
a Suchdole nás v poslední 
době kromě covidu-19 trápí 
také strach o majetek a naše 
vlastní bezpečí. Městská část 
proto zintenzivnila kroky, 

které povedou k zajištění větší bez-
pečnosti v okolí našeho bydliště. Na 
posledním zasedání Zastupitelstva 
MČ proběhla rozsáhlá diskuse se 

zástupci Policie ČR a městské policie 
o aktuální bezpečnosti na Suchdole 
a také ohledně hlídkové činnosti. 
Zastupitelé rozhodli, že MČ bude 
požadovat zintenzivnění hlídkové čin-
nosti, doplní kamerový systém a bude 
v maximální možné míře komunikovat 
s obyvateli Suchdola o bezpečnostní 
situaci a přijatých opatřeních. Je pro 

nás všechny prioritou, abychom se na 
Suchdole cítili bezpečně. Je i na nás 
Suchdolácích všímat si, co se kolem 
nás děje, a na případnou podezřelou 
činnost upozornit policii. Jde nám 
všem o stejnou věc – aby byl Suchdol 
bezpečným místem pro život náš  
i našich dětí. ~

[red]

N

www.praha-suchdol.cz
praha-suchdol

občasník městské části Praha–Suchdol
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Z RADNICE

Covid-19 je kolem nás už rok a zatím se nezdá, že bychom 
se ho brzy zbavili. Jsme z toho nešťastní, bezradní, nervóz-
ní, protože už to trvá dlouho. Vláda se sice pandemii snaží 
nějak řešit, ale fatální srpnové a zářijové selhání se projevu-
je ve vysokém počtu nakažených a bohužel i zemřelých od 
října až do teď. 

Škola, děti, rodiče, on-line výuka. Všichni se snaží dělat 
vše co nejlépe. Výsledek zatím neznáme, ale spíš máme 
pocit, že se nic moc nezlepší. Vzdělávání a výchova dětí jsou 
velmi důležité, a přitom školy patří k nejrizikovějším místům 
nákazy. 

Očkování s velkými komplikacemi odstartovalo a snad 
se brzy podaří naočkovat nejvíce rizikové skupiny seniorů. 
Přestože se na ostatní dostane až někdy v létě, je to důležitý 
proces. Bez očkování většiny nás se pandemie nezbavíme. 
Všem zúčastněným patří poděkování, stejně tak lékařům  
a zdravotním sestrám.

Zprávami, které nás téměř pravidelně informují o nezod-
povědném chování řady zodpovědných, se nesmíme řídit, 
vrcholoví politici nemusí být naším vzorem.

Co můžeme udělat pro to, abychom stávající situaci 
zvládli a měli lepší náladu?

Návod najdete třeba v závěru Čapkovy Pošťácké pohád-
ky, kterou můžete zhlédnout na YouTube kanálu městské 
části. Píše se v ní o autě, které si krásně frčelo, když je řídil 
šťastný šofér. 

Je třeba vydržet, už jen pár měsíců, nevzdávat to, být aktivní, 
sportovat nebo chodit do přírody. A ta v okolí Suchdola je oprav-
du krásná. Můžeme si také užívat on-line koncertů a divadel- 
ních představení… a pomáhat si. Děkujeme za vaši trpělivost. 

Když budete potřebovat, obraťte se na radnici, rádi se 
vám budeme snažit pomoci. Společně to dáme. ~

Petr Hejl, 
starosta městské části Praha-Suchdol

Koronavirus pohledem starosty

U

Za Suchdol lepší
Suchdol vždycky byl a je bezpečným místem pro život. 
Nicméně v poslední době je potřeba tu bezpečnost 
trochu podpořit. Radnice intenzivně spolupracuje  
s Policií ČR i městskou policií a podniká kroky, které 
povedou k zajištění větší bezpečnosti na Suchdole.

licemi Suchdola několikrát 
denně projíždí auto s policej-
ní hlídkou a funguje zde  
i strážník. Co pro bezpeč-
nost můžeme udělat my jako 
občané? Především si všímat 

dění okolo nás a při podezření na ne-
kalou činnost, například výtržnictví, 
ihned upozornit městskou policii na 
čísle 156. Policii ČR na čísle 158 vo-
lejme v případě, že máme podezření 
na trestný čin. 

Ale ať už zvolíme jakékoli telefon-
ní číslo z těch dvou, bude to správ-
ně. Obě policejní složky spolu úzce 
spolupracují a jsou schopné udělat 
zákrok na místě bezprostředně po 
jejich zkontaktování. Další zásadní 
věc je, abychom před příjezdem 
policie v dané situaci neznehodnotili 
stopy. Zní to skoro jako z nějaké  

detektivky, ale pro další postup po-
licie a následné vyšetřování je hlavní 
nechat věci tak, jak byly v okamžiku 
například krádeže, vloupání atd. 
Jen tak bude policejní vyšetřování 
efektivnější. 

Policie bohužel nemá kapacity  
na navýšení počtu strážníků pro  
naši městskou část. Každopádně  
s ní radnice aktivně domlouvá další 
policejní posily jako trvalou hlídku na 
Suchdole. Jsme tu všichni kamará-
di, známí, jsme suchdolská rodina. 
Proto kdyby měl někdo chuť a čas 
občas vypomoci našemu strážníkovi, 
iniciativě se meze nekladou. Stačí 
kontaktovat radnici na posta@pra-
ha-suchdol.cz nebo na telefonním 
čísle +420 222 361 411.

Pavla Bradáčová

Městská část nabízí:

VÝDEJ ROZLÉVANÉ  
DEZINFEKCE 

PONDĚLÍ 15., 29. BŘEZNA,  
12. A 26. DUBNA

OD 16 DO 17 HODIN 
ve dvoře za radnicí 

JEDNORÁZOVÉ  
CHIRURGICKÉ ROUŠKY

PRO POTŘEBNÉ (SENIORY  
ČI SPOLUOBČANY V NOUZI)

výdej v kanceláři starosty

POMOC S REGISTRACÍ  
NA OČKOVÁNÍ PROTI  

COVIDU-19

POMOC SENIORŮM 
(vyzvednutí léků, nákup  

potravin, venčení psů apod.)

POTRAVINOVÁ VÝPOMOC  
Z POTRAVINOVÉ BANKY
(pro osoby v nouzi, matky 

samoživitelky, seniory apod.)

mobil: 776 319 737, 
telefon: 222 361 411 

e-mail: spolu@praha-suchdol.cz
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Bezpečí  
především
 

„Tohle za našich mladých let nebývalo!“ 
řekla by mi dnes moje babička při povídání  
o kriminalitě kolem nás. No jo, babi, ale ono to 
bylo. Akorát v jiné formě a taky se o tom tolik 
nemluvilo. Ono vlastně ani nebylo kde. Televize 
nebyla, v novinách si člověk mohl přečíst jen 
nezávadné zprávy harmonizující s režimem,  
a co se semlelo v hospodě Na Růžku, to už 
byly vyloženě pivem přibarvené drby. A hlav-
ně – tehdy ještě neexistovaly žádné sociální 
sítě. Právě ty jsou líhní sdílených zpráv, které 
se řetězovou rychlostí rozbíhají napříč všemi 
uživateli nehledě na to, zda jsou ověřené, či ni-
koli. Sociální sítě jsou dobrý služebník, ale zlý 
pán. Pokud se nestanou nástrojem ke sdílení 
nepravdivých informací a nevyvolávají paniku, 
jsou ideálním prostředkem, jak mít informace  
z první ruky, a to bezprostředně. Musím za sebe 
kvitovat fungování facebookové skupiny Živý 
Suchdol, kam se Suchdoláci naučili obracet, 
když něco potřebují, shánějí, nabízí nebo zkrát-
ka jenom informují. Je to výborné komunikační 
médium. Něco jako on-line hospoda Na Růžku. 
Teď trochu zabrousím do již zmíněné a tolik na 
sociální síti diskutované bezpečnosti na Such- 
dole. Informujme o podezřelé činnosti, jen se 
vyvarujme dezinformací. Podělme se o tom na 
Živém Suchdole, ale současně neprodleně 
kontaktujme také městskou policii nebo Policii 
ČR. Obrovsky to usnadní podezřelou osobu vy-
pátrat a zabránit tak dalším přestupkům nebo 
trestným činům. Je fajn, že Suchdoláci drží při 
sobě. Že se na sebe vzájemně obracíme s va-
rováním, prosbou či jen tak. Když se mě někdo 
zeptá, kde bydlím, odpovím: „Na Suchdole. My 
jsme taková jedna velká rodina.“ Na Suchdol 
nedám dopustit. Všichni táhneme za jeden 
provaz. 

  ~ PAVLA BRADÁČOVÁ

SUCHDOLSKÉ LISTY — občasník pro občany Prahy-Suchdola a Sedlce
vydává městská část Praha-Suchdol, IČ: 00231231, 4—6 vydání ročně. Redaktor-
ka: Pavla Bradáčová. Redakční rada: členové zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. 
Příspěvky a inzerci je možno podávat na adrese: MČ Praha-Suchdol,
Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol, www.praha-suchdol.cz, tel.: 222 366 824, 
e-mail: redakce@praha-suchdol.cz, Grafická úprava: M. Zoubková. Příspěvky 
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Z RADNICE

Hledáte, na koho se obrátit v tísni? Kam zavolat, když jde o život váš nebo vašich 
blízkých? Zde uvádíme přehled některých důležitých kontaktů na tísňové linky a linky 
pomoci v krizi.

Přehled tísňových linek 

Při hovoru s operátorem uveďte:

Své jméno a číslo telefonu, ze  
kterého voláte, a místo, odkud voláte. 

Co se stalo a jakého rozsahu udá-
lost je (popis události, co je ohroženo 
nebo zasaženo, jaký je počet postiže-
ných).

Kde přesně se událost stala  
(např. adresa – okres, obec, ulice, číslo 
popisné nebo orientační, číslo silnice, 
kilometr, směr jízdy, případně bližší 
určení ve volném terénu).

Dále odpovídejte na další dotazy 
operátora tísňové linky.

Po ukončení hovoru může být usku-
tečněn zpětný hovor pro ověření udá-
losti nebo zpřesnění některých údajů, 
např. příjezdové trasy, žádost o vstup  
do obytného domu apod. Hovor může 
být i ze skrytého čísla, nelekejte se.

Nebojte se na tísňovou linku ozna-
movat i možné poznatky k podezřelým 
osobám, vždy je nutné mluvit stručně, 
snažit se popsat situaci či podezře-
lé osoby, oblečení, chování apod. 
a správně navést policisty k místu 
výskytu podezřelých osob či jednání. 
Buďte všímaví ke svému okolí, věnujte 
pozornost cizím osobám – nezvaný 
návštěvník se může dostat do domu, 
když využije otevření dveří a vydává se 
za souseda, plynaře apod.

VOLÁTE, ALE NEVÍTE, KDE JSTE?
V případě nebezpečné události,  
kdy voláte na tísňovou linku a nevíte, 
kde se nacházíte, je to jednoduché:  
v Praze je na sloupech veřejného 
osvětlení číslo, které nahlásíte ope- 
rátorovi.

V případě nehody na železničním 
přejezdu jsou tato čísla uvedena na 
semaforu nebo železničním kříži.  
Na dálnicích slouží k upřesnění místa 
tzv. kilometrovníky nebo SOS hlásky.

