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aždý, kdo má dítě školou povinné, si při druhé vlně pandemie vroucně přál, aby zůstaly
dveře školy otevřené. Bohužel
i druhá koronavirová vlna nám
ty školní dveře zavřela, ale otevřela
okna našich internetových prohlížečů.
A tak jsme si z našich obývacích pokojů udělali takovou malou kancelář.

Na jedné straně sedí školák u svého
počítače a jede si svou online výuku,
na straně druhé sedí rodič u svého
pracovního počítače a říká si, hlavně ať nepřijde i třetí vlna pandemie.
Máme tu ještě jednu stranu, a tou jsou
vyučující, kteří se všemi silami snaží
zachovat tu výuku pokud možno v co
nejnormálnějším rytmu. Všem třem

zúčastněným - školákům, rodičům
i dětem - je potřeba vysmeknout
poklonu až k zemi. Je to zkouška
trpělivosti, spolupráce, snahy
a tolerance. Je to bitva, do které
jsme museli nedobrovolně narukovat.
Je to výzva a my ji zvládneme.
Více o distanční výuce si můžete
přečíst na straně 20.
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POZVÁNKY A OZNÁMENÍ

Covidový rok
Letos prožíváme divný rok a stále nevíme, kdy se náš
život vrátí do normálnějšího stavu. Máme strach z nákazy
sebe, z nakažení rodičů, prarodičů či dalších ohrožených
skupin v našem okolí. Školy a školky musely změnit způsob
své práce. Sladit práci z domova a výuku na dálku několika
dětí je často neřešitelný problém. Velká část služeb je úplně
nedostupná, mnoho lidí má starost o živobytí. A k tomu stát
či vláda dělá při řešení pandemie jednu botu za druhou, což
se bohužel projevuje také v nárůstu počtu zemřelých.
Všichni jsme pandemií ovlivněni. Učíme se řešit nové situace, snažíme se respektovat omezení, děkuji vám za to. Děkuji také našim učitelům a rodičům, zdravotníkům, hasičům,
pečovatelské službě, i vám, kdo pomáháte svým starším
sousedům, a vám všem dalším, kdo se aktivně podílíte na
chodu naší městské části a města v této nelehké situaci.

Advent je pro křesťany dobou očekávání příchodu změny,
Vánoce jsou pak oslavou narození Krista, který nabídl světu
spásu. My letos v době nouzového stavu čekáme na každé
rozvolnění omezujících opatření a celý svět vkládá naději
do vakcíny, která nás má zbavit nakažlivého viru.
Proticovidově otevřeným oknem mé pracovny je slyšet
pravidelné odbíjení radničních hodin. A zaslechnu také
rozhovory lidí, kteří se potkají třeba před poštou. „To jsme
se dlouho neviděli, jak se máš? Přeji ti pokojné svátky
a hodně zdraví.“
To zdraví se stalo letos skoro pro celý svět klíčovým
slovem.
Vážení spoluobčané, mějte se zdravě. ~
Petr Hejl,
starosta městské části Praha-Suchdol

V pondělí 21. prosince
2020 od 11 hodin
u pomníku na Brandejsově
náměstí
proběhne pietní akt
u příležitosti
15. VÝROČÍ
úmrtí generálmajora
Rudolfa Pernického
a 76. výročí zahájení
operace Tungsten

VÁNOČNÍ POZDRAV

pro Vás všechny, kteří jste chodili do KLASU
Ráda bych Vám popřála krásné a klidné Vánoce. Ať vstup do roku 2021
je konečně zase takový jako dříve. Covid-19 s námi vstupovat nemusí.

Těšíme se na lepší časy a na brzké setkání v Klubu aktivního stáří na radnici.
Pevné zdraví přeje
Inka Slabá
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Odhalení maleb,
poznávání
historie
Je to asi 300 let, kdy se lidé rozhodli zkrášlit
místo modliteb na Suchdole. Suchdolská kaplička sv. Václava ročně uvítá stovky těch, kdo
se chtějí pomodlit, popřemýšlet, porozjímat
nebo si jen poslechnout hudbu a zpěv.
Pro rozjímání zde byly v minulosti k inspiraci zhotoveny malby s náboženskou tematikou. Čas a rekonstrukce kaple udělaly své. Malby byly překryty a zapomnělo se na ně. Díky
současným rekonstrukčním úpravám máme to
štěstí vnořit se spolu s odhalenými malbami do
historie.
Suchdol je obecně historickým klenotem.
Vezměme v úvahu mohylové hrobky z doby
Keltů, objev pohřbených skrčenců v ulici Ke
Kozím hřbetům či působení mistra Mikoláše
Alše. Je zajímavé, že tyto historické klenoty
častokrát objevíme úplnou náhodou. Například dva skrčenci v ulici Ke Kozím hřbetům byli
objeveni při stavbě rodinného domu. A v roce
1930 při kopání základů naší základní školy byla
nalezena popelnice a v ní bronzová spona s odhadovaným stářím 4000 let př. n. l.
Každá země, každé místo má svou historii.
Díky Josefu Jánskému, který založil internetovou stránku historiesuchdola.cz, a ve spojení
se suchdolskou kronikou máme možnost poznat Suchdol, jeho historii a odkazy na ni. Byli,
jsou a budou to vždy lidé, kdo danému místu
vštípí jeho atmosféru. Jsme to my a naše děti,
kdo tu atmosféru udržíme, aby se na dějiny
nezapomnělo.

~ PAVLA BRADÁČOVÁ
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JAK TO VIDÍ PRÁVNÍK

Problémy s plotem

O

4

plotech, od roku 2013 patřících
pod trochu archaický název
„rozhrady“, se psalo v Suchdolských listech právě již v r. 2013
v návaznosti na konkrétní dotaz
suchdolského občana z právní poradny. Protože se dotazy na toto téma
opakovaně objevují i při letošních
poradnách na suchdolské radnici, zaslouží si toto téma opakování. I letos
se totiž občané přišli poradit, jak na
neochotu sousedů, kteří se
o svůj plot nechtějí postarat.
Rozhrady byly upraveny v obecném občanském zákoníku, vydaném
císařským patentem v r. 1811, tuto
úpravu využívaly dokonce i soudy po
dobu platnosti občanského zákoníku
z r. 1964 a tzv. nový občanský zákoník
z r. 2012 (zákon č. 89/2012 Sb.) již
opětovně tuto problematiku upravil v § 1024 až 1028 a sáhl k použití
pojmu „rozhrada“. (Nakonec takových
pojmů, převzatých z historického
označení, má nový občanský zákoník
více). Rozhradu je třeba chápat jako
širší pojem a nemusí jí být právě jen
plot, ale i jiné umělé či přírodní oddělení sousedních pozemků.
Dříve platilo, že vlastníkovi pozemku patří plot, který je po jeho pravé
ruce při pohledu od veřejné komunikace. To, že toto pravidlo však již více
než 60 let neplatí a žádný předpis je
neupravuje, bylo pro suchdolské tazatele vždy překvapením. V suchdolské zástavbě rodinných domků,
z větší části z předválečného období,
se však můžeme většinou i dnes tímto pravidlem řídit a pomoci si
s ním. Ve své době, kdy se na Suchdole stavělo, se parcely oplocovaly
podle pravidla „pravé ruky“. Jinak
vlastníkem plotu je obecně ten, kdo
jej postavil, a dokonce, nebude-li
možné stavebníka plotu zjistit třeba
ze stavební dokumentace, kupní
smlouvy nebo veřejného registru pozemků, pak mohou být spoluvlastníky
oba sousedé. Jestliže nelze ani poté
jednoznačně určit, komu plot patří,
lze se obrátit na soud se žalobou
na určení vlastnictví k plotu. Často
jsou ploty považovány za součást
nemovitostí, kterou oplocují a chrání,
a tak vlastník této nemovitosti bývá
považován i za vlastníka plotu.
Vlastník pak odpovídá za jeho stav
a údržbu, pokud by došlo k tomu, že

plot bude považován za spoluvlastnictví obou sousedů, pak tito sousedé společně ponesou náklady na
jeho opravy a údržbu. Pokud je zřejmý
jediný vlastník, který plot vybudoval
na vlastní náklady, plot je výlučně
jeho a jen jemu plyne povinnost jej
udržovat na vlastní náklady. Ustan.
§ 1024 odst. 2 občanského zákoníku blíže upravuje i užívání společné
zdi. Platí, že každý ze spoluvlastníků
může společnou zeď užívat na své
straně až do poloviny její tloušťky
a také v ní může zřídit výklenky tam,
kde na druhé straně nejsou. Zároveň
však nesmí učinit nic, co by zeď ohrozilo nebo překáželo sousedovi
v užívání jeho části.
Občanský zákoník upravuje také
otázku udržování rozhrady v dobrém
stavu. Údržbou se rozumí zachování
takového technického stavu, aby
plot v případě pádu nezpůsobil škodu
na sousedově pozemku. Podle
§ 1026 vlastník rozhrady není povinen
znovu postavit rozpadlou zeď, plot
nebo obnovit jinou rozhradu, musí
ji však udržovat v dobrém stavu,
hrozí-li následkem jejího poškození
škoda sousedovi. Překvapením (a ne
právě příjemným) pro tazatele byla
informace, že vystavění rozhrady je
dobrovolnou záležitostí vlastníka,
a z tohoto důvodu nestanovuje zákon
povinnost vlastníka bez dalšího
rozhradu udržovat nebo obnovovat,
pakliže to není nutné k zabránění
vzniku újmy na sousedním pozemku
v důsledku poškození rozhrady.
Pojmem „újma způsobená sousedovi“
se rozumí (a to ještě podle judikatury
z období účinnosti obecného zákoníku z r. 1811 – dodnes se z ní vychází)
újma způsobená „skrze otvor“, to
jest z vlivů, vznikajících z ohrazeného pozemku na sousedův pozemek
(např. drůbeží, psem apod.), nikoli
však, hrozí-li škody z vlivů, jež mohou
vzniknout bez ohledu na ohradu.
Tehdy má soused právo požadovat
u druhého souseda opravu a obnovení plotu.
V novém občanském zákoníku je
uvedena ještě i druhá situace, v níž je
možné žádat na sousedovi, aby rozhradu opravil či obnovil, a to v případě, že vzhledem k narušení rozhrady
hrozí, že se hranice mezi pozemky
stane neznatelnou. V takovém přípa-

dě má každý ze sousedů právo požadovat opravu nebo obnovení rozhrady
(§ 1026). Vznést tento požadavek je
však oprávněn pouze bezprostřední
soused, neboť pouze ten může mít
právní zájem na rozeznatelnosti
hranice mezi pozemky. Nastane-li
situace, že hranice mezi pozemky
je neznatelná či pochybná, pak pro
takovouto situaci občanský zákoník
v § 1028 dále stanovuje postup, podle
něhož má každý ze sousedů právo požadovat, aby soud hranici určil podle
poslední pokojné držby, tedy podle
držby pozemku v takovém rozsahu,
který byl oběma stranami respektován před tím, než k pochybnostem
o hranici došlo. Nelze-li ji zjistit, určí
soud hranici podle slušného uvážení.
Ustan. § 1027 dává soudu možnost na
návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu uložit vlastníkovi
pozemku povinnost pozemek oplotit,
je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnického
práva a nebrání-li to účelnému užívání
dalších pozemků. ~
JUDr. Zlata Kohoutová

PO NOVÉM ROCE CHYSTÁME
INFORMAČNÍ
A PORADENSKÝ SERVIS
NA RADNICI
NA SUCHDOLSKÉM
NÁMĚSTÍ.
Poradna je hrazena
z grantu hl. m. Prahy
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PŘEDSTAVUJEME

Tři otázky pro
Miroslavu Němcovou,
naši novou senátorku

N

Jakou pomoc a spolupráci budou
moci suchdolští občané a městská
část Praha-Suchdol očekávat?
Předně je třeba připomenout, že
Senát vytváří legislativu pro celou
zemi, nikoli pouze pro Prahu. Nicméně
považuji za velkou výhodu, že se za
dlouhá léta ve vrcholné politice znám
se starostkami, starosty a dalšími
komunálními politiky v Praze. Chci toho
využít pro přípravu legislativy, týkající
se života měst a obcí, ať už jde o dopravu, odpady, kulturu... Záleží mi na ekonomické prosperitě města. Podporuji
drobné podnikatele a živnostníky, kteří
jsou nepostradatelní. Zdravotní krize je
postihla velmi tvrdě, musíme je udržet.

ovou senátorkou za volební obvod Praha 1 se stala bývalá šéfka
Sněmovny Miroslava Němcová
(ODS). Pod její „křídla“ bude nyní
spadat i Suchdol, který čelí
velkým otázkám v podobě okruhu
a rozšíření ruzyňského letiště o paralelní dráhu. Co můžeme od nové senátorky očekávat a jaké má ambice? I to
prozradila v následujících otázkách.

