
alá neviditelná kulička se 
šikovnými chapadýlky dokázala 
zastavit svět. Ze dne na den 
byly zavřeny školy, mnohým 
bylo zrušeno zaměstnání, byly 

zrušeny návštěvy divadel, kin, boho-
služeb, koncertů, hospod, fitness, 
nemohli jsme cestovat, přestaly létat 
letadla atd. Mnozí ale do práce chodit 
museli a někteří přitom čelili i riziku 
nákazy.

Jaké toto zastavení bude mít dopa-
dy ještě pořádně nevíme, ale ukázalo 
nám, že dokážeme být k sobě solidární, 
pomáhat si, že řadu úloh dokážeme 
dělat na dálku tzv. on-line, ale také  
to, že nám chybělo setkávání s přáteli.
Epidemie začala vlastně u nás v Such- 
dole, když prvním nemocným byl 
profesor z České zemědělské univer-
zity, který se vrátil z pracovní cesty ze 
severní Itálie a je možné říct, že  

i skončila, když byla po čtrnáctidenní 
karanténě znovu otevřena naše školka.
Když epidemie vypukla, nevěděli 
jsme, co všechno bude třeba zajistit, 
prostředků bylo pomálu, ale naše 
hlavní snaha byla zajistit chod ordinací, 
lékárny, provozoven, kde se vařila jídla, 
obchodů atp.

Dalším našim cílem byla pomoc 
ohroženým skupinám, především se- 
niorům, distribuce roušek a dezinfek-
ce. Později pak podpora zajištění pod-
mínek pro výuku ve školkách a škole.
Zdá se, že tuto první epizodu jsme 
zvládli a bylo to především díky úžasné 
solidaritě, velikému nasazení dobro-
volníků, nasazení zdravotníků a všech 
dalších, a patří jim za to velké poděko-
vání.

Situace byla pro nás všechny nová, 
všichni jsme se učili žít a pracovat  
v dosud nevyzkoušených podmínkách 

jako práce na dálku, výuka na dálku, 
nošení roušek, starost o živobytí nebo 
shánění nějaké práce.

Omezené cestování, zrušenou výuku 
apod. si mnozí z nás vynahrazovali 
cvičením na venkovních hřištích či  
vycházkami do blízké přírody. Zde se 
ukázalo, jak je důležitý každý kousek 
lesa, louky či polní cesty se stromořa-
dím, který máme za humny. A měla by 
to být pro nás výzva se starat o okolní 
přírodu nebo být aktivní v aplikaci 
opatření proti klimatické změně.  
Např. tím že na svých zahradách bude-
me vysazovat stromy nebo zadržovat 
dešťovou vodu. V Suchdole žijeme na 
kraji velkoměsta a dělejme vše pro to, 
aby naše zatím příjemné prostředí zde 
zůstalo i pro naše děti.~

Petr Hejl,
starosta

M

www.praha-suchdol.cz
praha-suchdol

občasník městské části Praha–Suchdol
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Vážení a milí 
Suchdoláci,
Suchdolské 
listy jsou 
opět tady! 

Na úvod mi dovolte lehké vysvětlení prodlevy 
ve vydání Suchdolských listů. Měli jsme pro 
vás připravené krásné a „nadupané“ číslo, 
které mělo být první v tomto roce. Bohužel ne 
vždy jde všechno podle plánu, a tak i přes veš-
kerou snahu nebylo v našich silách toto číslo 
vydat.
Nicméně jsme si řekli, že by byla škoda, aby 
tyto články zapadly, když si s nimi plno z vás 
dalo tu práci. A tak jsme zabojovali a připravili 
rovnou dvojčíslo Suchdolských listů.
V jeho první části vám přiblížíme život Such-
dola v době koronavirové, v té druhé si budete 
moci přečíst články, které byly připravené na 
vydání začátkem roku. 

Koronavirus nasadil lidem neprodyšnou rouš-
ku nejen na Suchdole. Na následujících strán-
kách si můžete přečíst, jak jsme se s pandemií 
vypořádávali v naší městské části, abychom 
se všichni mohli zase zhluboka nadechnout. 
Do boje s koronavirem se zapojily desítky dob-
rovolníků z řad Suchdoláků. Někdo šil roušky, 
někdo rozvážel balíčky s dezinfekcí, někdo si 
zkrátka a dobře „jen“ povídal s těmi, kteří na 
celou situaci zůstali sami. Neuvěřitelná soli-
darita a nadšení všech si vzájemně a nezištně 
pomoci je to, co by zde mělo přetrvávat i po 
skončení epidemiologických opatření. 
Přinášíme vám rozhovory s lidmi, kteří se jako 
jedni z mnoha zasloužili o to, abychom dopady 
pandemie zvládali o něco snadněji.
Doufám, že historicky první dvojčíslo Such-
dolských listů se vám bude dobře číst. 
Krásné léto!  ~

PAVLA BRADÁČOVÁ

SUCHDOLSKÉ LISTY — občasník pro občany Prahy-Suchdola a Sedlce
vydává městská část Praha-Suchdol, IČ: 00231231, 4—6 vydání ročně. Redaktor-
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POZVÁNKY A OZNÁMENÍ

V případě nepříznivého počasí může být promítání zrušeno. Sledujte www.praha-suchdol.cz.
Vstupné 100,- Kč, pro složky IZS a dobrovolníky zdarma.

3x LETNÍ KINO NA KOMUNITNÍ ZAHRADĚ 
NEDĚLE 23. 8., NEDĚLE 30. 8., PÁTEK 4. 9. 2020

HLASUJTE DO 31. ČERVENCE, KTERÉ TŘI FILMY SE LETOS BUDOU PROMÍTAT.

HLASOVAT MŮŽETE ELEKTRONICKY NA WEBU A FACEBOOKU MĚSTSKÉ ČÁSTI,  
OSOBNĚ V KNIHOVNĚ ČI NA RADNICI V SEKRETARIÁTU STAROSTY.

MODELÁŘ 
drama/triller/psycho, ČR, 2020, 110 min.

 
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 

komedie ČR/SR, 2019, 110 min.
 

 PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA 
krimi/komedie, ČR, 2020, 97 min. 

 
ROMÁN PRO POKROČILÉ 

komedie ČR, 2019, 95 min.
 

 VLASTNÍCI 
komedie/drama ČR, 2019, 97 min.

 
 ŽENSKÁ NA VRCHOLU 

komedie/romantika ČR, 2019, 109 min.
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Jak jsme se učili v pyžamu 
Řešili jsme to asi všichni, kdo měl doma děti školou povinné. Ze dne na den se ve 
jménu koronavirových opatření zamknuly školy a my jsme naskočili do rychlíku s ná-
zvem „Výuka na dálku“. Jako nečekaně inovativní věc, které se musíme chtě nechtě 
přizpůsobit, měla tato výuka dvě strany mince. Z té světlé strany euforie, kdy se 
dětem splnil odvěký sen o zavřené škole, se postupem času stávala temná strana, 
která psychikou jak dětí, tak i doma zůstavších rodičů vzlínala jako inkoust pijákem. 

M

ROZHOVOR

usím se přiznat, že i my jako 
rodiče-optimisté a naše děti-
-pohodáři jsme se ke konci už 
potají plížili kolem zavřených 
školních dveří s nadějí, že 

zarachotí klíč v zámku, objeví se pan 
školník, rozpřáhne ruce a zvolá: „Tak 
pojďte!“. Ale abychom nekřivdili výuce 
na dálku, tento dočasný systém přinesl 
i určitá pozitiva. Udělali jsme lehký 
průzkum mezi rodiči 2.D naší základní 
školy a jejich třídní učitelkou Magdou 
Doubkovou. Dva pohledy na tu stejnou 
situaci. Jak fungovala spolupráce 
rodič-učitel? Jak se z rodičů stávali 
učitelé a z dětí žáci v pyžamu? A jak to 
vlastně ovlivnilo rodinný život?

Jak váš potomek přistupoval k tomu, 
že do školy nemusí? Měnilo se to nějak 
v průběhu času (nechuť dělat ZASE 
RÁNO ty úkoly)?
Rodič: Školáka máme jen jednoho, tak-
že jsme museli nejdřív jeho nutit něco 
dělat a ostatní dvě menší děti nutit 
nedělat ideálně nic, aby toho většího 
nerušili. To se po pár dnech potvrdilo 
jako prakticky nemožné, takže jsme 
aspoň na hodinu denně využili hlídání 
babičky a dědečka. 
Rodič: Syn byl prvních 14 dní v módu 
nadšení, že může dělat úkoly v pyžamu, 
za hodinu má hotovo a může jít ven.  
Časem se to ale horšilo, i my jako 
rodiče jsme občas ztráceli trpělivost. 
Nakonec jedna vynalézavá maminka 
objevila kouzlo společné výuky, takže 
se jednou můj syn s kamarádem učil  
u nás, jednou u nich. To, že můžou  
společně dělat něco povinného, jim  
hodně pomohlo.

Vyhovovala vám forma zadání úkolů 
prostřednictvím mailu? Co bylo pro 
vás největší problém?
Rodič: Každodenní zadání úkolů 
mailem bylo uvedeno nějakým novým 
příběhem o skřítcích, kteří děti v 2.D 

provázeli už před karanténou. Učením 
jsme trávili někdy hodinu, někdy hodiny 
tři. Jak říká sama Magda, někdy to jde  
a někdy to prostě nejde.
Rodič: Forma zadávání úkolů byla 
skvělá. Udělali jsme si ze čtení Magdi-
ných úvodních příběhů takovou ranní 
tradici, kdy poslouchala i mladší dcer-
ka. Největším problémem bylo odolat 
nutkání dělat přestávky mezi jednotli-
vými úkoly nebo odložit si písanku „až 
na odpoledne“.
Magda: Když se nad tím tak zamýšlím, 
tak mi asi nejvíce chyběly děti a jejich 
reakce. Za ta léta poznám už z jejich 
pohledů, jestli je jim učivo jasné, jestli 
je baví. Dále bylo těžké najít hranici,  
co se objemu a množství učiva týká.

Magdo, jak rodiče spolupracovali? 
Měla jsi dost zpětné vazby? Jak to 
rodiče zvládali s postupem času?
Magda: V úvodu to byla pro všechny 
nová a neznámá situace. Informace 
se chrlily ze všech stran a zpočátku 
to bylo dost chaotické. Někteří rodiče 
měli pocit, že je toho bylo moc a sklou-
bit zaměstnání, domácnost a malé 
školáčky se jevilo téměř jako nemožné. 
Jiní rodiče žádali naopak více učiva, 
aby se děti zabavily a neseděly pouze  
u tabletů a mobilních telefonů. Vyhovět 
všem bylo nemožné! Se zpětnou 
vazbou to bylo horší. Někteří rodiče 
posílali všechno, někteří museli být 
vyzváni, ale o všech dětech a jejich 
přípravě mám přehled. Jinak jsem 
měla velkou radost z obrázků od dětí, 
návštěv pod oknem, ale i e-mailů od 
rodičů.

Vnímáte proběhlou karanténu jako pří-
nos, například kontakt rodičů s dětmi?
Rodič: Přínosem pro všechny bylo 
určitě nemuset tak brzo vstávat a začít 
den tou ranní honičkou. Asi jako všude 
občas proběhla „ponorka“. Ale byli jsme 
vděční za to, že máme zahradu a že 

máme děti tři. Myslím, že díky tomu 
děti zvládaly sociální izolaci líp, i když 
po delší době už to bylo těžké i tak.
Rodič: Karanténa nám ukázala, že ač-
koliv rodina je základ, tak děti potřebují 
i druhé děti k prohloubení a udržení 
sociálních vazeb. Tím, že máme dvě 
děti, našly v sobě parťáka a jejich 
sourozenecké vztahy to neuvěřitelným 
způsobem upevnilo. To je pro nás jako 
pro rodinu asi ten největší přínos. 
Magda: Karanténa každopádně změni-
la nejen naše životy, ale hlavně životy 
našich dětí. A protože se snažím hledat 
na všem to lepší, tak si za sebe myslím, 
že se děti projevily jako samostatnější, 
zodpovědnější a na některé věci, které 
do té doby považovaly za samozřejmé, 
nahlížejí jinak. Do jisté míry došlo v ně-
kterých rodinách k utužení a prohlou-
bení vztahů rodičů s dětmi. Na druhou 
stranu jsem zaznamenala i názor, že 
věčné nucení dětí k plnění školních 
povinností narušovalo jinak harmonic-
ké rodinné vztahy. Za sebe se ze všeho 
nejvíc těším, až se všechno vrátí do 
starých kolejí.

„Hodně dám na osobní kontakt, který 
žádná technika nenahradí. Spontánní 
reakce dětí je pro mě důležitá a klíčová,“ 
říká pedagožka Magda Doubková.

„Forma zadávání úkolů byla skvělá.  
Zpočátku se to synovi líbilo, postupně 
však začal uznávat, že výuka ve škole  
je lepší než doma, “ říká maminka  
Zuzana Koutská.

„Už dávno víme, že Magda Doubková  
je bezva učitelka, která pro ty děti žije. 
Období karantény jen tento fakt pouze 
znovu potvrdilo. To, jak podala zadání 
úkolů, bavilo celou naši rodinu,“ říká 
maminka Markéta Listíková.

Pavla Bradáčová
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Příběhy obyčejného 

dobrovolnictví
Jsou spjati s místem, kde žijí. 
Chtějí pomoci lidem, kteří 
dýchají stejný vzduch a kterým 
teď pandemie nasadila nepro-
dyšnou roušku. Jsou to dob-
rovolníci. Běžní lidé v běžném 
životě, ale nepostradatelní 
v době koronavirové pandemie.

ijí roušky, roznáší dezinfekci, 
jídlo či léky potřebným. Jsou 
požehnáním pro ty, kteří se 
ocitli v nelehké životní situaci. 
Proč to dělají? Protože jim 

Suchdol a jeho obyvatelé nejsou lho-
stejní a protože nezištná pomoc  
a lidskost člověka obohatí na duši. 

JAK TO VŠECHNO ZAČALO
Nejtěžší byl úplný začátek, když nikdo 
nevěděl, co bude. Chybělo vybavení 
a současně bylo třeba řešit spoustu 
věcí. Naopak nejjednodušší bylo zís-
kat dobrovolníky. Ti se hlásili sami  
v době, kdy jsme je ještě ani nehleda-
li. První dubnovou neděli dopoledne 
pak přišlo více než čtyřicet dobrovol-
níků, vyzvedlo si balíčky s vitamínem 
C, dezinfekcí na ruce, rukavicemi  
a důležitými informacemi a kontakty. 
Již během odpoledne byla většina 
balíčků rozdána našim starším spo-
luobčanům.
Začalo to vlastně už u roušek. Na 
Suchdole se vytvořila komunita žen, 
které zasedly k šicím strojům a téměř 
od nich nevstaly. Vyměňovaly si nápa-
dy na ty nejlepší střihy a způsoby, jak 
nahradit tkalouny či gumičky, kterých 
byl nedostatek. Od hotelu Hilton jsme 
dostali spoustu vyřazeného povle-
čení, které jsme mohli předávat dál 
švadlenkám. Samozřejmě všechny 
roušky nešly přes městskou část,  
a tak veliké díky patří i všem, kdo šili 
pro své sousedy. A třeba je dávali  
k dispozici do lékárny a zejména do 
bývalého Tabáku proti škole – celký 
dík patří paní Lucii, která všem moc 

pomohla tím, že tam vytvořila rouško-
vé výdejní místo.
Z počátku jsme se snažili dezinfekci 
zajistit pro zabezpečení provozu lé-
kařských ordinací, obchodů a dalších 
služeb na území naší městské části. 
V počátku byl totální nedostatek 
ochranných prostředků a dezinfekce. 
Díky spolupráci s ČVUT jsme mohli 
už 12. března rozdat prvních 50 l 
alkoholové dezinfekce do lékařských 
ordinací a do Centra Horizont. Na 
konci března jsme díky pomoci Jaku-
ba Lukáše mohli předat 3D ochranné 
štíty suchdolským lékařům, kteří jimi 
ještě nebyli vybaveni, a také jsme 
nejen do ordinací předali jednorázové 
roušky, které jsme dostali od hlavního 
města.
Na začátku dubna jsme mohli začít, 
díky dodávkám z ČVUT a VŠCHT, 
rozdávat dezinfekci spoluobčanům, 
což jsme pravidelně dělali až do 
konce června. I s touto distribucí nám 
pomáhali dobrovolníci.
Pro zabezpečení vyšší hygieny jsme 
na frekventovaná místa po městské 
části umístili dávkovače s dezinfekcí 
na ruce. Najdete je u lékárny, pošty, 
prodejen potravin, na radnici a tržišti, 
u dětských hřišť a některých zastáv-
kách.
Vzhledem k tomu, že kvůli výrazné-
mu omezení ekonomiky mohly mít 
problémy i jindy fungující domácnosti, 
začali jsme v posledním březnovém 
týdnu nabízet potravinovou výpo-
moc z Potravinové banky. Jedná se 
o potraviny, které jsou často blízko 
doporučeného data spotřeby a firmy 

je zdarma nabídnou Potravinové 
bance. Ta je pak dále dává k dispo-
zici potřebným. Za toho čtvrt roku 
jsme rozdistribuovali přes dvě tuny 
potravin.

ZÁSTUPCI STATEČNÝCH 
Z těch všech báječných lidí vám před-
stavíme maminku tří dětí, která šila 
roušky jako o život, Markétu Listíko-
vou. Přiblížíme vám také jednoho ze 
suchdolských dobrovolníků, kterým 
je Félix Galán Fernández, jenž se svou 
rodinou roznášel balíčky s dezinfekcí 
seniorům a spolupodílel se na rozlé-
vání dezinfekce pro veřejnost. 

MARKÉTA
Markéta se rozhodla využít své šicí 
dovednosti pro dobrou věc. Vrhla se do 
výroby roušek, které nalezly uplatnění  
i mimo hranice Suchdola. 

Co tě přimělo začít se šitím roušek?
Mám šicí stroj a trochu šít umím, tak 
jsem to brala jako občanskou povin-
nost. Nejdřív jsem zásobila rouška-
mi všechny členy rodiny a nejbližší 
kamarády.
 
Co bylo na tom celém nejtěžší –  
zorganizovat čas, získat materiál 
na roušky, distribuce...?
Čas se hledal dobře, protože děti byly 
aspoň nuceny být víc samostatné  
a zbytek činností, které běžně doma 
dělám já, zastal můj úžasný manžel. 
Materiálu jsem měla ze začátku málo, 
ale po první nabídce svých roušek na 
facebooku a prosbě o bavlněné látky 

Š

ROZHOVOR



7

SU
C

H
D

O
LS

K
É

 L
IS

TY
1-2/2020

a nitě se toho u mě sešlo víc než 
dost.
 
Jakým způsobem jsi roušky  
předávala?
První roušky pro suchdolskou 
veřejnost jsem začala dávat vyprané 
a vyžehlené v igelitovém sáčku do 
trafiky u školy, aby si lidi je mohli 
rovnou nasadit, protože bylo čerst- 
vě povinné nosit je v MHD a většina 
lidí byla stále bez roušek. Byly hned 
pryč. Informace se šířila a lidi mi 
psali a objednávali. Roušky si vyzved- 
li u mě doma nebo jsem jim je do-
vezla. K distribučnímu místu u paní 
Lucky v trafice se přidalo několik 
dalších švadlenek, které rouškami 
zásobovaly ostatní Suchdoláky. 
Byl moc fajn pocit být součástí 
komunity, která si takhle pomáhá. 
Když jsem tam donesla další várku 
roušek, čekala tam na mě z před-
chozího dne buď nějaká látka, láhev 
červeného nebo peníze, které jsem 
pak hned utratila za tkalouny. Tímto 
za všechny odměny mockrát děkuji. 
 
Kolik roušek jsi ušila a za jakou 
dobu, resp. kolik roušek denně? 
Ze začátku to bylo 10–20ks denně, 
co mi děti a jiné povinnosti doma 
dovolily. Šila jsem trochu přes den, 
ale hlavně večer. Celkem jsem se 
přiblížila ke 300 ks. Jsem si ale jistá, 
že se tu na Suchdole najdou dámy, 
které toho ušily mnohem víc a za-
slouží velký obdiv. Postupně jsem se 
to taky učila a proces zefektivnila. 
Nejdřív jsem šila jednoduché, pak 
dvojité s kapsou, menší pro děti  
a nakonec přidala i drátek na nos.
 
