosi probíha-
jícího boje půlky proti půlce, souseda 
proti sousedovi a účelově se vytvá-
ří jakýsi společný nepřítel pokroku 
a rozvoje Suchdola pod označením 

„Hejlovci“. Opravdu je ale nutné kvů-
li jinému názoru manipulovat s fakty 
a mobilizovat do boje? 

Podívejme se na realitu okolo bu-
doucí zástavby Suchdola. Městská část 
připravila pro území proluky pod vyso-
kým napětím dvě studie (Na Mírách, 
r.  2010 a Na Rybářkách, r. 2013), kte-
ré navrhují dokončit zástavbu v pod-
statě tak, jak byla navržena ve dvacá-
tých letech minulého století. Zástavba 
rodinnými domy vychází z územního 
plánu z roku 1999. Studie jsou zpra-
covány variantně bez okruhu i s okru-
hem a koridor nelze zcela zastavět 
v žádné z variant, v obou je počítá-

no se zelení. Tímto územím totiž pro-
chází ještě dva vysokotlaké plynovody 
a dvě linky vysokého napětí a v jejich 
ochranném pásmu se nesmí stavět. 
U vysokotlakého plynovodu o průmě-
ru potrubí 0,5 metru je pásmo 40 m 
na každou stranu, u vysokého napě-
tí 110 kV je to 12 metrů od krajního 
vodiče. Studie nevisí na radnici, ale 
na webu v sekci Územní plán.

Ano, zvykáme si na to, že v předvo-
lebním klání cítí někteří potřebu říkat 
téměř cokoliv včetně pohádek, ale ob-
čas je nutné se vrátit do reality. 

Petr Hejl, starosta městské části

Kdo s kým nejedná
Ano, starosta má jednat, jak správně 
uvádí sociální demokracie, ale musí 
mít s kým a vůle k hledání přijatelných 
řešení musí být na obou stranách. 

Investorem stavby dálničního okru-
hu je Ředitelství silnic a dálnic, a to 
má za úkol stavbu postavit a mělo by 
tedy účastníky informovat o přípravě 
stavby, hledat nejvhodnější koncepční 
řešení atd. S ŘSD jsem jednal v břez-
nu 2008 při územním řízení na SOKP 
stavby 518 a 519. Pak až po devíti le-
tech svolal loni v únoru jednání pra-
covní komise náměstek Dolínek. Ale 
to bylo všechno, doposud nám neby-
la nabídnuta žádná úprava či varianta 
projektu. Již celých 15 let údajně není 
čas na hledání jiných variant a úpravu 
územních plánů, celou tu dobu je lpě-
no pouze na trase staré přes šedesát 
let – ber, nebo ne.

Když městská část žádá, aby vari-
anty byly řádně projednány, tak se to-
mu všichni brání s velmi pochybným 

odůvodněním, že to zákon nenařizu-
je, variantu v sousedním kraji nemů-
žeme řešit, není čas...

V roce 2002 bylo provedeno posou-
zení vlivu na životní prostředí (EIA) 
severozápadního segmentu okruhu 
(úsek mezi D7 a D8) a v posudku MŽP 
byla doporučena severní trasa, vyhod-
nocená z dlouhodobého pohledu jako 
šetrnější k životnímu prostředí, a jižní 
byla označena jako krajní řešení. Bo-
hužel se tímto stanoviskem nikdo ne-
řídil a místo aby byla objektivně pro-
kázána správnost prosazované trasy, 
jsou dlouhá léta nečinnosti omlouvá-
na tím, že někdo něco zcela bezdůvod-
ně a nesprávně blokuje.

Nikdo nezpochybňuje, že okruh ko-
lem Prahy by měl být postaven, že 
transevropské dálnice mají být pro-
pojeny, aby kamiony nemusely projíž-
dět přes město. Souhlasím také s vizí 
„Praha bez kamionů“, kterou prosa-
zuje náměstek Dolínek, protože dál-

niční doprava a kamiony do měst-
ské zástavby nepatří. Zatěžuje okolí 
hlukem a exhalacemi, účinná ochra-
na neexistuje. Překračování hygienic-
kých limitů bylo také důvodem, proč 
ministerstvo pro místní rozvoj zru-
šilo v roce 2014 územní rozhodnutí 
na okruh v trase přes Suchdol a Dolní 
Chabry, které v roce 2008 vydal ma-
gistrát v rozporu se zákony. 

Ze Středočeského kraje přijíždí a odjíž-
dí do Suchdola již dnes okolo 12 tisíc 
aut za den, jak dokumentuje statistika 
dostupná na webu TSK Praha (viz ta-
bulka). Hlavní město generuje ve svém 
okolí výstavbu bytů, rodinných domů 
a také nekonečných skladů, hal, areá-
lů, tedy i další a další osobní a náklad-
ní dopravu. Lidé hledají klidné prostře-
dí pro bydlení mimo Prahu a logicky 
ani tam nechtějí dálnici. Proč ne, ale 
kde je jejich díl odpovědnosti za dopra-
vu v aglomeraci vyžadovaný po Such-

Intenzity automobilové dopravy   (zdroj: web TSK Praha)
Ulice Začátek Konec 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KAMÝCKÁ (od Statenic) hran. města Internacionální 10 850 12 263 11 463 11 088 11 485 11 585
KAMÝCKÁ Suchdolská Internacionální 12 132 13 834 12 950 12 742 13 035 12 845
KAMÝCKÁ Roztocká Suchdolská 18 282 15 197 15 013 15 003 15 093 15 003
ROZTOCKÁ Podbabská Kamýcká 21 182 21 597 21 313 20 903 22 293 21 503
ROZTOCKÁ (od Roztok) hran. města Kamýcká 6 300 7 100 7 100 7  300 7  800 7 900
PODBABSKÁ Terronská V Podbabě 22 768 25 375 24 790 24 507 26 397 25 907
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reakce

Reakce na p ísp vky 
zastupitelky paní 
Stropnické
Vážení občané Suchdola, 

ráda si čtu v našem časopise, jak 
zprávy z radnice, tak názory opo-
zičních zastupitelů a touto cestou 
bych ráda zareagovala na příspěvky 
paní zastupitelky Stropnické. Když 
pominu jaloviny, jako byl příspěvek 
o plačící trafikantce (mimochodem, 
ptala jsem se a paní trafikantka roz-
hodně nad tiskem nepláče a netuší, 
kde to autorka textu vzala), vadí mi 
styl, jakým opakovaně útočí na pa-
na starostu. Například komentovat 
až skoro posměšným způsobem, 
že starosta jezdí po obci na kole, 
mi přijde pod úroveň. Co ho znám, 
tak jezdí na kole, předchozí sta-
rosta pan Čížek taky jezdil zásad-
ně na kole, jsme sice součást Prahy, 
ale jsme v podstatě pořád vesnice, 
po které se na kole jezdí velmi hoj-

ně, vůbec nechápu, k čemu je do-
bré za to do starosty rýpat. Kdyby 
jezdil po obci v SUVéčku, kritizova-
la by ho Veronika jako první, že si 
hraje na honoraci. Co z toho dělat 
si legraci z vysazování stromů, z ob-
novy starých cest, z instalace křížku 
– nejsou to samozřejmě bůhvíjaké 
události a věci, bez kterých bychom 
se neobešli, ale například mně je pří-
jemné, když se zrealizují i takovéto 
„drobnosti“. Je to milé.  