Proč jste se rozhodla kandidovat
do Senátu a jaké cíle jste si předsevzala činit v Senátu?
Hlavním důvodem mé kandidatury
do Senátu bylo to, že se na mé podpoře
shodly čtyři politické subjekty: ODS,
TOP 09, STAN a LES (Liberálně ekologická strana). To, že se spojily síly mnoha
politiků, ukazuje schopnost spolupráce, a toho si cením. Druhým důvodem
bylo to, že Senát se v poslední době
více a důkladněji zaměřuje na ochranu
svobody, právního řádu a ústavních
principů demokratického státu. To jsou
má hlavní témata, věnuji se jim celou
svou politickou kariéru. Právě proto, že
Senát se v těchto tématech stále silněji
angažuje, stal se pro mě velmi přitažlivý.
Pro práci v Senátu mám několik
priorit. Na prvním místě je to otázka za-

Budete mít senátorskou kancelář
a senátorské dny, ve kterých Vás
chování principů demokracie a svobody Suchdoláci budou moci navštívit?
v naší zemi, ochrana právního státu
Budu mít svou pražskou senátorskou
a ústavních principů. Dále chci pokrakancelář, její adresa a všechny kontakčovat v práci, která se zabývá zákonný- ty budou uvedeny na mých webových
mi podmínkami pro fungování médií,
stránkách i na oficiálních stránkách
to jsem dělala i ve Sněmovně. Systema- Senátu. Touto cestou si se mnou bude
ticky se chci věnovat podpoře kultury
možno domluvit schůzky. Vždy se
ve všech jejích formách. A stejně tak je snažím přizpůsobit časově tak, aby to
mou prioritou i prostředí pro podnikání nejvíce vyhovovalo občanům, kteří se
malých firem a živnostníků. Na ty dolé- se mnou chtějí sejít. ~
[red]
há špatná politika vlády nejvíce.

OD 1. ŘÍJNA 2020 PLATÍ
NOVÁ PROVOZNÍ DOBA POBOČKY ČESKÉ
POŠTY – SUCHDOLSKÉ NÁMĚSTÍ 734/3,
PRAHA-SUCHDOL.
PO A ST
10.00-12.00
		13.00-18.00
ÚT, ČT, PÁ
8.00-12.00
		13.00-16.00

Na Suchdolském náměstí
vedle parkoviště před poštou
(v místě, kde bývala telefonní budka)
bude začátkem prosince instalován Z-Box.

KONTAKT:
TEL. 954 216 500, 954 313 712
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Z RADNICE

Objev barokních maleb
v kapli sv. Václava
Kaple svatého Václava stojí na místě bývalého morového hřbitova z roku 1680,
kde v roce 1704 dal postavit zvoničku suchdolský rychtář Martin Ježek.
Zvonička pak byla v roce 1765 tehdejším rychtářem Matějem Hálkem přestavěna na kapli. Za císaře Josefa II. byla kaple zrušena a zpustla. Roku 1807 ji koupil
suchdolský mlynář Karel Trojan, opravil ji a navrátil zpět svému účelu. Po dlouhá léta byla ve správě Emauzského kláštera. Roku 1819 zde byl pohřben opat
kláštera Leopold Žalda a v letech 1836–1840 další čtyři řeholníci. Klášter poté
získal místo k pohřbívání v Praze, hřbitov opět zpustl a v roce 1850 byl zrušen.
Klášter obstarával v kapli pravidelně bohoslužby až do jeho uzavření gestapem
v roce 1942. Následně kapli užívaly římskokatolické farnosti
z Roztok a od Matěje.

V

říjnu 2020 zahájila městská
část opravu kaple sv. Václava, která se především týká
dřevěných konstrukcí krovu
a stropu. Dřevo trámů bylo
napadeno dřevokazným hmyzem
a také celulózovorní dřevokaznou
houbou a konstrukce jsou v nevyhovujícím stavu. Dále bude v rámci
opravy vybudováno nové odvodnění
střechy, odvlhčeno zdivo a bude
probíhat oprava vnitřních a vnějších
omítek. Vzhledem k tomu, že kaple
je památkově chráněná, podléhá
rozsah oprav schválení úřadu památkové péče.
V rámci průzkumů během přípravy
stavby byly v kapli objeveny a částečně odkryty původní barokní nástěnné malby. Pro všechny zúčastněné se jednalo o velké překvapení
a odborníky udivil i rozsah nástěnných maleb. Z restaurátorského
průzkumu, který provedla MgA. Petra
Navrátilová, je možné uvést: „Nejstarší dochovanou barevnou úpravou
je původní barokní výmalba provedená
na vápenné omítce. Jedná se o iluzivní
malbu oltářní architektury. Malovaný
oltář je bohatě členěný se středovým
oltářním obrazem, pravděpodobně s
figurálním motivem. V horní části
oltáře, na římsách, jsou postavy
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andílků nebo putti. Základní plochy
stěn jsou pojednány bílým vápenným
nátěrem.
Niky po stranách lodi kaple jsou
taktéž pojednány iluzivní malbou
architektury, lze je nazvat jako menší
postranní oltáře, ve středu s oltářními obrazy. Po stranách architektury

sedí na volutách či konzolách andílci
s ratolestí. Iluzivní oltářní obrazy nik
zobrazují dva muže. V oltáři po levé
straně je obraz s postavou muže
s plnovousem oděným v černý řeholní
hábit nebo kleriku. V pravé ruce drží
berlu zakončenou točenicí. Po pravé
straně je nika s postavou muže zřejmě
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biskupa nebo opata. Oděv muže má
znaky biskupského oděvu – zkrácená
rocheta, volně splývající štóla, mitra,
rukavice a berla s točenicí. Postava
drží v levé ruce berlu, v pravé ruce drží
na řetězu uvázaného černého psa.
Malby architektury jsou provedeny
technikou al fresco, tedy malbou do
živé omítkové vrstvy.“
Opravu kaple, kterou provádí společnost LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o. ze Svrkyně, bude probíhat
do jara příštího roku. Mezitím bude
městská část připravovat restauraci
vnitřních maleb.
Po rekonstrukci a výstavbě hřbitova, který bude v sousedství, bude
kaple sloužit jako obřadní síň, pro
koncerty a také pro bohoslužebné
účely. ~
[red]
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Opravy a rekonstrukce ulic
V ulicích Suchdola letos probíhaly a probíhají opravy a rekonstrukce komunikací
a ne vždy je zřejmé, co se v ulici právě děje a jak výsledek prací posuzovat.
Jaký je tedy hlavní rozdíl mezi opravou a rekonstrukcí komunikace?

V

elmi zjednodušeně je možné
říci, že při opravě, např. po
předchozích výkopech, má
investor povinnost uvést povrch komunikace do původního stavu. V takovém případě
se odfrézuje cca 5 cm starého asfaltu, ve výkopu se obnoví konstrukční
vrstvy komunikace a pokládá se
nový asfalt nad výkopem pouze
s přesahem nebo v celé šíři vozovky
dle projektové dokumentace. Nový
asfalt se v takovém případě napojuje
buď k původním částem vozovky,
nebo ke stávajícím obrubníkům. Tyto
práce hradí investor, který zřizuje
nebo opravuje podzemní sítě a nelze
v tomto případě očekávat kompletní
novou komunikaci. Obnovuje se tedy
původní stav v rozsahu dotčeném
stavbou s omezenou možností změny
výškového uspořádání a vznikají
s ohledem na stav předchozí vozovky
i potíže s původními poklopy a vpustmi jiných správců sítí.
V případě rekonstrukce se vybagruje ulice v celé šířce od plotu
k plotu, a to do hloubky cca 50 cm,

pokládají se nové vrstvy štěrku,
obruby u chodníku, do jisté míry
a s ohledem na vjezdy lze dle projektu
ovlivnit výškovou úroveň komunikace
a upravit výšku všech poklopů a vpustí. Nakonec se dláždí nebo asfaltují
povrchy. Výsledek by měl odpovídat
projektu a splňovat technické požadavky na nové komunikace včetně
záruky za provedení.
Oba typy staveb můžeme nyní
Ulice Kamýcká
v naší městské části vidět. Oprava
vozovek probíhá např. po pokládce
nových vodovodních řadů na Budovci,
rekonstrukce pak v ulici Armádní,
Za Rájem, Nad Spáleným mlýnem
a U Myslivny. V obou případech mohou
vznikat nedostatky v provedení, ale je
nutné oba případy rozlišit. Jestliže byl
povrch komunikace navíc před prováděním výkopů špatný, nelze od opravy
očekávat standard nové komunikace. V těchto případech do značné
míry závisí zejména na investorovi
inženýrských sítí, zda komunikaci dle
projektu opraví do „původního“ nebo
Ulice Nad Spáleným mlýnem
lepšího stavu a v jakém rozsahu. ~
[red]

Ulice Gagarinova

Ulice Za Rájem
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Investice na Suchdole
Na Suchdole se poslední měsíce ve velkém investuje. To s sebou nese, že se
na mnoha místech kope a rekonstruuje, v ulicích je nepořádek, těžké stroje
jsou hlučné, často se řidičům mění objízdné trasy a to vše obtěžuje občany,
kteří se ozývají a dožadují se urychleně nápravy. Na druhé straně, je-li stavba
či její etapa úspěšně dokončena, v ulicích je již nový povrch, po kterém se
děti prohánějí na kolečkových bruslích, jsou vysázeny nové stromy, jinde
opraven tartanový povrch na hřišti, zpětná vazba občanů chybí. Je to škoda,
protože konečný výsledek, to, proč se lidé museli na čas vzdát svého zajetého komfortu, se vytratí. Samozřejmě, ne vždy jde všechno lehce a bez omezení. Čím větší je stavba a její rozsah, tím náročnější je vše zkoordinovat. A ne
vždy je toto v moci naší radnice. Pokusím se Vám objasnit, kdo za co zodpovídá z pohledu investičních záměrů na území hlavního města Prahy (HMP).

M

agistrát HMP má své odbory
a plní úkoly uložené Zastupitelstvem a Radou HMP, na
podobném principu funguje
i náš úřad MČ. HMP má také
100% vlastnický podíl u 12 pražských
společností (např. Technická správa
komunikací hl. m. Prahy, a.s., Pražská
vodohospodářská společnost a.s.,
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.,
Pražské služby, a.s. atd.). Zpravidla
mezi sebou fungují tak, že MHMP Odbor investiční zadá přípravu
a realizaci nové stavby, ve chvíli,
kdy je tato stavba zkolaudována,
je následně vyvedena do majetku
konkrétní pražské společnosti, která
ji spravuje a stará se o její správné
fungování, opravuje ji apod. Takové
záměry, pokud se nacházejí v katastrálním území Suchdola a na pozemcích ve správě MČ, jsou našemu úřadu oznámeny a lze je ve fázi přípravy
projektové dokumentace připomínkovat. Mnohdy od přípravy projektu
po realizaci stavby uplyne i několik let.
To se děje zejména z důvodu finančních plánů a priorit, které jsou tvořeny
HMP samostatně na každý rok. Při
samotné realizaci stavby je pak naše
MČ pouze účastníkem, nikoli zadavatelem, kterým je HMP či jimi pověřená
společnost. V současné době se
jedná zejména o realizace obnovy vodovodních řadů v ulicích na Budovci,
rekonstrukce komunikací na Novém

Suchdole a výstavbu cyklostezky
v Sedlci. V těchto případech MČ není
smluvním partnerem, tím je HMP
(může být též zastoupeno některou
vlastněnou společností) a zhotovitel
stavby, který vzešel z výběrového řízení. Za provedenou stavbu zodpovídá zhotovitel jako autorizovaná osoba
spolu s autorizovaným projektantem,
který na stavbě vykonává autorský
dozor. Se správci pozemků, na kterých se stavba
nachází, jsou uzavírány smlouvy
o výpůjčce pozemků. Ti, po ukončení stavby (výpůjčky), přebírají zpět
od zhotovitele pozemky, které jsou
uvedeny do řádného (původního)
stavu. Zde je třeba si uvědomit, že
řada komunikací na Suchdole náleží
do správy TSK, a.s., která zodpovídá
za jejich stav a údržbu. Toto se týká
zejména ulic Kamýcká, Internacionální, Suchdolská a dále několika ulic
v Horním Sedlci.
I naší MČ jsou od HMP svěřeny do
správy některé pozemky, místní komunikace či objekty (budova radnice,
MŠ, ZŠ). Pokud úřad MČ vyhodnotí, že
je třeba něco opravit, zrekonstruovat
či nám na Suchdole něco chybí, pak
je samotná MČ zadavatelem přípravy
projektu i realizace stavby. O financování těchto stavebních záměrů
žádá HMP či se snaží využít dotačních
programů. Jde zpravidla o nákladné investice a MČ se na financování

projektu podílí částečně. V poslední
době byla takto realizována výstavba
kulturně-komunitního centra. Velkých
změn se během letošního léta dočkala budova naší ZŠ, kde byla nainstalována vzduchotechnika, ve třídách
byly kompletně vyměněny podhledy
a osvětlení. Nyní probíhá oprava kaple
sv. Václava a příští rok se očekává
zahájení realizace přilehlého hřbitova.
Do této skupiny náleží také příprava
projektové dokumentace sportovní
haly při ZŠ.
Často se lidé ptají, jak je nakládáno s penězi z daně z nemovitosti,
které jsou MČ plně k dispozici. Ta jimi
financuje projekty na území Suchdola
sloužící veřejnosti. Jsou to v zásadě
o menší projekty, které MČ financuje sama. Jde zejména o kompletní
rekonstrukci počítačové učebny
naší ZŠ, která byla vybavena novými
počítači, interaktivní tabulí včetně
nutných stavebních úprav a dodání nového nábytku. Dále lze zmínit
rekonstrukci a oplocení hřiště
v ul. Na Rybářce, výsadbu nového
stromořadí v ul. Na Pasece či zajištění nového dřevěného altánu pro
Dirt Park.
Není toho málo, co se na Suchdole
děje. Věřím, že každá investice, byť
nás může na čas omezovat, posune
naši městskou část zase o kus dál.~
Andrea Hrobská Mináriková
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Projekt SMACKER:
Evropský týden mobility
„Tvůj styl, tvoje volba“
V týdnu od 16.–22. září proběhl 19. ročník Evropského týdne mobility, jehož cílem je
upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a inspirovat k možným řešením. Do kampaně se každoročně zapojí tisíce evropských měst
a obcí, které realizují široké spektrum aktivit se zaměřením na téma udržitelné dopravy.
V letošním roce bylo vybráno motto Tvůj styl, tvoje volba („Choose your move!“). Každý
z nás se totiž může rozhodnout sám, jakému způsobu přepravy dá přednost. Nemusíme pasivně čekat na změny k lepšímu. Pokud se budeme chovat odpovědně už dnes,
můžeme přispět k tomu, aby ke zlepšení tíživé situace v dopravě došlo co nejdříve.

