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V

íce než jeden rok, více než pět
kilo navrch, více než centimetr
prachu na botách na badminton, které jsou už tolik měsíců
zavřené v botníku. I takové
jsou neveselé bilance omezení sportu
v době covidu. Suchdol si v této době
dokázal poradit, vyšel vstříc sportovním nadšencům a uspořádal několik
akcí. Díky tomu jsme měli možnost

Sportem
proti covidu

foto: Unsplash.com
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zvednout se od obrazovek, opustit na
chvíli home office a distanční výuku
a proběhnout se po Suchdole. Nabízelo se několik sportovních suchdolských výzev díky iniciativám místních
zájmových organizací – Domu dětí
a mládeže, Mateřského klubu Rybička
či aktivit školní družiny ZŠ Mikoláše
Alše, které vymýšlely nejrůznější
venkovní individuální stopovačky či

geolokační hry. Dubnová výzva Deset
tisíc kroků nás také motivovala nasadit tenisky, sundat roušky a vyjít na
vzduch. TJ Slavoj Suchdol letos
slaví 100 let od svého založení. Je
příznačné oslavit sport sportem.
Oprašme tenisky, vyspravme tenisové
rakety, vyndejme míčky všeho druhu
ze skříní. Sportujme proti covidu. ~
[red]
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Odpočítávání
ÚTERÝ VEČER
„Už jen deset dní,” hlásí mi nadšeně dcerka.
Listuje kalendářem, škrtá si úterý a do středy
si dělá tečku červenou fixkou. To aby nezapomněla škrtnout si další den. Čím víc se to blíží, tím pomaleji to utíká. Mami, kdy už budou
Vánoce? Mami, kdy už přestane zima? Tati,
kdy už tam budem? Tati, kdy už přijde to lego?
Mami, tati, KDY UŽ PŮJDU K TOMU ZÁPISU???
Zápis do první třídy se díky červeným tečkám v kalendáři každým dnem přibližuje s takovou jistotou jako odrazky na patnících u silnice. Už brzy, Zuzi, říkám a srdce se mi svírá.
Bude to jiné, bude to netradiční. Bude to bez
tebe. Přesto každé ráno trénujeme. „Mami,
umím se podepsat - Z.U.Z.A.” Bezva, a co třeba
počítání? Dva plus tři je…? „Pět,” vyhrkne Matěj a protáčí při tom oči. Tváří se otráveně, ale
důležitě, že svou mladší sestru mohl něčemu
naučit. A taky v něčem trumfnout. No jo, starší
bráchové.
Je mu osm. Zažil zápis do první třídy se
vším všudy. Těšení, trénink adresy, nervozita před školou, úspěšné absolvování zápisu,
úleva. Pískoviště.
„To zvládneš, Zůzo,” říká Matěj a dodává:
„Jsi bystrá. S tvrdým Y.” Tak vida. Od pískoviště k vyjmenovaným slovům. Mimoděk skládám
hold Matějově třídní učitelce.
STŘEDA RÁNO
„Za devět dní jdu k zápisu!” přiřítí se v šest
ráno dcerka do ložnice a čmárá mi červenou
fixkou po čele slovo Z.U.Z.A. „Letos se stejně nejde,” skočí mi Matěj na břicho ve snaze
vyvést svou mladší sestru z omylu. Červený
nápis se začíná rozpíjet pod Zuzinými slzami.
„Neboj, Zuz, do školy půjdeš, jen to paní učitelka pozná i na dálku, jak jsi šikovná. To je
letos takový speciální covidový zápis, víš?”
Koušu si spodní ret a upřeně ji pozoruju. Projde to? „Mami, já paní učitelce řeknu, že si
přeju, aby už ten koronavirus skončil,” říká
dcera odhodlaně. Já jí to taky řeknu, myslím
si a vzpomenu na home office a on-line výuku
a alternativní způsoby řešení běžných činností, které už nám teď nepřijdou tak moc alternativní – rajská nebude, objednám pizzu. Teď
nebudeme hrát monopoly, mám conference
call. Je koronavirus, už to není jako dřív, smiřte se s tím. Smiřme se s tím.
O DEVĚT DNÍ POZDĚJI
„Pořádně to olízni,” říkám Zuze a cpu do
obálky dokumenty potřebné k jejímu zápisu
do školy. V největší snaze tu slinu vytáhne až
odněkud z paty a na obálku přistane kvalitní
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zelený chrchlanec. „Ty máš covid!” zhrozí se
Matěj a s odporem mrskne čerstvě ohozenou
aktovkou do kouta kuchyně v naději, že dnes
nemusí jít do školy, protože jeho sestra má
všechny příznaky koronaviru. „Prosim tě, za
pět minut máš být ve škole, takže se uklidni,
utři si penál a upaluj,” říkám rozhodně.
DEN D
Otíráme obálku s dokumenty od slin a slavnostně ji se Zuzou vhazujeme do krabice ve
školní vrátnici. „To už je jako celý?” ptá se
zmateně dcerka. Jo, říkám s notnou dávkou
patosu, jsi přihlášená do první třídy.
„Z.U.Z.A,” zopakuje dcerka aspoň panu
školníkovi u východu ze školy. Pan školník se
usměje a řekne, jak je holčička šikovná. Jí to
stačí a usmívá se. Taky se usmívám. Oblafli
jsme ho. Covida. Stálo, stojí a bude to stát
hodně sil, ale cestičku k úsměvu si vždycky
najdeme. Budeme se usmívat omezením navzdory a těšit se na den, kdy už se budeme
moci nadechnout a žít si život po svém. V ten
den to bude pro nás všechny takový malý zápis. Já už trénuju.
~ PAVLA BRADÁČOVÁ

UZÁVĚRKA
DALŠÍHO ČÍSLA
JE 23. 7. 2021
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Z RADNICE

Poděkování v době covidové
Když začal loni v březnu první lockdown, říkali jsme
si, že se nám nějaké okénko nemůže vyplatit a raději na
tu chvilku zavřeme.
Když to po 14 dnech vypadalo na delší dobu, rozhodli
jsme se to okénko přece jen zkusit. A vy jste chodili. Pro
kafíčko, koláčky, dortíky a vše, co jsme vám nabízeli.
Prostě jste nás podrželi a za to moc děkujeme!
Na podzim to však přišlo znovu. Tahle přestávka byla
bohužel již více vyčerpávající, a to jak finančně, tak
lidsky. Ale co si budeme povídat, jeli jsme v tom všichni.
Proto jsme nesmírně vděčni za všechna ta milá slova,
za každého jednoho zákazníka, prostě za vás! Poděkování za podporu patří rovněž MÚ a panu starostovi!
Snažíme se všechno to dobro nějakým způsobem
vrátit. Otevřeli jsme pro vás pekárnu, po které mnoho

Suchdolských již dlouho volalo, naše káva je připravována s láskou a z výběrové kávy, na teplejší sezonu jsou již
nachystané nové drinky typu espresso-tonic. Tak snad
vám tímto všechnu tu dobrou náladu alespoň trochu
vracíme.
Děkujeme za skvělou suchdolskou komunitu a za to,
že můžeme být její součástí! ~
Tereza Kocová a Michal Novotný,
DONCafeto

Poděkování MČ
MČ Praha-Suchdol děkuje suchdolským praktickým lékařům, sestřičkám, zdravotníkům a dalším místním
ordinacím za zdravotní péči a zajišťování testování a očkování, díky kterému zvládáme boj s nemocí covid-19
snáze. Také velmi děkujeme pracovníkům místní lékárny, obchodům s potravinami, zeleninou a masem, papírnictví a drogerii, restauracím a bistrům za to, že během složité a rizikové doby spojené s pandemií zvládli
provoz svých provozoven, dodávali zboží a umožnili nám obstarání základních surovin v místě bydliště.

Nově vzniklý ŠACHOVÝ KLUB SUCHDOL
zve na

ŠACHOVÝ TURNAJ
úterý 29. června od 15 do 19 hodin,
Suchdolské náměstí
Šachový klub v Komunitním centru PŮDA
každé pondělí od 10 do 12 hodin
každý čtvrtek od 16 do 18 hodin

Vstup zdarma pro začátečníky
i pokročilé hráče.
Informace na webu městské části.
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JAK TO VIDÍ PRÁVNÍK

Exekuce podle lex covid justice III

D

ne 31. března 2021 nabyl účinnosti zákon č. 155/2021 Sb., kterému se říká „lex covid justice
III“ a je novelou covid justice I
a lex covid justice II z roku 2020.
Jde o velmi krátký zákon, upravující
dva instituty související s exekučním
řízením s významným dopadem pro
povinné osoby (dlužníky).
Od 1. dubna 2021 měla platit nová
právní úprava v oblasti exekucí, a to
tzv. chráněný účet. Do této doby v případě, kdy probíhalo u povinné osoby
více exekucí, mohlo dojít k situaci,
že po srážce ze mzdy další exekutor
obstavil zbytek výplaty, jež došla na
účet povinného, a ten nemohl uhradit
třeba ani výživné, nájemné apod. Novinka počítá s tím, že na chráněném
účtu budou mít dlužníci až trojnásobek životního minima. Tyto peníze
budou pro věřitele nedotknutelné.
Vůči chráněnému účtu totiž nemůže
být vedena exekuce. Každý dlužník
přitom může mít maximálně jedno
takovéto konto. Když se pokusí tuto
podmínku obejít tím, že si u jiného
poskytovatele založí další chráněný
účet, bude mít smůlu. Banky si pomocí filtrů umí zjistit, jestli už klient
tento produkt nevyužívá jinde.
Chráněný účet získá pouze
dlužník, který má obstavený účet.
Jakmile se do takové situace dostane, může o zřízení chráněného

