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PeƩujme o místo,

kde žijeme
pět byl rok suchý a léto horké.
Greta a studenti na nás apelují,
abychom změnili své chování,
a to jak doma, tak po celém
světě. Na rozdíl od států jinde ve světě, zde v Evropě postupně omezujeme vlivy, které způsobují negativní
změnu klimatu. Máme ale ještě dost
možností, jak zlepšovat mikroklima
v našem městě i v naší městské části.
Jedním ze základních opatření je
zadržení dešťové vody v krajině, a to
jak na polích, tak především v ulicích a našich zahradách či dvorech.
Hlavně ji nepouštět do kanalizace,
což je ostatně zakázáno. Dále můžeme rozšiřovat zeleň v ulicích, která

O

nám poskytne chládek a vzduch trochu ochladí, mohou to být keře, stromy či trvalkové záhonky. Auta, která
sice v ulicích čoudí a trochu překážejí, máme rádi. Ale na mnohá místa se dá dojít pěšky, dojet na kole,
městskou hromadnou dopravou nebo vlakem. Mysleme na to.
I v tomto roce v Suchdole pokračovaly rozsáhlé stavby, které sice svému nejbližšímu okolí znepříjemňovaly život, ale jistě přispějí ke zlepšení
suchdolského životního prostředí.
Uveďme, že 26 nemovitostí na Starém Suchdole a 5 v Lysolajské ulici
bude moci začít topit plynem a 28 domů na Starém Suchdole se připo-

jí na splaškovou kanalizaci. Bohužel
se to ještě nepodařilo v ulici Kamýcké,
kde na kanalizaci čeká okolo 50 nemovitostí, ale nyní se zdá, že na jaře
by stavba konečně mohla proběhnout.
V létě bylo horko a sucho, srážek
bylo málo a jen přívalové, ale zato
se urodily meruňky, a tak jsme často slyšeli milé sousedské: Nechcete
meruňky?
Milí spoluobčané, děkuji vám
za aktivní pomoc při údržbě a rozšiřování veřejné zeleně, děkuji vám
za spolupráci v končícím roce 2019
a přeji vám pokojné vánoční svátky
a dobrý rok 2020.

~

Petr Hejl, starosta MČ Praha-Suchdol
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Městská část Praha-Suchdol Vás zve
na pietní akt u příležitosti

14. výroƩí úmrtí
generálmajora
Rudolfa
Pernického
aٶ75.ٶvýroƩí
zahájení operace
Tungsten

v pátek
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od 11 hodin u pomníku
na Brandejsově náměstí

Setkání s Biblí
a koledami
U Betléma na Suchdolském náměstí

  

24. prosince 2019 ve 22 hodin

 ( # (

Setkání se koná pod záštitou městské části Praha-Suchdol.
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Naٶflorbal
nebo naٶbasu?
„Ano, moje dítě opravdu sportuje“ nebo „Můj syn
chodí do hudebky.“ Tyto věty jsem si vždycky
hrozně přála skromným tónem říct a číst přitom obdiv v očích posluchače. Na ulici jsem potkávala školáčky táhnoucí přes rameno hokejovou výzbroj nebo pouzdro na housle a přála
jsem si mít doma taky jednou takového šikovného potomka.
Od letošního září můj syn nosí do kroužku
badmintonu SVOU VLASTNÍ raketu. Ano, můj
syn opravdu sportuje. Jdeme z první hodiny tohoto krásného sportu a Matěj si raketu hrdě nese přes rameno. Já jako hrdá matka poskakuju vedle něj. Taky už k nim patřím! Jsem matka
sportovce. V duchu si to maluju: za rok medaile z juniorského zápasu, za dva roky přestup
do Dukly, za pět let dětská olympiáda a v roce
2028 budu zamačkávat slzu při české hymně,
až Matěj vyhraje zlatou medaili na letních olympijských hrách v Los Angeles.
„Plesk!“ první kopřiva letí vzduchem a přistane na plotě. „Plesk, plesk!“ druhá, třetí. Ve výpletu bílé lesklé rakety se vyjímá mazlavá kopřivová drť. Můj syn, budoucí olympionik, s nadšením
japonského mistra bojových umění chladnokrevně trestá drzé kopřivy vyrůstajících vedle
chodníku.
Když o pár metrů dál Matěj málem vyšťouchne oko naší milé sousedce při ukázce „fakt hustýho backhandu“, můj sen o olympiádě se začíná
rozplývat. Než dojdeme domů, stačí syn raketu pětkrát upustit a čtyřikrát „omylem“ zahodit. Než o jeho kariéře v Dukle, raději přemýšlím,
kde koupit futrál na raketu odolný vůči: pádu,
loužím, psím výkalům a náhodnému zašlapání do země. Po této triumfální cestě domů, kdy
jsem se posledních padesát metrů držela v dostatečné vzdálenosti od vzduchem svištící rakety, jsem opravdu šťastná, že synek nehraje třeba na tu basu.
Vybrat vhodný kroužek v současné době
opravdu není jednoduché. My jako rodiče bychom chtěli, aby naši potomci vynikali ve všem,
v čem bychom si přáli vynikat my sami. Nechme
je dělat to, co sami chtějí. A dopřejme jim si
i trochu spontánně hrát, dokud můžou…
Přeji všem pohodový závěr letošního roku
a do toho nového splnění alespoň jednoho malinkatého snu.

~

PAVLA BRADÁČOVÁ
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Zveme vás na

Tȴíkrálová
procházka
neděle 5. 1. 2020
sraz ve 14.30 hodin
na Suchdolském náměstí

129. HasiƩský ples,
který se bude konat

v sobotu 25. 1. 2020 v hotelu Galaxie.
K tanci i poslechu zahraje osvědčená kapela FOBOS.
Společenský oděv je vítán.
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Rád si plním
své klukovské sny,
ȴíká MatƸj Forman
Víme o nich, mají známou tvář a jméno, zajímá nás
jejich profesní i soukromý život. Známí lidé, které
ale vlastně vůbec neznáme. Jednoho takového
můžeme potkat i na Suchdole a jeho příjmení je jako
zaklínadlo. Čím teď žije a co zaměstnává jeho ruce
i mysl, prozradil Suchdolák Matěj Forman.
Jak se Vám na Suchdole žije?
Je mi sympatické úsilí lidí, kteří
se Suchdol snaží kulturně povznést.
Líbí se mi, že to dělají nejen pro Suchdol, ale také sami pro sebe, aby se jim
tu dobře žilo. Příkladem budiž myšlenka komunitní zahrady. Je to místo, kde se mohou lidé náhodně i cíleně potkávat. Rád si zajdu na místní
čtvrteční trh nebo do kavárny. Trochu
mi tu chybí klasická česká venkovská
hospůdka, kam si můžete zajít na pivko nebo nějakou hudební produkci.
Kdybychom na to s bráchou měli čas,
nějakou takovou vlastní hospodu bychom si otevřeli.
V prostorách Českého vysokého
učení technického v Dejvicích nedávno „parkoval“ velký dřevěný stan.
„To je bratří Formanů,“ neslo se napříč kampusem.
Je to náš nejčerstvější divadelní počin. Svá herecká prkna si rádi vozíme s sebou. Teď naposledy naše šapitó zakotvilo právě v univerzitním
kampusu ČVUT. Přivezli jsme sem divadelní představení Deadtown, které má ve své povaze estetiku Divokého západu. Jde vlastně o kombinaci
show, divadla a němé grotesky. Má
to však silný příběh. Do představení
jsme přidali audioprojekci, která vyniká autentickými ruchy a šumy tak, jak
to vnímáme při sledování němých ﬁlmů a grotesky. A na konci představení
se z divadelního saloonu stane opravdový country bar, kde živý hudební doprovod neutichá a plynule přechází ve veřejnou produkci. Divák si

po představení může zatancovat nebo
si popovídat u piva s přáteli a herci.
Jak vznikl nápad udělat představení ve stylu kabaretu přelomu minulých století?
Vzniklo to možná jako bráchův klukovský sen. Vždycky se nám líbily
kovbojky a lákaly nás dálky. Možná že
kdybychom byly holky, tak by z toho
western nevznikl. Příběh, myslím, ale
není jen pro kluky, i v našem westernovském a kabaretním světe je prostor pro city a pro lásku, a tedy snad
i pro dívčí snění.
Kde jste představení zkoušeli, když
nemáte v podstatě svá vlastní stálá
divadelní prkna?
Zkoušeli jsme v improvizovaném stanu
v Sedleckém kopci kousek nad střelnicí. Zažili jsme tam tu dlouhou tuhou
zimu, kdy teploty padaly k -18 °C. Vyráběli jsme tam a zkoušeli prakticky
denně. Ale kočovný divadelník nebo divadelní nomád, chcete-li, je živlům vystavený často a svým způsobem to má
v popisu práce. Jsme-li na cestách,
hrajeme někdy i pod zasněženým stanem nebo za deště vychytáváme díry ve stanové plachtě, kudy na nás nebo na diváky prší. V létě je to naopak
nekonečná snaha snížit ve stanu teplotu, která v teplých jižních krajích nebo i tady uprostřed léta nesvědčí ani
divákům ani nám ani technice. Navíc
máme sklad a dílnu v Papírenské ulici u břehu Vltavy. Při povodních v roce 2013, i když jsme byli varováni včas
a nemálo věcí zachránili v bleskové

akci za pomoci přátel a narychlo svolaných pomocníků, nakonec jsme sledovali postupně se blížící hladinu Vltavy,
která se už vylila z koryta a její hladina
pomalu mířila k našemu ateliéru s vybavením, technikou a kulisami.
K vodě se váže i Váš další umělecký
počin – divadelní loď na Vltavě.
Ten nápad uspořádat pravidelná divadelní představení na lodi vznikl v rámci projektu Praha 2000 – evropské
město kultury. Divadelní loď Tajemství
pravidelně každý rok kotví na Rašínově nábřeží. Jde o 370 tun vážící obří železnou vanu, tlačný nákladní člun,
kterými se kdysi plavilo uhlí po řece
a kterou jsme díky projektu pro Prahu 2000 a s pomocí mnoha šikovných
lidí, řemeslníků, loďařů a divadelních
přátel, přetvořili na plovoucí divadelní scénu.
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Jaká jsou úskalí hraní v tak nepředvídatelném prostředí, jakým je otevřená scéna na řece?
To jedinečné a nenapodobitelné
na zážitku z představení Nachové
plachty, které jsme na lodi odehráli je v tom, že loď při představení pluje. Proplouvali jsme Prahou, krajinou
i zdymadlem, čemuž jsme museli přizpůsobit typ a provedení kulis.
Ty oproti běžnému kamennému divadlu nebo divadelním stanům musí
být do lodi napevno přišroubované.
Mohlo by se totiž stát, že při proplouvání zdymadlem, kdy loď o bo-

ky propustě občas takzvaně „ťukne”,
by nám kulisy mohly popadat. Celé představení bylo zároveň jakoby
v pohybu, otáčecí točna a instalovaná hydraulická plošina, která v průběhu představení zdvihala divadelní palubu i s námořníky, umocňovaly
silný dojem diváků z pohybu, který
se odehrával uvnitř představení i kolem plující lodi. Všemi možnými prostřdky umocní divákovo vědomí, že
je vlastně na lodi a ne pod střechou.
Co plánujete do budoucna, kde vás
můžeme vidět?

Teď žijeme hlavně Deadtownem. Takových velkých projektů, jako je tento, moc nevzniká. Příprava takového počinu trvá třeba i rok a půl. Pak
s takovým představením kočujeme po všech možných koutech u nás
i v cizině. Je potom vždycky hezké uzavřít jednu kapitolu a věnovat
se zase dalšímu projektu.
Uvidíme vás někdy třeba na Suchdole?
Kdo ví, možná že nějaký nenápadný
divadelní počin nasměrujeme někdy
i k nám na Suchdol…

~Pavla Bradáčová

Suchdolské podzemí
aneb Kudy povedou kanalizace,
plynovody a optické kabely?
a Starém Suchdole dokončila
městská část v ulicích U Kapličky, Ke Kozím hřbetům a Bažantí výstavbu splaškové kanalizace a plynovodů, kde byly
následně opraveny jejich povrchy.
V rámci stavby byly také překládány
vysokonapěťové kabely. Celá stavba,
která byla zahájena v loňském říjnu,
přišla na 37,5 mil. Kč bez DPH a mohla být realizována jen díky dotacím
z hl. m. Prahy. Na dokončení na jaře
ještě čeká vybudování nového schodiště z ulice V Údolí na Palpost, nyní
je zde jen provizorní dřevěné. Poděkování za velkorysost a toleranci
patří všem spoluobčanům, kteří měli
stavbu více jak rok pod okny a užili si
nadmíru prachu, bláta či hluku. Poděkování patří také ﬁrmě MBM Trade
s.r.o., která prováděla celou stavbu
někdy i v docela složitých podmínkách. Investice výrazně pomohla
ke zlepšení životních podmínek v této
části Suchdola.
I v příštím roce bude na Výhledech
probíhat rekonstrukce stok splaškové kanalizace, která byla zahájena
letos v září. Stavba bude postupně
probíhat v ulicích Hašlerova, Majerové, Přeletová, Návazná, K Transformátoru a v části ulic Rohová a v části Výhledského náměstí. Investorem
stavby je HLMP a stavbu provádí společnost Alstap, a.s. Stavbu komplikuje to, že je prováděna „za provozu“,

N
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tzn. že splašky se musí přečerpávat, předpokládaný termín dokončení
stavby je na jaře 2020.
Na Budovci a pak v Horním Sedlci
pokračuje obnova vodovodních řadů.
Investorem stavby je Pražská vodohospodářská společnost (PVS, a.s.)
a dodavatelem je společnost Subterra. Letos na podzim probíhala obnova na Brandejsově náměstí
a na Kamýcké a byla zahájena v ulici Budyňská. Dále dle klimatických
podmínek bude probíhat v Gagarinově, Internacionální, K Mírám, Osvobození, Stehlíkova, U Hotelu. Celá obnova bude postupně, po etapách,
probíhat pravděpodobně až do roku 2021. V ulicích v Horním Sedlci bude obnova vodovodů probíhat po výstavbě dešťové kanalizace, kterou
na jaro připravuje také PVS, a.s.
Výstavba dešťové kanalizace
se bude týkat ulic Na Rybářce (část),
U Višňovky, U Nového Suchdola
(část), Za Hájem, Suchdolská (část
od Kamýcké po Budyňskou). V části
ulic Suchdolská a Na Rybářce budou
v rámci stavby vybudovány podzemní retenční prostory. Podle geologického průzkumu, který si nechala zpracovat PVS, a.s., bude stavbu
značně komplikovat výskyt skalních
vrstev blízko pod povrchem. Po dokončení stavby pak dojde v tomto
území k oddělení splaškové a dešťové kanalizace. Na provádění těch-

to inženýrských staveb naváže i rekonstrukce povrchu komunikací dle
projektu, který nyní městská část
dokončuje.
Zdá se, že v dokončení investičního záměru splaškové kanalizace
v ulici Kamýcké, která se z důvodu
změny postupu technologie výstavby
zastavila na více než 2 roky, konečně
došlo ke kladnému posunu. Stavbu
nově nyní připravuje PVS, a.s. a během zimy bude vysoutěžen nový dodavatel stavby, na jaře 2020 by pak
měla být výstavba zahájena.
Na Novém Suchdole, v části ulic
K Roztokům, Armádní, Keltů a Rýznerova plánuje PVS, a.s, která je investorem stavby, obnovu vodovodních řadů. Zhotovitel stavby je již
vysoutěžen a s realizací se začne
na jaře 2020.
Přestože Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení soutěže na dodavatele
rekonstrukce povrchů ulic Nad Spáleným mlýnem a U Myslivny a dalších
ulic na Novém Suchdole koncem listopadu loňského roku, nebyl bohužel magistrátní investiční odbor přes
naše opakované urgence schopen
za uplynulých 12 měsíců na tuto stavbu vysoutěžit dodavatele. Dle aktuálních informací z magistrátu by se tak
mělo stát do konce letošního roku,
aby na jaře konečně mohly být zrekonstruovány především výše jme-
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nované ulice, které jsou ve velmi
špatném stavu.
Od letošního podzimu pokládá UPC, resp. Vodafone a.s. na území městské části optické kabely pro
připojení rychlého internetu. Kabely
byly položeny od železnice v Dolním
Sedlci až k bytovkám v ulici U Kruhovky. V příštím roce bude pokládka

pokračovat v ulici K Horoměřicům
a na Budovci v koordinaci s obnovou
vodovodních řadů.
Na radnici probíhá výstavba Kulturně komunitního centra, to vznikne místo původní půdy ve 4. podlaží. Stavbu provádí společnost
4P INVEST s.r.o. a stavba by měla být dokončena v březnu 2020.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost v okolí stavby a omlouváme se za případná omezení při vašich návštěvách pošty, ordinace či
radnice.
Další informace k probíhajícím
stavbám naleznete také na webu
městské části v sekci Projekty.