E

vropský týden mobility vrcholí
Dnem bez aut. Během něj jsou na
místech běžně zaplněných auty
vytvořeny pěší zóny s bohatým
programem edukačních, sportovních,
kulturních a dalších aktivit a atrakcí
pro malé i velké. Návštěvníci tak „na
vlastní kůži“ zažijí, jak může vypadat
zdravější, přátelštější a veselejší město, když utichne hluk od projíždějících
aut, pročistí se vzduch a cenný prostor
patří lidem. Akce letos proběhla
v pěti městských částech pod záštitou
hlavního města Prahy. Suchdol se letos
zapojil do Dne bez aut mj. i z důvodu
účasti na evropském projektu SMACKER, který je zaměřen na podporu
veřejné hromadné dopravy a bezmotorové dopravy na periferii velkých měst.
V den konání akce, tj. v sobotu 19. září, jsme uzavřeli frekventovanou komunikaci Internacionální pro motorová
vozidla a naopak jsme otevřeli náměstí
a silniční plochu pro veřejnost. Mezi
13. a 18. hodinou zde probíhaly zajímavé
workshopy nabízející alternativní formu dopravy – cyklo, elektrokola, zdravá
chůze. Představily se organizace,
které nabízejí své know-how a služby
v oblasti prevence, bezpečnosti, první
pomoci a zdravého životního stylu.
Návštěvníci suchdolského Dne bez
aut si tedy mohli vyzkoušet jízdu na
různých typech vozítek, koloběžek,
kol, dvojkol, hopsacích bot či tyčí. Také
mohli využít servisu a poradenství pro
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jízdní kola či rovnou vyzkoušet jízdu na
elektrokolech. O tom, jak chůze prospívá našemu zdraví a co vše můžeme
zažít, když budeme chodit „Pěšky do
školy“ či po městě, informovaly dámy
z organizace Pražské matky. Také u odborníků z ORP Centra jsme si rovnou
mohli změřit tělesné složení, vyhodnotit zatížení končetin a získat informace
o správných pomůckách a kondičním
cvičení. Záchranáři ze společnosti
Balic nás podrobně seznámili s pravidly
silničního provozu, povinnou výbavou
automobilu a názorně nám ukázali, jak
poskytnout první pomoc. Když nám
z toho všeho vyhládlo, šlapáním na
kole jsme si umixovali zdravý ovocný
koktejl. K rytmickým pohybům nás
rozproudila kapela CUKR, která nám
zahrála své originální songy z nového
alba. Celým odpolednem nás provázela
sympatická moderátorka a herečka
Anička Kulovaná, která podporuje
svým přístupem zdravý životní styl
a za volantem ji asi neuvidíte.

Den bez aut jsme si užili a vyzkoušeli
jsme si, že veřejný prostor není jen pro
auta, ale hlavně pro lidi. Věříme, že si
mnozí z nás uvědomili, že každý má
svoji volbu a každý sám za sebe může
něco změnit… třeba jít ráno pěšky
s dětmi do školy. Děkujeme všem
návštěvníkům a organizacím (Centrum
péče o děti a rodinu, Hopsej.cz, Pražské matky, Smove.City, CYKLO ADAM,
ORP Centrum, Balic s.r.o., Superevent),
které se zapojily do této akce.~
[red]
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Trumf pro Suchdol ‑
trvalkové záhony!

V

letošním ročníku participativního rozpočtu vyhrál projekt
Trvalkové záhony pro krásnější ulice. Proměňovat suchá
travnatá a vydupaná místa při
komunikacích, na náměstích či na
jiných veřejných místech a pozemcích
městské části za záhony s trvalkami
je krásný nápad. A má to i své opodstatnění pro změnu klimatických podmínek ve městě. Důležitou roli hraje
i zadržování srážkové vody v půdě,
udržování vlhkosti v horkých letních
dnech a zároveň je to ochrana a potrava pro včely a jiný drobný hmyz.
Výhodou trvalkového záhonu je,
že pokud dobře kombinujete druhy
květin, bude krásně barevný od jara až
do prvních mrazíků. Když už jej navíc
jednou založíte, potřebuje daleko
méně péče než například záhonek
s letničkami, který se musí zakládat
každý rok znovu. S realizací vhodného typu trvalkového záhonu jsme se
poradili s odborníky a byl nám doporučen typ záhonu tzv. Stříbrné léto,
který byl vyzkoušen např. v dendrologické zahradě v Průhonicích a velmi
se osvědčil do městské zeleně.
Strukturu tohoto záhonu se štěrkovým zásypem můžete vidět na
Brandejsově náměstí u parkoviště
před Café Girafe, na Komunitní zahradě Suchdol a od letošního jara
i u základní školy M. Alše u vlajkového
stožáru. V nejbližší době přibude další
mezi chodníkem a komunikací v ulici
Internacionální u samoobsluhy Eden.
Pokud byste chtěli též využít tento
typ pro svoji zahradu či předzahrádku,
zde nabízíme složení rostlin pro záhon
o velikosti 20 m2.

Typ záhonu „Stříbrné léto“ (Silbersommer)
trvalky

Optimální počet ks

Řebříček - Achillea filipendulina ‚Walther Funcke‘

10

Astra, hvězdnice - Aster amellus ‚Silbersee‘

10

Lupina – Lupinus

10

Šanta kočičí – Nepeta faassenii

10

Šalvěj lékařská – Salvia officinalis

5

Hvozdík – Dianthus carthusianorum

10

Len vytrvalý – Linum perenne

5

Dobromysl obecná – Origanum vulgare

10

Tymián, mateřídouška – Thymus serpyllum

10

Rozrazil – Veronica teucrium ‚Königsblau‘

10

Šalvěj ruská - Perovskia atriplicifolia ‚Blue Spire‘

3

Flox, plamenka - Phlox subulata

10

Rozchodník velký – Sedum telephium

10

traviny
Kostřava popelavá - Festuca cinerea

10

cibuloviny
Modřenec – Muscari armeniacum

50

Tulipán - Tulipa batalinii (žlutý)

30

Tulipán – Tulipa clusiana (bílo-růžový)

30

Krokus – Crocus ancyrensis

50

Snědek – Ornithogalum umbellatum

50

Od října už také mohou děti bezpečně skákat na zemních trampolínách na Suchdolském náměstí a na
komunitní zahradě. Firma 4Soft, s.r.o.
zde doplnila bezpečnostní dopadovou
plochu z lité pryže, kterou jste si též
odhlasovali v participativním rozpočtu.

Do třetice z vybraných trumfů byly
v listopadu instalovány balanční
prvky pro mládež na komunitní zahradě v provedení akát, lano. Sestava
„opičí dráha“ doplněná o dvojhrazdu

a houpací hnízdo podpoří všestranný
pohybový rozvoj mládeže při trávení
volného času na zahradě.

I drobné změny a inspirativní nápady mohou obohatit veřejný prostor
v naší městské části. Připomínáme,
že i pro rok 2021 je připraven participativní rozpočet a nově se celková
cena jednoho projektu stanovila až na
450.000 Kč. Vaš nápady – trumfy je
nutné podat nejpozději do středy
16. prosince 2020.
Chcete probrat vaše nápady?
Pište na e-mail: spolu@praha-suchdol.cz
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Suchdolské komunikace –
jak to zvládnout

S

tav komunikací na Suchdole je neutěšený již dlouhodobě. Aktuálně se na území Suchdola opravují
či instalují nové vodovody, kanalizace, plyn. S tím
jsou spojené i úpravy povrchů komunikací a chodníků – to pochopitelně vítáme. Komunikace však
musejí být uvedeny do původního (uživatelného) stavu,
v případě rozbité komunikace je třeba položit povrch
nový. To samé platí i o chodnících.
Pravidlem ale bývá, že povrchy jsou vlnité s nerovnostmi, kanalizační poklopy, resp. uzávěry vody a plynu jsou
mimo úroveň silnice. A to je pro nás uživatele velký problém. V některých případech je dokonce provizorní díra
jen zasypána hlínou (viz páteřní křižovatka Internacionální
– Suchdolská). Na stížnost reaguje radnice vždy stejně:
„Komunikace není ve vlastnictví MČ Suchdol, ale Prahy.
MČ s tím nemůže nic dělat.“ To je však velký omyl.
Naše sdružení opakovaně na zastupitelstvu i Komisi
(KURI) upozorňuje na nekvalitně provedené práce na
komunikacích, nedostatečné úpravy povrchů (včetně
chodníků), a s tím spojenou (doposud řádně neplněnou) povinnost radnice MČ Suchdol svědomitě
dohlížet na veškeré prováděné práce na území
Suchdola. Bohužel, nečinnost a odmítavý
postoj k řešení zmíněných problémů vedoucích
představitelů Suchdola dopadá negativně na
nás všechny. Představitelé MČ Suchdol (včetně

odboru hospodářské správy a obecního majetku) jsou
placeni z našich daní za to, aby dbali na kvalitní život
a prosazovali naše zájmy. To zahrnuje i koordinace
a dohled nad kvalitou stavebních prací. Staví-li se na
území Suchdola, je povinností radnice, aby dbala o bezpečnost občanů bez ohledu na to, že investorem drtivé
většiny staveb je hl.m.Praha. Tuto odpovědnost nelze
alibisticky odmítat nebo kontroly provádět nedostatečně
a nepravidelně. Je klíčové, aby MČ byla aktivní od počátku
do konce staveb, zejména při přípravě projektové dokumentace, dbala na její kontrolu a soulad se skutečnou
situací (např. aby nebyly vsakovací povrchy tam, kde má
být chodník), pravidelně kontrolovala postup prací
a hlavně: nedopustit zprovoznění (byť provizorní) jakékoliv komunikace, která je v dezolátním stavu a pro uživatele
nebezpečná, jak se tomu stále častěji děje (př. Suchdolská, Armádní, Budyňská, Osvobození atd.).
Budeme požadovat po Radě, aby seznámila veřejnost
s přehledem všech zakázek (projektové i realizační), které
se dotýkají dopravní problematiky na Suchdole. Je třeba aktivně dbát našich zájmů, bez ohledu na to, kdo
práce platí – jsme to přece my, kdo výsledná „díla“
denně užíváme.
JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE
zastupitel za „Žijeme pro Suchdol“

Texty v rubrice nejsou redakčně upravovány.