V současné době můžete do svých 
chytrých mobilů zdarma instalovat 
aplikaci Záchranka, která může za-
chránit život vám nebo vašim blízkým.

Díky aplikaci máte propojení  
s operátorem, víte, kde se nachází 
nejbližší defibrilátor, zubní pohoto- 
vost apod. a lze ji plnohodnotně využít 
také při cestách do zahraničí. Ať už se 
chystáte do Rakouska, Maďarska nebo 
na slovenské hory, aplikace Záchranka 
bude při vašich cestách vždy připrave-
na kontaktovat místní záchranné slož-
ky včetně odesílání informací o poloze 
a zdravotním stavu. Vše bez nutnosti 
stahovat a instalovat další aplikaci.

Více informací na 
www.zachrankaapp.cz

Jak volat na tísňové linky

Tísňová 
volání 

Telefonní 
číslo

Policie České republiky 158

Rychlá zdravotnická 
záchranná služba 

155

Hasičský záchranný 
sbor České republiky 

150

Integrovaný záchranný 
systém České 
republiky 

112

Městská policie 
Obecní policie 

156

SMS tísňová linka 
pro neslyšící 

603 111 158

Pomoc obětem  
obchodování s lidmi

Telefonní 
číslo

Další 
informace

SOS linka La Strada 
ČR, o. p. s. 

222 717 171 pomoc@strada.cz

Magdala 737 234 078

Pomoc dětem 
v krizi

Telefonní 
číslo

Další 
informace

Linka důvěry Dětského 
krizového centra

241 484 149 problem@ditekrize.cz

Linka bezpečí 116 111 pomoc@linkabezpeci.cz

Linka právní pomoci 
Nadace Naše dítě 

777 800 002 
(ST 10-18 

hodin)

lpp@nasedite.cz

Rodičovská linka 606 021 021 pomoc@rodicovskalinka.cz

Pomoc seniorům 
v krizi

Telefonní 
číslo

Další 
informace

Zlatá linka seniorů 800 200 007 (PO-PÁ 8-20 hodin)

Linka pro seniory 
ŽIVOT 90

800 157 157 (24 hodin 7 dní v týdnu)

Pomoc obětem 
trestných činů 

Telefonní 
číslo

Další informace

Linka Bílého kruhu 
bezpečí, o.s. 

116 006 www.bkb.cz
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ROZHOVOR

Na nic nečekejte a volejte 156, říká 
Zdeněk Kovanda, ředitel Obvodního 
ředitelství Městské policie Praha 6

ešíme to teď téměř všichni na 
Suchdole. Bezpečí nás, našich 
domovů i našich sousedů. Co  
s tím? Jaké máme možnosti,  
jak spolupracujeme s policií  

a co sami můžeme udělat pro zvýšení 
bezpečnosti na Suchdole? O tom jsme 
si povídali s Bc. Zdeňkem Kovandou, 
DiS, ředitelem Obvodního ředitelství 
Městské policie Praha 6.

 
Zaznamenali jste zvýšenou krimi-

nalitu v MČ Praha-Suchdol? Například 
častějšími nahlášenými případy  
podezřelé činnosti od občanů? 

Nelze říci, že by se počet oznámení 
občanů významně navýšil oproti stan-
dardu, jen se v jejich skladbě častěji 
objevují jednání snižující pocit bezpečí 
občanů. Mám na mysli např. snahu 
vybírat peníze údajnými pracovníky 
svozové firmy celkem ve dvou přípa-
dech, dále poškození informační cedule 
v komunitní zahradě, ale také výskyt 
mládeže pod vlivem alkoholu. Bohužel 
některá oznámení jsou prováděna s ča-
sovým odstupem např. e-mailem nebo 
vyčtená ze sociálních sítí, což vylučuje 
aktuální provedení zákroku a elimina-
ci protiprávního jednání v aktuálním 
čase. Významně by napomohlo řešení 
situace, kdyby občané přímo zavolali 
městskou policii na číslo 156. 

Informace jsou v mnohých případech 
předávány s ohledem na jejich charak-
ter přímo Policii ČR na linku 158, která 
nemá povinnost nám je zpětně sdě-
lovat, avšak v rámci dobře nastavené 
spolupráce situaci společně vyhodno-
cujeme a přijímáme opatření ke zvýšení 
preventivního dohledu, především ve 
večerních a nočních hodinách. V denní 
době je tato činnost prioritně vykoná-
vána příslušným strážníkem. Jsme ve 
spojení s panem starostou, se kterým 
rovněž negativní jevy konzultujeme  
a přijímáme k nim potřebná opatření  
v rámci našich současných personál- 

ních možností. Informacemi o bezpeč-
nostní situaci rovněž disponuje kolega 
okrskář na Suchdole, se kterým je 
průběžně vyhodnocujeme a v případě 
potřeby na ně reagujeme i v době 
jeho nepřítomnosti.

 
Jaké jsou možnosti posílení poli-

cejních hlídek na Suchdole? Existují 
pro to nějaké podmínky, za kterých 
je možné zvýšit frekvenci policejního 
dozoru v městské části?

Dohled nad místními záležitostmi  
veřejného pořádku je především  
komplexní záležitostí a musí zahrno- 
vat nejen pozornost na místní stav  
veřejného pořádku, ale i na plnění  
tzv. celopražských úkolů plněných 
především na celém území našeho ob-
vodního ředitelství. Z nich je v součas-
né době nejaktuálnější ochrana života 
a zdraví osob bez domova vystavených 
nepříznivým povětrnostním vlivům, 
dohled nad dodržováním platných 
nařízení, omezení a zákazů v rámci 
koronavirové pandemie. Dále pravidel- 

ný dohled nad dodržováním veřejného 
pořádku a v neposlední řadě i situace  
v dopravě, která je v přeplněných 
ulicích našeho obvodu mnohdy napjatá. 
Když k tomu přidáme fakt, že se ani 
našim kolegům nevyhýbají nemoci a ka-
ranténní opatření, je navýšení dohledu 
s ohledem na aktuální stav konkrétní 
směny poměrně složitou záležitostí. 
Vždy se však snažíme určitou část 
směny věnovat preventivní činnosti  
v lokalitě Suchdola.

 
Na Suchdole se přímo o naši bez-

pečnost stará strážmistr Vít Bum-
bálek. S čím má  během své služby 
nejvíce práce? Myslíte si, že by se na 
Suchdole měl posílit policejní dozor?

Strážník Bumbálek se především 
věnuje prevenci pouliční kriminality, 
což zahrnuje kontroly míst, kde dochá-
zelo nebo dochází k výskytu trestné 
činnosti, případně jiných sociálně 
patologických jevů. Provádí kontrolu 
míst se známým či předpokládaným 
výskytem sociálně vyloučených osob. 
Také řeší problematiku dopravy v pre-
ventivní oblasti občasným dohledem na 
přechodu pro chodce u základní školy. 
Ve vymezeném rozsahu se věnuje 
problematice dlouhodobě odstavených 
vozidel, ale i represi při porušování 
dopravních předpisů. V současné době 
strážníka Bumbálka hodně zaměstnává 
problémové chování sociálně vylouče-
ných osob na Výhledském náměstí.  
Určitý časový prostor věnuje i kont-
rolám zahrádkářských kolonií, které 
v současné době mohou být terčem 
útoků nenechavců. Co se týče po-
sílení dohledu, tak k němu v rámci 
současných personálních možností 
dlouhodobě dochází. Pokud máte na 
mysli navýšení počtu strážníků v oblasti 
Suchdola, nezbývá než vyčkat příchodu 
nových strážníků k Městské policii  
hl. m. Prahy. ~

[red]

Ř
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Z RADNICE

Rozpočet pro Suchdol na rok 2021
18. února schválilo zastupitelstvo 

rozpočet městské části na rok 2021 
ve výši 71,3 mil. Kč. Základním zdro-
jem rozpočtu je dotace z hl. m. Prahy 
ve výši 39,1 mil. Kč, která je tvořena 
ze 30 % dle počtu obyvatel s trvalým 
bydlištěm v městské části, ze 30 % 
dle počtu dětí ve školách, z 10 % dle 
rozlohy území městské části, z 20 % 
dle rozlohy zeleně a z 10 % dle plochy 
vozovek ve správě městské části. 

Dalším zdrojem je daň z nemovi-
tosti ve výši 6,6 mil. Kč, která je jedi-
nou daní, kterou městská část získává 
přímo od státu, ostatní daně jako 
např. DPH, daň z příjmu právnických  
a fyzických osob obdrží přímo  
hl. m. Praha a městským částem z nich 
pak poskytuje dotace. Mezi další 
příjmy patří nevyčerpané prostředky 
z minulých let (10,9 mil. Kč), výtěžek 
poplatků z výherních hracích přístrojů 
(1 mil. Kč) a financování z vlastní hos-
podářské činnosti (12,5 mil. Kč). 

Hlavními výdaji rozpočtu jsou 
investice do majetku městské části 
ve výši 21 mil. Kč. Od podzimu probíhá 
rekonstrukce kaple sv. Václava, která 
se především týká nosných konstruk-
cí střechy a stropu, na jaře pak bude 
probíhat odvhlčování zdiva a oprava 
interiéru. V kapli, pod několika vrst-
vami nátěrů, byla objevena originální 
fresková výmalba a překvapením i pro 
experty z Národního památkového 
ústavu byla kvalita figurálních maleb 
a rozsah maleb iluzorní architektury 
na stěnách. Restaurování fresek, 
které je finančně náročné, bude ale 
provedeno později až po zajištění 
financování těchto prací.

Na jaře bude zahájena stavba  
„Zahrady se hřbitovem u kaple  
sv. Václava“, kde kromě inženýrských 
sítí a nových areálových komunikací 
bude postaven objekt zázemí hřbitova  
s parkovištěm a dále proběhnou   
zahradnické a krajinářské úpravy 
areálu hřbitova včetně opravy původ-
ní hřbitovní zdi okolo kaple. Předpo-
kládané stavební náklady jsou ve výši 
18,8 mil. Kč bez DPH.

O prázdninách bude v nové budově 
základní školy pokračovat poměrně 
rozsáhlá instalace vzduchotechni-
ky s rekuperací a nové osvětlení ve 
třídách. Bude tak dokončen projekt 
zkvalitnění vnitřních školních prostor 
pro výuku. Na financování této stavby 
bude použita dotace z Evropských 
fondů ve výši 6,2 mil. Kč, kterou měst-
ská část získala v loňském roce. 

Příprava nové multifunkční haly  
u ZŠ s venkovním sportovištěm  
bude letos pokračovat projednáním 
projektu na stavebním úřadě a ná-

sledně přípravou dokumentace 
pro provádění stavby. Náklady na tuto 
etapu přípravy nové sportovní haly 
budou v letošním roce ve výši 3,3 mil. 
Kč. Stavební náklady nové haly jsou 
dle dokumentace pro stavební řízení 
odhadovány ve výši 165 mil. Kč.

Na likvidaci odpadu a provoz sběr-
ného místa je v rozpočtu vyčleněno 
1,5 mil. Kč, na údržbu veřejného 
prostoru, sekání trávy, zalévání a vý-
sadbu zeleně 1,15 mil. Kč a na opravy 
komunikací a chodníků 3 mil. Kč.

Obnova nástavby na multikáru  
na zimní sypání ulic přijde na  
420 tisíc Kč.