Jaké máš z tohoto období dojmy?
Když mi napsala jedna sestřička  
z dialýzy, že má roušek nedostatek, 

nebo onkologická pacientka, že 
nemá roušky vůbec, bylo mi dost 
smutno. Hlavně když pak ve zprá-
vách čtete, jak všichni mají všechny 
pomůcky a jak je všechno zařízené. 
Většinou jsem ale měla prostě  
a jednoduše dobrý pocit, že jsem 
byla užitečná a lidi za to byli vděční. 
A víno se pak dost hodilo při násled-
né karanténě, kdy jsme byli s dětmi 
zavření doma. 

FÉLIX 
Félix, který kvůli koronavirové pan-
demii přišel o práci, ale nalezl vůli 
pomáhat úplně cizím lidem, se do 
dobrovolnictví zapojil hned zpočát-
ku pandemie. Roznášel balíčky s de- 
zinfekcí seniorům a dvakrát týdně 
rozléval dezinfekci pro suchdolskou 
veřejnost.

Félixi, jak jsi se k tomu dostal?
Dostala se k nám, k mojí ženě a ke 
mně, informace ohledně registrace 
dobrovolníků na pomoc pri rozjíždě-
jící se epidemii. Zaregistrovali jsme 
se a pak už to šlo rychle. Obratem 
jsme dostali na starost oblast  
Nového Suchdola a vybaveni balíčky 
s dezinfekcí jsme se ženou a synkem 
obcházeli suchdolské seniory.

Kolik lidí jste obešli?
Měli jsme na starost několik ulic, což 
byly řádově desítky lidí. Ten náš „ra-
jon“ jsme obcházeli dvakrát. Celkově 
přes 40 dobrovolníků obešlo 1300 
seniorů v rámci celého Suchdola,  
a to jen během víkendu. 

Jak to vypadalo, důvěřovali vám 
lidé, když jste na ně zazvonili? Přeci 
jen v poslední době probíhá kampaň 
pro seniory, aby se měli na pozoru 
před cizími lidmi u dveří.

Toho jsme se právě trochu báli, 
proto jsme měli s sebou informativní 
cedulky, vlastně taková potvrzení, 
že jsme suchdolští dobrovolníci.  
A navíc když lidé viděli, že jim jen 
předáme balíček s dezinfekcí  
a jdeme o dům dál, tak v nás tu dů-
věru měli. Byli hrozně milí a vděční. 
A někteří také hodně komunikativní. 

Byly při roznášení nějaké kompli-
kace?
Měli jsme docela problém s číslová-
ním domů a s nefunkčními zvonky. 
Když jsme se nedozvonili, nechávali 
jsme lidem telefonicky vzkaz, že 
jsme balíček nechali na sloupku  
u pavouka :-) Ale to chození po 
ulicích mělo pro nás osobně i jeden 
pozitivní přínos – synek se během 
roznášení naučil jezdit na kole.

Co ti celá ta situace s pandemií  
dala a jak vnímáš život  
na Suchdole?
V rámci roznášení a pak také díky 
rozlévání dezinfekce pro veřejnost 
jsem poznal spoustu suchdoláků. 
Mám pocit, že se lidé semkli  
a nezištně si pomáhali. Pochopil 
jsem, že ačkoliv jsme součástí Pra-
hy, je Suchdol vlastně taková rodina. 
Rád bych se i po pandemii zapojil do 
života na Suchdole. Tím, že pochá-
zím ze Španělska a jsem velký gur-
mán, bych rád suchdolákům přiblížil 
španělskou gastronomii například 
prostřednictvím společných besed, 
a současně se také dozvěděl něco 
o české kuchyni. Mou velkou vášní 
jsou také šachy, a proto bych rád 
představil tuto hru i pro budoucí 
šachové nadšence, třeba prostřed-
nictvím kroužku v nově vznikajícím 
komunitním centru. ~

 Pavla Bradáčová

ROZHOVOR

Krajský soud v Praze zrušil svým rozhodnutím z 24. června vymezení plochy pro rozšíření ruzyňského letiště 

o paralelní dráhu v krajském územním plánu, v Zásadách zemního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). 

Hlavním důvodem zrušení paralelní dráhy v ZÚR bylo neřádné posouzení vyhodnocení kumulativních  

a synergických vlivů, když v posouzení byly opomenuty některé významné zdroje hluku a emisí.

Soud vyhověl návrhu městských částí Praha-Nebušice a Praha-Suchdol a jedné fyzické osoby. 

Pakliže Středočeský kraj neuspěje kasační stížností u Nejvyššího správního soudu, bude čas několik roků  

na prověření, je-li výstavba další dráhy s provozem nad obytnou zástavbou vůbec nutná.
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J
e nám velkým potěšením
oznámit vám radostnou novi-
nu. Na Suchdole se narodil
SLON. Má více jak 10 nohou
a žádný chobot. Jedná se 

o bytost letní, s náručí otevřenou všem 
Suchdolákům. SLON vznikl  
z prvních písmen Suchdolské Letní 
Otevřené Náruče a jedná se o partu 
lidí, kteříse odhodlali přinést k nám  
na Suchdol něco výjimečného. Spolek 
Suchdol žije z.s. byl založen proto, aby 
dal život SLONovi, prvnímu suchdol-
skému festivalu. Z jedné nenápadné, 
leč geniální myšlenky, realizované  
s podporou zkušeného divadelního 
harcovníka Matěje Formana, si tak  
můžeme užít čtyři výjimečné dny  

s těmi nejbližšími — s vámi, suchdol-
skými sousedy. Ze spojení divadla  
pro velké i malé, hudby, přátelství  
a dobrého jídla se příští léto zrodí  
jedinečná akce, na kterou budeme 
dlouho vzpomínat. Přijďte si užít  
začátek léta na festival, první svého 
druhu u nás na Suchdole. 

Na Suchdole se
narodil SLON

Chystá se první
divadelní festival SLON

Možná jste o něm slyšeli. Na Suchdole bude slon
a má už řadu přátel, příznivců a podporovatelů.
SLON jsou počáteční písmena názvu: Suchdolská
Letní Otevřená Náruč. Názvem slon autoři také
připomínají sedleckého slona — výletní restauraci,
která byla kdysi oblíbenou atrakcí Pražáků.

Komunitní zahrada
Suchdol 5. 9. 2020 
festiválek Slůně.

 červen 2021 festival SLON.
www.festivalslon.cz

/FESTIVALSLON

ápad na festival vznikl ze  
setkání Adriany Skálové s Ma- 
tějem Formanem, kteří jsou 
uměleckými dušemi celé akce. 
Myšlenka uspořádat si vlastní 

festival nadchla většinu oslovených, 
a tak se náš přípravný tým rozrostl 
na tucet osob a nejméně třikrát tolik 
přihlášených dobrovolníků, dalších 
podporovatelů a dokonce mecená- 
šů. Festival je pro nás příležitostí  
a prostorem pro společnou práci, ale 
také pro spolupráci s místní školou, 
s hasiči, stávajícími spolky a radnicí. 

Festival plánujeme v prostoru komu-
nitní zahrady jako otevřenou vesničku 
s velkým stanem, otevřenou scénou, 
malou scénou, se stánky, bibliobu-
sem, dřevěným kolotočem a veš-
kerým zázemím. Program festivalu 
nabídne divadelní, hudební  
a cirkusová představení a dílny pro 
děti i dospělé, společné zpívání, 
čtení, vaření nebo výstavu fotografií. 
Informace  
o jednotlivých představeních zve-
řejníme v průběhu jara na webových 
stránkách www.festivalslon. cz, pří-

padně na facebooku FESTIVAL SLON. 
Nejbližší akcí, kde se SLON představí, 
bude masopustní průvod. Spolek 
Suchdol žije z.s., který jsme založili 
proto, aby festival mohl vzniknout. 

Termín festivalu SLON jsme byli 
nuceni posunout o rok v souvislosti 
s koronavirovými epidemilogickými 
opatřeními. Abychom sebe i vás na 
příští rok více navnadili, připravili 
jsme si pro vás půldenní festiválek 
Slůně, a to již na sobotu 5. září 2020 
na komunitní zahradě. ~ 

Lucie Kubečková

N

PŘIPRAVUJE SE
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Vytrubme to do světa!
aneb Tak trochu netradiční rozhovor
se SLONEM

Na začátku stála jedna nenápad-
ná, přesto geniální myšlenka,
která vzklíčila v hlavách jejích
tvůrců, aby mohla být hrdě
vyslovena nahlas. Uspořádejme
divadelní festival pod otevřeným
nebem! Udělejme jej v místě,
kde se rádi potkáváme,
s hudbou, představeními pro
děti i dospěláky a s hodně dobrým
jídlem.

iž při zformulování celého gró
této akce se současně vyrojilo
spoustu otázek. Kdo to bude
zaštiťovat, pečovat o propagaci,
kdo postaví stany, zajistí hudbu,

jídlo… a kdo to proboha všechno zase
uklidí? Ale když se chce — a že se
chce hodně a s nadšením — všechno
jde. Svého druhu zcela ojedinělá akce
se na Suchdole bude odehrávat první
červnový víkend na komunitní
zahradě.
Těšíte se? My ano. A abychom věděli,
co všechno takový festival obnáší,
zeptali jsme se některých členů
přípravného týmu na zcela zásadní
otázky:
1. Co máš v rámci festivalu
na starosti?
2. Na co se na festivalu nejvíc těšíš?

HANA ELICHAROVÁ:
1) S Pavlem Srbem (tedy s mým milým
manželem) se staráme o hudební
stránku festivalu a zejména hudební
dílny. Ty, narozdíl třeba od výtvarných,
nejsou tak časté a umožňují
vyblbnout se všem generacím
dohromady.
2) Nejvíc se těším na festivalové
městečko a na setkávání — s novými
lidmi, s lidmi, co znám od vidění,
s kamarády ať ze Suchdola, či z okolí.

MARTIN MICKA:
1) Budu mít na starosti organizační
a technickou stránku stavby stanů,
zásobování elektřinou a nejspíš i lec-
cos jiného, co bude zrovna potřeba.
2) Těším se na to krásný počasí, který
potrvá po celou dobu festivalu
a fajn lidi kolem.

ŠÁRKA SKLENÁŘOVÁ:
1) V rámci festivalu mám na starosti
dobrovolníky. Bude potřeba každá
ruka ochotná stavět, bourat, uklízet,
nosit, vozit...
2) Nejvíc se těším, že se během festi-
valu blíže poznáme se suchdolskými
sousedy, že něco společně zažijeme.
Moc se těším na ten pocit, že jsme
se na festival jen nepřišli dívat, ale že si 
ho celý uděláme. Díky za ten nápad!

DANA POLÁCHOVÁ:
1) S Šárkou Sklenářovou máme na sta-
rosti nábor a koordinaci dobrovolníků.
Chystáme seznam všech potřebných
činností a jejich časový harmonogram,
který následně nabídneme již přihláše-
ným dobrovolníkům k „rozebrání“.
Jsme rádi za každou nabídku pomoci.
2) Moc nepočítám s tím, že bych si
užila vlastní program festivalu. :-)
Když se člověk podílí na organizaci
nějaké akce, dozví se o tom, jaká

byla, spíš z následných reakcí účast-
níků. Ale moc mě baví podílet se na 
vzniku: být součástí spolku nadšených 
bláznů, potkávat nové lidi a seznamo-
vat se s dalšími sousedy.

MARTINA DOUBKOVÁ:
1) Na starost mám to, aby divadelní
a hudební zážitky vhodně doprovodily
i zážitky gastronomické, neboli
festivalový catering.
2) Osobně se nejvíc těším na čtvrtek
večer, kdy bude festival oficiálně zahá-
jen představením, ve kterém bude
propojeno divadlo s mým oblíbeným
tématem, a to je dobré jídlo — tedy
jídlo, které dobře chutná a i dobře
vypadá. Navíc se mi líbí, že akce je
plánována velmi sousedsky.

LUCIE KUBEČKOVÁ:
1) Snažím se, aby se o festivalu vědělo,
a abychom na jeho realizaci shromáž- 
dili potřebné finanční prostředky (spolu 
s Lídou Knappovou). Společně s man-
želem připravujeme webovou stránku.
2) Mám radost, že nabídneme nádherná
představení pro děti, rodiny i všechny 
ostatní. Těším se na šapitó, které vy-
tváří slavnostní a cirkusovou atmosfé-
ru s vůní dálek nebo něčeho, co za pár 
dní skončí, a tak si to chceme užít. ~

[red]

J

ROZHOVOR
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Ani kapku nazmar aneb 

Dotace DEŠŤOVKA II
ucho. Myslíme si, že se nás 
to netýká. Že to je problém 
rozvojových zemí. Vždyť máme 
řeky, rybníky a vodní nádrže. 
Nedávno vyšel v médiích článek 

o tom, že Česko by se mělo připravit na 
suché a horké roky, kterým se podle 
vědců nevyhne. Máme třetí nejnižší 
kapacitu vody v rámci EU a hrozí, že ji 
budeme muset dovážet. Sucho může 
stát i stovky miliard korun. Proč tedy 
nevyužít dary přírody v podobě děště 
přímo na našich zahradách?

V druhém kole dotačního programu 
Dešťovka mají majitelé rodinných, re-
kreačních a bytových domů příležitost 
získat příspěvek až 105 tisíc korun na 
efektivní hospodaření s dešťovou  
a odpadní vodou v podobě akumulační 
nádrže. Ze zdrojů Státního fondu  
životního prostředí ČR je připraveno  
340 milionů korun.

Stále je možné využít dotaci na:

~  akumulaci srážkové vody pro zálivku 
zahrady (dotace až 55 tisíc Kč)

~  akumulaci srážkové vody pro spla-
chování a pro zálivku zahrady (dotace 
až 65 tisíc Kč)

~  využití předčištěné odpadní vody pro 
splachování a zálivku zahrady (dota-
ce až 105 tisíc Kč)

Poslední roky ukazují, jak důležité je 
hospodařit s dešťovou a odpadní vo-
dou. Státní fond životního prostředí na-
bízí dotace pro vlastníky či stavebníky 
rodinných a bytových domů na využití 
srážkové a odpadní vody v domácnosti 
i na zahradě. 

Dotace je ve výši až 50 % z celko-
vých způsobilých výdajů. Kalkulačka 

předpokládaných nákladů včetně 
formuláře pro on-line podání a další 
užitečné informace naleznete na  
www.dotacedestovka.cz.

Podání žádosti není moc složité, 
využijte tedy této možnosti získat pří-
spěvek na zadržení vody pro zalévaní.  
V případě dotazů se obraďte na úřad 
naší městské části.

Se srážkovými vodami je třeba 
hospodařit a majitelé nemovitostí mají 
povinnost ji likvidovat na vlastním po-
zemku. Dešťová voda ze střecha  
a dvorů se nesmí vypouštět do splaš-
kové kanalizace!

[red]

S

Nový užitkový elektromobil
d listopadu 2019 užívá městská část pro
údržbu veřejných prostranství malý užitko-
vý elektromobil GOUPIL G4. Vozidlo
v celkové ceně 1 358 184 Kč včetně DPH
bylo pořízeno v rámci projektu „Nákup 

užitkového elektrovozidla, městská část  
Praha-Suchdol“.

Na jeho nákup obdržela městská část pro-
střednictvím Státního fondu životního prostředí
dotaci ve výši 500 tisíc Kč od Národního progra-
mu Životního prostředí a dotaci ve výši 440 tisíc
Kč od hl.m. Prahy z rezervy na spolufinancování
projektů EU/EHP. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o vozidlo na 
elektřinu s dojezdem cca 135 km na jedno nabití, 
sníží se tak provozní náklady oproti vozidlu se 
spalovacím motorem, ale především se nezvýší 
emisní a hluková zátěž, což přispěje ke zlepšení 
životní prostředí v naší městské části. ~

[red]

O

Z RADNICE
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Počítá se každá větev,
každý list

V

Suchdolský sad

Městská část se aktivně zapojila do zlepšování
stavu naší krajiny, snižování eroze a snižování
negativních vlivů klimatické změny tím, že díky
dotaci ve výši 3 mil. Kč od hl. m. Prahy mohla
před koncem roku vysadit 265 stromů. Výsadbu
prováděla společnost Realizace zahrad s.r.o.,
která uspěla ve výbě-
rovém řízení, a má za 
úkol i následnou roční 
údržbu včetně zalévání.

ulici K Horoměřicům bylo
do stávajícího lipového
stromořadí dosazeno 31 lip
a javorů. U základní školy
M. Alše bylo v ulici Za so-

kolovnou vysazeno 15 štíhlých 
habrů.
Na dalších místech se vysazo-
valy ovocné stromy (jabloně,
třešně, višně, slivoně, hrušně),
z toho 70 stromů bylo dosazeno
v aleji podél ulice Kamýcké
v úseku od zástavby po Kozí
hřbety, 29 ovocných stromů
bylo vysazeno v novém sadu
Na Skalce, který leží poblíž býva-
lého vodojemu na kraji Horomě-
řic, a Suchdolský sad za kaplí sv.
Václava, kde vysazujeme stromy
čestným občanům, byl rozšířen
o 10 ovocných stromů.

Dále se podařilo obnovit his-
torickou cestu za Výhledy, která
byla užívána více jak dva tisíce

let, než byla v šedesátých letech 
minulého století rozorána.
Vedla z Pražského hradu, přes
Lysolaje, kolem Suchdola na 
Levý Hradec a pak dál až k 
Baltickému moři. Podél ní byla 
vysazena alej se 110 ovocnými 
stromy, habrovými keři, které 
oddělují soukromé pozemky  
u bytových domů v Holubí, na 
jaře budou dále podél cesty 
doplněny keřové skupiny.

Zlepšování klimatu v ulicích 
jistě přispěje výsadba stromů 
v dalších suchdolských ulicích, 
kde to podmínky umožní. Výsad-
bu stromů v ulicích ale kompli-
kují především inženýrské sítě, 
které byly v minulosti pokládány 
jednotlivými správci do země 
ne příliš organizovaně. Další 
komplikací resp. zdržením mož-
né výsadby je to, že ve většině 
ulic se připravuje jejich celková 
rekonstrukce, které většinou 
předchází výstavba či obnova
inženýrských sítí. ~

[red]
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Vyhrazený jízdní pruh
pro autobusy na Kamýcké
Rychlá, dostupná a přesná veřejná doprava je jedním ze zásadních pilířů udržitelného
rozvoje měst. V historicky rostlých a členitých městech, jakým Praha nepochybně
je, to platí dvojnásob. Nedostatek uličního prostoru je každodenní jistotou, se kterou
se jako pěší, řidiči automobilů, cestující veřejnou dopravou či cyklisté potýkáme.
Hlavní město Praha dává dlouhodobě přednost před individuální automobilovou  
dopravou městské hromadné dopravě, která je jedním z klíčových nástrojů platné 
dopravní politiky. Preferenční opatření s sebou však nesou i vliv na ostatní účastníky 
provozu, nicméně je třeba hledět na celospolečenský přínos a ten je dopravní  
politikou jasně určovaný.

mezený počet komunikací, které 
vedou do centra v severozápad-
ním kvadrantu hlavního města, 
na sebe stahuje velkou zátěž jak 
z pražských městských částí na 

nich ležících, tak i blízkých obcí, které  
v posledních dekádách zažívají nebýva-
lý rozvoj. Dopravní infrastruktura není 
schopna tuto novou zátěž pojmout  
a komunikace Podbabská (respektive 
i Roztocká a Kamýcká), Horoměřická 
a Evropská (respektive Lipská a D7) 
jsou zejména v období ranní špičky 
extrémně přetěžovány. Důležitým 
bodem je snaha o preferenci auto-
busů MHD, které jako jediné mohou 
nabídnout kvalitní spojení veřejnou 
dopravou zejména k metru A. Proto 
jsou na těchto komunikacích realizo-
vána či připravována opatření zejména 
ve formě vyhrazených jízdních pruhů 
pro autobusy. Budoucí rozvoj dokáže 
zajistit pouze kvalitní kolejová doprava 
ať už v podobě tramvaje do Suchdola či 
železničního propojení na letiště (které 

bude nabízet kvalitní spojení do části 
zmiňovaného regionu).

V ulici Kamýcká v úseku mezi mos-
tem přes železniční trať a ulicí Such-
dolská byly monitorovány zhoršující
se dojezdové časy MHD v posledních
letech. Proto byl připraven projekt
změny dopravního režimu v daném
úseku, který spočívá ve snížení počtu
jízdních pruhu ve směru z centra

a realizaci vyhrazeného jízdního pruhu
ve směru do centra. Toto opatření tak
sníží ranní dojezdové časy MHD prů-
měrně o cca 3—7 minut.