Suchdol součástí Prahy 6 děkujeme za vaše názory
minulém čísle Suchdolských listů jsme otevřeli, mezi
obyvateli tak často diskutované téma, jaké by to asi
bylo, kdyby se Suchdol připojil k městské části Praha
6. Že je toto téma opravdu pro Suchdoláky zajímavé,
potvrzuje i živá diskuse, které se strhla na Facebooku
ve skupině Živý Suchdol (které tímto děkujeme za
zveřejnění článku).
Sledovat příspěvky lidí bylo velice zajímavé
a inspirující a opravdu nelze říci, zda převládá
názor pro připojení nebo naopak ten proti. Každopádně se však objevilo mnoho otázek na téma,
v jakých oblastech by konkrétně mohlo dojít ke
zlepšení života na Suchdole či případně, kde by to
místním obyvatelům mohlo život komplikovat.
Abychom pro vás získali přehledné a jasné informace, požádali jsme o vyjádření radnici Prahy 6
a její zastupitele, aby nám představili výhody, které

mají občané Prahy 6 proti jiným městským částem.
Díky tomu vám v příštím čísle přineseme konkrétní
přehled a srovnání obou variant v oblastech, které jsou pro
nás a naše životy klíčové. Bude se jednat zejména o rozdíly
ve vzdělání, v péči o seniory a jejich život, zdravotnictví,
kulturu, sport a veřejný prostor.
Zajímavý bude zcela jistě i možný pohled na dopravní situaci (automobilová doprava, parkování
a MHD), ale také na úřady a úkony s nimi spojené.
Dovolte nám na závěr, abychom vám, jménem
našeho sdružení SORS, popřáli, co nevíce zdraví,
klidné a krásné Vánoce prožité v kruhu vašich blízkých. Těšíme se s vámi na shledanou v snad lepším
i veselejším roce 2021. ~
Jana Hanusová, Marek Bor,
zastupitelé za „Sdružení občanů za rozvoj Suchdola“

Texty v rubrice nejsou redakčně upravovány.
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Doprava, ulice a více

V

ážení suchdolští občané, silným tématem
posledních týdnů jsou komunikace, zejména
probíhající rekonstrukce povrchů v ulicích na
Novém Suchdole. Nutno na úvod říci, že každá
komunikace má svou třídu zatížení a doporučenou
skladbu konstrukčních vrstev. Investor – HMP se rozhodl
použít pro nové povrchy plnou zámkovou betonovou dlažbu
v kombinaci se zatravňovací dlažbou, a to z důvodu rodinné
zástavby s mnohdy úzkými ulicemi. Na chodník o min. šíři
1,5 m je použita plná dlažba. Pokud je ulice úzká, je navržen
chodník pouze při jedné straně a druhá strana komunikace
je částečně vyskládána ze zatravňovací dlažby, ta slouží
k zasakování dešťových vod. V tomto pásu je v zemi uložena
drenážní trubka, která vodu odvádí do dešťové kanalizace či
vodoteče. K tomuto pásu je tak vyspádována celá komunikace. Kdyby vsak umožněn nebyl, voda by stála na silnicích
a v zimě by se tvořila ledovka. Zatravňovací pásy jsou při
přejezdu auta hlučnější než dlažba plná, doporučuje se proto v těchto místech parkovat.
Dnes jsou moderní zelené ulice. Abychom mohli vysadit strom podél komunikace, je nutno brát zřetel
na rozhledové poměry v křižovatkách, parkovací
místa, vjezdy a přístupy k nemovitostem a také
na ochranná pásma jednotlivých sítí technické
infrastruktury, které jsou uloženy v zemi ve veřejných pozemcích. Snažíme se postupně určit vhodná

místa, bohužel zde nemáme široké bulváry, abychom mizející vzrostlé stromy ze soukromých zahrad nahradili novými
v plném uličním prostoru.
V nedávné době proběhl na vytipovaných místech Suchdola dopravní průzkum. Má za cíl stanovit dopravní zatížení,
počet a skladbu automobilové dopravy. Výsledky se zpracovávají. Tento průzkum proběhl mimo jiné také na podnět
obyvatel z ulice Pod Rybníčkem, kteří dlouhodobě usilují
o uzavření ulice v zúžení, nám známé jako „myší díra“. V současné době je zde provoz řešen kyvadlově. V přípravě je
studie, která nabídne několik variant pro zklidnění dopravy
(jednosměrný provoz, dopravní omezení – zpomalovací
polštáře či zmiňované uzavření). Dlouhodobě usilujeme
o zklidnění dopravní situace před školou. Je otázkou, zda by
bylo případné uzavření této ulice vůbec bezpečné? Pravděpodobně by toto řešení naopak před školu nasměrovalo více
aut, pro příjezd i výjezd by bylo možno použít pouze ulice
Suchdolská či Internacionální, auta by se před školou musela otáčet, tím by situace byla ještě více nepřehledná.
A co na to řidiči jedoucí ze Starého a Nového Suchdola?
Až se současná situace kolem nemoci covid-19
uklidní, naplánujeme setkání s občany nejen na toto
téma. ~
Andrea Hrobská Mináriková,
zastupitelka za „Sdružení občanů Suchdola“

Texty v rubrice nejsou redakčně upravovány.

Nová hasičská zbrojnice

M

ěstská část Praha-Suchdol
je zřizovatelem Jednotky
Sboru dobrovolných hasičů,
která je zařazena v poplachovém plánu pražského
hasičského sboru jako JPO III/1. To
znamená, že zajišťuje výjezd minimálně jednoho družstva do 10 minut. Jednotka má v současné době 16 členů
a tvoří ji členové Sboru dobrovolných
hasičů Praha-Suchdol. Sbor dobrovolných hasičů byl v Suchdole založen
v roce 1890 a v letošním roce tak slavil
130. výročí vzniku.
Stávající hasičská zbrojnice je
umístěna v ulici K Mírám v objektu za
radnicí. Její prostory jsou malé
a stísněné a v garáži nelze provádět
běžnou údržbu. V prostorách nemají
hasiči ani žádné zázemí pro odpočinek,
a přitom mají pravidelně pohotovost
a pomáhají profesionálním hasičům.
Vzhledem k důležitosti umístění
zásahové jednotky připravuje hl. m.

Praha již několik roků projekt na
výstavbu nové hasičské zbrojnice
na území naší městské části. V září
letošního roku obdrželi suchdolští hasiči ke svému jubileu dárek ve formě
stavebního povolení na novou budovu
hasičské zbrojnice. Ta bude umístěna
na části pozemku parc. č. 13/1, k.ú.
Suchdol, u křižovatky ulic Kamýcká /
Ke Stavebninám. Kromě hasičů bude
mít v nové budově místo výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby
hl. m. Prahy, které se nedaří především v dopravních špičkách dodržo-

vat dojezdové časy do části Dejvic,
Bubenče, do Lysolají a Suchdola. Dále
v budově zbrojnice bude umístěna
nová služebna Městské policie Praha
a budou zde vybudovány prostory pro
krizové ubytování. V nich budou moci
být ubytováni ti, kteří např. kvůli požáru, povodni či jinak přišli nenadále
o střechu nad hlavou. K zahájení stavby by mělo dojít v příštím roce.
Děkujeme suchdolským hasičům
za jejich pomoc při ochraně našich
majetků a řešení krizových situací.~
[red]
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Rouškové vítání občánků
Po jarním odložení jsme uspořádali slavnostní vítání nových suchdolských
občánků v sobotu 19. září 2020. Přesto bylo jiné, než na které jsme byli v minulých letech zvyklí. Protiepidemická opatření se znovu zavedla od začátku září,
a tak jsme připravili největší sál v nově postaveném kulturně-komunitním centru
na radnici, abychom zajistili co největší rozestupy a dobře větratelnou místnost.
Přesto se vítání konalo v rouškách a s dezinfekcí v ruce. Alespoň pohled na
veselá miminka nás hřál u srdíčka.

S

obotní vítání probíhalo ve dvou
skupinách, přivítali jsme celkem
21 suchdolských občánků –
13 chlapečků a 8 holčiček.
Trochu komorní atmosféru přišli
rozradostnit šikovní předškoláci
z oddělení Medvědů z Mateřské školy
Gagarinova. Pod hudebním vedením
paní učitelky Jaroslavy Bělotové
krásně zazpívali a zarecitovali a nakonec i rozdali malé rukodělné dárečky
maminkám.
Následovala gratulace od starosty
a místostarostky a zapsání do Pamětní knihy občánků, kterou evidujeme
od roku 2008.
Přejeme novým suchdolským
občánkům mnoho radosti a spokojenosti a rodičům hodně krásných chvil
strávených po boku svých ratolestí
a samozřejmě všem pevné zdraví
v této nelehké době. ~
Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka
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FESTIVAL SLON

Začátkem září si místní uspořádali

vlastní festival pod názvem SLON,
Suchdolská Letní Otevřená Náruč

F

estival nabídl svým návštěvníkům divadelní představení
pro děti i dospělé (Drzá Máša
a Kouzelník Eňo Ňuňo), zvukové
lázně, dílny hudební, čtenářské
i výtvarné, domácí suchdolskou nebo
indonéskou kuchyni.
Iniciativa Festival SLON pokračuje,
připravuje další kulturní akce a je
otevřena všem zájemcům, kteří by se
chtěli zapojit.
Spolek Suchdol žije, z.s. plánuje příští
ročník festivalu na červen 2021.
www.festivalslon.cz
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Historie domu
v Novosuchdolské 10
Letos to bude 95 let, co stojí dům v Novosuchdolské 10. Historie se objevila
až v okamžiku, kdy padlo rozhodnutí o demolici domu, a já začala důkladně
procházet všechny papíry, co jsem zde našla.

Z

ačnu asi trochu zeširoka. Majiteli pozemku se stala moje babička Anna Christelbauerová
a její ještě tehdy přítel – Josef
Behenský. Anna Christelbauerová se narodila v Bavorově
12. 7. 1900 a Josef v Chalupech
u Přeštic 28. 8. 1898. Už to datum
narození ho předurčovalo k něčemu
výjimečnému, což se bohužel ve
válce potvrdilo.

Josef Behenský, Anna Christelbauerová
svatební foto 1925

Rodiče babičky, Karel a Marie
Christelbauerovi tehdy žili v Merklíně.
Karel Christelbauer provozoval papírnictví a galanterii. Měli tři dcery –
Marii, Josefu a Annu. Josefa se vdala
do Prahy a bydlela v ulici U Výstaviště,
kde měla i trafiku. Anna (moje babička) se vyučila dámskou krejčovou.
V r. 1924 se přestěhovala k sestře
a pomáhala jí v obchodě. V té době již
chodila s Josefem a měli v plánu vzít
se a postavit dům.
Našli parcelu na Suchdole
a odkoupili ji od rolníků Skrčených.
Zbytečně nemarnili čas – souhlas od
rodičů k sňatku dostali 4. 9. 1925,
27. 9. 1925 se vzali, postavili dům
a 5. 8. 1926 se jim narodil Karlíček,
můj otec.
Mezitím se rodiče Karel a Marie
Christelbauerovi rozhodli, že prodají
obchod v Merklíně a odstěhují se na
Suchdol. Na stavbu zapůjčili manželům 15.000 korun, novomanželé si
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Domek v ulici Tyršova, v době války Th. Körnera, dnes Novosuchdolská, asi 1932

Domek leden 2020

vzali ještě úvěr 10.000 korun. Dům
stavěl zednický mistr František Fuks.
Po přistěhování rodičů chtěl pochopitelně otec obnovit svůj obchod, což
se mu podařilo a vzniklo od roku 1931
papírnictví a prodej učebnic
v Suchdole č. p. 91.
Zajímavostí je, že na Suchdol se
přistěhovala v roce 1926 i babiččina
nejstarší sestra Marie, provdaná
Kastnerová. Bydlela vedle v ulici,
Staročeské č. 331.
V roce 1931, ve věku 65 let umírá
matka mojí babičky, manžel ji přežil
o 19 let a umírá v roce 1950.
Dům přivítal ještě i matku Josefa
Behenského Marii, rozenou Stengl,
nar. 3. 5. 1865, která zde také dožívá.

Během II. sv. války zažil náš dům
těžké období. Josef Behenský –
o němž jsme už psali – zde provozoval ilegální vysílačku, byl aktivním
členem odbojové organizace Kapitán
Nemo a byl zastřelen ve věku 44 let.
Byl zřejmě posledním, kdo vyslal
zprávu k atentátu na Heydricha.
(Podrobnosti na www.historiesuchdola.cz.)
Babička Anna prošla mnoha výslechy, ale naštěstí všechno přežila.
V domě se střídaly přepadovky vojáků SS, kteří hledali vysílačku
a zbraně. Starala se o syna Karla,
který vystudoval obchodní akademii
a v roce 1945 byl pracovně nasazen
na stavbu silnic. Nikdy se už nevdala.

Matka Josefa Behenského Marie, rozená
Stengl, nar. 3. 5. 1865

Karel Behenský, Věra Fochlerová
svatební foto 1955
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Marie a Karel Christelbauerovi, rodiče Anny
Christelbauerové (stojí vpravo), vnuci Josef
(stojí nahoře vlevo) a Karel

Z dalších dokumentů a fotografií
vyplynulo, že moje babička Anna byla
členkou suchdolských Baráčníků
a také hrála v ochotnickém divadle.
Můj otec Karel se v roce 1955
oženil s Věrou Fochlerovou, nar.
12. 12. 1931 v Karviné. Historie rodiny
maminky (Fochlerových) je též hodně

Marcela Vaňhová

Ota Vaňha s rodinou

smutná. Její matka velmi záhy ovdověla (snad někdy v roce 1937)
a v roce 1949 se zamilovala do
Holanďana z Amsterdamu, kterého
si i vzala. Nikdy se tam nechtěla
odstěhovat, a tak ji manžel pozval na
výlet, že jí vše ukáže. Odjela… A nikdy
se nevrátila, protože komunisté ji už
jako holandskou státní příslušnici
(státní příslušnost získal tehdy každý,
kdo si vzal cizince) nepustili zpět. Již
nikdy neviděla svoje dvě dcery, které
zde osiřely. Mojí mamince bylo tehdy
17 let a její sestře 29 let.
Tak... a dostali jsme se ke konci.
Z manželství Karla a Věry jsem se

narodila já – Marcela. I můj osud se
malinko zamotal, můj první manžel
zemřel sedm let po svatbě, když
synům bylo 6 a 1 rok. Já jsem se ještě
dvakrát vdala.
A je to právě syn Ota Vaňha, nar.
28. 9. 1984, který se svou rodinou
bude na Suchdole pokračovat v historii. Dům je letos určen k demolici
a vyroste zde něco nového – nový život, nová historie. Rok s číslem 2020
je k tomu přímo předurčen.
Marcela Vaňhová, rozená Behenská
(Josef Jánský, www.historiesuchdola.cz)

Dveře pro kulturu zavřené
Původně jsme chystali rozhovor o slavnostním otevření nového
kulturně-komunitního centra v nástavbě radnice, ale pandemie přetrhala
plány a dveře centra zůstaly zavřené.