Na podporu práce s dětmi tělový-
chovných spolků působících na území 
městské části půjde 800 tisíc Kč. 540 
tisíc Kč je vyčleněno na podporu or-
ganizací působících v sociální oblasti 
(pečovatelská služba a denní stacio-
nář v Horizontu, zajištění možnosti vy-
užití lůžek LDN, zdravotně-sociálních 
a odlehčovacích služeb pro občany MČ 
v Domově sv. Karla Boromejského  
v Řepích a na provoz chráněného byd-
lení Domova Sedlec SPMP). Na granty  
v oblastech vzdělávání, sociální péče 
a kultury je pak vyčleněno 335 tisíc 
Kč. Na realizaci projektů  participa- 
tivního rozpočtu, které budou spolu- 
občané vybírat počátkem května,  
je připraveno 450 tisíc Kč.

Z rozpočtu bude dále městská část 
hradit provoz mateřských škol Gagari-

nova a K Roztokům (2,64 mil. Kč), 
provoz základní školy (6,32 mil. Kč)  
a provoz knihovny 1,71 mil. Kč. 

Mezi další výdaje patří odměny 
zastupitelů, místostarostů a starosty 
ve výši 3,9 mil. Kč. Provoz radnice, 
vozidel a strojů, platy zaměstnanců 
(14 administrativních pracovníků,  
7 zaměstnanců technické čety a dal-
ších manuálních pracovníků), ostatní 
výdaje, jako jsou energie, pohonné 
hmoty, údržba dětských hřišť, revize, 
právní služby, software, opravy 
majetku, pořízení drobného majetku 
apod., přijdou celkem na 5,9 mil. Kč.

V loňském roce byla ve 4. NP bu-
dovy radnice dokončena výstavba tří 
kluboven a sálu se zázemím s bez- 
bariérovým přístupem výtahem. 
Vznikl prostor pro neziskové a neko-
merční kulturně-komunitní centrum, 
prostor pro sociální, kulturní, vzdělá-
vací a společenské aktivity, na nichž 
budou vzájemně participovat nejrůz-
nější skupiny suchdolských obyvatel. 
Na organizaci programů a provoz, 
který – jak doufáme – se v průběhu 
roku snad rozjede, je v rozpočtu  
vyčleněna částka 846 tisíc korun. ~

[red] 
 
 

ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ 
z prořezu stromů dvakrát  

v jarním období:

20.-28. března, 17.-25. dubna
na obvyklých stanovištích

• Výhledské náměstí za trafostanicí,
•  Na Pasece, travnatá plocha u křižo-

vatky Na Vrchmezí,
•  Na Rybářce vedle bývalých sběrných 

surovin, vpravo od cesty do Dolního 
Sedlce,

•  K Drsnici, na konci ulice směrem 
k vysokému napětí, na poli za do-
mem č. 16,

• V Údolí, travnatá plocha u ořešáků.
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Zahrady se hřbitovem 
u kaple sv. Václava
Výstavba hřbitova je dlouhodobým cílem městské části. V roce 2008 proběhla 
změna územního plánu, která vymezila plochu pro nový hřbitov na pozemku 
před kaplí sv. Václava.

a jaře 2017 vyhlásila městská 
část architektonicko-kraji-
nářskou projektovou soutěž 
o návrh „Zahrady se hřbito-
vem u kaple sv. Václava v Pra-
ze-Suchdole“. Předmětem 

soutěže bylo nalezení nejvhodněj-
šího architektonicko-krajinářského 
návrhu vymezení veřejného prostoru 
s novým hřbitovem, sadem, okolím 
kaple sv. Václava a jejich napojení na 
Suchdol a začlenění místa v širším 
kontextu přírodní rezervace Údolí 
Únětického potoka.

Městská část obdržela 11 návrhů 
a porota 4. října 2017 udělila dvě ceny 
a dva návrhy získaly odměny, 1. cenu 
získal návrh č. 7, jehož autory byli 
MgA. Václav Šuba, MgA. Jakub  
Červenka, Ing. arch. Martin Rosa.

Na základě výsledků architekto-
nické soutěže nechala městská část 
připravit projektovou dokumentaci 
na nový hřbitov, který je připravován 
v okolí stávající kaple sv. Václava, 
kterou nyní městská část rekonstruuje. 
Kaple bude v budoucnu sloužit jako 
obřadní místnost v připravovaném 
areálu. Areál nového hřbitova z velké 
části zasahuje do území přírodní re-
zervace Údolí Únětického potoka.

Hřbitov bude umožňovat jak kla- 
sické způsoby pohřbívání, tak  
i moderní, jako je rozptyl či vsyp ke 
kořenům stromů. Plocha vhodná pro 
pohřbívání do země bude v 1. etapě  
o velikosti asi 1100 m2,  v budoucnu se 
pak ve 2. etapě rozšíří o dalších 1850 
m2. Hrobové sekce bude možno plnit 
variabilně buď hroby, nebo urnovými 
hroby. V kolumbáriu u vstupního ob-
jektu bude prostor pro 116 kójí se  
4 urnami. Plocha vymezená pro 
vsypovou loučku bude o velikosti asi 
200 m2 a sadové, zahradnické a kra-
jinářské úpravy území proběhnou na 
ploše asi 3000 m2, částečně v oblasti 

přírodní památky. Akce představuje 
v 1. etapě výstavby nového hřbitova 
vybudování vstupního objektu se 
zázemím, kolumbária, hrobových 
zídek, komunikací a chodníků, oplo-
cení, osvětlení, parkoviště a sadové, 

zahradnické a krajinářské úpravy  
areálu. Další informace k tomuto 
projektu jsou na webu městské části 
v sekci Projekty (https://praha-such-
dol.cz/hrbitov). ~

[red] 

Studie hřbitova – vstupní prostor

Studie hřbitova – kolumbárium
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Vážení sousedé, milí přátelé i kamarádi ze Suchdola,
aždý z nás doufal, že do tohoto roku vstoupíme  
s radostí, že noční můra jménem Covid je u konce. 
Bohužel, zatím nemoc vítězí na body a naše životy 
se i nadále otřásají v základech. Přišli jsme o náš 
způsob života, o jistoty, které se zdály být nezni-

čitelné, o svobodu pohybu. Děti přišly o možnost navště-
vovat školy a kroužky, někteří z nás přišli i o možnost 
pracovat a zajistit své rodiny. 

Na chaotické vládní kroky nemůžeme nadávat v hospo-
dách, trable s dětmi a partnery nemůžeme probrat u kafe 
s přáteli. Chybí nám sociální kontakt, rodina, přátelé, 
divadlo, hudba i sport. Špatná nálada se ve společ-
nosti hromadí a probublává na povrch. 

Pojďme se prosím na chvilku zastavit a zamys-
let se. Zamyslet se nad tím, ne co nám Covid vzal, 
ale nad tím, co nám dal. 

Dal šanci věnovat se rodině. Máme příležitost 
více poznat vlastní děti, jejich starosti. Prožívat 
s nimi jejich úspěchy i drobné nezdary při tolik 
proklínané distanční výuce. Máme možnost více 
se dívat kolem sebe a více si všímat, kdo v našem 
okolí potřebuje naši pomoc.

Máme jedinečnou šanci zapracovat na sobě samých. 
Být maximálně tolerantní k ostatním, pousmát se nad 
věcmi, které by v nás jindy vyvolaly vztek nebo zášť.  
Místo ukazování prstem na chyby, je nyní čas podat  
pomocnou ruku. 

Covid i vláda nám mohou hodně vzít, ale dbejme ať nám 
neseberou slušné vychování nebo čestné a rovné chování. 

Suchdol je krásné místo k životu a je jen na nás, zda 
takovým místem bude i nadále. Spojme se, podporujme 
se, neuchylujme se v nouzi k hádkám, k udávání či posí-

lání anonymů. Pokud se dostanete do situace, kdy si 
nebudete vědět rady, kdy ztratíte pevnou půdu pod 

nohama nebo nebudete vědět, kudy kam, nebojte 
se požádat o pomoc. Obraťte se na své sousedy, 
přátele nebo i na nás zastupitele a naši radnici. 

Spolu si udržíme pocit sounáležitosti i solidari-
ty. Šiřme optimismus, podporujme dobrou náladu, 
protože v tomhle, jsme všichni na jedné lodi. 

Dávejte na sebe pozor a věřme v lepší časy.  
S přáním všeho dobrého. ~

Jana Hanusová, Marek Bor,
zastupitelé za Sdružení obyvatel pro rozvoj Suchdola

Texty v rubrice nejsou redakčně upravovány.

Texty v rubrice nejsou redakčně upravovány.

NÁZORY Z ŘAD ZASTUPITELŮ

B
Za Suchdol bezpečnější

ezpečnost Suchdola je zásadní podmínkou  
pro to, aby se nám zde žilo dobře.

Poslední dobou vnímám sníženou úroveň 
bezpečnosti, častější informacemi o podez- 
řelém chování některých osob, o přepadeních  

a pokusech vloupání. Důrazným varováním je i přepade-
ní suchdolské optiky z 20. ledna 2021.

Jediné, co Rada MČ udělala je, že si nechala vyhotovit 
statistiku trestné činnosti na Suchdole od Policie ČR. 
Z ní podle starosty vyplývá, že ve srovnání s jinými část-
mi Prahy 6 žijeme v bezpečné lokalitě. No, nevím…

Otázkou je, co určuje „bezpečnost lokality“. Zda je to 
oproti jiným oblastem míra výskytu trestných činů, cha-
rakteristika druhu páchané činnosti, celkový počet na-
hlášených případů na počet obyvatel? Taková statistika 
je pro nás zcela nevypovídající a nemůže být podkladem 
pro to, že Rada „usne na vavřínech“ s konstatováním, že 
Suchdol je bezpečnější než jiné lokality.

Jako jiní obyvatelé jsem přesvědčen, že klíčová je 
prevence. To, co Suchdol potřebuje, je každodenní 
přítomnost strážníků. Protože to Rada sama neumí 
zařídit, je třeba přizvat na pomoc profesionály 
(bezpečnostní agentury). Ty nemají suplovat 
policii (to ani nesmějí), ale jejich přítomnost 
v ulicích je klíčová a vede ke snížení podezře-
lých aktivit. Pokud není osobami cokoliv páchá-
no, Policie nezasáhne a oznamujícího odmítne. 

Najatá agentura však může konkrétní osoby ihned 
konfrontovat nebo jen sledovat, což bude většinou pro 
dosažení účelu dostačující.

Ptám se: proč Rada nekoná? Požádal jsem o předlo-
žení uzavřených veřejnoprávních smluv s Prahou 6  
a Policií ČR. Z těchto dokumentů bude možné vyčíst, 
jaké podmínky nám radnice dojednala. Jsem zvědavý.

Kontaktovali jsme některé bezpečnostní agentury, 
které by v dohodnutém rozsahu monitorovali noční 
aktivity na Suchdole. To by mohlo výrazným způsobem 
zlepšit pocit bezpečí na Suchdole. Takové činnosti by 
vyšly na cca 100.000,- Kč měsíčně. Tyto služby by mohly 
být poskytovány např. jen po určitou dobu, v různých 
měnících se intervalech. Nezapomeňme, že zdvojnáso-
bením daně z nemovitosti, které si prosadilo vládnoucí 
sdružení SOS, přiteče každoročně do rozpočtu Such-
dola částka cca 3,3 milionu korun. Navrhujeme je využít 
zejména k zajištění bezpečnosti na Suchdole.