účtu požádat svou banku. Zároveň
o všem informuje zaměstnavatele
nebo správu sociálního zabezpečení
(pokud dostává například důchod).
Zřízení chráněného účtu banka oznámí soudu i exekutorovi. Tyto instituce
mohou kontrolovat, jaké peníze a odkud na účet míří. Na účet mohou
přijít všechny příjmy, které ze zákona
nepodléhají exekuci (například
nezabavitelná část mzdy, důchodu,
nemocenských dávek, mateřské,
rodičovské, celé ošetřovné nebo celé
sociální dávky, u kterých není možná
exekuce). Zřízení i vedení konta bude
zdarma. Nicméně u něho budou pravděpodobně zachovány jiné poplatky
za výběr z bankomatů, za převody
peněz apod.
Pro dlužníky to bude určitě dobrý
ochranný institut, který jim pomůže. O zřízení chráněného účtu však
budou moci žádat dlužníci v exekuci/
insolvenci se zablokovaným účtem
v důsledku přijetí lex covid justice III
až od 1. července 2021.
Lex covid justice III dále obnovuje tzv. ochrannou dobu (a to od 31.
března 2021 do 30. června 2021), po
kterou se mimo zákonné výjimky neprovede exekutorem výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. Stejné
omezení se vztahuje i na případný
exekuční prodej spoluvlastnického
podílu na movité věci. Zmíněnou

zákonnou výjimkou je písemné oznámení povinného, že má být ve výkonu
rozhodnutí (exekuci) pokračováno,
a dále vymáhání některých vybraných
přednostních pohledávek (výživné,
pohledávky náhrady újmy způsobené
poškozenému ublížením na zdraví
nebo pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy).
Po uplynutí ochranné doby přijatá
omezení bez dalšího zaniknou.
Lex covid justice III nevylučuje
provádění úkonů tzv. místního šetření
exekutorem za účelem zjišťování
faktického pobytu povinného a jeho
kontaktování (písemně, telefonicky,
elektronickým způsobem) za účelem
vykonávání exekuční činnosti. Exekutor dále může i v ochranné době
provádět jednání s povinným v místě
jeho trvalého nebo faktického pobytu, kde může prověřit majetkovou
situaci, zjišťovat příjmy, doručovat
povinnému exekuční příkazy a další
listiny. ~
JUDr. Zlata Kohoutová

Informační a poradenský servis – osobní konzultace s právníkem
i během prázdnin – čtvrtek 8. 7. a 26. 8. 17-20 hodin / radnice
Rezervace: sekretariát starosty, tel: 222 361 419

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
V říjnu 2021 se ve dnech 8. a 9. října 2021 konají
v MČ Praha-Suchdol volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Další informace na webových stránkách
www.praha-suchdol.cz, záložka Volby.
MČ Praha-Suchdol hledá zájemce o práci v okrskových volebních
komisích. Zájemci se mohou hlásit na tel.: 220 921 218, případně
na e-mail: posta@praha-suchdol.cz.
Ing. Jana Krulíková, tajemnice ÚMČ Praha-Suchdol
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Příběhy ze suchdolských větví
Příroda Suchdola a jeho okolí jsou semeništěm malých zázraků. Někdy si
jich ani nevšimneme, dokud naše dítko nezavolá: „Jé, mami, podívej, jak je ten
strom růžovej!“ Pojďme si na chvíli sednout pod jednu z těch barevných větví
a objevme malá překvapení přírody. Adriana Skálová je totiž jednou z těch, které
nám o nich dokáží vyprávět.

K

aždé jaro se v naší ulici děje
zázrak: růžově vykvétá višeň
plstnatá – Prunus tomentosa.
Je to opadavý keř z rodu
růžovitých, dorůstá do 2 metrů výšky a do 2 metrů šířky, botanicky
je bližší švestce než višni, původem
je z Himálají, takže snese tak silné
mrazy, o kterých se nám v našich
končinách ani nezdá. Je to rostlina
nenáročná, má raději slunné stanoviště, ale nevyžaduje ho, jen bohužel
často trpí různými chorobami.
První keříček o velikosti několika
centimetrů jsem dostala od milých
přátel ze Zbiroha před asi 10 lety. Mají
tam takovou tu klasickou babičkovskou zahrádku, do které se vstupuje
průchodem, kam každý rok znovu
přilétají hnízdit vlaštovky. Na zahradě
jsou holubi, kytky, zelenina, ovocné
stromy, kompost, kůlna a útulno.
A višeň plstnatá. Nikde jinde jsem ji
předtím neviděla.
Zasadila jsem višničku do svahu
v naší ulici na veřejném prostranství,
které už dlouho opečovávám. Prvních
pár let keřík sílil a pak jednoho jara to
rozbalil v celé své nádheře, nestači-

la jsem se na něj chodit dívat. Naší
ulicí proudí hodně chodců a růžová
nevěsta skromně zářila a nechala se
obdivovat. Na otázku, co to je a jak se
jmenuje, jsem stokrát odpovídala za
ni. K mému překvapení plody, které
v létě dozrály, byly sice droboučké,
ale moc dobré, příjemně kyselé, nu
višničky! Co jsme nesezobali my, sezobali s velkou chutí ptáci. A taky naši
spolubydlící z ubytovny na Palpostě,
se kterými si při své práci na veřejných
prostranstvích spřádám rozhovory.
Poprosili mě totiž, jestli by si taky
občas mohli zobnout. Mile ráda.
A jestli prý mají miniaturní višničky
v sobě taky nějaké vitamíny. Jistě. Na
to oni se smíchem, že to bude jejich
jediný zdroj vitamínu C za celý rok.
Višnička je tak laskavá, že okolo sebe
zanechává mnoho dětí. Tak jsem začala
miminka přesazovat a teď je výskyt
višně plstnaté na Suchdole úměrný
vzdálenosti od našeho domu. Jen v naší
ulici je jich aspoň šest, ale společnými
silami s Ivou Sokolovou to dotáhneme
možná až do Roztok či do Únětic.
Právě letos v dubnu keře rozkvetly,
i když opožděně. Když svítí sluníčko,

jsou obalené včelami, bzučí to v nich
jako v jeskyni. Okolo sebe mají i letos
spoustu potomků, ráda vám je svěřím
do péče.
Co se jejich chorob týče, nikdy
jsem keře ničím nestříkala, jen je pořádně prostřihávám a na zimu hodně
prořezávám. ~
Adriana Skálová, ulice Do Vrchu

PROSÍME, nehlučte
sousedovi k nedělní
kávě travními
sekačkami...
DĚKUJEME!
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ROZHOVOR

100 let sportu,

fandění a adrenalinu
Je to již 100 let, co se na Suchdole oficiálně koplo do balónu za TJ Slavoj
Suchdol. Za tu dobu Slavoj vychoval plno nadějných fotbalistů. Pamětníci
ještě běhali po škváře, která nešla z rozbitých kolen dolů ani kartáčem,
ti šťastnější už skórovali na trávě.

S

uchdolský fotbal má v současné době sedm mužstev.
Největší úspěch byl v letech
1973/74–1974/75, kdy suchdolské mužstvo soutěžilo
v Pražském přeboru, který
patří společně s ostatními krajskými
přebory mezi páté nejvyšší fotbalové
soutěže v Česku. Ladislav Laška je
dlouholetým předsedou TJ Slavoj
Suchdol a daroval nám pár minut svého fotbalového času k zodpovězení
několika otázek.
Slavoj Suchdol letos slaví neuvěřitelné sté jubileum. Jste rád, že to přišlo
v době vašeho působení zde jakožto
předsedy?
Ano, jsem rád. Je to pro mě nejen
velká zodpovědnost, ale také čest.
Jsem hrdý na suchdolské fotbalisty, kteří do svých zápasů pokaždé
vkládají srdce. Mám také radost
z toho, že se nám podařilo rozběhnout
fotbalovou přípravku, a máme tak
možnost vychovávat další fotbalové
naděje. Sto let fotbalu na Suchdole je
neuvěřitelně dlouhá tradice a vnímám
to velmi osobně, protože je to vlastně
i moje bývalá alma mater.
Jak jste oslyvy pojali? Nachystali
jste něco výjimečného?
Ano, 5. a 6. června sehrály naše
fotbalové týmy speciální zápasy. Podařilo se nám nemožné – přesvědčit
klub Amfora, aby se utkal s naší
tzv. starou gardou. Amfora je klub
složený z herců, zpěváků a bývalých
fotbalistů. Nebojím se tento zápas
nazvat exhibicí, protože to bylo
výjimečné, a například Antonína
Panenku nebo Romana Šebrleho
jsme na Suchdole ještě neměli.
Vy sám jste jistě fotbalista srdcař.
Hrál jste i za Slavoj Suchdol?

TJ Slavoj Suchdol

Jaké fotbalové týmy má Slavoj
Suchdol a jak si vedou?
Máme tyto týmy: mladší přípravku,
starší přípravku, mladší žáky, starší
Jak si myslíte, že se za dobu
žáky, dorost, dospělé A, B. Je třeba
sta let změnil suchdolský fotbal?
všem trenérům poděkovat za jejich
Určitě se změnil, a to nejen povrch
práci. Obětují svůj volný čas bez
fotbalového hřiště ze škváry na trávu. nároku na odměnu. U přípravek a žáků
Bohužel v dnešní době je pro děti více jsou výsledky střídavé, dorost hrál
lákadel, proto se moc nových nadšenců dokonce na špici, než nám to zkazil
nehlásí. I přesto jsem spokojen s tím, covid-19.
kolik máme mládeže. Je důležité, aby
tradice pokračovala a abychom mohli Plánujete nějaké změny
či vylepšení do budoucna?
novým hráčům, nejen dětem, nabídnout kvalitní fotbalové zázemí.
V plánu je, pokud se vše povede, nové
fotbalové hřiště. Tím by se zlepšilo
Hodně pracujete s dětmi a mládeží.
zázemí pro všechny týmy. Rád bych
Bývalo to tak i v dřívějších letech?
ještě poděkoval všem, kteří suchdolTolik mládeže jsme vždy neměli. V le- ský fotbal dovedli ke stému výročí,
tech 1995 až 2010 jsme mládež neměli zejména mému zástupci Petru
žádnou, neboť jsme měli škvárové
Vorlovi, sekretáři a správci Michalu
hřiště a rodiče tak dávali děti hrát na
Marschovi, členům výboru Víťovi
ČZU, Přední Kopaninu a jinam, kde
Trnkovi a Ivanu Rývorovi. ~
byla tráva. Nám se podařilo v roce
2010 zhotovit travnatý povrch a zalo[red]
žit tak mládežnické týmy.
Ano a přes 40 let si pamatuji, když
dospělí soutěžili v přeboru, což je
nejvíc, co se kdy hrálo.
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Sportovní výzvy
Na dlouhou dobu jsme měli zavřená sportoviště, posilovny, tělocvičny a kolektivní
sportování nám moc chybělo. Zejména dětem – všechny zájmové kroužky (nejen ty
pohybové) byly pozastaveny. Ze začátku se ještě dařilo vzít děti na procházku, na kolo,
v zimě už to bylo horší. Venku ošklivo a děti žadonily, že už na procházce byly včera,
prostě už je to nebavilo. Lákavé mobily a počítače je pohltily velmi rychle a na nějaké
pravidelné tréninky zapomněly.