~-red-

Pražský okruh

a zjišɊovací ȴízení EIA
d začátku září do konce října
probíhalo zjišťovací řízení EIA
k úsekům SOKP 518 (Ruzyně-Suchdol) a SOKP 519 (Suchdol-Březiněves), ke kterému městská část podala rozsáhlé vyjádření.
V něm především vyjádřila zásadní
nesouhlas s vedením okruhu přes
Suchdol a dále uvedla požadavky
pro posuzování záměru.
Mezi nimi bylo především zahloubení trasy okruhu tak, aby stavba tunelu probíhala raženým způsobem,
a to bez výkopů na povrchu. Ředitelství silnic a dálnic v předložené dokumentaci totiž popisuje, že výstavba tunelu bude prováděna tak, že
z povrchu se v šířce cca 55 m a délce

O

cca 2 km odtěží materiál do hloubky okolo 3 m a v této rýze vybetonují
podzemní stěny a stropní desku, další práce by pak probíhaly „raženým“
způsoben pod touto deskou.
Dále MČ požaduje, aby byl zrušen přivaděč Rybářka s obrovskou
a komplikovanou křižovatkou před
mostem. MČ především navrhla posoudit přivaděč Kamýcká, který by
vedl v raženém tunelu v hloubce až
25 m, od ulice Ke Střelnici až na pole za ulici Dvorskou, kde by se napojil
na Kamýckou a na křižovatku s okruhem, kterou MČ požaduje odsunout
dál od zástavby Výhled.
V případě výstavby okruhu přes
Suchdol, s čímž městská část roz-

hodně nesouhlasí, by zrušení přivaděče Rybářka a vybudování tunelového přivaděče Kamýcká výrazně
omezilo negativní vlivy tohoto nevhodného řešení okruhu.
Mezi dalšími požadavky je posouzení variant SOKP včetně varianty regionální, sloučení do jednoho posouzení EIA obou souvisejících staveb
518 a 519 a posouzení kumulativních
a synergických vlivů s dalšími záměry, jako je např. paralelní dráha ruzyňského letiště.
Další informace včetně obou vyjádření a návrhu tunelového přivaděče
Kamýcká naleznete na webu městské části v sekci Dostavba okruhu.

~
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Vy máte nápad a my pȴání jej zrealizovat aneb

Participativní rozpoƩet
Již třikrát jste mohli v rámci participativního
rozpočtu navrhovat, co byste chtěli mít
na Suchdole. Nejedná se o velké věci, ale díky
Trumfům pro Suchdol nám ve veřejném prostoru
přibyla např. pítka, přístřešek k autobusové
zastávce, trampolíny, cyklopumpa nebo ping-pongové stoly.
dyž se hlasuje o předložených
návrzích, někteří říkají či píší
na facebooku, proč se raději
neudělá to či ono. Teď je ten
pravý okamžik pro návrhy. Pokud
máte nápad, jak byste vylepšili veřejný prostor v naší městské části,
můžete svůj návrh podat do 11. pro-

K

since 2019. V rozpočtu na příští rok
máme vyčleněno 450 tisíc Kč. Náklady na realizaci jednoho projektu
mohou být až do výše 225 tisíc Kč.
Formulář žádosti je jednoduchý.
Pokud byste potřebovali pomoc či
jen chtěli svůj záměr prodiskutovat,
můžete přijít na konzultaci v pondě-

lí 2. prosince mezi 17. a 19. hodinou
a 9. prosince od 17 do 21 hodin. Pokud se vám žádný z uvedených termínů nehodí, napište na v.stepankova@
praha-suchdol.cz.
Těšíme se na vaše návrhy „trumfů
pro Suchdol“.

~

-red-
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Beseda seٶzástupci

LetištƸ Václava Havla
aneb Jak (ne)obhájit letecký hluk
Představitelé Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni přijali pozvání městské části
na besedu s občany, která proběhla ve středu 16. října. Hosté byli přivítáni starostou
Petrem Hejlem. Setkání bylo zaměřeno zejména na objasnění příčin významného
nárůstu nočního leteckého hluku v minulých letech. Zástupci letiště nás informovali
o přijatých opatřeních k omezení hluku a představili aktuální podoby rozšíření
letiště. Po úvodní prezentaci probíhala diskuse za účasti vedení městské části.
a letiště se setkání zúčastnil
místopředseda představenstva
Jiří Kraus, který na úvod informoval o trvajícím nárůstu provozu letiště, který se bohužel negativně
odrazil i ve zvýšeném nočním provozu
v letech 2017–2018. Z prezentovaných
grafů a čísel vyplynulo, že se letišti
díky změnám v organizaci a plánování
provozu podařilo v roce 2019 mírně
snížit letecký provoz v nočních hodinách. Dále pan místopředseda zmínil
spolupráci s obcemi a informoval
o rozvojových plánech letiště, například o dostavbách a úpravách terminálů s postupným zvyšováním kapacity až na 23 mil., resp. 30 mil. cestujících kolem roku 2030. Dále uvedl
důvody výstavby paralelní dráhy a dobu předpokládaného zprovoznění
paralelní dráhy v roce 2028.
V navazujícím vystoupení paní Soňa Hykyšová, ředitelka ochrany životního prostředí letiště, představila změny
v monitoringu leteckého hluku (měřicí
stanice hluku v ulici U Kapličky) s tím, že
letiště vždy plnilo všechny limity leteckého hluku za hranicí OHP. V další části zmínila předpoklad dalšího omezení
nočního provozu po výstavbě dráhy, deklarovala závaznost závěrů dokumentace EIA s max. kapacitou 21,2 mil. cestujících při 258 000 letů za rok a uzavření
letiště v noci od 24:00 do 5:29 hodin.
Za městskou část následně krátce vystoupil místostarosta Václav Vik,
který poděkoval zástupcům letiště
za návštěvu Suchdola, k níž ke škodě
věci došlo po více než 10 letech. Současně vyjádřil přesvědčení a přání,
aby ze zlepšila informovanost měst-

Z
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SCHEMATICKÝ ZÁKRES HLUKOVÉHO
PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA

Stávající hlukové pásmo
Limitní izofona pro denní dobu
Limitní izofona pro noční dobu

ské části o záměrech letiště a aby byl
konečně zahájen dialog o věcných
problémech. Jako příklad uvedl zcela nelogické a nesprávné vymezení plánovaného ochranného hlukového pásma, které je nepřiměřeně velké
a ignoruje ochranu obyvatel mezi dráhami. Suchdol bude rozšířením letiště
ze všech obcí a městských částí nejvíce dotčen nočním i denním hlukem
a mělo by být zájmem obou stran pokusit se vyjasnit a zajistit podmínky
pro přijatelný život na Suchdole.
Předmětem zájmu občanů byl samozřejmě dlouhodobý rozvoj provozu, kde bylo opakovaně upozorněno na rozpor mezi počtem 258 000
(nadhodnocených?) budoucích plánovaných letů a (podhodnoceným)
předpokládaným počtem cestujících
(21,2 mil.) při uváděné výhledové obsazenosti letadel 130–140 cestujících
na jeden let. V této souvislosti se také diskutovalo o (ne)závaznosti závěrů
stanoviska Ministerstva životního pro-

středí k dokumentaci EIA s uváděnou
maximální kapacitou 21,2 mil. cestujících při porovnání s aktuálními plány
rozvoje letiště na 30–35 mil. cestujících. Ukázaly se rovněž rozdílné názory na potřebnost podpory dalšího rozvoje turistiky, což je jeden z hlavních
pilířů předpokládaného rozvoje letiště – rozvoj turistiky a dálkových letů
z oblasti Dálného východu.
Dlouhá diskuse byla věnována také
podivnému prodloužení OHP u původní dráhy nad Starým Suchdolem, kde
má noční provoz výrazně poklesnout,
ale v rozporu s tím se má noční hluk
dle předpokladů a výpočtů letiště rozšířit na další území.
V besedě také bylo upozorněno
na disproporci mezi ﬁnančním příspěvkem letiště okolním obcím (Suchdol obdržel od roku 2005 cca 16 mil. Kč)
a dlouhodobými miliardovými zisky letiště. Nepodařilo se rovněž objasnit, proč nelze uzavřít letiště od 24:00
do 5:29 hodin už nyní, což byl opakovaný námět ze strany občanů – budoucí
noční provoz se má i nadále odehrávat
na stejné stávající dráze nad Starým
Suchdolem, počet nočních letů nebude
podstatně jiný, hodinová kapacita dráhy by měla i stávající počty nočních letů
za 2,5 hodiny provozu zvládnout. Asi to
nelze provést okamžitě, ale…
Řada nejasností ohledně budoucího i současného provozu nebyla zatím objasněna, nad mnoha tématy by
se zjevně dalo diskutovat hodiny, ale
závěrem byla konstatována vůle obou
stran na opětovné setkání ještě před
koncem roku 2019.

~
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POZNEJTE SVÉ HASI#E

Mám rád zásahy

se šɊastným koncem
aneb Rozhovor s Oldou BradáƩem,
velitelem suchdolských hasiƩɥ
O suchdolských hasičích již bylo v našem periodiku
napsáno mnoho. Pravidelně sledujeme jejich aktivity
nejen v Suchdolských listech, ale hlavně na sociálních
sítích. Díky tomu víme, že se rozhodně nenudí a že
hasičinu dělají nejen dobrovolně, ale především rádi
a s nehraným nadšením. Jak vidí fungování Jednotky
Sboru dobrovolných hasičů na Suchdole jejich velitel?
Jak jsi u hasičů dlouho a co tě přimělo se k nim přidat?
U hasičů jsem od roku 2006. K myšlence přidat se k nim mě přivedl jeden bývalý člen jednotky. Bylo to
na fotbalovém utkání našeho Slavoje, když se mě zeptal, jestli bych
se nechtěl stát dobrovolným hasičem. Proč ne, řekl jsem si. Vždyť
i můj táta byl suchdolským hasičem.
A tak jsem hned další týden vyrazil
na hasičárnu.
Co tě přimělo dělat velitele Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
(JSDH)?
Přimělo? To se tak říct nedá. Spíš
se to postupem času vyvinulo.
Uzrálo.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

~
~
~
~
~

Sbor dobrovolných hasičů
u nás funguje od roku 1890
V jednotce aktuálně působí
15 hasičů a jedna hasička
Nejmladšímu členu je
21 a nejstaršímu 53 let
V roce 2018 suchdolští hasiči
vyjížděli k 46 případům
Každý člen jednotky musí
za rok absolvovat min. 40 hodin odborné přípravy

Jaká je spojitost mezi JSDH a Sborem dobrovolných hasičů (SDH)?
Dříve, například za doby mého táty,
se to nerozdělovalo. Jednotka byla
součástí Sboru a vše bylo v jednom.
Dnes už je situace jiná a v mnohém
i komplikovanější. Sbor a Jednotka
jsou v podstatě dva nezávislé subjekty. Jednotka spadá pod úřad naší
městské části, která ji také ﬁnancuje a zaštiťuje. Je vysílána operačním
střediskem hasičského záchranného
sboru hl. m. Prahy k různým mimořádným situacím, jako jsou požáry,
popadané stromy, čerpání, povodně apod. Takže co se týká takzvané „mokré“ hasičiny, tak tu plní právě jednotka.
Jak se z tvého pohledu změnilo fungování jednotek dobrovolných hasičů v průběhu například posledních
30 let?
Řekl bych, že se výrazně zvýšily nároky na dobrovolné hasiče. A to jak
na fyzickou zdatnost, tak na odbornou připravenost a technickou vybavenost. Působnost hasičů se postupem času velmi rozšířila a dnes již
hasiči zasahují téměř u jakékoli mimořádné události (požáry, povodně,
dopravní nehody, spadlé stromy, záchrana osob z hloubek i výšek, různorodá technická pomoc apod.)
K jakým zásahům vyjíždíte
nejčastěji?

V dnešní době již požárů naštěstí
ubývá, takže se čím dál častěji jezdí
na čerpání zatopených sklepů, popadané stromy, záchranu zvířat, likvidaci následků dopravních nehod,
v letních měsících pak k likvidacím
nebezpečného hmyzu.
Na jaký zásah vzpomínáš rád nebo
nerad?
To se dá těžko říct. Nikdo nevzpomíná rád na zásah, který nedopadl dobře a u kterého například došlo k úmrtí
člověka. Z takových zásahů se snažíme poučit a jít dál. Protiváhou tomu
jsou zásahy se šťastným koncem, kdy
máte dobrý pocit z toho, že jste pomohli někomu v nouzi. Naštěstí těch
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s dobrým koncem je výrazná většina. S úsměvem například vzpomínám
na záchranu srnky, která uvízla v nádrži s vodou a na to, jak vesele pelášila pryč, když jsme ji vyprostili.
Jaký byl tvůj největší zásah?
Co se týká délky zásahu, tak samozřejmě povodně. Z pohledu náročnosti by to byl požár průmyslového
paláce, nebo požáry tržnice Sapa.

Jaký máte v jednotce kolektiv, potřebujete nové síly?
Jsme taková druhá rodina. Držíme
při sobě a víme, že se jeden na druhého můžeme spolehnout. Bez toho by to nešlo. A jestli potřebujeme
nové síly? POTŘEBUJEME! Bohužel v dnešní době moc zájemců není. Takže pokud by měl někdo chuť
a touhu se k nám přidat, velmi rádi
ho mezi sebou přivítáme.

Co plánujete do budoucna pořídit
nebo změnit?
Vybavení pořizujeme průběžně dle
potřeby. Díky podpoře od naší městské části jsme vybaveni velmi dobře.
Asi největší blížící se událostí je plánovaná stavba nové moderní hasičské zbrojnice, ve které bude umístěno
i stanoviště zdravotnické záchranné
služby a služebna Městské policie.

