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Rozpočet
Přestože se koalice v Zastupitelstvu 
hl. m. Prahy rozpadla již v říjnu, po-
dařilo se jí v prosinci schválit roz-
počet Prahy na letošní rok ve výši 
58,7 miliardy korun. Příjmy 43 mi-
liard tvoří především daně z příjmu 
fyzických a právnických osob a DPH. 
Hlavní výdaje jdou ve výši 5 miliard 
na provoz a výstavbu infrastruktu-
ry, 22 miliard jde na provoz dopra-
vy a na dopravní stavby, 11 miliard 
do školství, 4,8 miliardy na financo-
vání provozu 57 městských částí, 
2,2 miliardy do zdravotnictví a so-
ciální oblasti, 2,4 miliardy na bez-
pečnost a 4,5 miliardy na vnitřní 
správu.

Zastupitelstvo MČ schválilo le-
tošní rozpočet městské části ve vý-
ši 38,8 milionu korun počátkem 
února. Mezi hlavní příjmy patří do-
tace z rozpočtu hl. m. Prahy ve vý-
ši 20,8 milionu, daň z nemovitosti 
ve výši 3,3 milionu, zapojení zůstat-
ků na běžném účtu z minulých let 
ve výši 4,8 milionu a příjmy z vlastní 
hospodářské činnosti ve výši 6,3 mi-
lionu korun. 

Dotace od hl. m. Prahy městským 
částem byla letos poprvé kalkulo-
vaná podle modelu, který je shod-
ný pro všechny městské části. Pro 
nás to znamenalo navýšení o nece-
lé 2 miliony. Dotace závisí z 30 % 
na výši inkasa daně z příjmu fyzic-
kých osob z podnikání, z 30 % od-
povídá počtu dětí ve školách, dal-
ším kritériem je rozloha, plocha 
zeleně a vozovek, dále z 30 % odpo-
vídá počtu obyvatel s trvalým byd-
lištěm v městské části. K 1. led-
nu 2015 bylo v naší městské části 
evidováno 6868 obyvatel. Dle reál-
ného odhadu nás zde ve skutečnos-
ti bydlí o pár tisíc víc, pro městskou 
část tak bohužel vychází menší 
dotace.

Mezi hlavní výdaje městské čás-
ti patří náklady na provoz základ-
ní a dvou mateřských škol ve výši 
7,7 milionu. Z nich se hradí ener-
gie, provoz kuchyně, nákupy pomů-
cek, obnova vybavení, údržba, opra-
vy apod.

Dále jsou to investice do majetku 
městské části ve výši 6,7 milionu ko-
run. Letos mimo jiné plánujeme in-
vestovat 2,1 mil. Kč do obnovy doslu-
hujících vozidel. Dodávka Fiat slouží 
již 11. rokem a multikáru taky pou-
žíváme více jak 12 let. Rádi bychom 
na nákup obou vozidel využili evrop-
ské dotace. Především ale budeme 
připravovat výstavbu splaškové ka-
nalizace v Horním Sedlci a v části 
Budovce, stok svedených do čističky 
v Roztokách. Na tuto akci za 30 mi-
lionů korun jsme již počátkem roku 
požádali o dotaci z Operačního pro-
gramu životní prostředí. Hlavní měs-
to, resp. magistrátní odbor technic-
ké vybavenosti připravuje výstavbu 
splaškové kanalizace na části Budov-
ce, kde jsou stoky svedené do čistič-
ky v Troji. Na tuto část není možné 
požádat o dotaci z evropských fon-
dů kvůli dlouhodobé smlouvě me-
zi hl. m. Prahou a PVK (Veolií). Dále 
plánujeme investovat do obnovy in-
formačních technologií, kamerového 
systému a do modernizace dětských 
hřišť.

Provoz městské části vyjde na 
14,7 milionu korun, z toho obná-
ší 6,8 milionu korun mzdy zaměst-
nanců a k tomu je ještě 2,3 milionu 
sociální a zdravotní pojištění. Měst-
ská část nyní zaměstnává 12 úřední-
ků, jejich mzdy, podobně jako všech 
dalších ve státní správě, jsou dány 
příslušnými tabulkami,  také záleží 
na jejich vzdělání a věku. 
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z radnice

Z jednání rady
Rada MČ na svých jednáních 
od 18. 11. 2015 do 3. 2. 2016 projed-
nala mimo jiné následující body: 

 vzala na vědomí, že MČ obdrže-
la od Nadace partnerství 10 000 Kč 
v rámci projektu „Komunitní zahra-
da“ a dále dary občanů v celkové výši 
75 000 Kč na výsadbu stromů v ale-
ji podél cesty vedoucí ze Suchdola 
do Horoměřic a jejich údržbu z pro-
jektu ADOPTUJTE STROM. 

 z důvodu neplacení nájemného 
za rok 2015 schválila k 31. 12. 2015 
ukončení nájemní smlouvy č. 166/2015
na pronájem části pozemku parc. č. 
1607/1 v k.ú. Suchdol, zahrádka, s pa-
nem Ondřejem Kotalem.

 souhlasila s aktualizovanou nabíd-
kou na dodávku elektrické energie 
od Erste Energy Services, a.s. – ce-
na za silovou elektřinu 950 Kč/MWh, 
stálá měsíční platba za odběrné místo 
45 Kč/měsíc. 

 uložila Ing. Novotnému předložit 
radě do 15. 1. 2016 návrh na pro-
vedení náhradní výsadby za od-
straněnou zeleň v ulici U Kruhovky, 
která bude zajišťována z finančních 
prostředků obdržených od inves-
tora nového bytového domu. Plán 
výsadby musí respektovat sjedna-
ný rozsah výsadby zeleně v ulici 
U Kruhovky a v jejím okolí, náhradní 
výsadba musí být v plném rozsa-
hu provedena nejpozději v termínu 
31. 10. 2016.

 vzala na vědomí informaci o ome-
zené rezervované kapacitě pro čištění 
odpadních vod ze Suchdola na ČOV 
Roztoky ve výši 3400 ekvivalentních 
obyvatel (EO), aktuálním stavu čerpá-
ní rezervované kapacity v roce 2014 
(min. 2968 EO) a možném výhledu vy-
užití zbývající kapacity do roku 2018 
a dále vzala na vědomí informaci 
o změně požadavků na kalkulace cen 
stočného od 1. 1. 2016. 

 vzala na vědomí, že Regionální od-
bor SZIF schválil proplacení výdajů 
na investiční akci „Kyzlíkova cesta“ 
v celkové výši 1 219 617 Kč (z toho 
příspěvek EU 670 789  Kč a příspěvek 
z národních zdrojů 548 828 Kč). 

 souhlasila s ukončením smlou-
vy č. 21/2015 „Údržba veřejné ze-
leně na území MČ Praha-Suchdol 
2015/2016“ se společností Zahra-
da Praha s. r. o. dohodou ke dni 
29. 2. 2016. 

 na základě doporučení hodnoticí 
komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek v rámci koncesního řízení 
„Provozování kanalizací pro veřejnou 
potřebu městské části Praha-Such-
dol“ rozhodla o výběru nejvýhodněj-
ší nabídky uchazeče na provozování 
splaškové kanalizace: 1. Vodohospo-
dářská spol. s r. o., IČ 47551917. 

 schválila nákup výbavy pro členy 
JSDH v celkové ceně 50 000 Kč. 

 poděkovala spolku Betlém za pří-
pravu XV. obecního betlému. Rada 
děkuje zejména hlavní organizátorce 
celé akce Magdaleně Vovsové. Dále 
Pavle Lenertové za organizaci mo-
delování pro veřejnost v keramické 
dílně ZŠ a ostatním spoluobčanům, 
kteří se zapojili do instalace stříš-
ky a figurek. Rada děkuje pěveckým 
sborům, které vystoupily při zahájení 
betléma – Medvědí band z MŠ Gaga-
rinova a sboru MIKEŠ ze ZŠ M. Alše. 
Rada dále děkuje Vojtovi Novákovi 
za zajištění ozvučení. 

 poděkovala spoluorganizátorům akce 
Čertobraní aneb Posviťme si na čerty 
za přípravu a zdárný průběh akce, kte-
rá proběhla za velké účasti v sobotu 
5. 12. 2015 na Suchdolském náměs-
tí: Nausus s.r.o. (pan Lukáš Skuhra-
vý) hlavní sponzor a autor projekce vi-
deomappingu; firmy Fast ČR (Tomáš 
Šimek) a Panasonic Marketing Europe 
(Zdeněk Krýsl) – spolupráce na tech-
nickém, světelném a zvukovém zajiš-
tění akce; SDH Praha-Suchdol – za-
půjčení a instalace vybavení, obsluha 
techniky; ZŠ M. Alše – vystoupení dět-
ského pěveckého sboru Mikeš a ak-
tivní zapojení školáků při organizaci 
soutěží pro děti; MK Rybička a such-
dolská knihovna – doprovodný pro-
gram a odměny pro děti; paní Vlasta 
Valešová a Marie Zichová – příprava 
polévky; obyvatelé domů na náměstí 
– součinnost s projekcí. Rada poděko-
vala kulturní referentce za koordinaci 
celé akce. 

 schválila vyjádření MČ k návrhu 
koncepce a vyhodnocení vlivu na ži-
votní prostředí Programu zlepšová-
ní kvality ovzduší aglomerace Praha 
– CZ01. 

 souhlasila s předloženým ná-
vrhem dodatku smlouvy o dí-
lo na stavbu „Dokončení zateple-
ní části budovy ZŠ M. Alše,“ kterým 
se cena stavby snižuje o 30 294 Kč 
na konečnou cenu stavby ve výši 

877 807 Kč bez DPH. Změny v roz-
sahu díla byly vyvolány zejména 
změnou požadavků na zemní práce 
a povrchové úpravy, změnou rozsa-
hu prováděných prací oproti výka-
zu výměr v projektové dokumentaci 
a nezbytnými změnami u prací, kte-
ré navazovaly na nekvalitní prove-
dení díla předchozím zhotovitelem 
– nepředpokládanými opravami roz-
pracované fasády a střechy. Termín 
dokončení 30. 11. 2015 se tímto do-
datkem nemění. 

 vzala na vědomí dotaz Hygienic-
ké stanice hl. m. Prahy na stánky 
na Brandejsově náměstí. Rada v ná-
vaznosti na jednání s panem Akhme-
dem Shodmonovem na 7. zasedání 
zastupitelstva MČ Praha-Suchdol trvá 
na platnosti výpovědi z nájmu stánku 
s kebabem k 31. lednu 2016.

 schválila smlouvu s TESPO RAC spol. 
s r.o. – na rozúčtovávání nákladů v ob-
jektech Kamýcká 684 a unimobuňky. 

 schválila dar pro pedagogické 
pracovníky a vychovatele škol zři-
zovaných MČ za období září–prosi-
nec 2015. 

 schválila připomínky MČ Praha-
Suchdol k Aktualizaci Strategického 
plánu hl. m. Prahy. 

 na základě průzkumu cen vybra-
la zhotovitele letáku Suchdolská mo-
zaika – Martin Šejnost, cena za jedno 
vydání včetně grafického zpracování 
a dopravy činí 5882 Kč + DPH. 

 schválila podání žádosti o nadač-
ní příspěvek Nadace partnerství 
pro finalisty ankety STROM ROKU 
na projekt „Zastavme se a pozoruj-
me přírodu“ o celkových nákladech 
15 830 Kč.

 vzala na vědomí, že půjčka ve výši 
550 000 Kč včetně úroku, poskytnu-
tá Bytovému družstvu Kamýcká 910–
911 byla zcela uhrazena. 

 souhlasila s podáním projektové 
žádosti o dotaci na akci „Splašková 
kanalizace Horní Sedlec“ z OPŽP 
v celkových odhadovaných nákla-
dech 24 mil. Kč. Rada souhlasila 
s podáním žádosti o kofinancování 
neuznatelných nákladů z dotace 
z rozpočtu HLMP z rezervy na spo-
lufinancování projektů EU. 

 schválila použití 120 000 Kč z in-
vestičního fondu Mateřské školy Ga-
garinova na dofinancování stavby 
multifunkčního hřiště na zahradě ma-
teřské školy. 
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 souhlasila s objednáním a realizací 
úložných prostor v učebně v suterénu 
původní budovy ZŠ v ceně 75 450 Kč, 
vybraný dodavatel Pavel Jirásek. 

 schválila navýšení rozpočtu roku 
2015 o účelovou investiční dotaci 
z OPŽP v celkové výši 1 870 167,09 Kč 
na akci „Zateplení budovy ÚMČ“. 

 schválila navýšení rozpočtu roku 
2015 o účelovou investiční dotaci 
z OPŽP v celkové výši 487,4 tis. Kč 
na akci „ZŠ M. Alše – Zateplení krčku 
budovy“. 

 schválila zadávací dokumentaci ve-
řejné zakázky malého rozsahu „Údrž-
ba veřejné zeleně na území MČ Praha-
Suchdol 2016/2017“ s dobou plnění 
od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2018. 

 souhlasila s nevyužitím předkup-
ního práva na garáž na pozemku 
parc. č. 1338/10 v k.ú. Suchdol a ne-
má zájem o její odkup. 

 vzala na vědomí aktualizovanou 
zprávu společnosti VRV „Kontrola 
úplnosti a správnosti podkladů pro 
koncesní řízení“. 

 na základě doporučení KÚRI: 
   nesouhlasila s navrhovanou 

stavbou Stavební úpravy POLY-
FUNKČNÍHO DOMU – úprava 
a přístavba nebytového objektu 
(studie stavby) na par. č. 1103/2, 
1103/3 v k.ú. Suchdol, ul. Za So-
kolovnou, protože KÚRI má vý-
hrady k architektonickému ztvár-
nění objektu. Navržená stavba je 
nesourodým aglomerátem účelo-
vých hal a obytného domu, není 
jasné, proč projektant zvolil navr-
žený tvar domu, návrh by měl re-
agovat na sousední bytový dům, 
např. tvarem střechy a vytvoře-
ním odstupu. 

   souhlasila s navrhovanou pří-
stavbou rodinného dvojdomu 
V Údolí 1229, 1230, parc. č. 
265/4, 265/5, 265/6, 265/7, k.ú. 
Suchdol. 

   souhlasila s navrhovanou obno-
vou vodovodních řadů DN 80-
150 v ulicích Pod Rybníčkem, 
V Údolí, Pod Vinicí, Do Vrchu, 
Suchdolská, Ke Kozím hřbetům, 
Starosuchdolská, soukromé po-
zemky za rodinnými domy se-
verně od ul. Starosuchdolská.

   souhlasila se stavbou „Výstavba 
světelné signalizace“ na křižo-
vatce Kamýcká, Sídlištní, Such-
dolská, jejímž investorem je TSK.

   souhlasila s přestavbou RD Bu-
dyňská č.p. 221 v k.ú. Such-
dol a s výjimkou z odstupových 
vzdáleností.

   souhlasila s rekonstrukcí RD a zří-
zením nové přípojky plynu č.p. 
466, parc. č. 802, 803, v k.ú. Such-
dol, ul. Nad Spáleným mlýnem.

   souhlasila se změnou vytápě-
ní u RD č.p. 351, parc. č. 1407 
a 1408 v k.ú. Suchdol, ul. Májová 
na tepelné čerpadlo vzduch-vo-
da a požaduje předložit souhlas 
majitelů sousedních nemovitostí 
Májová 2, 4, 5, 6, 9 a posouzení 
tohoto stacionárního hlukového 
zdroje hygienikem. 

   souhlasila s navrhovanou stav-
bou zařízení staveniště pro stav-
bu „Novostavba bytového domu 
Praha, Suchdol, Sídlištní, U Kru-
hovky“ za podmínky ochrany 
stromů v prostoru staveniště. 

   souhlasila s prodloužením ter-
mínu dočasné stavby – Regulač-
ní stanice VTL/STL na pozemku 
parc. č. 13/54 v k.ú. Suchdol, ul. 
Kamýcká. 

   souhlasila se stavbou „Celko-
vá přestavba a rozšíření Ústřed-
ní čistírny odpadních vod Pra-
ha, stavba č. 6963, etapa 0001 
– Nová vodní linka – Pomocné 
zařízení Sedlec“ v ulici Ke Střel-
nici (bývalá odstavná plocha pro 
autobusy). 

   souhlasila se stavbou nástav-
by a přístavbou RD Nad Dolíky 
č. p. 119 a s výjimkou z odstu-
pových vzdáleností od hranice 
pozemků. 

 vzala na vědomí, že starosta sta-
novil následující termíny řádného jed-
nání zastupitelstva pro příští období: 
14. 4., 23. 6. a 15. 9. 2016.

 schválila následující termíny jedná-
ní Komise územního rozvoje a infra-
struktury (KÚRI): 1. 2., 29. 2., 4. 4., 
2. 5., 30. 5., 20. 6., 25. 7., 29. 8., 
26. 9., 24. 10., 21. 11. a 19. 12. 2016.

 nesouhlasila s uložením kabelu 
(zřízení služebnosti inženýrské sítě 
– věcného břemene pro telekomuni-
kační kabel na pozemcích ZŠ, proto-
že neodpovídá dokumentaci, která 
byla součástí smlouvy o smlouvě 
budoucí. Umístěním kabelu došlo 
ke znehodnocení pozemku. 

 schválila poskytnutí adresy Úřadu 
MČ pro sídlo Základní organizace Čes-

kého zahrádkářského svazu Nad Spá-
leníkem. 

 nesouhlasila s ponecháním stánku 
občerstvení (kebab) na Brandejsově 
náměstí. Rada vyzývá nájemce, aby 
místo na Brandejsově náměstí bezod-
kladně vyklidil. 

 souhlasila s uzavřením Smlouvy 
o uměleckém výkonu s panem Richar-
dem Adamem – „Stará láska nereza-
ví“ dne 8. března 2016 v rámci set-
kání KLAS za cenu 3000 Kč.

 děkuje za přípravu a organizaci 
tradičního Suchdolského masopustu 
– divadelnici Bele Schenkové a such-
dolským občanům, kteří připravili pro-
gram vč. výroby masek, sboru MIKEŠ, 
členům AJK Brandejsův statek za do-
provodný program s koňmi, hudební-
kům, maskérům a všem maškarám, 
které se zapojily do masopustního 
průvodu a také obyvatelům ul. Staro-
suchdolská za přípravu občerstvení 
pro průvod v ul. Pod Rybníčkem. Po-
děkování patří i manželům Křenovým 
ze Starosuchdolské restaurace a pe-
kárně Benea, kteří se postarali o po-
hoštění během průvodu. 

 schválila poplatek za zřízení věc-
ného břemene pro inženýrské sítě 
ve výši 5000 Kč za první bm + 250 Kč 
za každý další započatý bm. Ceny jsou 
uvedeny bez DPH. 

 schválila vyvěšení tibetské vlajky 
dne 10. 3. 2016 k připomenutí 57. vý-
ročí povstání Tibeťanů proti čínské 
okupaci Tibetu. 

 na základě doporučení KÚRI: 
   souhlasila se stavbou Dům pro 

obchod a služby, Kamýcká, poze-
mek parc. č. 181/11, k.ú. Sedlec. 

   se ztotožňuje s nesouhlasným 
stanoviskem Ing. arch. Turka 
a IPR k projektu „SEDLEC, obyt-
ný soubor Kamýcká, Praha- 
Sedlec“, při ulici Ke Střelnici. 

   souhlasila se změnou využití 
1. nadzemního podlaží RD v ul. 
Rýznerova č. p. 1181, parc. č. 
878/10, 878/22 v k.ú. Suchdol, 
na miniškolku. 

   souhlasila s navrhovaným děle-
ním pozemků parc. č. 34 a 35 
v k.ú. Suchdol, ul. Ke Kozím hřbe-
tům 4 a umístěním nového vjez-
du na pozemky. 

 vzala na vědomí informaci o svěření 
správy pozemků ve vlastnictví hlavní-
ho města Prahy městské části na žá-
dost MČ Praha-Suchdol v katastrál-

z radnice
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ním území Suchdol: 2278/3 (V Údolí, 
Spálený Mlýn), 2294/12, 2294/15, 
2294/16, a 2294/23, 2294/24 (od-
děleno z 2294/12) u ZŠ; – o svěření 
správy pozemků ve vlastnictví hlav-
ního města Prahy městské části bez 
žádosti MČ Praha-Suchdol v kata-
strálním území Suchdol: 2301/11 
(ul. Sídlištní).

 schválila žádost městské části Pra-
ha-Suchdol o přezkum hospodaření 
za rok 2016. 

 vzala na vědomí, že do výběro-
vého řízení na dodavatele údržby 
veřejné zeleně na území MČ se při-
hlásilo 17 uchazečů, v souladu se 
zadávací dokumentací byla vyřaze-
na nejnižší nabídka dle krycího lis-
tu zakázky od uchazeče Lukáš Rajtr 
zahradnictví, IČ 48973076, nabídko-
vá cena bez DPH 175 960 Kč. Rada 
na základě výsledku VŘ a na zákla-
dě podmínek zadávací dokumentace 
určuje dodavatele údržby veřejné 
zeleně na území MČ Praha-Suchdol 
v období 2016–2018 společnost Ko-
mwag, a.s., IČ 61057606, za nabíd-
kovou cenu 229 486 Kč bez DPH. 

 vybrala dodavatele zakázky „Zklid-
ňující dopravní opatření v okolí ZŠ 
M. Alše v Praze-Suchdole – 1. etapa“ 
společnost Wandel Czech s.r.o., kte-
rá podala nejnižší nabídku ve výši 
653 996,50 Kč bez DPH. 