O

d září se v centru rozjela hudební výuka seniorů a suchdolských žáků, kteří byli přijati k víceletému vzdělávání
na Základní umělecké škole
Jana Hanuše. Čtyři dny v týdnu vyučují
kvalifikovaní lektoři ZUŠ v individuálních lekcích hru na kytaru, klavír, flétnu, harmoniku a saxofon. Bohužel
i tyto lekce jsou nyní přerušeny.
Spolek Suchdol žije, z.s., který
v září uskutečnil Festival SLON na
komunitní zahradě, má připraveny
další kulturní programy pod značkou
SLON NA PŮDĚ: divadelní představení, ochotnické hry, hudební koncerty,

filmové besedy či tvůrčí dílny a jen
čeká, kdy bude možné je uskutečnit.
Spolek Právě teď o.p.s. ještě stihl
uspořádat 10dílný kurz „Trénování paměti pro seniory“, který zprostředkovala místní suchdolská knihovna. Kurz se
rychle naplnil a kladné ohlasy od účastníků nás utvrdily v tom, že bychom s podobnými programy měli pokračovat.
Navázali jsme spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi či spolky, které
nabízejí programy pro handicapované,
a rádi by využili bezbariérové prostory
pro přednášky, kurzy, cvičení a další
zapojování této skupiny osob. Bohužel
dveře centra zůstávají zavřené, a tak se

nemohou pořádat ani tradiční Adventní
trhy, Mikulášská besídka pro nejmenší,
Setkání u betléma, Čertobraní, taneční
zábavy, plánované výstavy, dílny a koncerty. Bude to neveselý závěr tohoto
od začátku nepříznivého roku. Možná
si více uvědomíme, jak nám to společné
setkávání chybí, a o to víc si poté budeme vážit toho, že v místě svého bydliště
máme takovéto kulturní, společenské
a vzdělávací aktivity. Přejme si lepší rok
2021, přejme si zdraví a přejme si, ať se
dveře kultury brzy zase otevřou
a už nikdy nezavřou. ~
Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka
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UŽ VÍM, KDE BYDLÍM

Už vím, kde bydlím 2
Ulice Kamýcká nese svůj název od roku 1931 podle části nedaleké
obce Velké Přílepy.
rvní zmínky o vsi Kamýk se
datují již do 13. století. V době
třicetileté války však byl Kamýk
spolu se sousední vsí Přílepy
vydrancován Švédy a znovu
osídlen až ve 2. polovině 17. století.
Díky příhodné poloze při velvarsko-teplické cestě se obě vsi rozrůstaly
a roku 1859 byly sloučeny do jedné
politické obce se společnou samosprávou – Velkých Přílep.
Nynější Kamýcká ulice byla dříve
pouze silnicí, po které se do Prahy
vozilo obilí, brambory, zelenina, chmel
a další suroviny. Na nynější křižovatce
ulic Kamýcké, Suchdolské a Sídlištní
se nacházela tzv. potravní čára, kde
se vybírala potravní daň, předchůdkyně dnešní spotřební daně.

18

Po obou stranách silnice se rozkládala pole. Teprve ve 20. a 30. letech
20. století, kdy došlo k výstavbě
domků na dnešním Budovci a Výhledech a později s výstavbou areálu
zemědělské univerzity, se začala
podobat ulici, tak jak ji známe dnes.
V současnosti je to nejfrekventovanější ulice na Suchdole. Denně tudy
projíždí stovky aut do i z Prahy. Změnilo se jen to, že v akcízu již nesídlí
financové a žádná daň se tu nevybírá.
Budovy akcízu vznikaly v obvodu kolem hranic Prahy u důležitých
přístupových cest. Sloužily nejen jako
služebny, ale také jako byt pro členy
finanční stráže, která zde službu
konala 24 hodin. Výše poplatků z roku
1921 byla například za prázdný vůz

20 haléřů, za vůz naložený 40 haléřů,
za automobil (naložený i prázdný) se
platil poplatek 1 koruna, poplatek
za dovoz 1 kilogramu brambor činil
6 haléřů, za 1 kilogram obilí 5 haléřů
a za soudek piva 85 haléřů. Dodnes
se část akcízů dochovala, přičemž
slouží různorodým, většinou komerčním účelům. V našem nejbližším okolí
podobnou budovu můžeme najít např.
u Vltavy v Sedlci nebo při cestě na
letiště na křižovatce Nebušice –
Přední Kopanina. ~
Zuzana Kučerová
(Zdroj: Pražský uličník, historie obce Velké
Přílepy a Wikipedie)

4/2020

SUCHDOLSKÉ LISTY

ZE SUCHDOLSKÝCH ŠKOL

Je mateřská škola
opravdu mateřská?
Mám-li popravdě odpovědět na položenou otázku, tak musím říci, že ne.
„Školka“, jak ji většina z nás zkráceně nazývá, má se skutečným
mateřstvím jen pramálo společného.

Z

ačal jsem příkře, ale pokusím se pozvolna změkčit
a vysvětlit své tvrzení. Ano,
vychovávají se zde děti, ale to
se děje i ve sportovním oddíle
a nenazýváme ho mateřský fotbal
či mateřský hokej. S mateřstvím má
školka společné snad jen to, že zde
také pracují matky, které vychovávají děti. Jenže zde vychovávají cizí
maminky cizí děti.
Většina z nás chápe pod pojmem
„mateřství“ onen intimní vztah mezi
maminkou a jejím dítkem, ono jedinečné chvění a souznění dušiček.
Kdežto v instituci „mateřská škola“
pracují placené paní učitelky jako na
základní či střední škole. Jako maminky odloživší své děti a jdoucí do
svých zaměstnání, tak paní učitelky
jdou do svého zaměstnání do školky.
Tím jsem nechtěl říci, že se budou
chovat k dětem odcizeně, ale
chtěl jsem podtrhnout, že víc než
o rodinném prostředí zde mluvíme
o klasickém školním, tedy kolektivním, institucionálním prostředí.
Určitě budou o svěřené děti pečovat
laskavě, budou jim dávat maximum
možného citu a vztahu. Přestože
jsem hluboce přesvědčen, a svým kolegyním na školeních to vždy zdůrazňuji, že naše práce je nejen prací, ale
i posláním, tak stále nenahrazujeme
a nesuplujeme rodinné zázemí. Proto
dobrá paní učitelka musí být nejen
vystudovaná, ale mít i „talent od
pánaboha“, onu jiskru, která strhne
děti a všechny to pak baví. Nicméně
jsme stále jen výchovná a vzdělávací
instituce, tedy kolektivní zařízení, kdy
individuální přístup je jen částečně
možný. Nelze se věnovat s plným
nasazením dlouhodobě jen jednomu
dítěti. Děti musí být do „školky“ připravené a zralé z rodiny. Navazujeme
na rodinnou výchovu, rozvíjíme ji, ale
v žádném případě nenahrazujeme.

NÁZEV „MATEŘSKÁ ŠKOLA“
Název našich předškolních zařízení
je ovlivněn spiskem Jana Amose
Komenského, který však svoji
známou knihu „Informatorium školy
mateřské“ nemyslel jako učebnici
pro učitele, ale jako nauku pro maminky a tatínky malých dětí. My, jak
se rádi chlubíme, národ Komenského, jsme si nazvali tuto předškolní
výchovu jako „mateřská škola“. Jak
jsem již výše uvedl, je to název zavádějící a velmi nepřesný. V angličtině
a němčině je mnohem přesněji
podobná instituce nazvaná jako
„Kindergarten“, tedy dětská zahrádka. Podobně v ruštině „Dětskij sad“,
či francouzsky „Jardin d‘enfants“,
tedy zahrada dětí. Pouze italská
„Scuola materna“ je nám blízká. Polská „Przedszkole“, tedy předškola,
je dle mého názoru nejpřiléhavějším
názvem. Podobně jsou výstižné názvy ve finštině „Lastentarha“, tedy
školka, či v islandštině „Leikskóla“,
tedy škola hry.
INFORMATORIUM ŠKOLY MATEŘSKÉ
Ovlivněni panem Komenským jsme
našim zařízením dali název „mateřská“, ale mnohem přiléhavější je
ona dětská zahrádka či škola hry,
případně předškola. Nevyvolává
v rodiči falešný pocit „náhradní rodinné péče“, ale jasně signalizuje, že
se jedná o školní zařízení, kde děti
budou vychovávány a vyučovány,
byť především formou hry. Není prostor podrobně rozebrat výše zmíněný spisek „Informatorium školy
mateřské“, ale jen názvy některých
kapitol inspirují k zamyšlení rodiče
i pedagoga. Hned kapitola první
s názvem „Že dítky nejbedlivějšího
opatrování potřebují“ nás vedou k
zamyšlení, zda to nejdražší svěříme na výchovu cizím učitelkám,
nebo raději si je vychováme sami?

Případně co nejdéle, jak jen je to
možné. Ve druhé kapitole „K čemu
dítky vedeny býti mají“ se hned rodič
dozvídá, že on by měl dítko naučit
správně jísti, píti, choditi, mluviti,
do šatů se strojiti. V kapitole čtyři
„V čem mládež cvičena a do šesti
let vycvičena býti má?“ se dozvíme
velké množství dovedností, které
by rodič měl dítěti nabídnout.
Potvrzuje tím mnou prosazovanou
tezi, že dítě se nemá specializovat,
ale setkat se s co nejširší škálou lidských činností. Jak pan Komenský
např. uvádí – mravnost, střídmost,
šetrnost, optika, astronomie, historie, ekonomika, politika, muzika,
řemesla, gramatika a mnohá další.
Spisek dále inspirativně pokračuje.
Formování nového človíčka především spočívá na rodině, zde leží
hlavní odpovědnost. Předškola jen
může doplňovat a rozvíjet rodinou
položený základ. Proto si jako rodiče hýčkejme (ne rozmazlujme) svůj
„klénot nejdražší“ a instituci jej svěřme jen na nezbytně dlouhou dobu.
ŠKOLKA V DOBĚ „KORONAVIROVÉ“
Na závěr chci velmi poděkovat všem
svým kolegyním, že i v této nepříjemné a vypjaté době vydávají ze
sebe maximum a pracují s plným nasazením. Pracují tak, aby se dětem
ve školce stále líbilo, podnikají kratší i delší výlety a nedávají před dětmi
na sobě znát, že některé z nich
vyhrocená situace stresuje. Zvláště
chci poděkovat našim maminkám
(i paní učitelka, paní kuchařka či
paní uklízečka je maminka), které
mají děti na prvním stupni ZŠ, že si
to uměly zařídit tak, aby nezůstaly
s dětmi doma. Velmi si toho vážím,
protože umožňuji další fungování
školky pro vaše děti. ~
Stanislav Zelený,
ředitel MŠ Gagarinova
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Učíme se všichni
Mezi nejčastěji „skloňované“ výrazy roku 2020 určitě patří dvě slova: DISTANČNÍ
VÝUKA, předmět diskusí, kritiky a zdroj mnoha podnětů, nápadů a připomínek ze
všech stran. Také je to bohužel zdroj mnoha nečekaných potíží a starostí pro děti,
učitele, rodiče, prarodiče, asistenty a mnoho dalších lidí spojených s provozem
škol. Výuka se naráz zásadně změnila, škola v této formě výrazně ovlivňuje život
rodičů – takovou školu jsme nikdy nepoznali a učíme se s tím v této době žít.

L

íbilo se mi přirovnání, které
jsem zaslechla: „Distanční
výuka – to je jako když přestavujete stíhačku v letu.“ Většina
zúčastněných předpokládá, že
vše bude fungovat okamžitě a na
sto procent… Ve skutečnosti se
musíme postupně přizpůsobit novým
podmínkám, učíme se zkrátka všichni
a učitelé hledají optimální výuku pro
600 dětí a 600 rodičů.
JAK TO VYPADÁ NA SUCHDOLE?
Distanční výuka pro všechny žáky
nastala od středy 14. října, do pátku
měly děti zadané samostatné úkoly.
Od pondělí 19. října začali učitelé
češtiny, matematiky a cizích jazyků
vysílat online hodiny. V tomto týdnu
jsme do vysílání úmyslně nezařadili
další předměty, aby žáci měli čas postupně si zvykat na jiný způsob práce.
Důležité také bylo dát šanci rodičům,
aby zorganizovali „domácí vzdělávání“
a zajistili svým dětem technické záze-

mí. V tomto týdnu jsme také nakoupili
52 notebooků a postupně je předali
rodinám, kde bylo zapotřebí posílit
techniku. Po podzimních prázdninách
a vítaném oddychu se online vysílání
rozšířilo o další předměty: fyziku,
chemii, zeměpis, přírodopis, dějepis,
informatiku, vlastivědu a přírodovědu. Stejně tak se do vysílání online
výuky zapojili i učitelé 1. stupně.
V současné době mají žáci v souladu
s doporučeními Ministerstva školství
a České školní inspekce 2–4 hodiny online vysílání denně, plus další
hodiny samostatné distanční práce.
Pomoc s distanční výukou několika
desítkám našich žáků také poskytují
studenti Gymnázia Jana Keplera. A to
je skvělý počin!

velký problém, který se mi podařilo
překonat a jsem za něj ráda. S technikou se zrovna nekamarádím.
Jsem „stará škola“, aneb starého
psa novým kouskům nenaučíš. Ani
po týdnu se necítím jako Všeználek
a průvodce Google Classroomem,
ale naučit se to dá.
2) Dříve jsem se bavila nad vtipy
o škole a online vyučování. Po pár
přenosech jsem zjistila, že to není
vtipné, ale reálné. Díky kamerám jsem
se seznámila nejen s domácími mazlíčky, ale měla jsem možnost vidět
i sourozence, rodiče a prarodiče v detailu v různých domácích úborech.