Co se týká dalších kroků pana sta-
rosty v jeho úřadu – paní zastupi-
telka ho vykresluje, jakoby se na tu 
pozici dosadil sám a dělal si tam, 
co chce, ale pokud mě paměť ne-
klame, byl vždy zvolen v řádných 
komunálních volbách za uskupení, 
za které kandidoval a které nabíd-
lo občanům svůj program. Komunál-
ní volby na rozdíl od parlamentních 

jsou na Suchdole od roku 1989 po-
měrně dost specifické, protože jsou 
vlastně pořád dokola se opakujícím 
místním hlasováním o dálnici přes 
Suchdol a každé čtyři roky suchdo-
láci znovu rozhodnou, že o dálni-
ci nestojí (samozřejmě ne všichni, 
ale vítězné uskupení to pravidelně 
má v programu), takže je zcela le-
gitimní, že starosta v tomto duchu 
za obec celé roky také vystupuje. Až 
vyhraje komunální volby na Suchdo-
le strana, která má v programu ve-
dení dálnice přes Suchdol a vzejde-li 
z jejích řad starosta, tak bude za-
se konat podle jejich programu. To 
je celkem logické, nevidím důvod, 
proč pořád dělat ze starosty vrchní-
ho škodiče, který se tady snad sám 
realizuje proti vůli všech. 

Zuzana Černá

dole. Budeme opravdu ti rozumnější, 
když kývneme na tunel, tři křižovatky 
a dvě přistávací dráhy? 

V případě dálničního okruhu by 
Suchdolem projíždělo okolo 120 ti-
síc aut za den, to je 10x víc než ny-
ní, a z toho by bylo asi 20 % kamionů. 
A přitom z pohledu vlivu na životní 
prostředí způsobuje nákladní auto-
mobil až 7x větší zátěž než osobní au-
to. V případě okruhu přes Suchdol by 
zde funělo a hlučelo 10x víc aut než 
nyní, a to i když budou většinou v tu-
nelu. Zplodiny by se měly vyfukovat 

komínem pár set metrů před Suchdo-
lem. Ochránit to bohužel úplně nejde, 
i když se navrhují protihlukové stěny, 
jak tomu bylo ve zrušeném projektu 
z roku 2008.

Zatím jsem se v ostatních městech 
a obcích nesetkal se starostou, kte-
rý by souhlasil s průtahem státovky 
či dálnice přes zástavbu obce, všich-
ni jednají – požadují obchvaty, ne-
chtějí dálnice v okolí obcí, kupodivu 
nechtějí ve svém okolí ani rozšiřovat 
letiště. Obec Praha je v tomto směru 
podivnou výjimkou – sama vyžaduje 

na základě letitých plánů z dob budo-
vání základů socialismu (tedy období, 
kdy se na železnici ještě jezdilo na pá-
ru a na Letné byl Stalin) přivést kami-
ony do Prahy, konkrétně na Suchdol 
a do dalších městských částí.

Z výše uvedených důvodů s ve-
dením dálničního okruhu středem 
Suchdola vedení městské části nemů-
že souhlasit, k čemuž je ostatně zava-
zuje i celá řada schválených usnesení 
suchdolského zastupitelstva.

Petr Hejl, starosta městské části

Stanoviště kontejnerů s obsluhou na odpad v Suchdolské ulici 
zahájí JARNÍ PROVOZ v sobotu 3. března 2018 od 9 do 12 hodin. 

Dále bude otevřeno vždy v úterý a ve čtvrtek od 16 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. 
V uvedené otvírací době mohou občané městské části Praha-Suchdol ukládat do přistavených kontejnerů tento 
odpad: velkoobjemový odpad z domácnosti, bioodpad, drobný elektroodpad, papír, sklo, plasty. Stanoviště není 

určeno pro ukládání: pneumatik, ledniček, nebezpečného odpadu, výrobků z asfaltu.

Prosíme, neukládejte odpad před stanoviště mimo uvedenou otevírací dobu!
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z radnice

Z jednání rady
Rada MČ na svých jednáních od 25. říj-
na do 17. ledna 2018 projednala mi-
mo jiné následující body:

 schválila Smlouvu o dílo na reali-
zaci fit-parku na hřišti Na Rybářce 
ve výši 600 895 Kč s DPH s firmou 
Colmex s.r.o., IČ: 29037221 (4 stanice 
workout hřiště s dopadovou plochou 
s realizací do 31. 12. 2017 a běžec-
ká dráha z litého tartanu v případě 
nepříznivých klimatických podmínek 
s realizací do 30. 4. 2018).

 po úpravách schválila plán zim-
ní údržby komunikací pro sezónu 
2017–2018 a ukládá vedoucímu 
OHSOM zimní údržbu realizovat dle 
schváleného plánu.

 na základě provedeného posouzení 
a doporučení hodnoticí komise vybra-
la jako zhotovitele společnost MBM 
TRADE CZ, s.r.o., IČ: 25507222, která 

se umístila s cenou 8 099 663,69 Kč 
bez DPH v rámci hodnocení nabídek 
1. v pořadí a která splnila podmínky 
účasti v zadávacím řízení. 

 souhlasila se zněním dodatku č. 3 
ke smlouvě o dílo č. SML 026/2017 
se společností MBM TRADE CZ, s.r.o., 
IČ: 25507222, ve výši 1 091 562 Kč, 
který řeší vícepráce způsobené ne-
předpokládanými geologickými pod-
mínkami při výkopech stok splaškové 
kanalizace Horní Sedlec a upřesňuje 
harmonogram prací. 

 vzala na vědomí, že autoři sou-
těžního návrhu č. 4 Ing. Pavel Med, 
Ing et Ing. arch. Jakub Med a Bc. Jo-
hana Šimčíková podali odvolání proti 
formálnímu postupu poroty a vyhla-
šovatele krajinářsko-architektonické 
soutěže a že městská část ve lhůtě 
námitkám uvedeným v odvolání po je-
jich posouzení nevyhověla.

 souhlasila s podáním žádosti 
na hl. m. Praha o grant pro oblast 
adiktologických služeb pro městské 
části. 

 souhlasila s podáním žádosti o po-
skytnutí grantu hlavního města Prahy 
pro rok 2018 pro oblast prevence kri-
minality ve výši 49 000 Kč. 

 poděkovala hasičům za obětavou 
práci při likvidaci škod způsobených 
vichřicí.

 vzala na vědomí, že operátor 
ICT, a.s. nedoporučil poskytnutí fi-
nančních prostředků z rezervy Smart 
Cities na „Projekt s prvky Smart Ci-
ties v MČ Praha-Suchdol“, protože jej 
nepovažuje za opodstatněný z důvo-
du malého rozsahu (1 lampa s dobí-
jecí stanicí a 1 dobíjecí stanice).

 schválila žádost MČ Praha-Suchdol 
o poskytnutí účelových neinvestič-
ních finančních prostředků z rozpoč-

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol 
na svých zasedáních 9. 11. 2017 
a 25. 1. 2018 kromě jiného: 

 schválilo přijetí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v cel-
kové výši 600 tis. Kč na realizaci 
fit-parku.

 schválilo přijetí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve vý-
ši 3 570 tisíc Kč na nákup pozemku 
parc. č. 1650/1 v k. ú. Suchdol – za-
hrádky Na Zavážkách.

 schválilo přijetí účelové neinves-
tiční dotace od hl. m. Prahy z obdr-
ženého odvodu z výherních hracích 
přístrojů ve výši 712 tisíc Kč určené 
na podporu činností nestátních ne-
ziskových organizací, které zajišťují 
dlouhodobě organizovanou sportov-
ní výchovu mládeže, na kulturu, škol-
ství, zdravotnictví a sociální oblast.

 schválilo rozpočet městské části 
Praha-Suchdol na rok 2018
   objem příjmů ve výši 

44 635 tis. Kč;
   financování ve výši 

7 808 tis. Kč;
    objem výdajů ve výši 

52 443 tis. Kč.
 schválilo návrh finančního plánu 

zdaňované činnosti na rok 2018 
   výnosy 9 251 tis. Kč;
   náklady 3 620 tis. Kč;
   hospodářský výsledek 