~

Pavla Bradáčová

Falešné exekuce
a sdílené ubytování

Exekucí je v České republice více jak 800 000. Číslo je to skutečně katastrofální.
Není bohužel divu, že i tato skutečnost je zneužívána různými nepoctivci. V České
republice přibývá falešných exekutorů a podvodných vymahačů a tzv. falešných
exekucí. Příčinou je i neznalost lidí, kteří nevědí, jak exekuce probíhá a kdo je
soudní exekutor.
červnu letošního roku se objevily podvodné e-maily vyhrožující exekucí. V minulosti
nebyly výjimkou podobné telefonické hovory, ve kterých někdo
tvrdí, že máte dluh. Někteří z falešných exekutorů kromě názvu matou
i kulatým razítkem s motivy státního
znaku či váhy. Byly zaznamenány
podvodné výzvy k zaplacení peněz
pod pohrůžkou exekuce také po návštěvě různých e-shopů s levným
zbožím, jejichž zboží jste si
neobjednali.
V letošním roce se již řešila kauza, kdy byly lidem zasílány podvodné e-maily od údajných exekutorů
s falešnou výzvou k úhradě dluhu. Po otevření e-mailu a jeho přílohy s údajným popisem dluhu došlo
k zavirování počítače. Proto i z tohoto důvodu lze doporučit na takový e-mail nijak neodpovídat a neotevírat přílohy – ty by mohly inﬁkovat
váš počítač.
V případě „vymahačské“ e-mailové korespondence nebo i telefonátu je třeba mít na paměti, že exekutor se nikdy neozývá prostřednictvím
e-mailu ani telefonu. Zahájení exekuce musí být nařízeno soudem.
Ve chvíli, kdy exekutor obdrží vyrozumění od soudu, je povinen o zahájení
do 15 dnů informovat dlužníka. Vždy

V
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tak ale koná prostřednictvím listovní zásilky do vlastních rukou (anebo
datovou schránkou). V případě krajní
nejistoty o existenci dluhu je na místě kontaktování exekutorské komory,
která vede soustředěnou databázi
dlužníků a dluhů. Na ni se lze obrátit
s žádostí o prověření, zda jste v databázi evidováni.
SDÍLENÉ UBYTOVÁNÍ
Původní myšlenka pronajmout nepoužívaný pokoj nebo byt k přespání a přivydělat si přerostla postupně
do klasického podnikání. Nejvíc využívaná platforma pro zprostředkování takovýchto pobytů je americké
Airbnb. Nabídka postupně směruje stále víc na celé byty a často hostitel má k tomuto účelu víc nemovitostí. Tato zjištění vedla i k tomu, že
se na tento způsob podnikání stále
více soustřeďuje pozornost a kontrola státu. Jistě příjemný přivýdělek je
však spojen s řadou povinností, zejména daňových.
I proto berní úřady v létě zahájily
velkou kontrolní akci, při níž vyzývaly kontrolované osoby ke správnému
placení daně z příjmů z krátkodobého ubytování a zejména i DPH. Jak
uvedly Hospodářské noviny, ﬁnanční
správa dala dohromady databázi několika tisíc osob, které dostávají pe-

níze od Airbnb, a postupně ji rozšířila i o Booking.com. Odkud data bere,
nesdělila.
Z metodických výkladů ﬁnanční
správy vyplývají některé zásadní informace. Například nabízení nemovitosti přes Airbnb se tváří jako nájem,
a tak můžete snadno získat dojem, že
příjmy z této činnosti se daní jako příjmy z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů (zákona č. 586/1992 Sb.).
Vzhledem k tomu, že se přes tuto
platformu ale nabízí jen krátkodobé
ubytování, může se jednat spíš o příjmy z podnikání (přesněji příjmy ze samostatné činnosti), které se daní podle § 7 cit. zákona.
Pro posouzení povahy příjmů je
podstatný charakter a časový úsek
poskytovaného ubytování. Tedy zda
svou nemovitost poskytujete na delší dobu a účelem je zajištění bytové potřeby nájemce (jeho domácnosti), nebo poskytujete jen krátkodobé
ubytování, které využívají např. turisté při rekreaci, sezónní pracovníci,
studenti apod.
Dále je třeba hledět i na to, zda
v rámci ubytování zajišťujete nájemci jen základní služby s tím spojené (dodávky vody a tepla, odvoz
odpadu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání apod.) nebo i další služby (např. stravování,
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úklid v domácnosti, poskytování lůžkovin nebo drobné opravy), které si
v klasickém nájmu zajišťuje nájemce
na rozdíl od vašeho případu sám.
Lze odvodit, že pokud poskytujete opakovaně a pravidelně krátkodobější ubytování (na dny a týdny) třeba turistům při rekreaci a staráte
se o ně a inzerujete cenu za ubytování za dny či týdny, jedná se o ubytovací služby. Metodický pokyn v této souvislosti doslova zmiňuje právě
i soustavnou nabídku vašich ubytovacích kapacit přes platformy, jako
je Airbnb. Pak jde o podnikání. Taková činnost, je-li vykonávána soustavně, na vlastní jméno, odpovědnost a za účelem dosažení zisku, už
spadá svou povahou do výkonu samostatné výdělečné činnosti a vy
byste ji měli poskytovat na živnostenský list podle § 7 odst. 1 písm. b)
cit. zákona nebo nemáte-li živnostenský list, pak alespoň dle § 7 odst.
1 písm. c). Máte-li živnostenský list,
můžete uplatňovat výdajový paušál ve výši 60 %, v opačném případě
můžete odečíst jen paušál 40 %.
Daní z příjmu fyzických osob to ale
ještě končit nemusí. Jak upozorňuje Finanční správa, osoba poskytující ubytovací služby prostřednictvím
zprostředkující společnosti, jako je
například Airbnb, uskutečňuje ekonomickou činnost, proto je osobou
povinnou k dani podle zákona o dani
z přidané hodnoty. K registraci DPH

vzniká povinnost, pokud obrat (souhrn úplat bez daně) za posledních
12 bezprostředně předcházejících
a po sobě jdoucích měsíců přesáhne
částku 1 mil. Kč. Příjmy z poskytování ubytování přes Airbnb se do tohoto obratu musí započíst. Jde-li
už o plátce DPH, musí zahrnout tyto ubytovací služby mezi standardní
zdanitelná plnění v daňovém přiznání
k DPH. Ale pozor, ubytování a nájem
mají odlišný daňový režim. Ubytování je v 15% sazbě DPH, krátkodobý
nájem v 21% sazbě DPH.
Je-li zprostředkovatelskou společností (např. Airbnb) neusazenou
v tuzemsku poskytována elektronická služba (např. servisní poplatek za použití online platformy - který si Airbnb z celkové částky strhává
a je za zprostředkování ubytování či
zpracování platby), pak musí její příjemci – osoby povinné k dani – uhradit DPH z této služby v tuzemsku.
Pokud ještě nejsou registrováni jako
plátci DPH, jsou povinni se registrovat z důvodu přijetí této služby jako
tzv. identiﬁkovaná osoba. To je něco
jiného než obvyklý „plátce DPH“, ani
ten totiž nemusí být rovnou identiﬁkovanou osobou. Právě toto je jednou z nově kontrolovaných oblastí
ze strany berních úřadů.
Dalším důsledkem, který může vyplývat z poskytování ubytování přes Airbnb, může být i evidence
tržeb, a to v závislosti na druhu uza-

vřené smlouvy mezi poskytovatelem
a zprostředkovatelskou společností (Airbnb).
Poskytovatelé služeb Airbnb mají
tyto povinnosti:
získat oprávnění k poskytování
ubytovací činnosti na živnostenském úřadě (volná živnost),
zaregistrovat se na ﬁnančním
úřadě jako plátce daně z příjmů
(fyzických či právnických osob
– dle formy podnikání),
platit daň z příjmů po skončení
zdaňovacího období,
v případě tržeb v hotovosti plnit
povinnosti týkající se EET (elektronická evidence tržeb),
registrovat se jako identiﬁkovaná osoba – neboť použitím
platformy Airbnb přijali službu
od osoby neusazené v tuzemsku,
ze servisního poplatku přiznat
a zaplatit DPH.

~
~

~
~

A poslední novinkou platnou pro sdílené ubytovávání je nedávno přijatá
zákonná úprava o povinnosti platit
ubytovací poplatek, který se dosud
vybíral jen v turisticky nebo lázeňsky atraktivních obcích, nyní to bude od 1. ledna 2020 vybíráno všude. Ze zákona
je jeho výše stanovena na 21 Kč za osobu a den, od r. 2021
se zvýší na 50 Kč.

~

JUDr. Zlata Kohoutová

Pozvání na výstavu BAREVNÉ SNY
JANA FAFEJTOVÁ

EUGENIE GORPINI

BAREVNÉ SNY
Výstava obrazƽ v AlšovĢ kabinetu, radnice M Praha-Suchdol,
Suchdolské námĢstí 734/3, Praha-Suchdol.
(spojení bus 107, 147, 160, 359 ʹ zastávka Internacionální)

Vernisáž 28.11.2019 v 17.00 hod. ʹ jste srdeēnĢ zváni.
Výstava potrvá 28.11.2019 ʹ 23.1.2020, PoʹPá v provozní dobĢ úƎadu

d 28. listopadu 2019 do poloviny ledna můžete v Alšově
kabinetu zhlédnout velmi
pestrou výstavu BAREVNÉ
SNY. Autorky Jana Fafejtová
a Eugenie Gorpinič představily
nejen pestrost barev, ale i pestrost
motivů a technik. Pracují s olejem,
pastelem, akvarelem a vymývanou
tuší, někdy i techniky zkombinují.
Obě mají rády přírodu, a tak zde
převládají přírodní motivy. Každá
z autorek používá rozdílné styly
malby, což činí výstavu velmi pestrou a motivující k srovnávání obou
stylů. Přijďte si užívat barev a radosti, které z obrazů jen září. Výstava je ke zhlédnutí ve všední dny
dle otevírací doby úřadu.

O

~

Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka
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Svatosad

Chystáte svatbu a přáli byste si dárek, který potěší i vaše okolí, vaše budoucí děti
a následující generace? Dárek, který neskončí zaprášený na půdě, ale vytvoří
trvalou hodnotu v krajině? Inspirujte se manžely Trčkovými a jejich krásným
počinem na Starém Suchdole.
ominika a Filip si namísto klasických dárků nechali od svých
svatebčanů nadělit 50 ovocných stromků, aby společně
vysadili novomanželský „Svatosad“
a následně ho věnovali městské
části Praha–Suchdol. Letos je tomu
už dva roky, co si řekli své ANO,
a dohromady se svými blízkými kopli
do země. Jejich stromy dobře prospívají a zimu zvládly bravurně. Vznikl kouzelný prostor, kde místo sekaček spásají trávu ovečky a kde je
vítaný každý návštěvník nebo náhodný výletník. Odpočinout si můžete
ve stínu Napoleonovy třešně, jabloně Strýmky nebo Kardinála žíhaného, tedy samozřejmě až trochu povyrostou. Jména odrůd a laskavých
dárců najdete na štítcích u jednotlivých stromů. S realizací celého projektu pomáhá spolek Na ovoce, který lidi podporuje v zodpovědném
využívání přírodního bohatství v podobě volně rostoucích ovocných
stromů, keřů či bylinek. Dále
se na údržbě sadu podílí Jestřábník

D
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– spolek pro ochranu přírody a krajiny. Nejde však jen o stromy.
Kromě oázy klidu vznikla i dojemná tradice každoročního setkávání příbuzných a kamarádů manželů Trčkových. Letos onen den připadl
na 20. října, kdy se v odpoledních hodinách začali pomalu scházet tehdejší svatebčani, každý minimálně s pekáčem domácích buchet. Nálada byla
opravdu srdečná a dojemná, všichni
si měli hodně co říct. Opravilo se, co
bylo potřeba, opekli se buřty a všichni
si užívali podzimního slunce.
„Dělá mi to pořád velkou radost,
stejně jako na začátku. Jedna věc je,
že vznikl ovocný sad, ale nás hlavně
strašně baví ta představa, že se tady budeme procházet za 15 let mezi vzrostlými stromy a že po nás něco zůstane. No a pak tahle setkání, ta
jsou nepopsatelná,“ shrnula celou tradici paní Dominika Trčková.
Díky, Dominiko a Filipe. Každý
strom z vašeho sadu je zároveň dárkem pro nás všechny!

~

Lenka Linhartová
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Pȴivítali jsme nové

suchdolské obƩánky

vakrát do roka probíhá
na radnici slavnostní vítání
nových občánků. V sobotu
5. října 2019 jsme přivítali
sedm suchdolských holčiček
a osm chlapečků. K prvnímu přivítání jim krásně zazpívali a zarecitovali o pár let starší předškoláci z oddělení Soviček z mateřské
školy K Roztokům. Následovala
gratulace od pana starosty a zapsání do pamětní knihy. Rodiče si
na památku odnesli knížku „Rozpustilé říkanky, které nejsou z čítanky“, od autora Pavla Beneše
s ilustracemi suchdolského učitele Radovana Papeže.
Přejeme suchdolským občánkům mnoho štěstí a zdraví a hlavně mnoho radosti s jejich
rodiči a sourozenci. Jarní vítání se uskuteční v sobotu 4. dubna 2020, již nyní se můžete přihlašovat v sekretariátu starosty
na radnici.

D

~

Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka
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VýpoƩetní technika pro školu
nes už málokdo pochybuje o tom, že budoucnost
vzdělávání je spjata s technologiemi. Stačí se podívat na dnešní mládež a digitální prostředí, ve kterém žije. Rozvoj informačních a komunikačních
technologií (ICT) ve škole a jejich zavádění do výuky je
oblastí stále novou, dynamickou a pro udržení kvalitního
vzdělání velmi důležitou. ICT tvoří počítač, internet a datový projektor, ale i interaktivní tabule, digitální fotoaparát, kamera, mobilní telefon atd.
V době, kdy žáci běžně využívají mobily a tablety, ať pro
komunikaci, zábavu či přípravu do školy, se ICT stává také běžnou součástí výuky ve školách. Umožňuje svou různorodostí žáky motivovat a pomáhá jim osvojit si pozitivní přístup k učení. Využíváním obrázků, schémat a videí
podporuje střídání činností a přináší do výuky názornost,
která zvyšuje úspěšnost zapamatování a zpětného vybavování informací. Učení žáků již není závislé pouze na intelektuální aktivitě učitele, ale sami žáci musí konstruovat
své znalosti a učitelé se stávají průvodci, jejichž nejdůležitějším posláním je naučit žáky učit se.
Na suchdolské základní škole M. Alše díky paní ředitelce Mgr. Kejharové, které se podařilo během svého dosavadního šestiletého působení zajistit plynulý chod školy, stabilizovat
učitelský sbor a zefektivnit spolupráci se zákonnými zástupci a zřizovatelem, došlo k navý-

D

šení počtu žáků z 299 na 633, tříd ze 14 na 27, učitelů z 24
na 38, asistentů pedagoga ze 2 na 9, vychovatelek ŠD
ze 6 na 10, strávníků z 275 na 580, ale i multimediálních
učeben ze 2 na 26. Současná kapacita školy (650 žáků)
bude brzo naplněna.
Vedení školy neustále zlepšuje materiálně technické podmínky pro výuku. Přesto při takovém nárůstu žáků a zvyšujícímu se tlaku na zajištění informační gramotnosti a implementaci ICT dle požadavků vzdělávacích
programů, Česká školní inspekce ve zprávě z kontrolní
činnosti probíhající v 01/2019 vyhodnotila současný stav
ICT jako nedostatečný. Proto Rada MČ Praha-Suchdol,
jako zřizovatel ZŠ, nechala zpracovat „Analýzu současného stavu a plán obnovy a rozvoje ICT na ZŠ M. Alše“.
Na jejím základě bylo po konzultacích s vedením školy
navrženo doplnění a obnova ICT, včetně odhadů ﬁnančních nákladů rozdělených do tří let podle priorit. V první etapě, rok pořízení 2019, navrhla rada a zastupitelstvo
schválilo poskytnout škole účelový příspěvek ve výši
700 tis. Kč, ze kterých budou pořízeny notebooky
pro učitele, učebny budou dovybaveny audiovizuální technikou a počítači. Na příští rok je
v plánu rekonstrukce počítačové učebny. Žáci
a učitelé se tak mají na co těšit.