Situace byla nadále vyhodnocována
i v rámci očekávaných stavebních
akcí v blízkém okolí: 
~  oprava mostu v blízkosti křižovatky 

Horoměřická x Nebušická, 
~  oprava Horoměřické na Jenerálce,

O
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Aktuálně ke kanalizaci
na Suchdole

~  stavební úpravy komunikace Roz-
tocká mezi Sedlcem a hranicí se 
Středočeským krajem, 

~  stavební rozšíření komunikace  
Horoměřická

~  či opravy ulic v Roztokách a oprava 
mostu v ulici Kamýcká přes železnič-
ní trať v Sedlci. 

S ohledem na tato fakta bylo požá-
dáno o navrženou změnu dopravního 
režimu v ulici Kamýcká. Realizace 
se předpokládá přibližně v dubnu až 
květnu ve vazbě na očekáváné zahájení 
rekonstrukce mostu v oblasti Jene-
rálky, která přinese zvýšení dopravní 
zátěže i v oblasti Suchdola. V průběhu 
příprav byly vzneseny některé podněty, 
které stojí za zmínku. 
~  Nemohl by se režim pruhů v průběhu 

dne měnit (počet pruhů nahoru  
a dolu)? Takové řešení by bylo logické 
z hlediska reálných potřeb provozu, 
ale bezpečnostní rizika spojená  

s takovým způsobem provozu jsou 
značná (obdobně jako u přechodného 
řešení). Zároveň by to vyžadovalo 
zásadní investice do značení pravdě-
podobně v podobě portálů s proměn-
ným dopravním značením. 

~  Proč není opatření v celé délce až ke 
kruhovému objezdu s ulicí Roztocká? 
— spodní část zejména v oblasti mos-
tu přes železniční trať neumožňuje 
bez zásadního stavebního zásahu 
realizovat třípruhové uspořádání.  
Nelze předpokládat, že by bylo 
vyhodnoceno jako účelné rozšiřo-
vat most kvůli autobusům, když je 

připravována tramvajová trať, která 
autobusy nahradí. 

~  Vždyť se tím ušetří jen pár minut — 
linky s velmi krátkým intervalem (zde 
propojující metro a jednu z největších 
univerzit v Praze) jsou ze zřejmých 
důvodů velmi náchylné na provozní 
nepřesnosti. Proto „pár“ minut může 
následně znamenat zpožďování  
a přeplňování spojů i v opačném 
směru. To následně ovlivňuje i další 
cestující, nejen ty, kteří fyzicky stojí  
v kolonách. ~

 Ing. Ivo Novotný, odbor městské dopravy  
Vedoucí oddělení koncepce městské dopravy

V letošním roce se v Praze-Suchdole, stejně jako na celém území hl. města Prahy,
zvýšila cena stočného od 1. 1. 2020 z 40,70 Kč/m3 vč. 15 % DPH na 43,17 Kč/m3

vč. 15% DPH, a to především z důvodu navýšení nákladů na elektrickou energii,
chemikálie, opravy, prostředků na obnovu kanalizace a ČOV apod.

a zvyšování nákladů na odvádění
a čištění odpadních vod má 
negativní vliv také vypouštění
látek, které do kanalizace
nepatří. Jedná se o vlhčené 

ubrousky, oleje, zbytky jídel, chemi-
kálie apod. To vše způsobuje poruchy 
čerpadel na přečerpávacích stanicích, 
ucpávky kanalizačních stok a vyšší 
nároky na čištění odpadních vod.  
V případě městské části Praha-Such-
dol je pak velkým problémem vypouš-
tění dešťových vod do splaškové kana-
lizace. Dešťové vody navyšují celkový 
objem odpadních vod, za jejichž čištění 
musíme platit na čistírně odpadních 
vod v Roztokách. Cenu za vypouštěné 
dešťové vody domácnosti sice samo-
statně neplatí, ale náklady na jejich 
odvádění a čištění jsou zahrnuty v ceně 
stočného. Čím nižší objem dešťových 

vod v kanalizaci, tím lépe pro provoz 
čistírny i cenu stočného. Je proto 
nutné pokud možno dešťové vody likvi-
dovat vsakováním na pozemku nebo
jejím zachytáváním a následně využitím
k zalévání zahrad apod. Vypouštění
dešťových vod do splaškové kanalizace 
je v městské části Praha-Suchdol pro-
vozované naší společností VaK Beroun 
a.s. neoprávněným vypouštěním a tedy 
i porušováním kanalizačního řádu. 
S vaší pomocí můžeme v budoucnu
omezit zbytečný nárůst celkových ná-
kladů nebo v rámci stočného vytvořit 

více peněz pro budoucí obnovu
vodohospodářského majetku a sou-
časně přitom i přispět ke zlepšení
kvality vyčištěné vody. Cesta ke zlep-
šení spočívá v chování každého z nás, 
coby uživatele kanalizace. S konkrétní-
mi problémy kolem provozu kanalizace 
připojené na ČOV Roztoky se můžete 
na nás obrátit osobně, telefonicky, 
e-mailem na zákaznickém centru ve 
Velkých Přílepech. ~ 

za provozovatele Vodovody a kanalizace 
Beroun, a.s., Ing. Roman Badin,  

technický ředitel

N

adresa  Roztocká 47, 252 64 Velké Přílepy
telefon  739 524 981
e-mail  zc.velkeprilepy@vakberoun.cz
úřední hodiny  PO: 8:00—12:00 12:30—17:00
 ST: 8:00—12:00 12:30—15:00
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Změny v odpadovém
hospodářství
na území hl. m. Prahy od 1. 1. 2020

ZVÝŠENÍ CENY ZA SVOZ SMĚSNÉHO
ODPADU O 30 %
Poplatek za komunální odpad (dále
jen „poplatek“) upravuje zákon  
č.185/2001 Sb., o odpadech  
a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů, a OBECNĚ 
ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2005 SB. 
HL. M. PRAHY, kterou se stanoví po-
platek za komunální odpad. Podrob-
nější informace včetně praktických
rad viz odkaz zde: http://www 
praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/
zivotni_situace/ poplatky/popla-
tek_za_komunalni_odpad.html

INFORMACE PRO CHOVATELE PSŮ
Co se od 1. ledna 2020 mění? Po-
vinné očkování psa proti vzteklině 
je platné pouze v případě, že je pes 
označený mikročipem, případně či-
telným tetováním provedeným před 
3. 7. 2011. Každý chovatel psa je povi-
nen zajistit jeho označení čipem. 
Štěňata musí být označena mikroči-
pem nejpozději do tří měsíců věku, 
nejpozději však před jejich předá-
ním novému majiteli (pokud tedy 
přecházejí k novému majiteli dříve 
než ve třech měsících věku, musí 
být již v tento moment označena). 
Mikročipem nemusí být označeni 
psi, kteří mají jasně čitelné tetování 

provedené před 3. 7. 2011. Každý, kdo 
chová tři a více psů samičího pohlaví 
(tedy fen) starších 12 měsíců, je po-
vinen do 7 dnů toto oznámit místně 
příslušné veterinární správě (v Praze 
Městské veterinární správě).

ŽÁDOST O ÚDRŽBU ZELENĚ
Žádáme občany, jejichž pozemky
sousedí s veřejným prostranstvím,
zejména s chodníky a vozovkami, 
aby kontrolovali, zda zeleň z jejich 
pozemků nepřesahuje takovým 
způsobem, který omezuje užívání 
přilehlých cest (ať pohyb chodců, 
vozidel, nebo i úklidové techniky). 
Děkujeme.                                           [red]

NOVÝ SYSTÉM INDIVIDUÁLNÍHO
SVOZU BIOODPADU V PRAZE

Hlavní město Praha
zařadilo službu svozu 

rostlinného bioodpadu 
od fyzických osob — 

občanů (nikoliv od pod-
nikatelských subjektů)

do komplexního měst-
ského systému nakládání

s komunálním odpadem.
Cena této služby bude 

díky finanční podpoře 
města přibližně poloviční oproti běžné 
komerční ceně:

Využívat tuto službu za výhodnějších
podmínek mohou nejen noví, ale také 
současní klienti (fyzické osoby — 
občané) Pražských služeb, kteří
si „hnědé bio-popelnice“ pořídili již
dříve. V případě zájmu o službu nebo

požadavku na její změnu se můžete
obrátit na zákaznická centra
Pražských služeb: Proboštská 1,
Praha 6, tel. 284 091 426, -427, -428,
Jungmannova 35/29, Praha 1, tel.
284 091 409, -503, info@psas.cz.

objem  sběrné frekvence obsluhy sběrných nádob
nádoby 1x za 2 týdny  1 x týdně* 

120 litrů  56 Kč  112 Kč

240 litrů  90 Kč  179 Kč

*  Frekvence svozu 1x a 2x týdně bude v dané oblasti k dispozici za  
předpokladu, že bude dostatek zájemců

STANOVIŠTĚ TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ
(papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovy)

Současný systém obsluhy stanovišť neumožňuje zajistit svoz
v neděli. Nádoby na papír a plasty, které se nejčastěji přeplňují

(a to právě o víkendech), jsou vyváženy nejméně 3x týdně (v tom
případě jsou svozové dny pondělí, středa a sobota), maximálně
6x týdně (pak každý den pondělí až sobota). Žádáme vás, využí-

vejte stanoviště rovnoměrně jak během týdne, tak i všech
25 stanovišť na území městské části. Děkujeme.

Užívejte nádoby pouze na odpady, pro které jsou určeny — zne-
čištění znesnadňuje nebo i znemožňuje další využití a recyklaci!

www.jaktridit.cz

SBĚRNÝ DVŮR
HL. M. PRAHY

Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice:

Pro všechny, kdo mají trvalý pobyt na území
hlavního města (v kterékoli městské části).

Provozní doba
pondělí až pátek 8:30—18:00 (v zimě do 17:00)

sobota 8:30—15:00 hod.
Pro téměř všechny druhy odpadů, bližší
informace www.psas.cz/sberne-dvory

a tel.: 736 518 204.

Z RADNICE



15

SU
C

H
D

O
LS

K
É

 L
IS

TY
1-2/2020

DOTACE NA NÍZKO-EMISNÍ
EKOLOGICKÉ KOTLE NA VYTÁPĚNÍ
RODINNÝCH DOMŮ

Ve věci zlepšení
životního prostředí
v naší městské
části vám nabízíme
pomoc při zajištění 
ekologického
vytápění ve vaší ne-

movitosti. Od roku 2017 musí většina 
kotlů v rodinných domech procházet 
pravidelnou revizí a od 1. 10. roku 2020 
platit zákaz topit v kamnech a kotlích, 
které nedosahují alespoň emisních 
parametrů 3. Do 30. 10. 2020 můžete 
na pořízení nového zdroje vytápění 
využít finanční prostředky z dotačního 
programu „Zlepšování kvality ovzduší
v hl. m. Praze — pořízení ekologického
vytápění v domácnostech III“. Dotace 
jsou určeny na výměnu starých neeko-
logických kotlů na tuhá paliva s ručním 
přikládáním v rodinných domech za 
moderní nízko-emisní tepelné zdroje 
následujícího typu: 
~  kotle na biomasu s automatickým 

přikládáním 
~ plynové kondenzační kotle 
~ tepelná čerpadla

Při splnění všech předepsaných pod-
mínek je možné získat dotaci až
102 500 Kč, resp. 127 500 Kč. Podrob-

né informace k uvedenému dotačnímu
titulu naleznete na portálu životního 
prostředí hl. m. Prahy na webové ad-
rese: portalzp.praha.eu nebo v článku 
na webu městské části www.praha-
-suchdol.cz. Nabízíme vám pomoc při 
nalezení vhodného technického řešení 
instalace nového ekologického kotle  
i při přípravě a podání žádosti o dotaci.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY
Pokud potřebujete 
dočasně využít pro 
své blízké léčebnu 
dlouhodobě nemoc-
ných, můžete se 
obrátit na Domov sv. 
Karla Boromejského

(www.domovrepy.cz), kterému 
městská část přispívá na lůžko pro 
své občany. Domov Řepy také nabízí 
odlehčovací pobytové služby, pokud 
např. pečujete dlouhodobě o osobu 
se sníženou soběstačností a víte, že 
např. dva týdny se nebudete moci  
o tuto osobu starat. Se žádostí o při-
jetí se obraťte na sociální pracovnice 
v domově: Bc. Kateřina Aubrechtová 
(katerina. aubrechtova@domovre-
py.cz) nebo Mgr. Petra Kornienková 
(petra. kornienkova@domovrepy.cz). 
Kontakt je možný prostřednictvím 
uvedených e-mailů, nebo na telefon-

ním čísle: 770 142 020, vždy ve všedních 
dnech od 8 do 16 hodin.

CENA VODY V ROCE 2020
Od 1. 1. 2020 se zvyšuje cena
vody v Praze o necelých 5 %
na 94,09 Kč/m3 včetně DPH
(81,82 Kč bez DPH). Vodné činí
50,92 Kč/m3 včetně DPH (44,28 Kč
bez DPH), stočné 43,17 Kč/m3 včetně
DPH (37,54 Kč bez DPH). Cena
je stejná bez ohledu na to, zda jsou
odpadní vody odváděny na čistírnu
v Praze-Troji, nebo v Roztokách.
Průměrná cena v ČR se pohybuje
okolo 90 Kč za metr krychlový včetně
DPH (obvykle je cena v rozmezí
70 až 120 Kč).

SELSKÝ TRH  
NA SUCHDOLE

Jak jste si mnozí
již všimli, čtvr-
teční trhy na 
Brandejsově 
náměstí probíhají 
CELOROČNĚ —  
v lednu a únoru 
sice s omezeným 
sortimentem,  

ale s blížícím se jarem se jistě zaplní 
více stánky. Přijďte se podívat, co 
nabízí.

TELEGRAFICKY
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Bezpečí a pořádek
na Suchdole
Poslední dobou se na Suchdole bohužel setkáváme se skutečností, kdy
se v některých případech obáváme o svoje zdraví a majetek. Jedná se například
o vniknutí cizí osoby do našich domovů, a to dokonce i za bílého dne. Prožíváme
při tom šok a strach. Abychom tomu co nejvíce předešli, je nezbytně nutné
zamykat svá obydlí, i když jsme právě doma.

ruhou důležitou věcí je všechno
neprodleně ohlásit na policii
na lince 158. Pomůžeme tak
zvýšit pravděpodobnost pachate-
lova dopadení. Volat bychom měli

i v případě, že jsme svědky například
vandalismu. Při hlášení konkrétní
situace je důležité stručně popsat, co
se stalo, kde se to stalo a pokud jsou
na místě zranění, uvést jejich počet.
Jako volající bychom měli uvést

jméno, místo, odkud voláme a kontaktní
telefonní číslo pro případný zpětný
hovor pro upřesnění situace.
Není nutné vždy přesně vystihnout
nebo popsat konkrétní situaci. Operá-
tor (policista na lince 158) počítá s tím,
že můžeme být poznamenáni prožitým
šokem či stresujícím zážitkem. Další 
informace tak operátor získá vhodnými
doplňujícími dotazy. ~

[red]

Možná jste zaznamenali, že se nám
na Suchdole v poslední době rozmáhají
nejrůznější formy vandalství. Může se 
jednat na první pohled o maličkost — 
posprejování plotu či omítky, ale  
odstranit něco takového je velmi
nákladné. V poslední době pak bohužel
dochází k poškození zařízení na ko-
munitní zahradě. K této problematice 
JUDr. Zlata Kohoutová uvádí:
„Poškozování majetku patřícího obci
má dvě roviny právních následků. První
rovina je civilněprávní a z tohoto pohle-
du může škodu třetí osobě (tedy i obci)
způsobit již předškolní dítě, dítě mladší
15 let i mladistvý do 18 let věku. Situací,
ze kterých škoda vznikne, bývá velmi
mnoho. Vzniklou škodu může hradit
pouze osoba s povinností dohledu, 
zjednodušeně rodič nebo rodiče, může 
jí ale hradit rodič s dítětem společně 
a nerozdílně nebo dokonce ji bude 
povinno nahradit pouze dítě (osoba 

do nabytí zletilosti). Čím je dítě starší, 
tím větší míru odpovědnosti lze po 
něm požadovat. Fakticky se v těchto 
případech promítne povinnost náhrady 
škody vždy do finanční sféry rodičů 
dítěte. Při posouzení, kdo všechno 
bude povinen škodu nahradit, je třeba 
vycházet z intelektuální a fyzické 
vyspělosti (zralosti) dítěte, zda bylo 
schopné ovládnout své jednání
a posoudit jeho následky na straně
jedné (u školáků lze usuzovat, že jsou 
již dostatečně rozumově vyspělí a ve 
většině případů tedy tato podmínka 
splněna bude) a povinnosti náležitého 
dohledu rodiče nad dítětem na straně 
druhé (to ale pro praxi vůbec nezname-
ná přítomnost rodiče při konání dítěte).
Druhou rovinou je správní trestání

a deliktní odpovědnost nezletilého, kdy
z pohledu zákona o přestupcích může
být za přestupek odpovědná i mladis-
tvá osoba od 15 do 18 let. Za přestup-
ky lze uložit správní trest, jímž jsou 
napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, 
propadnutí věci nebo náhradní hod- 
noty. Přestupkem proti majetku  
(§ 50 ZOP) je mimo jiné úmyslné způ-
sobení škody zničením či poškozením 
věci z takového majetku, s pokutou  
až 15 000 Kč nebo zákazem pobytu. 
Horní hranice pokuty se u mladistvé-
ho snižuje na polovinu, přičemž však 
nesmí být vyšší než 5000 Kč.
„Pomozte nám chránit majetek nás 
všech, buďte všímaví k tomu, co se 
děje ve vašem okolí.“  ~

[red]

D POLICII VOLEJTE VŽDY
V PŘÍPADĚ, ŽE
~  jste obětí nebo svědkem 

konkrétního protiprávního 
jednání

~   dojde k ohrožení  
bezpečnosti občanů nebo 
poškození majetku

~  je narušen veřejný  
pořádek

Není to zábava, je to trestné

Děkujeme rodičům, že věnují zvýšenou pozornost tomu, jak
tráví volný čas ve veřejném prostoru na Suchdole jejich děti.

Z RADNICE
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Automobil pro seniory
Poté, co se neopravitelně rozbil a byl ekologicky zlikvidován náš letitý automobil,
začali jsme se v Horizontu porozhlížet po novém. Oslovili jsme společnost Kompakt
s.r.o., zda bychom se nemohli zapojit do jejich projektu „Sociální automobil“.

polečnost Kompakt totiž  
už léta pořizuje automobily 
různým organizacím, které 
poskytují sociální služby. 
Těm pak automobil na pět let 

půjčuje za 1 Kč ročně. Automobil je 
koupený za reklamní plochy, které si 
na kapotě kupují firmy a instituce  
z přilehlého okolí (viz foto).

V Horizontu auto potřebujeme pře-
devším k dopravě klientů do denního
stacionáře a zpět do jejich domovů.
Dále jím vozíme klienty pečovatelské
služby k lékařům, do nemocnic, na 
poštu a další úřady nebo na pedikúru.

Akční rádius, ve kterém se pohybu-
jeme, zaujímá nejen území MČ Praha-
Suchdol. Dále k němu patří Dejvice,
Bubeneč, Břevnov, Střešovice, Lysola-
je, Horoměřice, Únětice, Roztoky,
Velké Přílepy atd.

Možná se mezi místními firmami
a podnikateli najde někdo, kdo by 
chtěl podpořit naši — domníváme se, 
že smysluplnou činnost -- a zároveň by 
chtěl, aby se o něm ve zmíněném okolí 

S

více vědělo. Pokud se někdo takový 
objeví, může se obrátit na regionál-
ního zástupce společnosti Kompakt 
Jiřího Marka (tel.: 724 362 514, 
poisonone@ seznam.cz). Ten sdělí 
podrobnější informace a podmínky, 
za jakých lze pětiletou reklamu na 
autě křižujícím okolí získat.