M

y, dospělí, se ještě přinutíme
k procházce či ke běhu, rádi se
po celodenním sezení u počítače
a s rouškou na tváři projdeme
klidným večerním Suchdolem.
Ale jak motivovat děti? Sledování
nějakého cvičení na počítači nebylo
řešení, potřebují na vzduch. Proto
jsme velmi uvítali iniciativy místních
zájmových organizací – Domu dětí
a mládeže, Mateřského klubu Rybička či
aktivity školní družiny ZŠ Mikoláše Alše,
které vymýšlely nejrůznější venkovní
individuální stopovačky, geolokační hry
a navíc je ještě přenesly do moderního
internetového světa. Když jsem tedy
doma zavelela: „Děti, vemte si mobily,
jdeme hledat Kámen mudrců nebo
Dračí vejce“, tak se rázem procházka
změnila v zábavu a děti nekladly odpor.
Pro rodiny s menšími dětmi připravily
členky mateřského klubu několik stopovaček s tematickými úkoly, a tak
jsme si alespoň se „Třemi čuníky“ připomněli masopust, s venkovní hrou

„Chyť zajíce“ velikonoční svátky nebo
s „Čarodějnickým vícebojem“ už podruhé odložené Suchdolské čarodějnice.
Za každý takový nápad v izolované pandemii jsme byli vděčni, moc děkujeme.
Také dubnová výzva „Desettisíckroků“ oslovila 45 jednotlivců a 7 týmů
ze Suchdola, kteří denně tuto hranici
nachodili či naběhali. Tato aktivita
určitě u jednoho měsíce neskončí,
pohyb na čerstvém vzduchu krásně
pročistí plíce a jistě přispěje k lepší
imunitě a zdraví. Blahopřejeme výhercům dubnové výzvy 10 000 kroků, kteří
se umístili na prvních třech místech
v kategorii ženy, muži a týmy. Předání
hodnotných výher v podobě voucherů
podporujících zdravý životní styl proběhlo 20. května na suchdolské radnici.
Mladší sportovci určitě uvítali venkovní workouty a možná i díky novým
Trumfům pro Suchdol přibudou ještě
cvičicí stroje, které posílí nejen svaly,
ale i klouby. Městská část se stará
o údržbu i modernizaci dětských i spor-

tovních hřišť a vynakládá na to nemalé
finance. Na jaře jsme umístili nové
herní prvky na dětské hřiště na Výhledském náměstí (cena 525.000 Kč).
V areálu ZŠ M. Alše se přidal herní
prvek „Stezka dovednosti“ (115.000 Kč),
kterou může využívat najednou více
dětí. Na hřišti Na Rybářce se vyměnil
asfaltový povrch volejbalového hřiště
za umělý tartan a osadilo se hrazení
u silnice (420.000 Kč) atd. Chceme mít
pěkná hřiště a sportoviště, proto nás
mrzí, když se nové věci stanou terčem
útoků vandalů či sprejerů. Herní prvek
u školy vydržel funkční jen pár dní!
Na hřišti Na Rybářce jsme umístili
zamykací truhlu pro sportovní pomůcky. Pokud plánujete volejbalový či
nohejbalový zápas, je možné si zapůjčit
od městské části síť a míče. Nebo si
na hřišti uložit své vlastní sportovní
pomůcky.
Hodně zdraví a hodně pohybu! ~
Zuzana Krumpholcová,
kulturní referentka

PRÁZDNINOVÉ GEOLOKAČNÍ HRY S QR KÓDY
od 5. července do 5. září 2021

S ALENKOU V ŘÍŠI ZA ZRCADLEM - (první QR kód na nástěnce u MŠ K Roztokům)
HLEDÁ SE DRAČÍ VEJCE - (první kód DDM Praha-Suchdol, Rohová 4)
HLEDÁNÍ KAMENE MUDRCŮ PO SUCHDOLE - (první QR kód Klub DDM Stehlíkova 928).
Více informací o stezkách na webu DDM Suchdol www.ddmsuchdol.cz, info@ddmsuchdol.cz

KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ opět od září
Milí suchdolští senioři, po pandemické přestávce, kterou doufám, že máme za sebou, se chceme opět
věnovat příjemnému setkávání u zajímavých besed, promítání či koncertů.
Pravidelná činnost KLAS začne od úterý 14. září v 15 hodin v novém Komunitním centru PŮDA
ve 4. NP suchdolské radnice (s výtahem). Klub se schází pravidelně jednou za 14 dní v úterý.
Přijďte mezi nás, těšíme se.
za KLAS Jindřiška (Tínka) Slabá
A zároveň zveme nedočkavce na neformální setkání již v úterý 22. června od 15 hodin v KC Půda.
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Projekt SMACKER:
Cesta k řešení dopravy
na severozápadě Prahy
Pražská aglomerace čelí velkým výzvám v oblasti dopravy a územního rozvoje.
V posledních 10-20 letech došlo k obrovskému rozmachu rezidenčních satelitů
za Prahou bez odpovídající nabídky občanské vybavenosti a pracovních příležitostí. Obyvatelé středočeských obcí jsou tak závislí na každodenním dojíždění
do Prahy, přičemž podíl cest autem na hranici metropole činí téměř 80 %.
Praha-Suchdol jako okrajová část je vystavena dopravní zátěži cestujících
za prací, školou a dalšími cíli do hlavního města.

N

a základě dat TSK a dopravních
průzkumů z října 2020 se denní
počet vozidel na Kamýcké pohybuje mezi 12 000 (Výhledy)
a 16 000 (křižovatka Sídlištní).
Asi 42 % vozidel je vůči Suchdolu
tranzitních, ostatní mají zdroj a/nebo
cíl v naší městské části. Nejvyšší podíl
tranzitní dopravy je v ranní špičce.
V současnosti jsou komunikace směrem do Prahy přetížené a autobusové
spoje (v době provozu České zemědělské univerzity) jsou rovněž na hranici
kapacity. Přesto se do budoucna plánuje v okolních obcích další rezidenční
výstavba pro přibližně 20 000 nových
obyvatel.
Jak tedy může Suchdol čelit očekávanému nárůstu dopravní zátěže?
Řešením rozhodně není dálniční
okruh s předpokládaným provozem až
90 000 vozidel denně a dvěma sjezdy
na Kamýckou. Příliv tisíců aut navíc z
východního břehu Vltavy, která by využívala Kamýckou a navazující komunikace jako atraktivní spojení do centra
Prahy a k tunelu Blanka, by způsobil
výrazné zhoršení již kritické dopravní
situace. Kromě toho by nepochybně
došlo k nárůstu dopravy na místních
komunikacích Suchdola v důsledku indukce vyvolané nabídkou nové silniční
kapacity. Jak potvrzují odborné studie
i zkušenosti z praxe, čím víc se postaví
silnic, tím více na nich bude aut.
Cestu k řešení dopravy nejen na
severozápadě Prahy nabízí nová
národní „Koncepce městské a aktivní
mobility 2021-2030“, jejíž vizí je zlepšit

dělbu přepravní práce ve prospěch
udržitelných druhů dopravy. Koncepce
je postavena na 4 pilířích:
~S
 nížení potřeb po mobilitě plánováním rozvoje města
~Z
 měna chování lidí k většímu využívání alternativ k autu
~Z
 avádění čistých energií pro dopravu
a lepší ekonomika v dopravě
~D
 opravní funkce ve veřejném prostranství
V rámci projektu SMACKER se
snažíme uplatňovat principy tohoto
strategického dokumentu. K bodu
1 pořádáme akce, kde diskutujeme
vizi města krátkých vzdáleností
a usilujeme o užší spolupráci s okolními obcemi a hlavním městem Prahou.
K bodu 2 organizujeme aktivity s cílem
motivovat lidi k většímu využívání
udržitelných druhů dopravy. S bodem
3 souvisí příprava studie terminálu Výhledy s plánovanou tramvajovou tratí

Podbaba – Suchdol. Realizace záměru
umožní přesun velké části cestujících z aut a autobusů na nízkoemisní
kolejovou dopravu. Pro tzv. poslední
míli (mezi místem bydliště a terminálem či zastávkami tramvají) chceme
vytvořit příznivé podmínky pro chodce
a cyklisty a ze vzdálenějších lokalit
zavést pravidelné autobusové linky,
případně spoje na zavolání mimo špičku. Za účelem úspěšné implementace
navrhovaných řešení je klíčová úzká
spolupráce se všemi zainteresovanými
subjekty a zapojení obyvatel Suchdola.
Další informace naleznete na webu
městské části Praha-Suchdol
www.praha-suchdol.cz/smacker
a společném webu projektu SMACKER
www.interreg-central.eu/smacker.
Ohledně dotazů a podnětů nás můžete
kontaktovat na smacker@praha-suchdol.cz. ~
Ing. Gabriela Lněničková, MBA
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Radosti a strasti s výstavbou