5 631 tis. Kč.

 schválilo poskytnutí daru Domovu 
sv. Karla Boromejského (IČ: 65400143) 
ve výši 100 000 Kč za účelem zajiště-
ní možnosti využití lůžek LDN, lůžek 
zdravotně-sociálních a odlehčovacích 
občany MČ.

 schválilo úplatný převod pozemku 
parc. č. 1650/1, k. ú. Suchdol, poze-
mek pod zahrádkami Na Zavážkách, 
o výměře 10 203 m2 z vlastnictví 
vlastníků: Čechová Věra PhDr. (podíl 
3/32), Josífko Rudolf (podíl 3/32), 
Pánková Jana (podíl 13/32),  Zajíčko-
vá Růžena (podíl 13/32) uvedených 
na LV 1289 pro k. ú. Suchdol, obec 
Praha do vlastnictví hl. m. Prahy, 
správa nemovitosti svěřena městské 
části Praha-Suchdol, za cenu stano-
venou znaleckým posudkem ve výši 
350 Kč/m2, tj. celkovou cenu za celý 
pozemek ve výši 3 570 000 Kč.

 schválilo memorandum o společ-
ném postupu při intenzifikaci ČOV 
Roztoky. 

 schválilo vyhlášení veřejné ano-
nymní urbanisticko-architektonické 
projektové soutěže o návrh „Mul-
tifunkční hala u ZŠ s venkovním 
sportovištěm“.

 vzalo na vědomí výsledky architek-
tonicko-krajinářské projektové sou-
těže, která byla vyhlášena v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek, v souladu 
se Soutěžním řádem České komory 
architektů ze dne 24. dubna 1993. 

Ve lhůtě stanovené soutěžními pod-
mínkami bylo do 26. září 2017 doru-
čeno celkem 11 návrhů. Porota 4. říj-
na 2017 udělila po posouzení všech 
návrhů dvě ceny a dva návrhy byly 
odměněny. 1. cenu obdržel návrh č. 7 
účastníka Ing. arch. Martina Rosy, au-
torů MgA. Václava Šuby, MgA. Jakuba 
Červenky, Ing. arch. Martina Rosy.

 schválilo zadání vypracování projek-
tové dokumentace na realizaci stavby 
„Zahrady se hřbitovem u kaple sv. 
Václava“ u Ing. arch. Martina Rosy, IČ: 
73933261, ČKA: 4176 v celkových ná-
kladech 719 300 Kč bez DPH a ceně 
autorského dozoru ve výši 550 Kč/hod.

 na základě předložených podkladů 
od sportovních organizací o činnosti 
oddílů, počtech členů a aktivitách 
pro veřejnost schválilo poskytnutí ná-
sledujících peněžitých darů na pod-
poru práce s mládeží tělovýchovným 
organizacím působícím na území 
městské části Praha-Suchdol v celko-
vé hodnotě 600 000 Kč:
   Tělovýchovná jednota Slavoj 

Suchdol, z.s., 17048290, 
438 000 Kč;

   Tělovýchovná jednota Sokol 
Suchdol-Sedlec, IČ: 69060177, 
105 000 Kč

   EWTO Česká republika, z.s., 
IČ: 04257596, 23 000 Kč;

   SDH ČMS-Sbor dobrovol-
ných hasičů Praha-Suchdol, 
IČ: 65991966, 34 000 Kč.
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tu hlavního města Prahy na realizaci 
projektů v oblasti místní Agendy 21 
– projekt „Naše zdraví“. 

 vzala na vědomí výsledky průzkumu 
spokojenosti klientů se službami Hori-
zontu, centra služeb pro seniory. Prů-
měrné hodnocení klientů bylo okolo 
1,3 (ve stupnici 1 nejlepší – 5 nejhorší). 

 souhlasila se zněním dodatku č. 4 
ke smlouvě o dílo č. SML 026/2017 
se společností MBM TRADE CZ, s.r.o., 
IČ: 25507222, který řeší vícepráce po-
žadované městskou částí v rámci akce 
Splašková kanalizace Horní Sedlec: 
provedení odbočky a uklidňovací šach-
ty pro přípojku RD č.p. 238 při ulici 
Na Rybářce, náhrada vstupní branky 
u ČS š 1250 mm za vjezdová vrata 
š 4000 mm, vyztužení uchycení výtlač-
ného potrubí, úpravy povrchů komuni-
kací v souladu s usnesením rady HMP 
č. 95/2012 v aktuálním znění dle poža-
davku TSK a.s. Cena předmětu plnění 
se v souladu se změnovými listy č. 4, 5, 
6 a 7, které jsou přílohou dodatku č. 4, 
navyšuje o 681 558 Kč na celkovou ce-
nu díla ve výši 21 197 628 Kč bez DPH. 

 souhlasila s přijetím daru pro ZŠ 
M. Alše ve výši 90 000 Kč od Letiště 
Praha a.s. v rámci programu „Dobré 
sousedství“ na realizaci projektu: „Vyba-
vení učebny pro doučování a semináře“. 

 schválila dar pro pedagogické pra-
covníky a vychovatele příspěvkových 
organizací zřizovaných MČ Praha-
-Suchdol za období září až prosinec 
2017 (49 pedagogů ZŠ M. Alše, 18 pe-
dagogů MŠ Gagarinova a 8 pedagogů 
MŠ K Roztokům) dle následujících 
pravidel:
   příjemcem daru je pedagogický 

pracovník a vychovatel, který 
byl zaměstnancem příspěvkové 
organizace minimálně polovinu 
období, za kterou je odměna po-
skytována, tj. 2 měsíce;

   dar bude poskytnut ve výši 
3 200 Kč pro každého pracov-
níka, který byl zaměstnancem 
příspěvkové organizace v období 
září až prosinec 2017 (tj. po do-
bu 4 měsíců);

   pokud příjemce byl zaměstnan-
cem příspěvkové organizace krat-
ší dobu než uvedené období, po-
skytuje se mu dar v alikvótní výši.

 souhlasila s navrhovaným záměrem 
stavby vodovodního řadu v ul. Na Ry-
bářce k domu čp. 217 a k pozemku 
parc. č. 226/, k. ú. Sedlec.

 na základě žádosti o stanovisko 
a výjimku výšky oplocení konstato-
vala, že plot musí být proveden dle 
Pražských stavebních předpisů (viz 
nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Pra-
hy), tedy neprůhledná část do výšky 
max. 1,20 m nad terénem při pohledu 
z ulice a zbytek výšky plotu do max. 
výšky 2 m nad terénem při pohledu 
z ulice, musí být průhledný.

 vzala na vědomí informaci o splně-
ní požadavku na instalaci nové venti-
lační jednotky ve stánku s občerstve-
ním na Brandejsově náměstí. 

 souhlasila s výběrem dodavatele 
opravy střechy na technickém pavilo-
nu v MŠ Gagarinova po vichřici, pana 
Richarda Ihma, IČ: 66433061, za cel-
kovou cenu 103 960 Kč bez DPH.

 děkuje OS Betlém, Suchdol Sobě, 
z.s. za přípravu a zahájení Suchdolské-
ho betléma dne 2. 12. 2017 na Such-
dolském náměstí. Dále děkuje MŠ 
Gagarinova a ZŠ M. Alše za hudební 
vystoupení a Centru Horizont za do-
provodný stánek a občerstvení.

 poděkovala firmě Nausus, s.r.o. za-
stoupené Lukášem Skuhravým za or-
ganizaci 5. ročníku Čertobraní a za 
přípravu videoprojekce na budově 
v neděli 3. 12. 2017 na Suchdolském 
náměstí. Dále poděkovala SDH Pra-
ha-Suchdol, ZŠ M. Alše, MK Rybička 
a všem dobrovolníkům.