~

Ing. Andrea Hrobská Mináriková,
Sdružení občanů Suchdola

Rok 2019 oƩima
z opoziƩních lavic
sát v říjnu článek bilancující letošní rok se může zdát
předčasné, ale příprava tištěných novin si prostě
žádá svůj čas. Pokusíme se tedy shrnout vše podstatné a případné „novinky“ z listopadového zastupitelstva si necháme na příště.
Dovolíme si začít tématem „otevřené radnice“. Bod, který jsme přednesli na zastupitelstvu z kraje letošního roku
a který se následně povedlo uvést v život. Díky němu jste
radnicí dostatečně dopředu informováni o všech podstatných jednáních a schůzích. Můžete sledovat každé
zasedání suchdolského zastupitelstva online. Máte
přehled o mzdách a odměnách vyplácených vámi voleným zástupcům. To vše na internetových
stránkách naší městské části.
Pak zde máme dva velké projekty, u nichž není pochyb, že jsou pro Suchdol přínosem. Bohužel
se s vedením radnice neshodneme na jejich provedení. Prvním je stavba komunitního centra na střeše
budovy radnice. Z našeho pohledu by toto centrum
mělo být co nejlépe přístupné veřejnosti, a proto by se mělo nacházet hned v prvním patře. Druhým projektem je stavba nové multifunkční haly.
Zde se ukázalo, že od začátku chybí jasná koncepce

P

ze strany zadavatele, jak danou halu využívat. Máme krásný
projekt, který není ideální ani pro využívání ze strany základní školy, protože z ekonomických důvodů pravděpodobně
přijde o propojení se ZŠ suchou nohou. A není ideální ani pro
co nejširší využití ze strany sportovních klubů a veřejnosti,
protože nemá dostatečně velkou herní plochu, např. pro házenou. Při tom všem náklady na celý projekt víc jak dvojnásobně překročily hranici uvedenou v zadání. Je tedy otázkou, zda nedošlo k porušení pravidel veřejné soutěže a zda
je pro Suchdol takový projekt ﬁnančně realizovatelný?
Evergreenem zůstává stavba vnějšího pražského okruhu pod Suchdolem. Zde však došlo z našeho pohledu k podstatné změně. Konečně zástupci SOS začali jednat z Prahou, jak vést okruh
pod Suchdolem a přitom nejlépe eliminovat následky této stavby pro Suchdoláky. Ve hře je tak
studie o zrušení přivaděče Rybářka a podtunelování ulice Kamýcké. Uvidíme, co se v dané věci ještě
podaří dojednat.
Závěrem nám dovolte popřát vám krásné vánoční svátky a vše dobré do nového roku!

Texty v rubrice Názory zastupitelů nejsou redakčně upravovány.
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Jana Hanusová, Marek Bor,
zastupitelé za Sdružení občanů pro rozvoj Suchdola
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MultifunkƩní hala
– mƸjme se na pozoru
uchdol se ještě v předchozím volebním období
rozhodl realizovat obrovský stavební projekt –
Multifunkční halu (MH). Ve výběrovém řízení byl
v létě 2018 vybrán nejlepší architektonický návrh
z dílny „ov architekti s.r.o.“, kteří dle hodnoticí komise
nejlépe splnili zadání na podobu MH, její funkčnosti
i začlenění do území. Hlavně se vešli do maximálního
rozpočtu, požadovaného Suchdolem – 100 až max.
130 milionů korun včetně rezervy.
S „ov architekti“ byla dne 11. 3. 2019 uzavřena smlouva o dílo na přípravu veškeré projektové dokumentace
za celkovou odměnu ve výši 10 250 000 Kč.
Na zasedání Komise územního rozvoje a infrastruktury (KURI) a navazujícím zastupitelstvu v září 2019 nám
„ov architekti“ představili Dopracováni studie architektonického a stavebního řešení (Studie). Z něj k našemu zděšení vyplynulo, že náklady na MH budou mezi
220 až 240 miliony korun (tedy navýšení o neuvěřitelných 120 %). Navíc, roční provozní náklady by dosahovaly cca 4,3 milionu korun.
I pokud bychom za této situace obdrželi maximální možné dotace (od hl. m. Prahy, resp. z jiných veřejných zdrojů – v ideálním případě maximálně 80–85 % ceny celého projektu), stavba
MH by vyšla Suchdol na neuvěřitelných cca
50 milionů Kč, což je výše ročního rozpočtu
Suchdola. Navíc, na provoz MH nedostane Such-

S

dol žádnou dotaci a provoz by musel zajistit z vlastních
prostředků. A to by bylo zhola nemožné (polovina kapacity MH by byla určena, logicky a správně, dětem),
když kapacitu si „na sebe vydělat“ by MH měla jen několik hodin denně.
„ov architekti“ změnili podmínky zadávacího řízení a Suchdol by neměl, ba co více, nesmí pokračovat
v přípravě projektu za těchto podmínek. Porušoval by
tak zákon o zadávání veřejných zakázek. To jsem zastupitelstvu sdělil, přičemž to zadalo radě, aby prověřila, zda pokračování v přípravě Projektu MH s „ov architekti“ je, či není v souladu se zákonem.
Podotýkám, že do dnešního dne MČ Suchdol nezadala, k mému velkému údivu, k tomuto projektu vypracování studie proveditelnosti včetně analýzy nákladů a přínosů MH (což je klíčová studie). Pouze touto
formou lze posoudit, zda MČ Suchdol bude schopna splácet úvěr a zajistit z vlastních zdrojů provoz MH.
Bez ní jsme se do takto nákladné stavby vůbec neměli pouštět.
Studie je povedená a bylo by skvělé takovou halu mít. Nemůžeme však za této situace v projektu pokračovat kvůli pravděpodobně nezákonnému postupu a kvůli nejasnostem ohledně
možností ﬁnancování z vlastních zdrojů.

~

JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE,
zastupitel za sdružení „Žijeme pro Suchdol“

Texty v rubrice Názory zastupitelů nejsou redakčně upravovány.
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Reakce na článek „Zastánci okruhu
přes Suchdol se mýlí“, autor Vladimír
Hynek, Suchdolské listy 3/2019
Suchdolských listech č. 3/2019
byl uveřejněn článek pana
Vladimíra Hynka, který uvádí
informace, jež nejsou pravdivé. Pan Hynek nepravdivě označil
sdružení „Žijeme pro Suchdol“ za „zastánce okruhu“ a nařkl členy sdružení ze šíření nepravdivých informací.
Tato tvrzení jsme nuceni důrazně
odmítnout, neboť jsou naprosto nepodložená a nezakládají se na pravdě. Naše sdružení je a vždy bylo zastáncem vyřešení zoufalé dopravní
situace Suchdola ku jeho prospěchu.
Je to autor sám, jako bývalý kandidát do našeho zastupitel-
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stva za hnutí SOS v roce 2010, který
ve vlastním článku používá tvrzení
ohledně způsobu případné výstavby tunelu, jež jsou stará cca 25 let
a v současné době jsou již dávno
překonána.
Pokud se k autorovi nedostaly aktuální informace o způsobu případné
výstavby okruhu, nelze za to vinit naše sdružení a doporučujeme mu, aby
se obrátil na Radu MČ Praha-Suchdol v čele s panem starostou. Ti mají
již od června 2018 od investora stavby – ŘSD, k dispozici „technickou
studii pro oznámení EIA“, v níž je jasně a srozumitelně uvedeno, jak má

být (dle aktuální situace) tunel prováděn (ražený, kdy v trase budoucího tunelu dojde toliko k dočasnému
odkrytí zeminy v hloubce cca 2–3m).
Tuto studii však do dnešního dne vedení Suchdola nezveřejnilo. Z jednání
s dotčenými orgány víme, že existuje možnost, jak by se výstavba tunelu mohla změnit na plně ražený tunel,
to bychom ale předbíhali.
Dementujeme tedy informace,
které autor v článku uvádí a ve výsledku mohou poškodit dobré jméno
našeho sdružení.

~

za členy sdružení „Žijeme pro Suchdol“
JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE
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Projekt SMACKER
Dne 24. září se konalo v Praze-Suchdole první setkání zainteresovaných činitelů
v projektu SMACKER, tzv. Local Mobility Forum, jehož hlavním tématem
byla „Udržitelná mobilita v severozápadním segmentu pražské aglomerace“.
Akce se zúčastnilo 33 hostů z řad starostů a zástupců místních samospráv,
magistrátu, Středočeského kraje, ROPIDu, IDSK, Ministerstva dopravy,
Ministerstva pro místní rozvoj, IPRu a dalších institucí.
Za městskou část se zúčastnili radní
Gabriela Lněničková a zástupce ROPIDu Ivo Novotný, který v roli experta
prezentoval zkušenosti s poptávkovou dopravou v ČR. Součástí programu byla diskuse o motivačních
nástrojích na podporu udržitelné dopravy, o průzkumu potřeb uživatelů dopravní sítě a o místních fórech
pro udržitelnou mobilitu. Účastníci také měli možnost navštívit centrum řízení provozu budapešťského
operátora BKK. Komunikace s partnery pokračuje formou emailové korespondence a pravidelných telefoSetkání partnerů projektu v Budapešti nických konferencí.
Další informace o projektu SMACo úvodním představení projektu
SMACKER následovaly odborné
prezentace na téma udržitelná
mobilita (Partnerství pro městskou mobilitu), aktuální stav veřejné
hromadné dopravy na severozápadě
Prahy (ROPID), příprava TT Podbaba –
Suchdol a terminálu Výhledy (IPR
a MČ Praha-Suchdol). Druhá část
setkání byla věnována diskusi, kde
zaznělo mnoho zajímavých podnětů
a informací, např. nutnost posílení
spolupráce mezi Prahou a Středočeským krajem, potřeba výhledově počí- LMF na Suchdole
tat s prodloužením TT ze Suchdola
do Horoměřic (k Lidlu). Zmínilo se také
dočasné řešení P+R na Výhledech,
zavedení nové autobusové linky
než bude zrealizována tramvajová
z Turska k ČZU v Suchdole. Na jaře
trať. Představitelé okolních obcí,
2020 plánujeme další setkání Local
ve kterých je naplánována poměrně
Mobility Forum, jehož účelem bude
rozsáhlá výstavba a velký nárůst obyvyhodnocení aktuálního stavu přívatel, se vyjádřili pozitivně k možnosti prav opatření a spolupráce a diskuse
posílit a zkvalitnit veřejnou hromado dalších krocích.
nou dopravu na severozápadě Prahy.
Koncem září byla podepsána
Komunikace a spolupráce mezi
smlouva s ﬁrmou PRO CEDOP, s.r.o.,
městskou částí a zainteresovanými
která nyní zpracovává studii termisubjekty pokračuje. Ve středu 6. 11.
nálu Výhledy včetně P+R a obchodní
jsme se zúčastnili setkání se zástup- vybavenosti.
ci okolních obcí a ROPIDu ve Velkých
24. a 25. října proběhlo druhé oﬁPřílepech, kde byl představen návrh
ciální setkání partnerů v Budapešti.

P
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KER, zprávy ze setkání i aktuální verzi řešení terminálu Výhledy naleznete
na webu městské části Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz/smacker
a společném webu projektu SMACKER
www.interreg-central.eu/smacker.

~

[red]
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Vážená paní, Vážený pane,
obracíme se na s Vás prosbou o zapojení do anketního šetření, jehož výsledky nám pomohou v rozhodování, jak efektivně
zvyšovat kvalitu života u nás na Suchdole. Budeme rádi, pokud se do šetření zapojíte i Vy osobně, a možnost ovlivnit
budoucnost městské části, ve které žijete, takto využijete. Názor každého jednotlivého obyvatele je pro nás a naši práci
velmi hodnotný.
Anketní šetření je určeno pro občany městské části Praha-Suchdol starší 15 let. PRO KAŽDÉHO OBČANA JE URČEN
POUZE JEDEN DOTAZNÍK.
Při vyplňování se, prosím, držte přesně pokynů u jednotlivých otázek. Zakroužkujte jednu Vámi vybranou možnost.
Například: jste spokojen/a?
ano

1

ne

2

U některých otázek případně odpověď doplňte vlastními slovy. Odpovědi zapisujte čitelně a co nejpřesněji.
Anketa je anonymní, nepodepisujte se. Velmi důležitá je Vaše upřímnost a zodpovězení každé otázky.
Elektronický dotazník lze stáhnout na webu městské části (www.praha-suchdol.cz), případně si ho lze vyzvednout
na radnici či v místní knihovně. Vyplněné dotazníky vhoďte do k tomu určených krabic v knihovně a přízemí radnice nebo
osobně odevzdejte v sekretariátu starosty na radnici.
Termín ukončení sběru anketních lístků je 19. prosince 2019.
Děkujeme všem za zájem o naši městskou část.

1. Účastníte se místního dění – společenských akcí organizovaných v městské části (masopust, čarodějnice, Restaurant
day, Den s hasiči, posvícení…), akcí sportovních (Sportovní den ZŠ, Suchdol běží, CityCross…) či vzdělávacích (besedy,
promítání…)? Kroužkujte, případně odpověď zapište:
ANO - pravidelně

1

ANO - občas

2

NE – nikdy

3

Z jakého důvodu se nezapojujete? Nemáte dostatek informací, nevyhovují Vám nabízené aktivity, případně
z jiného důvodu?
Zapište: …………………………………………………………………………………………………………………...............………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

2. Co byste v této souvislosti vzkázal/a vedení městské části? Máte nápady, jaké aktivity (a pro koho) by se měly ještě
podporovat? Co Vám tady v městské části chybí?
Zapište: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
...............…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………...............…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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3. Na území městské části je budováno nové komunitní centrum.
Co byste v této souvislosti vzkázal/a vedení městské části? Máte nápady, jaké aktivity (a pro koho) by se měly
v komunitním centru nabízet?
Zapište: ………………………………………………………………………………………………………...............………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………...............………………………….
Co byste uvítal/a Vy? Co by Vás osobně do komunitního centra přivedlo?
Zapište: ……………………………………………………………………………………………………………………................………………………….
...............…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Řešíte v současné době Vy, člen Vaší domácnosti, někdo blízký apod. nějaké problémy, se kterými potřebujete
pomoci? Potřebujete s něčím poradit? Jste v tíživé životní situaci a nemáte se na koho obrátit o podporu, pomoc či
péči? Myslíme především formou zřízení nějakých služeb pro obyvatele, které tady v současné době nejsou a chybějí?
O jakou problematickou situaci se jedná a co by Vám mohlo pomoci?
Zapište: ……………………………………………………………………………………………………………………………................………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............…….
................………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

A na závěr Vás poprosíme o doplnění několika sociodemograﬁckých informací o Vaší osobě, které budou využity pouze
pro statistickou analýzu dat. Bez těchto položek bychom nemohli anketu náležitě vyhodnotit.
8. Kolik je vám let? Kroužkujte:

5. Jste? Kroužkujte:
muž

1

15 – 19

1

žena

2

20 – 29

2

30 – 39

3

40 – 49

4

6. Žijete v domácnosti s dětmi školního (ZŠ, SŠ) nebo
předškolního věku? Může se jednat o děti Vaše, případně
o děti Vašeho partnera/Vaší partnerky. Kroužkujte:

50 – 59

5

ano

1

60 – 64

6

ne

2

65 – 69

7

70 – 79

8

80 a více let

9

7. Jste? Kroužkujte:
ekonomicky aktivní (zaměstnanec, OSVČ,
zaměstnavatel, včetně pracujících důchodců)

1

starobní důchodce (nepracující)