V

letošním roce pokračuje na Suchdole velmi rozsáhlá výstavba veřejných a soukromých staveb,
na kterou jsme do nedávna nebyli zvyklí. Právě
probíhající nebo čerstvě dokončené stavby
zaměřené na inženýrské sítě (obnova vodovodů
Budovec, obnova kanalizace Výhledy, dokončení kanalizace Kamýcká) představují neuvěřitelný objem
asi 172 mil. Kč bez DPH. Dalších přibližně 49 mil. Kč je
v současné době investováno do rekonstrukce komunikací na Novém Suchdole, zrekonstruovány jsou již ulice
Armádní, U Myslivny, Nad Spáleným mlýnem, Za Rájem.
V okolí Kamýcké probíhala výstavba optických kabelů
spojená s opravou chodníků a městská část investuje do
dalších důležitých staveb, např. do dokončení modernizace školy s podporou evropských dotací
(20 mil. Kč), opravy kaple sv. Václava (6 mil. Kč), výstavby hřbitova (20 mil. Kč). Když se k tomuto všemu ještě
přidá intenzivní výstavba a rekonstrukce soukromých
domů, výsledkem je rozsáhlá stavební činnost a na
mnoha místech rozkopaný Suchdol.
Asi každý obyvatel Suchdola se již v nějaké
míře musel potkat s negativními dopady staveb prach, hluk, těžká nákladní doprava, znečištěné komunikace, omezení dopravy, semafory, jednosměrky, přesuny dopravy do jiných
ulic, kolony, změny MHD, chybějící přístřešky,
kaluže, bláto. K negativům spojeným s výstavbou

patří také místy poškozené komunikace s pokulhávajícími opravami, dlouhodobá zařízení stavenišť, mezideponie zatěžující okolí atd. Tyto situace jsou nepříjemnou,
ale bohužel nevyhnutelnou daní za nové inženýrské sítě,
které následně umožní opravy komunikací s přiměřenou zelení a novým povrchem. Co se s tím dá dělat
v této chvíli? Městská část se snaží uklízet, opravovat,
apelovat na ohleduplnost firem, ale bez nezbytné míry
trpělivosti a tolerance ze strany obyvatel to bohužel ani
letos nepůjde. Jsme si vědomi, že je jednodušší chápat
situaci tam, kde se lidé těší na novou komunikaci, než
v ulici, kde je zařízení staveniště nebo tudy pouze projíždí náklaďáky a zanechávají za sebou bláto, prach nebo
zápach. Děkujeme všem suchdolským občanům za pochopení.
Potřebné a dlouho odkládané stavby se konečně rozjely, věříme, že se situace v dotčených částech Suchdola zase postupně zklidní. Jinde doufáme, že se naopak
stavby rychle rozjedou. Je toho zapotřebí ještě dost,
v letošním roce městská část například připravuje
projektovou dokumentaci za téměř 13 mil. Kč pro
další veřejné stavby – komunikace Budovec
a Starý Suchdol, sportovní hala, čerpací stanice
splaškových odpadních vod a startovací byty
Kamýcká. ~
Václav Vik,
zastupitel za Sdružení občanů Suchdola

Texty v rubrice nejsou redakčně upravovány.

Stálo to za to?

V

šichni majitelé nemovitostí na Suchdole, dostali
opět po roce složenku s vypočtenou daní z nemovitosti. Již podruhé jsme zaplatili dvakrát více než
v letech předchozích. Je tedy načase posoudit,
zda námi odevzdané finanční prostředky pomohly
a pomáhají rozvoji naší městské části a jestli vedou ke
zkvalitnění služeb pro naše občany.
Máte pocit, že se tři miliony korun, které vybral
Suchdol navíc, výrazně promítly do zlepšení vaší
životní úrovně? Zaznamenali jste vůbec nějaké
zlepšení? Na tyto otázky, nechť si každý odpoví
sám. A aby se nám odpovídalo lépe, pojďme se
podívat na soupis toho všeho, co pro nás radnice za
tyto peníze (za naše peníze) pořídila.
Provedla se rekonstrukce chodníku v Kamýcké
ulici v úseku od Výhledského náměstí po konečnou zastávku Výhledy, to vše za 1 330 tisíc korun.
Za 700 tisíc korun se zrekonstruoval chodník podél

bytových domů U Kruhovky a za 320 tisíc chodník v ulici
K Horoměřicům. Modernizací prošlo hřiště Na Rybářce
s cenovkou 420 tisíc. A za 550 tisíc radnice spolufinancovala dostavbu Kulturně komunitního centra.
A abychom nezapomněli, radnice ještě zřídila finanční
rezervu pro vytvoření fondu sociální pomoci na řešení
eventuálních negativních dopadů zvýšení daně z nemovitostí pro sociálně slabé spoluobčany. Tato rezerva
je ve výši 100 tisíc korun. Otázkou ale je, jak dobře
jsou Suchdoláci o této možnosti informováni,
protože se zatím nikdo o pomoc nepřihlásil.
Výše daně z nemovitosti bude určitě jedním
z témat příštích komunálních voleb na Suchdole.
Udělejme si tedy obrázek, kdo toto navýšení prosadil a co nám za něj „pořídil“. ~
Jana Hanusová, Marek Bor,
zastupitelé za Sdružení obyvatel pro rozvoj Suchdola

Texty v rubrice nejsou redakčně upravovány.
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Pozitivní motivace do dalších dnů
ážené Suchdolačky, vážení Suchdoláci, v těchto
dnech, stejně jako tomu bylo poslední rok a čtvrt,
řešíme všichni převážně bezprecedentní (světovou) zdravotní krizi, spojenou s pandemií viru
COVID-19. Upřímně: už jsme z toho všichni unaveni, podrážděni a především otráveni. Vzhledem k tomu, že
se snad, jak pevně věříme, blížíme ke světlejším a letním
dním, neradi bychom pozitivnější náladu jakkoliv hatili
řešením místních politických témat (alespoň pro jednou).
Musím konstatovat, že po dobu pandemie jsme mohli
pozorovat nejprve obrovskou vlnu solidarity všech lidí
(např. od šití roušek, přes distribuci dezinfekčních
prostředků, po asistenci seniorům), pak po následném
úplném rozvolnění ze strany naší vlády určité podcenění
celé situace, následované těžkým poprázdninovým vystřízlivěním, střídající se se záblesky naděje a beznaděje,
které nám vláda týden co týden k naší velké nevoli svými
nekoncepčními zásahy připravovala, až po určitou apatii
k existující situaci v posledních měsících.
Za naše sdružení si dovolím konstatovat, že jsme se
snažili přispět svou troškou k tomu, aby se nám (alespoň)
na Suchdole v těchto těžkých časech žilo lépe: šili jsme
roušky, rozdávali je na potřebných místech, komunikovali
s osamělými občany, poskytovali zdarma právní
rady desítkám z vás na témata, která vás trápila,
stávali se z nás učitelky a učitelé i pro spolužáky našich dětí při společných vyučováních
atd. atd. Jak jsme měli možnost vidět, velmi
nás těší, že jsme v tom nebyli ani zdaleka sami.
Vlna solidarity a „člověčenství“ většinu z nás,

jak věříme, spojila. Všichni jsme též velmi rádi, že po
nekonečných měsících se opětovně mohli děti vrátit do
mateřských, základních a nově i středních škol, ačkoliv
je bohužel nevyhnutelné, že toto bezprecedentní období
distanční výuky, absence života v kolektivu vrstevníků
a širšího sociálního kontaktu, bude mít na děti (na některé více, na některé méně) určitý negativní dopad. Vedle
toho nelze opomenout z mého pohledu stejně závažnou
skutečnost – nemožnost dětí aktivně a organizovaně
sportovat. To považuji za velmi nešťastné a dopady na
budoucí život (některých) dětí mohou být závažná. Naše
sdružení se mnou v čele se s rozhodnutím zavřít vzdělávací instituce a uzavřít veškerá (i venkovní) sportoviště
pro organizované činnosti na tak dlouhou dobu nikdy
neztotožnilo. Považujeme toto preventivní opatření za
neomluvitelné, neodůvodnitelné a přehnané – taková pomyslná houfnice na komára. Nicméně se již stalo a naši
reakci si schovejme k říjnovým volbám, kde se bude moci
svobodně vyjádřit a manifestovat tak náš postoj k jednání
vládnoucích stran.
Společně jsme zvládli přežít posledních 15 měsíců,
věřím, že budeme schopni čelit i novým výzvám, které
následující měsíce a roky zajisté přinesou. My se
i nadále budeme zajímat o věci veřejné a děkujeme za
podporu, kterou nám čím dál častěji v této souvislosti vyjadřujete. Žijeme tu s vámi, jsme jedni
z vás. Přejeme krásné léto. ~
JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE,
zastupitel za sdružení Žijeme pro Suchdol

Texty v rubrice nejsou redakčně upravovány.

Hasičský odstavec
Suchdolští hasiči měli za poslední měsíce
co do činění jak s ohněm či lidskou neopatrností, tak i s covidovými omezeními. Pro tento
případ drželi třikrát pohotovost na zbrojnici,
aby pomohli posílit stavy hasičů v Praze.
K požáru vyjížděli dvakrát - poprvé k požáru
dřeva v Sedlci a podruhé k hořícím sazím
v komíně v ulici K Roztokům. Byli povoláni
k úniku plynu z výkopů v ulicích Návazná
a Kamýcká. Zúčastnili se výcviku zásahu
k úniku nebezpečné látky v Radotíně, tak byli
na zásah připraveni. V Komořanech
si pak na výcviku zopakovali práci
s velkokapacitními čerpadly.
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POZNEJTE SVÉ ZASTUPITELE