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol 
na svém zasedání dne 3. 12. 2015 
a 4. 2. 2016 kromě jiného: 

 schválilo rozpočtové provizorium 
pro měsíční čerpání rozpočtu MČ Pra-
ha-Suchdol na rok 2016 do výše 1/12 
celoročního objemu schváleného roz-
počtu na rok 2015.

 schválilo navýšení rozpočtu MČ 
Praha-Suchdol na rok 2015 o do-
taci hl. m. Prahy z obdrženého od-
vodu z výherních hracích přístro-
jů za 1.–3.  čtvrtletí r. 2015 ve výši 
483 tis. Kč, z čehož je 241,5 tis. Kč 
určeno na kulturu, školství, zdravot-
nictví a sociální oblast, 120,8 tis. Kč 
na podporu činností nestátních ne-
ziskových organizací působících v na-
ší MČ a 120,7 tis. Kč na sport.

 vzalo na vědomí zápis ze zasedání 
kontrolního výboru dne 5. 10. 2015 
a schválilo následující program čin-
nosti kontrolního výboru:
   Prodej pozemku na rohu ulice 

Sídlištní a U Kruhovky parc. č. 
1627/136.

   Fungování Místní veřejné 
knihovny v Praze-Suchdole, pla-
tební ohodnocení zaměstnanců
v knihovně, náklady spojené 
s provozem knihovny.

   Poskytnuté granty příspěvko-
vým a jiným organizacím z roz-
počtu MČ Praha-Suchdol, kont-
rola plnění.

   Alej do Horoměřic – náklady spo-
jené s výsadbou stromů a budou-
cí náklady městské části na vysa-
zené stromy.

    Účelové využití prostředků 
od ostatních subjektů poskytnu-
té do rozpočtu MČ Praha-Such-
dol, kontrola plnění.

 schválilo následující priority čerpání 
z Fondu rezerv a rozvoje pro rozpočet 
MČ Praha-Suchdol na rok 2016 v cel-
kové výši 800 tis. Kč:
   Podpora pedagogů a vychovatelů 

škol zřizovaných městskou částí 
– 500 tis. Kč.

   Grantový program na podporu 
vzdělávání, zlepšení a moderniza-
ci výuky pro školy zřizované MČ 
Praha-Suchdol – 300 tis. Kč.

 schválilo:
   rozpočet městské části Praha-

-Suchdol na rok 2016: objem pří-
jmů ve výši 31 570 tis. Kč, finan-
cování ve výši 6 281 tis. Kč, ob-
jem výdajů ve výši 37 851 tis. Kč

   návrh finančního plánu zdaňo-
vané činnosti na rok 2016: vý-
nosy 11 596 tis. Kč, náklady: 
5 120 tis. Kč, hospodářský výsle-
dek: 6 476 tis. Kč.

   návrh závazných ukazatelů roz-
počtu škol a školských zaříze-
ní zřizovaných MČ Praha-Su-
chdol na rok 2016: Základní 
škola M. Alše (včetně příspěvku 
na provoz jídelny): 4 460 tis. Kč, 
Mateřská škola Gagarinova: 
1 540 tis. Kč, Mateřská škola 
K Roztokům: 770 tis. Kč.

 schválilo rozpočtový výhled MČ 
Praha-Suchdol na léta 2017 a 2018.

 schválilo granty městské části Pra-
ha-Suchdol na rok 2016 v celkové výši 
905 tis. Kč v následujících oblastech:
   Grantový program na podpo-

ru sociálních a pečovatelských 
služeb pro organizace působí-
cí na území MČ Praha-Suchdol 
– 450 tis. Kč.

   Grantový program na podporu 
vzdělávání, zlepšení a moderniza-
ci výuky pro školy zřizované MČ 
Praha-Suchdol – 300 tis. Kč.

   Grantový program na podporu 
organizování sportovní činnosti 
dětí a mládeže na území MČ Pra-
ha-Suchdol – 80 tis. Kč.

   Grantový program v oblasti kul-
tury a vzdělávání pro neziskové 
organizace působící na území MČ 
Praha-Suchdol – 50 tis. Kč.

   Grantový program v oblasti vol-
ného času  – podpora práce s dět-
mi a mládeží pro neziskové or-
ganizace působící na území MČ 
Praha-Suchdol – 25 tis. Kč.

 vzalo na vědomí, že dne 5. 1. 2016 
byla podána žádost o dotaci z OPŽP 
na akci „Splašková kanalizace Horní 
Sedlec“.

 vzalo na vědomí výsledky kon-
cesního řízení a uzavřenou smlouvu 
SML 391/2015 ze dne 22. 12. 2015 
na „Provozování kanalizací pro veřej-
nou potřebu městské části Praha-Su-
chdol“ připojených na ČOV Roztoky 
s 1. Vodohospodářskou společností, 
s.r.o., Kladenská 132, 252 64 Velké 
Přílepy, IČ 47551917. Schválilo uplat-
ňování referenční ceny stočného pro 
kanalizace napojené na ČOV Roztoky, 
která odpovídá cenové úrovni stočné-
ho na území městské části Praha-Su-
chdol, ze kterého jsou odpadní vody 
odváděny na ÚČOV v Praze-Troji (cena 
PVK a.s.). Podmínkou uplatnění této 
referenční ceny je dodržení minimální 
výše ceny stočného, která je závazně 
stanovena Státním fondem životního 
prostředí v rozhodnutí o přidělení 
dotace a která současně se závaz-
ným finančním modelem v kalkulaci 
ceny stočného vymezuje pachtovné 
pro příslušný rok. Uložilo Radě MČ 
Praha-Suchdol stanovovat výši stoč-
ného na běžný kalendářní rok dle 
uvedených podmínek a dle smlouvy 
SML 391/2015 ze dne 22. 12. 2015 
na „Provozování kanalizací pro ve-
řejnou potřebu městské části Pra-
ha-Suchdol“.

 schválilo zřízení služebnosti-věc-
ného břemene na dobu neurčitou 
za jednorázovou náhradu ve výši 
328 055 Kč bez DPH v celkové délce 
2154,7 bm na pozemcích zapsaných 
na LV č. 1 pro hl. m. Prahu, svěře-
na správa nemovitosti ve vlastnic-
tví obce MČ Praha-Suchdol: parc. 
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č. 2296/2, 2385, 2388/2 vše v k.ú. 
Suchdol v rozsahu věcného břemene 
dle geometrického plánu (dále jen GP) 
číslo 1599-219/2015, na pozemcích 
parc. č. 1627/72, 2386/1, 2386/2, 
2391 vše v k.ú. Suchdol v rozsahu 
věcného břemene dle GP číslo 1600-
219/2015, dále na pozemcích parc. 
č. 1199/1, 2366, 2375 vše v k.ú. 
Suchdol v rozsahu věcného břemene 
dle GP číslo 1601-219/2015, na po-
zemcích parc. č. 2301/1, 2301/5, 
2301/7, 2301/8, 2301/9, vše v k.ú. 
Suchdol v rozsahu věcného bře-
mene dle GP číslo 1602-219/2015 
a dále na pozemcích parc. č. 1627/6, 
1627/137, 2422 vše v k.ú. Suchdol 
v rozsahu věcného břemene dle GP 
číslo 1598-219/2015 za účelem zří-
zení, provozování, údržby a oprav 
stavby „Rozšíření optické sítě PRA-
GONET na území Lysolaje a Suchdol 

pro datové napojení objektů v uli-
cích Sportovců, Štěpnice, Hluboká, 
Sídlištní, Kamýcká, K Horoměřicům, 
Internacionální, Stehlíkova, Gagari-
nova a Suchdolské nám., Praha Lyso-
laje, Suchdol“ ve prospěch T-Mobile 
Czech Republic a.s.

 schválilo žádost o odejmutí sprá-
vy následujícího majetku ve vlast-
nictví hlavního města Prahy svě-
řeného do správy městské části 
Praha-Suchdol v celkové účetní ceně 
1 085 142,68 Kč:
   Kanalizační řad DN 300 – Brande-

jsovo nám. (inventární číslo: 902, 
parc. č. 2375, k.ú. Suchdol – 
účetní cena: 860 216,68 Kč).

   Prodloužení kanalizace Steh-
lí kova (inventární číslo: MČ 
4900002169, parc. č. 2367, 
k.ú. Suchdol – účetní cena: 
224 926,00 Kč).

 vzalo na vědomí předání paspor-
tu č.j. MCP6 063439/2011, vydané-
ho Odborem výstavby ÚMČ Praha 6 
dne 29. 7. 2011 včetně dokumentace 
skutečného provedení stavby „Stoky 
veřejné kanalizace“, (Ing. Jan Majer, 
č. zak. 63/2007, 15. 1. 2008) hl. m. 
Praze. Jedná se o stoky splaškové ka-
nalizace pro veřejnou potřebu neevi-
dované v majetku městské části, které 
provozuje PVK, a.s. Stoky se nacházejí 
v ulicích nebo jejich částech: Internaci-
onální, Stehlíkova, Gagarinova, Kamýc-
ká, Brandejsovo náměstí, U Kruhovky, 
Sídlištní, K transformátoru, Rohová.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva 

a rady městské části jsou k dispozici 

i na www.praha-suchdol.cz. Přečíst 

si zápis on-line můžete i v místní ve-

řejné knihovně, kde je přístup k inter-

netu zdarma. 

FREE WIFI 
nejen v suchdolském veřejném prostoru
Již několik dní se můžete na Suchdolském náměstí, například 
při čekání na autobus, bezplatně připojit na jednu hodinu denně 
na internet prostřednictvím WIFI hotspotu Suchdol free. Měst-
ská část spustila zkušební provoz veřejného přístupu na internet 

i na Brandejsově náměstí a v budově radnice. Cílem projektu je nabídnout návštěv-
níkům a obyvatelům naší městské části kvalitní a bezplatné připojení k internetu 
na nejfrekventovanějších veřejných prostranstvích a v hojně navštěvovaných zaříze-
ních. Lidé si mohou zatím na dvou místech vyřídit například e-mail, přečíst zprávy 
nebo si třeba stáhnout mobilní aplikaci MojeObec, pomocí které lze snadno komuni-
kovat se suchdolskou radnicí.

Přihlaste se na JARNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ!
S příchodem jara v sobotu 16. dubna 2016 přivítáme další nové suchdolské občánky. 
Vzhledem k platnosti zákona o ochraně osobních údajů nemůžeme získávat informace o na-
rození dítěte sami. Prosíme proto rodiče dětí s trvalým pobytem v naší městské části, kte-
ří mají zájem se zúčastnit se svými dětmi, aby se přihlásili na suchdolské radnici. Své úda-
je – jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště, zákonného zástup-
ce a kontakt můžete zaslat na e-mail: kultura@praha-suchdol.cz nebo předat při osobní ná-
vštěvě radnice paní Krumpholcové v prvním patře v sekretariátu starosty. Vyjádřením zájmu 
a odevzdáním údajů vyjadřuje zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním podkladů 
městskou částí Praha-Suchdol. Děkujeme za pochopení a těšíme se na malé občánky.

Zuzana Krumpholcová, kulturní referentka



S U C H D O L S K É  L I S T Y  1 / 2 0 1 66

z radnice

Jak jste si mnozí již všimli, čtvrteční 
trhy na Brandejsově náměstí probíhají 
CELOROČNĚ – v zimním čase sice 
s omezeným sortimentem, ale i tak 
stojí za to je navštívit. 

STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ 
Suchdolská – jaro 2016
 každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin 
  v sobotu od 9 do 12 hodin
V úterý 15. března bude zahájen provoz stanoviště kon-
tejnerů na Suchdolské ulici, kam mohou občané měst-
ské části (NE firmy a podnikatelé) v omezeném množ-
ství odkládat objemný odpad (nábytek, koberce, lino, 
sportovní náčiní, umyvadla, WC mísy apod.), bioodpad, 
stavební odpad a elektrospotřebiče (včetně TV, počí-
tačů, monitorů). Není zde možné odkládat velké „bílé 
elektro“ (pračky, myčky, lednice, mrazáky, sporáky, boj-
lery) a nebezpečné odpady, ty je třeba odvézt do Sběr-
ného dvora v Proboštské ulici v Praze 6 - Dejvicích.

ŠTĚPKOVÁNÍ – likvidace větví  
z  prořezu  stromů 
  od 12. do 20. března

Stejně jako v loňském roce je pro shromáždění větví ur-
čeno 5 stanovišť:  Výhledské náměstí, za trafostanicí 

 Na Pasece, travnatá plocha vpravo před křižovatkou 
Na Vrchmezí   vedle Sběrných surovin, vpravo od ces-
ty na Sedlec  K Drsnici, vedle trafostanice u dětského 
hřiště  V Údolí, travnatá plocha u ořešáků

Na místa ukládejte větve z prořezů stromů ve výše 
uvedeném termínu. Průměr větví maximálně 15 cm. 
Pro snadnější manipulaci a zpracování větve nekraťte 
(neřežte na kratší části), dřevo musí být čisté bez pří-
měsí (dráty, hřebíky). Štěpkovač je určen ke zpracová-
ní dřevité hmoty, neodkládejte proto jiný rostliný mate-
riál (trávu, listí, nedřevité stonky – ty patří do sběrného 
dvora nebo samostatně přistavovaných biokontejnerů 
– viz dále). Odpad bude likvidován vždy následující tý-
den pomocí štěpkovače, který se podařilo MČ pořídit 
za využití dotace v projektu Podpory domácího kom-
postování, což nám také umožní akci likvidace větví 
v průběhu roku nabídnout opakovaně. Vzniklou štěp-
ku si mohou občané v případě zájmu odebírat (vhodné 
do kompostu, k mulčování záhonů a podobně). 

Kontejnery na bioodpad
  sobota 12. března od 9 do 12 hodin
  neděle 10. dubna od 9 do 12 hodin
  neděle 1. května od 13 do 16 hodin
  neděle 29. května od 9 do 12 hodin. 
V prvním pololetí budou na obvyklá stanoviště: 

 Výhledské náměstí  Suchdolská u sběrných su-
rovin  křižovatka K Roztokům/K Drsnici přistave-
ny ve čtyřech termínech velkoobjemové kontejnery 
(VOK), přidělené naší MČ Magistrátem hl. m. Prahy, 
určené na bioodpad (větve, tráva, listí, plevele, ovo-
ce a zelenina a jejich zbytky, zemina apod.). U každé-
ho kontejneru bude pracovník, dohlížející na správné 
využití kontejnerů. Neukládejte odpad mimo dobu při-
stavení kontejnerů!

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
 10. března a 9. června 

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

Compostainer
Nádoby na biologicky rozložitelný odpad od Pražských 
služeb – placená služba na celoroční nebo sezónní svoz 
bioodpadu z domácností – info na tel. 284 091 888.
 

Sběrný dvůr Pražských služeb
Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice
 pracovní den 8.30–18.00 hod.
 sobota 8.30–15.00 hod.
PRO TÉMĚŘ VŠECHNY DRUHY ODPADŮ, 
info tel. 284 098 906

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

od
15. 3.
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Dalších 5 zaměstnanců úřadu se fy-
zicky stará o úklid ulic a chodníků, 
o drobnou údržbu zeleně, o údržbu 
budov a technický chod městské čás-
ti. V řadě jiných obcí si na tyto čin-
nosti najímají externí firmy nebo si 
na ně zřizují vlastní technické služby. 

V této kapitole rozpočtu jsou i ná-
klady na pohonné hmoty, el. ener-
gie a plyn, které přijdou na 700 ti-
síc, nákup spotřebního materiálu 
např. pro zametací stroje, které činí 
400 tisíc. Dále zahrnuje stabilizační 
příplatek ve výši 500 tisíc korun pro 
pedagogy a vychovatele našich škol, 
prostředky ve výši 300 tisíc na gran-
ty na podporu vzdělávání, zlepšení 
a modernizaci výuky nebo prostřed-
ky ve výši 500 tisíc korun na konzul-
tační, právní a expertní služby, pro-
středky ve stejné výši jdou na nákup 
dalších služeb, revizí a úklidu. Údrž-
ba a opravy vozidel, dětských hřišť 
a dalšího vybavení přijde na 750 ti-
síc korun. Na softwarové licence 
a nákupy programů je v této kapito-
le vyčleněno cca 300 tisíc korun.

Rozpočet počítá také s prostředky 
ve výši 1,9 milionu korun na odmě-
ny starostovi, místostarostovi, kte-
ré jsou dány vládní vyhláškou, a dále 
na odměny členům zastupitelstva. 

Další kapitola je věnována údržbě 
zeleně a obnáší sekání trávy, hrabání 
listí, stříhání keřů a výsadbu stromů 
a přijde na 920 tisíc korun. Na větší 
část těchto činností si najímáme ex-
terní společnost. V posledních dvou 
letech jsme neměli na firmy, které 
zakázky vysoutěžily, štěstí. Nejprve 
to byly Lesy hl. m. Prahy, které jsou 
příspěvkovou organizací hl. m. Pra-
hy, a do soutěže se přihlásily, protože 
chtěly v rámci pilotního projektu vy-
zkoušet nabízení svých služeb i dalším 

subjektům. Když se po pár měsících 
ukázalo, že nejsou schopny dodržet 
domluvené termíny, museli jsme se 
s nimi rozloučit. Možná si vzpomíná-
te, že např. tráva v parcích nebyla po-
sekaná ani v červnu. Vloni nabídla nej-
nižší cenu společnost Zahrada Praha, 
ale na podzim se ukázalo, že nabíd-
nutá cena byla „podseklá“. Dojíždění 
z Vestce na druhou stranu Prahy bylo 
zřejmě nákladné, a proto i na podzim 
vázlo hrabání listí, které padalo něko-
lik týdnů. Spolupráci jsme ukončili le-
tos v zimě. V novém výběrovém řízení 
na údržbu zeleně jsme se rozhodli nej-
nižší nabízenou cenu škrtnout. Soutěž 
vyhrála společnost Komwag a na jaře 
se ukáže, jak budeme s jejich služba-
mi spokojeni. 

Na odvoz velkoobjemového, zele-
ného a dalších odpadů a na úklid ve-
řejných prostranství je v rozpočtu 
vyčleněno 750 tisíc, tyto služby za-
hrnují také obsluhu stanoviště s kon-
tejnery v Suchdolské ul., vyvážení 
a údržbu odpadkových košů včetně 
košů pro „pejskaře“.

Provoz knihovny nás přijde 
na 917 tisíc Kč a provoz jednotky 
sboru dobrovolných hasičů na 730 
tisíc. Poprvé po mnoha letech ne-
obdržely letos městské části, které 
mají zřízené jednotky SDH, dotaci 
na jejich provoz od hl. m. a musí jej 
hradit plně ze svých příjmů. 

Na opravy komunikací plánuje-
me letos vydat 2,6 milionu korun, 
na jaře začneme stavebním prahem 
pod školou a opravou ulice Do vr-
chu, kde se vloni vyměňovalo vo-
dovodní potrubí. Částka 350 tisíc 
je v této kapitole vyhrazena na ná-
kup posypového materiálu na zim-
ní údržbu, na opravu a instalaci do-
pravních značek. 

V rozpočtu je dále vyčleněno 
900 tisíc korun na projekty a stu-

die na rekonstrukci elektrorozvodů 
v bytových domech, na dokumenta-
ci pro pietní území, na rozbor par-
kování v souvislosti s vyhlašováním 
zón parkování v Dejvicích a Bu-
benči, na vybudování zimní zahra-
dy v mateřské škole K Roztokům, 
na rozšíření kapacity ČOV v Rozto-
kách a další. 

Zastupitelstvo navýšilo letošní pod-
poru sportovců oproti loňskému roku 
o 72 tisíc korun. Ta se skládá z přímé 
dotace sportovním spolkům na práci 
s dětmi a mládeží ve výši 192 tisíc ko-
run a z grantového programu ve výši 
80 tisíc korun. V grantech o celkové 
výši 905 tisíc korun je dále vyčleně-
no na podporu sociálních a pečova-
telských služeb 450 tisíc, na podpo-
ru vzdělávání, zlepšení a modernizaci 
výuky pro suchdolské školy 300 tisíc, 
grantový program v oblasti kultury 
a vzdělávání je ve výši 50 tisíc a gran-
tový program v oblasti volného ča-
su – podpora práce s dětmi a mláde-
ží 25 tisíc korun. Podrobné podmínky 
a termíny podávání grantů budou zve-
řejněny během března. 

Schválený rozpočet včetně polož-
kového členění je dostupný na webu 
městské části. Tam se také můžete 
dozvědět termíny jednání finančního 
výboru. Na něm se během roku pro-
jednává čerpání rozpočtu. Za priorit-
ní úkoly letošního roku považujeme 
zahájení výstavby splaškové kanali-
zace na Budovci a přípravu dalších 
projektů, na které bude možné zís-
kat dotace z národních nebo evrop-
ských fondů. Pro informaci uvádím, 
že v loňském roce získala městská 
část na dotacích z růz-
ných fondů více než 
5 milionů korun. 