3) Občas mi přijde, hlavně z diskusí
v médiích, jako by rodiče měli dojem,
NĚKOLIK AUTENTICKÝCH POSTŘEHŮ že vir do školy přinesli učitelé, aby se
A KOMENTÁŘŮ PEDAGOGŮ ZŠ MIKO- mohli flákat doma a znepříjemňovat
LÁŠE ALŠE:
svými úkoly životy rodinám, společně
1) Za sebe musím napsat, že jsem
se přivazovali ke školním budovám
a bránili nebohým dětem ve vzdělání.
s online vysíláním měla zpočátku
Za sebe musím prohlásit, že bych
raději učil ve škole!
4) Rodiče si snad myslí, že jsme
obdobné situace studovali na škole
a máme je, nejlépe s ohledem na
jejich dítě a rodinu, dokonale zvládnuté! Tak to je omyl!! I my učitelé se učíme za pochodu. I pro nás je to nové
a vzhledem k tomu, že jsme jenom
lidé, tak občas děláme chyby. A to, co
vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat
druhému, takže ani zkušenosti nejsou
paušální a aplikovatelné na všechny.
Co se osvědčilo u Dvořáčků, mohlo
klidně pohořet u Nováčků.
5) Jako největší rozdíl mezi „normálním“ vyučováním a distanční výukou
shledávám to, že se zásadně změnil
charakter práce. Bohužel jen málo
připomíná profesi, kterou jsem si
vybrala a oblíbila.
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~ J ednou na začátku online hodiny,

6) Časově je distanční výuka mnohem
náročnější na přípravu. Často začnu
ráno a končím v pozdních odpoledních hodinách. Večer opravuji zaslané
práce. Děti mám rozdělené do skupin
a tak třikrát, čtyřikrát opakuji to
samé. Ve třídě má člověk cca 25
posluchačů, u online výuky minimálně
jednou tolik.
7) Někteří žáci žijí v kouzelném
prostředí: Učí se v pyžamu sedíce
na posteli a odkudsi k nim přilétají
učebnice, sešity, tužka, pití, správné
odpovědi... A nejvíce potěší, když při
online hodině přistane před žáčkem
oběd.
8) V jedné třídě se žák připojil na
Google Meet se svým psem. Pes byl
krásný, tak jsem hned všechny děti
vyzvala, aby se připojily se svými
zvířaty. Viděla jsem agamu, kočky,
další psy, dokonce z okna psa v boudě. Někdo donesl na kameru kojence
v zavinovačce a jiný na to prohlásil, že
svého bratra neunese.
9) Můj poznatek je, že máme ve škole
na Suchdole opravdu dobré děti, otevřené a upřímné. Vnímám od většiny
tu pracovní odezvu. Snaží se, posílají
práce, omlouvají se, vtipkují, což mě
dojímá. Úspěch a klad distanční výuky
chápu tak, že táhneme všichni za
jeden provaz, i když třeba neproberu
hlavonožce.
10) Nepřál jsem si distanční výuku.
Žáci mi ve škole chybí a učit jsem
nešel, abych seděl za počítačem.
Jsem ale přesvědčen, že nakonec
i tato zkušenost bude v některých

když jsme se přihlašovali, spolužákovi vběhla do pokoje jeho
maminka a zlobila se na něj, že po
ránu opět hraje na počítači. Pak ale
zjistila, že má výuku…
~ K dyž pracuji při online hodině,
tak naše Lady pořád štěká a já ji
musím chodit uklidňovat. Nebo za
mnou přiběhne malý bráška a já
musím vypnout kameru, mikrofon,
sundat si sluchátka a on mezi tím
řádí a mluví na mě. Je to peklo.
Nebo když jsem vyvolaná a chci si
zapnout mikrofon, tak se omylem
odpojím. A ještě do toho všeho mi
píše kámoška, že má doučeno…Tak
to je moje normální dopoledne.
~ D oma jsme tři sourozenci a všichni
se učíme online. Ségra je důležitá,
ohledech pozitivní. Pro nižší ročníky
protože chodí na gympl. Brácha se
je příprava náročnější, stále hledám
mi posmívá, jak odpovídám, a tak
systém, abych byl já spokojený s průněkdy uteču na záchod a tam se
během hodin.
připojím přes mobil. Máma z toho
šílí.
11) Vím, že je tato situace nepřirozeD
~
 obrý je, když skončí hodina a my
ná, všem nám chybí kontakt, natož
si
potom ještě dlouho v tý učebně
pak dětem. Věřím, že je to vše dočaspovídáme.
Někdy i s vyučujícím.
né… Co nemusím, jsou různé zprávy
Pokecám i s tím, s kým bych se
o tom, jak je tato situace pro děti
normálně asi nebavil.
a mládež devastující, nikdy nedohoní
 ěkdy kecáme před začátkem
učivo, ztratí půl roku normálního živo- ~ N
hodiny a ani si nevšimneme, že se
ta apod. Co mne k tomu pocitu vede?
už připojila paní učitelka.
Vidím život své 92leté tchýně, která
byla od 12 do 16 let v Terezíně. Učili se ~ P
 obaví mě, když se ráno přihlásím
na hodinu a spolužák má na hlavě
nelegálně, po večerech. Po osvobohnízdo nebo když maminka někomu
zení s kamarádkou dohnaly učivo,
začne při vysíláni luxovat
aby mohly pokračovat v ročníku se
v pokojíčku.
svými vrstevníky. 53 let byla lékařkou
v Ústavu pro péči o matku a dítě. Moje ~ V
 tipné jsou hlášky k mladším
maminka v 1. třídě běhala do krytu,
sourozencům: Neruš, buď zticha,
když se bombardovala Ostrava, takže
mám videokonferenci. Přines mi tu
ji rodiče přesunuli do jednotřídky ve
šňůru, nejsem v síti. A k učitelům:
Frenštátě… Poznala jsem případy
Vidím, neslyším a teď slyším, ale
dětí ve světě, které žijí v odlehlých
nevidím...
místech a musí se také vzdělávat
(Aljaška, Mongolsko, Afrika). Takže
Závěrem bych chtěla touto cestou
můj závěr zní: nefňukejme, buďme
poděkovat rodičům za trpělivost,
trpěliví a učme se novým a odlišným
pochopení a spolupráci.
věcem, třeba i bez skvělé techniky.
Velkou pochvalu si zaslouží naši
žáci, kteří se s distanční výukou vypoA POSTŘEHY DĚTÍ:
řádávají ze všech sil.
Co je ne/vtipný na online vysílání?
Velmi si vážíme každé zpětné vaz(Průzkum žákyně 6. třídy):
by, i když ne vždy je příjemná. Nejvíce
~ V tipný bylo, když se naši sousedé nás samozřejmě těší pozitivní či
stěhovali, musela jsem mít vypnutý konstruktivní ohlasy na naši práci.
zvuk.
Věřte, že všichni učitelé si z celého
~ J ednou nám pan učitel ukázal
srdce přejí co nejrychlejší návrat
takovou malou tabulku a na ní byly
k normální výuce se všemi plusy i mívýpisky. To vypadalo dobře. Ale
nusy, které škola plná dětí přináší. ~
potom pan učitel vstal a šel k tabuli, která se zvětšovala a zvětšovala
Text a foto: Alexandra Kejharová,
a byla celá popsaná…
ředitelka školy
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Krátký podzim v Rybičce
Mateřský klub Rybička zahájil po letních prázdninách svou činnost Dnem otevřených dveří 7. září 2020. Sešli jsme se v hojném počtu v dosavadních prostorách
Rybičky v Praze 6 - Sedlci, kde se můžeme scházet díky laskavosti místního sboru
Církve adventistů sedmého dne. Pozdravili jsme staré známé, kteří už se
do Rybičky moc těšili, zavzpomínali jsme na dětičky, které již nastoupily do
mateřských škol, a přivítali jsme nové rodiny, některé s úplně malými miminky.

S

polečně jsme si zazpívali, zatancovali, zahráli jsme dětem
pohádku a maminky si odnesly
dárek – Kuchařku pod rouškou,
kterou sestavily lektorky Rybičky. Od 8. září se rozběhl program
dopoledních kroužků. V jejich náplni
a skladbě došlo k malým změnám.
Pondělní kroužek Hvězdičky se víc
zaměřuje na pohyb. V úterý se nově
schází kroužek s montessori hrátkami
Žabky. Středeční kroužek Želvičky je
klasická Rybička s písničkami, básničkami, pohybem, pohádkou
a výtvarnou činností. Na čtvrtek jsme
nově připravili kroužek s názvem
A Little Fish aneb Rybička anglicky.
Na tento kroužek zveme rodiče s
dětmi z dvojjazyčného prostředí
(angličtina a čeština nebo slovenština) a také ty, kteří mají angličtinu rádi.
Je to náš nejveselejší kroužek, kde se
nejvíc zasmějeme – taky trochu naší
nedokonalosti. Kroužek připravují odborné lektorky pro výuku angličtiny.
V září proběhla v Rybičce soutěž
o nejoblíbenější fotografii. Rodiče
měli možnost poslat do Rybičky
fotografie svých dětí, celých rodin,
různých akcí a zúčastnit se soutěže
o odměny pro děti. Soutěž se vydařila.
Vystavili jsme 24 fotografií a příchozí
návštěvníci měli možnost dát jim svůj
hlas. Za vítězné fotografie dostaly
děti pěkné odměny.
V září a říjnu se uskutečnilo i několik akcí z cyklu Zážitkových pátků.
V pátek 11. září jsme se sešli v Rybičce, která se pro ten den stala Hernou
pro všechny. Děti měly svůj program
s lektorkou a pro maminky byly
připravené deskové hry. Pochvalovali
jsme si, jak krásně se společnou hrou
relaxuje. Určitě si tuto aktivitu někdy
zopakujeme. V pátek 18. září jsme
navštívili Středočeské muzeum v Roztokách. Ve výstavních prostorách
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zámku byly k vidění dvě tematické
výstavy, obě vhodné i pro malé děti.
Naším cílem byla výstava „Auta a mašiny“. Výstavní prostor jsme měli
vzhledem k anticovidovým opatřením jen pro sebe, a tak jsme si mohli
pohrát v herně s autíčky a mašinkami
a taky trochu zasoutěžit. Zájemci
se podívali i na výstavu „Ještě jednu
stránku, prosím“ o dětských knížkách. Návštěvu Roztok jsme zakončili
společnou procházkou Tichým údolím
na Suchdol. V pátek 25. září přijela na
naše pozvání do Rybičky paní Barbora
Kalvach Frydrych, aby nás seznámila
s tématem „Děti a cizí jazyky“. Téma
přednášky a besedy bylo vybrané
záměrně – jako teoretický základ
našeho kroužku v angličtině. Udělali
jsme dobře! Přednáška byla vysoce
fundovaná a vycházela i z osobních
zkušeností lektorky. Beseda s paní
Kalvach pokračovala ještě dlouho po
jejím oficiálním ukončení. Povedená
byla i akce Krásná mamka z cyklu Co
děláme na mateřské, která proběhla
2. října a představila se nám na ní paní
Pavla Šťastná z Horoměřic. Na mateřské dovolené začala šít oblečení
pro kojící maminky a úspěšně v tom
pokračuje. Besedu jsme měli obohacenou o módní přehlídku z produkce Krásné mamky. Poslední akcí
byla návštěva Pokusné stáje České
zemědělské univerzity v Suchdole

v pátek 9. října. Prohlédli jsme si
zvířata ve venkovním výběhu, vnitřní
expozice byla vzhledem k zákazu
návštěv uzavřena. Od 14. října 2020 je
uzavřen i Mateřský klub Rybička.
Podzim v Rybičce byl krátký. Nevíme, kdy se znovu uvidíme. Poneseme
si však do nelehkých dnů hezké zážitky, pocit radosti a milého společenství, který v Rybičce prožíváme.
Vzniklá přátelství se určitě nerozpadnou. O všech změnách a opětovném
otevření Mateřského klubu Rybička
budeme informovat na webu
www.klubrybicka.cz, v Suchdolské
Mozaice a na informačních tabulích.
Buďte zdrávi! ~
Text a foto koordinátorka MK Rybička
Jitka Michalcová

Nově můžete každou středu a čtvrtek
od 10 hodin sledovat ON-LINE programy
MK Rybička na whereby.com/sbor-sedlec, www.klubrybicka.cz
(zpívání, básničky, pohádky, čtení,
tvoření slovem i obrazem)

pátek 11. 12. od 10 hodin
ADVENTNÍ POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE
středa 16. 12. od 10 hodin
VÁNOČNÍ BESÍDKA

4/2020

SUCHDOLSKÉ LISTY

POLICIE RADÍ

Doporučení od Policie ČR
Vážení občané, obracíme se na Vás s bezpečnostním doporučením. Jak sami víte,
hlavní město s sebou přináší bohužel i výskyt kriminality. Velké město sice nabízí
více možností, ale zároveň přitahuje osoby, které páchají protiprávní jednání.