Považuji to za vhodnější než vydávat statisíce korun 
na opakované studie, které nejsou podkladem pro 

žádné řešení a nemají žádný reálný dopad do života 
Suchdola.

Tento bod budeme projednávat na nejbližším 
Zastupitelstvu MČ Suchdol (18. 2. 2021). Přijďte 
se podívat. ~

JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE,
zastupitel za sdružení Žijeme pro Suchdol
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Pomáháme těm, kdo to potřebují
iž to bude rok, co se nám všem změnil život. Situa-
ce, kterou jsme si nedovedli představit, s sebou 
přinesla novou zkušenost. Chtěla bych tímto 
poděkovat všem dobrovolníkům, kteří s námi 
pomáhali. Na počátku to byly švadlenky, které 

neúnavně šily roušky. S pomocí dobrovolníků se poda-
řilo roznést informace a následně i balíčky pro seniory, 
v nichž postupně dostali dezinfekci, rukavice, roušky  
a vitamín C i multivitaminy. Dobrovolníci pomáhali seni-
orům se zajištěním potravin, vyzvedáváním léků či odvo-
zem k lékaři. Všem patří obrovský dík. Je skvělé vědět, 
že máme sousedy, kteří v nouzi pomohou. Mnohé krásné 
vzkazy od seniorů svědčí o tom, že balíčky, a zejména 
pomoc, jsou velmi vítané. Jako příklad uvádíme e-mail 
od manželů F.: „Chtěli bychom vám ze srdce poděkovat za 
balíček preventivních prostředků proti covidu. Velice nás 
potěšilo, že na nás myslíte, není to samozřejmost! Budeme 
se snažit dodržovat všechna opatření a doufáme, že  
i s vaší podporou se viru vyhneme.“

Od jara také nabízíme dezinfekci k vyzvednutí 
zdarma. Velké díky patří dobrovolníkům, kteří 
pravidelně v horku či zimě nalévají dezinfekci 
spoluobčanům do přinesených nádob. Mnozí 
Suchdoláci také velmi pozitivně kvitují, že si 
mohou po vystoupení z autobusu vydezinfiko-
vat ruce díky rozmístění dávkovačů s dezinfekcí 

u zastávek. V březnu 2020 jsme navázali spolupráci 
s Potravinovou bankou, díky níž jsme mohli nabízet pomoc 
spoluobčanům, kteří se ocitli v nouzi. Od března do konce 
roku jsme rozdistribuovali 4103 kg potravin.

S počátkem roku přišly také počátky očkování. Pomá-
hali jsme seniorům se zapsáním do centrálního registru 
i se zajištěním termínu. Ty, kdo to potřebovali, jsme do-
pravili na očkování. Ve spolupráci s Lysolajemi se podařilo 
zajistit očkování vakcínou proti covidu-19 na Suchdole  
pro šedesátku seniorů starších 80 let. Velký dík patří 
očkovacímu týmu Nemocnice Na Františku a MUDr. Lin- 
dovskému, v jehož ordinaci očkování obou dávek  
25. ledna a 15. února probíhalo.

Závěrem pár slov z e-mailu pana M. B., k jehož  
poslední větě se připojujeme: „Nepíšu často na úřad,  
ale tentokrát musím. Mám u sebe přítelkyni z Prahy 10. 
Hodně se diví, jak se o seniory staráte zde. A proto děkuji 
za balíčky. Děkuji za volně nalévanou dezinfekci.  
A naposledy děkuji za zajištění očkování, bylo to milé 

překvapení. Byli jsme sice zaregistrovaní, ale bez naděje 
na úspěch. Přeji všem hodně zdraví v této nelehké 

době, musíme vydržet.“
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří pomáhají 

svým sousedům. Spolu to dáme! ~
Věra Štěpánková,

zastupitelka za Sdružení občanů Suchdola

Texty v rubrice nejsou redakčně upravovány.

NÁZORY Z ŘAD ZASTUPITELŮ
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HASIČI

Poplachy, požáry  
a pohotovosti  
u suchdolských hasičů
Tak jako každou zimu, ani tentokrát se Suchdolu nevyhnuly požáry. Hasiči  
k nim vyjeli zatím celkem čtyřikrát. V prosinci vyjeli k požáru balíků sena  
v ulici K Drsnici. Byli také vysláni k hlášeným plamenům v chatové oblasti 
Na Vrchmezí. Zde se naštěstí jednalo o planý poplach.

lednu byl hodinu po půlnoci 
vyhlášen poplach, který hasiče 
nasměroval do ulice K Háji. Pří-
zemí rodinného domu se ocitlo  

v plamenech. Suchdolští na místo 
dojeli jako první ze všech jednotek.  
V domě se již nenacházely žádné 
osoby, a tak hasiči zahájili hasební 
zásah. Postupně na místo dorazily 
další jednotky profesionálních hasi-
čů. Požár se podařilo uhasit.

 V únoru byli hasiči povoláni k po- 
žáru osobního vozidla v areálu ČZU. 
Zaměstnal je také požár chaty v za- 
hrádkářské kolonii v ulici K Drsnici. 
Při příjezdu na místo byl objekt zasa-
žen plameny v plném rozsahu. Požár 
byl zlikvidován za pomoci dalších tří 
jednotek profesionálních hasičů.  
V noci a ráno bylo ještě nutné pro-
vést kontrolní dohlídky.

Bohužel také covid-19 ovlivňuje 
běžný chod naší dobrovolné jednot- 
ky. Kvůli vyššímu výskytu nákazy  
u profesionálních jednotek, které 
jsou tímto oslabené, nastupují do 
pohotovosti jednotky dobrovolných 
hasičů, aby de facto zastoupily v nej-
nutnějších případech právě prořídlé 
řady profesionálních hasičů. Poho- 
tovost naši hasiči drželi v prosinci  
a třikrát v únoru. 

V rámci únorové pohotovosti 
vyjela jednotka na pomoc s trans-
portem pacienta v pražském Zličíně 
a dvakrát na likvidaci úniku ropných 
produktů v Řeporyjích a na Břevno-
vě. Při druhé únorové pohotovosti 
hasiči vyjeli do Vokovic na čerpání 
zatopeného sklepa rodinného domu. 
Při pohotovosti se vlastně čeká, až to 

takzvaně houkne a jede se k přípa- 
du. Mezitím se hasiči věnují údržbě  
a ošetření techniky, výstroje  
a výzbroje a v neposlední řadě také 
odborné přípravě a výcviku. ~

Jakub Bárta,
velitel JSDH Praha-Suchdol

V
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Pěšky do školy –  
chůze je nejlepší lék

M

 „Chůze je nejlepší lék“. Tak zní motto 3. ročníku celostátní soutěže „Pěšky do 
školy“, kterou uspořádala nezisková organizace Pěšky městem (dříve Pražské 
matky). Navzdory nelehké situaci v souvislosti s epidemií covidu-19 se této akce 
zúčastnilo 61 škol z 35 obcí. Hlavní přínosy projektu jsou zklidnění dopravy,  
zvýšení bezpečnosti a zlepšení životního prostředí v okolí škol a zároveň  
podpora zdravého pohybu dětí.

ěstská část Praha-Suchdol 
letos podporovala a koordi-
novala soutěž Pěšky do školy 
v rámci evropského projektu 

SMACKER, který je zaměřen mj. na 
zvyšování motivace lidí více využívat 
veřejnou hromadnou dopravu, chodit 
pěšky či jezdit na kole. Do soutěže 
se zapojilo 12 tříd ze suchdolských 
základních a mateřských škol a téměř 
240 dětí. Akce se konala od 21. září do 
26. října 2020 a v týdnu od 7. prosince 
proběhlo vyhlášení výsledků a předání 
odměn dětem a třídám.

V kategorii základní školy (ZŠ Mi- 
koláše Alše) zvítězila třída 3.D s cel- 
kovým počtem 179 bodů a získala 
odměnu v hodnotě 6500 Kč (500 Kč 

byl bonus za účast v soutěži v roce 
2019). Na druhém místě se umístila 
5.B (odměna v hodnotě 4000 Kč) a na 
třetím místě 4.B (odměna v hodnotě 
2500 Kč).

V kategorii mateřské školy zví- 
tězila třída Lišky z MŠ Gagarinova  
s celkovým počtem 207 bodů a získala 
odměnu v hodnotě 6000 Kč. Druhé 
místo obsadili Motýlci z MŠ Gagarino-
va (odměna v hodnotě 4000 Kč)  
a třetí místo Veverky z MŠ K Rozto-
kům (odměna v hodnotě 2000 Kč).

Zároveň proběhla individuální sou-
těž dětí, kde prvních pět nejlepších 
vyhrálo rodinné vstupné do Zoo Praha 
nebo Království železnic. Vítězi se 
stali: Ema Janstová 3.B, Prokop  

Ježek 2.C, Julie Pospíšilová 3.A, 
Carmen Tomášková 3.D a Emma Šum-
berová 3.D. Děti na 6.–15. místě získaly 
poukaz v hodnotě 300 Kč na zboží  
a služby v obchodě CYKLO ADAM.

Všechny děti, které se zúčastnily 
soutěže, obdržely diplom, placku 
„Pěšky do školy“ a dětskou brožurku 
„Po Praze na kole“.

Další informace o soutěži Pěšky  
do školy a projektu SMACKER nalez-
nete na:
www.peskymestem.cz/projekt/pes-
ky-do-skoly
www.praha-suchdol.cz/smacker
www.interreg-central.eu/smacker ~

[red] 

Z RADNICE
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JAK TO VIDÍ PRÁVNÍK

Posílení práv nájemníků
závislosti na vývoji judikatury 
týkající se pravomoci notářů 
sepisovat tzv. notářský zápis  
o vykonatelnosti formou veřejné 
listiny v průběhu několika minu-

lých roků vzrostl v této době zájem 
pronajímatelů o sepsání této veřejné 
listiny, kterou lze srozumitelněji na-
zvat jako „exekuční doložka“.  

     Exekuční doložka byla zapraco-
vávána přímo do nájemních smluv, 
které byly uzavírány před tím, než  
se nájemce do bytu nastěhoval.  
V takové exekuční doložce nájemce 
dopředu u notáře souhlasil s vystě-
hováním, pokud by nastala situace, 
že nebude platit nájem, tento souhlas 
stvrzoval svým podpisem. Zájem ze 
strany pronajímatelů byl vyvolán tím, 
že tato exekuční doložka urychlila 
cestu pro vyklizení bytu exekuční 
cestou, pokud nájemník ani přes 

opakované výzvy alespoň tři měsíce 
neplatil, a to bez nutnosti vést soudní 
řízení o vyklizení.   