 schválila pronájem velké zasedací 
místnosti radnice Sboru adventistů 
sedmého dne pro aktivity Mateřské-
ho klubu Rybička za následujících 
podmínek: nájemní smlouva na dobu 
určitou od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 
a od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018, ce-
na za pronájem činí 4 000 Kč za mě-
síc včetně DPH, prostor bude využí-
ván ve dnech pondělí až pátek v době 
od 9 do 12 hodin, prostory budou 
po ukončení aktivit vráceny do pů-
vodního stavu; pronajímatel si vyhra-
zuje právo na přednostní využití zase-
dací místnosti v případě potřeby.

 starosta informoval radu o jednání 
s ředitelem OTV MHMP Ing. Vlkem 
a ředitelem firmy ZAVOS Ing. Přikry-
lem, která zastupuje investora při 
výstavbě splaškové kanalizace na Bu-
dovci, o situaci, kdy firma Alstap, do-
davatel stavby kanalizace v ul. Kamýc-
ká, požaduje před zahájením prací 
navýšení ceny o dílo o cca 5 mil. Kč 
z důvodu zatřídění stavby protlačova-
né kanalizace jako důlní dílo. Investor, 

OTV MHMP, s navýšením ceny nesou-
hlasí. V případě že nedojde k dohodě 
mezi dodavatelem a investorem, in-
vestor s dodavatelem ukončí smlouvu 
a následně bude proveden nový výběr 
dodavatele. V tom případě by proběh-
la výstavba kanalizace v ul. Kamýc-
ká až ve druhé polovině roku 2018. 
Na jednání s investorem požadoval 
starosta MČ co nejrychlejší dokončení 
a zprovoznění kanalizace v této části.

 schválila pověření paní Jiřiny Klímo-
vé Krausové výkonem funkce „vedoucí 
Místní veřejné knihovny v Praze-Such-
dole“ od 5. 1. 2018 na dobu určitou 
po dobu trvání rodičovské dovolené 
paní Kateřiny Lahodové Turchichové, 
nejdéle však do 31. 12. 2020.

 vzala na vědomí, že v prosinci 2017 
byla zkolaudována čerpací stanice od-
padních vod zřízená v rámci stavby 
„Kanalizace Horní Sedlec“, která byla 
připojena na dispečink provozovatele 
kanalizace připojené na ČOV Roztoky 
– společnosti 1. Vodohospodářská, 
s.r.o. a od 3. 1. 2018 je ČSOV v provo-
zu. Rada souhlasí s objednáním provo-
zu čerpací stanice u společnosti 1. Vo-
dohospodářská, s.r.o. Kladenská 132, 
252 64 Velké Přílepy, IČ: 47551917, 
která je na základě koncesního řízení 
z roku 2015 provozovatelem kanaliza-
ce připojené na ČOV Roztoky.

 vzala na vědomí informaci o zvý-
šení ceny stočného od 1. 1. 2018 
z 38,99 Kč/m3 na 39,09 Kč/m3 včetně 
DPH 15 %, jež bylo stanoveno společ-
ností PVK, a.s. pro splaškovou kanali-
zaci připojenou na ÚČOV v Troji. Rada 
schválila od 1. 1. 2018 novou referenč-
ní cenu stočného pro splaškovou kanali-
zaci provozovanou společností 1. Vodo-
hospodářská, s.r.o. a připojenou na ČOV 
Roztoky ve výši 33,99 Kč/m3 bez DPH, 
tj. 39,09  Kč/m3 včetně DPH 15 %. 

 souhlasila s uspořádáním vítání 
nových občanů MČ Praha-Suchdol, 
kteří se přistěhovali v roce 2017, 
dne 16. 4. 2018.

 na základě podané žádosti o nájem 
bytu ze sociálních důvodů konstato-
vala, že MČ nedisponuje sociálními 
byty a ani nemá žádný standardní 
byt v současné době volný. 

Kompletní zápisy ze zasedání zastupitel-
stva a rady městské části jsou k dispozici 
i na stránkách www.praha-suchdol.cz. 
Přečíst si je on-line můžete i v místní ve-
řejné knihovně, kde je přístup k interne-
tu zdarma.
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Suchdolské Silvestroviny
Pirátská honba za pokladem! Tak pro-
bíhalo naše rozloučení s rokem 2017 
v suchdolské sokolovně. Při pláno-
vání vlastních silvestrovských oslav 
nám došlo, že pro děti nic takového 
nikde není. Zmobilizovali jsme tedy 
síly a vytvořili tak projekt s názvem: 
 Suchdolské Silvestroviny, kdy celá so-
kolovna byla k dispozici pouze dětem. 
Připravili jsme pro ně opičí dráhu, 
soutěž o nejhezčí obrázek či „xichtík“ 

(pozn.: malování na obličej) a zavr-
šením celé akce byl boj s piráty o je-
jich čokoládový poklad. Protože dětí 
přišlo hodně, měli piráti smůlu a při 
přetahování s lanem prohráli, při-
čemž děti jim poklad doslova snědly 
před očima. Pomohli jsme i dobré vě-
ci, kdy jsme vybírali užitečné předmě-
ty, které prostřednictvím jedné nada-
ce poputují k těm, kteří je potřebují. 
Tento projekt mohl proběhnout díky 

T.J. Sokol Suchdol – Sedlec a finanč-
nímu grantu MČ Praha-Suchdol. Vě-
říme, že dětem se jejich silvestrovská 
párty líbila a už nyní plánujeme další 
akce, proto bedlivě sledujte faceboo-
kové stránky T.J. Suchdol – Sedlec. 

Přejeme hodně zdraví a štěstí 
v roce 2018. Sportu zdar, a tomu 
suchdolskému obzvlášť. 

Karolína Zoubková

Okénko do Alšovy 
výstavní sín
Výstavní síň suchdolské radnice se stává čím dál více navště-
vovaným místem nejen místními občany, školáky, ale i zájem-
ci z daleka, a tak se snažíme nabídnout zajímavé, historické, 
umělecké i kreativní výstavy, aby si mohl každý návštěvník 
vybrat. 

Na úvod roku 2018 představíme – zejména suchdolské ve-
řejnosti – všechny návrhy v rámci uskutečněné architektonic-
ké soutěže „Zahrada se hřbitovem u kaple sv. Václava“. Nyní 
již známe vítězný návrh, ale i ostatní studie jsou velmi zajíma-
vé a stojí se o nich dozvědět více.

Jarní a letní čas věnujeme přírodě, a to zejména broukům, 
motýlům a ptákům. Jak vzniká „Hmyz ve vědecké ilustraci“ 
nám představí entomolog RNDr. Matúš Kocian, Ph.D., v sou-
časnosti působící jako katolický kněz římskokatolické farnos-
ti u sv. Matěje. Než vystudoval teologii, zabýval se zoologií 
a ekologií, pracoval jako výzkumný pracovník a v oboru ento-
mologie je specialistou na brouky. Jeho propracované ilust-
race zachycují nejen morfologii a zvláštnosti hmyzu, ale také 
zručnost a talent autora, který tak přesně dokáže zachytit de-
taily hmyzího těla, jaké pouhým okem v přírodě nezahlédnete!

Své nápadité, humorné kresby ptáčků zachytila na papír 
suchdolská malířka Jana Procházková a vznikla tak krásná ko-
lekce s názvem „Curly Collection“, o kterou se s námi podělí. 