V

zhledem k tomu, že v působnosti OŘP PRAHA I (Praha 1, 6 a 7) evidujeme nárůst
vloupání do obydlí, sklepů či
jiných objektů, rádi bychom Vás touto
cestou požádali o spolupráci. Jedním
z úkolů PČR je předcházet trestné
činnosti, a proto zde uvedeme stručný obsah základních informací.
DVEŘE

~ Řádně zamykejte bytové jednotky,

a to i v době Vaší přítomnosti,
zejména když jdete spát.
~ Používejte přídavné řetízky na
dveře, bezpečnostní kování apod.
~ Zvažte investici do bezpečnostních
dveří nebo bezpečnostního kování.
~ Používejte kukátka ve dveřích.
To platí zejména pro seniory, kteří
se mohou stát obětí podvodu. Je
důležité vědět, kdo je na druhé
straně dveří.
~ Zvažte instalaci EZS (elektronické
zabezpečovací signalizace).
~ Cylindrické vložky (řádné oplechování, krytí z vnitřní strany bytu,
nikoliv z chodby, zapuštění cylindrických vložek).
~ Dvoukřídlé dveře do domu či bytu
zabezpečte proti jejich vytlačení
pomocí zarážek či hrazdových
zábran. Pachatelé tyto dveře
častokrát vytlačí či vyrazí. Většinou
se jedná o starší dveře, které bývají
kotveny v dřevěných zárubních a
jsou lehce překonatelné.
~ Opatřete si zarážky proti vysunutí
dveří z pantů.
~ Zamykejte vchodové dveře do
domu i v denní době.
~ Zvažte investice do čipů v bytových
domech. Ideální je oddělit pomocí elektronických čipů garážové
komplexy a vstupy k bytovým
jednotkám.

VCHODOVÉ DVEŘE DO DOMŮ A BYTŮ

vhodné

nevhodné

nevhodné

Řešením může být i montáž výše
uvedených ochranných prvků (kukátka, řetízky, EZS, bezpečnostní kování,
bezpečnostní vložky zámků, zarážky, hrazdové zábrany, zarážky proti
vysazení dveří z pantů) na současné
vchodové dveře.
OKNA

~ Zabezpečte plastová okna pomocí
pojistek, lanek, uzamykatelných
klik apod.
~ U bytů v nižších patrech domu zavírejte okna zejména v noční době
a dále zavírejte ventilaci oken při
odchodu z bytu.
~ V případě rekonstrukcí, kdy je
u domu přistaveno lešení, zavírejte okna při odchodu z bytu nebo
v noční době.
MŘÍŽE
V případě, že v domě máte instalované mříže, zkontrolujte jejich upevnění
do zdi či jiného materiálu. Zvolte
dostatečnou tloušťku mříží a dbejte
na jejich řádné uzamykání skrytou
cylindrickou vložkou.
SKLEPY
Je prokázáno, že do sklepů se zloděj
dostane během chvíle. Zvažte, jaké
cennosti a věci chcete ve sklepě
uschovávat.
~ Kvalitní zabezpečení dveří v domě i
u sklepů.
~ Zamykejte i věci ve sklepě nebo

ve společných prostorách domu
(uzamykání kol, kočárků atd.
například k okům připevněným
do podlah nebo zdí pomocí řetězů
nebo ocelových lanek).
~ Drahé nářadí uzamykejte v bednách apod… Zloděj bude muset
opět překonat další překážku.
Během překonávání překážek
způsobuje hluk, kterým na sebe
může upoutat pozornost, a dále na
místě zanechá další stopy, které
pomohou PČR k jeho vypátrání.
~ Pokud je Váš sklep vybaven oknem,
je vhodné umístit na okno mříže
a bezpečnostní fólie.
~ Zkontrolujte si Vaše pojištění domácnosti, zda je v pojistné smlouvě zahrnuto například vloupání do
sklepa nebo garáže. Pojišťovny mohou plnit nižšími částkami z důvodu
nízkého zabezpečení.
OBECNĚ
Nedůvěřujte lidem, které neznáte,
a nepouštějte je do domu. Snažte se
ověřit si, zda se jedná o skutečného
pošťáka, pracovníka energetiky nebo
plynu, souseda apod… Ke krádežím
dochází i v denní době. Buďte všímaví
a zajímejte se o to, co se ve Vašem
domě děje. Pokud uslyšíte například
od sousedů podezřelé zvuky a víte,
že by nikdo neměl být doma, protože
odjeli třeba na dovolenou, neváhejte
zavolat na linku 158.
Pokud zjistíte, že došlo k vloupání,
nevstupujte do dotčených prostor
a volejte PČR. Vaším pohybem na
místě činu může dojít ke znehodnocení důležitých stop, které na místě
pachatel zanechal. Častokrát se jedná o stopy latentní, které není možné
pouhým okem spatřit.
Jedním z dalších bezpečnostních
prvků, který je PČR velkým pomoc-
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níkem, je kamerový systém. Ten
samozřejmě patří mezi nákladnější
investice, ale mnohokrát již pomohl
PČR k dopadení pachatelů.
Pamatujte, že dobré zabezpečení,
kamerový systém a všímavost občanů
je tím nejlepším preventivním opatřením, jak se nestat obětí trestného
činu. Tyto bezpečnostní prvky pachatele častokrát od spáchání krádeže
odradí a raději si hledá cíl, který je pro
něj jednodušší, snadněji přístupný
a u kterého nepodstupují tak velké
riziko odhalení a dopadení.
Nezanechávejte své věci odložené bez zabezpečení ve společných
prostorách domu (společné chodby).
Při koupi drahých věcí, kterými jsou
například jízdní kola nebo elektronika,
si poznamenejte jejich výrobní čísla,
které v případě odcizení předáte PČR.
Odcizené věci včetně nepostradatelných výrobních čísel jsou následně
zaneseny do policejní evidence odcizených věcí a díky výrobním číslům je
možné odcizené věci lépe dohledávat
a ztotožňovat.

PODVODNÉ JEDNÁNÍ NA SENIORECH
Pokud na Vás zvoní někdo cizí, nasaďte si přídavný řetízek u dveří
a zeptejte se, kdo je za dveřmi a co
od Vás potřebuje. V současné době
se stále vyskytují podvodníci, kteří se
vydávají za různé pracovníky. Říkají,
že jdou vracet přeplatky za služby,
chtějí rozměňovat peníze atd. Další,
bohužel „velice úspěšní“ podvodníci
se vydávají za rodinné příslušníky,
osoby blízké, jejich známé atd. a pod
smyšlenou legendou se snaží dostat
lidem do jejich bytů, ze kterých poté
odcizí zejména finanční hotovost
a jiné věci. Tito podvodníci bývají
častokrát hodně výřeční, přesvědčiví a jsou výbornými manipulátory.
Nejčastější smyšlené legendy, které
používají, jsou: darování a přinesení věcí ze zabíjačky, půjčení peněz
na opravu porouchaného vozidla,
půjčení peněz na náhlé výdaje v souvislosti s onemocněním osoby nebo
půjčení peněz na uhrazení dluhu
jejich blízké osoby, která je za nimi
posílá atp…

V případě, že si nejste jistí, a pojmete podezření, že by se mohlo
jednat o podvod, volejte na linku 158
nebo 156. Sdělte, co se stalo, a také
reagujte na zpětné volání policie, což
může být i ze skrytého čísla. Následně
umožněte policistům vstup do domu
a spolupracujte s nimi. Pokud máte
možnost a neohrozí to Vaši bezpečnost, pokuste se podezřelou osobu
například vyfotografovat nebo nahrát.
Pokud to nejde, zapamatujte si alespoň popis této osoby, který následně
policistům sdělíte.
Pokud skutečně dojde ke spáchání
trestného činu, může být například
fotografie pachatele nebo jeho popis
klíčovým důkazem, který může velmi
přispět k jeho vypátrání. Policie je
oprávněna zveřejňovat fotografie
pachatelů v médiích apod. Sami však
fotografie pachatelů (např. na sociálních sítích) nezveřejňujte. ~
por. Bc. Karel Popela,
vedoucí 2. OOK OŘ PI

JEDLÉ OLEJE
od smažení nevylévejte do
kanalizace, vyhazujte je
v uzavřených PET lahvích
do kontejnerů na olej.
STANOVIŠTĚ:
Internacionální / Stehlíkova,
K Horoměřicům na konci
u trafostanice,
stanoviště kontejnerů
Suchdolská (sběrný dvůr).
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Během letošního roku se výrazně
navýšilo množství plastových, kovových,
papírových a skleněných obalů i kartonů, v závěru roku množství obalů ještě
vzroste. Možnosti zvýšení počtu nádob
a četnosti odvozu jsou na straně
Pražských služeb, a.s. naprosto
minimální. Prosíme občany o maximální
redukci objemu všech obalů, důsledné
třídění a udržování pořádku na stanovištích tříděného odpadu.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
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~ vzalo na vědomí plnění a čerpání

rozpočtu MČ Praha-Suchdol za I.
pololetí roku 2020.

~ schválilo rozpočtové provizorium

pro měsíční čerpání rozpočtu MČ
Praha-Suchdol na rok 2021 do výše
1/12 celoročního objemu schváleného rozpočtu na rok 2020.

~ schválilo přijetí účelové neinves-

tiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
ve výši 880.000 Kč na akci Údržba
zeleně v MČ – výsadby stromořadí a
obnova polní cesty.

~ schválilo přijetí účelové investiční

dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v
celkové výši 2.350.000 Kč na akci
Revitalizace ploch y u BD Výhledy,
ve výši 2.200.000 Kč na akci Obnova části ulice Suchdolská – změna
povrchů, výsadba stromořadí.

~ schválilo přijetí účelové dotace ve

výši 2.600.000 Kč na akci „Lávka
přes Únětický potok a navazující cyklostezka“, její přípravu a realizaci.

~ schválilo přípravu a realizaci

následujících akcí souvisejících
s naplňováním cílů hl. m. Prahy v
rámci „Adaptační strategie na změnu klimatu“:
Údržba zeleně v MČ – výsadby stromořadí a obnova polní cesty;
Revitalizace plochy u BD Výhledy;
Obnova části ulice Suchdolská –
změna povrchů, výsadba stromořadí.

~ schválilo výzvu Ministerstvu dopra-

-v době od 00:00 do 5:30 bez
leteckého provozu
-v době od 5:30 do 6:00 provoz bez
omezení.
Cílem navržené úpravy je snížit
negativní vliv hluku z leteckého
provozu na zdraví obyvatel v okolí
letiště při přistávání a startech letadel v noční době, především v tzv.
„core night“, kdy je riziko rušení
spánku nejvyšší.

~ vzalo na vědomí informaci o aktuál-

ní situaci a provedených opatřeních
na zmírnění dopadů šíření koronaviru Covid-19 na území městské části.

~ schválilo přijetí neinvestiční dotace

vy omezit letecký provoz na obou
stávajících drahách Letiště Václava
Havla v noční době od 22:00 do
6:00 takto:
-v době od 22:00 do 24:00 provoz
bez omezení

ve výši 2.001,5 tis. Kč na posílení
mzdových prostředků zaměstnanců
škol a školských zařízení včetně
podpory pracovníků ve stravování
v oblasti obecního školství.

epoxidové uzávěry betonového
podkladu.

a s nabídkou na snížení ceny projekčních prací na tuto dokumentaci
o 600 tisíc Kč bez DPH za následujících podmínek:
-c
 ena stavebních prací včetně
VRN a ON dle rozpočtu projektanta ve výši 166,2 mil. Kč bez DPH
v cenové úrovni 2020,
-současně s pracovním návrhem
dokumentace předloží projektant
pracovní rozpočet stavby.

Z JEDNÁNÍ RADY

~ na základě provedeného průzkumu
cen vybrala dodavatele dodávky
a montáže povrchu EPDM tl. 11 mm
a oplocení na akci „Rekonstrukce
hřiště Rybářka“ společnost Linhart
spol. s r.o., IČ: 47052121 za předpokládanou cenu 346.490 Kč bez
DPH.

~ souhlasila s úpravou mlatové ob-

služné cesty pod Palpostem proti
nátoku cizí vody. Rada souhlasila,
aby zakázku provedla společnost MBM TRADE CZ, s.r.o., IČO:
25507222, která byla původním
zhotovitelem této cesty, a to za
cenu 81.602 Kč bez DPH.

~ vzala na vědomí informaci o vlhkosti v konstrukční vrstvě podlahy
v 1. PP a souhlasila s dalším čerpáním investičního fondu ZŠ M. Alše
ve výši 179 170,67 Kč na financování
opatření proti vlhkosti před pokládkou nové krytiny formou provedení

~ schválila dodatek č. 1 ke smlouvě

č. 038/2020 - Zhotovení projektové
dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci
„Rekonstrukce komunikací Starý
Suchdol“, který spočívá v posunutí
termínu dodání dokumentace z důvodu nedokončeného projednávání koncepční studie komunikací
pořizované HMP.