Chcete-li se dozvědět bližší  
informace o činnosti Horizontu — 
centru služeb pro seniory, můžete je 
získat na www.centrumhorizont.cz 
nebo při osobní návštěvě (kterou  
si však domluvte předem na  
tel.: 220 921 242). ~  

Jiří Přeučil

ilustrační foto
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Důležité právní změny
v roce 2020
V tisku i zpravodajském vysílání se nyní v podstatě objevuje informace
o nějaké změně plynoucí z nové právní úpravy a týkající se života každého
občana nebo občana-podnikatele. Článek se pokusil všechny tyto změny
pro lepší orientaci shrnout.

NEMOCENSKÉ
Když se vypočítává výše nemocen-
ských dávek, nepočítá se s celým 
výdělkem, ale jen s menší částí – která
se určuje prostřednictvím redukčních
hranic. Ty se od r. 2020 mírně
zvyšují. Speciálně je nastavena výše
nemocenského pro osoby dočasně
uznané práce neschopnými nebo
s nařízenou karanténou v důsledku
toho, že se prokazatelně podílely
v obecném zájmu (hasiči apod.).
Nemocenská činí od 15. dne pracovní
neschopnosti nebo karantény až
do jejího ukončení celých 100 % 
denního vyměřovacího základu.

NOVÉ RODINNÉ DOMY A NORMY
Od 1. ledna 2020 platí přísnější pravidla
pro stavbu rodinných domů nad
350 m2. Rodinné domy mají mít podle
Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října
2012 o energetické účinnosti
o pětinu nižší energetickou spotřebu
než současné domy. Stejná pravidla
platila už od roku 2018 pro stavbu
všech veřejných budov. Pravidla
platí i pro stavbu bytových domů či
objektů s plochou nad 1500 m2. Domy
postavené po roce 2020 mají mít
o pětinu nižší energetickou spotřebu
než současné domy a měly by tak
splňovat normy pasivních či energetic-
ky nulových domů. Nová pravidla
se nevztahují na malé chaty a rekreační
objekty, kostely nebo památkově
chráněné budovy. Majitelé už postave-
ných domů se novými pravidly
musí řídit pouze v případě kompletní
renovace nebo přestavby domu.
Odhaduje se, že stavba rodinných
domů po roce 2020 kvůli zpřísnění
energetických norem podraží zhruba
o 10 až 15 %. To znamená průměrně
o 300 až 400 tisíc u domů s rozpočtem
tři až čtyři miliony.

ZMĚNA MOBILNÍHO OPERÁTORA
Od 1. dubna 2020 bude účinná novela
zákona o elektronických komunika-
cích, posilující postavení spotřebitele
vůči operátorům. Umožní přejít
od jednoho operátora k druhému
do dvou pracovních dnů od zažádání
(dnes to je 10 dnů). Převod telefonního
čísla musí být realizován rovněž
do 2 dnů. Nová právní úprava snižuje
či ruší pokuty za výpověď smlouvy
se závazkem. Pokud zákazník
změní operátora kdykoli, ale nejdříve
za tři měsíce po podpisu smlouvy
se závazkem na určitou dobu, pak
je odchod bez pokuty (dnes to bylo
20 % ze zbývajících plateb do skončení
smlouvy). Možné bude zažádat
si o vyplacení nevyčerpaného kreditu,
a to do 30 dnů od vypovězení
smlouvy.

ČIPOVÁNÍ PSŮ
Povinnost opatřit psa čipem ukládá
majitelům novela veterinárního
zákona a současně nařízení EU
o neobchodních přesunech zvířat
v zájmovém chovu, a to od 1. ledna
2020. Těm, kteří toto nařízení nesplní,
hrozí pokuta až do výše 20 tisíc
Kč. Neočipovaným psům navíc nebude,
jak plyne z novely zákona, uznána
platnost očkování proti vzteklině,
i když zvíře očkováno bylo a má
to řádně zaznamenané v očkovacím
průkaze. Štěňata musí být označena
mikročipem nejpozději v době prvního
očkování proti vzteklině, tedy nejpoz-
ději v půlroce věku. Povinnost nechat 
psa očipovat se nevztahuje na majitele 
zvířat s čitelným tetováním, které bylo
provedeno před 3. červencem 2011. 
Kontroly bude provádět Státní veteri-
nární správa. Kontroly budou namát-
kové nebo u problémových chovů, 
problém však může nastat, pokud by 
pes někoho pokousal a muselo by se 

řešit, zda je očkován proti vzteklině, 
pak hrozí majiteli nepříjemné kompli-
kace.

NÁHRADA MZDY
V prvních 14 dnech pracovní neschop-
nosti se neposkytuje nemocenské
od státu, ale náhrada mzdy od za-
městnavatele. Náhrada mzdy náleží za 
pracovní dny a počítá se z průměrného 
hodinového výdělku za kalendářní 
čtvrtletí předcházející čtvrtletí, ve kte-
rém byla osoba uznána dočasně práce
neschopnou nebo jí byla nařízena
karanténa.

ZMĚNY PRO ZAMĚSTNANCE
I ZAMĚSTNAVATELE
Minimální mzda letos vzroste v r. 2020 
z 13 350 Kč na 14 600 Kč. Zaměstnava-
tel kompenzuje zaměstnanci, kterého 
vyslal na pracovní cestu, stravovací vý-
daje a vyplácí mu takzvané diety, tedy
stravné, a to i při vyslání na pracovní
cestu do zahraničí. Od ledna 2020 mají 
zaměstnanci nárok na vyšší diety 
v případě cesty do 23 zemí. Od 1. ledna 
funguje systém eNeschopenek, který 
má urychlit předávání informací a do-
kumentace mezi zaměstnavateli, lékaři 
a Českou správou sociálního zabezpe-
čení. Zaměstnanec již zaměstnavateli
nemusí donést žádný papír, avšak
povinnost informovat zaměstnavatele
o pracovní neschopnosti mu zůstává 
(alespoň telefonicky nebo e-mailem).

POŘÍZENÍ AUTA
Pro osoby se zdravotním postižením,
které pracují, je dobrou změnou vyšší
příspěvek na pořízení motorového
vozidla (platí až po 1. 3. 2020). Pokud
jejich příjem nepřevyšuje šestnáctiná-
sobek životního minima (54 560 Kč),
nebude jim příspěvek krácen.  
Příspěvek na pořízení auta činí až  
200 000 Kč.

JAK TO VIDÍ PRÁVNÍK
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Projekt SMACKER
Od dubna 2019 je městská část partnerem projektu SMACKER, který byl  
připraven v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE.  
Projekt je zaměřen na podporu služeb veřejné dopravy a mobility v příměstských
aglomeracích, na výměnu zkušeností a na přenos dobrých praxí partnerů s cílem  
přispívat ke zlepšení životního prostředí, k lepší integraci obyvatelstva do hlavních 
dopravních koridorů a k rozvoji služeb hromadné dopravy.

ůležitou součástí projektu 
je příprava studie terminálu 
Výhledy a P+R, která má sloužit 
jako podklad pro změnu územ-
ního plánu v oblasti terminálu 

a blízkém okolí. Koncept studie, na 
které pracuje firma PRO CEDOP s.r.o., 
byl představen zástupcům IPR, ROPID, 
DPP a HLMP a místní Komisi územního 
rozvoje a infrastruktury a následně byl 
rozeslán k připomínkování výše zmíně-
ným subjektům.

Na březen a duben bylo plánová-
no několik akcí, např. Local Mobility 
Forum, beseda s občany a dopravní 
průzkumy na Suchdole. Kvůli vyhlášení 
nouzového stavu v souvislosti  
s COVID-19 bylo vše zrušeno a odloženo 
na pozdější termín.

14. května se radní Gabriela Lněnič-
ková a manažerka projektu Ivana Polá-
ková zúčastnily celodenní videokonfe-
rence se zahraničními partnery, která 
nahradila původně plánované osobní 

setkání v Praze. Na programu byly 
prezentace a diskuze aktuálního stavu 
projektů v jednotlivých zemích, přípra-
va odborných seminářů, komunikační 
aktivity, jednání řídícího výboru, atd.

26. května městská část ve spolu-
práci s odbornými partnery uspořádala 
první webinář „Local to Global“, který 
proběhl formou videokonference.  
23. června se konalo v hotelu Galaxie 
2. setkání Local Mobility Forum. Mezi 
účastníky těchto akcí byli zástupci 
místních samospráv, magistrátu, 
Středočeského kraje, ROPIDu, TSK, 
Ministerstva dopravy, Ministerstva pro 
místní rozvoj, ČZU a dalších zaintere-
sovaných subjektů.

Na podzim připravuje městská část 
besedu s občany a další aktivity na 
podporu udržitelné mobility např.: Den 
bez aut v rámci Evropského týdne 
mobility, kampaň Pěšky do školy, 
místní informační stánky, apod. Lidské 
tělo je uzpůsobené k pohybu, přesto 

v moderním světě se většina práce, 
ale i zábavy odehrává vsedě. Chůze je 
přitom nejpřirozenější druh pohybu 
a právě proto by se měla stát součástí 
každého dne. Alternativou je jízda na 
kole nebo koloběžce. Čím víc lidí bude 
chodit pěšky, jezdit na kole nebo MHD, 
tím zdravější, hezčí a bezpečnější bude 
naše městská část. 

www.praha-suchdol.cz/smacker  
www.interreg-central.eu/smacker

Ing. Gabriela Lněničková, MBA 

D

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
Novela zákona o státní sociální podpo-
ře (zákon č. 117/1995 Sb.) jej zvyšuje
z 220 000 Kč na 300 000 Kč.
Vyšší rodičovskou získá každý,
kdo ji bude aktivně pobírat
k 1. lednu 2020.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Jednou ze záloh, která se od ledna
zvýšila, je záloha na zdravotní
pojištění. Vyměřovací základ
pro její výpočet tvoří jednu polovinu
dosažených příjmů po odečtení
výdajů. Záloha na sociální, respektive
důchodové pojištění se odvozuje
od dosaženého zisku (přesněji daňové-
ho základu) a vyměřovací základ

OSVČ se stanovuje jako jedna
polovina jeho dvanáctiny.
V případě, že je vyměřovací základ
poplatníka nižší než stanovený
minimální vyměřovací základ,
platí pro něho ten minimální a bude
platit také jen minimální zálohu
na pojistné.

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITOSTÍ
Od 1. listopadu je účinná změna právní
úpravy daně z nabytí nemovitých
věcí, která rozšiřuje okruh nemovitostí
od této daně osvobozených.

EET 3. A 4. VLNA
Dosud elektronické evidenci tržeb 
podléhaly tržby pouze restaurace,  

hotely, maloobchody a velkoobchody.
Od příštího roku dojde k realizaci  
tzv. 3. a 4. vlny evidence, kdy budou 
povinni ji používat všechna svobodná 
povolání, celá doprava, zemědělství, 
řemeslnícia kompletní výrobní čin- 
nosti, stejně tak lékaři, advokáti, 
instalatéři, farmářské trhy nebo letní 
festivaly. ~  

JUDr. Zlata Kohoutová

JAK TO VIDÍ PRÁVNÍK
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Pražský okruh a alternativní řešení 
dopravy na severu Prahy

Ejhle král (starosta) je nahý

prosinci 2019 zveřejnilo Ministerstvo životního pro-
středí závěry zjišťovacího řízení EIA SOKP 518 (Ru-
zyně - Suchdol) a SOKP 519 (Suchdol - Březiněves). 
Součástí podkladů je seznam požadavků pro doku-
mentaci EIA a stručné shrnutí písemných vyjádření 

dotčených subjektů a veřejnosti. Drtivá většina dotčených 
městských částí a obcí včetně Suchdola a také občané   
a spolky, které podaly připomínky, vyjádřily nesouhlas  
se záměrem.

Umístění okruhu na území Prahy se často odůvodňuje 
tím, že má sloužit i pro městskou dopravu. SOKP  jako sou-
část sítě TEN-T by měl však řešit dálkové dopravní vztahy, 
např. Hradec Králové – Mnichov. Svou polohou a parametry 
nemůže plnit efektivně funkci městské komunikace. Je 
nelogické, aby lidé z Bohnic či Kobylis jezdili do Dejvic po 
dálnici přes přírodní park Drahaň -Troja. Proto by bylo vhod-
nější vybudovat místní propojení mezi Podbabou  
a Bohnicemi od ulice K Pazderkám, kde se v 90. letech plá-
noval most. V současnosti se připravuje propojení lanovkou 
a výhledově tramvajovou tratí. V rámci Prahy individuál-
ní automobilová doprava (IAD) může být z velké části 
nahrazena MHD, kolem či chůzí.

A jaké jsou alternativy pro tranzitní dopravu   
v severní části pražské metropolitní oblasti?  
I když teď není politická vůle se zabývat tzv. severní /

regionální variantou, připravují se dvě propojky dálnic  
D7 – D8: přeložka silnice I/16 Velvary – Slaný a přeložka II/240 
s jižním obchvatem Kralup.  18. 12. 2019 byl otevřen obchvat 
Slaného jako součást přeložky I/16, která má být kompletně 
zprovozněna v druhé polovině roku 2020. Aktuální leták ŘSD 
k tomu uvádí: „Silnice I/16 mezi dálnicemi D7 a D8 nahrazuje 
severní část Pražského okruhu D0, jehož výstavba není  
v nejbližších letech reálná. Umožňuje především propojení 
ve směru sever-západ, tj. dálnice D8 a dálnice D5 mimo 
zastavěné území hlavního města Prahy.“  12. 12. 2019 získala 
souhlasné stanovisko EIA stavba přeložky II/240. Záměr je 
součástí aglomeračního okruhu Středočeského kraje  
a rovněž supluje SOKP pro tranzitní dopravu.
Alternativní řešení tranzitní a městské dopravy existují.  
Navíc v poslední době, mj. v souvislosti s klimatickou změ-
nou, hraje čím dál tím důležitější roli udržitelná mobilita,  
tj. podpora ekologických druhů dopravy a dalších opatření 
na omezování IAD v městských aglomeracích. Výstavba 
okruhu v jižní variantě se tedy jeví jako naprosto zbytečná  

a kontraproduktivní. Proto budeme nadále usilovat  
o nalezení a realizaci optimálního řešení, které  

bude přínosné nejen pro Suchdol, ale i pro Prahu  
a celou ČR.

za Sdružení občanů Suchdola  
Ing. Gabriela Lněničková, MBA 

uchdol je místem, kde komunální volby nejsou  
o komunálních tématech, ale referendem o tom, kdo 
bude hlasitěji křičet „NECHCI OKRUH“. Dlužno dodat, 
že tomuto mistrně vládne posledních 20 let hnutí SOS 
v čele se starostou Petrem Hejlem. Při posledních 

volbách se tomuto populistickému řešení pokusila čelit 
kandidátka občanů pod názvem Sdružení občanů za rozvoj 
Suchdola (SORS). Tedy na rozdíl od hnutí SOS (Sdružení  
Občanů Suchdola) jde těmto opravdu o rozvoj Suchdola.  
Na mnoha předvolebních mítincích jsme však opakovaně  
slyšeli, ano Suchdol je ve strašném stavu, ale bude-
me volit p. Hejla, ten zabrání okruhu.

Na námitky SORS, že rovněž nechceme 
okruh, ale pokud není jiná možnost, tak chceme 
prosadit takový způsob stavby i umístění okru-
hu, aby Suchdoláci byli co nejméně omezeni  
a aby Suchdolu náleželo příslušné odškodnění. 

Tento článek nerozebírá okruh ano či ne, 
o tom již bylo napsáno mnohé, nicméně nyní 
došlo k dříve nemyslitelnému posunu. Téma 
okruhu se na podzim 2019 dostalo, v podobě 
konference, i na úroveň nejvyšší, do Parlamentu. 
Přičemž zde byla, všemi zúčastněnými, jasně  

zamítnutá jakákoliv varianta mimo Suchdol. Na tuto stranu 
se postavilo i vedení současného pražského magistrátu, 
který je více jak nakloněn panu Hejlovi.

Starosta Hejl tedy přednesl vedení ŘSD návrh, zjednodu-
šeně řečeno, když okruh, tak změnit trasu přivaděče  
z Kamýcké přes Rybářku na jinou trasu, a to pod Kamýckou. 
Tedy pan starosta Hejl přebral volební téma hnutí SORS 
„když okruh ano, tak pojďme jednat o co nejlepší variantě 
pro Suchdol“. 

Tak uvidíme, třeba budou příští volby (2022) již  
o tématech komunálních, tedy např. proč pan starosta Hejl 

prosadil oproti Praze 6 dvojnásobné zdražení daně z ne-
movitosti, proč se vyhodilo 1/2 milionu Kč na cestování 
paní Lněničkové (projekt Smacker), proč se plánuje vý- 
stavba haly za 250 mil. Kč místo plánovaných 100 mil. Kč, 

proč prosadila místostarostka Štěpánková nesmyslnou 
výstavbu komunitního centra do posledního patra radnice 

namísto logického umístění v 1. patře, proč musíme 
platit za druhého místostarostu ročně cca 1/2 mil. Kč,  
a zejména proč Suchdol vypadá jak zanedbaná vesnič-
ka v zapadlém koutku Ukrajiny? ~ 

Jana Hanusová, Marek Bor  
zastupitelé SORS

V

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Texty v rubrice Názory zastupitelů nejsou redakčně upravovány.
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Dopravní situace na Suchdole –
stále neřešený problém

Reakce Ing. Lněničkové na text SORS  

opravní situace na Suchdole, ač řešitelná, je
však dlouhodobě neřešená a neudržitelná. Naše
sdružení „Žijeme pro Suchdol“ se však o tuto
problematiku dlouhodobě zajímá a snaží se problémy

aktivně řešit. Tímto vlastně nahrazujeme nečinnost
vedoucích představitelů Suchdola.
Jako zásadní spatřujeme především tyto dopravní
problémy: 
~  Katastrofální dopravní situace v celé délce ulice Kamýc-

ká, která je již přes deset let přetíženou radiálou, spojující 
severní obce s Prahou přímo skrze náš Suchdol. Jedná 
se o neudržitelnou dopravní situaci pro nás Suchdoláky, 
při níž navíc dochází k extrémnímu zhoršení životního 
prostředí. Navíc bude v „sedleckém kopci“, přes důrazný 
odpor našeho sdružení, vymezen jízdní pruh pro autobus 
směrem ze Suchdola, čímž dojde k výraznému zatížení do-
pravy směrem na Suchdol a k dalšímu zhoršení životního 
prostředí, protože veškerá automobilová doprava směrem 
na Suchdol včetně autobusů bude vedena v jediném 
stoupajícím pruhu. Toto naprosto nesmyslné a zbytečné 
omezení mělo být Radou MČ důrazně odmítnuto, 
avšak nestalo se tak — naopak, sám starosta  
s tímto opatřením souhlasil. 

~  Nevyhovující stav některých komunikací a 
chodníků v Suchdole. Ačkoliv je značná část 
těchto komunikací ve vlastnictví a správě  
hl. města Prahy, musí to být právě Rada a sta-

rosta, kteří aktivně iniciují opravy a rekonstrukce těchto 
vozovek. Avšak tak se tomu již léta neděje a opravy se řeší 
až toliko v situacích, kdy je jejich stav havarijní. ~ Ulice 
Pod Rybníčkem (tzv. „krček“) — jedná se o velmi rizikové 
místo v dopravním systému Suchdola. Je zde velká inten-
zita dopravní zátěže a rodinné domy podél této ulice jsou 
hustým provozem negativně ovlivněny. Radnice doposud 
žádné opatření nerealizovala. Naše sdružení ve spolupráci 
s občany Suchdola aktivně hledá způsob řešení. 

~  Chybějící kruhové objezdy — Suchdol by měl aktivně  
požadovat výstavbu kruhových objezdů na Kamýcké —  
na křižovatkách s ulicí Suchdolská a s ulicí Internacio-
nální. Tím by došlo ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti 
účastníků dopravního provozu. 