Petr Hejl, starosta 

městské části

pokračování ze str. 1

Rozpočet

Od 7. března bude probíhat stavba prahu 
s přechodem pod základní školou v ulici 
Pod Rybníčkem, která bude neprůjezdná.
  Omlouváme se za komplikace.
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Aby se na Suchdole lépe dýchalo

Prosíme, abyste při topení v kamnech nespalovali odpadky, 
plasty, chemicky ošetřené dřevo a dřevotřísky, rozbitý 
nábytek, lakovaná prkna, nápojové kartony, celobarevné 

letáky a časopisy, pneumatiky apod. Spalováním těch-
to komodit se tvoří životu nebezpečné látky ohrožují-
cí naše zdraví, jde o dioxiny, formaldehydy, těžké kovy 
atd. Spalováním odpadů byste navíc porušovali zákon 
o ochraně ovzduší. 

Upozornění pro majitele psů
Poslední den k zaplacení místního 
poplatku ze psů je 31. březen 2016.
Sazby a splatnost místního poplat-
ku ze psů stanovuje obecně závazná 
vyhláška č. 23/2003 Sb. hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů.
 
Sazby poplatků ze psa staršího tří 
měsíců:

 za psa chovaného v rodinném domě
   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 identifikace platby je 
nutno použít variabilní symbol při-
dělený správcem poplatku, případ-
ně do specifického 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, může-
te se obrátit na tel. 222 361 416 ane-
bo zaslat dotaz e-mailem na adresu: 
j.stula@praha-suchdol.cz.

Děkujeme, že jste ohleduplní ke svým sousedům i k sobě.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI, 
kteří si přihlásili na Suchdole trvalé bydliště v roce 2015, 
se bude konat v neděli 17. dubna 2016 od 17 hodin 
na suchdolské radnici.
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Strašení na Suchdole
Odpověď panu Kosovi, paní Poláchové a doc. Benešovi
Pokud se chcete udržet u moci, být 
starostou a nemít pozitivní program, 
tak je nutné najít nepřítele, kterým 
budeme občany-voliče strašit.

Tento druh strašení se zároveň vy-
značuje odmítáním všeho, co je pozi-
tivní a přesahující vymezené teritori-
um, a charakteristická je zahleděnost 
a infantilní soustředění na vlastní píse-
ček a ochranu hranic (Suchdola). Tak 
straší starosta Petr Hejl a jeho parta 
Snu o Snu (SOS) suchdolské občany 
silničním obchvatem a letištěm a ne-
vidí si ani na špičku nosu, respektive 
za hranice komunitní zahrady, hrdinně 
umístěné do trasy plánované silnice J. 

Dříve jim stačil ke strašení Pavel 
Bém, nyní to jsou již dokonce tem-
né síly, ba přímo pekelná spiknutí 
na Magistrátu hlavního města Prahy 
(„mafiánské kliky v zákulisí Magistrá-
tu“, jak napsal doc. Beneš), a dokon-
ce se již objevili i vnitřní nepřátelé 
na Suchdole, kteří vedeni osobní záští 
s neomaleností a se ztrátou slušnosti 
šíří polopravdy, urážky, zkreslené in-
formace a nepravdivá tvrzení. 

Ponechám stranou, že pan Kos, pa-
ní Poláchová a doc. Beneš nepojme-
novali konkrétně jedinou poloprav-
du či nepravdivé tvrzení z naší strany 
a argumentačně je nevyvrátili. 

Je však třeba popravdě si říci, že 
všechny nejsilnější strany na Magistrá-
tu hl. města Prahy, jak ANO, TOP 09, 
ČSSD a ODS, jasně po desetiletí dekla-
rovaly a stále deklarují ve všech doku-
mentech a prohlášeních, že koncepce 
Prahy prostřednictvím připravované-
ho územního plánu Prahy, aktualizo-
vanými Zásadami územního rozvoje 
a Strategickým plánem potvrzují, že 
je v podzemí Suchdola vedena ve sto-
pě J část silničního obchvatu Pražské-
ho okruhu. Na tom je vidět, že vede-
ní SOS, které stále protestuje proti 
významné pražské celoměstské in-
vestici, nechce vidět dál, než za hra-
nice Suchdola a nechce komuniko-
vat ve prospěch Prahy jako celku 
a ve svých důsledcích svým konáním 
blokuje i rozvoj samotného Suchdo-
la, který je podmíněn právě spolupra-
cí s hlavním městem Prahou. 

Proč nebýt součástí Prahy?
Kdyby se Suchdol pod vedením SOS 
choval jako zodpovědná součást Pra-
hy, která chce využívat jak sociální, 
ekonomickou, kulturní vybavenost 
a potenciál hlavního města, a ne ja-
ko zlobivé rozmazlené dítě, které se 
nechce podílet na řešení i těch ne-
příjemností, které s sebou přináší 
bydlení v Praze, tak již dávno máme 
vybudovanou kanalizaci, spravené 
chodníky, kruhové objezdy na Ka-
mýcké a vybavenost na úrovni Dejvic, 
Hanspaulky nebo třeba Horoměřic. 

Jedná se o absolutní egoismus 
a populismus, kdy se členové SOS 
snaží přenést některé nepříjemné 
důsledky svého pohodlí být součástí 
hlavního města Prahy, na cizí území. 
Je to, jako když si postavím dům a je 
logické, když to nejde jinak, mít k to-
mu žumpu. Tak bez souhlasu sou-
seda a za jeho protestů plánuji po-
stavit svoji žumpu u něj na zahradě, 
místo jeho garáže, kterou mu u toho 
zbourám. Jenom proto, že moje žum-
pa se nehodí do mé „ekologické“ za-
hrady z hlediska životního prostře-
dí. Tak se snaží pan starosta ing. Petr 
Hejl a jeho parta SOS vnutit Pražský 
obchvat mimo Prahu ve formě jakési 
imaginární čáry Ss, na kterou není 
ani žádný projekt, do sousedních ob-
cí, které samozřejmě s tím nesouhla-
sí. (Viz dopis starostů http://www.su-
chdolskenoviny.cz/wps/wp-content/
uploads/2015/09/vyzva_okruh_
pha_0001.pdf).

Jedná se o nezodpovědné jedná-
ní, jehož důsledky nesou jak všich-
ni Pražané, tak samotní obyvatelé 
Suchdola, kteří jsou rukojmími to-
hoto jednání. Politická reprezentace 
Prahy napříč stranami je negativně 
naladěná na populisty SOS vedený-
mi Petrem Hejlem, který na Magis-
trát hl. Města Prahy podává žalo-
by (a zároveň žádá o vybudování 
kanalizace), místo toho, aby zasedl 
k jednacímu stolu. (Viz http://www.
suchdolskenoviny.cz/2015/11/09/pe-
tr-dolinek-misto-jednani-se-kvuli-ob-
chvatu-soudit-povazuji-od-starostu-
-za-podraz/). 

Sousedi v obcích na sever od Such-
dola jsou rozzlobeni na chování SOS, 
že se Suchdol snaží své nepříjemnos-
ti řešit u nich na zahradě. 

Parta Snu o Snu (SOS) se odmítá 
spolupodílet na celkovém rozvoji Pra-
hy a odmítá nést část společné ob-
čanské odpovědnosti. Zároveň toto 
jednání je i proti vládní politice, která 
je jasně cílena na vybudování silniční-
ho obchvatu přes Suchdol. 

Přitom jednáním by se již dávno 
dosáhlo vybudování infrastruktury 
na úrovni okolních obcí a na povrchu 
tunelu přes Suchdol mohly dávno 
vzniknout sportoviště například pro 
fotbalisty, parky a další vybavenost, 
která by sloužila jak obyvatelům Such-
dola, tak jeho návštěvníkům. Zatím 
zde máme jenom usmolenou komu-
nitní zahradu, která bude zlikvidována 
v nejbližších letech výstavbou tunelu. 

Rozšíření letiště podrazem?
Ještě k panu doc. Benešovi: „Názor 

pana architekta, že by Suchdol měla 

přetínat dálnice a mělo by se rozšířit 

letiště, je vlastně podraz na většinu 

suchdolských občanů.“ 

Jak může být podraz na občany 
Suchdola rozšíření letiště? To je za-
se vaše zápecnické vidění Suchdola 
a ne hlavního města Prahy a centra 
Evropy. Nevidíte si ani na špičku no-
su a za hranice své zahrádky. Je mi 
Vás skutečně líto. 

Pochopte již konečně, a vezměte 
jako fakt na vědomí, že letiště v Ru-
zyni je tu již od 30. let 20. stole-
tí a že letecká doprava stoupá (v ro-
ce 2015 letiště odbavilo 12 milionů 
cestujících – http://www.suchdol-
skenoviny.cz/2016/01/19/letiste-vac-
lava-havla-loni-odbavilo-mezirocne-
-o-79-procenta-vice-lidi/). Pokud Vám 
auta a letadla jako nedílná součást 
21. století vadí ve vašich civilizačních 
vymoženostech, tak se odstěhujte 
na Sibiř do zemljanky, anebo použij-
te stroj času a vraťte se do 18. století 
před průmyslovou revoluci. 

Sám jistě jezdíte autem a občas lé-
táte letadlem. K paralelní dráze: uva-
žujte logicky – když mám jeden kori-
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dor a posléze mám koridory dva, tak 
asi, jak jste se učil na základní ško-
le, nejspíš když se intenzita jedno-
ho koridoru rozdělí na dvě části a tak 
v dnešním původním koridoru nad 
Suchdolem bude dejme tomu jen po-
loviční intenzita. Druhý koridor neve-
de nad obytnou částí Suchdola, a tím 
poklesne intenzita letecké dopravy 
a hluk v nynějším koridoru. 

Proti čemu bojujete? Připadáte mi 
jako první odpůrci vlaků ve století de-
vatenáctém, kteří tvrdili, že při straš-
né rychlosti 40 km/hod., kterou prv-
ní parní lokomotivy jezdily, se lidé 
udusí. 

Přitom odmítáte ruku k nabíze-
nému dialogu s hlavním městem 
Praha a okolními městy a vesnice-
mi, protože v dialogu by spadla va-

še imaginární maska a zjistilo by se, 
že SOS, které mělo nejkrásnější ša-
ty v Praze bez letiště a obchvatu, je 
nahé. 

Co si vymyslíte, až 
vám ty pomyslné šaty 
spadnou?

Ivan Vavřík,

zastupitel za ČSSD

Bude se prodávat 
i Sparta na Letné?
Odpověď na článek předsedy TJ Slavoj Suchdol
„Je moudré prodejem domku po dě-
dovi zaplatit v hospodě útratu?“

Ne. A je moudré prodejem pozem-
ku v Praze zaplatit výstavbu šaten?

TJ Slavoj Suchdol – naši fotbalisté  
– dostala po revoluci zdarma od státu 
dvě hřiště. Právem. Fotbal patří k nej-
oblíbenějším sportům a Suchdoláci 
vždy hráli výborně.

První hřiště, atletický ovál u ZŠ 
(kde bývají Čarodějky), fotbalisté 
před pár lety prodali developerovi. 

Potřebovali na velkém hřišti na nový 
trávník.

Jen co párkrát posekali, už chtě-
jí prodat i to druhé hřiště, jít do pro-
nájmu a nechat developera zánov-
ní trávník vybagrovat. Místo shánění 
peněz na provoz na vlastním hřišti, 
uvěřili fotbalisti lákavé představě, že 
za peníze z prodeje si postaví na pro-
najatém hřišti pěkné šatny i hospodu. 

Jenže tam bude co nevidět nová 
stavební uzávěra, takže místo pláno-

vaného zázemí si tam budou moci po-
stavit jen fotbalistu do brány. Lehce 
nabyli – lehce pozbyli, a tak si plánují 
pod kopačkami prodat kus Prahy.

Třeba se mýlím a možná i Sparťané 
časem prodají Spartu na nějaký ob-
choďák a fotbal z Letné 
zmizí. Škoda.

Veronika Stropnická,

zastupitelka za ANO

K našim furiantům
Než se vyjádřím k článku pana Mar-
tina Kose, uveřejněnému v Suchdol-
ských listech č. 4 loňského roku, do-
volím si předeslat, že zcela záměrně 
jsem své články do tohoto vydání ne-
poslal. Rozhodně to nebylo kvůli ne-
dostatku kritických námětů, těch by-
lo bohužel dost a možná mi to někteří 
lidé jako pan Kos nebudou věřit, ale já 
z nich vážně nemám radost. 

Nekandidoval jsem v komunálních 
volbách, abych někomu „okopával 
kotníky“, jak autor píše. Mým cílem 
bylo přispět k rozvoji Suchdola, což je 
věc, která se zejména v oblasti inves-
tic dlouhodobě nedaří. 

Mám 4 děti, vlastní firmu, dovedu 
si představit daleko lepší využití ča-
su, než pravidelně navštěvovat jed-
nání zastupitelstva, výbory, komise, 
pročítat zápisy z rady a detailně pro-
cházet jednotlivé kapitoly rozpočtu. 

To vše za měsíční mzdu, která nedo-
sahuje ani poloviny mé hodinové saz-
by. Nicméně Suchdol je mé rodiště 
a doufám, že bude i po dlouhá léta 
domovem mých dětí, proto mi jeho 
současný stav není „ukradený“.

A nyní mi dovolte uvést na pravou 
míru útoky, nebo mám snad také říct 
polopravdy, které uvedl pan Kos. „Ve-

dení naší městské části připravilo 

v letošním roce čtenářům Suchdol-

ských listů nevídané překvapení – 

opoziční zastupitelé mají k dispozici 

velkorysý prostor pro svá vyjádření 

a komentáře, který také plně využí-

vají,“ napsal s dodatkem, že tuto sku-
tečnost vítá, má ji však za „divadel-

ní šmíru“.
Prostor opozičních zastupitelů 

v Suchdolských listech je dán tisko-
vým zákonem. V tomto zákoně se mi-
mo jiné píše: „Vydavatel periodické-

ho tisku územního samosprávného 

celku je povinen poskytovat objektiv-

ní a vyvážené informace o územním 

samosprávném celku a poskytnout 

přiměřený prostor pro uveřejnění 

sdělení, které vyjadřuje názory členů 

zastupitelstva.“ 

Nejedná se tedy o „překvapení“ ani 
velkorysost zdejší radnice. Bohužel 
v minulých letech nebyl tento zákon 
ze strany radnice naplňován, a tak 
jsme si zvykli číst jen samé chva-
lozpěvy. Teď se to celé v duchu demo-
kracie trochu narovnává.

Vyčetl mi, že jsem předložil srovnání 
podílu mzdových nákladů naší radnice 
se sousedními Horoměřicemi a Rozto-
ky a že srovnávám náklady městské 
části, samostatné obce a města, te-
dy radnic s rozdílnou strukturou roz-
počtu, a tedy srovnání je „velmi zavá-

dějící, či dokonce nemožné“. 
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Suchdol očima sousedky 
Žilkové někdy i Stropnické
Starosti starostlivého starosty. Co 
obecně obnáší práce starosty v ja-
kémkoliv místě po republice?

Kromě různých úředních činnos-
tí musí i vykazovat občanům, že se 
o ně opravdu stará. A tak dobrý sta-
rosta vítá občánky, zve na oběd ju-
bilanty, zpívá u Betléma i výská 
na Masopustu. To vše v pracovní 
době. To je v pořádku, za to je pla-
cen z našich daní. Musí působit 
hodně komunikativně, věrohodně 

a starostlivě, aby ho občané zvolili 
podruhé i potřetí.

Více populární kroky proto hodně 
dokumentuje a zviditelňuje. O těch 
sporných pochopitelně raději mlčí.

Například ten náš starosta se také 
moc nechlubí tím, že prodal obecní 
zeleň mezi pensionem Jas, bazénem 
a bytovkou na výstavbu dalšího vy-
sokého bytového komplexu.

Určitě by okolojdoucí studenti 
i obyvatelé místní bytovky měli ra-

ději pod oknem zrovna tu komunitní 
zahradu, co stojí v poli, nebo pamá-
teční stromy, než další masu betonu.

No jo, ale když zrovna tahle obec-
ní zeleň byla na zajímavém develo-
perském místě...

A tak Suchdol potichu, aby voliči 
moc nevěděli, ztrácí to nejzajímavěj-
ší co má – nezastavěnost…

Veronika Stropnická,

zastupitelka za ANO

Můj článek o nákladech na chod na-
ší radnice byl jen čistě číselným srov-
náním, bez jakéhokoliv „manipulování“ 
s čísly. Jestli tam někomu chybělo srov-
nání s jinou městskou částí, rád tak uči-
ním a tabulku doplňuji o Prahu 6. 

Možná bude pana Kosa zajímat ješ-
tě jedna tabulka, kterou by si jako člen 
Finančního výboru mohl také snadno 
udělat. Šedá čára jsou mzdové výda-
je na zastupitelstvo, zelená jsou mzdy 
místní samosprávy. Opět tuto tabulku 
nechávám bez komentáře…

Slovní hříčky, jestli je pražský okruh 
rychlostní komunikace nebo dálnice, 
mně přijdou nepodstatné. Důležité je 
předložit na stůl kompletní a nezkres-
lené informace k celé stavbě s analýza-
mi vlivu na životní prostředí celé obce, 
aby pan Kos a jiní nepodlehli předsta-
vě, že existuje v územním plánu jiná 
varianta severní části okruhu Prahy, 
a nekupovali pak naivně nemovitos-
ti tam, kde je okruh už více jak 40 let 
plánovaný (se stavební uzávěrou!). 
Kdyby radnice zveřejňovala od začát-

ku všechna fakta, a nejen ta, která se 
jí líbí, mohlo se předejít řadě konfliktů 
a nedorozumění. 

Dovolím si tedy zvednout hozenou 
rukavici pana Kose a navrhuji: Pojď-
me se v letošním roce držet čistě faktů 
a přestaňme prezentovat „jednostran-
né“ pravdy. Za sebe ří-
kám, že se toho budu 
držet.

Marek Bor,

zastupitel za ODS

Obec/MČ Počet  
obyvatel

Rozpočet 
2015

Náklady 
na mzdy vč.

 pojištění

% 
z celkových 

výdajů

Suchdol 6 689 41 519 000 8 926 000 21,5

Praha 6 99 520 672 053 000 123 200 000 1,83

Horoměřice 3 794 80 802 000 3 295 000 4,08

Roztoky 8 023 155 914 000 15 295 000 9,81

Redakční rada se ohrazuje vůči tvrzení, že „zákon v minulosti nebyl ze strany radnice naplňován“. V Suchdolských 
listech, resp. Informacích pro občany Prahy-Suchdola a Sedlce, byly od roku 2006 až dosud otištěny veškeré doda-
né autorské články. Pozn.: z čísel v položkách rozpočet a náklady u Prahy 6 vychází % z celkových výdajů na 18,3 %.

Co děláme pro Suchdol?
Odpověď paní Daně Poláchové
V následující řádcích si dovolím od-
povědět na otázku paní Poláchové, 
položenou v minulých Suchdolských 
listech. Z jejích slov je patrné, že in-

formovanost „nás Suchdoláků“ o dě-
ní v naší městské části je opravdu 
mizivá. Zejména pokud jde o zprávy, 
které se naší radnici úplně nehodí.

Nikdy jsem nezastával názor, že 
starousedlík má mít silnější hlas, než 
lidé nově přistěhovaní. Naopak si ří-
kám, že my na Suchdole narození 
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Suchdolská sokolovna
Reakce nájemce – provozovatele Suchdolské sokolovny 
na článek zastupitele SOS Ondřeje Imlaufa „Padlí 
suchdolští Sokoli?“ v Suchdolských listech 4/2015: 

Do jakého stavu jsme areál přivedli:
Suchdolskou sokolovnu máme v pro-
nájmu od roku 2003. Z výběrové-
ho řízení, které tehdy vypsala Čes-
ká obec sokolská (ČOS), jsme vyšli 
jako nejpřijatelnější zájemce právě 
proto, že jsme stavební firma, kte-
rá byla schopná budovu vyvést z ha-
varijního stavu a umožnit její další 
provoz. K tomu jsme se také zaváza-
li v nájemní smlouvě, kde jsou uve-
deny nutné opravy nefunkční kana-

lizační přípojky, luxferových oken 
v tělocvičně, která vypadávala do sá-
lu, zatékání plochých střech, doplně-
ní chybějících tašek na šikmé střeše, 
opravy vnitřních a částečně i venkov-
ních omítek, opravy sociálního za-
řízení, ústředního topení, vyklizení 
sutě a odpadu ze suterénu, opravy 
plotu v celé původní délce objektu. 
Tyto opravy v hodnotě 897 352 Kč 
jsme provedli na své náklady zápoč-
tem proti nájemnému v budoucích 

letech. V roce 2004 jsme provedli vý-
měnu střechy a kotelny v hodnotě 
1 426 882 Kč z toho 1 200 000 by-
lo hrazeno z grantu, který se ČOS 
podařilo získat. Dále v celé budově 
proběhla výměna oken v hodnotě 
1 053 304 Kč, z toho cenu materiá-
lu ve výši 822 972 Kč financovala TJ 
a práci v ceně 230 332 Kč jsme pro-
vedli na vlastní náklady. Dále v prů-
běhu posledních 13 let, nad rámec 
povinností vyplývajících z nájemní 

máme spíš smůlu. Máme totiž delší 
čas na porovnání, které bohužel pro 
Suchdol nevyznívá zrovna příznivě. 
V mém případě je to 40 let a věřte mi, 
že bych moc rád jmenoval, co vše se 
u nás vybudovalo a podařilo. Bohužel 
v mém pohledu převažují ta negativa. 