   Tento nástroj, využívaný prona-
jímateli, vzal však za své po výkladu 
Nejvyššího soudu obsaženém v jeho 
usnesení z května 2020 (čj. 26 Cdo 
2085/2019). Podle tohoto usnesení 
může být notářským zápisem se 
svolením k vykonatelnosti vymá-
hána jen povinnost ze závazkového 
vztahu, jehož předmětem ale nemůže 
být poskytnutí ochrany vlastnické-
ho práva. Závěr, ke kterému soud 
dospěl, je, že právě povinnost vyklidit 
nemovitost užívanou bez právního 
titulu (tj. ve chvíli, kdy nájemce nemá 
z jakéhokoli titulu již právo ji užívat, 
tedy i z titulu výpovědi pro neplace-
ní) by byla ochranou vlastnického 
práva. Pak takovýto notářský zápis, 
jak uvádí usnesení Nejvyššího soudu, 

nemá znaky notářského zápisu a není 
způsobilým k vyklizení coby exekuční 
titul. Takto pronajímatelem zajištěné 
notářské zápisy se staly pro vyklizení 
jen bezcenným papírem. Pronajímatel 
se musí nadále spoléhat jen na vydání 
pravomocného soudního rozhodnutí 
o vyklizení. Špatná zpráva pro prona-
jímatele (tím spíš, pokud už notářům 
za tyto zápisy u svých nájemních 
smluv zaplatili nemalé peníze), dobrá 
zpráva pro nájemce. ~

JUDr. Zlata Kohoutová     

V

N
a středu 16. prosince 2020 pak  
přichystal své parádní číslo,  
a to koncert klasické hudby  
v podání smyčcového kvinteta 
České filharmonie Rudolphin 

Ensemble Prague. Koncert streamo-
val s on-line přenosem na YouTube 
kanále městské části Praha-Such-
dol. Hudba byla nádherná, interpreti 
úžasní, scénografie podtrhla čistotu 
a ryzost provedení i přenosu. Slon 
děkuje všem, kdo se s ním o koncert 
přičinili.

Slon si nenechal ujít Masopust,  
a proto v sobotu 6. února 2021 pro- 
běhlo divadelní představení, které se 
v podání Loutek bez hranic odehrálo 
na Půdě a bylo on-line přenášeno na 
YouTube kanále radnice. ~

Adriana Skálová

Slon na Půdě nespí
V prosinci 2020 se Slon (suchdolská kulturní iniciativa) předvedl v novém komu-
nitním centru Půda hned třikrát po sobě. V neděli 13. a 20. prosince zorganizoval 
Adventní troubení z oken radnice. Přesně v 18 hodin místní muzikanti rozezněli své 
žesťové nástroje a lidem, kteří si je přišli k betlému poslechnout, zahráli koledy. 
Slon v tichosti troubil s nimi a těšil se z radosti posluchačů. Muzikantům dík!

Koncert světel v podání Rudolphin Ensemble Prague, smyčcového kvinteta České filharmonie 
v komunitním centru
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SOS Asistent – tísňové tlačítko

Dnes si budeme povídat  
o ulici Pod Rybníčkem

UŽ VÍM, KDE BYDLÍM

tak hezky po pořádku. Sou-
časný název Pod Rybníčkem 
je poněkud nesprávný, proto-
že logičtější by byl název Nad 
Rybníčkem. Pod Brandejso-

vým statkem, v místech, než začne-
me prudce stoupat ke zvoničce na 
Starém Suchdole, býval kdysi malý 
rybníček, do kterého přitékala voda 
z pramene pod statkem. Místní to-
muto místu také říkali „v žábových“, 
asi podle hlasitého projevu zdejších 
obyvatelek. 

Voda z rybníčku poté odtékala 
strouhou dál do údolí a okolí bylo 

velmi přemokřeno. V roce 1951 se 
vedení obce rozhodlo pro razantní 
úpravu. Rybníček byl přebudován 
na nádrž o rozměrech 4,6 x 5,10 m 
a zcela zakryt. Odtékající voda byla 
svedena do rour uložených pod ulicí 
a na povrch se dostává za posled-
ním domem v ulici V Údolí. 

I v současné době je tato pod-
zemní požární nádrž stále funkční  
a voda z ní slouží mimo jiné k zalévání 
veřejné zeleně v období sucha. ~

Zdroj: kronika, pamětníci 
a Historie Suchdola

OS Asistent je tísňové 
tlačítko, jehož prostřednic-
tvím si může senior přivolat 
pomoc. 

 Přístroj, který má uživatel 
na ruce či zavěšený na krku, má 
detektor pádu a v případě nehody 
automaticky aktivuje volání. Také 
pomocí velkého tlačítka SOS je 
možné si kdykoliv přivolat pomoc. 
Přístroj má SOS lokátor, který určí 
přesnou polohu, sám zavolá  
a pošle textovou zprávu na před-
volená telefonní čísla blízkých 
osob či lékaře. 

Do přístroje si uživatel musí 
pořídit telefonní SIM kartu, jejímž 
prostřednictvím jsou realizovány 
hovory a zasílány SMS. Kromě 
plateb za hovory a textové zprávy 
nejsou s používáním přístroje 
spojeny žádné další platby. 

Cena přístroje činí cca 5.200 
korun. Městská část nabízí ob-
čanům starším 80 let, případně 
mladším se zdravotními problé-
my, zvýhodněnou cenu přístroje – 
2.500 korun.

Pokud máte o SOS tlačítko 
zájem, kontaktujte nás na 
tel.: 222 361 419 nebo na
e-mailu: spolu@praha-suchdol.cz, 
případně se zastavte na radnici  
v sekretariátu starosty v 1. patře. 

Dříve, než se tato ulice začala jmenovat Pod Rybníčkem, nesla název U Rybníčka, 
a to až do roku 1968, kdy byl Suchdol připojen ku Praze. A kde se ten název vzal, 
když nikde žádný rybník či rybníček na Suchdole není? 

A

S

U Rybníčka (dnes Pod rybníčkem), 1942 
(foto poskytl V. Blažek)

 Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Český statistický úřad oznamuje, že 

bude v České republice od 27. března  
do 9. dubna 2021 probíhat on-line 
sčítání lidu, domů a bytů prostřednic-
tvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. 

Kdo se nesečte v uvedeném ter-
mínu on-line, má zákonnou povinnost 
odevzdat vyplněný listinný formulář od 
17. 4. do 11. 5. 2021. Jeho distribuci zajiš-
ťují sčítací komisaři a pobočky České 
pošty (vč. pošty 620 na Suchdolském 
náměstí).

Sčítání 2021 je povinné pro všechny 
osoby, včetně cizinců, které mají  
k rozhodnému okamžiku (půlnoc z pátku 
26. března na sobotu 27. března 2021) 
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 
90 dnů na území ČR. Za osoby mladší  
18 let provádí sečtení jejich zákonný 
zástupce. 

 ČSÚ děkuje všem občanům, že 
primárně využijí bezkontaktní on-line 
formulář.
Infolinka: 840 30 40 50
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ZE SUCHDOLSKÝCH ŠKOL

V říjnu 2020 se uzavřely základní školy, uzavřely se také kavárny a šatny divadel, 
kde mohou středoškoláci brigádničit. Napadlo nás, že spojíme dvě užitečné věci. 

Studenti studentům

ůžeme pomoci rodinám, pro 
které je distanční výuka ob-
rovskou zátěží, i studentům, 
kteří přišli o své výdělky.  
A tak se zrodil projekt „Stu-

denti pomáhají“, ve kterém v listopadu 
a prosinci loňského roku pracovalo  
50 dvojic ve složení žák ZŠ M. Alše  
a student gymnázia J. Keplera. Stu-
denti doučovali žáčky 1.–9. tříd před-
měty od matematiky až po němčinu. 
Celý projekt organizačně i finančně 
zaštítila MČ Praha-Suchdol.

 Výsledky předčily naše očekávání – 
děti se na hodiny se svými mladými 
„učiteli“ těšily, rodiče byli nadšeni,  
a jelikož učením se člověk učí, tak  
i studenti získávali cenné zkušenosti.  

Reakce rodičů jsou výmluvné:
„Tento program byl výborným po- 

činem a velmi mi jako rodiči pomohl. 
Děkuji vám za organizaci a studentům 
za dobrou práci!“

„Za nás velká spokojenost a obrov-
ská pomoc s distanční výukou, slečna 
Tereza je milá, ochotná, na rozdíl ode 
mě hlavně i trpělivá :) a dceři pomáhá.“

„S doučováním jsme velmi spokoje-
ni. Mělo svůj význam a nadále podle mě 
má, rádi budeme pokračovat. Student-
ka zvolila formu hry, kterou zaujala 
moje dítě a doučování ho baví. A tak 
pro nás bylo doučování záchytným 
bodem, který nám přinášel jistotu, že 
s ní někdo učivo projde a její otázky 
vysvětlí.“

 „Poslední měsíce si připadám jako 
rodič v první linii a tenhle váš projekt 
byl pomocí skutečně účinnou.“

V novém roce nelehká situace ve 
školách bohužel neskončila, a tak se 
pokračování projektu rozjíždí znovu. ~

 Ludmila Knappová,
Gymnázium J. Keplera

M

 ZÁPIS DO 1. TŘÍD BUDE PROBÍHAT 13. A 14. DUBNA 2021
Sledujte www.zssuchdol.cz.
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Zápisy do mateřských škol  
Gagarinova a K Roztokům
Před samotným vstupem do mateřské školy v září 2021 je na čase  
přemýšlet, jak sebe a své dítě připravit na první větší přelomové  
období v životě dítěte. 

edná se o několik zlomových 
událostí, jako je vstup do vět-
šího kolektivu vrstevníků, delší 
odtržení od rodiny a pravidelný 
kontakt s dalším dospělým,  
s učitelkou, s učitelem. Je 

tedy na rodičích, kteří své dítě dob-
ře znají, aby posoudili zralost svého 
potomka na tento životní krůček. 
Na co se konkrétně zaměřit při 
posuzování připravenosti dítěte?

SCHOPNOST A ZRALOST PSYCHICKÁ
V první řadě musí rodič zvážit psy-
chickou připravenost svého dítěte. 
Některé děti jsou ve třech letech 
připraveny na vstup do kolektivu 
velmi dobře. Většinou jsou to sou-
rozenci starších dětí, které již škol-
ku navštěvují, či děti rodičů, kteří je 
pravidelně, třeba na jedno dopoled-
ne, svěří do péče jiné dospělé oso-
by. Naopak děti, zvláště maminek, 
které jsou úzkostnější, mají strach, 
aby se dítěti ve školce něco nestalo 
a nesvěřují dítě do krátkodobé 
péče ani širší rodině, mívají průběh 
adaptačního období mnohem těžší. 
Projevem adaptačních potíží, jejichž 
příčinou je ponejvíce velká závislost 
na mamince (a někdy i naopak), je 
dlouhodobý pláč, nechutenství, 
vztekání, odmítání zapojit se do ja-
kýchkoli školkových činností. Letitá 
zkušenost ukazuje, že obecně této 
psychické a citové zralosti dosahují 
děti až po dosažení třetího roku 
věku, pro děti mladší je to většinou 
mnohem traumatičtější.