2

student, učeň

3

žena v domácnosti (trvale nebo po dobu
mat. dovolené)

4

nezaměstnaný

5

jiné

6

Prostor pro další sdělení:
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9. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání? Kroužkujte:
základní (bez vyučení)

1

vyučen bez maturity nebo SŠ bez maturity

2

vyučen s maturitou nebo SŠ s maturitou

3

vyšší nebo vysoká škola

4

Děkujeme Vám za vyplnění anketního lístku.
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Patnáct rɥží

pro „osvícené“ dámy
Na svatého Václava se u nás pravidelně koná Suchdolské posvícení.
V sobotu 28. září 2019 jsme společně prožili již 15. ročník této báječné tradice.
Ano, je tomu tak, již 15 let se společně setkáváme a veselíme.
Pokračovat v žabích hrátkách mohli návštěvníci u aktivit suchdolského
DDM nebo si něco vyrobit na tvůrčích
dílničkách. Svým zpěvem nás potěšil
dětský pěvecký sbor MIKEŠ pod vedením Evy Benešové ze základní školy. A jelikož si letos připomínáme
30 let od sametové revoluce, klienti Domova Sedlec připravili divadelní ukázku Sametové divadlo. K tomu
všemu jsme mohli ochutnávat domácí koláče, posvícenskou kotlíkovou polévku, pečenou husu a točené
pivečko či lahodný burčák. Sváteční
odpoledne zakončila svou muzikou hudební skupina Reserve band.
Počasí nám přálo, a tak se jubilejní 15. ročník Suchdolského posvícení opět vydařil. Děkujeme všem, kteří
nám pomáhají.
tomuto výročí jsme se rozhodli
poděkovat krásnými růžemi
patnácti suchdolským dámám,
které se každý rok dobrovolně
zapojují do programu posvícení. Ať
už pečou koláče a buchty, vaří tradiční kotlíkovou polévku, nacvičují
divadlo či pěvecké vystoupení, organizují běh a doprovodné aktivity.
Suchdolské posvícení vždy leželo
na ženských bedrech. Pan starosta
před návštěvníky osobně poděkoval

K

Obecenstvo se dobře bavilo

těmto „osvíceným“ dámám a předal
jim symbolicky rudou růži a perníkové srdce.
Tradicí posvícení se stal charitativní běh okolo Suchdolského náměstí na podporu nemocných dětí, kterým pomáhá nadační fond
Pink bubble a naše ZŠ Mikoláše Alše.
Po běhání následoval kulturní program – divadelní představení pro děti „Žabí příběhy Kvaka a Žbluňka“
v podání herců z divadla DAMDAM.

~

Zuzana Krumpholcová, kulturní referentka

Žabí hrátky

Rukodělné stánky
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I knihovny mají své

ILUSTRAČNÍ FOTO

historické paragrafy

Víte, že první zákon týkající se knihoven vyšel už v roce 1919? Jmenoval se Zákon
o knihovnách obecních a dne 22. července 1919 byl díky přípravě knihovnických
předchůdců přijat jako zákon č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních.
Jedná se o náš první knihovní zákon.
ákon podepsaný prezidentem
T. G. Masarykem měl dvanáct
paragrafů a formu nařizovací.
Nařizoval obcím, aby „na doplnění a prohloubení vzdělanosti
všech vrstev národa zřizovaly veřejné knihovny s četbou vzdělávací,
naučnou i zábavnou, která má skutečnou hodnotu“.
Zákon pamatoval na národnostní
menšiny, pro které se mělo zřizovat
zvláštní oddělení všeobecné knihovny, popř. tam, kde národnostní menšina tvoří jen 10 % obyvatelstva, měla být zřízena společná knihovna
pro několik obcí. Úplně vybudovaná
knihovna se měla skládat z půjčovny knih, čítárny časopisů a knihovny příruční.
Dále zde byly určeny lhůty, v nichž
mají obce realizovat minimální program, a to v závislosti na jejich velikosti (v obcích s obecní školou
do jednoho roku, v obcích s méně než 400 obyvateli do dvou let).
Náklady na zřízení a udržování veřejné knihovny byly určovány po-

Z
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dle počtu obyvatelstva, a to ročně
od 30 haléřů do 1 koruny na každého
obyvatele.
Z literatury víme, že zákonu byly
po celou dobu první republiky vytýkány nejrůznější nedostatky a že bylo našimi předchůdci vyvíjeno velké
úsilí o jeho novelizaci. K té však nikdy nedošlo. Poválečné uspořádání střední Evropy a zařazení Československa do sféry vlivu Sovětského
svazu zapříčinilo, že rozvoj knihoven
se vyvíjel jiným směrem.
Ať už měl první knihovnický zákon v očích současníků jakékoli nedostatky, dnes musíme uznat, že byl
na svou dobu velmi pokrokový. Není tedy nadsázkou tvrzení, že první knihovnický zákon z roku 1919 měl
zásadní pozitivní vliv na celý další
vývoj veřejného knihovnictví v Československu ve 20. století. Naši
předchůdci jeho prosazením umožnili mimořádný kvantitativní i kvalitativní rozvoj veřejných knihoven,
který neměl ve většině evropských
států obdoby.

Vzhledem k tomu, že po událostech v roce 1989 se jednotná soustava knihoven postupně rozpadla
a velká část zákona přestala fakticky platit, vznikla poptávka po novém knihovnickém zákoně. Během
90. let se snažila odborná knihovnická veřejnost o přijetí nového knihovního zákona. Podařilo se tak
až v roce 2001, kdy byl přijat zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb.
Zákon upravuje poskytování veřejnosti přístupných knihovnických a informačních služeb – za tím účelem
stanoví práva a povinnosti veřejných
knihoven, které budou tyto služby zabezpečovat, včetně evidence, revize a ochrany knihovních fondů veřejných
knihoven, a sankce
za porušení uložených povinností.

~

Jiřina Klímová Krausová,
vedoucí knihovny

HORIZONT

V Horizontu se dozvíme,

kde zvíȴata pomáhají
V listopadu proběhne v centru Horizont přednáška „Úvod do canisterapie“ od spolku
Tam, kde zvířata pomáhají z.s. Jedná se o spolek, jehož smyslem je rozšířit povědomí o canisterapii a dalších formách terapie prostřednictvím zvířat. Pod jménem
spolku zároveň pracují jednotlivé canisterapeutické týmy (člověk a pes), které
docházejí do různých zařízení a společně lidem pomáhají a dělají radost.
ěhem přednášky se představí
předseda spolku pan Petr
Soukup, který bude mluvit
o samotném spolku, a trenérka
Olga Kapková se svou psí smečkou.
Ta nám představí pojem canisterapie
– v teorii i praxi. Na přednášce se dozvíme nejen cíl a smysl spolku nebo
proč byl založen, ale také co je to
canisterapie, jak se provádí, co je
důležité o ní vědět a jakým způsobem lidem pomáhá.

B

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE
CANISTERAPIE
Soužití člověka a psa se datuje do dávné minulosti. Vzájemným
působením docházelo k modiﬁkaci chování obou a poznávání oboustranné užitečnosti. Přesto aktivním
využívání psa k terapeutickým účelům patří z tohoto hlediska do historie celkem nedávné. K poznání a využívání pozitivního působení psa
na lidskou psychiku dochází ve světě v 50. letech minulého století, u nás
pak až od roku 1990. Není bez zajímavosti, že výraz canisterapie je českým přínosem pro jednu z anglických
kategorií působení zvířete na člověka. Ve světě se používají výrazy
AAA – aktivity s podporou zvířete,
AAT – terapie s podporou zvířete
a AAE – výchova s podporou zvířete. Canisterapie je podpůrná metoda ucelené rehabilitace, kterou lze
spojit i s jinými terapiemi (muzikoterapie, arteterapie, hiporehabilitace
atd.). Jedná se tedy o motivačně až
léčebně zaměřený kontakt člověka
se zvířetem, nejčastěji se psem.
Canisterapie pomáhá zdravým,
ale psychicky strádajícím či tělesně i mentálně postiženým osobám
při rehabilitaci. U autistů plní pes při
dlouhodobém působení funkci pro-

FOTO: JIŘÍ DUŠEK
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středníka mezi nemocným a okolním
světem. U osob s postižením neexistuje věkové omezení – pejsek pomáhá již malým kojencům stejně jako
seniorům, a to jak v domácím prostředí, tak i v různých zařízeních.
FYZICKÝ KONTAKT ČLOVĚKA
SE PSEM NAPOMÁHÁ:
k psychickému uvolnění, prohloubení sociálního cítění a rozvoji citové
složky, zájmu o dění okolo sebe; duševní rovnováze a motivaci nemocného přispívá dotyk hebké srsti, vnímání pohledu věrných psích očí,
k procvičování koncentrace, paměti, orientace v prostoru; rozvíjení
jemné i hrubé motoriky nemocného
(hlazení psa, házení hraček, podávání vlastnoručně rozdrobených pamlsků, držení a vedení psa na vodítku,
navlékání obojku, zapínání karabiny, výuka chůze s pomocí psa, snaha
psa následovat, podlézání či překračování psa, přijímání podávané tlapky od psa apod.),
k uvolnění spastických stahů
svalstva, ale i k relaxaci díky vnímání

~
~

~

energie od psa. Je zajímavé, že hřejivé teplo polohujícího psa – na rozdíl
od termoforu – proniká až do hloubky svalů,
k rozvoji rozumových schopností (cíleně zaměřená hra, rozšiřování
slovní zásoby),
canisterapie nedokáže vyléčit bolavá těla ani různé neduhy, které sebou léta přináší, nabízí však možnost
uspokojit potřebu něžnosti,
pes projevuje svůj zájem spontánně, nevynáší nad člověkem hodnoticí soud, nevadí mu tělesné ani
psychické změny, nerozlišuje mezi krásou a ošklivostí; respektuje člověka takového, jaký skutečně je!

~
~
~

Mezi hlavní cíle canisterapie patří například motivace ke zvýšení fyzické
aktivity, odreagování, rozvoj jemné
motoriky a zlepšení prokrvení periferií, odbourání úzkosti, pocitů osamění, deprese nebo stresu. Canisterapie poskytuje pocit bezpečí a jistoty
a zlepšuje psychický stav klienta díky
kontaktu se psem.

~

Mgr. Jiří Přeučil
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Citycross?
KlidnƸ i v mrazu a bahnƸ!
sobotu 9. listopadu proběhl již
6. ročník oblíbeného cyklo-závodu SUCHDOLSKÝ CITYCROSS. Letos jsme měli rozšířenou crossovou dráhu zpestřenou
o překážky, takže jsme opravdu

V

Crossové překážky
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ochutnali pravý cross. Startovat
mohli jak malé děti a junioři, tak
i profíci v různých kategoriích. Během akce byl připraven doprovodný
program se záchranáři v knihovně,
kde jsme procvičili první pomoc

a dopravní výchovu. I když bylo sychravo, závodit se dalo a všechny to
bavilo! Děkujeme suchdolským organizátorům, že do toho opět šli.

~

Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka

Rozřazení dle věkových kategoriích na startu
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HASI#SKÝ ODSTAVEC

V ohni i mezi žihadly
aneb Zásahy suchdolských hasiƩɥ

V předchozím rozhovoru nám velitel suchdolských hasičů Olda Bradáč prozradil,
že jen za minulý rok jednotka vyjížděla k téměř 50 případům. I letošní rok 2019
museli hasiči mnohokrát takzvaně provětrat své zásahové obleky. Pojďme si
příblížit jejich aktivitu za poslední měsíce.
e zajímavé, jak se povaha zásahů mění v závislosti na ročním
období, resp. na počasí, které je
typické pro konkrétní měsíce.
Například v červenci hasiči kvůli suchu a horku vyjížděli ke dvěma požárům – lesa na Praze 6 a pole v Úněticích. Pak také vyjeli k požáru vozidla
v Horoměřicích, ale tam je otázka vlivu
počasí poněkud sporná… V srpnu
hasiči likvidovali uniklý olej z vozidla
v ulici U Kruhovky a K Horoměřicům
a odstraňovali vyvrácený sloup
na suchdolském fotbalovém hřišti.
V létě a počátkem babího léta se k nám do obydlí stěhují nevítaní sousedé, hasiči jsou proto vybaveni speciálními obleky proti bodavému
hmyzu a odvahou postavit se tisícům
žihadel. Likvidovali tak sršně v MŠ
K Roztokům, vosy v MŠ Vokovická
a v rodinném domě v ulici Nad Dolíky.
Jak již velitel jednotky zmínil, má rád
zásahy se šťastným koncem, k těm
ale bohužel nepatřilo říjnové pátrání
po pohřešované osobě na Suchdole.
Výcviky jsou pro hasiče nesmírně
důležité, protože jsou základem jejich odborné a fyzické připravenosti. Jak by mohl takový hasič vynést
člověka z hořícího bytu bez předcho-
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zího výcviku v zakouřeném prostoru a v dýchací technice? Jak by mohl
ochránit lidský majetek a životy před
ničivými povodněmi, kdyby neuměl
postavit protipovodňové zábrany
a ovládat člun?
V posledních měsících proto suchdolští hasiči absolvovali výcvik v plnění bambivaku, který se používá k hašení požárů. Je zavěšen pod
vrtulníkem a voda v něm se shazuje na místo požáru. Na Orlíku pak
probíhal náročný výcvik na záchranu osob na vodní hladině za použití motorového člunu naší jednotky.
Stěžejní zkušenost nabyli v polygo-

nu Báňské záchranné služby, kdy absolvovali byť tréninkový, ale přesto
nesmírně náročný výcvik v dýchací technice. Dýchací přístroje spolu se svými plícemi a fyzickou kondicí prověřili hasiči také při výcviku
na suchdolském Palpostu. Bojovat
s již zmíněnými povodněmi se hasiči
učí na pravidelných cvičeních ve stavění protipovodňových zábran. Tentokrát to bylo v rámci celopražského
cvičení na Janáčkově nábřeží.
Většiny zásahů a výcviků zůstanou
očím suchdolské široké veřejnosti utajené. Kde naopak můžeme naše
hasiče určitě potkat, to jsou nejrůznější akce. Mezi těmi všemi zmíním
například asistenci při letních kinech
na Komunitní zahradě, aktivní účast
na Slavnostech levého a pravého
břehu v Roztokách nebo na Suchdolském posvícení a Alšovinách. S Prahou 6 jsme také v úzkém kontaktu,
hasiči se proto účastní i nejrůznějších ukázek techniky v mateřských
a základních školách. A kde se s hasiči určitě zase brzy potkáte? Třeba
na parketu v rámci hasičského plesu
dne 25. 1. 2020. Mrkněte do pozvánek, moc se na vás těšíme!

~

Pavla Bradáčová
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Jak jsme charitativnƸ

závodili

ákladní škola Mikoláše Alše pořádala na Suchdolském posvícení charitativní běh pro nadační fond
Pink bubble, který jsme podpořili už v minulých ročnících a také o vánocích prodejem kalendářů. Fond
pomáhá mladým lidem, kterým zkomplikovalo život onkologické onemocnění, být šťastnější a postavit se co nejdříve zpátky na vlastní nohy.
Běhu se zúčastnili dospělí a děti, kteří si domluvili se svým
sponzorem určitou ﬁnanční částku za každé uběhnuté kolečko. Jedno kolo měřilo 250 metrů a závod trval jednu hodinu. Celkem 54 běžců pomohlo vybrat krásných 10 600 Kč.
Nejlepší běžci byli Honza Krumpholc (42 kol = 10,5 km),
Šimon Růžička a Vojta Polách a nejlepší běžkyně Terezka Poláchová (35 kol = 8,75 km), Anežka Genzerová a paní
ředitelka naší ZŠ Alexandra Kejharová.