Stále nám chybí na řadě míst kana-
lizace, většina silnic je mírně řečeno 
na off-road a chodníky jen pro hor-
skou obuv. Ulice Kamýcká připomíná 
v dopoledních i odpoledních špičkách 
pražskou magistrálu a každoročně 
na ní dochází ke smrtelným zraněním 
chodců.

Ti, co mají malé děti jako já, nará-
žejí na nedostatečnou kapacitu ma-
teřských škol (zřizovaných MČ). Další 
věc, o které se moc nemluví, je po-
stupný prodej suchdolského majetku, 
který vykrývá schodky v hospodaření. 
Dvakrát za sebou neměla naše radni-
ce šťastnou ruku při výběru ředitele 
základní školy. Dobrá zpráva je, že ale-
spoň zde se situace obrací k lepšímu, 
díky současné paní ředitelce.

Ptáte-li se mě, co jsem udělal pro 
Suchdol jako občan, odpovídám. 
V první řadě jsem se snažil „otevřít 
všem oči“. Nejprve prostřednictvím 
článků v Suchdolských listech, nově 
i v internetových Suchdolských no-
vinách, které jsme spolu s kolegy za-
ložili jako otevřenou informační plat-
formu pro všechny Suchdoláky (bez 
ohledu na názory a politickou pří-

slušnost) i pro naše nejbližší sousedy. 
Po 5 měsících fungování máme vyso-
kou návštěvnost i celou řadu pozitiv-
ních ohlasů od lidí ze Suchdola. 

Jako nově zvolený předseda kon-
trolního výboru jsem inicioval jeho 
činnost a spolu s kolegy z daného vý-
boru budeme společně prověřovat vy-
brané aktivity naší radnice. Jedná se 
mimo jiné o prodej pozemku u pla-
veckého bazénu, o náklady na provoz 
naší knihovny, kontrolu grantů pří-
spěvkovým a jiným organizacím z roz-
počtu MČ, nákladů spojených se zalo-
žením aleje do Horoměřic i o kontrolu 
plnění na správné využití prostřed-
ků od ostatních subjektů poskytnuté 
do rozpočtu MČ Praha-Suchdol.

Jako zastupitel jsem prosazoval na-
příklad udílení grantů i pro soukro-
mé mateřské „školky“. Bojoval jsem 
za důstojné vypořádání se společnos-
tí Central group, která se bezúplatně 
chtěla zbavit části komunikace v ulici 
Holubí. A v letošním roce hodlám při-
spět k podpoře sportovních aktivit, 
a to zejména pro děti. 

Přestože oblast rozpočtu věnova-
ná na podporu sportovních organi-
zací působících na Suchdole se mezi-
ročně zvýšila o 72 tisíc, stalo se tak 
v důsledku výrazně vyššího příspěv-
ku za hrací automaty z hlavního měs-
ta. Tyto peníze jsou však určeny vý-
hradně na podporu práce s mládeží. 
Naopak přímá podpora městské čás-

ti klesla meziročně o 98 tisíc. Přesto-
že mládež je jasnou prioritou většiny 
oddílů, a je na ni potřeba mnoho pro-
středků, není to jediná oblast, kterou 
je třeba financovat. 

Na posledním finančním výbo-
ru jsme s panem Václavem Koženým 
navrhovali zachovat podporu od MČ 
Suchdol ve stejné výši, jako byla minu-
lý rok, a efektivně tak navýšit příspě-
vek na sport o tuto částku. A využít ji 
zejména na podporu provozu jednot-
livých organizací. Bohužel náš návrh 
byl těsnou většinou 5:4 zamítnut. 

Objevil se i názor, že by takto bez-
účelově poskytnuté peníze mohly být 
některými organizacemi potenciál-
ně zneužity. Zůstává nám záhadou, 
jak by k tomu mohlo dojít? Vzhledem 
k tomu, že většina klubů je dotová-
na svými členy v čele právě s funkci-
onáři a námi navrhované navýšení si-
ce mohlo situaci zlepšit, ale rozhodně 
ne zcela vyřešit. Vedení klubů by tak 
fakticky muselo připravit samo sebe 
o své vlastní peníze.

Víc asi jeden článek nepojme, ale 
slibuji, že v následujícím vydání bu-
du o své činnosti opět informovat. Pří-
padně se můžete podívat na stránky 
Suchdolských novin.cz, které umož-
ňují aktuálně reagovat na veškeré dě-
ní u nás i v okolí.

S úctou
Marek Bor,

zastupitel za ODS
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smlouvy, bylo nutné provést kom-
pletní rekonstrukci ubytovny (příč-
ky, kuchyňky, sociální zařízení, vyba-
vení nábytkem) v celkové hodnotě 
2 698 392 Kč, tak aby odpovídala 
normám a v celém objektu odvlhčení 
zdiva, úpravy elektroinstalace, malo-
vání, opravu parket v sále a instalaci 
kamerového systému v celkové hod-
notě 379 854 Kč. Celkem bylo tedy 
proinvestováno 6 455 784 Kč. Ce-
ny jsou uvedeny bez DPH, práce byly 
účtovány v úrovni přímých nákladů.

Využití budovy:
Tělocvičny jsou v odpoledních ho-
dinách denně využívány oddíly 
TJ Sokol Suchdol, TJ Slavoj Such-
dol, suchdolskými hasiči a několi-
ka soukromými sportovními oddí-
ly, 1x týdně v dopoledních hodinách 
sokolovnu využívá škola. Vybave-
ní tělocvičen svým technickým sta-
vem podléhá a odpovídá revizní kon-
trole, je námi pravidelně opravováno 
a Sokolem dle jeho potřeb a mož-
ností doplňováno. Co se týče pořá-
dání levných výprodejů: tento typ 
prodejních akcí se koná ve většině 
venkovských sokoloven z důvodu 
nedostatku obchodů v obci (tím je 
Suchdol pověstný) a je u suchdolské 
veřejnosti velmi oblíbený. Konají se 

1x měsíčně, v termínech, které neo-
mezují sportovní vyžití.  

Ubytovna je námi kompletně zre-
konstruovaná, vždycky v sokolov-
ně byla, protože z jejích příjmů je fi-
nancován celý areál, a to nejen jeho 
provoz (elektřina, voda, plyn, stočné, 
mzdy, revize atd.), ale i opravy. V tom-
to duchu funguje většina sokoloven, 
jejichž součástí je ubytovna nebo ale-
spoň hospoda, dokonce i Tyršův dům 
(ústředí ČOS) má ubytovnu. Toto zaří-
zení je pravidelně kontrolováno míst-
ním úřadem, hygienikem, požárníky, 
cizineckou policií atd. Místnímu úřa-
du platíme řádně a včas ubytovací 
poplatky.  

Využití asfaltové plochy 
(bývalé házenkářské hřiště):
Když jsme sokolovnu v r. 2003 přebí-
rali, tak z házenkářského oddílu už by-
la malá kopaná, která toto hřiště nevy-
užívala a nikdo jiný o něj neměl zájem, 
neboť asfaltový povrch je pro sport 
nevhodný. Proto jsme se Sokolem uza-
vřeli dohodu, na základě které jsme si 
1/2 plochy na vlastní náklady oplotili 
a za zvýšené nájemné ji můžeme vyu-
žívat jako stavební dvůr a parkoviště. 
Druhá část je k dispozici Sokolu.

Areál sokolovny využíváme plně 
v souladu s nájemní smlouvou, po-

třebám TJ Sokol Suchdol i veřejnos-
ti se snažíme vyjít vstříc. V rámci 
možností provádíme stavební opra-
vy v součinnosti s TJ. Nájemné a veš-
keré platby související s provozem 
platíme řádně a včas, což se nájem-
cům před námi nedařilo a zanecha-
li po sobě vysoké dluhy za elektřinu 
a plyn. Je jasné, že ze 100 let staré 
budovy, kterou celá desetiletí nikdo 
neopravoval, novou sami neuděláme. 
Celková rekonstrukce by byla finanč-
ně hodně náročná a vyžádala by si 
přerušení provozu.

Místní úřad nikdy neprojevil snahu 
se na opravách sokolovny jakkoliv po-
dílet. Pan zastupitel Imlauf nám při-
znal, že k sepsání svého článku si ne-
zjišťoval žádné informace, se Sokolem 
ani s námi předem nejednal a nemá 
žádný konkrétní návrh, jak by měla 
vypadat spolupráce Sokola a Such-
dola, opětovné obnovení venkovní-
ho sportoviště a propojení ZŠ a areá-
lu Sokola, ani řešení finanční a právní. 
Z tohoto důvodu hodnotíme jeho jed-
nání jako nesportovní, článek jako po-
mluvu a negativní motivaci k naší dal-
ší snaze o opravy areálu, které budou 
nad rámec našich povinností.  

Jitka Pokorná,

správce areálu sokolovna Suchdol

Suchdolské cesty, stezky, 
stezičky…
Chůze přírodním terénem je nároč-
ná, nohy se musejí vyrovnávat s ne-
rovnostmi povrchu půdy, chodidla 
zapadají do prohlubní, aby hned v ná-
sledujícím kroku se musela utkat s ka-
menným stupněm, bludným koře-
nem nebo zákeřným šlahounem hbitě 
omotávajícím hned obě nohy. To ani 
nemluvě o trnitých větvích sápajících 
se po oblečení, zadržujících poutní-
ka a bránící mu v pohybu tam i zpět 
a odvádějících ho z plánovaného smě-
ru chůze. Putování světem bez cest 
nám komplikuje život. Trasa odněkud 
někam je delší, náročnější a na kochá-
ní se krajinou mnoho energie už ne-
zbývá. Toho si už dávno všimla i zví-
řata, která si při cestách z úkrytů 
za potravou vyšlapávají stezky. Mra-

venci si své stezky dokonce čistí. No-
žičky mají malé a běhat musejí rych-
le. Překážky na cestě zdržují, vždyť to 
dobře známe, a čas jsou peníze. 

Zcela stejně jako zvířata se chovali 
a chovají lidé. Snaží se své každodenní 
konání co nejvíce usnadnit a zpříjem-
nit. V okolí svých příbytků si vytváře-
jí síť stezek, pěšin a cest. Nyní nemám 
na mysli ty velké, asfaltové, jejichž 
cílem je doprava lidí do zaměstná-
ní, škol, za zábavou nebo povinnost-
mi, přeprava nákladů a snad jenom 
Bůh ví, co ještě. Mám na mysli ty, kte-
ré užíváme nebo rádi bychom užívali 
denně nebo alespoň pravidelně, cho-
dili po nich s radostí, bez bázně a po-
znávali krásu okolí svého domova. Ty-
to pěšiny, stezky a cesty vždy vznikaly 

spontánně v závislosti na tom, co člo-
věk potřeboval a co mu bylo dovoleno, 
nebo zakázáno. Člověk má totiž vlast-
nosti elektrického proudu. Jde cestou 
nejmenšího odporu. Pokud tedy mů-
že, jde ke svému cíli trasou nejkratší. 
Koneckonců už i staří Římané budo-
vali cesty podle zásady „Nejkratší ces-
ta je cesta přímá“. Nicméně i staří Ří-
mané záhy poznali, že nejkratší cesta 
nemusí být vždy nejsnadnější a hlav-
ně nejrychlejší. Noční můrou architek-
tů plánujících chodníky a pěší trasy je 
otázka, kudy budou lidé skutečně cho-
dit a proč? Zlost zahradníků bude vy-
volávat otázka: „Proč nám ti vanda-

lové chodí přes trávníky a záhony?“ 
A údiv policistů otázka: „Proč ti chod-

ci nejdou přes ten přechod?“ Odpo-
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věď je nasnadě. Všechny cesty někam 
vedou. A nemusí to být zrovna do Ří-
ma. Máme spoustu méně slavných, ale 
pro nás velmi významných každoden-
ních cílů, kterých chceme co nejrychle-
ji dosáhnout. A nejkratší cesta je přímá. 
Cíle vznikají, existují a zanikají a s nimi 
vznikají, existují a zanikají i cesty. Cesta 
bez cíle ztrácí význam a zaniká. Chce-
te-li, umírá. Máme-li cestě opět vdech-
nout život, musíme jí najít nový cíl. 
Udržovat cestu nestačí. Je to stejné, 
jako udržovat beznadějného pacienta 
na kapačkách. 

Obnovená cesta ze Suchdola 
do Horoměřic aneb cesta 
do středu pole
V katastrálním území Suchdola je hod-
ně dochovaných velmi starých cest, ale 
také řada historických cest již zaniklých. 
Svědectví o historii cest nám dávají sta-
ré mapy. Celkem dobře víme, kudy sta-
ré cesty vedly nebo odkdy dodnes uží-
vané cesty existují. V současné době je 
moderní staré cesty obnovovat. Konec-
konců okrašlovací spolky působí na na-
šem území velmi dlouhou dobu a vždy 
byly hybateli dění v krajině. Bezespo-
ru se jedná o velmi záslužnou činnost 
a dobrovolnickým nadšením lze rychle 
dosáhnout viditelných výsledků. O zá-
služnou činnost se jedná ovšem pouze 
za předpokladu, že najdeme pro tuto 
cestu smysluplný cíl a při obnově cesty 
budeme dodržovat elementární pravi-
dla ochrany přírody a krajinného rázu. 
Nerespektování těchto pravidel musí 
být v kontextu současné ochrany příro-
dy vnímáno přinejmenším jako škodlivé 
a deklasuje práci členů spolků a obča-
nů, kteří dobrovolně a v dobré víře ko-
nání prospěšnéh přiložili ruku k dílu. 

Nejstarší dochovanou cestou v ka-
tastrálním území Suchdola je Kamýcká 
ulice, tedy silnice č. 240, která původ-
ně vedla ze Sedlce do Únětic, Úholiček, 
Turska a dále do Velvar. Cesta je zazna-
menána již na Müllerově mapě Čech 
z roku 1720. Podle této mapy cesta 
starý Suchdol, stejně jako Velké Příle-
py pouze míjela. Mezi velmi staré cesty, 
které však již zanikly, patří přímá ces-
ta ze starého Suchdola do Horoměřic. 
Důkazem, že se jedná o velmi starou 
cestu, je skutečnost, že cesta je zazna-
menána již na mapě I. vojenského ma-
pování z let 1780 až 1783.  Na I. vojen-
ském mapování aleje kolem cest ještě 
zaznamenávány nebyly, což lze očeká-

vat, protože teprve v roce 1752 vyda-
la císařovna Marie Terezie dekret, kte-
rý nařizuje výsadbu alejí podél nových 
silnic. Z mapy je však patrné, že velká 
část cesty, minimálně od silnice na Vel-
ké Přílepy téměř na hranici katastru Su-
chdola, byla vedena úvozem, což potvr-
zuje, že již v době mapování se jednalo 
o starou cestu. Na mapách II. vojenské-
ho mapování z období let 1836 až 1852 
jsou aleje již mapovány. Na území dneš-
ního Suchdola je alej mapována podél 
silnice ze Sedlce k Suchdolu, kde alej 
končí. Kolem cesty ze Suchdola do Ho-
roměřic alej mapována však není. Alej 
není patrná ani na leteckých snímcích 
z let 1938 a 1953. Na snímku z roku 
1938 je patrno, že cesta sloužila přede-
vším k zajištění obhospodařování polí 
mezi starým Suchdolem a Horoměřice-
mi, úvozová cesta není užívána a hos-
podáři objíždějí patrně obtížně sjízdný 
úvoz po obou jeho stranách. Na sním-
ku z roku 1953 je patrné, že úvoz byl již 
z velké části zahrnut, pole jsou zcelová-
na a původní cesta je nahrazena novou 
polní cestou vedenou po jižním okraji 
zasypaného úvozu. Na leteckých sním-
cích z roku 1975 je celé území zceleno 
do jediného lánu. Cesta zanikla. Z uve-
deného je možné shrnout, že cesta ze 
Suchdola do Horoměřic měla přede-
vším hospodářský význam, téměř pří-
mo spojovala Brandejsův statek na Su-
chdole s hospodářským dvorem zámku 
v Horoměřicích.

Obnova cesty je patrná na leteckých 
snímcích z roku 2014. Nutno si polo-
žit otázku, zda máme pro tuto cestu 
cíl. V současné době představuje sle-
pou větev, která končí uprostřed polí. 
Ta pole někomu patří. Ten někdo pole 
obhospodařuje, tedy orá, osívá a sklízí. 
Bude se Vám líbit, pokud bude někdo 
pošlapávat Vaši práci, vstupovat na Váš 
pozemek? Období, kdy bylo všechno 
všech, už snad skončilo. A jak již bylo 
řečeno výše. Člověk má vlastnosti elek-
trického proudu. Pokud turista či cyk-
lista neví, že cesta je slepá, že končí 
uprostřed pole, vydá se po ní s nadějí, 
že někam dojde, že bude moci pokra-
čovat dál. Na jejím konci se rozhlédne 
a zváží situaci. Cesta je to krásná, ale co 
dál? Vrátit se zpět? Přece sem necesto-
val proto, aby se vracel? Nebude snaz-
ší pokračovat dál přes obdělané pole? 
Člověk má vlastnosti elektrického prou-
du. Cesta vpřed přes pole představuje 
menší odpor a odpor je snížen, pokud 

prošel již někdo dříve. Cílem této ces-
ty tedy není projít. Pokud by tomu tak 
bylo, musela by být připojena na jinou 
cestu. Je v plánu cestu prodloužit dál 
a napojit na jinou cestu? Kdo to pláno-
val? Proč si nepovšiml, že na katastrál-
ním území Horoměřic v katastrálních 
mapách už dávno žádná cesta nena-
vazuje. A pokud se podaří pokračování 
cesty v budoucnu prosadit, budou mu-
set do té doby hospodáři na jejich po-
zemcích strpět poškozování pěstova-
ných plodin a úrody. 

Obecně lze konstatovat, že myšlenka 
obnovení přímého propojení starého 
Suchdola a Horoměřic je dobrá a ces-
ta by měla svůj nový cíl, tedy turistic-
ké a cyklistické propojení starého Su-
chdola a Horoměřic. Samotná cesta by 
poskytovala zajímavé výhledy do kra-
jiny, umožňovala bezpečné překonání 
státní silnice č. 241 v přehledném, tedy 
bezpečném místě a dobře se napojo-
vala na cyklotrasy a značené turistické 
cesty v oblasti. Nezbytnou podmínkou 
je však vybudování cesty celé. Nekon-
cepční, živelný přístup realizovaný for-
mou okrašlovacího spolku, tak jak je 
tomu v tomto případě, nutně povede 
ke konfliktům uživatelů cesty s vlastní-
ky dotčených pozemků. 

Forma nadšeného, ale velmi mírně ře-
čeno laického přístupu, typického prá-
vě pro okrašlovací spolky, se projevuje 
i v následující etapě obnovování cesty 
ze Suchola do Horoměřic, a to zkrášle-
ním cesty výsadbou aleje. V první řadě 
je nutno přiznat, že v současné době 
obrovských zcelených lánů, alej me-
zi poli představuje pozitivní významný 
krajinný prvek, který přispívá k rozčle-
nění krajiny a vnesení harmonizujícího 
měřítka do krajiny. Aleje a stromořa-
dí mají v současné krajině především 
estetický účinek. Tímto konstatová-
ním, bohužel, souhlas s argumentací 
zdůvodnění aleje a způsobem její rea-
lizace končí. Podívejme se na realizaci 
stromořadí ze zorného úhlu ochrany 
přírody a krajinné architektury. 

Neodborné používání odborných 
termínů z oboru ochrany přírody 
a ekologie se stalo jakýmsi folklorem 
v prosazování, nebo naopak k zabrá-
nění prosazení různých záměrů. Zvý-
šení biodiverzity, přírodní biokorido-
ry, ekologické obohacení příměstské 
krajiny… Ochrana přírody a krajiny je 
již dávno seriózní vědeckou disciplí-
nou, která stanovila zásady a pravidla 
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pro obnovu krajinných prvků a zřizo-
vání prvků územního systému ekolo-
gické stability (USES). Jedním ze zá-
kladních pravidel je zabránění vnášení 
nepůvodních druhů organismů do na-
šeho přírodního prostředí. V přírod-
ních rezervacích, v okolí například 
v Tichém údolí nebo Šárce, orgány 
ochrany přírody ve spolupráci s les-
níky a dobrovolnými ochranářskými 
organizacemi nákladně eliminují cizo-
krajné dřeviny, jako je dub červený, tr-
novník akát a další, které do naší pří-
rody často ve velkém vnesli v dobré 
vůli právě nadšení členové okrašlova-
cích spolků. Ochrana přírody má zá-
jem o zvyšování počtu biologických 
druhů, tedy biologické diverzity, ale 
o druhy původní, takzvaně autochton-
ní. Zvýšení biologické diverzity vysaze-
ním takového množství nepůvodních 
druhů do volné krajiny je ochraně pří-

rody službou vskutku medvědí, proto-
že z hlediska ochrany přírody a krajiny 
mimo intravilán obcí introdukované 
dřeviny zkrátka nepatří. 