Otázky pro suchdolské zastupitele
Kdo jsou ti, kteří bojují za Suchdol takový, jaký jej chceme mít? Již poněkolikáté
se vám prostřednictvím tří otázek představí ti, jimž jste dali důvěru k vedení naší
městské části. Tentokrát budou na tři otázky odpovídat zastupitelé za Sdružení
občanů Suchdola Magdaléna Doubková a Ondřej Imlauf.
Co vás vedlo ke vstupu do suchdolské politiky?
Magda: Když se nad touto otázkou
zamyslím, tak asi spousta dobrých
nápadů. Ale teď vážně. Když jsem
před více než deseti lety do zastupitelstva kandidovala poprvé, cítila jsem
se být tradiční představitelkou střední
generace se synem v pubertě, malou
dcerou a s rodiči v důchodovém věku.
Působila jsem jako pedagog na zdejší
základní škole a setkávala se s mnoha
názory a výtkami směrem k fungování
suchdolské radnice. Cítila jsem, že
mám potenciál zdejšímu vedení obce
nabídnout nová témata k zamyšlení
a pomoc s případnou realizací. Po
vstupu do komunální politiky jsem
brzy zjistila, že celá situace ohledně
fungování obce je mnohem složitější
a časově náročnější, než se nezasvěcenému laikovi zdá.
Ondřej: Asi za tím bude můj zájem
o historii, politologii a o dění kolem
nás. Poprvé jsem dostal nabídku kandidovat v roce 2006 a neváhal jsem
ani chvilku. Byl jsem zvědavý a chtěl
jsem pomoci našemu sdružení. Od
začátku mého působení beru svůj čas
pro obec jako službu. A stále mě to
baví, i když někdy s potřebnou dávkou
nadhledu.
Jak vnímáte Suchdol jako místo
pro život?
Magda: Na Suchdol jsem se přestěhovala před více než čtvrtstoletím.
S radostí pozoruji pozvolnou proměnu
Suchdola. Obec je upravenější, čistší,
vznikla celá řada pěkných zákoutí
s využitím pro všechny věkové skupiny. Na druhou stranu mě mrzí, že
nikdy nebyly suchdolské chodníky tak
posety psími exkrementy (a to jsem
pejskař), doprava bývala plynulejší
a z rozrůstající se bytové výstavby
také nejsem nadšená. I přesto si
myslím, že Suchdol je příjemné místo
pro život.
Ondřej: Když se posadím na zahradě pod lípu a dívám se na zapa-
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Ondřej Umlauf

Magdaléna Doubková

dající slunce nad Tichým údolím, tak
si říkám, že to není špatný místo.
Zhorší se to, když nám nad hlavou letí
jedno letadlo za druhým, nebo když
si vzpomenu na výstavbu dálničního
průtahu s mostem přes Vltavu. Ale
zatím dobrý. Obecně by mohlo být na
Suchdole více obchodů, tak jak je to
v menších městech, aby se nemuselo
jezdit autem. Ale realita je taková,
že Suchdol je blízko centra Prahy,
kde si lidé mohou nakoupit cestou
z práce. Vadí mi, že s výstavbou
domů se stále více nebere zřetel na
zastavěnost pozemku. Suchdol by měl
zůstat rezidenčním bydlením v zeleni.
To je to, co nám všichni procházející
výletníci závidí. Do budoucna doufám,
že se podaří postavit sportovní areál
s halou, který potřebují hlavně děti na
základní škole.
Magdo, vy jste učitelka, Ondřeji,
vy rodič dítěte na prvním stupni.
Jak z vašeho pohledu covid-19 ovlivnil vzdělávání dětí?
Magda: Mám to štěstí, že jsem
učitelka na zdejší ZŠ, ale i rodič, takže
si dovedu představit, jak to v rodinách
chodí i z té druhé strany. Začátky rozhodně nebyly nijak jednoduché. Všichni jsme se učili za pochodu, nikdo
nebyl na nastalou situaci připraven.
Po počátečním chaosu a zorientování
se v nové životní situaci si myslím, že
díky moderním technologiím, které
zdejší škola pomohla potřebným ro-

dinám zajistit, se daří formou on-line
výuky vyložit a odprezentovat učivo
ve stanoveném rozsahu (čerpám
ze zkušenosti učitelky šikovných
třeťáčků).
Opakování a procvičování učiva je
pak převážně na dětech. Rodina tak
převzala z velké části zodpovědnost
nejen nad výchovou, ale i vzděláním
svých dětí. Zde jsem zaznamenala
velké rozdíly v přístupech jednotlivých
rodin. Ale to by bylo téma na celý článek. Pevně věřím, že se už brzy nejen
školní život vrátí do starých kolejí
a my budeme na distanční vzdělávání
vzpomínat jako na životní etapu, která
nás posunula o kousek dál a nabídla
novou životní zkušenost.
Ondřej: To je otázka na celodenní
povídání. Pokusím se tedy zkrátka.
Učit se doma je možné, ale jen krátký
čas. Soustředění, motivace a kontrola
pomalu u všech časem slábne. Děti do
školy rok nechodí, a to se samozřejmě
musí projevit - ani ne na objemu učiva,
které ovládají, ale spíše na jejich
psychice. Je to samozřejmě těžké
pro všechny a hlavní tíha leží na nás
rodičích. My doma to máme vylepšené
o to víc, že manželka má na starosti
ještě děti ze své školy.
Bylo potřeba skloubit učení starší
dcery s mladší, která chodí do školky.
Naštěstí jsem mohl být občas doma
také nebo pomáhali babička s dědou.
Dcera je celkem svědomitá, takže
s úkoly nebyl problém, i když jich
někdy bylo příliš. Osobně vidím největší problém v nemožnosti osobních
setkání s kamarády mimo vyučování.
A to vůbec nemluvím o sportovních
aktivitách.
Z pozitiv zmíním, že odpadl ranní
shon a za poslední rok se cítím být
učitelem vlastivědy. Ostatní předměty
jsem rád přenechal manželce a provádím jen dozor o přestávkách. Přeji
nám všem pěkné jaro, ať můžeme
trávit čas venku; Suchdol je k tomu
příhodné místo.
[red]
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UKLIĎME ČESKO

Ukliďme Česko

Rozhovor s dobrovolnicí Marií Emou Zichovou
Suchdol se zapojil do již tradiční celorepublikové akce UKLIĎME ČESKO, která
letos proběhla v sobotu 27. března 2021. Pro pytle na odpadky si i tentokrát přišlo
mnoho suchdolských rodin s dětmi, ale i jednotliví dobrovolníci. Omezeni pandemickými opatřeními a nepříznivým počasím dobrovolníci naplnili přes 150 pytlů
s odpadem. Jedním z dobrovolníků byla i Marie Ema Zichová, studentka sekundy
na osmiletém gymnáziu a spoluautorka blogu o životním prostředí.
Co tě přimělo se akce zúčastnit?
Úklidu jsem se zúčastnila, protože
se zajímám o téma ochrany životního
prostředí dlouhodobě a myslím si,
že úklid odpadu v přírodě je skvělý
způsob, jak můžeme pomoct.
Která lokalita byla tvůj „rajon“?
Naše skupina si vybrala oblast č. 2,
což byl remízek pod vedením vysokého napětí mezi Kamýckou a Dvorskou
ulicí. Cestu jsme si ještě prodloužili
směrem ke kostelu sv. Václava.
Máš nějakou představu, kolik odpadků jste v tom tvém úseku posbírali?
Celkem jsme nasbírali asi 10 pytlů
odpadků a 1 pneumatiku od traktoru.
Nejvíc bylo asi plastů a skla, ty se
rozkládají nejpomaleji – PET lahev
asi 100 let a sklo až 1000 let.
Byla to pro tebe řekněme jednorázová akce, nebo se zajímáš o životní
prostředí i v jiném směru?
Jak už jsem zmiňovala, o životní
prostředí se zajímám dlouhodobě.
Letos jsem se akce sice zúčastnila
poprvé, ale mám v plánu jít sbírat
odpad do přírody znovu (klidně i mimo
organizovanou akci Ukliďme Česko).
Jinak s kamarádkou píšu blog
o ochraně životního prostředí, kde
se lidem snažíme přiblížit, jak mohou
sami pomáhat. Také vymýšlím různé
kreativní nebo originální způsoby
ochrany planety.
Myslíš si, že třídění odpadu
má smysl?
Podle mě to rozhodně smysl má,
protože se z věcí, které bychom jinak
vyhodili a skončily by na skládce,
vyrobí něco, co můžeme dál používat.
Z recyklovaných plastů se vyrábí například náplně do bund nebo spacáků.

Někde jsem četla, že kdyby čtyřčlenná rodina poctivě třídila odpad,
včetně bioodpadu, tak do směsného
odpadu by za měsíc vyhodila množství odpovídající jedné sklenici od
okurek. Myslíš si, že je to reálné?
Myslím si, že to je možné, ale také
záleží na velikosti sklenice a na tom,
jak moc věcí, které rodina vyhazuje,
patří do směsného odpadu.
Máš nějaké postřehy z proběhlé
akce?
Překvapilo mě, kolik lidí se rozhodlo
strávit sobotní dopoledne sběrem
odpadků, i když zrovna nebylo moc
dobré počasí. Ze závěrečné zprávy
vím, že jen v Suchdole nás bylo asi
150, včetně 60 dětí. Z toho jsem měla
radost. ~
[red]

V rámci celorepublikové výzvy
Ukliďme Česko se na Suchdole:
~ Vyklidilo 13 lokalit
~ Odvezlo přes 150 pytlů s odpadem
~ Naplnily dva kontejnery
~ Našlo 13 pneumatik
~ Celkově odvezlo přes 8 tun
nasbíraného odpadu
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Po stopách zaniklých restaurací

VELKOPOPOVICKÁ RESTAURACE

N

azývaná také U Křížů, U Kynclů. Praha-Sedlec, Suchdolská
č. p. 88.
V roce 1928 zde koupil Josef
Kříž (1871-1933) se svou manželkou Antonií (1876-1949) pozemek.
Původně Křížovi pocházeli
z Kobylis, kde měli v pronájmu
Lidový dům. Kolem roku 1925 se
přestěhovali na Suchdol. Zde provozovali nejprve pronajatou restauraci
U Patáků (později zvanou U Zajíců)
v Kamýcké ulici u bývalého akcízu.
Dům v Suchdolské ulici začali
stavět v květnu 1929.
Stavbu dokončili v roce 1930
jejich dcera Anna (1897-1967)
s manželem Františkem Kynclem
(1890-1965).
V prvním patře domu bydleli
a v přízemí vznikla restaurace provozovaná od roku 1930.
Restaurace sloužila jako výletní
hospůdka s malou zahrádkou, kde
se pravidelně vařilo. Byl zde výčep
a malý salonek s kulečníkem. Nápis
ve štítu VELKOPOPOVICKÁ RESTAURACE byl zřízen v roce 1936
a zanikl, z důvodu rekonstrukce
domu, v roce 2020.
Během války, až do uzavření, vedl
restauraci jejich syn František Kyncl
(*1915) s manželkou Marií.
Od dubna 1938 zde přechodně

Josef Kříž (1871–1933)
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Restaurace v roce 1934

působil suchdolský Klub cyklistů.
V době zabrání obecné školy německým wehrmachtem (1941-1943)
zde byly umístěny třídy 3. B a 4. B
obecné školy.
František Kyncl (*1915) byl vášnivý holubář, člen spolku chovatelů
holubů Maják v Suchdole u Prahy,
držitel mnoha ocenění. Působil zde
jako výcvikový referent. Kádrový
posudek však jeho chov ukončil
kolem roku 1957. Pracoval také
v Pražských cihelnách v Sedlci.
V roce 1952 tehdejší režim nejprve zakázal v restauraci vařit a poté
prodávat veškerý alkohol. Proto se
rozhodli podnik uzavřít.