A na podzim ke 100. výročí vzniku Československa si při-
pomeneme důležité mezníky naší historie. Ve spoluprá-
ci s Josefem Jánským, který se pečlivě věnuje doplňová-
ní suchdolské historie, připravujeme výstavu Významné 
historické osmičky Suchdola a Sedlce, zaměřené na důleži-
té události a osobnosti osmičkových roků. Pokud máte doma 
zajímavé dokumenty k suchdolské historii, fotografie, vzpo-
mínky na své blízké, budeme rádi za poskytnutí. Více informa-
cí na www.historiesuchdola.cz.

Okénko do Alšovy síně jsme vám trochu pootevřeli a na celé je-
jí menu jste srdečně zváni. Pozvánky k jednotlivým výstavám 
budou zveřejněny v Suchdolské mozaice a v dalším čísle Such-
dolských listů. 

-red- Kresba: Jana Procházková, Curly Collection

Foto: ilustrace RNDr. Matúš Kocian, Střevlík vrásčitý
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Hasičský odstavec
Krom již popsané veselé přího-
dy zpod vánočního stromku je tře-
ba zmínit alespoň ty nedůležitější 
události, jichž se suchdolští hasiči 
účastnili. V první řadě je to nepo-
chybně říjnové řádění orkánu Her-
wart, který se našim hasičům po-
staral o sedmnáct výjezdů během 
24 hodin. Adrenalinovou akcí byl 
také výcvik v podzemí na Palpo-
stu, který naši hasiči zorganizova-
li. Tohoto velmi náročného výcviku 
v orientaci v zakouřeném podzemí 
se zúčastnili rovněž pražští profesi-
onální hasiči z Petřin. Na jejich sta-
nici naši hasiči absolvovali také dvě 
dvanáctihodinové stáže. 

Vyjíždělo se rovněž k požárům 
– poprvé to byl požár autobusu 
na Brandejsově náměstí a podruhé 
hořela dvoupatrová budova v Šárec-
kém údolí. To byla právě ona štěd-
rovečerní událost. Je až k neuvěře-

ní, že i v prosinci by se někdo mohl 
brouzdat v Únětickém potoce. Jedi-
ně pokud by hrozilo zřícení betono-
vého mostku u Vrby zapomenuté. 
Naši hasiči zde proto provedli je-
ho provizorní opravu. Zajímavým – 
avšak o to náročnějším – zásahem 
byla záchrana ovce uvízlé na skále 
nad železniční tratí. 

Nelze opomenout ani příjemné 
aktivity suchdolských hasičů, napří-
klad podílení se na Čertobraní nebo 
držení čestné stráže při pietním ak-
tu ke 12. výročí úmrtí generálmajo-
ra Rudolfa Pernického. 

Mladí hasiči se zúčastnili Závo-
du požárnické všestrannosti, který 
se konal na Suchdole a jehož jsme 
byli hostiteli. Závod trval dva dny 
a naše děti v něm Suchdol statečně 
reprezentovaly. Mladí hasiči se při-
pravují na závod v uzlování a prů-
běžně zdokonalují své hasičské zna-
losti a dovednosti.

Bezesporu jednou z nejpříjemněj-
ších akcí byl tradiční Hasičský ples, 
v pořadí již 127. V Hotelu Galaxie 
se 20. ledna sešlo téměř 200 Such-
doláků i přespolních, tancujících 
i netancujících, mladších i starších. 
Všichni sem přišli z jediného dů-
vodu: pobavit se a odpočinout si 
od voleb i od všedních starostí. Má-
lokdo ví, že stačilo málo a hasičský 

ples by ten den byl plesem bez hasi-
čů. Dvě hodiny před jeho začátkem 
totiž přišel z Hasičského  záchran-
ného sboru Praha pokyn k výjez-
du: „POŽÁR BUDOVY, Praha – Nové 
Město, ulice Náplavní, požár klimati-
zace, celkem 5 pater, HOTEL“. Šest 
suchdolských hasičů okamžitě vy-
měnilo společenský oblek za oblek 
zásahový a spěchalo zachraňovat 
lidské životy. 

Ve 21:30 se kluci vrátili na Such-
dol, přehodili dýchací přístroje za kra-
vaty a šli se zaslouženě pobavit 
na ples. Někteří z nás zde vydrželi až 
do pozdních hodin, a to nejen díky 
výborné hudební skupině. Velký dík 
si bezesporu zaslouží členové Sboru 
dobrovolných hasičů Suchdol, kteří 
ples zorganizovali,  a rovněž profesio-
nální a velmi vstřícný personál.

Pavla Bradáčová

Aleluja! aneb nejlepší 
váno ní dárek
Vánoce jsou sice už pěkných pár dní 
za námi, nicméně myslím, že někte-
ré hasičské suchdolské rodiny na ně 
budou se smíchem vzpomínat ještě 
za několik let. Ačkoliv musím připus-
tit, že o loňském Štědrém večeru mi 
moc do smíchu nebylo.  

Vše probíhalo tak, jak má. Kapr, 
koledy a hurá ke stromku. Zhruba 
v polovině dramatického cupování 
balicího papíru a nadšených dět-
ských výkřiků se ozve překvapené: 
„Tatíí, tys dostal vrčící dárek, po-
slouchej!“ Nedostal. Vrčí totiž tatín-
kův telefon pod haldou papírů. 

„Mám výjezd!“ Cože? COŽE?? 
„Hoří budova v Šáreckém údolí, 

musím jet.“
„No, lepší dárek sis ani nemohl 

přát,“ utrousím ironicky a snažím 
se nedat najevo sílící vztek. Uklid-
ňuji se alespoň solidární myšlenkou 
na rodiny hasičů, jimž podobně zmi-
zel živitel, ještě než stačily dozpívat 
Veselé vánoční hody.

Dětem se pokouším jemně vysvět-
lit hrozivou skutečnost, že s rozba-
lováním zbývajících dárků musíme 
počkat, až se táta vrátí. Což se ne-
setkává s velkým úspěchem. Anděl 

Páně a mísa naaranžovaného cukro-
ví zamáčkne blížící se slzy. Doufám 
jen, že ten požár bude uhašený ještě 
před závěrečnými titulky.

Za hodinu v tom okamžení táta 
vchází do dveří. Aleluja, Bůh existu-
je, ulevím si v duchu. Děti nadšeně 
zavýsknou a vrhnou se tatínkovi ko-
lem krku. V tu chvíli mám pocit, že 
nemohly dostat lepší dárek, než je 
jejich vlastní táta, momentálně ten 
úplně nejvíc největší hrdina na ce-
lém světě.

Pavla Bradáčová
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Krotíme obrazovku 
a pod kování hasi m 
V duchu si říkám, zda bych neměl 
spíš napsat „krotíme obrazovky?“, 
tedy v množném čísle a s otazníkem. 
Dnes již na nás nedotírá jen  obra-
zovka televizní, ale také obrazovky 
počítačů, tabletů a mobilů. Ne, nej-
sem zpátečník, který tyto technolo-
gie nevyužívá, ale platí o nich přesně 
to, co naši dávní předkové vyslovili 
o ohni – „dobrý sluha, ale zlý pán“. 
Upřímně mě trápí, trochu i děsí, po-
hled na čtyřleté dítě, jak „mastí“ hru 
na mobilním telefonu. Asi bychom 
také nesvěřili svému čtyřletému dítě-
ti sirky a neřekli, jdi si hrát. Omlou-
vám se za expresivní příklad, ale 
následky mohou být podobně deva-
stující, nepopálí si tělo, ale svoji du-
šičku. Děti do šesti let poznávají svět 
především pozorováním a „ohmatá-
váním“. Chtějí věci zkoušet reálně, 
zažít je, ne se pohybovat v imagi-
nárním prostoru. Proto lepší než 
hodinové povídání o lezení po stro-
mě, doplněné filmem, je na samot-
ný strom vylézt. Blikající obrazov-
ky na děti počkají do pozdějších let, 
opravdu o nic nepřijdou. Zahltíme-li 
však naše děti blikajícími modrými 

ohníčky příliš brzy a často, přesko-
číme jejich objevovací životní etapu, 
která se již v pozdějším věku nevy-
vine. Tato jejich touha „ohmatávat“ 
svět zakrní a děti zůstanou uvězněny 
ve virtuálním světě, ten reálný zůsta-
ne za obrazovkou.  Prosím, nebojme 
se jít proti proudu, po proudu pla-
vou jen leklé ryby. Nemohu se přeci 
vymlouvat, že to dělají všichni kolem. 
Když to já začnu dělat jinak, tak po-
stupně mohu strhnout i ostatní. Že 
občas selžu, že se mi to občas nepo-
vede, nevadí, tak se opět nadchněme 
a bojujme za duše našich dětí. 