Z

Gratulujeme vítězům i všem ostatním běžcům a děkujeme za ﬁnanční příspěvky!

~

Michaela Haluzová

Imatrikulace

aneb Co #ech, to muzikant
Ráno 1. října: vypadá to na poslední letní den, těžké mraky střídají ještě teplé
sluníčko. V autobuse 107 potkáváme známé tváře, povídáme si. Najednou se ozve:
„Asi taky jedete tam, kam my, že?“ Podíváme se na sebe, jsme slavnostněji oblečeni,
máme zvláštní, úsměvnou i trochu povznesenou náladu. Naproti sedí dívka, taky
má slavnostní tvář i šat. Ano, mladí i staří, všichni jedeme na imatrikulaci.
y – již delší dobu mladí – do Tereziánského sálu Břevnovského kláštera, kde bude slavnostně zahájena Akademie
umění a kultury pro seniory. Ale ouha, trestuhodná lehkovážnost v Podbabě! Nepřesedli jsme na tramvaj
a autobus se zoufale pomalu vleče
po zacpané ulici Jugoslávských partyzánů. Všichni jsme přitom vědomě
vyrazili z domovů s dost velkým
předstihem. Navzájem probíráme,
která dopravní trasa bude nejlepší,
na konečné v Dejvicích se ale naše
kvinteto rozděluje.
Spěcháme. Což o to, já se normálně pohybuju v mírném poklusu, ale
máme jedno bolavé koleno. Nakonec
dorazíme na místo, ke klášteru, když
zvony akorát vyzvání celou. Do sálu vstupujeme lehce zpocení, ale jen

M
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s minutovým zpožděním. Slavnost
začíná, jak jinak než hymnou všech
studentů a absolventů Gaudeamus
igitur. Pak promlouvá pan ředitel
Tengler ze ZUŠ Jana Hanuše a uvádí našeho patrona, virtuosa Ivana
Klánského, který nás vítá a nám zkoprnělým zahraje na klavír známou
Chopinovu skladbu. Ale která to je?
Ostuda, hlásíme se do hudebky a nevíme to.
Do krásného sálu proudí dopolední světlo a my jsme všichni trochu
dojati. Ano, je nás celkem 83 studentů před imatrikulací tříletého
studia ﬁnancovaného Magistrátem
hlavního městy Prahy. Ze Suchdola,
jako jediné zúčastněné samostatné městské části, je nás dvacet. Pan
ředitel každého jednotlivého adepta vyvolává, vysvětlí, jaký obor bu-

de studovat a u kterého učitele. Poté nám předává dárek, který dorazil
těsně před zahájením až z dalekého Irska. Dáváme si na čas, každému
tleskáme. Jedna studentka už hodně špatně chodí, nevadí, pan ředitel
dojde k ní a blahopřeje jí. Jedna studentka má dnes narozeniny, i dostane pugét. Velký potlesk sklízí čínský
účastník akademie, bude se učit hru
na klavír. Slavnost končí, usmíváme
se na sebe, jdeme pozdravit naše
budoucí učitele.
Moje paní učitelka je ze všech nejkrásnější a nejmilejší.
Cestou na tramvaj se spolu bavíme a přejeme si hezké studium.
Je to opravdu mimořádný den. Výzva i závazek. I trochu legrace. Těšíme se.

~

Adriana Skálová
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Prožitek je nejlepší
prevencí
aneb Interaktivní
divadlo Divadelta
Během říjnových úterních večerů se v Základní
škole Mikoláše Alše uskutečnila série interaktivních
divadelních představení pro děti a jejich rodiče
odehraných spolkem Divadelta.
polek Divadelta již několik let
díky dotaci získané městskou
částí od hlavního města spolupracuje se školou a hraje svá
představení Divadla Fórum zaměřená
na prevenci rizikového chování pro
děti všech ročníků. Diváci těchto
představení nejsou pouhými pozorovateli, ale aktivně se zapojují co celého programu. Jejich zkušenost je
tedy prožitá „na vlastní kůži“, a proto
nezapomenutelná.
Divadlo Fórum otevírá divákovi
možnost ovlivnit průběh jednání. Využívá konﬂiktního divadelního příběhu, který zobrazuje špatná rozhodnutí, špatné chování a většinou končí
velmi negativně. Diváci jsou vybízeni
k tomu, aby vstoupili na jeviště a pokusili se svým zásahem nepříznivý
průběh jednání zvrátit.
Jde o aktivní zapojení do děje s cílem pomoci hlavnímu hrdinovi, ukázat mu lepší cestu. Cílem není najít
a přehrát ideální řešení, ale prostřednictvím divadelní akce a společné diskuse zkoumat svůj vlastní
vztah k danému problému, uvědomit

S

si své způsoby jednání a podrobit je
vnitřní či veřejné kritice.
Tentokrát se projekt zaměřil na rodiče s dětmi. Diváci tak mohli netradičním způsobem otevřít témata, jako
je agresivita a její zvládnutí, nástrahy
internetu, zdravý životní styl a jak alkohol posunuje hranice chování.

Každé představení bylo určeno pro
jinou věkovou skupinu. Ukázalo se,
jak moc je zajímavé komunikovat tyto ožehavé sociální situace. Jak je
důležité umět říci ne a hlavně své ne
zdůvodnit. Všichni diváci měli možnost se do představení aktivně zapojit, hledat možnosti řešení svízelných
situací a zkoušet si nanečisto své
nápady realizovat a testovat jejich
funkčnost, a to přímo s herci.
Velmi krásně vyšlo najevo, jak
moc je důležité mluvit o svých problémech hned, a hlavně s rodiči. Mít
čas na to si sednout a probrat, co mě
trápí, co potřebuji vědět a s čím chci
poradit.
Jedna maminka po představení nazvaném výstižně Připoje-

ná (nástrahy internetu) poznamenala: „Představení bylo prospěšné nejen
pro mou dceru, ale i pro mne samotnou. Ještě doma jsme si spolu o představení dlouho povídaly a hledaly ještě
další možné způsoby, jak se v situacích, které byly v představení ukázány, zachovat.“
Pro herce spolku Divadelta byl
projekt také mimořádný. Během
své práce komunikují dnes a denně s dětmi, ale zapojení samotných rodičů je příjemně překvapilo
a potěšilo.
Jitka Rosenová, umělecká ředitelka Divadelty, poznamenává: „V představení hodně řešíme vztah rodič–dítě. Teď tam rodiče seděli a mohli vše
slyšet a zapojit se. Jejich názory byly velmi cenné a přínosné. Odvaha některých maminek přímo vstoupit na jeviště a zahrát byla fenomenální. Moc
děkujeme za skvělý nápad takto děti a rodiče propojit a těšíme se na další
spolupráci na Suchdole.“

~

-red-

Představení Divadelta
byla hrazena z grantu
hlavního města Prahy
Program adiktologických
služeb pro městské části
pro rok 2019.
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Vzhɥru ke hvƸzdám

aneb Naše ZemƸ maliƩká, veٶvesmíru kuliƩka…
1. Naše Země maličká
ve Vesmíru kulička,
barvy duhy ona má,
svoji náruč otvírá.

3. Jaro, léto, podzim, zima,
oheň, voda, vzduch a hlína.
Překrásná je naše Zem
princezna všech princezen.

5. Umíme se mračit, smát,
taky chvilku trucovat.
Kreslit, zpívat, tancovat,
chceme si jen pořád hrát.

2. Naše krásná planeta
láskou v srdcích rozkvétá!
Máme slunce, hory, květy,
moře, lesy, taky stepi.

4. A my její dětičky
jsme jako ty kuličky:
malé, velké, boubelaté,
vlásky černé, taky zlaté.

6. Bez nás dětí, však to víte,
o lásce se nedozvíte.
Všechno, milá mamičko,
ví jen dětské srdíčko.

Čistá láska září jen, z očí dětí, princezen.

olektiv naší mateřské školy
připravuje na každý školní rok
nové tematické zaměření,
kterému se průběžně a souběžně věnujeme ve všech činnostech – při hrách, ranních cvičeních,
při výtvarných, hudebních, pracovních činnostech, při pobytu venku,
četbě na pokračování. Téma se nám
promítne i do obsahu hudebních
a divadelních představení, do exkurzí
i společných akcí s rodiči.
V minulém školním roce byla celoročním tématem „Cesta kolem světa
za jeden školní rok“, kdy se děti postupně seznámily s jednotlivými světadíly. Věříme, že lehce nabyté vědomosti předávané (i s aktivní účastí
některých rodičů) hravou formou děti zúročí při studiu zeměpisu na základní škole. Někteří rodiče s úsměvem říkali, že je doma děti zkoušely,
takže si občas museli oprášit své
školní znalosti…
V letošním školním roce vzlétneme ke hvězdám a budeme se věnovat
tématu VESMÍR a místu naší planety Země v nekonečném a tajuplném
vesmírném prostoru. Toto téma jsme
s dětmi poprvé zažili v roce 2014. Může se zdát, že je to pro malé děti téma složité, ale není tomu tak. Pomocí zajímavých aktivizujících metod,
kooperativního učení hrou a přímých
prožitků seznámíme děti nejen s jedinečností naší planety v rámci nám
nejbližší Mléčné dráhy. Také jim alespoň trochu přiblížíme daleký, nesmírný a široširý vesmír, ve kterém se naše
malá, ale překrásná planeta pohybuje.

K

O ČEM SI BUDEME POVÍDAT?
Celoroční projekt jsme rozdělili do několika obsáhlých podtémat: Jak to všechno začalo? (velký
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třesk); Planeta Země – náš společný domov (podmínky života na Zemi,
její jedinečnost, důležitost péče o ni,
jak svůj domov ničíme a jak jej můžeme chránit, zopakujeme si světadíly,
abychom si připomněli rozmanitost
a krásu naší planety); 4 živly (voda,
oheň, vzduch, země); Slunce a sluneční soustava (proč by bez Slunce
nebyl život, Mléčná dráha a jednotlivé planety); Hvězdy, souhvězdí a Měsíc (Velký vůz, Polárka, Kasiopea, fáze Měsíce, přistání na Měsíci – Neil
Armstrong); Znamení zvěrokruhu –
zvířetníková souhvězdí (seznámení
s měsíci v roce, co víme o zvířatech,
která připomínají některá souhvězdí, např. Labuť, Delfín, Medvěd a další); Cestování vesmírem (vesmírné
dopravní prostředky – kosmická loď,
raketoplán, první zvířecí kosmonaut
Lajka, Jurij Gagarin); UFO, mimozemšťané, andělské bytosti.
Díky grantu od radnice máme školku vybavenou pomůckami, které nám
téma vesmír doslova přiblíží – dětské
dalekohledy a hvězdářský dalekohled.
Těmi bychom chtěli pozorovat noční
oblohu, ať už při příležitosti společné
akce s rodiči (oslava sv. Martina s večerním hledáním pokladu a přespáním ve školce) či na škole v přírodě.
Samozřejmě že použijeme k přiblížení vesmírného tématu další nezbytné
pomocníky – glóbus, knihy a encyklopedie, promítání dokumentů i zajímavého dětského kresleného seriálu
PAXI (Youtube), návštěvy planetária, Štefánikovy hvězdárny na Petříně, pojízdné planetárium pro mladší
děti, skládačky raket z tvrdého kartónového papíru, puzzle, modul sluneční soustavy s osmi rotujícími planetami a svítícím Sluncem (závěs pod
strop), nástěnné mapy hvězdné oblo-

hy, labyrinty, kvízy, písničky, pohádky,
příběhy atd.
Děti se postupně seznámí s pojmy
jako velký třesk, živel, družice, astronom, astronaut, zvěrokruh, souhvězdí, hvězdárna, raketoplán, robot,
lunochod, kometa, planeta, Mléčná
dráha, černá díra, fáze Měsíce (procvičíme si písmenka O, C, D), mimozemšťan, UFO.
Kromě Země, Měsíce, planet
a hvězd bychom se rádi přiblížili k andělským bytostem, které jsou naším
očím neviditelné, pro srdce však přístupné. Pokud chceme s dětmi pohovořit i o možném mimozemském životě, o jiných bytostech ve vesmíru,
chtěli bychom, aby je děti vnímaly jako bytosti přátelské, hodné, pomáhající, chránící a láskyplné. Chceme tím
u našich malých svěřenců posílit pocit bezpečí a důvěry v život a pocit
sounáležitosti s celým vesmírem.
Andělské vlastnosti jsou svým způsobem ideálem, o který zde na Zemi v rámci mezilidských vztahů usilujeme a jejich přiblížení a procítění je
tím nejlepším způsobem, jak probudit
a povzbudit dětskou duši k laskavému bytí a žití. Začneme-li s tím u těch
nejmenších, máme velkou příležitost
napomoci tomu, že svět vedený lidmi
s otevřeným a vlídným srdcem bude
bez násilností a válek.
VE-SMÍR je viditelnou symbolikou
rovnováhy a míru, který uvnitř tohoto
neprobádaného prostoru vládne a díky jimž zde na Zemi můžeme žít. Přeji nám všem, abychom si z vesmíru
vzali ten nejlepší příklad a žili spolu tady na Zemi VE SMÍRU! Na věky
věků. V novém roce 2020 vám přeji
mnoho lásky a radosti.

~

Jaroslava Hešíková,
ředitelka MŠ K Roztokům
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UmƸní mnohého
Jan Neruda kdysi pronesl památnou větu: „Kdo chvíli stál, již stojí opodál – den
žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje.“ Tento jeho výrok mě doprovází
po většinu mého života a dává mi impulz stále něco nového tvořit a nezůstat
nečinný. Tento tvůrčí neklid mě doprovází i v pozici ředitele naší mateřské školy,
proto stále něco budujeme a s dětmi tvoříme. Chtěl bych vás seznámit se staršími,
ale stále se rozvíjejícími činnostmi, a též s nejnovějšími počiny v naší školce.
INSPIRACE PANEM PEDAGOGEM
Aniž bychom se chtěli záměrně jako školka úzce proﬁlovat, některé činnosti ve školce získávají v průběhu času jistou dominanci. Přes
tuto jistou proﬁlaci stále zůstáváme předškolním zařízením, které děti seznamuje z celou šíří života
v duchu Komenského vše-vzdělání. Proto se snažíme držet tří hlavních zásad tohoto pana pedagoga.
Za prvé poznat sebe a svět – vzdělání ve vědách, uměních a řemeslech. Za druhé ovládnout sebe – výchova mravní. Třetí jeho zásadu již
dnes nenaplňujeme, a to povznést
se k Bohu – výchova náboženská.
Nicméně na křesťanské kořeny naší civilizace poukazujeme o různých
svátcích (např. sv. Václav, Vánoce,
Velikonoce). Nicméně přes všeobecnost našeho záběru v každodenních činnostech školky bych vypíchl
jednu, která se stává jistou speciﬁčností našeho konání.
POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA
ANEB CO SE ZA NÍ SKRÝVÁ?
Cizí slovo „polytechnika“ se skládá
z řeckého „poly“, což znamená mnohý, a řeckého „technikós“, což původně znamená umění znalý, obratný či
mistrný. Doslovným překladem se dostáváme k tomu, že děti vychováváme
k „poznání mnohého umění“. Nicméně užší význam spočívá v tom, že děti poznávají umění řemesel, tedy umění rukodělnosti. Již před více jak pěti
lety jsme se rozhodli v naší školce jít
cestou výchovy dětí k „lásce k řemeslům“. Již tehdy jsme vytvořili první dílnu u předškolních dětí, kterou jsme
vybavili jako malou truhlárnu – hoblíky, svěráky, skutečnými nástroji jako je pila, kleště, kladiva, rašple, pilník, hřebíky, vruty, šroubováky nebo
vrtačka. Děti jsou na začátku roku ze-

vrubně poučeny o nebezpečí a používání skutečných nástrojů.
Dílnu využíváme pro společnou
práci, případně tam děti chodí samy
ve dvojicích či trojici a realizují svoje
vlastní nápady. Dílnu nevyužívají pouze chlapci, ale i řada dívek. Nejčastěji se učíme řezat dřevo, což je pro děti
velmi obtížný úkon. O něco lehčí je zatloukání hřebíků a hlazení dřeva rašplí.
V dílně jsme s dětmi vyráběli již řadu
výrobků, z těch posledních zmíním řezání koleček do dřevěných piškvorek.
Také jsme vyráběli les z dřevěných
proﬁlovaných lišt, kdy si každé dítě
vybralo lištu s konkrétním zvířátkem.
Zvířátko si nejprve uřízlo a pak si jej
barvilo. Velkou akcí byla loňská výroba krmítek pro ptáčky. Děti si musely krmítko (skládačka) slepit a ztlouct
hřebíčky a natřít je barvou.
Aby však děti v ostatních třídách
nebyly ochuzeny o možnost hrát si
v dílně, tak jsme každou třídu vybavili
malými dílenskými stoly. A pro ty nejmenší má každá třída malý přenosný
miniponk, do kterého se dají zatloukat plastové hřebíky nebo šroubovat
plastové vruty. Tím děti získávají již
v útlém věku povědomí o těchto manuálních pracích.