Antonie Křížová (1876-1949)

Místní úřad žádal, aby František
Kyncl (*1890) do nadbytečných
prostor vzal nájemníky. S tím on
nesouhlasil, tak tu vznikla od roku
1953 mlékárna. První vedoucí byla
paní Filipiová. Nájem činil 25 Kčs za
měsíc. Mlékárna zde byla do roku
1968, kdy si prostor upravili moji
rodiče František Kyncl (*1942)
a Milena Kynclová rozená Neuwirthová (*1946) k bydlení. ~

František Kyncl (1890-1965)

Vzpomínali Fr. Kyncl (vnuk Josefa
Kříže a syn Fr. Kyncla *1915) a M. Procházková (pravnučka Josefa Kříže).
Zpracoval J. Jánský
www.historiesuchdola.cz

Anna Kynclová (1897-1967)
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UŽ VÍM, KDE BYDLÍM

Jak vznikl název ulic
Na Mírách a K Mírám?
Národní shromáždění schválilo 16. dubna 1919 zákon č. 215/1919 Sb. o pozemkové
reformě, který rozhodl o záboru pozemkového majetku nad 150 ha zemědělské
půdy nebo nad 250 ha celkové půdy patřící vlastnicky jediné osobě.

P

odle přídělového zákona měli
právo na půdu mimo sdružení, ústavů, svazů, zařízení
a dalších právnických
osob také malí zemědělci,
domkáři, živnostníci, zemědělští
a lesní zaměstnanci i bezzemci. Při
této reformě došlo k rozměřování
pozemků na dílce o velikosti míry.
Míra byla stará plošná jednotka
o velikosti 1918 m2.
Na Suchdole se takto rozměřený
pozemek nachází od Brandejsova
statku směrem k ulici Internacionální, kde se nalézají dlouhé pruhy
jednotlivých zahrad (viz obrázek;
míry jsou ty pruhy pozemků uprostřed mapky).

S výstavbou domů, kdy vznikla
potřeba pojmenovat ulici mezi Kamýckou a cestou ke statku, se začal
užívat nejprve název V polích, později byla pojmenována Na Mírách.
Podobně vznikl i název ulice
K Mírám. Jedná se totiž o ulici
směřující k mírám (pozemkovým
dílcům). V současnosti je to slepá
ulice vedoucí ze Suchdolského
náměstí mezi poštou a trafikou
směrem k zahrádkám. ~
Z. Kučerová, kronikářka
Zdroj: Sbírka zákonů, Dějiny obce
Bílý Újezd, kronika, pamětníci,
historická mapa Suchdola z roku 1938

KNIŽNÍ NOVINKA

HISTORIE BRANDEJSOVA STATKU
V DĚJINNÝCH SOUVISLOSTECH,
kterou zpracovali suchdolští autoři Helena
Bínová, Josef Jánský a Bohumil Sommer.

Knihu si můžete zakoupit v e-shopu
vydavatelství Powerprint s.r.o. na adrese:
http://www.bookla.cz.

Cena 199 Kč.
Lze zapůjčit i v naší suchdolské
knihovně.
MČ Praha-Suchdol děkuje autorům za přípravu
této publikace.
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ZE SUCHDOLSKÝCH ŠKOL

Místní akční plán vzdělávání Praha 6-II
aneb zapojení suchdolské základní školy
a školky do MAP Prahy 6
Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání je projekt MŠMT v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV).

A

ktivity organizované v tomto
projektu si kladou dlouhodobý
cíl: zvyšování kvality vzdělávání
v mateřských a základních
školách. Konkrétně se jedná
o spolupráci zřizovatelů, škol a dalších aktérů v regionu, kteří se vzděláváním dětí a mládeže zabývají (např.
domy dětí, sportovní kluby, umělecké
školy, knihovny, divadla). Propojením
těchto subjektů by se měl vytvořit
systém vzájemné spolupráce a komunikace v oblasti formálního i neformálního vzdělávání a ostatních
služeb pro rozvoj potenciálu každého
žáka. Místní akční plán rozvoje vzdělávání v synergii s projektem OP VVV
se také zaměřuje na širokou podporu
pedagogů, která jim umožní profesní
rozvoj, z něhož budou mít následně
prospěch jejich děti a žáci.
Účast v projektu MAP je zároveň
podmínkou pro získání prostředků na
investiční akce z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (čerpání
evropských dotací). Pokud tedy zřizovatel či škola chce získat finance na
takovou akci, je nezbytnou podmínkou
soulad předpokládaného projektu se
Strategickým rámcem MAP. Z toho
vyplývá, že Strategický rámec a následný Akční plán vznikly v součinnosti se školami a školkami správního
obvodu Prahy 6, které se do projektu
přihlásily a vychází z jejich potřeb.
Díky zapojení do MAP Prahy 6-II
uspěla Základní škola Mikoláše Alše
s plánovaným projektovým záměrem
a může čerpat finanční podporu
v rámci výzvy č. 37 Operační program
Praha – pól růstu ČR. Konkrétně se
jedná o vybudování odborné jazykové
učebny, která bude mít kapacitu 16
žáků. Bude sem pořízena interaktivní
tabule s ozvučením, vizualizérem,
softwarem a ostatním příslušenstvím. Dále budou pořízeny žákovské
stanice s příslušenstvím a nábytkem.
Realizace bude probíhat v době letních prázdnin 2021.
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Zlepšení podmínek pro výuku cizích jazyků by mělo u žáků prohloubit
samostatnost v práci. Ovládací software umožní žákům například individuální simultánní záznam, nahrávku
s porovnáním s originálem, přehrávání správné výslovnosti textu atd.
K dispozici bude široká databáze
učebních materiálů. Předpokladem
projektu je, že se tak výuka cizích
jazyků pro žáky zatraktivní a podpoří
u nich i zkvalitnění digitálních dovedností. Všechny změny k lepšímu by tak
měly ovlivnit motivaci žáků k učení.
Také MŠ K Roztokům získala ve
velké konkurenci pražských školských zařízení již v březnu 2019 grant
z fondů EU (Operační program Praha pól růstu ČR) ve výši 500 tisíc korun
na realizaci projektu polytechnické
učebny. V průběhu prázdnin 2019 se
sklepní prostor školky proměnil v překrásnou pracovnu pro tvoření malých
i velkých. Za více než rok (bohužel
pandemie naše rukodělné aktivity
značně omezila) se v nové učebně děti zdokonalovaly v rozličných
řemeslných dovednostech – šroubování, pilování, natírání, smirkování,
zatloukání, lepení, vrtání, řezání. Jako
materiál využíváme nejvíce dřevo,
klacíky, kůru z lesa, provázky, ale děti
budou pracovat i s dalšími materiály –
korek, polystyrén, filc, drátky, karton.
V pracovně opravujeme, montujeme (např. montáž koleček k šuplíkům
na pracovní materiál) i vyrábíme, co

je potřeba, co se vztahuje k našim
vzdělávacím plánům či jen tak –
co se nám líbí. A co vše už děti vyrobily? Např. letadlo – dvouplošník
s vrtulí, písmenka z hřebíčků, zvířátka
z profilových lišt, ptačí budky na školní zahradu, vánoční svícny, stojánek
na pastelky – pastelkovník, dopravní
značky – výstražný trojúhelník a další.
Řemeslné dovednosti přirozeně
rozvíjejí celou osobnost dítěte – jeho
koncepční myšlení, jemnou motoriku
rukou, koordinaci pohybu ruka-oko,
prostorové vnímání, rozšiřování slovní
zásoby o nové pojmy, při plánování
aktivity i rozvoj geometrie a matematiky, v neposlední řadě i sebevědomí
a důvěru dětí ve své schopnosti, smysl pro krásu, dodržování bezpečného
chování při práci s nářadím a udržování pořádku. Proto se polytechnická
výchova stala trvalou součástí našeho výchovně-vzdělávacího programu.
Velmi také oceňujeme, že děti
v učebně pracují pod vedením některých tatínků – nejvíce se dětem ve
svém volném čase a zadarmo věnuje
pan Milan Navrátil. Děkujeme! ~
Alexandra Kejharová,
Jaroslava Barková Hešíková
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ZE SUCHDOLSKÝCH ŠKOL

Doba vzdálená

neboli distanční
Nevím jak vy, milí čtenáři, zvláště vy rodičové školních a předškolních dětí,
jste vnímali nebo vnímáte tuto dobu distanční, nebo chcete-li dobu škole
vzdálenou, ale já osobně velmi úkorně. Nejenže musíme rušit všechny naplánované výukové akce pro děti, výlety, divadla či školku v přírodě, ale hlavně
nemůžeme být s dětmi osobně – „na živo“.