Poděkování 
Poslední loňskou říjnovou neděli za-
sáhla Česko vichřice Herwart. Nadě-
lala spoustu škod, a žel se nevyhnula 
ani naší mateřské škole. Při nedělním 
obědě mi volá pan starosta, že si sou-
sedé vedle mateřské školy všimli, že 
nám chce uletět notný kus střechy 
z nové nástavby. Pan starosta ihned 
zalarmoval místní hasiče, kteří obra-
tem přispěchali na pomoc. Násled-
ně jsem i já doklusal do školky, abych 
hasičům odemkl a oni se tak mohli lé-

pe dostat na střechu. Zde jsme tepr-
ve viděli spoušť, kterou vítr nadělal. 
Byla zvednutá dřevotřísková a lepen-
ková střecha v šíři dvou metrů a dél-
ce deseti metrů. Díky pevným drá-
tům hromosvodů neulétla úplně celá. 
Dráty ji držely a střecha nyní připomí-
nala plachtu vzdouvající se proti sil-
nému větru. Dobrých deset hasičů 
muselo vahou svých těl vrátit vzed-
mutou střechu do vodorovné polohy, 
aby ji další mohli velkými hřeby při-
tlouci k trámům. Zásah byl nesmírně 
obtížný, protože udržet se jen ve stoje 
na samotné střeše vyžadovalo znač-
né úsilí. Takto provizorně opravená 
střecha vydržela a odolala všem deš-
ťům až do ledna 2018, kdy se poda-
řilo našemu úřadu zajistit firmu, kte-
rá střechu opravila. Moje poděkování 
patří všem hasičům, kteří vynaložili 
nezměrné úsilí při záchraně naší ma-
teřské školy, panu starostovi, že je za-
larmoval, a v neposlední řadě panu 
Mudruňkovi, který rychle zajišťoval 
výběr pokrývačské firmy. Díky všem. 

Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova

Najd te si svého mar ana
To je název pozoruhodné knihy psy-
chologa Marka Hermana. A ačko-
liv by se nám mohlo zdát, že je to 
asi nějaké sci-fi, nenechme se jejím 
názvem nachytat. Kniha se naléha-
vě, ale vlídně, věnuje vnitřnímu svě-
tu malých dětí, jejich výchově, je ale 
také mimořádnou pokladnicí podně-
tů pro zamyšlení nás dospělých, ro-
dičů, nad sebou samými, nad svými 
vztahy, zkrátka nad životem, který 
žijeme. Žijeme? Nebo jen přežíváme? 

A kdo je marťan? To je v podání 
Marka Hermana malý človíček, kte-
rý přiletěl z Marsu na Zem. Za urči-
tý čas se musí vrátit zpátky na Mars 
a „vyprávět vše tak, jak to je a ne 
tak, jak si pozemšťané myslí, že to 
je“. Marťana zajímá, co lidé skuteč-
ně dělají, spíše než to, co říkají, že 

dělají. Umět se dívat na pozemský 
svět marťansky je to, k čemu nás au-
tor citlivě a s notnou dávkou humo-
ru i „příkladů ze života“ vede. 

Naučit se cítit, vidět a slyšet jako 
marťan není lehké, ale ani těžké – je 
jen potřeba se umět napojit na ma-
lé dítě v nás, na svůj vnitřní hlas, 
na svoji intuici. Marťana má totiž ka-
ždý v sobě. A Marek Herman nám 
poradí, jak na to. On už totiž svého 
marťana probudil.

Marek Herman věnuje podstatnou 
část knihy mimořádně důležitému 
období našeho  života – od narození 
do šesti let. V tomto období se utvá-
ří 85 % osobnosti člověka. Nikdy v ži-
votě není člověk tak citlivý a vnímavý 
jako ve věku do šesti let. Uvědomuje-
me si v tomto kontextu, jak je rodi-
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čovství zodpovědná role? Víme, jakým 
vzorem jsme pro své děti? Necháme 
se vláčet povinnostmi, společenský-
mi normami či nekonečnou snahou 
o hmotné zabezpečení rodiny na úkor 
laskavých pohledů, jemných doteků, 
pozorného naslouchání, upřímného 
ocenění, zářivých úsměvů a opravdo-
vého zájmu o vnitřní svět našich dětí? 

Mnoho otázek k zamyšlení a sou-
časně i praktických rad nám ve své 
knize předkládá Marek Herman. A po-

kud si budeme chtít na položené otáz-
ky poctivě odpovědět, máme vy-
hráno. Náš marťan zaklepe zevnitř 
na naše srdce.

A na závěr prozradím jedno ta-
jemství. Víte, co znamená po mar-
ťansku slovo žít? To jsou slovy Mar-
ka Hermana „úplně obyčejné věci: 
vidět stromy, ptáky, oblohu, dýchat, 
chodit, těšit se na každý nový den, 
vnímat vůni pečeného chleba – pro-
stě být v pohodě a vědět o tom!“

Přeji nám všem, abychom každý 
den nového roku 2018 byli v poho-
dě a věděli o tom!

Jaroslava Hešíková, 
MŠ K Roztokům

P.S. Kniha je přínosem nejen pro ro-
diče malých dětí, ale i pro prarodi-
če, pedagogy a vůbec pro všechny, 
kteří se chtějí na sebe a na svět dí-
vat s úsměvem.

MK Rybi ka na Suchdole

Mateřský klub Rybička, jehož zři-
zovatelem je sbor Církve adventis-
tů sedmého dne v Praze 6 – Sedl-
ci, se pravidelně schází v budově 
Úřadu městské části Praha-Such-
dol na Suchdolském náměstí. Rodi-
če malých dětí ze Suchdola, Sedlce, 
Roztok, Horoměřic i z Dejvic si na no-
vé místo již zvykli a přicházejí s dět-
mi do Rybičky na pravidelné dopole-
dní kroužky i jednorázové aktivity.

Ve druhé polovině roku 2017 jsme 
do programu mateřského klubu za-
řadili několik novinek. Od září 2017 
jsme dopolední kroužek Želvičky 
nahradili kroužkem Cvičení rodičů 
s dětmi. Ukázalo se totiž, že rodi-
čům s malými dětmi chybělo v MK 
Rybička cvičení s dětmi jako samo-
statný program.  Cvičení  v Rybič-
ce je blok pohybových aktivit v dél-
ce 45 minut, zakončený společným 
posezením rodičů a hernou pro dě-
ti. Nová aktivita se setkala s velkým 
zájmem.

V rámci Zážitkových pátků jsme při-
pravili cyklus přednášek a worksho-
pů Zdravý vývoj dítěte. Pozvali jsme 
rodiče s dětmi na Zdravé svačinky 

s Magdou Furmanovou (6. 10. 2017), 
Zdravé zoubky s MUDr. Irenou Čer-
venou (3. 11. 2017), Stres na mateř-
ské a co s ním? (24. 11. 2017) a Kurz 
canisterapie (8. 12. 2017). Pokud by-
ly přednášky prioritně určeny pro do-
spělé posluchače, zajistili jsme samo-
statný program pro předškolní děti 
a hlídání těch nejmenších. Některé 
přednášky se tak líbily, že uvažujeme 
o jejich pokračování v roce 2018.