Jak již bylo řečeno, s vysokou prav-
děpodobností hraničící s jistotou, ko-
lem zaniklé cesty ze Suchdola do Ho-
roměřic alej nikdy vysázena nebyla, 
a proto vysázené stromořadí předsta-
vuje zcela nový krajinný prvek. Často 
se stává, že termín alej a stromořadí 
je směšován tak, jak je tomu i v tom-
to případě. Za stromořadí se pova-
žuje jedna řada stromů, alej je tvoře-
na minimálně dvěma řadami stromů, 
z nichž každá je na jedné straně cesty. 
To je pouze připomínka k terminologii, 
a pokud by bylo vše ostatní v pořádku, 
sám bych se musel považovat za hni-
dopicha. Tvorba, chcete-li výsadba, ale-
jí a stromořadí má určitá kompoziční 
pravidla, která vycházejí estetického 

vnímání výsledného díla. Není cílem 
tohoto příspěvku rozebírat kompoziční 
pravidla pro tvorbu alejí, ale pojetí, kte-
ré zvolili autoři tohoto stromořadí, při-
pomíná spíše živou sbírku dřevin, tedy 
arboretum. 

Je velmi smutné, že na území Such-
dola sídlí Česká zemědělská univerzita, 
která má minimálně tři fakulty, jejichž 
zaměstnanci se mohli k projektu aleje 
kvalifikovaně vyjádřit. Nestalo se tak. 
Inu, říká se: Práce kvapná, málo plat-
ná, ale na druhou stranu můžeme ří-
ci: Všechno špatné, může být pro něco 
dobré. V tomto případě máme pro na-
še studenty blízko školy ukázkový pří-
klad, jak se stromořadí opravdu zaklá-
dat nemá. 

RNDr. Oldřich Vacek, CSc., 

Katedra zahradní a krajinné 

architektury ČZU

Novinka pro plátce daně 
z přidané hodnoty
Od 1. ledna 2016 jsou všichni plát-
ci DPH povinni podávat podle zákona 
č. 360/2014 Sb. tzv. kontrolní hláše-
ní, které se připojuje k přiznání DPH. 
Kontrolní hlášení je v podstatě pře-
hled všech vydaných a přijatých fak-
tur, které se zahrnují do výpočtu DPH. 
Neplátci DPH tuto povinnost nemají.

Kontrolní hlášení lze podat jen 
elektronicky, na elektronickou adre-
su finančního úřadu, v předepsaném 
formátu (formuláři). Proto i ti podni-
katelé, kteří doposud nemuseli mít da-
tovou schránku (především ti, kteří se 
dobrovolně přihlásili za plátce DPH), si 
musejí datovou schránku zřídit. Další 
možností je využití služeb daňových 
poradců, kteří budou s finančním 
úřadem za podnikatele komunikovat, 
a ten tak schránku mít nemusí.

Kontrolní hlášení podávají fyzické 
osoby (plátci DPH) ve shodném ter-
mínu, jako podávají daňové přiznání 
k DPH, což může být buď měsíč-
ně nebo čtvrtletně. Právnické osoby 
mají lhůtu jednoznačně určenou ja-
ko měsíční. V kontrolním hlášení se 
uvádějí údaje o zdanitelných plněních 
v ČR, tedy prodeje komukoliv a náku-
py od plátců DPH.

U uskutečněných plnění (prode-
jů) se kumulativně uvádějí všech-
na plnění za dané zdaňovací období 
s cenou do 10 tisíc Kč včetně DPH 
a zvlášť zdanitelná plnění s cenou 
vyšší než 10 tisíc Kč včetně DPH, 
k tomu veškerá identifikace odběra-
tele a specifikace daňového dokla-
du, který byl plátcem vystaven.

 V hlašení se uvádějí i přijatá 
plnění (nákupy), a to obdobně ku-
mulativně přijatá plnění s ce-
nou do 10 tisíc Kč včetně DPH 
a jednotlivě přijatá zdanitelná plnění 
s cenou nad 10 tisíc Kč včetně DPH. 
Kromě evidenčního čísla daňového 
dokladu a DIČ dodavatele je tře-
ba uvést informaci, zda bylo pro 
podnikání použito celé plnění nebo 
jeho část, a část byla tudíž použita 
i pro soukromý účel. Potom se v hlá-
šení uvádí jen poměrná výše použitá 
pro podnikání.

Zálohy, předcházející zdanitelné-
mu plnění, se vykazují ve své sku-
tečné výši samostatně (bez ohledu 
na celkovou výši zdanitelného plně-
ní, jehož jsou součástí), a to způso-
bem podle toho, zda jsou do nebo 
nad 10 tisíc kč (včetně DPH).

Kontrolní hlášení se nepodává, po-
kud během příslušného zdaňovací-
ho období poplatník daně z přidané 
hodnoty neměl žádný příjem nebo 
výdaj používaný pro zúčtování DPH.

Pokud zjistí plátce chybu v po-
daném kontrolním hlášení před 
termínem podání kontrolního hlášení, 
nahradí již podané kontrolní hlášení 
opravným kontrolním hlášením; pak 
se k předchozímu podání nebude 
přihlížet. Zjistí-li chybu až po termínu 
podání kontrolního hlášení, je třeba 
do 5 pracovních dnů od zjištění po-
dat následné kontrolní hlášení, 
ve kterém nedostatky napraví.

Jelikož komunikace se správcem 
daně musí probíhat pouze dato-
vou schránkou, posílá i správce da-
ně poplatníkovi veškerá upozor-
nění a výzvy pouze touto cestou. 
Je třeba počítat s tím, že se výzva 
považuje za doručenou okamžikem 
přihlášení poplatníka do své datové 
schránky (nikoli až 
otevřením příslušného 
dokumentu).

JUDr. Zlata Kohoutová
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Reakce na reakce - bez akce
Už přes rok sleduji šarvátky opozi-
ce, zvolené strany a také suchdol-
ských občanů. Jedná se jak o dů-
ležité věci, které se dotýkají nás 
všech, tak i o slovíčkaření v sou-
vislosti s okruhem, letištěm, o osa-
zování cest stromy či třeba o ko-
munitní zahradu. Formou reakcí 
na reakce každý prezentuje svůj ná-
zor, každý s odlišnou motivací. Ne-
mám dostatečné informace k ře-
šeným sporům. Nechci a nemohu 
posuzovat, kdo má a nemá v jaké 
situaci pravdu. To, co by mě oprav-
du zajímalo, je skutečnost, zda jste 
se někam posunuli. Měl rok reak-
cí na reakce nějaký přínos? Oboha-
tily odpovědi někoho? Dozvěděl se 
z nich někdo něco cenného a jak 
dlouho je žádoucí si skrze míst-
ní informační tisk nepřehledně vy-
měňovat odpovědi, které jsou mís-
ty na hranici slušnosti? Řekla bych, 
že tak dlouho, až nakonec Suchdol-
ské listy nebude nikdo číst, proto-
že všichni budou právem otráveni. 
Napadlo mě jedno řešení. Chtěla 
bych Vám nabídnout neutrální pů-
du knihovny pro vzájemný dialog. 
Je možné domluvit řízenou disku-
si s moderátorem, nebo bez něj. 
Je možné se domluvit, jakým způ-
sobem by mohlo setkání probíhat. 
Myslíte, že by byl o takové setkání 
zájem, nebo je řada systematických 
reakcí na reakce jen populistickým 
způsobem, jak se zviditelnit? Uvidí-
me. Co k tomu dodat, snad jen to, 
že jsem nedokázala dál nereagovat…

Zato v knihovně o akci není nou-
ze. Závěrem roku jsme si s dětmi 

povídali o tom, jak se slaví Vánoce 
ve světě. Vystoupení pěveckého sbo-
ru Medvědi, pod vedením paní uči-
telky Jaroslavy Bělotové, dokonale 
umocnilo atmosféru Vánoc, které se 
v tu chvíli již nezadržitelně blížily. 

V novém roce jsme se ve spolu-
práci se spolkem Lovi, z.s. zabýva-
li problematikou bydlení v družstev-
ním nebo vlastním bytě, či v nájmu. 
Na Hromnice zbyl i čas na hrdinství, 
když proběhlo oblíbené Čapkovské 
setkání orientované právě na téma 
hrdinství. 

A co dalšího se pro Vás chystá? 
V tuto chvíli připravujeme několik 
akcí pro děti: autorské čtení mladé-
ho spisovatele Jana Opatřila s jeho 
knihou o kapříkovi Metlíkovi, dále 
chystáme workshop – pletení po-
mlázek. Třešničkou na dortu je již 
16. ročník celosvětového projektu 
NOC S ANDERSENEM. Ta se usku-

teční 1. dubna v aprílovém duchu 
na téma pohádky Malá mořská víla, 

která slaví 180 let od svého vzniku.
S trenérkou mozkového joggin-

gu Evou Kubínovou odstartujeme 
5. května kurzy posilování pamě-
ti. V plánu máme uskutečnit 4 lek-
ce, které budou probíhat v dopoled-
ních hodinách 10.00–11.30. Kurz 
je určen převážně seniorům, ale je 
otevřen i široké veřejnosti, např. 
studentům, kteří se zabývají pro-
blematikou posilování paměti i ma-
minkám na mateřské (ne)dovolené. 

Cestovatelská beseda s Tomášem 
Kubešem na téma: TUVA – ZEMĚ 
DIVOKÝCH HOR A ŠAMANŮ, je do-
mluvena na 16. 3. od 18.00, to si 
určitě nenechte ujít! 
JÓGA SMÍCHU s Věrou Štěpánkovou
úterý 15. března od 18.00

úterý 19. dubna od 18.00

úterý 17. května od 18.00

Velmi si vážíme toho, že při pří-
ležitosti vydání knihy Pražská ku-
chařka, znovu přijal pozvání k nám 
do knihovny český kuchař, popula-
rizátor oboru gastronomie a autor 
mnoha úspěšných kuchařek Roman 
Vaněk. Setkání s ním se uskuteč-
ní v květnu, podrobnosti dolaďuje-
me a budete o nich včas informo-
váni prostřednictvím našeho webu, 
facebooku knihovny nebo Suchdol-
ské mozaiky.

Během měsíce ledna jsme podali žá-
dost o dotaci v rámci projektu Knihov-
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na 21. století. Rádi bychom opět zahá-
jili PC kurzy pro seniory a pokračovali 
v přednáškách právní ochrany a rozší-
ření právního povědomí veřejnosti. Zá-
jemci o PC kurzy, prosím, napište nám 
na e-mail: knihovna@praha-suchdol.
cz své náměty, jak byste si předsta-
vovali, aby kurzy probíhaly. Absolven-
ti předešlého PC kurzu, napište nám 
zpětnou vazbu a Vaše podněty, co by 
se dalo udělat lépe.

Na závěr si neodpustím pár čí-
sel, která vyplývají ze statistiky 

za rok 2015. Registraci si obnovilo, 
nebo se nově zaregistrovalo 644 čte-
nářů z celkového počtu 6868 oby-
vatel (vč. kojenců). Pokud se s ná-
mi chcete podílet na zvýšení tohoto 
čísla v novém roce, není nic jedno-
duššího, než se k nám přijít podívat 
a zaregistrovat. 

Knihovnu za účelem vypůjčení 
knih navštívilo 7777 lidí, ti si vy-
půjčili celkem 13 332 knih. Aktu-
álně má knihovna ve svém fondu 
15 482 knih. Za rok 2015 knihovna 

zorganizovala 90 kulturních a vzdě-
lávacích akcí. Tyto akce navštívilo 
celkem 1726 posluchačů. Děkuje-
me všem našim čtenářům a přízniv-
cům, kteří se na tvorbě těchto čísel 
podílejí. 

Těšíme se na Vaši návštěvu 
i na vše, co přinese no-
vý rok 2016.

Karolína Vostrovská,

vedoucí knihovny

Zapsat, či nezapsat?
Tato hamletovská otázka mě napadla 
okamžitě, když jsem se rozhodl na-
psat pár řádek o zápisech do mateř-
ské školy. Možná, že určitá skupina 
rodičů si nikdy tuto otázku nepoloží, 
zápis je pro ně pouze technický pro-
blém – kdy a kam zapsat dítě do ma-
teřské školy; ale možná se najde sku-
pina těch, pro které je to mnohem 
více filosofický problém.

Pokud budu psát této článek z po-
hledu ředitele a učitele mateřské ško-
ly, tak mohu pouze napsat, že vy a va-
še děti jsou v naší mateřské škole 
srdečně vítáni. Uděláme vše pro to, 
aby děti u nás byly rády, abychom jim 
předali to nejlepší z našich dovednos-
tí a následně abyste i vy rodiče u nás 
byli spokojeni. Pak bych již jen dodal 
odkaz na naše internetové stránky 
www.msgagarinova.cz, kde nalezne-
te „Kritéria pro přijetí dítěte“ a článek 
„Co potřebuje umět dítě před vstu-
pem do MŠ“. Ještě bych vás pozval 
na Den otevřených dveří, víc v tuto 
chvíli asi není potřeba dodávat. 

Výchově se učíme
Pro ty z čtenářů-rodičů, kteří však 
také zápasí s úvodní otázkou a ne-
mají ji stále dořešenou, nabízím ně-
kolik osobních postřehů, protože 
nechci být v pozici člověka, který roz-
dává jen knížecí rady. Jako budoucí 
otec jsem si kdysi musel položit otáz-
ky: Proč chci mít vlastní dítě? Jsem 
na výchovu zralý a připravil jsem se 
na výchovu svého dítěte dostateč-
ně? Uvědomil jsem si, že se schop-
ností vychovávat se nerodíme, v lep-
ším případě máme dobrý výchovný 
vzor z vlastního dětství. Všichni dou-

fáme, že výchovu nějak instinktivně 
zvládneme, ale neuvědomíme si, že 
i takové řízení auta se učíme několik 
měsíců. A upřímně, řízení auta je brn-
kačka oproti výchově dítěte. 

Školka, nebo dobrodružství 
rodičovství?
Opravdu mě velmi znepokojuje sou-
časný trend dávat do společné insti-
tucionální výchovy co nejmladší děti. 
Za jedno z vítězství sametové revolu-
ce jsem považoval rušení jeslí a na-
hánění žen komunistickou vládou 
do budování socialismu. Proto s vel-
kou lítostí a značným nepokojem sle-
duji zprávy o opětovném zakládání 
jeslí pro půlroční děti, hned vedle dět-
ských skupin pro děti od roku či dvou. 
Nepovažuji to za pokrok, ale nešťast-
né znamení pokřivenosti hodnot do-
by. Chce se mi zvolat: Proč jsme si pro 
pána krále pořizovali dítě, když je od-
ložíme v půl roce? Již Komenský vel-
mi dobře věděl, že nejdůležitější čas 
v životě člověka je ten do šesti let vě-
ku. V této době je malý človíček jako 
houba – saje a saje, je tvárný jako hlí-
na – formuje se dle příkladů, které vi-
dí. Když psal Komenský své Informa-

torium školy mateřské, měl na mysli 
skutečné matky, ne instituci. Název 
„Mateřská škola“ je zavádějící, tato in-
stituce nemá nic společného s mat-
kami. Korektní a logicky správný ná-
zev by měl být „předzákladní škola“, 
aby zapadl do logického celku škol 
dle školského zákona. V okamžiku 
odevzdání dítěte do rukou školy se 
vzdáváte svého bezprostředního vlivu 
na své dítě. Musíte počítat s tím, že 
se do něj obtisknou ostatní děti a uči-

telé. Musíte počítat s jinými názory či 
pohledy na svět. 

Tuším, že mnozí nyní namítnou, že 
nemají jinou volbu, protože je tlačí 
ekonomické důvody. Rozumím tomu, 
také jsme byli mladá rodina, která žila 
v bytečku jedna plus jedna, dostáva-
li jsme spíše podprůměrný plat. Je to 
na možnostech a případně volbě kaž-
dého, kam sahá nutnost a kde se ne-
chceme vzdát svého standardu, který 
je často zbytečným luxusem. Je to vol-
ba hodnot. Jsem přesvědčen, že děti 
samotné patří mezi hodnoty nejvyšší 
a že mnohem více ocení to, že si s ni-
mi zakopeme míčem na zahradě, než 
že je odvezeme na drahý kroužek či lu-
xusní dovolenou do Egypta. 

Okrádáme sami sebe
Tím, že dítě odložíme do kolektivního 
zařízení, okrademe sami sebe. Nejen-
že se vzdáváme vlastního vlivu na něj, 
ale především se ochudíme o nena-
hraditelné a neopakovatelné okamži-
ky s ním.  V tomto věku se dítě mění 
každý den. Pro dítě do šesti let jsou 
jeho rodiče celým jeho světem. Mi-
mo něj jej vlastně nic nezajímá. Po-
kud se o tyto chvíle připravíme, tak 
již nikdy nebudeme mít šanci na re-
parát, dítě bude stále více objevovat 
svět a jeho rodiče pro něj budou stá-
le méně a méně důležití. Vychutnej-
me si ty neopakovatelné chvíle, kdy 
jsme pro naše děti vším! Budeme ne-
smírně obohaceni! A třeba jednou 
neskončíme v „kolektivním domově 
důchodců“, ale děti nám to vrátí. 

Stanislav Zelený,

MŠ Gagarinova
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Nevytvářejme 
si žádné domněnky
V minulém čísle Suchdolských listů 
jsem se zmínila o jedné ze čtyř do-
hod, které ve své stejnojmenné kni-
ze „ČTYŘI DOHODY“ sepsal mexic-
ký lékař – chirurg Miguel Ruiz. Dnes 
bych se ráda věnovala další dohodě, 
která významně ovlivňuje naše živo-
ty a velmi úzce souvisí s dohodou 
první – NEHŘEŠME SLOVEM.

Tak jako je slovo mocným nástro-
jem, který krásný den může změnit 
v sychravou břečku, či naopak deš-
tivé ráno v sluneční lázeň, má pře-
vzatá domněnka (to, co si myslí ně-
kdo jiný) stejné účinky. Bohužel my 
lidé, a zvláště některé sdělovací pro-
středky a politická uskupení, pracu-
jeme víceméně jen s negativními do-
mněnkami. Tyto domněnky vytvářejí 
emocionální jed a jejich přebíráním 
(tedy tím, že jim věříme a o nich ho-
voříme), jed šíříme dál a dál.

Wikipedie říká: „Domněnka (před-
poklad, odhad, dohad, hypotéza) je 
tvrzení, které nebylo dokázáno, ale 
zdá se být správné“.

K domněnkám, stereotypním aso-
ciacím, které jsou u nás rozšířené 
a běžně používané, patří např. tato 
tvrzení: hloupá blondýna, Cikán = zlo-
děj, Žid = lichvář, pije jako Dán, zžen-
štilé rysy = homosexuál a nyní ak-
tuálně imigrant = terorista, sexuální 
deviant. Jejich nebezpečnost si více 
uvědomíme, když si připomeneme 
domněnku A. Hitlera o nečisté ra-
se Židů, která přerostla v psychopa-
tickou posedlost vytvořit tzv. čistou 
árijskou rasu. Hitlerova „vize“ ved-
la v průběhu 2. světové války k ra-
sovým čistkám a holokaustu, jemuž 
padlo za oběť okolo 6 milionů Židů!

Princip šíření domněnek je stále 
stejný. Někdo si něco myslí (Hitler – 

Židi jsou nečistá rasa), a i když ne-
máme žádný důkaz o její pravdivos-
ti, je zhoubná domněnka (bez snahy 
a odvahy ověřit její pravdivost) pře-
bírána a šířena. V tomto případě 
s velmi tragickými důsledky. 

Jak se tedy chybným domněnkám 
bránit?
Uvědoměním, že každý z nás žije 
ve svém světě myšlenek, představ 
a domněnek. Tedy on/ona/oni si ne-
musejí myslet to, co já a nemuse-
jí posuzovat vše jako já. Je vhodné 
si stále připomínat, že to, co si ně-
kdo myslí a říká (píše), nemusí být 
pravda, neboť to pochází z jeho svě-
ta. Je můj svět také takový? Jaké 
jsou mé zkušenosti, znalosti, pro-
žitky? Opravdu jsou jen brunetky 
chytré? Jaké mám důkazy o tomto 
tvrzení?

Poselství roku 2016
Skončil nám rok 2015, rok čísla 8 
(2+0+1+5=8). 

Byl to náročný rok, který na imi-
grační vlně ukázal, v jak velké nerov-
nováze je celý svět. 

Tento rok nás vedl (skrze různé situ-
ace, které jsme prožívali) k uvědomo-
vání si rovnováhy i v našich soukro-
mých životech. Někdo si jí měl všímat 
v oblasti vztahů, někdo ve vztahu 
k majetku, penězům, někdo se mu-
sel začít více věnovat svému zdraví. 
Zkrátka tam, kde se nám příliš neda-
řilo, co nám nedalo spát či nás trápi-
lo, to bylo téma, kterému jsme měli 
věnovat svoji pozornost a péči. Pokud 
jsme si naše ne-rovnováhy, ne-pořád-
ky alespoň uvědomili, je to dobré zna-
mení. Víme, na čem máme pracovat, 
kam upřít svoji touhu, snahu, vůli.

Před námi je nyní rok 2016, rok 
vibrace čísla 9 (2+0+1+6=9). 

Devítka je velmi zajímavé a svým 
způsobem mimořádné číslo. Napí-
šeme-li pod sebe čísla od 0 do 9, 
v druhém sloupci od 9 do 0 a umís-
tíme-li řady takto sestavených čí-

sel vedle sebe, tak součet vždy tvo-
ří číslo 9! 

0+9 =9
1+8 =9
2+7 =9
3+6 =9 
4+5 =9 
5+4 =9
6+3 =9
7+2 =9
8+1 =9
9+0 =9

To žádné jiné číslo neumí. A svoji 
mimořádnost může mít i rok 2016. 