N

utnost provádění vzdálené
(distanční) výuky je dána
skutečností, že od září 2016 je
uzákoněno povinné předškolní
vzdělávání pro poslední ročník.
Musím přiznat, že z pohledu pedagoga mám k distanční výuce velmi rezervovaný postoj. U předškolních dětí
je jedním z hlavních smyslů předškolní
výchovy socializace dítěte, tj. kontakt
vrstevníka s vrstevníkem, vytváření
návyků, jak jednat s druhými lidmi
mimo rodinu, a to ať již s dospělými či
s ostatními dětmi. Neopomenutelný
je také fakt, že přítomností dětí ve
školce se rodičům uvolňují ruce k vykonávání své profese. Při distanční
výuce toto všechno odpadá a ztrácí
se. Samozřejmě, že můžeme rodičům
nabídnout omezený servis v podobě
pracovních listů nebo vzdáleného připojení, což obé jsme dělali. Zde patří
velký dík paním učitelkám z Medvědů
a Lišek, které se s dětmi scházely
virtuálně. Ale ruku na srdce, je to milé
gesto, ale chabá náplast za chybějící
denní docházku. Pokud vím a bavím
se s kolegy učiteli a řediteli, tak nikdo
distanční výuku nepreferuje. Někdy
vídáme v reportážích rozjásané tváře

dětí a učitelů u počítače, jak se snaží
vytvořit skvělou atmosféru. Rozumím
tomu, že se snaží o optimismus, fandím jim, ale pragmaticky řečeno –
je to pěkné divadlo pro kamery,
ale dlouhodobě nefunkční. Hlad po
fyzické docházce byl patrný z toho, že
z 54 předškoláků ihned po znovuotevření přišlo 50 do školky. Jsem rád,
že můžeme opět dělat svoji práci a
ne vytvářet virtuální, tedy zdánlivou
realitu.
CO NOVÉHO VE ŠKOLCE?
V letošním školním roce nadále
školku zvelebujeme a vylepšujeme. Některé věci jsou pro běžného
návštěvníka na první pohled viditelné, ale mnohé je skryté v útrobách
školky. Takže byť běžný návštěvník
nic nového nevidí, tak to neznamená,
že se nic neobnovuje. Museli jsme na
podzim vyměnit hlavní uzávěr plynu
a vodovodní soustavu s vodoměrem.
Na dlouhé spojovací chodbě mezi
budovami jsme museli udělat novou
lepenkovou střechu. Postupně ve
všech třídách již několik let vyměňujeme koberce za nové nebo na místo
stávajícího linolea. Třída Pejsků byla

poslední, která do tělocvičny dostala
letos nový koberec. Ve třídách Pejsci
a Kočičky jsme vyměnili „vyšeptané“
monitory u domácích telefonů
a zvonkové tablo. Jednou z posledních uskutečněných aktivit bylo nafocení školky, jak zahrady, tak vnitřních
prostor za účelem vytvoření virtuální
prohlídky školky. Ta bude umístěna
na internetových stránkách mateřské
školy. Toto všechno jsou investice
v řádech desítek tisíc korun.
Na letošní školní rok plánujeme
velkou akci – umělý povrch kopce pod
hradem s lanovkou. Jedná se o EPDM
umělý povrch, ze kterého máme vyrobené hřiště na míčové hry. Z důvodů
vyšlapávání a následného vyplavování hlíny chceme kopec povrchem
zpevnit a učinit „čistým“ pro dětské
hry. Toto bude investice zhruba za
150.000 Kč. Další větší investice
musíme pozdržet do dalšího roku,
protože došlo k citelnému výpadku
příjmů. Jelikož jsme nemohli vybírat
„školkovné“, přišla školka přibližně
o 150 000 Kč. Naštěstí už fungujeme a doufáme, že už školka zůstane
otevřená. ~
Stanislav Zelený

Vidět neviditelné
Distanční výuka výtvarné výchovy na ZŠ M. Alše.

N

a počátku naší cesty za strukturou stála výzva NGP s názvem
Z obrazu ven. Děti vyrazily
hledat po bytech, domech,
sklepech a půdách zajímavé
oprýskané zdi a odchlíplé omítky,
úžasné praskliny, trhliny, pukliny,
rezavé kliky, plochy, dveře i plesnivé
dřevo. Někdo se vydal na lov struktur
i mimo své obydlí. Fotoaparát nám
pomohl struktury zachytit.

Z prvního zkoumání struktur děti
začaly vytvářet své Umělecké cykly
propojené stejným námětem (materiál, barevnost) a zamýšlet se nad
sdělením skrze své fotografie.
Dále jsme rozvíjeli úkol pomocí
lineární kresby a také frotáží samotných struktur. Děti vzaly fix, tužku,
pastelku, propisku a pustily se do
kresby. Otevřel se jim svět čar, linií,
ploch a bodů.

A abychom nezůstali jen v černobílé, nakonec jsme si udělali barevný
vzorník, kde jsme míchali barvy tak,
abychom se přiblížili našim plesnivým
či zrezavělým dveřím, protože svět
kolem nás není z čistých barev. ~
Mgr. Daniela Křesťanová
a Bc. Eliška Vondrušková
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Rybička on-line
Na začátku roku 2021 jsme si v Rybičce položili několik otázek. Co nás letos
čeká? Jak a kde se budeme setkávat? Jakým způsobem se budeme navzájem
sdílet a podporovat? Kolik rodin nás na konci covidové karantény a na začátku
normálního života bude potřebovat a přijde za námi do mateřského klubu?
Budeme začínat „od nuly“?

N

a některé otázky už odpovědi
známe. Spoustu dalších odpovědí přinese čas. Zvykli jsme
si, že Rybička se od listopadu
2020 schází on-line. Pravidelná
setkávání lektorek, rodičů a dětí každou středu a čtvrtek doplnil od března 2021 nový úterní kroužek Předškoláček, určený pro děti ve věku
5–6 let. Do kroužku se po dobu úplného uzavření mateřských škol připojovaly děti z předškolního ročníku nejen
suchdolských MŠ, kterým chyběli
kamarádi i pravidelná činnost. Naše
lektorky si pro děti připravily originální program, zahrnující přípravu na
český jazyk, matematiku, prvouku
i tělocvik. Děti se učily básničky, zazpívaly si, zacvičily si… S otevřením
školek se zájem o kroužek přesunul
k mladším dětem, což lektorky
v přípravě reflektují a kroužek běží
dál. Program dopoledních kroužků
v Rybičce doplňují Zážitkové pátky.
To jsou akce, jako například přednášky, besedy, výtvarné dílny, společná
cvičení, pohádková dopoledne aj.,
které inspiruje zájem rodičů o další
vzdělávání, o zážitky s dětmi, o smysluplné naplnění dopoledního času.
Někdy se zdá, že třeba odborná přednáška nemá malým dětem co říct.
Maminky si ji však nemusí odepřít.
Domácí prostředí umožňuje vyřešit
tuto situaci – třeba tím, že na začátku
přednášky děti dostanou od lektorky
nějaký zajímavý úkol nebo se zapojí
do soutěže. Páteční dopolední akce
je milým zpestřením dne. Od začátku
roku 2021 proběhlo již 13 pátečních
akcí v on-line přenosu. Poučili jsme
se při cestopisu o Austrálii a o Izraeli,
čtyřikrát jsme si společně zacvičili,
dozvěděli jsme se spoustu zajímavého o našich ptáčcích a o lesích
v České republice v přírodovědných
přednáškách. Do Rybičky přišla paní
knihovnice, aby vyprávěla o knížkách
pro děti. Paní logopedka měla velmi
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zajímavou besedu o vývojových
vadách řeči. V on-line přenosu jsme
měli i výtvarné dílny na téma Šijeme
kytičku, Domácí výroba her a aktivit
pro děti a Tvoření velikonočních
dekorací. Oblíbenými se staly dopolední pohádky, například Jak pejsek
s kočičkou pekli dort, kterou jsme
dětem zahráli v rámci Valentýnského
pohádkového dopoledne. Na obrazovce jsme letos částečně prožili
i Velikonoce. Velikonoční besídka ve
středu 31. března přilákala patnáct
dětí a deset rodičů. Společně jsme si
zazpívali jarní písničky, zatancovali
jsme si, pro děti byly připraveny hry
s odkrýváním obrázků a také pohádka Jak šlo vejce na vandr. Také
výtvarná chvilka byla tematická – vyráběli jsme velikonoční věneček. Bylo
to krásné dopoledne. Před velikonočními svátky jsme měli možnost sít
osení (Rybička zajistila materiál). Od
1. do 7. dubna probíhala v Suchdole,
Horoměřicích a Roztokách velikonoční hra Chyť zajíce!, které se zúčastnilo
21 rodin. Za okny v domcích i bytových
domech jste mohli vidět hlavy zajíců

i zajíce různě výtvarně vyvedené. Hru
sice komplikoval zákaz překročení
hranic okresu, ale i tak byli „lovci
zajíců“ velmi úspěšní a mohli dostat
pěkné odměny. Společné setkávání –
i když na obrazovce – má pro nás
význam. Během akcí on-line máme
čas i na společné popovídání. Nikdy
nezapomeneme dětem „pustit mikrofony“ v přestávce na svačinku, aby
pozdravily kamarády. Maminky, které
si chtějí popovídat soukromě, zůstávají on-line i po skončení programu.
Tehdy se dozvídáme o jejich problémech – zdravotních i jiných. Žijeme
v nelehké době. Rybička si v ní našla
své místo. Jsme rádi, že vídáme naše
maminky, tatínky, babičky a hlavně
děti, můžeme se společně pobavit,
poučit a potěšit. Pokud chcete být
s námi, najdete nás na whereby.com/
sbor-sedlec. O všech akcích a změnách v programu Rybičky vás budeme
informovat na www.klubrybicka.cz,
v Suchdolské Mozaice a na informačních deskách. Buďme zdrávi! ~
Text a foto koordinátorka MK Rybička
Jitka Michalcová
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PRO CHYTRÉ HLAVY