V Rybičce jsme si společně užili 
předvánoční čas. Novinkou letošní-
ho adventu byly vánoční dílny a trhy 
na radnici v pátek 1. prosince. Zá-
jemci si mohli vyrobit adventní věn-
ce a jiné sváteční dekorace, dílnič-
ky byly připraveny i pro malé děti. 
Na mikulášskou besídku Mikuláš bez 
strašení 5. prosince přišlo do Rybič-
ky na čtyřicet dětí s rodiči ze Such-
dola a okolí. Společně jsme si zazpí-
vali a přivítali Mikuláše se dvěma 
anděly. Dětem se líbila nadílka i fo-
cení s Mikulášem. Vánoční besídku 
jsme uspořádali v Rybičce 20. pro-
since dopoledne. Potěšilo nás zpívá-
ní vánočních koled, rozdávání dáreč-
ků a ochutnávání vánočního cukroví. 

Děti si s maminkami vyrobily půvab-
né lucerničky a barevné stromečky. 
Ve čtvrtek 21. prosince jsme přivíta-
li v Rybičce milou návštěvu, seniory 
ze suchdolského Horizontu. Ukázali 
jsme babičkám a dědečkům, jak vy-
padá náš dopolední kroužek, společ-
ně jsme si zazpívali a poslechli po-
hádku. Rozdali jsme si také přáníčka 
a drobné dárky. Prožili jsme milé 
chvíle.

Nový rok 2018 jsme zahájili Dnem 
otevřených dveří 8. ledna. Rádi 
jsme viděli známé i nové tváře. Tě-
ší nás, že máme rodinám s malými 
dětmi co nabídnout. Plánujeme dal-
ší páteční akce, půjdeme společně 
do místní veřejné knihovny, za zví-
řátky do Pokusné stáje ČZU, poje-
deme do Národního muzea, pozve-
me zájemce na přednášku Hudba 
v rodině a jiné. O všech akcích bu-
deme veřejnost informovat na blogu 
MK Rybička a v Suchdolské Mozaice. 
Na naše akce jste týmem Mateřské-
ho klubu Rybička srdečně zváni.

text a foto Jitka Michalcová, 
MK Rybička
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Ze života tvr ák  
od podzimu do jara
Čtvrťáci ze ZŠ Mikoláše Alše během školního roku 
vyrážejí na různé akce mimo školu

Plážový volejbal i v zimě? 
No jasně! 
Budeme vám vyprávět o tom, jak 
jsme se učili hrát plážový volejbal. 
V pátek 12. 1. 2018 jsme jeli na tré-
nink plážového volejbalu. Byli jsme 
na Strahově v Beachclubu Praha. 
Učili jsme se dobře házet míčem, 
rychle běhat v písku, přesně mířit 
na cíl a hrát přehazovanou. Před 
svačinou jsme ještě závodili. Celou 
dobu jsme běhali v písku a bosi. Ně-
koho zábly nohy, ale když se zabo-
řil hlouběji do písku, ucítil příjemné 
teplo od podlahy. Měli jsme přís-
ného, ale spravedlivého, zábavné-

ho a profesionálního trenéra Kubu. 
Akce se nám velmi líbila, moc jsme 
si to tam užili. Rádi bychom každý 
týden jezdili na plážový volejbal! 

všichni ze 4. A 

Výlet do Přerova nad Labem 
V úterý 19. 12. 2017 jsme byli se tří-
dou v Přerově nad Labem ve Skanze-
nu. Cesta trvala zhruba hodinu a za-
tím jsme hráli hru. Když jsme přijeli, 
seřadili jsme se a šli jsme k chaloup-
kám. Nejdřív jsme šli ke škole a prů-
vodkyně nám vyprávěla, že ve ško-
le nesměly dřív učit učitelky, ale 
jen učitelé. Potom říkala, že byly tři 

úrovně trestů: 1. dostat rákoskou 
přes ruce, 2. klečení na hrachu, 
3. sedět v „oslí lavici“. Nakonec jsem 
si koupil perník. 

Adam Frk, 4. D

Decoder – úniková hra, Akademie 
věd ČR – Týden vědy a techniky, 
14. 11. 2017
Jeli jsme tramvají na Národní tří-
du. V Akademii věd jsme vstoupili 
do menší místnosti, kde byla spous-
ta věcí a takových divných krabic, 
ze kterých vyzařoval červený laser. 
Samozřejmě to opravdový laser, kte-
rý ničí věci, nebyl! Řekli nám instruk-
ce a dostali jsme tablety, na kterých 
byly nápovědy k úkolům. Vyřeši-
li jsme 14 úkolů, ale bylo to těžší, 
než se zdálo. Pár úkolů nám napo-
věděla lektorka. Například na table-
tu byl obrázek velké pavučiny a my 
jsme museli tu velkou pavučinu na-
jít. Našli jsme v ní tři tvary. Napad-
lo nás spočítat hrany tvarů. Napsali 
jsme čísla na tablet a měli jsme další 
úkol. A takhle nějak to šlo až do kon-
ce. Pak se na tabletu ukázalo čís-
lo (kód) k odemčení truhly s pokla-
dem. Po otevření všech zámků jsme 
si vzali odměnu a jeli jsme do školy.

Adam Krupka, 4. E
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A jak si čtvrťáci poradí s češtinou? 
Aktuálně si dokážou hrát a tvořit 
příběhy nejen se vzory všech pod-
statných jmen, ale v rámci tvoři-
vého psaní se dokážou převtělit 
třeba do svého trička a napsat pří-
běh o tom, co dělalo takové tričko 
o podzimních prázdninách. Nevěří-
te? Čtěte!

Příběh o Vojtovi
Vojta měl ženu Emily. Ta měla moc 
ráda růže. Vojta své ženě často zpí-
val lidové písně. Měli psa Baryka, 
který měl modrou misku plnou kos-
tí. Žili v malém městě v hezkém sta-
vení. Město leželo blízko velkého mo-
ře. Jejich soused choval krásná žlutá 
kuřata. Jednou šel kolem jejich do-
mu cizí muž, byl to nový soudce, 
který se do jejich města přistěhoval. 
Zanedlouho se Emily narodil syn. 
Když povyrostl, rád si hrál s dřevě-
ným hradem. Když byly volby, stal 
se Vojta předsedou městské rady. Šli 
to všichni oslavit. U stroje na zmrz-
linu Vojta koupil všem tři kopečky 
zmrzliny a šli spokojeně domů.

Kačka Stránská, 
Eliška Růžičková, 4. B

Jeden muž, předseda místního spol-
ku, jel po silnici do města pro mlé-
ko a chléb. V obchodě si také koupil 
kuře a chipsy. Potkal tam ženu, kte-
rá mu povídá: „Dobrý den, mohl bys-
te mě odvézt na ten blízký hrad?“ 
„Ale ano, mám času dost.“ Vyda-
li se na cestu. Najednou se jim auto 
porouchalo. „Zatracenej stroj“, za-
hartusil muž. Když čekali na pána, 
který opravoval auta, žena vyprávě-
la. „Nedaleko hradu mám své stave-
ní, které mi hlídá velký pes. Nejradě-
ji si hraje s umělou kostí.“ Muž začal 
z dlouhé chvíle ženě zpívat veselou 

píseň. Když bylo auto opravené, jeli 
dál. Po cestě viděli pana soudce, jak 
jde se svou ženou a nese kytici rů-
ží. Když dojeli do cíle, věděli, že bu-
dou ve stavení u hradu žít na věky 
společně.