SCHOPNOST SEBEOBSLUHY
Vedle psychické a citové zralosti 
musí dítě dosáhnout určité míry  
samostatnosti v sebeobsluze. 
Předně nesmí nosit pleny (ty by se 
neměly používat ani na odpolední 
odpočinek, jak se občas, zvláště  
u chlapečků, děje), ale musí si umět 
dojít na toaletu. Musí umět zvládat 
základní komunikaci s jiným dospě-
lým, umět si říci o své potřeby. Pro-

to již nesmí používat dudlík, s čímž 
jsme se již také setkali. Dále by dítě 
mělo zvládnout základy oblékání – 
poznat, že kalhoty patří na nohy  
a tričko na tělo. Dítě by nemělo če-
kat, až je dospělý oblékne (jak bylo 
zvyklé v batolecím věku), ale mělo 
by mít snahu se samo oblékat. Je 
jasné, že nebude zvládat zapnout 
zip, knoflíky či zavázat tkaničky.  
K sebeobsluze patří také schopnost 
dítěte se samo najíst lžící, příbor 
přibude postupně do čtvrtého roku 
věku. Rodiče dítěti velmi prospějí, 
když se doma konzumuje rozmani-
tá strava – ovoce, zelenina, různé 
pomazánky, tmavé pečivo, omáčky, 
luštěniny, různá masa včetně ryb, 
polévky atd. Všechny tyto druhy 
potravin jsou běžnou součástí jídel-
níčku v mateřské škole. Doporuču-
jeme omezit sladká jídla a dobroty 
(někdy podávané jako náhražka 
za plnohodnotné jídlo) omezit na 
minimum. 

FYZICKÁ ZRALOST
Dítě by mělo mít i přiměřenou fyzic-
kou zdatnost. Jako základ je sku-
tečnost, že by rodiče měli využívat 
naši přirozenou schopnost chůze 
a maximálně všude chodit pěšky. 
Dítě by se nemělo vozit do školky na 
kočárku či autem. Uvědomujeme si, 
že u školky K Roztokům je doprava 
autem pro některé rodiče možná 
jistou pracovní nezbytností, ale i tak 
zvažte její každodenní nutnost. Pra-
videlná chůze či jízda na kole je nej-
lepší výchovný trénink ke zdravému 
životnímu stylu i dobrému zdraví, 
a navíc své okolí zbytečně neobtě-
žujeme hlukem a zplodinami. V této 
souvislosti si můžeme připomenout 
slova jedné kamarádky na vozíčku – 
ty můžeš chodit pěšky.

TERMÍNY A PRŮBĚH ZÁPISŮ
V obou mateřských školách se 
konají zápisy na nový školní rok 
2021/2022 v úterý a ve středu  

11.–12. května 2021 od 14:00 do 
17:00 hod. Podrobné podmínky pro 
zápis dětí do mateřských škol jsou  
uveřejněny na internetových  
stránkách www.msgagarinova.cz  
a www.mskroztokum.cz. K zápisu si 
rodiče donesou vyplněnou Přihláš-
ku do MŠ a potvrzení od dětského 
lékaře, Evidenční list, dále svůj 
občanský průkaz a rodný list dítěte. 
Stačí, aby dorazil jeden ze zákon-
ných zástupců dítěte. Dítě může 
přijít s rodičem, ale není to bezpod-
mínečně nutné, jedná se o admini-
strativní úkon. Každé dítě při zápisu 
dostane přidělené evidenční číslo, 
následně do konce května dojde 
k vyhodnocení přihlášek a během 
této doby bude na internetových 
stránkách pod tímto evidenčním 
číslem zveřejněno rozhodnutí o při-
jetí, či nepřijetí dítěte do mateřské 
školy. Poté budou písemná roz-
hodnutí předána rodičům osobně 
na schůzce či rozeslána poštou. 
Těšíme se s vámi rodiči na viděnou 
při zápisech.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Probíhají průběžně na základě 
telefonické dohody s ředitelkou/
ředitelem konkrétní mateřské 
školy. Kontakty jsou uvedeny na 
webových stránkách www.msgaga-
rinova.cz a www.mskroztokum.cz.  
Přijďte se svými dětmi, ať si školku 
prohlédnou. ~

Jaroslava Barková Hešíková
a Stanislav Zelený 
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Rozzářit se!
Rok 2020 byl náročným transformačním rokem po všech stránkách.  
Museli jsme omezit své zážitky a aktivní vyžití ve vnějším světě - ve hmotě, 
museli jsme se potýkat s narušeným řádem (přeplněné nemocnice,  
omezení našeho svobodného rozhodování i pohybu), mnoho z nás muselo 
ve svém těle prožít nevítanou virovou návštěvu, v rámci všech omezení 
byla většímu tlaku vystavena naše tolerance a soucítění. Na druhé straně 
jsme dostali díky vnějším omezením ČAS. 

as na sebe, na rodinu, na 
vyřešení starých restů, na 
přemýšlení o tom, jak žijeme, 
je-li to naše „spolu-žití“ pro 
všechny zúčastněné (lidi  
i Zemi) přínosné, či nikoliv.

To, že přišel nový rok 2021, 
bohužel neznamená, že jako 
mávnutím kouzelného proutku vše 
nepříjemné, bolestivé a omezující 
zmizí a my se vrátíme „do starých 
kolejí“. Tak jako v minulém, tak  

i v tomto roce nás stále pronásle-
dují zprávy o nakažených, vážně 
nemocných či zemřelých. Součástí 
našeho žití se stal strach (u někoho 
více, u někoho méně intenzivní), 
obava z toho „co bude“ i nedůvě-
ra, že „to“ jednou skončí. Někteří 
dokonce ztratili práci a tím i jistotu, 
že bez potíží zabezpečí sebe a své 
nejbližší. Nad námi (ale i v nás) se 
rozprostřely tmavé stíny bolesti, 
strachů a pochybností.

ČLOVĚK JE OBYVATEL DVOU SVĚTŮ
Je tedy znovu načase si připome-
nout, že je člověk obyvatelem dvou 
světů – toho hmotného, viditelného 
a uchopitelného našimi smysly,  
a světa duchovního, který je našim 

smyslům skryt, neboť jej nelze 
zvážit ani změřit. Není však méně 
cenný. Naopak. A proto nás těžké 
časy minulého i tohoto roku vedou  
k zamyšlení se nad tím, zdali žije- 
me v rovnováze těchto dvou ne- 
oddělitelných světů. Těžkosti  
a strádání nás vyzývají k uvědomění 
si,  jaký „hmotný“ život vedeme  
a je-li naše jednání a chování pro-
spěšné pro náš duchovní vývoj.  
V hmotném světě máme všeho 

dostatek – nemáme hlad ani žízeň, 
máme střechu nad hlavou, neválčí 
se, jsme finančně zabezpečeni,  
takže si můžeme víceméně koupit  
i to, co nepotřebujeme, můžeme jet, 
kam se nám zlíbí, jsme svobodní, 
nikdo nás neomezuje. Zkrátka si 
můžeme dělat, co chceme.  
Opravdu?

ODVAHA ŽÍT JINAK
Rok 2020 ukázal, že vše hmotné  
je pomíjivé a že jediné, co nám 
nakonec může zbýt, je VÍRA  
a LÁSKA. Rok 2021 bude po nás 
chtít odvahu – umět se vzdát za-
jetých návyků, zlozvyků a domně-
lých jistot současného (častokrát 
konzumního) způsobu života. A aby-

chom to dokázali, musíme odvážně 
překročit náš strach z něčeho 
nového, co musí přijít, ale my zatím 
ani nevíme, co to bude. Musíme 
si uvědomit, co je pro náš život 
podstatné, a věřit, že nebudu tratit, 
když se zřeknu něčeho nepodstat-
ného. Vesmír je nám v tomto hodně 
nápomocen. Ale bude potřeba  
v činech ukázat, že jsme citlivé 
lidské bytosti, které jsou v dobách 
zlých schopné si navzájem pomá-
hat, a že nám leží na srdci nejen náš 
osobní prospěch, ale i prospěch 
společnosti, Země, Vesmíru.

ROZZÁŘIT SE!
Možná jste se s dětmi dívali na 
štědrovečerní pohádku „O vánoční 
hvězdě“. Jak silné poselství se v této 
pohádce skrývá! Nad všemi strachy, 
stíny, nad závistivostí, marnivostí  
a neupřímností vždy vyhraje jen  
a jen bezpodmínečná láska – upřím-
ná, přející, skromná i veselá.

Proto bych si moc přála, abychom 
v náročné době (ale i v dobách míru) 
nikdy nezapomněli na poselství této 
pohádky: jak můžeme sobě i druhým 
nejlépe pomoci? ROZZÁŘIT SE! Jako 
hvězdy na noční obloze.

Věřte, není to tak těžké – naše 
představivost (kterou jsme jako jedi-
ný živý tvor na Zemi byli obdarováni!) 
má velkou sílu a umí zhmotnit i to, co 
se zdá být nemožné. ~

PŘEJI NÁM VŠEM, ABYCHOM  
V ROCE 2021 JEN ZÁŘILI!

To ostatní hezké a nadčasové  
pak přijde :-).

TAK VZHŮRU NA ZEMI  
KE HVĚZDÁM!

Jaroslava Barková Hešíková, 
MŠ K Roztokům

Č

ZE SUCHDOLSKÝCH ŠKOL
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Dům dětí a mládeže  
zorganizoval sbírku  
pro lidi v akutní nouzi
V předvánočním čase, kdy většina dětí píše svá přání Ježíškovi, se pracovníci 
DDM Suchdol rozhodli, že letos Ježíškovi s následnou roznáškou trochu pomo-
hou. DDM ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Prahu a Středočeský kraj 
uspořádalo sbírku oblečení a nejrůznějších potřebných věcí.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

O
perační program této organi- 
zace podporuje osoby ohro-
žené chudobou a sociálním 
vyloučením. Lidé díky projektu 
dostanou zdarma jídlo, domácí 

potřeby či textilie. Vybrané věci jsou 
rozdělovány prostřednictvím nezis-
kových a charitativních organizací. 
Mezi největší patří Klokánky, Domovy 
na půl cesty, Azylové domy, Armáda 
spásy, Sananim či Koaly.

DDM vyzvalo prostřednictvím 
sociálních sítí obyvatele Suchdola 
a dalších přilehlých obcí, aby již 
nepotřebné či nevyužité věci dovezli 
do hlavní budovy DDM. Sbírka trvala 
sedm dní a během celého týdne 
se vybralo opravdu velké množství 
oblečení, domácích potřeb, kočárků 
a hygienických potřeb (viz foto).  

Slova zaměstnanců DDM Such-
dol: „Tímto článkem bychom chtěli 
srdečně poděkovat všem, kteří se 
zapojili do uskutečněné sbírky. Vy- 
branými potřebami a oblečením se 
naplnilo celé menší nákladní vozidlo. 
Věříme, že díky vám měly určité 
rodiny o dost hezčí Vánoce než kdy 
dříve.“

Na otázku, zdali v budoucnu DDM 
sbírku znovu uspořádá, zazněla 
jasná odpověď – ANO. Můžeme tak 
již znovu doma třídit věci a oblečení, 
které u nás již nenajdou využití. Sle-
dujte tedy web DDM Suchdol (www.
ddmsuchdol.cz) či facebookovou 
stránku (Dům dětí a mládeže Praha-
-Suchdol), ať vám žádné informace 
neuniknou. ~

Tým DDM Suchdol

Mezi kaplí sv. Václava a Palpostem vznikly dvě nové ulice, zatím bezejmenné. 

MÁTE NÁPAD? Dejte nám vědět na podnety@praha-suchdol.cz.
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Novinky z Rybičky
Mateřský klub Rybička je od poloviny října 2020 kvůli koronavirovým  
opatřením uzavřen. Chybí nám setkávání s maminkami, dětský hlahol v herně  
i normální sdílení každodenních radostí a starostí. Rozhodli jsme se nepodleh-
nout smutku a nečinnosti. Když se nemůžeme setkávat osobně, zkusíme to 
přes internet, řekli jsme si v Rybičce a zahájili jsme on-line vysílání! 