~  Parkování v Suchdole — je stálým a narůstajícím problé-
mem, komunikace jsou celodenně (ráno až večer) obsa-
zeny parkujícími auty nerezidentů, a pro nás Suchdoláky 
příliš mnoho prostoru nezbývá. Namísto zadávání opako-
vaných zbytečných studií, které nás už všechny stály mili-
ony korun, a namísto nic nepřinášejících účastech MČ na 
diskusních fórech jakým je např. projekt SMACKER, který 

nás všechny stojí 529 000 Kč, by mělo vedení radnice 
začít investovat tyto prostředky do reálně existují-
cích problémů, které trápí všechny Suchdoláky
den co den. ~ 

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

ovoluji si reagovat na článek zastupitelů SORS,  
kde je uvedeno „proč se vyhodilo ½ milionu Kč  
na cestování paní Lněničkové…“ Rozpočet projektu 
SMACKER činí 137 218 EUR, tj. cca 3 526 tisíc Kč,  
povinná spoluúčast městské části ve výši 15% cel-

kového rozpočtu, tj. cca 529 tisíc Kč. Navíc jsme na projekt 
získali dotaci od hl. města ve výši 260 000 Kč, tedy celkové 
náklady městské části jsou za celé období 1. 4. 2019 – 31. 3. 
2022. cca 269 000 Kč . Klíčovou součástí projektu je přede-
vším studie přestupního terminálu TT Podbaba – Suchdol 
s P+R, která bude podkladem pro projednávanou změnu 
územního  plánu. V rámci projektu dále řešíme např. opat-
ření  k preferenci veřejné dopravy a k omezení individuální 
dopravy z aglomerace do hl.m. Prahy a organizaci dopravní 
obsluhy městské části. Dvakrát za rok se koná setkání 

partnerů v jedné z evropských zemí, kterého se účastním 
jako zástupce naší městské části . Cestovní náklady pro 
dvě osoby (zástupce MČ + odborný konzultant) na proběhlá 
setkání v Boloni a v Budapešti činily 37 095 Kč. 
Mezi moji hlavní pracovní náplň patří zpracování odborných 
podkladů a článků, pořádání pravidelných setkání pro místní 
zainteresované instituce  
(tzv. Local Mobility Forum), komunikace se zástupci HLMP, 
městských částí, obcí, ROPIDu, IPRu, TSK, atd., příprava 
motivačních kampaní na podporu udržitelné mobility atd.  
To vše je financováno z evropského fondu Interreg  
Central Europe. Naším cílem v projektu je přispět ke zlepšení 
dopravní obslužnosti, dopravní situace a životního prostředí 
na Suchdole. ~  

Ing. Gabriela Lněničková, MBA

D

NÁZORY ZASTUPITELŮ
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Suchdol  
a daň z nemovitosti
Tak už všichni Suchdoláci, kteří vlastní v katastru Suchdola nemovitost, 
dostali nový předpis daně z nemovitosti na rok 2020 a také ji zaplatili. 
Jistě mne nemůže nikdo nazývat opozičníkem nebo mi vyčítat, že chci 
někomu na suchdolské radnici uškodit, ale mám konkrétní problém se 
100 % navýšením daně z nemovitosti pro majitele nemovitostí v Praze – 
Suchdole. Samozřejmě se to týká i mne, nejde mi ale v zásadě tolik  
o navýšení daně z nemovitosti jako o jakýsi princip spravedlnosti.  
To navýšení daně z nemovitosti se dotklo každého vlastníka nemovitosti 
v Suchdole a Horním Sedlci a může se zdát spravedlivé v tom ohledu,  
že pokud někdo do současné doby hradil za střední bytovou jednotku  
v Suchdole cca 800 Kč, tak nyní uhradil  1.600 Kč. Kdo vlastní větší  
nemovitost a hradil například 4.000 Kč, tak nyní uhradil 8.000 Kč.  
Tím ten dojem spravedlnosti ale  končí. A dále uvedu konkrétně proč:

1.) V Praze je 57 městských částí, 
pro navýšení daně z nemovitosti se 
rozhodlo nejprve 17 zastupitelstev 
městských částí, tedy ani ne třetina, 
(Suchdol byl mezi nimi). Snad mám 
správné informace, že se ještě 
následně v poslední době připojilo 
několik dalších  městských částí, 
tedy v době psaní tohoto příspěvku 
je to cca 30 z 57. Jistě by bylo zají-
mavé porovnat, jaké problémy řeší ty 
další městské části, které se k tomu 
navýšení připojily ve vztahu k problé-
mům Suchdola – paralelní přistávací 
dráha, plánované zahrnutí Suchdola 
do hlukového pásma letiště, hrozící 
plánovaný expresní silniční okruh 
přes Suchdol a problémy spojené 
s jeho výstavbou. To jistě nejsou 
události, které by zlepšily pohodu 
bydlení v naší městské části ospra-
vedlňující zvýšení daně z nemovitos-
ti, konec konců i na radnici nejsilněji 
zastoupené sdružení, které prosadilo 
zvýšení daně z nemovitosti inten-
zivně bojuje proti výše uvedeným 
omezením kvality života, tedy dost 
dobře nechápu tu kolizi mezi konsta-
továním, že existují faktory omezující 
kvalitu života v Suchdole  
a zvýšením daně z nemovitosti.

2.) Dne 21. října 2019 jsem nebyl na 
schůzce svolané na místním úřadu 
v Suchdole jistě sám, bylo tam 
několik desítek občanů a i několik 
členů zastupitelstva. Prohlášení 
zástupců Sdružení občanů Suchdo-
la, které má v zastupitelstvu nejvíce 
mandátů o tom, že ze strany vedení 
magistrátu hlavního města Prahy 
mají informaci, že bude přihlíženo 
při rozdělování finančních prostřed-
ků do rozpočtů městských částí 
k tomu, zda ty konkrétní městské 
části zvýšily daň z nemovitosti, mi 
připadá oprávněně jako vydírání 
a bude jistě zajímavé sledovat, jak 
ty nehodné městské části budou 
kráceny na financích a ty hodné 
městské části, které daň zvýšily, 
budou dostávat více než je obvyk-
lé. Byl jsem členem zastupitelstva 
v Suchdole za starostování pana 
Slabého a pana Čížka, nemuseli 
jsme se vždy shodnout, ale by jsem 
rád za absenci poseroutkovství před 
magistrátem, nyní mám obavu, jestli 
k němu nedošlo.

3.)  Na stejné schůzi dne 21. října 2019 
konstatoval starosta Suchdola, že 
zvýšení daně z nemovitosti přinese 

do rozpočtu 3,3 milionu korun ročně, 
protože se jedná o daň, která jde beze 
zbytku do rozpočtu městské části  
a jistě to prospěje rozvoji obce, která 
potřebuje finanční prostředky. Pak 
jsem se ale na stejné schůzi dozvěděl, 
že rozpočet městské části Praha – 
Suchdol za rok 2018 skončil pře-
bytkem 7 milionů korun. Tady vidím 
určitou kolizi prohlášení a skutečného 
stavu.

4. ) Jistě mi mohou oponovat členové 
zastupitelstva za SOS, kteří prosadili 
to zvýšení daně z nemovitosti, že to 
zvýšení se týká i jich, na druhé straně 
si dovolím podotknout, že druhým 
největším vlastníkem nemovitostí  
v Suchdole po ČZU je právě městská 
část Suchdol a ta je podle zákona  
o dani z nemovitých věcí od placení 
této daně osvobozena.
5.) Pokud mám správné informace, 
tak například městská část Praha 
6 ponechala daň z nemovitosti na 
původní výši, tedy Suchdolák vlastnící 
nemovitost obdobnou jako občan 
Prahy 6 zaplatí dvojnásobek daně.
S ohledem na výše uvedené mne pak 
napadá otázka PROČ ZROVNA MY? ~ 

JUDr. Josef Křen – suchdolský občan

NÁZORY Z ŘAD SUCHDOLÁKŮ
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Vyšší daň z nemovitosti - 
pomoc ekonomicky  
slabým spoluobčanům
Otázkou navýšení daně z nemovitosti se zastupitelstvo městské části  
zabývalo na svém zasedání vloni v červnu, kde současně schválilo požada-
vek vyčlenit prostředky ve výši 100 tis. Kč na řešení eventuálních negativních 
dopadů pro ekonomicky slabé spoluobčany. Rada městské části vyhlásila 
letos v květnu pomocný program, v němž městská část poskytne vlastníkům 
nemovitosti na území MČ Praha-Suchdol:

příspěvek ve výši 50% roční daně  
z nemovitosti na vyrovnání dopadu 
navýšení daně z nemovitosti za těchto 
podmínek:
~  vlastník je příjemce příspěvku na 

bydlení
~  vlastník má trvalý pobyt na území 

MČ Praha-Suchdol nejpozději od 
1.1. aktuálního roku

~  nemovitost není zdrojem příjmu

bezúročnou půjčku „COVID“ maximálně 
ve výši 100 % roční daně z nemovitosti 
na její úhradu, se splatností 12 měsíců 
za těchto podmínek:
~  vlastník má trvalý pobyt na území 

MČ Praha-Suchdol nejpozději od  
1.1. aktuálního roku

~  vlastník není v exekuci ani v insol-
venci

~  vlastník se v důsledku opatření proti 
šíření nemoci covid-19 ocitl  
ve finanční tísni

~  nemovitost není zdrojem příjmu

Uvedené skutečnosti doloží žadatel 
kopií příslušných dokladů a čestným 
prohlášením. Uchazeči o příspěvek či 
půjčku mohou kontaktovat sekretari-
át starosty na suchdolské radnici.

Zvýšení daně představuje v roz-
počtu městské části vyšší příjem o 3,3 
mil. Kč za rok, a to umožní pokračovat 
ve vylepšování a investicích do naší 
městské části.

Realizace velkých stavebních akcí 
jako jsou rekonstrukce chodníků, 
vozovek, výstavba sportovní haly  
u ZŠ, výstavba hřbitova nebo moder-
nizace hřišť, vyžadují značné finanční 
prostředky a samotná městská část 
nemá šanci zafinancovat tyto záměry 
jen ze svého rozpočtu. Navýšení 
příjmu městské části umožní městské 
části spolufinancovat investiční vý-
stavbu s využitím dotací od hlavního 

města nebo z národních či případně 
evropských zdrojů.

Přestože v Praze se daň z nemo-
vitosti naposledy měnila v r. 2009 
a míra inflace za toto období činí 
okolo 20%, rozhodování o navýšení 
daně nebylo jednoduché pro nikoho 
ze zastupitelů. Souhlas většiny za-
stupitelů městské části se zvýšením 
daně z nemovitosti byl dán jejich 
závazkem pečovat o rozvoj městské 
části.

 Poprvé jsme o zvýšení daně  
z nemovitosti psali v článku SL vloni  
v září. 

V textu pana JUDr. Křena zmiňo-
vaný přebytek 7 miliónů  je způsoben 
nevyčerpanými dotacemi od hlavního 
města Prahy z předchozího roku.

Pro více informací navštivte web 
www.praha-suchdol.cz.

[red]

Z RADNICE
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POZNEJTE SVÉ ZASTUPITELE

Otázky pro představitele
v čele Suchdola
Milí Suchdoláci, přišli jste k volbám a zvolili si nové i staronové tváře do čela
místní radnice. Kdo jsou ti, kteří bojují za Suchdol takový, jaký jej chceme mít?
Již počtvrté se vám prostřednictvím tří otázek představí ti, jimž jste dali důvěru
k vedení naší městské části. Tentokrát bude na tři otázky odpovídat zastupitel
za sdružení Žijeme pro Suchdol (ŽpS) Jan Zoubek a starosta MČ za Sdružení
občanů Suchdola (SOS) Ing. Petr Hejl.

1. Co vás vedlo ke vstupu do politiky?
JAN: V prvé řadě bych chtěl pozna-
menat, že úplně jako „politiku“ tu 
místní komunální politiku nevidím. Dle 
mého názoru je to spíše velice aktivní 
zapojení se do dění okolo místa, kde 
jsem se narodil, a snaha pomoci, po-
sunout a zlepšit život na Suchdole pro 
všechny, co to tu mají rádi. Měl jsem 
dlouhodobě názor, že vše zde stagnu-
je a nikam se neposouvá, tak jsem si 
řekl, že se pokusím udělat něco pro-
spěšného ještě předtím, než se svalím 
po práci na gauč. Myslím si, že zkusit 
si podobné zapojení se do života „za 
plotem“ by měl každý. Samozřejmě 
měrou jemu vlastní a minimálně ve 
výseči jeho zkušeností.
PETR: Dění po listopadu 89. Tehdy
jsem v neděli dopoledne poslouchal
v dejvickém evangelickém sboru ká-
zání faráře Miloše Rejchrta a v neděli
odpoledne Havlovy Hovory z Lán  
a oba vyzývali k občanské angažova-
nosti ve správě věcí veřejných.  
V lednu 1990 jsem byl kooptován za 
poslance do suchdolského Místního 
národního výboru. Vzpomínám si  
na jednu z prvních prací, kdy jsme 
prováděli inventarizaci majetku.  
Ze svého pracoviště v Českých lodě-

nicích jsem si vypůjčil osmibitový 
slušovický počítač TNS a ve FoxBase 
jsme vyplňovali do tabulky počty 
židlí atd. Další témata k řešení jako 
okruh, stop výstavbě kanalizace, run-
way, rozšíření školky, ředitelé škol, 
výstavba kanalizace atd. se pak
překotně valila jedno za druhým.

2. Jaké máte ambice a cíle
na politické suchdolské scéně?
JAN: Ambice, no :-) Spíše krůčky
ke splnění alespoň něčeho, co bude
prospěšné, než cíle stavět zámky
a bojovat s draky. Národní divadlo tu
nemáme, hrad také ne a na šňůrách
venku trenky nepálíme. Omlouvám
se, pokud jsem si slovo „scéna“ vy-
ložil špatně. Přesvědčen já jsem, že 
směrem správným se bereme.
PETR: Jako zastupitelé jsme byli
všichni zvoleni suchdolskými spo-
luobčany, abychom sloužili městské 
části, tedy abychom se starali o její 
správu a chod. Ideální by bylo, kdyby 
si občané na radnici vzpomněli, jen 
když od ní něco potřebují, a radnice 
by jejich přání obratem splnila.
Bohužel to ale někdy není možné,
protože daná věc třeba nespadá
do kompetence městské části, nebo
vyřízení trvá zbytečně dlouho. Stále
máme co zlepšovat. Samozřejmě té-
mata hrozby nové dráhy a dálničního
okruhu jsou stále na stole. Byl bych 
rád, kdyby se letos konečně posta-
vila stoka splaškové kanalizace na 
Kamýcké, kde stavba už skoro tři 
roky stojí. Na podzim se rozjede
program v novém Kulturně komunit-
ním centru. Z dlouhodobějších úkolů
nás bude čekat příprava další mateř-
ské školy a nových tříd základní ško-
ly, protože dětí stále přibývá, a také 

řešení pomoci seniorům pro jejich
kvalitnější život.
3. Máte nějaký osobní vzkaz
pro Suchdoláky?
JAN: To je velice dobrá otázka  
a celé jsem to směřoval k odpovědi  
na tento 3. bod. Je velice náročné 
sedět někde sám a snažit se, když 
okolo nikdo není, ale pak slyšíš, jak 
to, že nefunguje to či tamto. Takže 
pokud mé odpovědi někoho pohoršily 
či zvedly náladu, pobouřily či naopak 
rozesmály, nebo naopak donutily 
se zamyslet a znejistět, tak nelenit, 
zvednout se a jít se kouknout na zase-
dání zastupitelstva, které je případně 
i online. Budeme rádi za vaše názory  
a ještě raději podpoříme nové myš-
lenky na zlepšení  
a zpříjemnění života zde na Suchdole. 
Co třeba obchvat kolem Suchdola? 
Takový jeden velký kruhový objezd...
PETR: Jak se na Suchdole a v Sedlci 
žilo, žije a žít bude, to bylo, je a bude 
dáno tím, jak na tom záleželo, záleží 
či bude záležet každému z nás.  
A je správné a nutné se ve věcech 
veřejných angažovat, a je spousta 
způsobů a forem, jak se zapojit do 
života obce. ~                                  [red]

Jan Zoubek Petr Hejl
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K vodě mě to táhne 
víc než k počítačům
aneb inspirujme se Šimonem Bůžkem, Suchdolským „porybným“

Jednou mi telefonovala suchdolská maminka  
osmnáctiletého Šimona, že by její syn hrozně  
rád vyčistil jezírko na komunitní zahradě. Má teď  
v době uzavření školy čas, tak by se na to mohl  
s bratry vrhnout. S radostí jsem souhlasila, tako-
vou nabídku neslýchám často, jarní údržbu zahrady 
jsme stihli, ale do jezírka se v únoru nikomu nechce  
a vytahovat to prorostlé rákosí už vůbec ne.

etrvalo dlouho a kluci se dali 
do práce, celé tři dny usilovně 
vytahovali orobinec, kameny 
a bohužel i plastová autíčka, 
lopatičky, bagry apod. 

A výsledek úžasný! Leknín se mohl 
opět nadechnout a nasadil spoustu 
květů, žluté kosatce, které jsou záko-
nem chráněné, také krásně rozkvetly 
a nasazené ryby mohly opět volně 
plout. To musím kluky nějak odměnit, 
napadlo mě, to je krásná inspirace 
pro jejich kamarády, kteří se spíše než 
manuální práci věnují té elektronické. 
A tak jsem si Šimona a desetiletého 
Matouše pozvala k tomu našemu 
jezírku a trochu je vyzpovídala:

Šimone, jak často chodíš do komu-
nitní zahrady a kam směřuje tvůj 
první pohled?
Chodím sem často, hlavně nyní, když 
mám školu kvůli koronaviru zavřenou. 
Jako první jdu samozřejmě k jezírku, 
zkontroluji ho a vyberu naházené 
předměty.

Jakou školu studuješ? 
Učím se na střední rybářské škole 
v Třeboni, tak mě to k vodě táhne. 
Jsem vášnivý rybář.

Tak proto tě napadlo, starat se 
o vzhled našeho komunitního jezírka?
Ano, ve škole jsme se učili, že orobi-
nec (rákosí) rychle roste a je to plevel 
pro rybníky, musí se proto redukovat.
To mě moc mile potěšilo, to se 
u mladých lidí tvého věku nevidí, že 

si všímají přírody okolo sebe a navíc 
ještě přidají ruku k dílu. „Já se práce 
nebojím. Jsem na čerstvém vzduchu 
a je to daleko smysluplnější než hrát 
hry na počítači“, dodává Šimon.

Naše jezírko je sice malé, ale i malý 
biotop může být zdrojem pro drobné 
živočichy. Jak to vidíš ty jako zkuše-
ný rybář?
Ano, kdyby bylo větší, vůbec by to ne-
bylo špatné, nebo kdyby mělo vlastní 
zdroj čisté vody. Ale i tak je to dobrý 
biotop pro žáby, užovky i ryby. Nasadil 
jsem sem karase, sumečky i okouny 
a daří se jim tu dobře. Jen kdyby  
k nim návštěvníci byli ohleduplnější 
a neházeli tam ty plastové hračky. 
Taková užovka to může i spolknout, 
což se jí stane osudným.

Kluci moc vám děkuji za péči, jste 
opravdu skvělí a Šimone, jmenuji tě 
vrchním porybným a svěřuji ti komu-
nitní jezírko. K tomu se ti jistě budou 
hodit nové rybářské holiny!
Výzva pro mladou generaci – také vás 
baví nějaká manuální práce, děláte/
vyrábíte něco zajímavého, co by stálo 
za to ukázat jako inspiraci pro své ka-
marády? Pochlubte se nám. Jednou 
vzhled obce bude ve vašich rukách, 
tak tvořte skutečný svět, ne jen ten 
minecraftový!

A závěrem musím ještě zmínit další 
inspiraci od našich sousedů – jedná 
se o zvelebování předzahrádek v údolí 
pod školou. Tam starší dámy promě-

ňují zarostlé plochy podél ulice 
v rozkvetlé předzahrádky. A vůbec jim 
nevadí, že to není před jejich domy, že 
sotva narovnají záda, prostě to dělají 
pro nás ostatní a ukazují, že to může 
být i jiné – hezčí a často bez nákladů, 
prostě stačí jen chtít.

A do třetice krásná inspirace ve výse-
vu trvalek a letniček podél komunitní 
zahrady. Tady mladík Tomáš zúrod-
ňuje houští pod lipovou alejí, dodává 
zeminu z kompostu a štěpku  
a s neuvěřitelnou pílí rozsazuje, vysé-
vá a přepichuje semínka a sazeničky, 
aby se to proměnilo v rozkvetlou lou-
ku.  Z květin pak váže nádherné kytice, 
kterými vyzdobí zahradu, ale i zanese 
do knihovny nebo na úřad.
My to vidíme, oceňujeme a chválíme! 
Děkujeme vám!
Chcete, aby to i před vaším plotem 
také rozkvetlo? Nemáte sazenice? 
Nevadí, máme dost předpěstovaných 
a rádi předáme do dalších ochotných 
rukou, které se nebojí práce. Rádi 
pomůžeme, poradíme – zeptejte se  
v kanceláři starosty na radnici.
Přeji krásné, voňavé a rozkvetlé léto.