Je to rok, kdy by nám měl vlád-
nout hlavně Duch, měli bychom být 
ducha-přítomní.

Duchapřítomnost znamená udr-
žet si za všech okolností nad-hled. Ne-
piplat se v prkotinách. Být k sobě i dru-
hým velkorysí a věřit, že vše, co se nám 
děje, má smysl a je pro naše dobro. 
Možná ten pozitivní náboj bude naše-
mu rozumu a našim očím skryt, ale ze-
ptáme-li se srdce – ono ví, cítí. 

Duch nás vede k ryzosti a čistotě 
myšlenek, slov i činů a také k tomu, 

abychom uměli prociťovat vděčnost.  
Vděčnost za to, kam jsme se narodi-
li (Díky, praotče Čechu!).

Vděčnost za to, že máme vodu, 
teplo, světlo, jídlo (Díky, planeto 
Země!).

Vděčnost za to,  že jezdíme v au-
tech po asfaltových cestách, že byd-
líme v hezkém prostředí, že máme 
rodinu, práci, přátele, že se naší ze-
mi vyhýbají přírodní katastrofy, vál-
ky, migrační vlny, teror i náboženský 
fanatismus.

Je toho mnoho, za co můžeme 
být vděční. A tak si to zkusme každý 
večer uvědomovat. Neboť to, na co 
upíráme svoji mysl i city, co umíme 
ocenit, roste. Na co nemyslíme, če-
ho si nevážíme, zakrní, zahyne. Ja-
ko kytička, kterou jsme zapomněli 
zalévat. 

Nechť nás láska, radost, vděk 
a štěstí doprovázejí každý den roku 
2016, přeje 

Jaroslava Hešíková,

MŠ K Roztokům
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Zápis dětí do mateřských škol na Suchdole

středa 6. dubna 
a čtvrtek 7. dubna 2016 

od 14 do 17 hodin 

Ve dnech 6.  a 7. 4. proběhne od 14 do 17 hodin příjímací řízení do MŠ K Roztokům a MŠ Ga-
garinova pro školní rok 2016/17. Kritéria přijetí zůstala stejná, rozhodující bude trvalé bydliš-

tě v Suchdole a věk dítěte. K zápisu můžete jít do obou MŠ, při odevzdání napište do přihlášky 
svoji preferenci. Je potřebné mít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Dostanete žádost 
o přijetí dítěte, evidenční list (EL) a dotazník o dítěti. Vezměte s sebou i své děti, ať se seznámí-
me. Vyplněné žádosti o přijetí je nutné odevzdat do mateřské školy nejpozději 14 dní od zápi-

su, respektive do pátku 22. dubna 2016.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MŠ Gagarinova je ve čtvrtek 23. 3. od 16 do 17 hodin. 
Sraz pro zájemce je v 16 hodin před ředitelnou. Pokud vám termín nevyhovuje, 

dohodněte si telefonicky návštěvu na jiný den.

Do MŠ K Roztokům se zájemci mohou po předchozí telefonické dohodě přijít podívat kdykoliv. 

MŠ K Roztokům 879, Praha-Suchdol
www.mskroztokum.cz

mskroztokum@seznam.cz
ředitelka: Mgr. Jaroslava Barková Hešíková

tel.: 220 921 707, 606 474 458

MŠ Gagarinova 1103, Praha-Suchdol
www.msgagarinova.cz

msgagarinova@praha-suchdol.cz
ředitel: Mgr. Stanislav Zelený

tel.: 220 920 522, 733 510 450

Imunní vůči domněnkám nejsou 
ani někteří rodiče ve vztahu k uči-
telům či někteří učitelé ve vztahu 
k žákům. Věta „Ta učitelka je něja-

ká divná“ se mezi rodičovskou ve-
řejností pohybuje rychlostí bles-
ku, ale vyvrácení její nepravdivosti 
většinou tempem hlemýždím. I ne-
nápadné kantorské povzdechnutí 
či kolegiální varování typu „No, to 

se těš, je to pěknej sígr“ umí ovliv-
nit část pedagogického sboru na ce-
lý školní rok. V obou případech se 
však jedná jen o individuální zku-
šenost (vzešlou většinou pod vli-
vem silné emoce), která je poslé-
ze prezentována jako univerzální 
pravda.

Nesprávné domněnky vedou hlav-
ně v partnerských vztazích k mno-

hým nedorozuměním a konflik-
tům. A to proto, že se domníváme, 
že partner přece ví, co já si myslím, 
jak na věc pohlížím, co budu v da-
né situaci dělat a co od něj očeká-
vám. Tedy dopředu či v přítomném 
okamžiku mu přece nemusím nic ří-
kat, vysvětlovat. Vždyť se známe! 
Opravdu?

Miguel Ruiz říká, že jediným způ-
sobem, kterým se můžeme vyvaro-
vat zbytečných partnerských pro-
blémů a vytváření a předávání 
domněnek, je KLÁST OTÁZKY. 

Ptejme se včas našich partnerů, 
nadřízených, spolupracovníků, dětí, 
co od nás očekávají a řekněme jim 
otevřeně, jaký pohled na věc máme 
my. Rozumím ti dobře? Myslel/a jsi 
to takto? Jak sis to představoval/a? 

Základem dobrých vztahů je jas-
ná komunikace. Pokud je jasná ko-
munikace, nehřešíme slovem a ne-
vytváříme si domněnky.

A proto VŽDY MĚJME ODVAHU 
ptát se šiřitelů škodlivých domně-
nek, na základě jakých důkazů pro-
pagují svá tvrzení, své dohady. A dle 
jejich odpovědí, našich zkušeností 
a našeho citu, se rozhodněme, jak 
s jejich hypotézami naložíme. 

Necháme se emocionálním jedem 
falešných domněnek otrávit? Či vy-
užijeme protilátku v podobě jejich 
odmítnutí, abychom nehřešili slo-
vem (nešířili pomluvu) a ochránili 
(nejen) svůj život od neradosti? Jak 
se rozhodneme?

Jaroslava Hešíková,

MŠ K Roztokům
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Evropa ve škole, rodiče 
za katedrou a výstava 
v tunelu
Druhé třídy naší základní školy bě-
hem uplynulých týdnů cestova-
ly po Evropě. Nejednalo se o cestu 
skutečnou, ale o cestování prstem 
po mapě, o poznávání nejstarší-
ho kontinentu prostřednictvím en-
cyklopedií, fotografií, počítačových 
prezentací, zajímavých videí, evrop-
ských pohádek a písní. To všechno 
obsahoval projekt Evropa ve škole, 
který se krásně prolínal s právě pro-
bíraným tématem multikulturní vý-
chovy „Různost je zajímavá“.  

Každá třída druháků si kromě 
společných činností stanovila i svůj 
vlastní „evropský“ program. 

Ve 2.A se konala akce „Evrop-
ský den aneb Rodiče za katedrou“. 
Rodiče žáků si mimo jiné vyzkou-
šeli, jaké to je celý den vyučovat 
své děti. Poutavá vyprávění o živo-
tě v evropských zemích doprováze-

ná množstvím fotografií a vlastních 
zážitků a zkušeností, byla doplněna 
i ochutnávkami evropských speci-
alit a drobnými dárečky na památ-
ku. Fotografie z této akce najdete 
ve fotogalerii na webových strán-
kách školy www.zssuchdol.cz, krát-
ké video pak na oficiální facebooko-
vé školní stránce pod názvem Alšík 
(na náš facebook se pohodlně pro-
kliknete z hlavní strany webových 
stránek školy). -Ve 2.D pojali pro-

jekt jako „Cestu do Evropy“ a bě-
hem ní žáci navštívili stát, který 
proslavily špagety, gondoly, moře 
a pizza; dále stát, který proslavily 
tulipány, sýry a dřeváky; nakonec 
stát, který proslavila hlavně čokolá-
da a banky… Uhodnete, o které stá-
ty se jedná? 

Ze všech získaných informací dě-
ti v jednotlivých třídách vytvoři-
ly projektové panely týkající se ně-
kterých zemí Evropy; ve 2.A to bylo 

Portugalsko, Španělsko a Francie, 
ve 2.B Slovensko, Chorvatsko a Rus-
ko, ve 2.C Česká republika a Velká 
Británie, ve 2.D Itálie, Nizozemsko 
a Švýcarsko, ve 2.E se jednalo o ze-
mě Skandinávie. Kromě těchto pa-
nelů ještě každý druhák vytvořil svůj 
vlastní „evropský“ obraz. Ze všech 
výtvarných děl vybrala odborná po-
rota pět nejlepších. Ty byly zaslány 
do krajského kola výtvarné soutěže 
Evropa ve škole. Držíme našim ma-
lým kreslířům a malířům palce, aby 
jejich výkresy dobře reprezentova-
ly naši školu a umístily se na před-
ních místech. Pokud se tak nestane, 
nevadí – už teď máme jedno vítěz-
ství v kapse. U druháků totiž jedno-
značně zvítězila jejich touha po po-
znání a o svém rodném kontinentu 
toho vědí mnohem více než před 
měsícem.

Výstupy projektu tvoří většinu ex-
ponátů výstavy Evropa ve škole, kte-
rou můžete navštívit ve spojova-
cím tunelu mezi školními budovami 
od 10. 2. do 31. 3. 2016, a to každý 
všední den mezi 13. a 15. hodinou. 
Do výstavních prostor se dostanete 
přes vrátnici v nové školní budově. 
Přijďte se podívat, jste srdečně zváni!

Šárka Ábelová,

ZŠ Mikoláše Alše
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Simulované 
soudní jednání

V loňském roce začala naše škola 
spolupracovat s občanským sdru-
žením LOVI, z.s., které se mimo jiné 
zabývá přednáškovou činností pro 

mládež. Cílem těchto výchovných 
programů je posílení právního vědo-
mí žáků a jejich orientace v aplikaci 
práva. Cyklus naplánovaných před-
nášek pro žáky 9. ročníků se odehra-
je v průběhu celého školního roku 
v rámci předmětu Občanská výcho-
va. Prosinec byl věnovaný simulo-
vanému trestnímu jednání přímo 
v prostorách Právnické fakulty UK 
ve cvičné soudní síni. 

Hlavnímu líčení z oboru trestního 
práva předcházela důkladná přípra-
va ve škole. Žáci si nejprve rozdělili 
role a poté se seznámili s případem. 
Pročetli výpovědi svědků, nastudo-
vali podkladové materiály, vypraco-
vali obžalobu a získali potřebné dů-
kazy. Jak sami uvedli, strávili hodně 
času nad posuzováním závažnosti 
daného činu, shromažďováním po-
lehčujících okolností a sbíráním in-

formací. Samotné je překvapilo, jak 
je to začalo bavit.

Ještě cestou na právnickou fakul-
tu soudci studovali postup průběhu 
trestního řízení a obhájci dolaďova-
li s obžalovanými detaily. A když žá-
ci oblékli skutečné taláry soudců, 
státních zástupců a obhájců a used-
li na jejich místa, vžili se do svých 
rolí úplně.

Hodinu a půl trval simulovaný 
soudní proces. Po vynesení rozsud-
ku proběhlo krátké hodnocení, se-
známení s opravdovým rozsudkem 
tohoto případu a diskuze.

Ještě cestou na Suchdol jsme pro-
bírali celý soudní proces. Čas stráve-
ný na právnické fakultě byl nejen zá-
bavný, ale i velmi poučný.

Lenka Bílková,

ZŠ Mikoláše Alše

Zápisy do 1. tříd 
na školní rok 2016/2017

Zápis začal na Hromnice, 
je nás zase o dost více.

Radost je to veliká,
vždyť přišli i zdaleka.

Árny, Jenda, Kačka, Lída,
bude to veselá třída!

K zápisu do Základní školy Mikoláše 
Alše na Suchdole přišlo 97 dětí. Vět-
šina budoucích prvňáků je na školu 
již nyní dobře připravena. Zbývá jen 
sem tam procvičovat výslovnost ně-
kterých hlásek, aby se dětem dobře 
dařilo čtení a psaní. Po upřesnění 
počtu nastupujících žáčků (přede-

vším kvůli odkladům školní docház-
ky) budeme vědět, kolik 1. září 2016 
otevřeme prvních tříd.
Přijďte všichni v září
s úsměvem ve tvářích. 

Alexandra Kejharová,

ZŠ Mikoláše Alše
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ČZU má nové pavilony
Na sklonku roku 2015 otevřela ČZU 
dva nové pavilony. Jde o největší in-
vestiční akce od výstavby kampusu, 
které by nebyly myslitelné bez poro-
zumění obyvatel Suchdola.

V polovině prosince bylo slavnost-
ně otevřeno Mezifakultní centrum 
environmentálních věd II a na kon-
ci ledna tohoto roku pak Dřevařský 
pavilon. V minulých měsících byly 
na ČZU realizovány i další projekty, 
v rámci nichž byly vybaveny labora-
toře špičkovými přístroji. Díky nim 
mohou vědci z ČZU analyzovat sto-
pová množství škodlivin v půdě či 
ovzduší, určovat chemické struktury 
látek zodpovědných za pozitivní, ale 
i negativní vliv na lidské zdraví nebo 
životní prostředí, testovat nové na-
nomateriály atd. Pro univerzitu jako 
celek mají však největší význam dva 
nové pavilony, které jsou odpovědí 
na přirozený rozvoj univerzity v mi-
nulých dvou desetiletích.

Dřevařský pavilon fakulty lesnické 
a dřevařské 
Tento technologický, vědecký a vý-
ukový pavilon bude sloužit výzkum-
ným činnostem postgraduálních stu-
dentů a zaměstnanců a výuce (včet-
ně praktické) pregraduálních stu-
dentů hlavně v oblasti lesnictví 
a dřevařství. „Toto jedinečné propoje-

ní vytvoří podmínky pro významné 

zkvalitnění technického vzdělávání 

na univerzitě a podpoří využití dře-

va v ČR jako nejvýznamnější obno-

vitelné suroviny. Pracoviště rovněž 

rozšíří potenciál pro vývoj nových 

prakticky využitelných metod, a tím 

zlepší transfer technologií a znalostí 

do lesnické a dřevařské praxe,“ uve-
dl děkan FLD prof. Ing. Marek Turčá-
ni, PhD. Pavilon vznikl v místě dočas-
ného centra truhlářské výroby. Nový 
objekt je rozdělen do tří celků – hlav-
ní čtyřpodlažní budovy, dvoupodlaž-
ní části s přednáškovými sály na vý-
chodní straně a spojovacího korido-
ru hlavního vstupu. Užitná plocha je 
5400 m2. Celkové výdaje na projekt 
činily přes 282 milionů korun. Reali-
zace projektu Dřevařský pavilon FLD 
podpořeného z Operačního progra-
mu Výzkum a vývoj pro inovace (OP 
VaVpI) trvala deset měsíců. 

Mezifakultní centrum 
environmentálních věd II
Tento objekt bude sloužit především 
Fakultě agrobiologie, potravinových 

a přírodních zdrojů a Fakultě životní-
ho prostředí ČZU. Nové učebny, stu-
dovny, knihovny, laboratoře, příprav-
ny, sbírky, ateliéry, sklady, pracoviště 
pedagogů se rozprostírají na ploše 
přes 5500 m2. Při slavnostním ote-
vření předseda Senátu Parlamentu 
ČR Milan Štěch vyzdvihl úlohu vzdě-
lávání a výzkumu při úsilí o udrži-
telné hospodaření a rozvoj venkova. 
Ministr zemědělství Marian Jureč-
ka pak poukázal na zásadní význam 
dobrého vzdělávání, neboť právě 
na lidech z praxe leží nároky zabez-
pečení zdravé výživy obyvatelstva 
naší země a v kontextu globalizace 
též výzva přispět k eliminaci hladu 
a podvýživy.  

Výstavba centra trvala 13 měsíců 
a stála přibližně 320 milionů Kč. Do-
tací ve výši 260 milionů Kč se na pro-
jektu podílelo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. „Jde o nej-

větší investiční akci od vybudová-

ní univerzitního areálu v šedesátých 

letech minulého století,“ vyzdvihl pří-
nos sedmipatrového objektu rektor 
ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.

Jsme živá univerzita
Během slavnostního ceremoniálu 
rektor ČZU také poděkoval staros-
tovi Petru Hejlovi a zástupcům rad-
nice za vstřícnost, s níž přistupovali 
k projednávání a schvalování rozvo-
je univerzity. Ocenil také profesionál-
ní přístup stavebních úřadů Suchdo-
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DDM Suchdol
Milé děti,

po vánočních prázdninách nám po-
kračuje školní rok 2015/2016 a opět 
je tu možnost navštěvovat Dům dě-
tí a mládeže, který sídlí v Rohové uli-
ci č. 7/540 v Suchdole. Naše zaříze-
ní pro vás připravilo v tomto školním 
roce mnohá překvapení. I v letošním 
školním roce máme dvě detašova-
ná pracoviště v pravidelné činnosti, 
a to v areálu MŠ v Gagarinově ulici č. 
1103 a v ZŠ M. Alše v Suchdolské uli-
ci č. 360. Na těchto všech třech pra-
covištích budete moci krásně využít 
svůj volný čas v různých zájmových 
kroužcích a také se lecčemu přiučíte. 
Je z čeho vybírat: kroužek mluvené-
ho slova – divadlo, hudební kroužek 
– klavír, flétna, housle, kytara, keybo-
ard a individuální zpěv, ale i ve sboru, 
pohybový kroužek – moderní tanec, 
gymnastika, aerobic – step, orientál-
ní tance, klasický tanec balet, pohy-
bová cvičení, klub rodičů s dětmi, 
jóga pro děti i dospělé, kroužky este-
tického zaměření – kroužek ručních 
prací (batikování, výroba vlastních 
módních doplňků), keramika (práce 
s hlínou), kreslení (malování vodovka-
mi, temperami, uhlem, křídami), krou-
žek aranžování.

Samozřejmě, že nezapomínáme 
na milovníky přírody a technické fan-
dy. Zábavu i zajímavou práci najde-
te v kroužcích: pěstitelé (práce na za-
hradě, skleník exotických rostlin, 
vycházky do okolí, návštěvy výstav) 
přírodovědci, chovatelé (botanika 
a zoologie, hry v přírodě a zajímavé 

pokusy), přírodovědný kroužek, turis-
tika s historií (toulky po historických 
památkách), hrátky se zvířátky (prá-
ce se zvířátky a život s přírodou). Teď 
něco pro techniky: fotografický krou-
žek. Pro jedlíky: kroužek vaření.

Kolik řečmi mluvíš, tolikrát jsi člo-
věkem – zajímavou formou u nás leh-
ce proniknete do základů konverzace 
v německém, anglickém, francouz-
ském, ruském a španělském jazyce. 
Všechny zájmové útvary pro děti, 
mládež a dospělé začaly slavnostním 
zahájením dne 1. 10. 2015 od 14.00 
hodin v Rohové ulici č. 7/540, 
Praha-Suchdol.

Naše nabídka pamatuje i na před-
školní děti, které se nedostaly do MŠ. 
Od 1. 2. 2010 nabízíme centrum pro 
předškolní děti „CPD DDM“. Jedná se 
o alternativu pro rodiče, které nemo-
hou sehnat místo pro své dítě v MŠ.

Otevírací doba v CPD DDM
 
Telefon: 220 921 346, 220 920 936.
Dům dětí a mládeže má otevíra-

cí dobu v „CPD DDM“ ve školním 

roce 2015/2016 od 16. 2. 2016 

do 30. 6. 2016 (2. pololetí):

po 8.00 – 13.00 hod.
út 8.00 – 13.00 hod.
st 8.00 – 13.00 hod.
čt 8.00 – 13.00 hod.
pá 8.00 – 13.00 hod.  
Naším čtvrtým pracovištěm je „Klub 
DDM“, který je otevřen od 21. listo-
padu 2005 a celkem ho již navštívilo 
přes 50 000 návštěvníků, nabízí ne-

pravidelnou a spontánní činnost pro 
děti a mládež od 3 do 26 let. Dětský 
koutek nabízí různá skákadla, staveb-
nice, hračky, knížky, malování a mode-
lování,  internetový a počítačový kou-
tek nabízí počítačové hry, internet 
on-line (24 hod. připojení) a koutek pl-
ný her nabízí kulečník, šipky, fotbal, 
vzdušný hokej, ping-pong, stolní hry 
apod. Playstation 3 včetně jeho bez-
drátového vybavení a stále platí, že 
můžete uspořádat Vaše „Narozenino-
vé Párty“ u nás! Vstup je zdarma, po-
kud se nejedná o nadstandardní služ-
bu a je umožněn i pro dospělé.

„Klub DDM“ bude otevřen takto:
Otevírací doba v Klubu DDM
Stehlíkova č. p. 928, Praha-Suchdol.
Telefon: 220 920 936.
Dům dětí a mládeže má otevíra-

cí dobu v „Klubu DDM“ ve škol-

ním roce 2015/2016 od 16. 2. 2016 

do 30. 6. 2016 (2. pololetí):

po 10.00 – 12.00 a 13.00 – 19.00
út 10.00 – 12.00 a 13.00 – 19.00
st 10.00 – 12.00 a 13.00 – 19.00
čt 10.00 – 12.00 a 13.00 – 19.00
pá 10.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00

Možné je i jiné časové rozmezí podle 
zájmu a potřeb dětí, mládeže a do-
spělých. S přáním všeho dobrého se 
s vámi loučím a věřím, že se společně 
sejdeme nejenom v našem DDM, ale 
i v „Klubu DDM“.