P

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

oprvé jsme se setkali s ma- 
minkami, tatínky a dětmi  
přes obrazovku ve středu  
4. listopadu 2020. Společně 
jsme si zazpívali, zopakovali 

jsme si básničky, zacvičili jsme si při 
některých z nich, stihli jsme i svačinu 
a výtvarné činnosti. Poznali jsme, 
že on-line přenosu se nemusíme my 
lektorky ani rodiče a děti bát. Naše 
předsudky padly a my od té doby 
pravidelně vysíláme Rybičku. Každou 
středu a každý čtvrtek se k nám mů-
žete připojit od 10 hodin na hodinku 
písniček, básniček, pohádek a tvoření 
pro děti s rodiči. Ve středu je vysílání 
česky, ve čtvrtek je část vysílání  
v angličtině. V internetovém přenosu 
proběhly i některé akce z cyklu Zážit-
kové pátky. V pátek 6. listopadu jsme 
vysílali přednášku psychologa  
a trenéra Marka Šulce „Prostě si 
hrajte“ o psychomotorickém vývoji 
malých dětí. 13. listopadu jsme cvičili 
s Pavlínou Musilovou, 20. listopadu 
jsme šili vánoční cukroví se Zuzkou 
Dobešovou a 27. listopadu nám o své 
cestě na Nový Zéland vyprávěla 
Martina Lenertová. V adventním čase 
se koronavirová opatření trochu 
uvolnila, a tak jsme mohli některé 
akce uskutečnit „naživo“, i když ne 
tak, jak jsme byli zvyklí v minulých 
letech. Rybička zorganizovala Ad-
ventní výdejní okénko, ve kterém si 
mohli zájemci vyzvednout materiál 
na výrobu adventních věnců a jiné 
výzdoby. Čtvrtého prosince proběhly 
na Brandejsově náměstí Adventní 
trhy neziskových organizací, kterých 
se Rybička zúčastnila. Prodávali jsme 
výrobky našich maminek. Ve stejný 
den od 16 hodin probíhala Mikuláš-
ská besídka Rybičky na Komunitní 
zahradě jako putování s andělským 
světýlkem za Mikulášem. Akce se 
setkala s velkým ohlasem! V pátek 
11. prosince jsme dětem připravili 
Adventní pohádkové dopoledne – 

setkání on-line se zimními písnička-
mi, pohádkou Jak šli pejsek s ko- 
čičkou na poštu a zimní výtvarnou 
dílnou. V on-line přenosu byla  
i Vánoční besídka Rybičky ve středu 
16. prosince s koledami a vánoč-
ním příběhem o narození Ježíška. 
Vánoční zvyky v cizích zemích jsme 
si připomněli ve čtvrtek 17. prosince. 
Anglické koledy měly svoje kouzlo! 
Poslední setkání v roce 2020 jsme 
uskutečnili u Suchdolského betléma. 
Obdivovali jsme šikovnost tvůrců fi-
gurek a ochotu organizátorů každým 
rokem Betlém znovu instalovat. Starý 

rok je za námi a co nás čeká v tom 
novém roce ? Nikdo z nás neví, na jak 
dlouho je  naše činnost zastavena. 
Ale věřte nám, že chceme hledat 
cesty, jak se setkávat, navzájem se 
podporovat a sdílet. Pokud chcete být 
s námi, najdete nás na whereby.com/
sbor-sedlec. O všech akcích a změ-
nách v programu Rybičky vás budeme 
informovat na www.klubrybicka.cz,  
v Suchdolské Mozaice a na informač-
ních deskách. Buďme zdrávi! ~

Za MK Rybička koordinátorka 
Jitka Michalcová



19

SU
C

H
D

O
LS

K
É

 L
IS

TY
1/2021

Auto pro Horizont
V loňském jarním čísle Suchdolských listů jste mohli číst výzvu podnika-
telům, že je možné přispět na auto pro místní seniory. Šlo o článek  
s informací, že reklamní agentura Kompakt v rámci svého dlouhodobého 
projektu „sociální automobil“ navázala spolupráci s Horizontem, který 
pro místní seniory provozuje pečovatelskou službu a denní stacionář. 

ompakt se zavázal pro Horizont 
sehnat auto, se kterým by bylo 
možné vozit klienty pečovatel-
ské služby do stacionáře a zpět 
domů, k lékařům, do nemocnic, 

na poštu, do Horizontu na pedikúru 
atd. 

Auto mělo být financováno z re- 
klam, které si objednají podnikatelé  
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Zášti-
tu nad akcí přijal starosta Petr Hejl  
a místní radnice na auto, které budou 
využívat především suchdolští senio-
ři, přispěla. 

Začátkem roku 2020 začal oblastní 
zástupce Kompaktu pan Jiří Marek 
kontaktovat místní podnikatele a fir-
my s žádostí o podporu a s nabídkou 
reklamní plochy.

Upřímně řečeno, doba nám nepřá-
la. V březnu zemi ochromil nouzový 
stav. Hodně firem a živností pozasta-
vilo svou činnost. Vyhlídky nejisté, 
viry zuřivé, příjmy mizivé... A v říjnu 
nanovo. 

Po krátkém letním nadechnutí ná-
sledovalo dlouhé podzimní vydechnu-
tí. A mnohé páně Markovo povzdech-
nutí. Leckdo by o reklamní podporu 
organizace pro seniory zájem neměl 
ani ve stabilnějších dobách – mnohé 
pandemie zbrzdila v rozletu a nabáda-
la k opatrnosti. 

Pan Marek se ale nevzdal a s hr-
dinským odhodláním a nezdolnou vůlí 

telefonoval, mailoval, cestoval… Až 
nakonec – „dobrá věc se podařila, sil-
ná vůle zvítězila“ (můžeme-li parafrá-
zovat naši milou „Prodanku“) – a našlo 
se (byť za dvojnásobnou dobu, než 
na jakou je zvyklý) dost odvážlivců, 
kteří se nezalekli nejisté budoucnosti 
a auto pro seniory svou reklamou 
podpořili.

Za to jim patří opravdu VELKÝ dík! 
K předání vozu Horizontu došlo 

téměř pod stromečkem, v úterý  
22. 12. 2020. A protože PES povolil 
stisk a umožnil nám drobátko se 
rozvolnit, tak předání proběhlo nejen 
za účasti Kompaktu a Horizontu, ale 

i za účasti pana starosty a zástupců 
několika firem, které se na financová-
ní vozidla podílely. Pokud vás zajímá, 
jaké firmy to jsou, tak věříme, že v ná- 
sledujících pěti letech budete mít 
dostatek příležitostí se to na suchdol-
ských ulicích dozvědět. Něco se vám 
možná podaří vyluštit už z přiložené 
fotky.

Na závěr chci znovu MOCKRÁT 
poděkovat panu Markovi, Kompaktu  
a VŠEM, kdo se na pořízení nového 
auta pro zdejší seniory podíleli. ~ 
 

Jiří Přeučil, 
 ředitel Centra Horizont 

K

Jste šachový nadšenec? Pak přeskočte na stranu 22. Níže naleznete řešení šachové úlohy z tohoto čísla.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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Z JEDNÁNÍ RADY

Z RADNICE

Rada MČ na svých jednáních v období 
od 21. 10. 2020 do 20. 1. 2021 kromě 
jiného:

~ souhlasila s výběrem administrátora 
dotace na likvidaci dešťových vod  
z radnice MČ Praha-Suchdol: společ-
nost Naviga 4, s.r.o., IČ: 26756102, 
cena za zpracování a podání žádosti, 
administraci zadávacího řízení a do- 
tační management ve fázi realizace 
projektu činí 90.000,- Kč bez DPH  
a 3000,- Kč bez DPH za každou moni-
torovací zprávu po dobu udržitelnosti 
projektu (5 let). 

~ souhlasila s pomocí rodičům a žá- 
kům ZŠ M. Alše ve formě zajištění  
a financování individuálního on-line 
doučování žáků základní školy. 

~ po úpravách schválila Plán zimní 
údržby komunikací 2020/21 a uložila 
úřadu, aby zimní údržbu komunikací 
zajistil.

~ vzala na vědomí vyjádření ODŽP 
Praha 6 ve věci žádosti o vyznačení 
dopravní značky V12a před vjezdem  
do domu Suchdolské náměstí 12 a ne- 
souhlasila s vyznačením této značky 
na komunikaci. 

~ souhlasila s provedeným výběrem 
zhotovitele výroby a montáže spe-
ciálního otočného dřevěného regálu 
na knihy pro místní knihovnu. Vybrán 
Petr Nepustil, IČ: 13831887, cena činí 
47.500,- Kč. 

~ vzala na vědomí výrazný nárůst 
množství tříděného odpadu v období 
nouzového stavu a opatření proti šíře-
ní covidu-19 a uložila úřadu MČ:
-  zajistit neprodleně v pracovních 

dnech pravidelný úklid nejvíce 
zatížených sběrných míst tříděného 
odpadu a zdokumentovat přeplněná 
stanoviště,

-  dle místních podmínek znovu nepro-
dleně požádat o doplnění nádob  
a zvýšení četnosti svozů,

-  v případě nemožnosti okamžitého 

navýšení svozů z důvodu omezených 
finančních prostředků na straně 
provozovatele služeb požádat  
v nejnutnějších případech o placený 
odvoz odpadu po nezbytnou dobu,

-  zvážit možnost instalace zakrytého 
kontejneru na papír na stanovišti 
kontejnerů

~ vzala na vědomí vyhodnocení po-
ptávky pasportizace bytových domů 
městské části v ulici Kamýcká. Rada 
souhlasila s výběrem zhotovitele 
pasportizace 48 bytů a nebytových 
prostor v bytových domech Kamýcká 
940-943 - společnost K.O. Poraden-
ství, s.r.o., IČ 25I 04331, za celkovou 
cenu 87.120,- Kč bez DPH, tj. 1815 Kč 
bez DPH na 1 byt. 

~ schválila výpůjčku části pozemku 
č. parc. 2375 v k.ú. Suchdol o výměře  
1 m2 na Suchdolském náměstí, společ-
nosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, 
pro umístění Z-BOXu Zásilkovny za 
následujících podmínek: výpůjční 
smlouva na dobu neurčitou s výpo-
vědní dobou 6 měsíců, vypůjčitel po 
ukončení výpůjčky uvede vypůjčený 
pozemek do původního stavu. 

~ po úpravách souhlasila s návrhem 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML 
037/2020 (24-2020) ze dne 22. 4. 2020 
na zpracování projektové dokumenta-
ce s názvem „Rekonstrukce komuni-
kací Budovec – projekt“ se společností 
Sinpps s.r.o. Dodatkem č. 1 se rozši-
řuje předmět díla zejména o prověření 
možností rozšíření zeleně, návrh vý-
sadby zeleně a o architektonický návrh 
rekonstrukce hlavních ulic. Cena díla 
se tímto dodatkem navyšuje o 120.000 
Kč na celkovou cenu 2.507.000 Kč bez 
DPH, termín dokončení se stano-
vuje lhůtou 60 dnů od odsouhlasení 
finálního návrhu úprav rekonstrukcí 
komunikací na Budovci. 