cházejí nejen vařit a péci, ale pracovat s materiály a nářadím, které jim
jejich třída neposkytuje. Již zde začal kroužek vědy, kde s vybavením
na pokusy mohou pronikat do světa „záhad“. Také se zde dvakrát týdně
s dětmi scházíme na kroužku Jazýčkohraní a skvěla se nám hodí magnetická tabule, na které pracujeme
s obrázky k výuce našeho jazyka. Postupně zde děti budou moci vyrábět z keramické hlíny a své výrobky
se budeme učit i vypalovat. Na závěr
bych chtěl velmi poděkovat všem rodičům, kteří nám donesli různé zbytky materiálů, především dřevěných
odřezků a špalíčků, ale také nám plně vybavili kuchyňku množstvím nádobí a kuchyňského náčiní. Opravdu
si těchto darů a nezištné ochoty vážíme. Děkujeme.
KNIHOBUDKA
Na začátku letošního roku jsme
umístili na naši zahradu mateřské
školy KNIHOBUDKU. Od září začala sloužit veřejnosti. Zatím ji využíva-

MULTIFUNKČNÍ DÍLNA
Posledním větším projektem, který
v současné době realizujeme v uvolněných místnostech po DDM, je multifunkční dílna. V těchto dvou místnostech postupně vzniká pracovní
místnost a plně vybavená kuchyňka.
V místnosti jsou umístěny pracovní
stoly, skříně na různé materiály, magnetická tabule (dar od rodičů) a dále
přibudou dva truhlářské ponky, svěráky, nářadí, projektor k digitálnímu mikroskopu, plátno, pec na keramiku.
Tato multifunkční dílna již začala sloužit všem třídám. Třídy sem při-
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jí z logického důvodů především rodiče našich dětí, kteří kolem ní každý
den procházejí. Přestože je umístěna na pozemku školky, tak je umístěna v části přístupné z ulice Stehlíkova, kousek za vraty, před ordinací
dětské lékařky, takže je dostupná široké veřejnosti. Do knihobudky můžete knihy volně vkládat a zase jiné si volně brát. Můžeme sem dávat
knihy dětské, ale i pro dospěláky.
Doufám, že bude sloužit všem.

Osobně prohlížím budku na knihy každý den a sleduji obměnu knih.
Nedávno jsem tam „ukořistil“ prima čtení. Kniha Líný rodič od Toma Hodgkinsona mě opravdu udělala radost. Autor jde proti proudu
doby, která nás nutí být výkonnější
a úspěšnější, což přenášíme na své
děti. Odcituji jen závěr knihy: „Dbám
na to, abych žil v přítomném okamžiku, protože ve skutečnosti je to to jediné, co máme. Vše ostatní je jen

iluze. Nadto jsem si uvědomil, že je
mnohem lepší – zejména když jsou
děti ještě malé – mít málo peněz, ale
zato hodně času. Vždy budeme mít
co jíst a kde spát. Budu raději doma
a nepojedu na dovolenou, budu řídit
starou rachotinu anebo vůbec žádné
auto, než abych tvrdě pracoval a vydělané peníze pak utrácel…“ Knihu
jsem dočetl a vracím do knižní budky. Přeji dobré čtení.

~

Stanislav Zelený, ředitel MŠ Gagarinova

Podzimní pestré novinky

v RybiƩce

Možná by se zdálo, že Mateřský klub Rybička se s příchodem podzimu někam ztratil. Ale není tomu tak. Po dobu rekonstrukce a výstavby kulturního a komunitního
centra na suchdolské radnici se pravidelné aktivity Rybičky přesunuly na adresu
Roztocká 44/5 v Praze 6 - Sedlci. Pravidelní návštěvníci mateřského klubu o této
změně vědí od 9. září, kdy byl v Rybičce Den otevřených dveří.

odzim přinesl nejen změnu
adresy, kde se Rybička schází,
ale také novinky. Dopolední
kroužky vedou tři nové lektorky. Středeční kroužek Žabky je
veden podle principů montessori
pedagogiky pro nejmenší děti.
Rybička pořádá alespoň jednou
v měsíci nedělní akce, kterých
se účastní celé rodiny včetně tatínků. V září jsme jeli na společný výlet
Za máslem do Máslovic, v říjnu jsme
se sešli na suchdolské Drakiádě
se spoustou soutěží a samozřejmě
s pouštěním draků. V listopadu to
byl Světélkový průvod na svátek
Martina, zakončený u koní na statku.

P
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Součástí programu mateřského klubu jsou Zážitkové pátky. Návštěvníci Rybičky si oblíbili společné výlety do muzeí (Muzeum smyslů
v Praze, Národní zemědělské muzeum, Středočeské muzeum v Roztokách), do solné jeskyně se speciální
hernou pro děti, přednášky z cyklu Co děláme na mateřské a Zdravý
vývoj dítěte i výtvarné dílny (kouzelná a podzimní decoupage, scrapbooking, šité vánoční cukroví). Novinkou jsou občasné páteční herny
pro děti i rodiče. Děti si hrají s lektorkou z Rybičky a dospělí mají čas
na deskové hry. Rodiče oceňují
možnost relaxace, zábavy i poučení

na společných akcích. Do programu
Rybičky patří i tradiční akce, které
se každoročně opakují – Mikuláš bez
strašení 5. prosince, adventní dílna (výroba věnců a dekorací), bazárek, vánoční besídka. Jsme rádi, že
je Rybička místem setkávání sousedů, přátel, známých i neznámých
rodičů a dětí. Děkujeme všem, kteří Mateřský klub Rybička podporují
a přejí mu zdar. O pravidelném programu a pořádaných akcích budeme veřejnost informovat v suchdolské Mozaice a na našich stránkách
www.klubrybicka.cz.

~

Za MK Rybička koordinátorka
Jitka Michalcová
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Nová dƸtská skupina

Klub Quiq
ak a je to tu! Den D – den otevřených dveří nově zřízené
dětské skupiny Klub Quiq
na Suchdole. Po tolika měsících
plánování, příprav, budování, papírování a kdo ví čeho všeho ještě, jsme
konečně v pátek 11. října 2019 otevřeli dveře veřejnosti.
Návštěvníci si mohli prohlédnout
a vyzkoušet nově vybudované prostory pro děti, zeptat se na cokoliv
ohledně fungování naší dětské skupiny a jejího provozu. Připravili jsme

i květinové tvoření a lahodné domácí občerstvení. Pokud jste náš velký
Den nestihli, rádi vás přivítáme v ulici Budyňská 20 na Suchdole. Jsme
dětská skupina, to znamená zařízení pravidelné péče o děti ve věkovém
rozpětí od 1 do 5 let. S provozní dobou pondělí až pátek, vyjma prázdninových měsíců, to nabízíme příměstské tábory. Více se dozvíte na našich
stránkách www.klubquiq.cz
Jste k nám srdečně zváni.

T

~

Tereza Styblíková - koordinátorka klubu

Má to smysl!

aneb Tȴíkrálovou sbírku pȴivítáme
iٶnaٶSuchdole
olikrát si člověk ve svém životě skepticky řekne: „Má to
cenu?“ A právě v případě této
sbírky si můžeme s klidným
srdcem odpovědět: „Ano, má.“ Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně
Charita Česká republika. Skupinky
koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často
ve spolupráci s farnostmi, školami
či různými mládežnickými
organizacemi.
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech
republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky
věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům jsme ji uspořádali už
posedmnácté.
Komu sbírka pomůže? Výtěžek
sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám
lidí, a to zejména v regionech, kde
sbírka probíhá. Nejméně deseti-
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na výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc
do zahraničí.
Kdo koleduje? Do ulic obcí a měst
vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků). Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být
dospělá osoba vybavená průkazem
koledníka.
Tříkrálová sbírka na Suchdole
se bude konat od středy 1. do úterý
14. ledna 2020.
Budeme koledovat na různých
místech Suchdola a v různých časech a žádat o příspěvek na Charitu

do zapečetěných kasiček. Sbírka je
povolena Magistrátem hl. m. Prahy.
Letos v lednu vybraly skupinky koledníků 14 175 Kč. Z toho 9 213,75 Kč
bylo použito na nákup lednice s mrazákem pro stacionář seniorů a postižených občanů Horizont na Suchdole. 35 % sbírky se stalo příspěvkem
na záměry pražské Charity.
Charita ČR děkuje za vaši podporu
a ochotu pomáhat i nadále. Výtěžek
příští sbírky bude opět použit výhradně na humanitární pomoc.
Těšíme se na setkání s vámi.
Krásné, požehnané Vánoce!

~

Marie Ryantová
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v provádění výkopů, rozšíření počtu plynovodních přípojek, přeložky kabelů,
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol
oprava havarijního stavu vodovodních
na svém jednání dne 19. 9. 2019 kromě
přípojek). Rada souhlasí s návrhem dojiného:
datku č. 3 smlouvy č. 221/2018, kterým
vzalo na vědomí předložené plněse mění předmět díla a cena díla se zvyní a čerpání rozpočtu MČ Praha-Suchšuje o 1 166 783 Kč bez DPH na celkovou
dol za I. pololetí roku 2019 a mezitímní
cenu díla 35 578 925 Kč bez DPH.
účetní závěrku městské části Prahavzala na vědomí informaci, že PVS,
-Suchdol k 30. 6. 2019.
a.s. počítá s požadovanou kapacitou
2800 EO při rekonstrukci čerpacích
schválilo:
stanic odpadních vod Kamýcká a Roz přijetí účelové investiční dotocká a po jejich zkapacitnění a výtace z rozpočtu HLMP ve výstavbě nové čerpací stanice a výtlaši 450 000 Kč na nákup požární
ku bude možné oblast „Výhledy“ napojit
techniky pro JSDH,
na ÚČOV Praha.
 přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HLMP v celkoschválila smlouvu s Hotelem Gavé výši 2 255 000 Kč na výsadbu
laxie s.r.o. o bezúplatném zapůjčestromořadí v ulici K Horoměřiní přístroje AED deﬁbrilátor Philips
cům a Za Sokolovnou, na výsadHeartstart Frx. Deﬁbrilátor tak bude
ZٶJEDNÁNÍ RADY
bu ovocných stromů podél obno24 hodin, 7 dní v týdnu přístupný suchvené polní cesty na Výhledech,
dolským občanům.
Rada MČ Praha-Suchdol na svých jedna doplnění stromořadí podél uli- náních projednala od 7. 8. do 16. 10. 2019
vzala na vědomí, že MČ obdrží
ce Kamýcké, na výsadbu ovocné- mimo jiné následující body:
759 089,71 Kč jako konečné vyrovnání
ho sadu Na skalce a pokračování
s 1. vodohospodářskou společností.
v souvislosti s výstavbou nového
výsadby u sadu čestných občanů, bytového domu v místě stávajícího dovzala na vědomí rozšíření předmě přijetí účelové neinvestiční dota- mu Kamýcká 684 souhlasila s Dohodou tu díla stavby „Zimní zahrada (stavebce od hl. m. Prahy z obdrženého
o ukončení nájmu v bytě č. 2, Kamýcní úpravy MŠ)“ – spočívající zejména
odvodu z výherních hracích příká 684 s paní J. P. k 30. 9. 2019. Rada
v kompletním zateplení stropu a celstrojů ve výši 545 000 Kč určené dále schvaluje pronájem bytu č. 6, ul.
kové vnitřní úpravě povrchů učebny
na podporu činností nestátních
Kamýcká 941 jako náhradní bydlení pa- a chodby včetně výměny dveří. Rada
neziskových organizací, které za- ní J. P. za následujících podmínek: násouhlasí s navýšením ceny předmějišťují dlouhodobě organizovajemné ve výši 117,40 Kč/m2 stanovetu díla o 66 250 Kč na celkovou cenu
nou sportovní výchovu mládeže, né po deregulaci nájemného, úhrada
díla ve výši 1 192 317 Kč, vše bez DPH,
na kulturu, školství, zdravotnictví za služby, nájemní smlouva na dobu ne- a ukládá MgA. Navrátilové neprodleně
a sociální oblast,
předložit na příští jednání rady příslušný
určitou s účinností od 1. 10. 2019.
dodatek č. 1 smlouvy o dílo 006/2019.
 přijetí účelové investiční dotace
souhlasila s realizací výtlačné kave výši 5 000 000 Kč na akci TV
nalizační přípojky, která je součástí přisouhlasila s tím, aby provádění auSuchdol - etapa 005 Budovec, re- pravované akce „Zahrady se hřbitovem torského dozoru na akci „Kulturně kokonstrukce komunikací,
u kaple sv. Václava v Praze-Suchdomunitní centrum“ dle podané nabídle“, společností MBM TRADE CZ, s.r.o.
ky zajistila společnost Starý a partner,
 přijetí účelové investiční dotace
za cenu 379 836,38 Kč bez DPH s tím,
s.r.o., IČ: 27197395, která vytvořila prove výši 4 000 000 Kč na akci TV
jektovou dokumentaci na tuto akci. RaSuchdol - etapa 009 Starý Such- že obchodní podmínky a jednotkové ceny budou v souladu se smlouvou
da souhlasí s cenou za výkon autordol, rekonstrukce komunikací,
SML 221/2018. Společnost MBM Trade
ského dozoru, která činí 750 Kč bez
 přijetí účelové investiční dotace
v současné době provádí v oblasti
DPH za osobu a hodinu (nepočítá se
ve výši 9 000 000 Kč na akci TV
Suchdol – etapa 0013 Kozí hřbety na základě výběrového řízení výstavbu doprava).
– splašková kanalizace U Kaplič- kanalizačních řadů a přípojku je nutno
schválila smlouvu o dílo se sdružeprovést před konečnou úpravou povrky, Bažantní.
ním Ing. Milan Strnad & NÝDRLE – prochu komunikace Ke Kozím hřbetům.
vzalo na vědomí, že městská část
jektová kancelář, s.r.o., IČ: 284749961,
Praha-Suchdol požádala Úřad práce ČR
na základě průzkumu cen rada pro
na zhotovení dokumentace - náměv Praze o příspěvek na vytvoření prarok 2019 souhlasila s jednotkovou cenou tu stavby „Tunelový přivaděč Kamýccovní příležitosti v rámci veřejně proká“, který bude sloužit jako podklad
485 Kč/m2 za opravu výtluků v asfaltospěšných prací k umístění 1 uchazeče
pro projednání změny územního plánu
vých komunikací pomocí ITHR technoo zaměstnání; maximální měsíční příZ 2976/09, za cenu 150 000 Kč bez DPH.
logie, nabídnutou společností STREET,
spěvek na jedno pracovní místo činí
s.r.o. Srbova 360/1 180 00 Praha-Libeň,
souhlasila s návrhem připomí15 tisíc Kč; smlouva s úřadem práce by- IČ: 24663310. Účtovat se bude podle
nek k Akčnímu plánu snižování hluku
la uzavřena na dobu určitou od 1. 9. 2019 skutečného rozsahu prací.
pro aglomeraci Praha. V připomínkách
do 31. 12. 2019 dne 29. 8. 2019.
vzala na vědomí změny předměje požadováno zejména neumožnit daltu díla stavby „Výstavba splaškové kaší nárůst nákladní kamionové dopravy
schválilo přijetí dotace z MŠMT
nalizace a plynovodu U Kapličky, Bana území Prahy a zavedení konkrétních,
z OP VVV v rámci výzvy „Podpora
žantní“, popsané změnovými listy č. 6,
účinných a vymahatelných opatřeškol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“ 7, 8, 9, 11, 12, 13 (nepředvídatelné změny ní na omezení nárůstu nočního hluku
ZٶJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

~
~

pro Mateřskou školu Gagarinova ve výši 688 291,00 Kč na projekt „EU-Šablony II MŠ Gagarinova“.
schválilo navýšení příspěvku ZŠ
M. Alše o účelový příspěvek ve výši
700 000 Kč na pořízení chybějícího ICT
pro ZŠ M. Alše v rámci 1. etapy realizované v roce 2019.
vzalo na vědomí studii řešení multifunkční haly s venkovním sportovištěm
v odhadovaných nákladech 241 mil. Kč
(bez DPH), která popisuje uspořádání celého sportovního areálu a uložilo prověřit splnění podmínek soutěže,
možnosti snížení stavebních nákladů, možnost realizace výstavby areálu
po etapách a upřesnit možnosti ﬁnancování výstavby a jejího provozu.