Roman Benýšek, 

ředitel DDM 

www.ddmsuchdol.cz

la a Prahy 6. Stavební akce totiž byly 
financovány z větší části z operační-
ho programu VaVpI a z prostředků 
MŠMT a prostředky bylo třeba vy-
čerpat ve velmi krátkém čase. Sho-
dou okolností, které nešlo ovlivnit, 
tak v minulém roce probíhala výstav-
ba na několika místech v areálu zá-
roveň. I tuto okolnost prof. Jiří Balík 
ve svém projevu zmínil a poděkoval 
v té souvislosti občanům Suchdola 
za pochopení a trpělivost.

V minulých dnech byla v areálu 
ČZU zahájena výstavba dalšího klí-
čového pavilonu, a to pro studenty 

provozně ekonomické fakulty. Budo-
va Centra ekonomicko-manažerských 
studií bude situována v blízkosti hlav-
ní přístupové komunikace do centra 
ČZU. Bude navazovat na stávající bu-
dovu fakulty na rozvojové ploše, kte-
rá byla již dříve definována v územ-
ním řízení pro dostavbu fakulty.

Dynamický rozvoj České zeměděl-
ské univerzity v Praze, který se pro-
mítá i v těchto investičních akcích, 
odráží zájem o studium na ČZU a ta-
ké pozornost, již věnuje odborná 
a koneckonců i laická veřejnost zdra-
vé výživě, zdravému životnímu pro-

středí a kvalitě života. „Hovoříme-li 

o udržitelném rozvoji, hovoříme zá-

roveň o dobrých sousedských vzta-

zích,“ říká mluvčí univerzity Josef 
Beránek. „Vážíme si toho, že vedení 

obce má zájem o rozvoj univerzity, 

a jsme rádi, že našim spoluobčanům 

můžeme nabídnout oddech v parko-

vém prostředí kampusu. Rádi také 

uvítáme sousedy na veřejných de-

batách v rámci cyklu Fórum ČZU či 

na Life Sciences Film Festivalu.“ 

Přemysl Šedivka,

Česká zemědělská univerzita
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Suchdolská malířka 
Milada Šindlerová
V Suchdolských listech č. 3/2015 
jsem vás seznámila s nově přistěho-
vanou akademickou malířkou – Mi-
ladou Šindlerovou. V neděli 8. listo-
padu 2015 jste se s ní mohli osobně 
setkat na suchdolské radnici v Alšo-
vě kabinetu při vernisáži výstavy ob-
razů – PASTELY. Povzbudivé reakce 
a vzkazy v návštěvní knize nás donu-
tily k prodloužení výstavy. Např. „Vel-

mi krásné, zklidňující obrazy, do naší 

neklidné doby“, „… ty barvy, námě-

ty, vše ladí oku a hudba z nich přímo 

zní!“, „… má to hloubku a hladí duši“, 

„… Vaše vitalita je pro nás povzbuze-

ním – POKRAČUJTE!“ a další a další…
Ale ještě se vrátím k vernisáži, 

na kterou se přišlo podívat mnoho 
hostů a přátel paní malířky a při kte-
ré jsme se dozvěděli zajímavosti o je-
jí tvorbě a ocenění. Paní Šindlerová-
-Vokáčová studovala na Akademii 
výtvarných umění v Praze u profe-
sorů V. V. Štecha, Jakuba Ostrov-
ského či Vlastimila Rady. Byla člen-
kou Umělecké besedy, získala řadu 

významných ocenění v celostátních 
soutěžích, zúčastnila se všech pře-
hlídek výtvarného umění v Jízdárně 
Pražského hradu či v době zákazu 
malování 20 let restaurovala mal-
by v Čechách a na Moravě. Věnovala 
se zejména figurální tvorbě, malova-
la pastelem a vytvořila mnoho zají-

mavých cyklů ke zpěvohrám. Její díla 
jsou zastoupena ve sbírkách Národ-
ní galerie, Kanceláře prezidenta re-
publiky, Ministerstva školství, v mu-
zeu Národního památníku v Terezíně, 
v České televizi, v galeriích a soukro-
mých sbírkách u nás i v zahraničí. 
Milada Šindlerová je nejenom skvělá 
malířka, ale především milá a sympa-
tická dáma, která nyní 20. ledna osla-
vila své 93. narozeniny. I přes tento 
požehnaný věk stále aktivně maluje, 
o čemž svědčí i malířský stojan s roz-
dělaným plátnem v jejím obývacím 
pokoji, ale i ráda cestuje po nejzná-
mějších galeriích po celém světě. 

Věřím, že si Suchdol brzy zamilu-
je a objeví jeho kouzlo, třeba na ně-
jakém dalším obraze. Děkuji za krás-
nou výstavu a přeji paní Šindlerové 
k jejím nedávným narozeninám hod-
ně zdraví, životního optimismu a pev-
nou malířskou ruku.

Zuzana Krumpholcová, 

kulturní referentka

A na jaké další výstavy se můžete těšit?
Výstava uměleckého sdružení BENEART – obrazy a grafi ka převážně technikou olejomalby.

Vernisáž v pátek 15. dubna 2016 v 18 hodin.
Na podzim připravujeme výstavu Martina Patřičného – dřevěné mozaiky aneb Poezie ve dřevě. A ve spolupráci 

s panem Jánským připravujeme výstavu fotografi í z historie Suchdola. 
Máte-li zájem vystavovat v Alšově kabinetu suchdolské radnice, kontaktujte Zuzanu Krumpholcovou, 

kulturní referentku – tel. 222 361 419, e-mail: kultura@praha-suchdol.cz.

Pietního aktu 

k 10. výročí úmrtí 

generála Rudolfa 

Pernického se 

zúčastnili četní 

významní hosté. 

S příspěvkem 

vystoupil např. 

PhDr. Mgr. Jakub 

Landovský, náměstek 

ministra obrany.

Miroslav Kněžek blahopřeje autorce.
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V sobotu 5. prosince 2015 se na Suchdolském náměstí konalo již 3. ČERTOBRANÍ, letos s podtitulem Posviťme si 

na čerty. Zcela zaplněné náměstí, rozzářené oči všech dětí a spokojené tváře dospělých, dechberoucí videomap-

ping, úžasné kresby více než tří set dětí, vystoupení školního sboru MIKEŠ a pestrý doprovodný program.

Letošního 4. Společného reprezentačního plesu Lysolají a Suchdola se zúčastnila řada významných hostů, jako 

např. primátorka hlavního města, místostarosta a radní ze sousední městské části Praha 6, prorektoři a děkani 

z naší univerzity, řada významných místních podnikatelů a starostů městských částí i mnoho lysolajských a su-

chdolských plesajících. Všech více než dvě stě účastníků si ples užívalo a již se těší na 5. ročník.

Plesová sezóna 

na Suchdole by-

la opětovně zahá-

jena Taneční zá-

bavou v maskách. 

K vidění byly za-

jímavé a velmi 

kreativní kostýmy, 

nejlepší masky 

byly oceněny 

v soutěži.
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Slepičky snesly masopust
a rozesmály mnoho úst

I přesto, že nás zima studí,
tak nám nikdo a nic nezabrání, 
oslavit svátek veselí a hodování – 
opět je tady MASOPUST! 

Tradiční suchdolský masopustní 
průvod proběhl tentokrát už v so-
botu 23. ledna 2016. Za sněhových 
vloček jsme se sešli na Suchdol-
ském náměstí, kde se už připravova-
ly, zdobily a malovaly maškary. Prin-
cipál, šašek a huňatý lední medvěd 
přivítali návštěvníky, medvěd přitá-
hl našeho pana starostu, který (ne)
dobrovolně předal šaškovi klíč, a tak 
maškary převzaly vládu nad Such-
dolem. Zpoza stromů se slétly su-
chdolské slepičky, které telefono-
valy principálovi, že chtějí předvést 
tanec pro pokročilé, a tak se spusti-
la muzika a už to kdákalo po celém 
náměstí.

Snaha to byla tak veliká, že spo-
lečně snesly obří vajíčko, ze které-
ho se vylíhlo malé, žluťoučké kuřát-
ko... a to byl náš zrod masopustu!
Muziko, ty hrej a kuřátko dováděj. 
Po zahřátí se celý průvod s hudbou 
vydal k prvnímu zastavení před zá-
kladní školou M. Alše. Naše děti ne-
lenily a svým zpěvem opět roztan-
čily maškary. Paní ředitelka ještě 
otestovala znalosti pana starosty, 
šaška i principála a když vše do-
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padlo na jedničku, tak jsme se moh-
li přesunout k dalšímu zastavení 
u Brandejsova statku. Cestou jsme 
potkali potulné kočovníky s jejich 
cirkusovým číslem, klauny a vzpě-
račem a také s lákavými lízátky. 
Pak jsme dorazili k bráně Brandej-
sova statku, kde na nás čekala prá-
ce – ne nadarmo se říká, že bez prá-
ce nejsou koláče. A protože už nám 
po cestě pořádně vyhládlo, ani jsme 
nelenili a už jsme uklízeli bobky, slá-
mu, osedlali koníky a ti nás za od-
měnu povozili. A i na ty koláče do-
šlo, naše selky jich měly plné košíky. 
Slétly se opět naše suchdolské sle-
pičky a svojí veršovanou glosou při-
pomněly návštěvníkům, jaké krásy 
Suchdol nabízí. A víte, že u Křena 
podává se suchdolská klobása? Tak 
už tu neleňme a pro koblihy a klo-
básy si pospěšme! U brány statku 
pana Křena opět šašek recitoval, že 
už bylo vlády dost, tady máš staros-
to svůj skvost, za koblihy vymění-
me, ať se ještě posilníme... čeká nás 
totiž ještě cesty kus – vyšlápnout 
na Holý Vrch! Kde se ještě setkáme 
s roztockou královnou, únětickým 
králem a kde náš suchdolský šašek 
nesmí chybět.

A kdo opravdu došel až na kopec, 
určitě si vychutnal atmosféru spoje-
ní tří velkých průvodů, která se na za-
sněžených pláních tak často nevidí…

Děkujeme všem, kteří podpořili 
tradiční průvod všemožnými maška-
rami, sladkostmi a dobrotami, muzi-

kou i zpěvem, tak jak se sluší a pat-
ří. SLÁVA MASOPUSTU!

Fotografie na facebooku MČ ve fo-
togalerii: www.facebook.com/praha.
suchdol.

Zuzana Krumpholcová,

kulturní referentka
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HORIZONT - denní 
stacionář pro seniory

V minulém čísle Suchdolských lis-
tů jsme psali o jedné ze služeb, kte-
ré Horizont zdejším seniorům nabí-
zí. Tentokrát bychom rádi připomněli 
druhou službu poskytovanou naším 
zařízením a přiblížili vám smysl a po-
slání denního stacionáře.  

Denní stacionář je služba, která má 
umožnit seniorům s omezenou so-
běstačností co nejdéle zůstat doma, 
v jejich přirozeném prostředí a vzta-
zích. Klienti stacionáře jsou většinou 
senioři, kteří nemohou nebo nechtějí 
zůstávat sami, potřebují stálou a prů-
běžnou péči, pozornost a přítomnost 
další osoby, zároveň však nepotřebují 
nepřetržitou zdravotnickou péči. 

Ve stacionáři najdou bezpečné 
prostředí, přiměřené množství pod-
nětů i společenský kontakt s perso-

nálem a ostatními klienty v době, kdy 
se jim nemohou věnovat jejich peču-
jící příbuzní.

Pobyt ve stacionáři pomáhá uži-
vatelům udržovat denní režim. Den 
i týden má ustálenou strukturu. Per-
sonál pomáhá klientům se sebeob-
sluhou, pomáhá v celkové orientaci, 
stará se o přiměřený přísun podně-
tů atd.

V poskytování péče dbáme na to, 
aby co nejvíce běžných činností vyko-
návali klienti sami, zvláště pokud jde 
o sebeobsluhu a péči o vlastní oso-
bu. Personál je klientům k dispozici 
pro případ, že některou (pro zdravé 
lidi běžnou až banální) činnost oprav-
du nezvládají. Snažíme se však vy-
varovat toho, abychom tyto činnosti 
dělali za klienta, když např. vidíme za-

váhání, nejistotu atd. Pomoc se sna-
žíme stupňovat úměrně tomu, jak 
u konkrétních klientů postupuje ne-
moc. Často je to náročnější a zdlou-
havější než klienta v těchto oblastech 
zastoupit. Snaha o zachování co nej-
více schopností (zvláště těch, které 
mají lidé běžně zautomatizovány, ale 
pro někoho přestávají být samozřej-
mé) je však jedním z mála nefarmako-
logických prostředků, kterými se dá 
postupující nemoc zpomalovat.

Ve stacionáři kromě neformální ko-
munikace společně pročítáme den-
ní tisk, cvičíme mysl i tělo, zpíváme, 
chodíme na procházky, se zájem-
ci jezdíme na výlety, pečeme koláče, 
věnujeme se výtvarným činnostem 
atd. Dále využíváme různé podpůr-
né terapeutické metody (fyzioterapii, 
dramaterapii, muzikoterapii...), kte-
ré sem chodí vykonávat odborné lek-
torky. Stručně řečeno, snažíme se, 
aby program byl dostatečně zajíma-
vý a rozmanitý. Zároveň však dbáme 
na to, abychom klienty stacionáře ne-
zahlcovaly podněty a aktivitami (po-
kud je jich moc, může to pro něko-
ho být stresující) a aby bylo dost ča-
su na odpočinek. Všichni se zapojují 
podle svých možností a zájmů. 

Kromě klientů samotných je služ-
ba pomocí také jejich pečujícím pří-
buzným. Péče o dlouhodobě nemoc-
né může být časově i psychicky velmi 
náročná zvláště pro jejich příbuzné. 
Ti jsou v celkové situaci navíc emoč-
ně zainteresováni, což náročnost si-
tuace umocňuje. Chtějí své blízké mít 
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Začalo to otázkou
Začalo to otázkou: „Znáte historii své 

obce?“ (článek v Suchdolských listech 
č. 2, únor 2014).

Na začátku roku 2014 jsem se po-
kusil formou webových stránek pro-
budit zájem o společné shromažďo-
vání informací o historii naší obce. 
Oslovit pamětníky a jejich potom-
ky, aby se podělili o své vzpomínky 
a zachovali tak mnohé střípky z his-
torie Suchdola, které by jinak upadly 
v zapomnění.

Během dvou roků se ukazuje, že už 
to není jen pokus, ale naplněný záměr.

Protože práce se zpracováním při-
bývala, domluvil jsem se koncem 
roku 2014 s pány B. Sommerem 
a Fr. Černým, kteří mají stejné zájmy, 
na spolupráci. 

Do listopadu loňského roku přispě-
lo do těchto stránek již 100 občanů. 
A stále se ozývají a přispívají noví.

Objevují se zajímavé fotografie. Oži-
vují příběhy, osudy Suchdoláků… Ně-
kteří pamětníci byli povzbuzeni k se-

psání svých vzpomínek, které pak 
vyšly v těchto listech.

Takto zpracovaná historie asi za-
ujme nejvíce ty, kteří používají inter-
net a kterých se to osobně týká. Když 
sám pozoruji např. reakce dříve na-

rozených občanů, jak se rozzáří nad 
školními fotografiemi, jak si vzpome-
nou na své spolužáky, jak poznají hos-
podu, kam chodili… tak už „jen“ toto 
stojí za to, aby tyto stránky pokračo-
valy a byly stále doplňovány…

Problém ale je, že mnozí tuto formu 
nemohou využít. Byla by škoda, aby 
o to přišli.

Proto proběhly již dvě přednášky 
ve spolupráci s klubem Klas, kde by-
ly ukázány některé fotografie a no-
vě zjištěné informace z archivů. Chtěli 
bychom využít další možnost. Ve spo-
lupráci s panem starostou P. Hejlem 
připravujeme výstavu poskytnutých 
fotografií. 

Tímto článkem chceme poděkovat 
a vyjádřit ocenění všem, kteří se po-
dílejí na shromažďování střípků such-
dolské historie. A také povzbudit ty, 
kteří o této činnosti možná ještě ne-
vědí. Proto také bylo zvoleno mot-
to stránek: „Minulost je ničím, není-li 

sdílena...“ 
 Josef Jánský,

www.historiesuchdola.cz 

SK Sparta Suchdol a Slavie Praha, utkání hrané v Suchdole 12. 6. 1926, 

foto poskytl L. Laška

Hostinec U Vyskočilů, Dvorská ul., 1926, foto poskytla K. Šantorová

u sebe doma co nejdéle, a jsou proto 
v péči o ně velmi motivovaní. Zároveň 
však i oni potřebují mít čas pro sebe. 
Někteří chodí do zaměstnání, potře-
bují navštěvovat úřady, lékaře, naku-
povat nebo si od náročné péče prostě 
jen trochu odpočinout. Většinou jsou 
to právě příbuzní, kdo o využívání 
stacionáře zprvu projeví zájem. 

Stacionář funguje v pracovní dny 
od 7.30 do 16.30 hodin. Klienti jej sa-
mozřejmě nemusejí navštěvovat kaž-
dý den. Je celkem obvyklé, že mají 
zájem o návštěvy 2–3x týdně. Na do-
pravě do stacionáře a zpět domů se 
mohou podílet i pracovníci stacio-
náře. Zájemci si mohou denní pobyt 
ve stacionáři zdarma vyzkoušet. 

Další informace, včetně foto-
grafií z činnosti zařízení, se může-
te dozvědět na našich stránkách
www.centrumhorizont.cz. Pří padné 
dotazy a upřesnění vám rádi zodpo-
víme na tel. číslech: 233  101  421 
nebo 608 237 198. 

Jiří Přeučil,

DS Horizont
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Točení kolem Alšovy židle 
na Suchdole
Pokud obdržíte e-mailovu zprá-
vu s textem: „…rádi bychom nato-

čili reportáž o Alšově židli na Such-

dole a tímto Vás prosím o rozhovor 

na kameru, a to nejlépe přímo v pro-

storách Alšova kabinetu na měst-

ském úřadě. Pokud budete souhlasit, 

dovolil bych si navrhnout setkání 

tento čtvrtek v 17.00 hodin…,“ ne-
lze nevyhovět. Vaše jméno je pod 
článkem Alšova židle na Suchdo-
le (viz čtvrté číslo Suchdolských lis-
tů 2015). Zároveň se domníváte, že 
natáčení bylo domluveno předem, 
pravděpodobně někým odpovědným 
z úřadu MČ. Okna budovy úřadu 
městské části „tento“ čtvrtek ve tři 
čtvrtě na pět temná. Vchod uzavřen. 
Bylo by namístě žadateli o repor-
táž zatelefonovat. Vzhledem k před-
cházející domněnce, že je vše před-
běžně dohodnuto, nebylo vyžádáno 
kontaktní telefonní číslo. Zavolat sta-
rostovi? Ještě mechanicky zazvonit 
do starostovy kanceláře, dveře se ot-
vírají. Nahoře světlo, v kanceláři jed-
na pilně pracující duše, která o na-
táčení nic neví a nemá navíc mnoho 
času, za chvíli je třeba zamknout bu-
dovu. Otevírá Alšův kabinet, rozsvítit 

a dole u vchodu znova zvonek. Při-
chází další zúčastněné osoby. Pan re-
daktor si mě vygoogloval. Nabyl poté 
přesvědčení, že jsem vedoucí Alšo-
va kabinetu, který má otevřeno ja-
ko výstavní síně. S poznámkami ka-
meramana se instaluje Alšovo křeslo. 
Zkouší se světlo, mikrofon. Pan re-
daktor má připravené otázky, mluví 
se na kameru. Postupně vysvítá sku-

tečnost, že reportáž nikdo nepoptal, 
nevyžádal, ani nezadal. Po dokončení 
bude nabídnuta některým televizním 
stanicím. Odvysílaná doba sestřiha-
ného materiálu – desítky vteřin. Při 
rekapitulaci historie putování Alšovy 
židle na kameru i mimo se vynořila 
zajímavá souvislost. Mezi Mikolášem 
Alšem a Tomášem Garriguem Masa-
rykem. Alšova židle zůstala v podni-
ku Karla Ludvíka Masaryka. Odtud 
se dostala do rodiny T. G. Masaryka. 
O mnoho let později v roce 1931 do-
stala nově otevřená škola na Suchdo-
le se souhlasem prezidenta republi-
ky do názvu jeho jméno „Masarykova 
obecná škola smíšená v Suchdole“. 
O 22 let později, v roce 1953, vystří-
dal T. G. Masaryka v názvu M. Aleš. 
Škole byl propůjčen čestný název 
„Osmiletá střední škola Mikoláše Alše 
v Suchdole u Prahy“. Mikoláš Aleš 
„dal“ Masarykovi židli a „vzal“ mu 
školu na témže Suchdole, kterému 
darovala jeho židli Masarykova prav-
nučka. Aleš nemohl vědět, že jeho 
osobnost i dílo budou jednou zneuži-
ty. Byl uváděn, zejména v 50. letech, 
jako příklad pro umělce v socialismu. 
Chudý, blízký tvorbou dělnému lidu 
a hlavně srozumitelný, realistický, ná-
rodní…. Herecky nezapomenutelně 
ztvárnil Alše v roce 1951 Karel Höger M. Aleš, Hlídač, Rais, 1906

Karel Höger ve filmu Mikoláš Aleš režiséra Václav Kršky, 1951
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Jan Přibyl vystavuje 
v knihovně

Citlivé kresby, na kterých je patrné 
bedlivé vnímání reality, knižní obál-
ky zpracované ve vyváženém po-
měru výtvarně i graficky, lapidár-
ní a svižné monotypy vyznačující se 
autorskou zkratkou.