~ po úpravách schválila znění dodatku 
č. 1 ke kupní smlouvě č. 187/2020 na 
akci „Vybavení KKC – dělicí akustická 
stěna“ do klubovny 4.13, kterým se 

rozšiřuje předmět díla a navyšuje cena 
o 17.763,- Kč vč DPH. 

~ vzala na vědomí, že PVS a.s. je  
z technického hlediska připravena 
řešit nedostatek kapacit na ČOV Roz-
toky postupným přepojováním celého 
Suchdola na ÚČOV v Troji. Rada sou-
hlasila s pokračováním jednání o nové 
koncepci odkanalizování Suchdola. 

~ souhlasila s tím, aby opravu chodní-
ku v ul. Gagarinova podél BD Gagarino-
va č.p. 1081-1083 provedla společnost 
Subterra, a.s., IČ: 45309612 součas-
ně s opravou povrchů po výkopech 
v rámci rekonstrukce povrchů po OVŘ 
Budovec za cenu 167.201,- Kč bez DPH. 

~ vzala na vědomí zahájení stavby 
kanalizační stoky B v ulici Kamýcká 
na konci listopadu 2020 s předpoklá-
daným dokončením stavby v srpnu 
2021. V této souvislosti ukládá úřadu 
městské části neprodleně požádat 
investora stavby společnost PVS a.s. 
o harmonogram prací a neprodlené 
přemístění mezideponie zeminy a sta- 
vebního odpadu z pozemku č. parc. 
182 na č. parc. 185/5 v k.ú. Suchdol za 
účelem snížení hlukové a prachové 
zátěže pro obyvatele bytových domů. 

~ schválila prodloužení pověření 
paní Jiřiny Klímové Krausové výko-
nem funkce „vedoucí Místní veřejné 
knihovny v Praze-Suchdole“ po dobu 
trvání rodičovské dovolené, případně 
po dobu navazujícího povoleného 
neplaceného volna paní Kateřiny 
Lahodové Turchichové, nejdéle však 
do 31. 12. 2023. 

~ konstatovala, že za umísťování in-
frastrukturních staveb financovaných 
z rozpočtu hl. m. Prahy městská část 
úhradu za věcná břemena neuplat-
ňovala a ani v budoucnu uplatňovat 
nebude. 

~ schválila odměny členům Jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů v celkové 
výši 144.000 Kč jako ocenění práce 
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ve prospěch městské části na údržbě 
požární techniky a za reprezentaci MČ 
v roce 2020. Odměny budou poskytnu-
ty ve formě peněžních darů jednotli-
vým členům JSDH. 

~ vzala na vědomí ukončení odstraňo-
vání vad díla a souhlasí se započtením 
smluvní pokuty za prodlení s odstra-
něním vad díla a nákladů na odstra-
nění škody na výtahu po protečení 
stavby na stavbě „Kulturně-komunitní 
centrum“ ve výši 225.018,25 Kč proti 
závěrečné faktuře zhotovitele - spol. 
4P Invest s.r.o., IČ: 27740498.  

~ schválila následující termíny jednání 
KÚRI v 1. polovině roku 2021: 11. 1., 
8. 2., 8. 3., 12. 4., 10. 5. a 7. 6. 

~ na základě protokolu komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek 
účastníků v zadávacím řízení na akci 
„Vybavení KKC - ozvučení a osvětlení 
sálu, pódium“ z předložených nabídek 
vybrala jako zhotovitele zakázky spo-
lečnost Eduard Navrátil, IČ: 45693463 
za cenu 376.750,- Kč bez DPH, vybraný 
zhotovitel podal nabídku s nejnižší 
cenou. 

~ po úpravách schválila znění dodatku 
č. 2 k SoD 181/2020 na provedení kom-
pletní stavby na akci „Rekonstrukce 
kaple sv. Václava“. Dodatek upřesňuje 
předmět, cenu a termín dokončení 
díla. Celková cena za dílo bez DPH 
stanovená smlouvou o dílo a dodatkem 
smlouvy č. 1 se zvyšuje tímto dodat-
kem č. 2 o  210.714,40 Kč na celkovou 
cenu  4.251.553,34 Kč. Maximální doba 
realizace prací se v důsledku rozšíření 
předmětu díla  prodlužuje o 4 týdny na 
34 týdnů.  

~ vzala na vědomí předání podnětu na 
prověření kvality prováděných prací na 
kanalizaci investorovi a ukládá úřadu 
městské části a) neprodleně provést 
ve spolupráci s VaK Beroun, a.s. závě-
rečnou kontrolu šachet a komunikací 

vč. chodníků, b) požádat provozovatele 
kanalizace spol. VaK Beroun o kontro-
lu kanalizace na základě kamerových 
zkoušek provedených zhotovitelem 
stavby a o písemnou zprávu o kon-
trole, c) předložit písemnou zprávu 
o případných zjištěných vadách na 
komunikacích a kanalizačních řadech 
a přípojkách a případných škodách na 
okolních nemovitostech radě městské 
části.

~ schválila prominutí nájemného 
za období říjen až prosinec 2020 
u podnikatelských subjektů dotčených 
opatřeními proti šíření covidu-19. 

~ schválila návrhy vyrovnaných rozpoč- 
tů na rok 2021 a střednědobé výhledy 
rozpočtů na roky 2022 a 2023  ZŠ M. 
Alše, MŠ K Roztokům a MŠ Gagarinova. 

~ vzala na vědomí informaci o ceně 
stočného od 1. 1. 2021 ve výši 46,82  
Kč/m3 včetně DPH 10 % stanovené  
a zveřejněné společností PVK, a.s. pro 
splaškovou kanalizaci připojenou na 
ÚČOV v Troji. Rada schválila pro splaš-
kovou kanalizaci připojenou na ČOV 
Roztoky (provozovanou společností 
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., 
IČ: 46356975) cenu stočného od 1. 1. 
2021 ve výši 46,82 Kč/m3 vč. 10 % DPH. 

~ poděkovala za práci, obětavost  
a trpělivost všem zdravotníkům a do- 
brovolníkům, kteří pomáhali našim 
spoluobčanům i pracovníkům dalších 
profesí, kteří se zapojili do boje s vi- 
rovou epidemií nebo byli dotčeni koro-
navirovými opatřeními a pracovali ve 
ztížených podmínkách nebo byli nuceni 
svoji práci nebo činnost dokonce pře-
rušit. Rada děkuje členům Jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů v Praze- 
-Suchdole za pohotovostní službu  
v době nouzového stavu. Rada přeje 
všem občanům městské části v roce 
2021 hlavně hodně zdraví, spokojenos-
ti, štěstí, splněných přání a také velkou 
trpělivost během nezbytných koronavi-

rových opatření, která nás provázejí  
i na počátku roku 2021.

~ vzala na vědomí, že v rámci parti-
cipativního rozpočtu 2021 bylo přijato 
celkem 11 návrhů od občanů na vylep-
šení veřejného prostoru v městské 
části. Celková předpokládaná částka 
pro rok 2021 v participativním rozpoč-
tu je 450.000 Kč, na jeden projekt lze 
nově využít maximální výši 450.000 Kč. 

~ na základě doporučení komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek účast-
níků v zadávacím řízení na akci „Revi-
talizace plochy u BD K Horoměřicům/
Výhledy, var. A“ z předložených nabí-
dek vybrala jako zhotovitele zakázky 
společnost Ing. Milada Bulderbergsová 
– BOTANICA, IČ: 64568768 za cenu 
1.020.111 Kč bez DPH, tj. 1.234.334 Kč 
s DPH 21 %. Vybraný zhotovitel podal 
nabídku s nejnižší cenou. 

~ po úpravách schválila zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky „Zahra-
dy se hřbitovem u kaple sv. Václava“ 
a vzorovou smlouvu o dílo na tuto 
zakázku, která je součástí zadávací 
dokumentace. Rada uložila úřadu 
vyhlásit výběrové řízení na uvedenou 
veřejnou zakázku.

~ vzala na vědomí sdělení zřizovatele 
MK Rybička – Sbor Církve adventistů 
sedmého dne Praha 6, IČ: 68402619  
o možnosti poskytnutí finančního daru 
ve výši 100.000 Kč na pořízení vybavení 
KKC zejména pro potřeby MK Rybička 
a s přijetím daru souhlasí. 

~ na základě předloženého vyhod-
nocení nabídek na akci „Vybavení 
KKC-Rybička – klubovna 3“ vybrala 
jako zhotovitele zakázky Marka Lusta, 
IČ: 70361240 za předpokládanou 
cenu 73.543 Kč bez DPH, tj. 88.987 Kč 
s DPH 21 % (cena za dodávku, montáž 
a dopravu); vybraný zhotovitel podal 
nabídku s nejnižší cenou. 

Z RADNICE

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

Vážení čtenáři a příznivci naší rubriky „Pro chytré hlavy“,
dlouhé zimní večery nás pomalu, ale jistě opouští a my už se moc těšíme na jaro.  
Proto jsme pro vás tentokrát připravili osmisměrku s jarní tematikou se zajímavým  
citátem od A. Einsteina a tři šachové úlohy. 

Přejeme příjemnou zábavu!
Félix Galán Fernández & Kateřina Dušková 

PRO CHYTRÉ HLAVY

Jarní osmisměrka
ALERGIE, BEZ, BLEDULE, CIT, 

DEVĚTSIL, DYMNIVKA, FIALKA, 

FIT, FLORA, HRA, HVĚZDNA-

TEC, JATERNÍK, KAT, KEŘ, 

KOPŘIVA, KOSATEC, KRA,  

KŘIVATEC, KRK, KROKUS, 

KUŘE, KVĚTY, LADOŇKA,  

LÁSKA, LIST, LOKAJ, LOH, 

MÁJ, MODŘENEC, MOKRÝŠ, 

SASANKA, SEVER, SNĚŽEN-

KA, TÁNÍ, TULIPÁN, VČELA, 

VELIKONOCE, VESNA, VRBA, 

ZELENÁ, ZVYK

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem... “ Albert Einstein

Zadání šachové úlohy. Řešení na straně 19.
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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
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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.
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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.

Sháníme pro vlastní bydlení v Praze-Suchdole větší 
byt (+80 m2) v OV. Popřípadě menší domek, i před re-
konstrukcí. Jsme přímí zájemci ze Suchdola. Za nabíd-
ky děkuji. Kontakt: tel. 608 628 586.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

UZÁVĚRKA INZERCE 
DO DALŠÍHO ČÍSLA 

JE 19. 4. 2021 

INZERCE
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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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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

visio_SL_04-2019_176x126_gray.indd   1 21.10.2019   10:12:58

 zimní zahrady  

 rolety

 

   sít roti hmyzu

 okenní parapety PVC, ALU

 zednické práce  gará ová vrata 
 

 mark zy 

Budy ká 17/3a, Praha-Suchdol | 
e-mail: info@damaokna.cz | www.damaokna.cz

od 12,– Kč/kg

14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4.
2021

• JABLKA • HRUŠKY • BRAMBORY • 
CIBULE NA USKLADNĚNÍ • OVOCNÉ MOŠTY 

bez chemické konzervace: jablečný, hruškový, 
rybízový, jahodový, višňový

• VČELÍ MED • ČESKÝ ČESNEK

INZERCE
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–   

SMART BAMBINO
program pro rozvoj 
dětského myšlení

MENSA NTC LEARNING
 školka

   
  

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

MONTESSORI

40
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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

INZERCE