Zuzana Krumpholcová, 
koordinátorka komunitní zahrady   

N

ROZHOVOR
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NÁZORY Z ŘAD SUCHDOLÁKŮ

Novoroční rozjímání
Než jsme si to stačili uvědomit, máme tu rok 2020. To datum se hezky píše a přeji
všem, aby se i hezky žilo. K tomu, aby se nám hezky žilo je zapotřebí dosáhnout
určitého stavu. Něco je dáno vnějšími podmínkami, něco můžeme ovlivnit sami.
Ne nadarmo se říká, že každý je svého štěstí pyrotechnik. Buddhisté k tomu
dodávají, že štěstí je stav mysli a tu máme ve své moci a pak i zdánlivě nepříznivé
okolnosti nám nemusí vyrývat vrásky na čele.

oučasná doba nám však 
vsugerovává to, že nejsme 
spokojeni se svým materiálním 
stavem a „nutí“ nás chtít stále 
víc. Zkuste si však představit, 

že tak jak se máte dnes, se budete 
mít až do konce života. S tím by se  
ve většině případů asi dalo vyjít.  
A najednou by přestala honba za 
dalším růstem (čehokoli), přestal by 
stres z toho, že ještě nemám to, co 
stejně většinou nepotřebuji. Přestal 
by nárůst odpadků, které tak zatěžují 
nejen naše okolí, ale celou planetu, 
zastavil by se nárůst smogu,  
a především by se nám zlepšilo zdra-
ví, které díky různým stresům silně 
trpí. Najednou bychom měli víc času
na svůj osobní růst, a komunikaci

S

s přáteli a všímali bychom si daleko
víc i krásy přírody kolem nás. Taky
bychom si pak ale všimli, že ta příroda
kolem nás je krásná jen z dálky, proto-
že z blízka uvidíme tu igelit, tu krabič-
ku od cigaret, tu plechovku či lahev 
od piva či jiného pití. To proto, že
nás nikdo nenaučil netrousit kolem
sebe cokoli, co již nepotřebuji. A jde
jen o zvyk to použité vrátit do kapsy,
tašky či batohu a vyhodit to až doma
do tříděného odpadu. Když jsem byl
mladý, tak nás ve Skautu učili, že 
nikdo nemá poznat, že jsme tu byli.

Líbí se vám víc uklizené místo  
u zastávky Zemědělská, nebo jak to 
vypadalo před úklidem (viz foto). Také
zde můžeme vidět hromadu odpadků
sesbíranou od zastávky Kamýcká
k zastávce Zemědělská.

Pojďme si dát závazek, že už nebu-
deme „trousit“. Uvědomme si, že kdo
neunese prázdné, co unesl plné, je
slaboch a srab. ~  

Pavel Beneš 
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SUCHDOLŠTÍ HASIČI

Co dělají hasiči v zimě
Člověk by tak nějak předpokládal, že v zimě se hasiči moc nezahřejí, resp. že není
moc důvodů, proč by vyjížděli. Omyl. Někdy se nejvíce zapotí právě v zimních
měsících. Stačí svíčky na vánočním stromečku, zbloudilá jiskra z krbových kamen
nebo prasklé stoupačky, ze kterých to vesele tryská, zatímco my jsme odjeli
na vánoční svátky k příbuzným.

ima je ročním obdobím oblíbeným 
pro meteorologické jevy v počasí, 
například vichřice a orkány. Zatímco 
se tento článek rodí (9. 2. 2020),  
v celé Praze je plná pohotovost 

celého hasičstva včetně Suchdolských 
hasičů, kteří se připravují na nekonečnou noc 
s ničivým orkánem Sabine. Orkán je nejvyšší 
(dvanáctý) stupeň Beaufortovy stupnice síly 
větru, zapisuje se jako 12° B a označuje vítr  
o rychlosti 32,7 m/s (118 km/h) a více.

Co již mají naši hasiči za sebou za leden 
2020? Například výjezd k požáru rodinného 
domu nebo likvidaci požáru mobilních toalet 
na Komunitní zahradě. Nekompromisně, 
přitom jemně, museli pojmout akci, kdy za-
chraňovali vystrašeného zajíce z hlubokého 
výkopu na ulici Suchdolská. Při likvidaci
spadlého stromu přes cestu v a provětrali  
i své motorové pily. 

Možná, že zde v článku v průběhu dnešní 
noci a zítřejšího dne přibude ještě nějaké 
„výjezdové“ PS. Budeme si přát, aby zákeř-
ný orkán Sabine zaměstnal naše hasiče co 
nejméně.

PS: Sabine naštěstí Suchdol poměrně  
šetřila, hasiči vyjížděli především k popada-
ným stromům. 

Hasiči drželi pravidelné pohotovosti na 
hasičárně, aby tak pomohli jednotkám pro-
fesionálních hasičů, kteří museli v důsledku 
koronavirové pandemie sloužit v omezeném 
počtu. ~

 Pavla Bradáčová

Vážení Suchdoláci, rád bych vás touto cestou informoval
o problému, na který nás upozornil Hasičský záchranný
sbor České republiky.

Z dlouholetého sledování požárů v České republice vyply-
nulo, že v českých domácnostech dochází každý rok k více 
než tisícovce požárů, při nichž umírají desítky lidí a stovky 
jsou zraněny. Jen v loňském roce došlo k 1700 požárům 
rodinných domů, zemřelo při nich 30 osob, 238 jich bylo  
zraněno a škody způsobené požáry přesáhly 286 milionů 
korun. Jednotky požární ochrany vyjížděly k požárům do-
mácností každý den. Smyslem informační kampaně připra-
vené hasiči je prostřednictvím obcí a starostů preventivně 

působit na spoluobčany ve snaze snížit počet obětí a výši 
škody na majetku při požárech. Pomoci k tomu má právě 
Bezpečnostní desatero požární ochrany, které je takovým 
jednoduchým návodem, jak předejít požáru svého domu.

Každý z nás si musí uvědomit, že odpovědnost za své
chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru neseme pouze my sami, nikoli stát nebo hasiči.

Jistě mají mnozí z vás ještě v živé paměti požár bytu
v ulici Internacionální, kdy od nedopalku cigarety na  
terase vyhořela půlka bytu. ~

Petr Hejl, starosta MČ Praha–Suchdol

Z

(Ne)hoří! aneb Jak zabránit požáru vašeho domu
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Jak kdysi probíhala výstavba 
házenkářského hřiště  
u sokolovny
Oddíl házené byl v Suchdole založen v roce 1963. Práce na stavbě nového
házenkářského hřiště započaly při Národní směně dne 22. října 1977. O dva roky
později, dne 2. 4. 1979 byl odstraněn původní škvárový povrch hřiště. Po celý
rok, jak jen to počasí dovolilo, se betonoval taras, kopaly se odvodňovací kanálky
a šachty, připravovaly se základy pro postavení sloupů elektrického osvětlení
a budovala se střídačka.

ak přišlo 19. a 27. 10. 1979
položení asfaltu. V roce
1980 bylo hřiště nalajno-
váno, doplněny sítě za 
branky, upraveno  

a zatravněno okolí, nainstalovány 
lavičky a odpadkové koše.
22. listopadu 1980 byly všechny
práce dokončeny. Na areálu
ve svém volném čase odpracovali 
házenkáři (20 mužů,10 žen a 10 
dorostenců) celkem 15 087 hodin. 
Hřiště házenkářům sloužilo ke 
sportování až do té doby, než 
byl areál vrácen Sokolu. Protože 
sportovci nebyli schopni platit 
stanovený nájem, svou činnost

P
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to
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TJ Slavoj - házená ženy  1977

Z HISTORIE

Fotografie dodala Z. Kučerová
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TJ Slavoj - házená muži 1972

TJ Slavoj - házená 1980

TJ Slavoj - házená ženy 1978

zde ukončili. Poté hřiště po nějakou dobu 
sloužilo i jako skladiště stavebního materiálu 
a strojů. Na místě původního házenkářského 
hřiště bylo dne 19. 6. 2016 slavnostně otevře-
no minihřiště s umělou trávou o rozměrech 
43 x 22 metrů. Na výstavbu byly použity pro-
středky z grantů UEFA. Sportujeme dál, držíme 
se tradic našich dědů a přejeme si, aby tuto 
tradici držely i naše děti. ~

Zuzana Kučerová
www.historiesuchdola.cz

Otevření hřiště 2018

Z HISTORIE

HISTORIE BRANDEJSOVA STATKU V DĚJINNÝCH SOUVISLOSTECH
Helena Bínová, Josef Jánský a Bohumil Sommer vás zvou na výstavu

MČ Praha-Suchdol a ČZU v Praze 

MČ Praha-Suchdol, Alšův kabinet,
Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol,

Výstava byla připravena za podpory 

autobus 107, 147, zastávka Internacionální.

1045 1421
950

1679
1557 1648

1874
1932 1941 1968 2020

Otevřena do 11. září 2020.
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Školní rok 2019—2020
křížem krážem
Čeština, matematika, angličtina, občanka, děják, zemák, chemie, výtvarka,
příroďák, tělák, němčina, prvouka a tak pořád dokola. Ale co se děje nad rámec
školního rozvrhu zapsaného v žákovských knížkách? Učíme se i jinak!  
A jsou to záležitosti pro život mimořádně užitečné. Jaké?

a většinou tříd prvního stup-
ně přijel i letos hudebník Ivo 
Vrba, s nímž prvostupňoví 
žáci zažili další neobyčejnou 
hodinu hudební výchovy. Ta  

v ve třídě I.B probíhala podle slov tříd-
ní učitelky Heleny Pavlasové takto:  
„13. 11. se třída I.B zúčastnila programu 
pana Vrby na téma ,Indiáni‘. Děti měly 
možnost si vyzkoušet hru na různé ryt-
mické nástroje, chrastítka a bubínky, 
seznámily se i se šamanským bubnem. 
Dozvěděly se, kdo je šaman a jakou 
úlohu v indiánském kmeni zastává. 
Během bubnování střídaly jak pomalé, 
tak rychlé rytmy, na pokyny reagova-
ly vždy jednotně. Jako praví indiáni 
si děti zatančily kolem pomyslného 
ohně a vyzkoušely si střelbu z luku. 
Program, kdy se děti mohly spontán-
ně projevit a nechat se unášet rytmy 
bubnů, se všem moc líbil.“

Třetí a páté třídy se každoročně
účastní programů Moje cesta na svět
a Moje cesta na svět Plus organizova-
ných Národní iniciativou pro život,
o..s. Třídní III.B Ivana Kokaislová
popisuje účast své třídy na programu
Moje cesta na svět: „Tento program
navštívila naše třída 20.11. Doma
děti vypracovaly s rodiči pracovní list

k probíranému tématu. Paní lektorka
hravou i zábavnou formou rozhovoru,
diskuze i videoprezentace přiblížila
dětem tuto nedílnou součást lidské
existence–její počátek, tedy zrození.
Děti měly zvídavé dotazy, obdivovaly
modely nenarozených miminek a ak- 
tivně se zapojovaly do kreativních 
činností, které jim paní lektorka 
připravila. Mnohé věci se děti nově 
dozvěděly, mnohé pojmy byly paní 
lektorkou vysvětleny a mnoho otázek 
ještě zůstalo nezodpovězených  
i vzhledem k věku dětí. Proto se těší-
me na pokračování!“

Koordinátorka EVVO (Environmen-
tální vzdělávání, výchova a osvěta)
Dalia Peterová charakterizuje jednot-
livé ekologické projekty a aktivity pro
žáky prvního i druhého stupně:

„ŽABÍ ROK“ ANEB JAK SE ŽIJE
NAŠIM OBOJŽIVELNÍKŮM
V jedné vyučovací hodině se děti
společně s plyšovým pulcem Pepou
podívají pod hladinu jezera a dozví
se, jak se žábám žije, jak přezimují,
jaké přírodní i civilizační nástrahy
musí překonat. Potkají také celou
řadu kamarádů z vodního prostředí
(jiní obojživelníci, korýši, hmyz, ryby,

ptáci). Program je vedený lektorkou
ze spolku Biodiverzita, z.s. Programu 
se účastnily některé třídy prvního 
stupně a jedno oddělení školní 
družiny.

TONDA OBAL NA CESTÁCH
„Tonda Obal na cestách“ je program
o recyklaci, ve kterém se žáci  
2.-5. tříd dozvěděli, jak, kam a proč
se odpad třídí. Seznámili se s tím, co
se z odpadu dále vyrábí, a měli mož-
nost se podívat na vzorky recyklova-
ných materiálů.

BEZOBALU
V listopadu proběhly pro žáky druhé-
ho stupně projektové dny „Bezobalu“,
ve kterých mohli nahlédnout pod 
pokličku myšlenky Zero Waste. Dis-
kutovali například o plýtvání jídlem, 
náročnosti výroby oblečení, spotřebě
jednorázového plastu nebo znečiště-
ní oceánu plastem. S lektorem spo-
lečně popřemýšleli o tom, co je dobré 
pro nás i planetu, v čem můžeme
své chování změnit, abychom planetě
ulehčili. Během podzimu absolvovali 
žáci 8. a 9. tříd jazykově poznávací 
pobyt v Anglii. Bydleli v městečku 
Hastings a kromě něj navštívili  

Z
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např. Dover Castle, pirátskou vesnič-
ku Rye, Brighton a také Londýn. Přijeli 
nadšení a bohatší o další cennou ži-
votní zkušenost. 

Žáci devátých tříd na podzim  
absolvovali dva semináře programu
Street Law pořádané LOVI, z.s.  
Jednalo se o semináře pod názvem
„Smlouvy, které mohou uzavírat jako
nezletilí“ a „Spotřebitelské právo
pro nezletilé“. Hodiny Street Law
jsou interaktivní, cílem je vtáhnout
žáky a studenty do světa práva, 
ukázat jim, jak se jich dotýká, čemuž 
odpovídají i zvolené metody výuky.

Závěr kalendářního roku byl ve 
znamení tradičních akcí–Vánočních
trhů a Vánočního zpívání, které se 
letos konalo ve venkovních prosto-
rech školy.

Konec února patří školnímu kolu 
recitační soutěže Suchdolská poetic-
ká chvilka. V březnu absolvují starší 
žáci oblíbený lyžařský výcvikový kurz. 
V témže měsíci se zájemci o běžný 
provoz školy mohou během Dne  
otevřených dveří podívat do výuky  
a dozvědět se potřebné informace
přímo od vedení školy. Na závěr
Dne otevřených dveří se tradičně
koná zábavný program Předškolák.

Budoucí školáci si tak mohou projít
školu křížem krážem a zažít i malé
dobrodružství. U dubnového zápisu
do prvních tříd se pak už ve škole 
budou cítit jako doma.

Rozhodně nesmíme opomenout
osvědčený projekt Na hodinu učite-
lem, do nějž jsou zapojeni žáci a uči-
telé prvního i druhého stupně. Starší
žáky čeká stejně jako v minulých 
letech výměnný jazykový pobyt  
v Dánsku. Během květnového Kvě-
tinového dne přispíváme prodejem 

barevných kvítků na dobrou věc.  
Až se všichni vrátí ze škol v přírodě 
a školních výletů, čeká žáky 9. tříd 
prezentace jejich ročníkových prací. 
My všichni školou povinní se na něj,  
i když si to mnohdy nepřiznáme,  
zase těšíme. 

Informace ohledně plánovaných 
akací a aktualitách lze nalézt na 
webových stránkách školy. ~ 

Šárka Ábelová, 
ZŠ Mikoláše Alše

ZE SUCHDOLSKÝCH ŠKOL
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VYBRALI JSTE TRUMFY

  ČÍSLO            NÁVRH         POČET       POŘADÍ
NÁVRHU           HLASŮ

       7  TRVALKOVÉ ZÁHONY 
 PRO KRÁSNĚJŠÍ ULICE  

162  1.

        5  BEZPEČNÁ DOPADOVÁ
 PLOCHA  K TRAMPOLÍNÁM  

154  2.

       12  BALANČNÍ PRVKY 
 PRO MLÁDEŽ  

120  3.

       6  DISKEM HODY 
 DO PŘÍRODY  

102  4.

        1  SUCHDOLSKÁ MOŠTÁRNA  100  5.
       3  SLON NA SUCHDOLE  84  6.
        2  PÉTANQUE V CENTRU DĚNÍ  72  7.
        8  HOUPACÍ HNÍZDO K DRSNICI  59  8.
       4  PIKNIKOVÉ MÍSTO  58  9.
       10  NAUČNÁ ZASTAVENÍ  56  10.
       11  ABY VAJGLY NEHYZDILY  45  11.
        9  VYLEPŠENÍ HŘIŠTĚ V ÚDOLÍ  24  12.

Na základě výsledků hlasování such-
dolských občanů schválilo zastupitel-
stvo vexilologický návrh vlajky měst-
ské části. Kromě znaku s labutěmi tak 
Suchdol bude mít i vlajku s červeným 
polem v její horní polovině a 3 modrý-
mi a 2 bílými pruhy v dolní části. Vlajka 
by po projednání v parlamentu měla 
být předána městské části předsedou 
sněmovny.

SUCHDOLSKÁ VLAJKA
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Asistentky 
pedagoga ve školce

lovo inkluze je odvozeno  
z latinského inclusio a zna-
mená zahrnutí nebo přijetí 
do nějakého celku. V našem 
případě se jedná o přijetí 

dětí s jakoukoliv jinakostí do širšího 
celku ostatních dětí. Tyto děti s jistou 
nevýhodou či překážkou (raději volím 
české významy, protože anglické 
„handicap“ může být chápáno s ne-
gativním citovým zatížením) chceme 
začlenit do běžného výchovného 
školského proudu. Tento jistě bohuli-
bý úmysl je však v našem
školském systému dělán poněkud
humpoláckou a překotnou metodou.
Jakoby se začínalo odzadu.

Namísto nejprve vytvoření dobrých
podmínek v běžných školách se rych-
le snažíme všechny děti nasměrovat
ze speciálních škol (nepleťme 
s praktickými školami), které pak 
někdy musíme rušit. A zde je kořen 
problému. Většina speciálních škol  
je skvělých, mají odborníky a pomůc-
ky na pomoc dětem se speciálními 
potřebami. Je velká škoda, pokud 
zaniknou. Navíc těmto dětem, které 
zbrkle začleníme do běžného proudu, 
moc nepomůžeme, ale můžeme uško-
dit jim samým i dětem v jejich třídách.

ZAČLEŇOVÁNÍ ANO ČI NE?
Abych však neodbíhal od tématu, jed-
noznačně jsem pro začlenění většiny
dětí do běžného vzdělávacího proudu.
Musí k tomu však být vytvořeny pod-
mínky. Za prvé vytipovat ty děti, pro
které není začlenění vhodné (žel zde
není místo pro podrobnější rozbor, jen
bych naznačil, že některé typy men-
tální retardace, těžké či kombinované
poruchy jsou na začlenění opravdu
problematické), za druhé musí být 
připraveny podmínky ve škole či škol-
ce. Co tím mám na mysli? Především
snížený počet dětí ve třídě a další 
pedagogický personál (asistenty pe-
dagoga a speciální pedagogy). Nadále
se již budu soustředit pouze na pro-

blematiku mateřské školy. V součas-
né době počet 26 dětí na třídu v naší
MŠ (jinde je až 28 dětí na třídu) lze
snížit za specifických podmínek  
o cca 2—4 děti (dle konkrétní situa-
ce). To je opravdu nedostačující.

JAK VYPADÁ BĚŽNÝ DEN
VE ŠKOLCE?
Na jedné třídě se v běžné mateřské
škole střídají dvě učitelky. Při pracov-
ní době od 7 do 17 hodin musí pokrýt
10 hodin práce s dětmi. Při přímé pe-
dagogické činnosti učitelky po dobu
6 hodin nám vychází, že se překrývají
2 hodiny (díky spojování tříd se mo-
hou překrývat 3 hodiny). Jinak jsou 
ve třídě s dětmi samy. Je nutné si 
uvědomit, že děti v mateřské škole
nesmí zůstat bez dozoru (což stejně
nelze beze zbytku naplnit v okamžiku
kdy jde dítě na wc, odnáší si něco
do šatny apod.), takže učitelka si 
doslova ani neodskočí na toaletu. 
Učitelka v mateřské škole nemá 
přestávky, jako učitelka na základní 
škole. Když s dětmi dělá jakoukoliv 
činnost, je na to sama — musí sledo-
vat děti, připravovat pomůcky a jed-
notlivě dopomáhat dětem. A to je jen 
velmi zjednodušené podání. A to stále 
mluvíme o běžných dětech, které jsou 
vychované, slušné, poměrně klidné, 
běžně chápavé, z domova vedené  
k přiměřené samostatnosti a psy-
chicky přiměřeně zralé (mohl bych 
výčtem pokračovat). Jakmile se zde 
objeví dítě citově nezralé, vytrvale 
„plačící po mamince“, dítě značně 
neklidné, dítě rozumově nedozrálé, 
které ještě nechápe běžné pokyny či 
jinak „jinaké“, v tu chvíli učitelka neví, 
zda se má věnovat jednotlivci či sku-
pině. Každopádně tím trpí jednotlivec 
i skupina.