Jan Bříza, Filip Beránek, 4.B

Můj muž
Mám muže, který chodí rád do hos-
pody, pracuje jako předseda. Mého 
muže práce baví, má čas i na rodi-
nu. Někdy s mužem jdeme na grilo-
vání u sousedů. Mého muže to vel-
mi baví. Bohužel se mužovi stala 
autonehoda, proto jezdí na vozíč-
ku. „Muži“, řekla jednou žena, „jde-
me na převaz nohy!“ S mužem jsme 
se vydali do nemocnice. Brzy potom 
byl muž zdravý. 

Běla Turečková, 
Barbora Skuhravá, 4. D

V naší zemi se vyrábí stroje, např. 
automobily. Hodně mechanických 
strojů máme doma. Náš soused stro-
jům nevěří. A proto všechny stroje 
nechal zrecyklovat. V nemožné bu-
doucnosti někdo zavolá „Stroje!“. 
Skoro každý časopis má něco o stro-
jích. Se stroji si už rozumí i náš sou-
sed, protože jsme mu to vysvětlili. 

Kája Brázdová, 
Václav Krumpholc, 4. D

V naší armádě jsou velmi zdatní mu-
ži a bez těchto mužů bychom nedo-
byli svět. Mužům k snídani, obědu 
a večeři dáváme sýr a špek. Když ně-
kdo vidí naše muže na obzoru, hned 
se bojí. A když jsou líní, zakřičíme 
„Muži!“ a hned jsou v pozoru. O mu-
žích si zapisujeme váhu, tuk v tě-
le a tak dále. S našimi muži dokáže-
me vše. 

Jan Hučko, Otakar Genzer, 4. D

A nakonec trochu poezie: 

Film
Jednou se takhle čeština
Rozhodla vyrazit do kina
Jenomže co se jí nestalo
Vůbec se na ni nedostalo

A tak šla do obchodu pro film
Mezitím si její přítel změnil profil
Tak zavolala matince
Která bydlela v Africe
Ať nechodí na film 
A radši si změní profil

Viky Stará, 4. E

Sněhulák
Byl jeden sněhulák
Jmenoval se Huhulák
Bydlel v lese
A koště si nese
Pak vysvitlo slunce
Už si ho nenese!

Tamara Zelená, 4. E

Prasátko a hroch
Časně ráno u nás v lese
Probouzí se malé prase 
Chrochtalo si chrochtychroch
Dokud ho nepřepadl hroch

Ahoj, já jdu z rybníka
Jdu si koupit mazlíka
Chci, aby to byla rybka
Jako moje kamarádka

Prasátko mu řeklo
Že se strašně leklo
Rybky teďka nemají
Zatím na ně čekají
K mání budou příští týden
Tak tam pro ni spolu zajdem’

Daniel Fernandes, 4. E 



S U C H D O L S K É  L I S T Y  1 / 2 0 1 828

Nocování ve škole

V pátek 19. ledna si žáci I. odděle-
ní školní družiny užili školu trochu ji-
nak. Do školy žáci přišli večer a na-
še škola se proměnila ve „Školu čar 
a kouzel“ a oni se stali jejími žáky. 
Nejprve se ubytovali v první věži, 
kde byla ložnice malých kouzelníků, 
převlékli se do kouzelnických hábitů 
a odebrali se do učebny kouzel. Tam 
jim byla předána kouzelnická hůl-
ka a mohli začít čarovat a kouzlit. 
Po zvládnutí jednoduchých kouzel 

jako neviditelné písmo, odčarování 
vody nebo míchání lektvarů se vyda-
li pavoučí chodbou na cestu do dru-
hé věže. Ve věži na ně čekalo kouzel-
nické vystoupení, které jim předvedl 
zkušený kouzelník. Předváděl kouz-
la s kartami, s kouzelnou kostkou, 
zmizení a objevení kapesníčku, vyča-
roval květinu a barevnou papírovou 
skládačku, nechal zmizet obrázky 
z knihy. Na závěr úspěšným žákům 
předal diplomy za úspěšné ukonče-

ní kurzu malých kouzelníků. Unavení 
a plní zážitků malí kouzelníci přešli 
do ložnice a jeden po druhém uleh-
li a usnuli.  

Hana Pivoňková, 
vychovatelka ŠD ZŠ Mikoláše Alše

P.S. Poděkování patří Davidovi Krý-
slovi ze třídy VIII. A za kouzelnické 
vystoupení, které pro školní družinu 
připravil.

ze suchdolských škol

Základní škola Mikoláše Alše vás zve na návštěvu.  
Tak vezměte za kliku a pojďte dál! 

Od 9.00 do 11.40 hod. 
Možnost nahlédnout do vyučování.

V 9.00 a v 11.00 hod.
Otázky a odpovědi – setkání zájemců s vedením školy.

Od 16.00 do 18.00 hod. 
Zábavná cesta školou pro předškoláky a jejich rodiče.

15. brezna 2018 9.00–15.00 hod.
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inzerce

VIZ TKY, LE Á
P A Á Y, BAN R

objednejte on-line,
vyzvedněte osobně
na Suchdole

ZÁMEČNICTVÍ

zabezpečení bytů a domů  přístupový systém na čip 
 montáž dveřního a okenního kování 

 systém generálního klíče  zakázková výroba 
 výroba mosazného kování  oprava starých zámků 

 výroba tvarových klíčů  soustružnické práce 
 kovovýroba  otevíraní zabouchnutých dveří bytů
DOPRAVA PO SUCHDOLE ZDARMA

Zdeněk Plešner ml., tel.: 602 196 366
Kamýcká 814/125, Praha-Suchdol

e-mail: zdenek.plesner@repasekovani.cz
www.repasekovani.cz

ZDENĚK PLEŠNER ml.

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 %

 Petr Kukla – PAKK, odvoz odpadů kontejnery, Pra-
ha-Suchdol, přijme řidiče – strojníka, ŘP pro skupinu C  
podmínkou. Tel.: 777 02 72 00.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Uzávěrka inzerce 
do dalšího čísla:  

16. 4. 2018

tel.: +420 775 766 122, Skype: ucetnictvi-daniela
e-mail: ucetnictvi-daniela@seznam.cz

www.ucetnictvi-daniela.cz
Děkujeme všem klientům za přízeň.

cee

ÚČETNICTVÍ 
 DANIELA s.r.o.

pro pořádek ve vašem účetnictví…

Vám s úsměvem pomůže 
a zajistí kompletní účetní servis a poradenství 

(daňová evidence, PÚ, daně, mzdy, EET).
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inzerce

MATES 
polytechnická výuka, 
certifi kovaná školka, 
odborný lektor

SMART BAMBINO 
program pro rozvoj 
dětského mozku

MENSA NTC LEARNING
certifi kovaná školka, 
spolupracujeme s odborníky 
a špičkovými experty v odboru

Nabízíme dopolední a odpolední kroužky i dětem, které nejsou zapsané 
k pravidelné docházce do DC Mláďátka: MATES, MENSA NTC,
 Montessori aktivity, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Logopedie, 

Jóga pro děti a připravujeme KLUB NADANÝCH DĚTÍ.

Jesle a školka DC MLÁĎÁTKA, Kamýcká 716/93, Praha 6 - Suchdol
tel.: +420 731 218 267 | e-mail: dcmladatka.praha@seznam.cz | www.dcmladatkapraha.cz

         777   12   12   21
www.odpad-kontejnery.cz

  PRÁCE  MINIBAGREM
  ODVOZ  ODPAD
  ZEMINY    SEKÁNÍ
  VYKLÍZENÍ    BETONY

E-mail: pakk@seznam.cz