~ v návaznosti na usnesení ZMČ
9/7/2020 ze dne 25. 6. 2020 schválení studie „Sportovní hala
s venkovním sportovištěm u ZŠ“
ve variantě „ekonomický standard
bez druhého podzemního podlaží a spojovacího krčku“ v zájmu
zrychlení přípravy (časová prodleva
při schvalování studie) a snížení
nákladů souhlasila se sloučením
přípravy dokumentace pro ÚR a SP

~ souhlasila po úpravách se zněním

„smlouvy o smlouvě budoucí darovací“ na vodovod Na Rybářce mezi
MČ Praha-Suchdol a hl. městem
Praha, IČ 00064581, zastoupeným
na základě plné moci Pražskou vodohospodářskou společností a.s.,
IČ 25656112. Rada pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Dále
rada souhlasila po úpravách se zněním „smlouvy o úpravě vzájemných
vztahů mezi smluvními stranami“
na spolupráci v průběhu přípravy
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a realizace vodovodu Na Rybářce
mezi MČ Praha-Suchdol, Pražskou
vodohospodářskou společností
a.s., IČ 25656112. a společností
Pražské vodovody a kanalizace,
a.s., IČ: 25656635 a souhlasila
s prohlášením přijetí závazku ve
věci VPS vymezené v ÚP hl. m.
Prahy.

~ s ohledem na dlouhodobý velmi

špatný stav povrchů a prodloužení
termínu dokončení stavby trvá na
usnesení 70.1, tedy na provedení
řádné opravy komunikace v ulici Vysokoškolská v asfaltovém povrchu
a nesouhlasí s převzetím komunikace bez provedení řádné opravy dle
podmínek rady HMP.

~ nesouhlasila s plánovaným pod-

statným zkrácením otevírací doby
pošty Praha 620 od října 2020
a žádá vedení České pošty o přehodnocení omezení provozu.

~ souhlasila s organizací kampaně

„Pěšky do školy“ v rámci projektu
Smacker.

~ vzala na vědomí představení

7 variant řešení dopravy v krčku
ulice Pod Rybníčkem, které budou
projednány s Policií ČR a IZS.

~ vzala na vědomí stav přípravy

výstavby veřejného osvětlení v MČ,
kterou zajišťuje HMP.

~ schválila Smlouvu o bezúplat-

ném převodu majetku HZS hl. m.
Prahy (č. sml. převádějícího HSAA
7578 –21/2020) v celkové účetní
ceně 481.949,77 Kč městské části
Praha-Suchdol pro potřeby JSDH
Suchdol.

~ požádala Městskou policii HMP

a Policii ČR o prověření stížnosti.
Rada souhlasila s objednáním
24hodinového akreditovaného

měření hluku včetně monitoringu
dopravy a vyhodnocení na komunikaci Pod Rybníčkem u společnosti Akustika Praha s.r.o. za cenu
34.000 Kč.

~ schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě

o dílo č. 171/2019 – akce „Terminál
Výhledy – studie proveditelnosti“,
kterým se redukuje předmět díla
a snižuje se cena díla.

~ souhlasila s uzavřením kupní

smlouvy se společností Chemotex
Děčín, a.s., IČ: 62240471, na nákup
1 560 kg dezinfekce Flore-Covid za
celkovou cenu 106.417,- Kč včetně
DPH.

~ na základě provedeného výběro-

vého řízení souhlasila s výběrem
společnosti WoXi think different
s.r.o., IČ: 24238112 na výměnu
6 ks poklopů v ul. Internacionální
za celkovou nabízenou cenu 77.700
Kč bez DPH. Rada uložila úřadu
městské části, aby prověřil stav
kanalizačních poklopů i v dalších
ulicích, zejména tam, kde byly, jsou
nebo budou obnovovány povrchy
komunikací v souvislosti s obnovou
vodovodních řadů nebo výstavbou
kanalizací.

~ vzala na vědomí, že úřad městské

části pro nezbytné rozšíření oprav
asfaltového povrchu v ul. Gagarinova v úsecích Internacionální
- Osvobození a Lysolajská - Suchdolská oslovil společnost Subterra
a.s. IČ: 45309612. Rada souhlasila
s objednáním opravy u společnosti
Subterra za cenu 970.550,- Kč bez
DPH.

~ uložila úřadu městské části neprodleně upozornit všechny prodejce
na ustanovení provozního řádu
ohledně požadavku na omezení
hluku na trhu a tržních místech,
a to včetně hudební produkce

a hlasitých projevů ze strany prodávajících.

~ na základě doporučení komise

pro posouzení a hodnocení nabídek účastníků v zadávacím řízení
na akci „Vybavení KKC - dělicí akustická stěna“ z předložených nabídek vybrala jako zhotovitele
zakázky společnost FLEXIca systems s.r.o., IČ: 25725343, za cenu
175.550 Kč bez DPH, tj. 212.415 Kč
s DPH 21 %; vybraný zhotovitel
podal nabídku s nejnižší cenou.

~ vzala na vědomí informaci starosty,

že v minulých dnech byl monitorován stav dopravy v krčku ulice Pod
Rybníčkem a že následně byli dopravci a řidiči, kteří nerespektovali
zákaz vjezdu nákladních automobilů
nad 3,5 t, vyzýváni, aby pro příjezd
na stavby používali jiné trasy. V
některých případech byla odezva
kladná a po upozornění tito řidiči
používali jiné trasy. Informace byly
předány Polici ČR a Městské policii
hl. m. Prahy. PČR bude stížnosti
dále řešit a slíbila zvýšit kontrolu
dodržování omezení průjezdu.

~ souhlasila s předáním následujících

stok a zařízení splaškové kanalizace
evidované v majetku MČ Praha-Suchdol do správy spol. VAK Beroun s.r.o., - splaškové kanalizace
v komunikacích Bažantní, U Kapličky, Ke Kozím hřbetům, Starosuchdolská a splaškové kanalizace na
Alšově vyhlídce.

~ souhlasila s umístěním Z-BOXu

Zásilkovny společnosti Zásilkovna
s.r.o. na Suchdolském náměstí
naproti č.p. 734 (radnice městské
části Praha-Suchdol). Rada vyhlásila záměr na výpůjčku části pozemku parc.č. 2375 v k.ú. Suchdol
o výměře 1 m2, Suchdolské náměstí,
pro umístění Z-BOXu Zásilkovny.

Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady městské části jsou k dispozici i na stránkách www.praha-suchdol.cz.
Přečíst si zápis online můžete i v místní veřejné knihovně, kde je přístup k internetu zdarma.
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PRO CHYTRÉ HLAVY

Luštění a hry

,

Milí čtenáři,
doufáme, že jste si užili šachové úlohy i osmisměrku v minulém čísle. Dnes Vám opět
přinášíme tři nové diagramy a osmisměrku se zimní tematikou. Šachové úkoly jsou, jako
vždy, označeny vpravo nahoře symboly pěšců podle obtížnosti od nejlehčího (jeden pěšec)
k nejkomplikovanějšímu (tři pěšci). Správná řešení šachových úloh, jak z minulého, tak
i z tohoto čísla, tentokrát naleznete na straně 28. V tajence zimní osmisměrky pak najdete
dvě slova, kterými doplníte citát od Jana Wericha.
Přejeme Vám příjemnou zábavu!

Zimní osmisměrka
BIATLON, BRUSLE,
CUKROVÍ, ČAJ, DÁREČKY,
JEŽÍŠEK, JMELÍ, KAMNA,
KAPR, KOLEDA, KOS,
KOULOVÁNÍ, KRY, KULICH,
LEČ, LED, LYŽE, LYŽOVAČKA, MRÁZ, ROK, RUKAVICE,
SMRK, SNĚHULÁK, SNÍH,
SNY, SÝKORKA, ŠÁLA, TRH,
VÁNOCE, ZIMA, ZVON

„Kdo chce, hledá _ _ _ _ _ _. Kdo nechce, hledá _ _ _ _ _. “ Jan Werich
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• zajištění realizace rekonstrukce/stavby
• autorský dohled při realizaci projektu
• konzultace, poradenství
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Kompletní zpracování interiéru, od návrhu až po realizaci
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EGYTA

„SPLNÍME VAŠE SNY“

STAVBY
NA KLÍČ

FASÁDY:
REALIZACE,
OPRAVY

REKONSTRUKCE
BYTŮ A DOMŮ

PVC, ALU OKNA,
DVEŘE A ZIMNÍ
ZAHRADY

STÍNÍCÍ
TECHNIKA

PŮJČOVNA
A PRONÁJEM
LEŠENÍ
A PŘÍVĚSNÝCH
VOZÍKŮ

tel.: 773 59 89 40, 721 85 61 03
info@egytagroup.cz, www.egytagroup.cz
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Budy ká 17/3a, Praha-Suchdol |
e-mail: info@damaokna.cz | www.damaokna.cz

Řešení šachové úlohy z minulého čísla.

Řešení šachové úlohy z tohoto čísla.
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tel.:

+420 603 994 995
e-mail: INFO@SALONAURORA.CZ
K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6
4/2020
WWW.SALONAURORA.CZ
INZERCE
GPS: 50.1407636N, 14.3804083E

Spolehlivý realitní makléř

K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6

Roderik Hyrman

• Rámování
• Napínání plátna
• Alu rámy a zrcadla
• Paspartování
• Restaurování a čištění obrazů
• Renovace rámů
• Zlacení, stříbření
• www.realitni-asistent.cz
Prodej obrazů a graﬁky
• UV skla muzeální kvality
K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6
• Patina
GPS: 50.1407636N, 14.3804083E
• Laminace

603 456 275

roderik@hyrman.cz

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

+420 608 001 372

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359

kl.

Zá

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

ola

šk

ramysuchdol@gmail.com

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

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

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359

• Rámování
•
• Napínání plátna
•
• Alu rámy a zrcadla
•
• Paspartování
•
• Restaurování obrazů •
• Renovace
rámů kl. škola
BUS
– zast. Suchdol

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

Zá

107, 160, 359

OBRAZ �

RáMOVáNÍ

K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6

+420 608 001 372
ramysuchdol@gmail.com
Volejte či pište v případě nepřítomnosti
nebo mimo otevírací dobu.
Pracujeme mimo dílnu.
Děkujeme za pochopení
a těšíme se na spolupráci.

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

zdroj: www.mapy.cz

zdroj: www.mapy.cz

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

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359

kl.

Zá

Kadeřnictví

ZDENĚK PLEŠNER ml.

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
Kamýcká
126/8,
Praha-Suchdol
 kovovýroba

otevíraní
zabouchnutých
dveří
bytů
tel: 220 920 499
DOPRAVA PO SUCHDOLE ZDARMA
Zdeněk Plešner ml., tel.: 602 196 366
Do našeho
dobrého
Kamýcká
814/125, Praha-Suchdol
e-mail:
zdenek.plesner@repasekovani.cz
kolektivu přijmeme
www.repasekovani.cz

kadeřnici
Skvělý dárek
20
Razítka
pod stromeček!
/kadeřníka
Levné fotoknihy

jižHPP
do i24
hodin! úvazek či brigádu.
na
zkrácený
Ob�e�n���� on-����
se ���v�u 20 %,
v��ve��ět�
��o�ně
Zájemci,
kontaktujte
nás
na telefonních
S���d��e. číslech:
na
Sleva platí
jen379
pro objednávky
on-line.
Fotokalendáře
604
272
(Marie
Plassová), pro
rok
603 516
975 (Daniela2021!
Langerová).
www.powerprint.cz
OVOCNÁŘSKÁ FARMA

PRODEJ
JABLEK

zdroj: www.mapy.cz

zdroj: www.mapy.cz

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

od 9,- Kč/kg

PRODEJ SUCHDOL
Brandejsovo náměstí:

Brandejsovo nám. 1, Praha 6 – Suchdol

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

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

Pro zajímavější nabídky pojištění
se zastavte u nás na pobočce.
VÁŠ PORADCE

%

S�E��

ola

zdroj: www.mapy.cz

1/2020

ZÁMEČNICTVÍ

šk

Suchdolská
pobočka
v novém kabátu!

ř

INZERCE

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

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359

š
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RáMOVáNÍ

ř

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
21.10.2019 10:12:58
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S námi v tom
nejste sami
Generali česká pojišťovna Vám pomůže
v těžkých situacích. Můžete si u nás
sjednat:
• pojištění osob – životní, úrazové
• pojištění majetku – domácnost, bydlení
• pojištění motorových vozidel
• pojištění odpovědnosti
• doplňkové penzijní spoření a jiné
Možnost sjednání i bez osobní návštěvy
(email ,tel.):
Brandejsovo náměstí 1219/1, Praha – Suchdol
PO – ČT 8.30 –12:30 a 13 –17 hodin,
PÁ zavřeno
Jaroslav Pařík, M 603 830 878
jaroslav.parik@generaliceska.cz

Zástupce Generali České Distribuce a.s.,
dceřiné společnosti Generali České pojišťovny a.s.
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Přejeme Vám nádherné Vánoce
a hlavně pevné zdraví.
Tým kosmetiček salonu Daniell.

Nabízíme vánoční vouchery na služby
v roce 2021 a budeme se těšit na návštěvu.

Uzoučká 1028/3, Praha 6, Suchdol 165 00
Tel: 739 659 390
www.salondaniell.myfox.cz
Facebook: Salon Daniell E-shop

SUCHDOLSKÉ LISTY
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V Ý uka 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

■
■
■
■

PRÁCE MINIBAGREM
ODVOZ ODPADŮ
ZEMINY ■ SEKÁNÍ
VYKLÍZENÍ ■ BETONY

E-mail: pakk@seznam.cz

777 12 12 21

www.odpad-kontejnery.cz
3240
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