~
~

~

~

~

~

~
~
~

~

~

~

~

~
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na území hlavního města. Rada konstatovala, že velmi obecná opatření deklarovaná v předchozích akčních plánech na snížení zejména nočního hluku
v okolí letiště jsou zcela neúčinná, požadavek na omezení nočního provozu se i přes celkový pokles leteckého provozu proti dosavadnímu maximu
provozu v roce 2008 nedaří realizovat
a počty nočních letů nad Suchdolem
v minulých letech naopak narůstaly.
Rada žádá vedení hlavního města, aby
odmítlo rozšiřování stávajícího ochranného hlukového pásma z důvodu nočního hluku, který má dlouhodobě klesat a aby v rámci akčního plánu naopak
požadovalo závazné omezení zejména nočního provozu na max. 48 startů
a přistání za jednu noc, zavedení a zvýšení sankcí za nedodržení podmínek
nočního provozu pro dopravce i letiště
a zákaz nočních nákladních letů.
vzala na vědomí, že ve čtvrtek
1. srpna 2019 proběhlo od 19 hodin
ve velké zasedací místnosti na suchdolské radnici další kolo projednání návrhu studie. Na základě připomínek byla připravena 3. verze řešení území,
která je dostupná na webu MČ.
vzala na vědomí informaci ředitelky základní školy o trvalém nárůstu počtu žáků v posledních letech a souhlasí s navýšením kapacity Základní školy
Mikoláše Alše a školní jídelny na 750 žáků. Požadované navýšení kapacity respektuje předpokládaný vývoj počtu
žáků a celkové prostorové možnosti
školy a jejího zázemí po provedení stavebních úprav v minulých letech. Rada
v této souvislosti ukládá Ing. Krulíkové
připravit a podat formální žádost o navýšení kapacity a dále ukládá MgA. Navrátilové zajistit zhotovitele příslušné
projektové dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány a inženýrské činnosti pro rekolaudaci základní
školyna vyšší kapacitu.
souhlasila s objednáním měření
hydraulických veličin po dobu do 8 týdnů na 3 místech stokové sítě v oblasti Nového Suchdola u společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
IČ: 256566635, která spravuje kanalizaci v Praze, za cenu do 247 000 Kč
bez DPH dle doby měření.
vzala na vědomí informace o:
 změně v podmínkách poskytování podpory v rámci OP Životní prostředí pro období 2014–20
od 1. 7. 2019, které umožňují navýšení podpory až o 0,77 mil. Kč,
 spojení projektu větrání a rekuperace nové budovy ZŠ s instalací

~

~

~

~

akustických podhledů a modernizací osvětlení, zejména z prováděcích a technologických důvodů.
souhlasila
 s přípravou podkladů a podáním
nové žádosti o podporu podle nových podmínek na akci „Zkvalitnění vnitřního prostředí ZŠ
M. Alše“,
 s rozšířením smlouvy o dílo
č. 248/2018 se společností ISES,
s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00
Praha 6, IČ: 645 83 988 formou
dodatku č. 1 o zpracování podkladů a podání nové žádosti na podporu z OPŽP za cenu 51 300 Kč
bez DPH.
posoudila jednotlivé nabídky na dodávku požárního čerpadla a vybrala nejvýhodnější nabídku od společnosti Požární bezpečnost, s.r.o., IČ: 27660940,
za cenu 371 462 Kč bez DPH.
souhlasila s návrhem na postupnou
obnovu a doplnění ICT technologií v základní škole.
vzala na vědomí informaci Ing. Kosaře o spolupráci s Pražskými službami a.s. a schválila vymezení ploch k sečení a likvidaci plevelů zajišťovaných
touto společností. Rada uložila OHSOM
zajistit údržbu ostatních ploch zeleně
a chodníků pracovníky údržby souběžně s úklidem.
vzala na vědomí, že ČZU řeší projekt „Strategie zajištění chytrého managementu města (Smart City) prostřednictvím moderních environmentálních
nástrojů (LCA a EU ETV)“, který je ﬁnancován z OP PPR a souhlasí s tím,
aby v rámci komercializačního záměru
(KZ07) byla zmapována produkce odpadů v městské části a odhadnuto množství skleníkových plynů (uhlíková stopa),
které provoz městské části generuje.
vzala na vědomí, že projekt městské části „Podpora elektromobility
v městské části Praha-Suchdol“ podaný v rámci akce „Projekty ICT Smart Cities“ nebyl přijat.
souhlasila s přerušením nájmu nebytových prostor v budově radnice
pro pravidelné dopolední kroužky MK
Rybička po dobu provádění nástavby
radnice.
vzala na vědomí cenové nabídky
na dodání projekčních prací a inženýrské činnosti pro navýšení kapacity ZŠ
M. Alše a na jejich základě určila dodavatele projekčních prací, tedy zakreslení současného stavebního stavu školy,
přepočet a optimalizace kapacity tříd,
zhotovení dokumentace pro rekolaudaci, vč. inženýringu (projednání a vyřízení

~

~
~
~

~

~
~
~

stavebního povolení na rekolaudaci):
společnost ABCD Studio, IČ: 22794107
za cenu 90 000 Kč bez DPH.
posoudila jednotlivé nabídky na realizaci vánočního osvětlení ﬁnancovaného z participativního rozpočtu a vybírá
nabídku od společnosti BON JOUR Illumination, s.r.o., IČ: 25683853, i vzhledem k zajištění kompatibility s v minulosti zakoupenými světelnými řetězy.
Dodávka zahrnuje vánočního osvětlení:
15 ks světelná vločka na lampy VO (teplá
bílá barva), 7 ks světelná hvězda na vánoční strom (ledově bílá barva) a 200 m
řetězu na vánoční strom (teplá bílá barva); celková cena 93 597 Kč s DPH.
vzala na vědomí informaci o situaci s parkováním v ulici Staročeská a jejím řešení ze strany policie. Rada konstatuje, že není kompetentní pro řešení
dopravních přestupků. Městská část
připravuje řešení dopravy v klidu v oblasti Nového Suchdola.
v souladu s výzvou a na základě obdržených cenových nabídek od 4 dodavatelů určila pro realizaci výsadeb ovocných stromů v ulici Kamýcká,
u obnovené polní cesty, založení sadu Na Skalce a dosadbě Sadu čestných občanů společnost Realizace zahrad s.r.o., IČ: 27166597, která nabídla
nejnižší cenu u všech výsadeb. Celková cena bez DPH za výsadbu činí 1 136 717,50 Kč a celková cena bez
DPH za následnou roční péči je ve výši
159 850,00 Kč.
souhlasila s připomínkami k oznámení záměru EIA SOKP 518 Ruzyně-Suchdol: zrušit přivaděč Rybářka, realizovat tunelový přivaděč Kamýcká,
ražený tunel Suchdol, posunutí MÚK
Výhledy od zástavby, společné posouzení staveb 518 a 519, posouzení dle kapacity komunikací, posouzení regionální varianty.
schválila Žádost o poskytnutí grantu hl. m. Prahy z Programu v oblasti
prevence kriminality pro rok 2020.
s ohledem na zcela nejasný termín realizace tramvajové trati nesouhlasila s názorem náměstka primátora Scheinherra, že světelná křižovatka
Kamýcká/Suchdolská/Sídlištní může být realizována až v rámci výstavby tramvajové trati. Rada vzala na vědomí, že panu náměstkovi byla zaslána
žádost o přehodnocení negativního
stanoviska.

~

~

~

~

~
~

Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady městské části jsou k dispozici i na stránkách městské části
www.praha-suchdol.cz.
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Ozvěte se: tel.: 222 361 419
z.krumpholcova@praha-suchdol.cz
UZÁV3RKA INZERCE
DO DALŠÍHO #ÍSLA
JE 15. 1. 2020

30.10.2019 11:11:08

dƸlníka úklidu
Pracovní náplň: řidič strojů pro úklid a motorového vozidla,
strojní a ruční zametání, manipulační a údržbářské práce.
z SMLOUVA NA DOBU URČITOU
z ŘP: ALESPOŇ „B“
z 4. PLATOVÁ TŘÍDA
z NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Bližší informace podá: Ing. Milan Kosař, vedoucí OHSOM,
tel..: 222 361 421, e-mail: m.kosar@praha-suchdol.cz

NÁVRHY A REALIZACE
Steindesign

731 449 092
petra@steindesign.cz
www.steindesign.cz
• dispozi ní ešení interiéru (byt , RD, komer ních prostor)
• celkový koncept interiéru

• návrh stylu, barev interiéru i nábytku

• p dorysy, 2D pohledy, 3D vizualizace

• zajišt ní realizace rekonstrukce/stavby
• autorský dohled p i realizaci projektu
• konzultace, poradenství

Kompletní zpracování interiéru, od návrhu až po realizaci
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PŘIJĎTE DO LR FYZIO
A SPOLEČNĚ VÁS DÁME DO POŘÁDKU!
• POMOC PŘI BOLESTECH PÁTEŘE CHRONICKÝCH I AKUTNÍCH
• SPORTOVNÍ FUNKČNÍ FYZIOTERAPIE – KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ
• CVIČENÍ NEJEN PRO DĚTI PŘI VADNÉM DRŽENÍ TĚLA/SKOLIÓZE
• PODIATRIE – DIAGNOSTIKA CHŮZE, BOLESTI NOHOU A ŘEŠENÍ JEJICH OBTÍŽÍ
• STÉLKY FORMTHOTICS
• REHABILITACE PO OPERACI KLOUBŮ
• MASÁŽE
REZERVAČNÍ SYSTÉM NA WWW.LR-FYZIO.CZ
TEL. +420 777 343 050 NEBO E-MAIL: OBJEDNAVKY@LR-FYZIO.CZ
KAMÝCKÁ 131/10 PRAHA 6-SUCHDOL (VSTUP Z UL. LYSOLAJSKÁ)
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Plastová a hliníková okna v té nejlepší kvalitě
OTEVÍRACÍ DOBA:

PO–SO 8.00–21.00

DÁMSKÁ AŮPÁNSKÁ
MANIKÚRA AŮPEDIKÚRA
MASÁŽE
KOSMETOLOGIE
ÚPRAVA OBOVÍ

SLEVA

10 %

 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!

PRODLUŽOVÁNÍ ÇAS

BRANDEJSOVO NÁMnSTÍ 433/7, PRAHA-SUCHDOL
TEL.: +420 603Ů994Ů995
E-MAIL: INFO@SALONAURORA.CZ
WWW.SALONAURORA.CZ

58 %

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

PRVNÍ SEZNÁMENÍ
naŮvšechny
služby

DÁMSKÁ AŮPÁNSKÁ DEPILACE

AKČNÍ
SLEVA

4a 

e2~
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 z 
aA 


ȈaA AȈ AȈȈ,A
Ǧǣ̷Ǥ 
ͺͻ͵ǡ
www.salonpropsybaruska.cz
³â 

Ǥǣ605 257 342 Ȃ 

ZÁMEČNICTVÍ
ZDENĚK PLEŠNER ml.

±zabezpečení bytů a domů ² systém generálního klíče
± výroba plotů a brán na elektrický pohon + zábradlí
± montáž dveřního a okenního kování
² výroba mosazného kování ± zakázková výroba
² oprava starých zámků soustružnické práce
± kovovýroba ² otevíraní zabouchnutých dveří bytů
DOPRAVA PO SUCHDOLE ZDARMA
Zdeněk Plešner ml., tel.: 602 196 366
Kamýcká 814/125, Praha-Suchdol
e-mail: zdenek.plesner@repasekovani.cz
www.repasekovani.cz

FOTĀKNIHY A̒dALEęDÁ Đ
z vašich fotek
Připravené šablony,
jednoduchý editor.
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KLASICKÉ ŠVÉDSKÉ MASÁŽE

Spolehlivý realitní makléŐ

Roderik Hyrman

SUCHDOLSKÝ MASÉR
MASÉR CERTIFIKOVANÝ PRO PRÁCI VE ZDRAVOTNICTVÍ

Klasická švédská masáž
Masáže pro tġhotné
Masáže pro seniory
Baũkování

603 456 275
roderik@hyrman.cz
www.realitni-asistent.cz

Kompletní výbava pro mobilní masáže.
Profesionální pƛípravky a desinfekce.
Výhodná cena v dopoledních hodinách.

poukazy
Dárkové
poukazy
é
v
o
rk
á
D

rs 9 -14 h
Happy Hou 9 -14 h
rs
ou
Happy H

seniory
Slevy pro niory
se
ro
p
y
Slev

Dojezd po Suchdole a okolí ZDARMA
Dojezd po Suchdole a okolí ZDARMA
+420 605 271 667
masaze.mazanec@gmail.com
Pod rybníĒkem 23, Praha-Suchdol
www.masaze-mazanec.cz
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V Ý uka dÝtí zážitkem a hrou

Získejte pro své dÝti ten nejhodnotnÝjší základ do života.
Nabízíme Vašim dÝtem 11–66 let unikátní výchovnÝ vzdÝlávací program ve dvou tĔídách.
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Zážitek jako cesta k úÏinnÝjšímu vzdÝlávání dÝtem pĔináší:
uÏení hravou formou, prožitek dobrodružství, osobnostní rozvoj
rozvoj,, kreativní myšlení,
získání neobvyklých zážitkĨ, rozvoj myšlení.
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PRÁCE MINIBAGREM
ODVOZ ODPADŢ
ZEMINY Ŷ SEKÁNÍ
VYKLÍZENÍ Ŷ BETONY

E-mail: pakk@seznam.cz

777 12 12 21

www.odpad-kontejnery.cz
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