ASISTENT PEDAGOGA
JE POŽEHNÁNÍM
Zde se dostávám k jádru věci. Inkluze
nabízí řadu nástrojů na pomoc dětem,

ale tím absolutně nejúčinnějším  
a nejefektivnějším je asistent peda-
goga, tedy další pedagogická síla do 
třídy. Ideální by bylo, aby stát stan-
dardně vytvořil další tabulkové místo 
na pomocnou pedagogickou sílu pro 
každou třídu. To by bylo nejsnadnější
a nejelegantnější řešení celé situace.
Velmi by se tím zlepšila pedagogická
práce. 

Přestože to politikům opakovaně 
vzkazujeme skrze různá setkání či 
okružní a soukromé dopisy, tak se za-
tím nic neděje. Do té doby se snažíme 
maximálně využít stávající systém. 
Ten však umožňuje mít ve třídě 
asistentku pedagoga jen na základě 
doporučení Pedagogicko-psycholo-
gické poradny. A ta jej může vydat
pouze na základě vyšetření nějakého
dítěte, na nějž pak asistenta pedago-
ga může doporučit. Tím pádem jsme
zcela odkázáni na vstřícnost rodičů,
zda s námi budou spolupracovat,  
abychom mohli získat doporučení 
na asistenty pedagoga. Asistent pak 
skvěle funguje jako další „pedagog“ 
ve třídě, kde uvolňuje ruce učitel-
ce. Dopomáhá jednotlivému dítěti 
s činností, která mu úplně nejde, 
utišuje „plačící“ děti, pohlídá děti, aby 
si učitelka mohla „odskočit“, připraví 
pomůcky atd. Dobrá asistentka pe-
dagoga „neleží na ulici“, ale prochází 
dlouhodobě školeními, učí se práci 
s dětmi, sžívá se s učitelkou. Proto 
ztratit zkušenou asistentu pedagoga 
jen proto, že ji nemůžu již zaměstnat, 
je obrovská škoda.

NEJDE O „CEJCH“ DÍTĚTE
V současném systému, kdy se nám
zatím nedaří politiky přesvědčit o sní-
žení dětí ve třídě na cca do 20 (např.
v Estonsku je dětí 20 ve třídě a jeden
učitel je na 9 dětí), ani standardně 
zavést další pedagogickou sílu, tak 
jedině můžeme spolupracovat  
s rodiči těch dětí, které jsou trochu 
„jiné“. V naší mateřské škole máme 

S

Posledních několik let, když se začne mluvit o školství, opakovaně se skloňuje
slovo inkluze. Přestože je to až jakási opakovaná mantra, je problémů mnohem
víc. Nicméně dnes bych se u tohoto tématu zastavil.
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2020=4

prý to nebude rok tuctový.
Proč? Protože roku 2020 
vládne planeta Venuše, živel 
vody a 4, která je číslem hmo-
ty. Jaká jsou jejich poselství?

VENUŠE — NAŠE SESTRA
Venuše je pojmenována po římské
bohyni lásky a krásy Venus, ve staro-
bylém Řecku byla nazývána Afrodi-
tou. Venuše je druhou planetou naší
sluneční soustavy a jedinou, která má
ženské jméno, je tedy nositelkou žen-
ské energie. Nejvíce viditelná je ráno,
proto je někdy nazývána jako „Jitřen-
ka“ (Aztékové ji považovali za symbol
života), večer je z ní „Večernice“ 
(symbol smrti). Po Slunci a Měsíci je 
nejjasnějším objektem na nebi. Svojí 
velikostí a hmotností je velice podob-
ná Zemi, proto je nazývána jako její 
„sestra“. Ovšem podmínky na povrchu
jsou zcela odlišné — její atmosféra 
obsahuje skoro 97 % oxidu uhličitého.
Venuše svojí jasnou září přináší naše-
mu pozemskému světu duchovní
hodnoty a je viditelným ztělesněním
lásky, krásy, něhy a harmonie. Bývá
také nazývána planetou štěstí.

VODA
Voda je život. Spolu se vzduchem tvo-
ří základní podmínky naší existence
na Zemi. Je unikátní v tom, že může
mít různá skupenství — umí být pevná
i tekutá, dokáže se proměnit v páru.
Voda je archetypem ženské energie,
je spojována se zrozením (plodová
voda) a přeměnou. Voda vyjadřuje 

laskavost, toleranci, přátelskost  
a ochotu pomáhat. Voda v přírodě nás 
uklidňuje, učí nás vnímavosti, zasta-
vení se, soucitu a odpuštění. Právě 
nedostatek vody v přírodě jasně 
zrcadlí, jaké vlastnosti lidstvo nejvíce 
postrádá.

4
Čtyřka, jejímž geometrickým symbo-
lem je čtverec, je číslem hmoty. Uvě-
domujeme si, s jakou největší hmotou 
jsme v neustálém kontaktu? Ano,
s naší planetou Zemí. A také s naším
tělem. Čtyřka vyjadřuje řád, rovnová-
hu, stálost, stabilitu a houževnatost.
A přesně takto dokonale funguje
hmota, pokud jí „neházíme klacky
pod nohy“. Tak se společně podívej-
me na to, jak se daří naší Zemi:
znečištěné ovzduší i moře, vymírání
druhů živočichů i rostlin včetně korá-
lových útesů a tropických pralesů,
klimatické změny — oteplování, nedo-
statek vody, rozsáhlé požáry… Vidíme
dopady naší lhostejnosti, lenosti
a neúcty k darům přírody doslova
na každém kroku. Z globálního hledis-
ka může být chování nejvyššího
druhu tvorů na Zemi, kterým je  
člověk, její zkázou.

POMOC SHŮRY?
Proto je rok 2020 pro nás mimořádný.
Dává nám šanci na změnu a nabízí
pomoc skrze neviditelné vibrace 
Venuše, živlu vody i 4. Všimli jste si, 
co je jejich společným jmenovate-
lem? Láska, laska-vost, sou-cít-ění, 

tolerance, vnímavost, něha (kvality 
ženské energie), ale i řád a rovnová-
ha. Tedy vyrovnejme naše každodenní
chování s cílem uspokojit naše mate-
riální potřeby s duchovním bohat-
stvím, které je uvnitř každého z nás,
v našem srdci. Dovolme světlu naší
duše, našemu lepšímu Já, rozzářit
se a hladit. Poděkujme za teplou
vodu, jídlo, postel, pohlaďme strom
a ukliďme odpadky, když se prochází-
me po lese, přičichněme ke květině,
pozdravme každé ráno a před
usnutím oceňme den, který máme
za sebou a ve kterém jsme na sebe
i druhé včetně naší Země mysleli
s láskou či jim byli nějak ku pomoci.
A pokud se to zpočátku nedaří, neva-
dí, chce to jen vytrvat. Radovat se dá
i z maličkostí. Takto jednoduše lze  
s pokorou přijímat a s úctou děkovat 
za dary, kterých se nám dostává.  
Stačí jediné — udržet si čistou mysl 
bez toxinů chtíče, závisti, nespokoje-
nosti a otevřít doširoka své oči,  
uši, náruč i srdce. Naše Země je  
v sluneční soustavě mimořádná svojí 
pestrostí a krásou! Chraňme si ji.  
Jiný domov nemáme.

VÝZVA PRO SUCHDOLÁKY
Dvě 20 v datu symbolizují dvě labutě,
které jako zástupkyně věrné a čisté
lásky otevírají srdce. A dvě labutě
má ve znaku Suchdol! To už se dlouho
nepoštěstí, že obyvatelé jedné praž-
ské čtvrti jsou rokem přímo vyzváni 
(a podpořeni) k laska-vému žití... ~

Jaroslava Hešíková, MŠ K Roztokům

zkušenosti s dětmi se závažnými 
diagnózami, jako např. autismus, 
mentální retardace, těžší forma ADHD 
či zrakové postižení.

Nicméně i u lehčích odlišnosti, 
jako např. děti neklidné (myšleno více 
než běžný průměr) či velmi apatické, 

což většinou je zapříčiněno citovou, 
sociální či rozumovou nezralostí,  
a v pozdějším věku se vše vyrovnává, 
nám asistent pedagoga velmi po-
máhá. Takže do té doby, než se naše 
školství posune blíž k těm ještě vy-
spělejším pedagogickým systémům,

kde ve třídě s 15 dětmi bývají 3 peda-
gogové, tak musíme ve spolupráci 
s rodiči hledat výše zmíněná řešení. 
Všem vstřícným rodičům velmi děku-
jeme. ~ 

Stanislav Zelený
MŠ Gagarinova

S

Ne, nebojte, dnešní
příspěvek určitě nebude
o základech sčítání, ale
malým zamyšlením o roce,
který nám v lednu zaklepal
na dveře.

ZE SUCHDOLSKÝCH ŠKOL
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Ať je jaro nebo zima,
v Rybičce je vždycky prima
Ani jsme se nenadáli a rok 2019, ve kterém MK Rybička slavila 12 let svého působení,
se přehoupl do nového roku 2020. Dnem otevřených dveří jsme 6. ledna zahájili
novou sezónu v Rybičce. To je den, kdy do mateřského klubu přijdou jeho stálí
návštěvníci, kteří se už nemohou společného setkání po prázdninách dočkat.
Vítáme zde také nové děti s rodiči, kteří ještě nevědí, co je v Rybičce čeká. Co tedy
může Rybička nabídnout rodinám s malými dětmi a co nás letos čeká nového?

tálicí v programu MK Rybička 
jsou pravidelné dopolední
kroužky. Vedení kroužků zajiš-
ťují lektorky z řad maminek
s malými dětmi. Lektorky 

mají možnost přizpůsobit aktuální 
program kroužků potřebám jejich ná-
vštěvníků, jejichž věk se stále snižuje 
(0–2,5 roku). A to také díky dřívějšímu 
nástupu dětí do dětských skupin  

a mateřských škol. Pondělní Hvěz-
dičky nabízejí společné zpívání, říkání 
básniček, pohybové aktivity, pohádku 
a výtvarné činnosti. Úterní Notičky 
jsou zaměřené na rozvíjení hudebních 
dovedností – hodně se v nich zpívá,
hraje na xylofonky, tancuje, běhá
a nechybí ani pohádka a výtvarné
činnosti.

Středeční Žabky jsou vedené v du-
chu pedagogiky M. Montessori. Tento
kroužek má část aktivit věnovanou
starším dětem a část pro nejmenší
děti, které ještě samy neumí chodit.
Všichni si tam najdou to své–rozvoj
individuálních schopností a doved-
ností i společné hry a aktivity. Po 
odchodu většího počtu dětí, které
chodily do čtvrtečních Koníků  
s převahou pohybových aktivit, se 
čtvrteční kroužek přeměnil na hernu
s volnějším programem – Hrátky 
nejen s batolátky.

Rybička má program i pro páteční
dopoledne. Pod názvem Zážitkové
pátky připravujeme výlety, přednáš-
ky, výtvarné dílny, a jiné jednorázové

aktivity. Na podzim jsme zařadili
do našeho plánu akcí i víkendové akti-
vity pro celou rodinu. Byl o ně velký
zájem, a proto v nich budeme i nadále
pokračovat. Plánujeme maškarní
bál, návštěvu modelové železnice,
výlet s překvapením, aj.

Velkou změnou bude pro Rybičku
a její návštěvníky stěhování do Komu-
nitního centra na suchdolské radnici
po dokončení přístavby. Program
Rybičky se rozšíří o další aktivity,
pravděpodobně i v odpoledních hodi-
nách. Máme radost, že nás vedení
městské části Praha–Suchdol podpo-
ruje a v rámci komunitních aktivit
s námi počítá. Děkujeme všem,  
kteří na Rybičku myslí a přejí jí zdar.  
O programu a všech akcích budeme 
veřejnost nadále informovat  
v suchdolské Mozaice, na informač-
ních deskách a na našich stránkách  
www.klubrybicka.cz. Můžete se přijít 
podívat i osobně, a to na adresu  
Roztocká 44/5, Praha 6 - Sedlec. ~ 

Jitka Michalcová –  
koordinátorka MK Rybička

S

DĚTI A MLÁDEŽ
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Bavte se ve volném čase
s DDM Suchdol
Baví vás třeba tančit, hrát na nějaký hudební nástroj, sportovat, tvořit, pracovat
na počítači, nebo se o něco takového zajímáte a rádi byste s tímto koníčkem začali?

odívejte se na naši pestrou
nabídku kroužků a přijďte si
vyzkoušet ukázkovou hodinu.
Letos pro Vás máme opravdu
zajímavé, a i netradiční kroužky!

Hodně se nám rozšířil například
okruh tanečních kroužků. Děti  
z tanečních kroužků se letos poprvé 
ukážou na postupových i pohárových 
tanečních soutěžích! Malý krok pro
lidstvo, velký krok pro DDM Suchdol!
Děti z tanečních kroužků se pilně 
připravují na trénincích a připravují 
nejrůznější choreografie.

Máte ještě malé děti, ale i tak  
byste rádi nějakou aktivitu?

Vyzkoušejte náš Klub maminek
a dětí — Kroužek probíhá na detašo-
vaném pracovišti v ZŠ M. Alše  
v suterénu. Kroužek je určen pro  
děti ve věku 1—3 roky spolu s do-
provodem 1 dospělého. V kroužku 
se můžete těšit na zábavné tvoření, 
pohybové aktivity, říkadla, hry pro
nejmenší a kolektiv vrstevníků.
Kromě pravidelných kroužků mohu
Vaše děti navštívit i klub DDM
ve Stehlíkově ulici. Je to klub otevře-

P

ných dveří plný zábavy! Kulečníkový
a ping-pongový stůl, šipky, fotbálek,
stolní hokej, vzdušný hokej, PC, 
x-box, playstation, nintendo, ale  
i relax zóna vhodná například  
i k napsání úkolů, k deskovým hrám, 
či jen posezení. V klubu probíhají  
i přespávací tématické akce —  
nabídku vždy naleznete na našich 
stránkách.

A jelikož se nám blíží léto, tak Vám
také nabídneme pestrou škálu táborů
příměstských i výjezdních!

Tábory máme různě temátické,
takže to své si v nich najde jistě kaž-
dý, ať už sportovec, či umělec.

Kompletní nabídku letních táborů
naleznete na našich stránkách
www.ddmsuchdol.cz v sekci TÁBORY.

Budeme se na vás těšit na našich
kroužcích, táborech a akcích.

Ať je léto, nebo zima, s domečkem
je vždycky prima.

Kristýna Kutílková

DĚTI A MLÁDEŽ
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Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol
na svém jednání dne 28. 11. 2019 kromě
jiného:
~ schválilo rozpočtové provizorium 
pro měsíční čerpání rozpočtu MČ
Praha-Suchdol na rok 2020 
~ souhlasilo s členstvím městské 
části Praha-Suchdol v Partnerství pro 
městskou mobilitu, z.s. a s uvolněním 
částky 10.000 Kč na úhradu ročního 
členského příspěvku 
~ vzalo na vědomí zprávu o důvodech 
navýšení předpokládaných investič-
ních nákladů, možnostech snížení 
těchto nákladů a právní posouzení 
souladu předloženého návrhu studie 
„Multifunkční haly u ZŠ s venkovním 
sportovištěm“ s podmínkami architek-
tonické soutěže a smlouvou o dílo na 
projektovou dokumentaci haly. Uložilo 
zadat vypracování studie proveditel-
nosti včetně analýzy přínosů a nákladů 
ve variantách dle projednání v Komisi 
územního rozvoje a infrastruktury. 
~ uložilo připravit průzkum, ve kterém 
se občané městské části Praha-Such-
dol budou moci vyjádřit, zda pro vlajku 
městské části použít heraldický nebo 
vexilologický návrh. 
~ vzalo na vědomí průběžnou zprávu
o realizaci projektu SMACKER. 
~ vzalo na vědomí, že městská část 
podala ke zjišťovacímu řízení EIA na 
stavby SOKP 518 a 519 připomínky,  
v nichž zdůraznila nesouhlas s vy-
mezením koridoru Silničního okruhu 
kolem Prahy v trase Ruzyně — Suchdol 
(518) a Suchdol — Březiněves (519)  
a souvisejících staveb (MÚK, přivadě-
če) přes území městské části a dále 
zejména požadovala:
   zahloubení tunelu Suchdol, raže-

ná výstavba, 4,939 mm
  zrušení přivaděče Rybářka,
   posouzení raženého tunelového 

přivaděče Kamýcká,
   vedení trasy SOKP v tunelu  

v celém úseku kolem Suchdola, 
Lysolají a Horoměřic,

   odsunutí křižovatky Suchdol dál 
od zástavby Výhled,

  posouzení Regionální varianty,
   sloučení do jednoho posouzení 

EIA stavby 518 a 519,
   posouzení kumulativních a sy-

nergických vlivů. 
~ vzalo na vědomí informaci o aktuál-
ním stavu přípravy rozšiřování letiště 
v Praze-Ruzyni a podání žádosti Le-
tiště Praha, a. s. o územní rozhodnutí 

na paralelní dráhu ke stavebnímu 
úřadu MÚ Černošice. Uložilo během 
dvoustranných jednání i v rámci 
společných jednání obcí dotčených 
provozem letiště pokračovat v jednání 
s vedením letiště o vymezení budoucí-
ho OHP mimo obytná území Suchdola 
v souladu s výsledky referenda a po-
žadovat závazná omezení současného 
nočního provozu nad Suchdolem.