Od každé popsané techniky ně-
kolik děl, více se do komorního vý-
stavního prostoru Místní veřejné 
knihovny v Praze-Suchdole nevejde. 
Tak nezbylo místo pro takzvanou 
„drobnou“ grafiku, krásně zpraco-
vané i vytištěné dřevořezy, převážně 
ex libris. Ty by si zasloužily instalaci 
do prosklených vitrín, jsou na jem-
ném kvalitním papíře. 

Jan Přibyl se narodil v roce 1928. 
V roce 1945 se vyučil malířem pís-
ma. Absolvoval kurzy kreslení a stej-
ně jako o rok mladší Radovan Papež, 
navštěvoval grafickou školu Officina 
Pragensis. Tento ústav pod vedením 
ilustrátora a grafika Jaroslava Švá-
ba (1906–1999) měl velký význam 
v historii české pedagogiky i výtvar-
ného nazírání. Vyšlo z něj mnoho 
slavných žáků (A. Šimotová, L. Fára, 
V. Bláha atd.). 

Jan Přibyl pracoval od roku 1950 
do roku 1983 jako propagační gra-
fik. Věnoval se výtvarným řešením 
a grafickým úpravám nejprve v ná-
rodním podniku Textilia a od roku 
1955 v závodech silnoproudé elektro-
techniky v Praze. Z přijímacích zkou-
šek na pražskou akademii si pamatu-
je Maxe Švabinského, ale nedostal se. 
Jeho kresby nepřijal Dikobraz, přesto-
že jeho práci v šedesátých letech otis-
kl německý Eulenspiegel. Dosud mu 
nebyl vydán katalog. Přijďte se podí-
vat na jeho originály do knihovny.

Magdalena Vovsová

v dobově tendenčním filmu režisé-
ra Václava Kršky. Nicméně nad filmo-
vou scénou, kdy v zimě pod kabátem 
nemá Aleš – Höger ani košili, se po-
horšovala Alšova dcera Marina Svo-
bodová Alšová. Ve výpovědi, zazna-
menané na gramofonové nahrávce, 
rozhořčeně uvedla: „Ano, byli chudí, 

ale vždy měli služku.“ 

To vše nám může připomínat Al-
šova židle na Suchdole. Mikoláš Aleš 
by se zcela jistě, jak ho známe, vel-
mi vztekal, kdyby se pro Suchdoláky 
stala fetišem. Spravme ji, potřebuje 
trochu zrestaurovat, a seďme na ní. 
Klidně si představme, jak do ní Aleš 
umisťoval své, zřejmě stále mohut-
nější pozadí, a nakláněl se nad tím 

jediným, čeho se nevzdal a z če-
ho vytvořil do té doby nevídané dí-
lo. Papír, tužka, pero a tuž. Studie, 
kresby, stovky ilustrací do časopisů 
a knih. Při malování se stojí. 

Poděkování patří Věře Štěpánko-
vé a redaktoru Pavlu Brodilovi (Rá-
dio Applaus, TV Praha).

Magdalena Vovsová
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Komunitní zahrada 
se chystá k probuzení…
Dva zimní měsíce nového roku jsou 
za námi a příroda se už pomalu za-
číná probouzet do jara. Na tento čas 
už jistě netrpělivě čekají příznivci za-
hrádek. Jarní práce začnou i na ko-
munitní zahradě. Zimní období, ale 
i každodenní užívání zahrady se sa-
mozřejmě na stavu terénu a vzhledu 
podepsalo, a proto bude opět na ja-
ře co zvelebovat. 

Píšete nám povzbuzující dopisy, 
jak rádi chodíte na zahradu, jak ob-
divujete bylinkovou zahrádku a po-
znáváte zajímavé druhy, jak jsou 
děti spokojené, když mohou běhat 
po trávě a všemi smysly se učí vní-
mat přírodu, či že se už těšíte na prv-
ní plody nově vysázeného ovocného 
sadu a jedlých keřů. Mnoho jsme to-
ho za rok společně zvládli, velmi nás 
těší zájem školáků a mládeže, kteří 
se aktivně zapojili do výsadby, zalé-
vání, okopávání a našli v zahradě za-
líbení. To je pro nás velmi důležité 
a motivující, vždyť než stromy po-
řádně vyrostou, uplyne ještě pár ro-
ků, z našich školáků budou skoro 
dospělí a budou to po nás přebírat. 

A co nás v nejbližších dnech čeká 
za práci:

 nová výsadba vrbového tunelu 
odbornou firmou, aby byl bezpečný 
pro běhání našich dětí, doplnění po-
citového chodníčku,

 vyčištění jezírka od naházených 
předmětů a kamenů, vč. zpevnění 

ostrůvku a břehu, dosazení vodních 
rostlin,

 prořez keřů pod lipovou alejí 
a štěpkování, štěpkou pak zpevníme 
přístupové cesty okolo herní zóny, 

 nová výsadba okrasného trvalko-
vého záhonu vedle amfiteátru, spo-
lečná akce s veřejností a odborníky,

 dodělání hlediště amfiteátru, vč.
dřevěného jeviště – zapojení veřejnosti,

 bylinková a zeleninová výsadba, 
jahodová spirála – zapojení školní 
mládeže,

 hmyzí hotel, ptačí budky a krmít-
ka – zapojení školní mládeže,

 další herní a naučné prvky 
(skluzavka, sluneční hodiny…).

V plánu vybavenosti komunitní za-
hrady je i venkovní fitness posilovna, 
kterou by jistě využili dospělí i dě-
ti k aktivnímu pohybu na čerstvém 
vzduchu, ale zatím se nám nepoda-
řilo získat finanční prostředky. Prv-
ky vyžadují certifikaci a jejich výro-
bu a umístění, vč. dopadové plochy, 
provádějí pouze odborné firmy, po-
řízení se pohybuje v řádech stovek 
tisíc korun. Uvítáme jakoukoliv po-
moc, finanční, materiální a také za-
pojení formou dobrovolnické práce 
ke zvelebování zahrady. Rostlinné 
přebytky – vodní rostliny, trvalky, 
letničky, zeleninová semínka apod. 
jsou rovněž vítány. Máte nápad? 
Kontaktujte Zuzanu Krumpholcovou 

– tel. 222 361 419, e-mail: kultura@
praha-suchdol.cz.

Chystáme i vzdělávací 
a společenské akce:

 sobota 2. dubna 2016 od 10 ho-
din – KOMUNITNÍ DEN – jarní úklid, 
nová výsadba – čtverečková zahrád-
ka, společný piknik, zapojení veřej-
nosti vítáno,

 pátek 22. dubna 2016 od 10 
do 17 hodin – DEN ZEMĚ – osvětový 
den s firmou Ekodomov – divadelní 
představení Vivat Kompostela pro 
děti z MŠ, ZŠ i veřejnost, navazující 
aktivity a poradenství v oblasti kom-
postování a ochrany přírody,

 sobota 21. května 2016 od 10 ho-
din – RESTAURANT DAY a SLAV-
NOSTNÍ ZAHÁJENÍ OTEVŘENÉ SCÉ-
NY POD ŠIRÝM NEBEM – celodenní 
akce spojená s vystoupením místních 
zájmových a tvůrčích spolků, divadel-
ní, hudební a gastronomický zážitek 
pro všechny věkové kategorie.

ŽIJEME TADY a ZAŽIJEME 
NA KOMUNITNÍ ZAHRADĚ! 
A jaro nebudeme vítat jenom na ko-
munitní zahradě, v neděli 20. břez-
na v 16 hodin je společně přivítáme 
u Zapomenuté vrby.

Zuzana Krumpholcová,

kulturní referentka

V sobotu 16. dubna se připojíme k celorepublikové akci 
UKLIĎME ČESKO – i v naší městské části proběhne 

dobrovolný jarní úklid veřejného prostranství. Na radnici 
budou předem připravené k vyzvednutí pytle a rukavice, 

zajistíme také následný svoz naplněných pytlů. Pokud 
víte o místě, kde se hromadí odpadky či by stálo za to 

ho zvelebit, pište na e-mail: kultura@praha-suchdol.cz. 

Děkujeme, že nám pomáháte zvelebovat veřejná prostranství. 
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Blíž k maminkám
Od ledna 2016 působí MK Rybička v kavárně Kravál 
na větvi v budově radnice v Praze-Suchdole. Přijďte se 
za námi podívat od pondělí do čtvrtka v obvyklém čase 
9.30–11.00 hod.

Podívejte se na fotografie ze Dne otevřených dveří, jak se 
maminkám a dětem v nové Rybičce líbilo.

Kristína Hulenová,

koordinátorka Klubu Rybička

Maminky a děti přivítala v novém útočišti průvodkyně 
činnostmi Rybičky panenka Krystýnka.

K vidění byl i slon, měl cho-
bot jako bombardon...

Cinkátka, chrastítka –
přesně to k muzice patří!

Jarní dobročinný bazárek
Zveme Vás na tradiční dobročinný bazar pořádaný MK Rybička a to v neděli 10. dub-
na 2016 od 14 do 17 hodin. Místo upřesníme podle počasí. Těšíme se na Vás.

Výcvik Člověku člověkem
Rádi bychom Vám nabídli účast na komunikačním kurzu Člověku člověkem, kte-
rý budeme v Klubu Rybička pořádat ve třech víkendových blocích 26. a 27. března, 
16. a 17. dubna a 14. květen 2016 – soboty 14.00 – 21.00 hod. a neděle 9 – 14 hod. Kurz 
je zaměřen na zdokonalení schopnosti podpořit osoby, které potká těžká životní situa-
ce a tento běh kurzu je otevřen široké veřejnosti. Přihláška: případné dotazy vám ráda 
zodpoví a přihlášku Vám zašle koordinátorka Kristína Hulenová na tel.: 734 681 312, 
klubrybicka@centrum.cz. Přihlásit se lze nejpozději do 20. března 2016 do 12.00 hod.

Více informací:

 koordinátorka Kristína 
Hulenová 

tel.: 734 681 312
www.klubrybicka.blog.cz

Krátce o hasičstvu
V zimě je především potřeba potrá-
pit tělo a mysl, aby celkový mecha-
nismus jaksi nezakrněl, že. Proto 
naši hasiči absolvovali hned dvě od-
borné stáže u profesionálních hasi-
čů na Petřinách. Nutno dodat, že 
na jedné z nich kluci strávili plných 
24 hodin. Ze stáží si odvezli zkuše-
nosti mimo jiné také ze dvou zása-
hů, kdy vyjížděli k dopravní nehodě 
a k nouzovému otevření bytu.

Suchdolští hasiči se spolupodíleli 
rovněž na tradičním zahájení such-
dolského Betlému a na oblíbeném 
Čertobraní. 

V pátek 8. ledna se konala výroč-
ní Valná hromada sboru. Za přítom-
nosti pana starosty Hejla a hostí byla 
rozdána ocenění příslušným členům 
sboru včetně dvou Řádů sv. Floriá-
na. Takový Řád sv. Floriána není jen 
tak ledajaký odznáček. Je to záslužný 
řád českého hasičstva. Vyznamená-
ní, které se uděluje za mimořádné vý-
sledky v hasičské činnosti. Letos bylo 
v našem sboru toto ocenění uděleno 
panu Václavu Čížkovi a panu Jiřímu 
Falberovi. Velká gratulace! 

A také se plesalo. S chutí Such-
dolákům (a nejen jim) vlastní. Zde 

patří veliký dík vedení hotelu Ga-
laxie za poskytnutí prostor a ta-
ké za bezvadný servis a ochotnou 
obsluhu. Ples by nebyl tím, čím je, 
bez skvělé organizace sehraných li-
dí ze sboru. Velký dík.

Ani mladí hasiči nezahálí. Před 
Vánoci děti tužily fyzickou kondi-
ci v jumpparku a v současné době 
trénují na jarní závody. 20. února 
je čeká tradiční zimní pohár v uzlo-
vání. Držíme pěsti!

Pavla Bradáčová 
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Vyžádejte si ZDARMA 
„vyjádření o existenci 

nadzemních nebo 
podzemních sítí“

Stavíte nebo rekonstruujete dům? Kopete 
na zahradě bazén nebo studnu? Budete prová-
dět terénní úpravy na vašem pozemku? Plánu-
jete výkopové nebo zemní práce? Chystáte se 

na hlubokou orbu na zemědělských pozemcích?

POZOR! Podzemní nebo nadzemní teleko-
munikační vedení a případně jiné síťové prv-
ky se mohou nacházet i na vaší nemovitosti.

Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 
zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří 
budou provádět činnost spojenou se zemními 

pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo 
k poškození vedení komunikační sítě. To se tý-
ká i provádění hluboké orby na zemědělských 
pozemcích, zemních prací a terénních úprav.

Mezi tato opatření patří především povinnost 
si před začátkem prací vyžádat „vyjádření 

o existenci nadzemních nebo podzemních sí-
tí“. Společnost CETIN je připravena toto vyjá-
dření poskytnout ZDARMA na internetové ad-

rese www.cetin.cz v sekci „Naše síť“.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
www.cetin.cz

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

24. března od 8.00 do 11.00 hod.

4. května od 14.30 do 17.00 hod.

1. června od 10.30 do 13.30 hod. 

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu 

Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., za-

parkovaném na parkovišti u MČ Praha-Suchdol vedle pošty, 

Suchdolské nám. 734/3.

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společnos-

tí Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. a obecním úřa-

dem v Suchdole nabízí  odběratelům zemního plynu novou 

službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednic-

tvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, 

a.s. mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemní-

ho plynu  bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Slu-

žeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí 

a částí Prahy. 

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

 zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu

  změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adre-

sy, jména atd.) 

  převzetí reklamace

  výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

  informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního 

plynu

  tiskopisy a informační brožury

Bližší informace na tel. číslech 267 175 366 a 267 175 202

www.ppas.cz

Segmenty podpory
Rodinné domy (2014)
Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících RD
Dotace na zateplování a výměnu oken u rodinných domů je až 50 % ze způsobilých vý-
dajů dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření.
Oblast podpory B – Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností 
Dotace na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností („pasiv-
ní“ domy) je ve výši 300 000 až 450 000 Kč. Zvýhodněny jsou domy využívající energii 
z obnovitelných zdrojů.
Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie 
Dotace na výměnu zdrojů tepla je ve výši 15 000–100 000 Kč dle zvolené technologie 
(biomasa, TČ, plynové kondenzační kotle nebo napojení na SZT využívající OZE). Uhel-
né kotle nejsou podporovány.

Dotace na instalaci solárních systémů do rodinných domů je ve výši 35 000 až 50 000 Kč pro termické solární systémy 
a 35 000–100 000 Kč pro fotovoltaické solární systémy (zvýhodněny jsou systémy s akumulací elektřiny do akumulátorů).

Bytové domy (2015)
Snižování energetické náročnosti stávajících BD na území hl. m. Prahy 
(mix opatření – zateplení, systémy pro efektivní využití energie)

více na www.novazelenausporam.cz
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Uzávěrka inzerce a příspěvků
do dalšího čísla: 3. 5. 2016

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

na Suchdolském náměstí

zve v březnu mimo jiné na:
19. 3. v 16.00  GLORIE Z INDIE – Pohádko-

vé vyprávění z Indie pro děti a dospělé. 
Malá indicko-česká dívka vypráví o In-
dii a také o tom, jaké byly její první mě-
síce poté, co se přistěhovala s rodiči 
do Čech. Jde o napínavý a poučný pří-
běh plný barev a tance, který malí i vel-
cí diváci zakoušejí všemi smysly. Vstup-
né 70 Kč/dítě/osoba.

22. 3. v 18.00 VELIKONOČNÍ DÍLNA – 
Výtvarná dílna pro děti i dospělé. Ple-
tení pomlázek, barvení vajíček, výro-
ba dekorací. Vstupné 150 Kč/včetně 
materiálu.

SUCHDOLSKÉ 

ČARODĚJNICE 
sobota 30. dubna 2016 

od 17 hodin 
na hřišti za sokolovnou 
hudební projekce, tematické soutěže 
pro děti, pálení čarodějnice, opékání buřtů, 
občerstvení

Sdružení umělců BENEART pod vedením malíře Václava 

Benedikta si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy

DEJTE SI BENE
v Alšově kabinetu na suchdolské radnici

v pátek 15. dubna 2016 v 18 hodin.

Výstava bude otevřena do konce května 2016 

od pondělí do pátku v době otevření budovy úřadu.
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ÚČETNICTVÍ 
 DANIELA s.r.o.

pro pořádek ve vašem účetnictví ...

Vám s úsměvem pomůže 
a zajistí kompletní účetní servis 

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

tel.: +420 220 922 515, 775 766 122

Skype: ucetnictvi-daniela

e-mail: ucetnictvi.daniela@gmail.com

www.ucetnictvi-daniela.websnadno.cz

Ú
 

aaa zaj

Srdečně Vás zvou ředitel turnaje Ing. Václav Kožený a partneři akce:

SUCHDOLSKÉ
NOVINY

PRONÁJEM 

OBCHODU

Pronajmu nebytový prostor na Such dolském náměstí – 
Internacionální. Celková plocha 58 m2. Sociální zaříze-
ní, vhodný jako obchod, internetová kamenná prodej-
na apod. Volný od 1. 4. 2016. Cena dohodou + služby.

Kontakt: mariorkerel@tiscali.cz | tel.: 728 848 293

OPRAVNA OBUVI
VÝROBA ZAKÁZKOVÉ OBUVI

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

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

U CECHU ŠEVCOVSKÉHO
Jaroslav Větrovec

Pracovní doba:
PO: 9–12, 13–18 hod.
ÚT: 9–12, 13–17 hod.
ST: zavřeno
ČT: 9–12, 13–17 hod.
PÁ: 9–12, 13–16 hod.
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Otevírací doba:
Po 8.30 – 12.00  13.00 – 17.00
Út 8.30 – 12.00  13.00 – 17.00
St 8.30 – 12.00  13.00 – 17.00
Čt 8.30 – 12.00  13.00 – 17.00
Pá  zavřeno

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

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

Navštivte 
naši pobočku 
v Suchdole

Adresa:
Brandejsovo náměstí 1
Praha 6 – Suchdol

přijmeme: 
prodavače
Požadujeme:
  vyučení v oboru elektro, 

nebo jiného tech. směru
 komunikativnost,
 spolehlivost.

přijmeme: 
asistentku učtárny
na zkrácený úvazek
Požadujeme:
  dobrou znalost 

práce PC.

Životopisy zasílejte na: prace@elmetgroup.cz
nebo osobně na prodejně Elmet – elektro

Kamýcká 15/153, Suchdol

NOVĚ OTEVŘENÁ CUKRÁRNA
Suchdolské náměstí 746/12 
165 00 Praha-Suchdol

DENNĚ ČERSTVÉ, ČESKÉ VÝROBKY

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

Tel.: 608 000 086
www.ruben-group.cz

Akční ceny na

DORT MEDOVNÍK

ořechový medovník 1600 G G 275 Kč
99 Kč

CHLEBÍČKY DOMÁCÍ SALÁTY

ořechový 
medovník 500 G

ZÁKUSKY KÁVA S SEBOU

„Vaši nemovitost
prodám nebo pronajmu

776 161 261
lenka.fernandes@re-max.cz
www.reality-suchdol.cz
www-remaxwell.cz

Ing. Lenka Fernandes

LÉČÍME ŠPATNÉ SOUSEDSKÉ VZTAHY 
I NEZDRAVÉ OVZDUŠÍ V ŘADOVÝCH ZÁSTAVBÁCH

 
Vysadíme na Vaší zahradě až třímetrový zelený
vrbový plot, bez nutnosti stavebního povolení.

Firma NA PLOT – Váš soused z Roztok.

Více informací na www.naplot.cz, 
e-mail: info@naplot.cz, tel.: 721 580 418

VRBOVÉ STAVBY A PROUTĚNÉ PLOTY
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M. Buldra – autodílna
Opravy osobních a dod. automobilů všech značek 

a výrobců. Autodiagnostika VAG a TEXA. Auto-

radia, autoskla, závěsy atd. Připravím a zajistím 

STK, emise a registr. prohlídky. Zajistím klempíře 

i opravu laku. Výměna olejů a prov. kapalin.

Roční a další pravidelné prohlídky s razítkem. 

Odblokování servisních intervalů.

Pracovní doba dle dohody.

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

tiskárna powerprint

Kontakt: janovec@powerprint.cz | 602 411 998

Plastová a hliníková okna v té nejlepší kvalitě 
 zimní zahrady   rolety, žaluzie 

 servis a seřízení oken  sítě proti hmyzu

 okenní parapety PVC, ALU

 zednické práce  hodinový manžel

 garážová vrata   markýzy 

SLEVA 58 % na kompletní 
dodávku rekonstrukce oken!

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

AKČNÍ 
SLEVA 

58 %

LIKVIDACE 
ODPADNÍCH VOD

SERVIS PRO DOMÁCNOSTI I FIRMY

 KAPACITA VOZŮ 9,5 m3 a 3,5 m3

 PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

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

www.biowa.cz
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