Rada MČ Praha-Suchdol na svých 
jednáních projednala 23. října 2019 —  
15. ledna 2020 mimo jin následující
body 
~ schválila smlouvu č. 01601921
o poskytnutí podpory ze SFŽP na ná-
kup užitkového vozidla formou dotace
ve výši 500.000 Kč. 
~ schválila objednávku Studie za-
stavitelnosti — Polyfunkční domy na 
pozemcích parc. č. 182 a 183 v k. ú. 
Sedlec u Ak. Arch. Tomáše Turka, Eli-
ášova 8, 160 00 Praha 6, IČ 14474395, 
za cenu 95 000 Kč bez DPH. Rada po-
věřuje starostu podpisem objednávky 
a ukládá Ing. Mudruňkovi, aby studii 
objednal. 
~ po úpravách souhlasila s návrhem
dodatku č. 4 ke smlouvě č. 010/2019
„Modernizace a rozšíření areálu ZŠ
M. Alše – část rekonstrukce fasády
původní budovy“ se spol. “AMIKA
FIRST s.r.o. Dodatek upřesňuje rozsah
díla dle požadavků městské části
a zahrnuje nepředpokládané změny
na základě zjištění skutečného stavu
budovy v průběhu provádění stavby.
Dodatek snižuje v důsledku odsouhla-
sených víceprací a méněprací cenu
díla o 987 724 Kč na konečnou cenu
4 887 622 Kč bez DPH a stanovuje
termín dokončení a předání celého
díla na 4. 11. 2019. 
~  po úpravách schválila kupní
smlouvu č. 187/2019 na prodej plyná-
renského zařízení — plynovodu v ulici
Lysolajská, kupující: Pražská plyná-
renská Distribuce, a. s., IČ: 27403505,
se sídlem U Plynárny 500, 145 08 
Praha
4, za cenu 191 000 Kč bez DPH stano-
venou distributorem plynu. 
~ souhlasila se zřízením služebnosti — 
věcného břemene ve prospěch 
oprávněného — společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s. Věcné 
břemeno se zřizuje na pozemku, parc. 
č. 2384, (ulice Lysolajská) k. ú. Such-
dol, za jednorázovou náhradu ve výši 

4 150 Kč bez DPH, tj. 5 022 Kč včetně 
DPH. Výše úhrady vyplývá z podmínek 
budoucího vlastníka a provozovatele 
plynovodu pro odkoupení plynovodu. 
~ vzala na vědomí, že organizátor 
dopravy ROPID nechal projednat  
vyhrazení pruhu pro autobusy na  
ul. Kamýcká v úseku Suchdolská —  
V Sedlci bez souhlasu MČ. 
~ schválila zadání pasportizace
splaškové a dešťové kanalizace
v části ulic Kamýcké a Ke Kladivům
Ing. Michaelu Knotkovi, projektová
kancelář, IČ: 13106911 za cenu
48 000 Kč bez DPH. 
~ souhlasila s nabídkou společnosti 
KONE, a.s., IČ: 00176842 na částečnou 
rekonstrukci výtahu v budově radnice 
na požárně evakuační výtah v rámci 
akce „Kulturně-komunitní centrum“ 
za cenu 326 850 Kč bez DPH. Rada 
neoslovila jiné dodavatele, protože 
společnost KONE, a.s. byla dodavate-
lem stávající technologie výtahu.
~ vzala na vědomí, že odbor majetku
MHMP nebude předkládat žádost
MČ Praha-Suchdol o svěření pozemků
parc.č. 573, 538/1, 539, 540/1, 540/2, 
541, 543 a 544 v k.ú. Suchdol k projed-
nání voleným orgánům hl. m. Prahy, 
protože se dle usnesení rady hl. m. 
Prahy č. 2163 ze dne 7. 10. 2019
do správy městským částem svěřují
pozemky zastavěné stavbou komuni-
kace pouze v případech, kdy dochází
ke sjednocení správy dotčených 
nemovitostí. Rada se domnívá, že 
sjednocení údržby a oprav komunikací
na území MČ je v zájmu občanů i HMP,
a konstatuje, že argumenty Technické
správy komunikací proti svěření
komunikací jsou zavádějící. Rada MČ
žádá radu hlavního města Prahy, aby
žádost o svěření uvedených pozemků
zvážila a projednala. 
~ na základě doporučení KÚRI souhla-
sila s návrhem organizace parkování  
v „zóně 30“ na Novém Suchdole  
a požaduje dopracování dokumentace 
v rozsahu potřebném pro vymezení 
parkovacích míst. 
~ vzala na vědomí, že hl. m. Praha
předalo vybrané úseky splaškové ka-
nalizace na území MČ Praha-Suchdol
připojené na ÚČOV v Troji do správy
PVS a.s.
~ zásadně nesouhlasila s navrhovanou
směnou pozemků ve vlastnictví
ČZU v k.ú. Troja za celý pozemek
parc. č. 13/1 v k. ú. Suchdol ve vlast-
nictví hl. m. Prahy, protože na části
pozemku je vydané územní rozhodnutí 

Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ RADY

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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ZÁVODY 
(skoky na kolech)
 
BMX & MTB
 
Kategorie:
DIRT JUMP & PUMPTRACK
Do 15let (děti)
Od 15 (dospělí)
 
Kdy? 22. 8. 2020 od 14:00
 
Kde? Dirt park Suchdol
(za hřištěm TJ Slavoj Suchdol)

na hasičskou zbrojnici, jejímž investo-
rem je hlavní město, Domov Lenka
(chráněné bydlení), je zde v územním
plánováno sportoviště, na kterém MČ
trvá, a bude zde vymezeno území 
terminálu Výhledy včetně P+R. Přes 
pozemek budou procházet plánované
komunikace vč. tramvajové trati.
vzala na vědomí změny v předmětu
díla stavby „Výstavba splaškové
kanalizace a plynovodu U Kapličky,
Bažantní“ popsané změnovými
listy č. 16, 17, 18, 19 a 20 (dodatečný
požadavek na úpravu schodů, změny
ve zpevnění svahu, zvýšený rozsah
oprav komunikací, odpočty neprove-
dených prací). Rada po úpravách
souhlasila s návrhem dodatku
smlouvy č. 5, kterým se upřesňuje
úhrada konečné faktury, stanovuje
zádržné ve výši 400 tis. Kč, upravuje
se předmět díla a cena díla se zvyšuje
o 928 431 Kč bez DPH na celkovou 
cenu díla 36 812 257,92 Kč bez DPH. 
~ vzala na vědomí informaci o ceně
stočného od 1. 1. 2020 ve výši 43,17 
Kč/m3 včetně DPH 15 % stanovenou 
společností PVK, a. s. pro splaškovou 
kanalizaci připojenou na ÚČOV  
v Troji. Rada schvaluje pro splaškovou 
kanalizaci, připojenou na ČOV Roztoky 
a provozovanou společností Vodovody 
a kanalizace Beroun, a. s., cenu stoč-
ného od 1. 1. 2020 ve výši 43,17 Kč/m3 
vč. 15 % DPH. 
~ vzala na vědomí analýzu kapacit
ZŠ M. Alše, z které vyplývá možné
navýšení kapacity školy z 650 na  
738 žáků za předpokladu doplnění

technologického vybavení kuchyně
a šatních skříněk při současném ob-
novení vybavení požárních únikových
cest. Limitujícími faktory navýšení 
kapacity školy je počet a velikost uče-
ben, kapacita jídelny, kuchyně a šaten.
~ vzala na vědomí, že v rámci partici-
pativního rozpočtu 2020 bylo přijato
celkem 13 návrhů. Do konce března
bude provedena evaluace realizova-
telnosti návrhů a poté budou postupu-
jící návrhy zveřejněny pro veřejné
hlasování. 
~ po provedeném průzkumu cen vy-
brala dodavatele zhotovení studie
proveditelnosti stavby „Multifunkční
hala s venkovním sportovištěm“ —
společnost M.C.TRITON, spol s r.o.
IČ: 49622005, za cenu 2 900 Kč bez
DPH za hodinu, předpokládaný rozsah
prací 150 hodin, celková odměna
nepřekročí 500 tis. Kč bez DPH. 
~ souhlasila s podáním žádosti
městské části o podporu z Operačního
programu Životního prostředí (OPŽP),
121. výzva „Snížit energetickou
náročnost veřejných budov a zvýšit
využití obnovitelných zdrojů energie
na akci „ZŠ Suchdol — Zkvalitnění
vnitřního prostředí učeben a navýšení
kapacity“. Předmětem akce je instala-
ce systému nuceného větrání
s rekuperací tepla, instalace akustic-
kých podhledů a nového osvětlení
v jednotlivých třídách základní školy
M. Alše a dále stavební úpravy z požár-
ně bezpečnostních důvodů, které
umožní navýšení kapacity školy
od 1. 9. 2020 ze stávajících 650 žáků

na limitních 738 žáků. Celkové náklady
stavby jsou dle rozpracované doku-
mentace pro výběr dodavatele
a podání žádosti na SFŽP předpoklá-
dány ve výši 21,6 mil. Kč bez DPH, rea-
lizace akce během hlavních školních
prázdnin v letech 2020 a 2021. 
~ schválila dodavatele zpracování
cenové kalkulace nákladů tzv. cost
planu spolu s návrhem úsporných
řešení na akci „BD Kamýcká 684“:
OM Consulting, s.r.o., IČ: 02154439,
za předpokládanou cenu 30 000 Kč
bez DPH. Na základě projednání pro-
počtu nákladů a případných doporu-
čených úprav bude dopracována pro-
váděcí dokumentace stavby případně
upravena dokumentace pro stavební
povolení. 
~ vzala na vědomí informaci z jednání
vedení městské části s představiteli
letiště konaného dne 19. 12. 2019. 
Předmětem jednání bylo upřesnit 
zejména předpokládaný rozsah
a důvody rozšiřování letiště, závaznost
závěrů z dokumentace EIA, požadav-
ky na rozsah ochranného hlukového 
pásma a možnosti omezení stávajícího 
nočního provozu. Po vyhodnocení
a zvážení některých konkrétních
připomínek městské části ze strany 
letiště se obě strany shodly na  
pokračování jednání v únoru 2020  
na Suchdole.

Z RADNICE

Kompletní zápisy ze zasedání zastupitel-
stva a rady městské části jsou k dispozici 

i na stránkách městské části
www.praha-suchdol.cz.

Více informací: 

Facebook:
Dirt Park Suchdol „Official“

Instagram:
Dirtysuchdol
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DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ 16. 7. a 17. 7. 2020
Čas: 16. července od 10h do 19h
        17. července od 10h do 17h

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří nově otevřeného kosmetického salonu.

Můžete se těšit na ukázky našich ošetření a zástupce značek Ericson  
Laboratoire, Oligodermie, My Lamination, Artdeco, Pure Fiji, Masky Algi, Lycon,  
Glamour, MC Cosmetics, Bb Glow Stage, Minetan, Party Lite  
a řadu dalších příjemných překvapení...

Aktuální program akce naleznete na našich stránkách 
www.salondaniell.myfox.cz, nebo na našem Facebooku Salon Daniell.

Prosíme o ohlášení Vaší návštěvy sms zprávou.

Najdete nás na adrese: Uzoučká 1028/3, Praha 6 Suchdol 165 00
web: www.salondaniell.myfox.cz
Facebook: Salon Daniell
Telefon: 739 659 390 
Instagram: daniela.hynkova

Kadeřnický salon
pánské-dámské-dětské

NOVĚ OTEVŘENÁ POBOČKA
roh ulice Olšová 13 / Kamýcká, 
Praha-Suchdol

OTEVŘENO     PO - SO
                         9 - 21 hodin
 
OBJEDNÁNÍ:   777 161 960

Hledáme kadeřnice, 
bližší info: 777 161 961
www.celebrityhair.cz
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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)

NABÍDKA PRÁCE

Katedra tělesné výchovy České zemědělské univerzity v Praze hledá

šikovného kolegu / 
kolegyni do recepce KTV.
Pracoviště: KTV ČZU Praha 6 - Suchdol („bazén“)

Požadavky:  spolehlivost  ochota pracovat ve směnném režimu

Nabízíme: pracovní poměr / dohoda  částečný / plný pracovní úvazek fyzicky nenáročnou práci   zaměstnanecké výhody ČZU (stravenky, 13. plat...)  mzdové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu ČZU

Kontakt:  ing. Petr Diviš, tel.: 603 556 971, e-mail: divisp@ktv.czu.cz

CZU_KTV_SL_04-2019_86x126_gray.indd   1 25.10.2019   19:47:55

zivot_jako_hra_SL_04-2019_86x126_gray.indd   1 30.10.2019   11:11:08

Děkujeme Vám za přízeň v roce 2019. 
Přejeme Vám v roce 2020 hodně pohody, 
zdraví, štěstí a úspěchů.

Budeme velice potěšeni, 
když se na nás budete 
i nadále obracet s důvěrou 
ohledně vašich daní 
a účetnictví.

Účetnictví Daniela s.r.o.

Účetnictví Daniela s. r. o.  
Vám nově nabízí tyto služby od roku 2020:

*  Poskytujete ubytovací služby  
přes Airbnb či Booking.com? 
Pomůžeme Vám s registrací na ŽÚ a FÚ k těmto daním 
(z příjmů fyzických osob, k přidané hodnoty neboli 
DPH a k registraci EET). Každý měsíc za vás vyhotovíme 
příslušné výkazy pro finanční úřad.

*  Poradenství ohledně EET včetně výběru 
vhodné registrační pokladny

*  Pomoc při registraci k EET včetně 
zastupování na příslušném finančním úřadě

*  Zpracování přiznání z příjmů fyzických osob 
i pro občany Slovenské republiky podle 
slovenských zákonů. 

Dále Vám zpracujeme:
*  přiznání k daním fyzických osob za rok 2019
*  přehledy zdravotního a sociálního pojištění 

za rok 2019

KONTAKT:

GSM:    +420 728 795 790
e-mail:  ucetnictvi-daniela 

@seznam.cz
www.ucetnictvi-daniela.cz

NÁVRHY A REALIZACE
Steindesign 

• dispoziční řešení interiéru (bytů, RD, komerčních prostor) 
• celkový koncept interiéru 
• návrh stylu, barev interiéru i nábytku 
• půdorysy, 2D pohledy, 3D vizualizace 
• zajištění realizace rekonstrukce/stavby  
• autorský dohled při realizaci projektu 
• konzultace, poradenství  

731 449 092 
petra@steindesign.cz 
www.steindesign.cz 

Kompletní zpracování interiéru, od návrhu až po realizaci 

tel.: 773 59 89 40, 721 85 61 03
info@egytagroup.cz, www.egytagroup.cz

EGYTA „SPLNÍME VAŠE SNY“

STAVBY 
NA KLÍČ

PVC, ALU OKNA, 
DVEŘE A ZIMNÍ 
ZAHRADY

FASÁDY:
REALIZACE, 
OPRAVY

STÍNÍCÍ 
TECHNIKA

REKONSTRUKCE
BYTŮ A DOMŮ

PŮJČOVNA
A PRONÁJEM 
LEŠENÍ 
A PŘÍVĚSNÝCH 
VOZÍKŮ

PRODLOUŽEN TERMÍN 
pro podání daňového přiznání do 18. srpna 2020! 
Rádi Vám pomůžeme se zpracováním přiznání  
a vedením účetnictví.
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RazítkaRazítkaRazítkaRazítka

www.powerprint.cz
Sleva platí jen pro objednávky on-line.

Ob�e�n���� on-���� 
se ���v�u 20 %, 
v��ve��ět� ��o�ně
na S���d��e.

S�E��
20 %

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

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

AKČNÍ 
SLEVA 
58 %

ZÁMEČNICTVÍ
 zabezpečení bytů a domů  systém generálního klíče 
 výroba plotů a brán na elektrický pohon + zábradlí 

montáž dveřního a okenního kování 
 výroba mosazného kování  zakázková výroba 
 oprava starých zámků soustružnické práce 

 kovovýroba  otevíraní zabouchnutých dveří bytů 
DOPRAVA PO SUCHDOLE ZDARMA

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

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

ZDENĚK PLEŠNER ml.

DÁMSKÁ A PÁNSKÁ  
MANIKÚRA A PEDIKÚRA

MASÁŽE

KOSMETOLOGIE

ÚPRAVA OBOČÍ

PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS

DÁMSKÁ A PÁNSKÁ DEPILACE

BRANDEJSOVO NÁMĚSTÍ 433/7, PRAHA-SUCHDOL
tel.: +420 603 994 995

e-mail: INFO@SALONAURORA.CZ
WWW.SALONAURORA.CZ

SLEVA 

10 %
PRVNÍ SEZNÁMENÍ

na všechny  
služby

otevírací doba: PO–SO 8.00–21.00

č
Š

ř š ř

RáMOVáNÍ 

OBRAZ
�

Otevírací doba:
Po 9 – 12 / 14 – 18 
Út 9 – 12
St ZAVŘENO
Čt 9 – 12 / 14 – 17 
Pá 9 – 12 / 14 – 17 
So + Ne ZAVŘENO

Volejte či pište v případě nepřítomnosti
nebo mimo otevírací dobu.
Pracujeme mimo dílnu.
Děkujeme za pochopení 
a těšíme se na spolupráci.

+420 608 001 372
ramysuchdol@gmail.com

• Rámování
• Napínání plátna
• Alu rámy a zrcadla
• Paspartování
• Restaurování a čištění obrazů
• Renovace rámů
• Zlacení, stříbření
• Prodej obrazů a grafiky
• UV skla muzeální kvality
• Patina
• Laminace

K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6

RáMOVáNÍ 

OBRAZ
�

• Rámování
• Napínání plátna
• Alu rámy a zrcadla
• Paspartování
• Restaurování obrazů
• Renovace rámů

• Zlacení, stříbření
• Prodej obrazů a grafiky
• UV skla muzeální kvality
• Patina
• Laminace

+420 608 001 372
ramysuchdol@gmail.com

Otevírací doba:
Po 9 – 12 / 14 – 18 
Út 9 – 12
St ZAVŘENO
Čt 9 – 12 / 14 – 17 
Pá 9 – 12 / 14 – 17 
So + Ne ZAVŘENO

Volejte či pište v případě nepřítomnosti
nebo mimo otevírací dobu.

Pracujeme mimo dílnu.
Děkujeme za pochopení 

a těšíme se na spolupráci.K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6

K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6
GPS: 50.1407636N, 14.3804083E

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359 zdroj: www.mapy.cz

Zákl. š
kola

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359 zdroj: www.mapy.cz

K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6
GPS: 50.1407636N, 14.3804083E

K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6
GPS: 50.1407636N, 14.3804083E

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359 zdroj: www.mapy.cz

Zákl. š
kola

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359 zdroj: www.mapy.cz

K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6
GPS: 50.1407636N, 14.3804083E

K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6
GPS: 50.1407636N, 14.3804083E

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359 zdroj: www.mapy.cz

Zákl. š
kola

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359 zdroj: www.mapy.cz

K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6
GPS: 50.1407636N, 14.3804083E



SU
C

H
D

O
LS

K
É

 L
IS

TY
1-2/2020

42
38

 S
U

C
H

D
O

LS
K

É
 L

IS
TY

1/2020INZERCE

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

Spolehlivý realitní makléř

Do našeho dobrého 
kolektivu přijmeme 

kadeřnici 
/kadeřníka 
na HPP i zkrácený úvazek či brigádu.

Zájemci, kontaktujte nás  
na telefonních číslech: 
604 272 379 (Marie Plassová), 
603 516 975 (Daniela Langerová).

Kadeřnictví

Kamýcká 126/8, Praha-Suchdol 
tel: 220 920 499

OVOCNÁŘSKÁ FARMA

PRODEJ  
JABLEK

NABÍZÍME VÁM KVALITNÍ ČESKÁ JABLKA
25 let tradice, široký sortiment, nízké ceny

Jablka bez chemického ošetření na uskladnění
přepravky 6,5 kg, 10 kg a 13 kg

od 9,- Kč/kg
PRODEJ SUCHDOL 
Brandejsovo náměstí:

ne
dě

le 8. 3., 22. 3., 
5. 4., 19. 4. 2020

10.00–11.00 hod.
• JABLKA: Bohemia, Šampion, Rubín, 
Golden Delicious, Jonagold, Idared…
 • VČELÍ MED • ČESKÝ ČESNEK

• BRAMBORY • CIBULE NA USKLADNĚNÍ 
• OVOCNÉ MOŠTY bez chemické konzervace: 
jablečný, hruškový, rybízový, jahodový, višňový

Jezdíme 
za každého počasí!  Tel.: 724 321 870

Díky spojení aktivit dvou silných 
a úspěšných pojišťoven nabídneme 
klientům nejširší produktové portfolio, 
ještě kvalitnější služby, lepší dostupnost 
a rychlejší likvidaci pojistných událostí.

Pro zajímavější nabídky pojištění 
se zastavte u nás na pobočce.

VÁŠ PORADCE
Jaroslav Pařík, M 603 830 878 
jaroslav.parik@generaliceska.cz

Brandejsovo nám. 1, Praha 6 – Suchdol

Suchdolská 
pobočka 
v novém kabátu!

Zástupce Generali Distribuce a.s.,  
dceřiné společnosti Generali České pojišťovny a.s.

DVÍŘKA DO VAŠÍ 
VANY ZA 1 DEN

Více informací na tel: 602 773 384
www.dvirka.org

fb.me/dvirkadovany
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BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
www.baobab.cz  

Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

 zahradybaobab
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777  12  12  21
www.odpad-kontejnery.cz

■ PRÁCE  MINIBAGREM
■  ODVOZ  ODPADŮ
■ ZEMINY ■ SEKÁNÍ
■ VYKLÍZENÍ ■ BETONY
E-mail: pakk@seznam.cz

VÝuka dětí zážitkem a hrou 
Získejte pro své děti ten nejhodnotnější základ do života. 

Nabízíme Vašim dětem 1–6 let unikátní výchovně vzdělávací program ve dvou třídách.

SMART BAMBINO
program pro rozvoj 
dětského myšlení

MENSA NTC LEARNING
certifikovaná školka

MATES
polytechnická výuka
certifikovaná školka

Zážitek jako cesta k účinnějšímu vzdělávání dětem přináší:  
učení hravou formou, prožitek dobrodružství, osobnostní rozvoj , kreativní myšlení, 

získání neobvyklých zážitků, rozvoj myšlení.

ZÁPISY DO JESLÍ A ŠKOLKY probíhají v průběhu celého roku.
DC MLÁĎÁTKA jesle a školka: 

Kamýcká 716/93, Praha 6 - Suchdol |  +420 731 218 267 | www.skolkamladatka.cz