Luštění a hry nově i se soutěží

,

Milí čtenáři a příznivci luštění a her,
moc se omlouváme za chybičku, která se vloudila do minulého čísla – tiskařský šotek nám omylem vymazal sedm klíčových slov k osmisměrce: NARCIS, ORSEJ, OSÍVKA, PETRKLÍČ, POMNĚNKA, POPENEC a PYL.
Doufáme, že i tak jste si luštění užili a dostali se až k citátu A. Einsteina: Nechtěj být člověkem, který je
úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.
Dále bychom vám rádi představili novinku, kterou je soutěž v řešení šachových úloh o ceny, se kterou se teď
budete setkávat v každém čísle! Už tradičně jsme pro vás připravili tři šachové úlohy, ale řešení naleznete
pouze ke dvěma z nich (A a B). Úloha C je soutěžní a na možnosti jejího řešení se budeme těšit na e-mailu
suchdolského šachového klubu sachy.prahasuchdol@gmail.com, a to nejpozději do 23. 7. do 17 hodin.
Výherci soutěže si mezi sebe rozdělí 500 Kč ve formě poukázek do obchodů v oblasti Praha-Suchdol a Sedlec.
Přejeme vám příjemnou zábavu a těšíme se na vaše odpovědi k šachové úloze C!
Félix Galán Fernández & Kateřina Dušková
V tomto čísle jsme pro vás připravili letní osmisměrku, která skrývá pointu citátu Miroslava Horníčka:
„Smysly můžou slábnout, a slábnou. Ale jeden smysl může léty sílit a růst:...“

BAZÉN, BORŮVKY, BOUŘKA,
BRUSINKY, BUŘTY, DEN, GRILOVÁNÍ, HAD, HORY, HRAD,
HRY, JAHODY, KARTY, KEMP,
KINO, KOLO, KOUPÁNÍ, LAMA,
LANOVKA, LES, LOĎKA,
MALINY, MÍČ, MOŘE, OKOŘ,
OPALOVÁNÍ, PÁRTY, PIKNIK,
PLAVÁNÍ, PLÁŽ, PRÁZDNINY, REJ, ROSA, RYBY, SLON,
SLUNÍČKO, SPORT, STAN,
STÁT, STÍN, SURF, TÁBORÁK,
TEPLO, ÚRODA, VŮZ, VÝLET,
ZÁMEK, ZEM, ZMRZLINA,
ZOO, ZŘÍCENINA
Zadání šachové úlohy. Řešení úloh A a B na straně 22.
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Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ RADY
Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na
svých jednáních, která proběhla 18. 2.
a 15. 4. 2021, kromě jiného:

~ vzalo na vědomí zprávu o bezpeč-

nostních opatřeních a vývoji trestné
činnosti a přestupků v letech 2019–
2020 a informaci Policie ČR a městské
policie o hlídkové činnosti a o aktuální
bezpečnostní situaci na Suchdole.

~ schválilo přijetí neinvestiční dotace
z obdrženého odvodu z VHP a jiných
technických herních zařízení za období
1. 6.–30. 11. 2020 v celkové výši 563 tis.
Kč určenou na sport, kulturu, školství,
zdravotnictví a sociální oblast.
~ schválilo rozpočet městské části

Praha-Suchdol na rok 2021 (tisíce Kč)
objem příjmů ve výši
financování ve výši
objem výdajů ve výši

59.433
12.188
71.621

~ schválilo návrh finančního plánu

zdaňované činnosti na rok 2021
(tisíce Kč)
výnosy
náklady
hospodářský výsledek

10.957
3.400
7.557

~ schválilo poskytnutí darů v celkové
výši 570 tisíc Kč těmto subjektům
poskytujícím sociální služby občanům
městské části Praha-Suchdol:
a) Domov sv. Karla Boromejského v Řepích (IČ: 65400143) ve výši
120.000 Kč za účelem zajištění možnosti využití lůžek LDN, lůžek zdravotně-sociálních a odlehčovacích občany
městské části.
b) Horizont - centrum služeb pro
seniory, středisko Diakonie a misie
Církve československé husitské
(IČ: 73632813) ve výši 390.000 Kč na
provoz pečovatelské služby a denního
stacionáře v městské části.
c) Domov Sedlec SPMP o.p.s.
(IČ: 24252999) ve výši 60.000 Kč na
provoz chráněného bydlení v městské
části Praha-Suchdol.
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~ schválilo na základě předložených

podkladů od sportovních organizací o činnosti oddílů, počtech členů
a aktivitách pro veřejnost poskytnutí
následujících peněžitých darů na
podporu práce s mládeží tělovýchovným organizacím působícím na území
městské části Praha-Suchdol v celkové výši 730.000 Kč:
- Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z.s., IČ: 17048290: 			
557.000 Kč
- Tělovýchovná jednota Sokol Suchdol-Sedlec, IČ: 69060177:		
173.000 Kč.

~ schválilo následující základní pa-

rametry Smlouvy o spolupráci mezi
městskou částí a TJ Sokol Suchdol-Sedlec při realizaci a výstavbě Multifunkční haly s venkovním sportovištěm u ZŠ:
– zajištění a majetkové vypořádání pozemků nutných pro realizaci formou
směny s finančním vyrovnáním rozdílu
ve směňovaných plochách pozemků
o celkové výměře 33 m2 ve prospěch
TJ Sokol za cenu 2.985 Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem;
– realizace nezbytných investic a stavebních úprav na nemovitostech TJ
Sokol Suchdol–Sedlec podmiňujících
výstavbu haly na náklady městské
části (parkoviště, napojení sokolovny na novou kanalizaci, likvidace
dešťových vod, izolace sokolovny
proti zemní vlhkosti v rámci realizace
zpevněných ploch);
– TJ Sokol Suchdol–Sedlec udělí
městské části souhlas s umístěním
a provedením stavby Multifunkční
haly u ZŠ s venkovním sportovištěm
v Praze-Suchdole částečně na svém
pozemku a dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení;
– bezplatné využívání retenční nádrže
a vsaku dešťových vod na pozemku
MČ pro TJ Sokol Suchdol-Sedlec.

~ schválilo záměr na směnu následujících pozemků ve vlastnictví hl. m.

Prahy, svěřených do správy městské
části: parc. č. 1068/5 o výměře 73 m2,
ostatní plocha; parc. č. 1068/6 o výměře 28 m2, ostatní plocha; parc.
č. 1066/5 o výměře 8 m2, ostatní plocha, vše v katastrálním území Suchdol,
vedené Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu na LV č. 1 za pozemky
parc. č. 1068/3, o výměře 104 m2, ostatní plocha, parc. č. 1068/7 o výměře
38 m2, ostatní plocha, ve vlastnictví
Tělocvičné jednoty Sokol Suchdol–Sedlec vedené Katastrálním úřadem pro
hlavní město Prahu na LV č. 1644;
– stanovilo následující podmínky směny pozemků:
a) směna s finanční kompenzací bude
provedena mezi hl. m. Prahou a TJ
Sokol Suchdol-Sedlec;
b) směna je vyvolána investičním
záměrem městské části, náklady na
vklad do katastru nemovitostí, znalecké posudky a náklady na vypracování
geometrického plánu na oddělení
prodávaných pozemků hradí městská
část;
c) vzhledem k rozdílným výměrám
směňovaných pozemků a tedy i rozdílné celkové ceně směňovaných pozemků stanovené znaleckými posudky
bude ve směnné smlouvě sjednána
finanční kompenzace ve prospěch
Tělocvičné jednoty Sokol Suchdol–
Sedlec ve výši 98.505 Kč.

~ schválilo realizaci akce „Zahrady se
hřbitovem u kaple sv. Václava“.
~ schválilo účetní závěrku městské
části Praha-Suchdol za rok 2020.
~ schválilo navýšení rozpočtu

MČ Praha-Suchdol na rok 2021 o ponechané nevyčerpané účelové prostředky, které byly městským částem
hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu
hl. m. Prahy v roce 2020 a v předchozích letech, k čerpání v roce 2021
v celkové výši 54.180.340,19 Kč na
následující akce:
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Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých
naší MČ v roce 2020:
ORG

I N V E S T I Č N Í – ÚZ 90

tis. Kč

81273

Rekonstrukce kaple sv. Václava a výstavba
hřbitova (rez. 2020)

4 071,80

81405

Projekty „Adaptační strategie na změnu
klimatu“ – Revitalizace plochy u BD Výhledy

2 295,70

81419

Projekty „Adaptační strategie na změnu
klimatu“ – Obnova části ul. Suchdolská –
změna povrchů, výsadba stromořadí

2 200,00

81350

Projektová příprava a realizace komunikací
pro bezmotorovou dopravu /Lávka přes
Únětický potok a navazující cyklostezka/

2 560,10

81490

Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava
(rez. 2020)

2 356,10

81272

Zkvalitnění vnitřního prostředí učeben
a navýšení kapacity ZŠ (rez. EU/EHP)

859,90

N E I N V E S T I Č N Í – ÚZ 118
-

Údržba zeleně v MČ – Výsadby stromořadí
a obnova polní cesty

449,00

N E I N V E S T I Č N Í – ÚZ 127
-

Opatření v souvislosti s šířením nového
koronaviru

CELKEM

343,50
15 136,10

Opětovné ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých naší MČ v roce 2019 a v předchozích letech:
ORG

I N V E S T I Č N Í – ÚZ 90

tis. Kč

80921

Multifunkční hala u ZŠ s venkovním
sportovištěm

3 281,70

81185

TV Suchdol – etapa 005 Budovec

4 337,20

81186

TV Suchdol – etapa 009 Starý Suchdol

3 637,00

80977

Stoka splaškové kanalizace Na Mírách

605,20

80807

Rekonstrukce komunikací Májová, Lysolajská
a Výjezdní

1 489,20

80875

Výstavba bytového domu Kamýcká 684

CELKEM

~ schválilo navýšení rozpočtu měst-

ské části Praha-Suchdol na rok 2021
o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy z OP VVV v rámci

25 694,00
39 044,30

výzvy Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony
pro MŠ a ZŠ III ve výši 1.104.399 Kč na
akci: EU-Šablony III ZŠ a MŠ Mikoláše
Alše, Suchdolská 360 (ORG 15429).

~ schválilo navýšení rozpočtu měst-

ské části Praha-Suchdol na rok 2021
ve výši 961.200 Kč, které se vztahuje
k projektům schváleným v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR
na akci:
- Modernizace jazykového vzdělávání
na Základní škole Mikoláše Alše.

~ vzalo na vědomí, že záměr č. 21.2021
na směnu pozemků svěřených do
správy městské části v celkové výměře 109 m2 a ve vlastnictví Tělocvičné
jednoty Sokol Suchdol–Sedlec
v celkové výměře 142 m2 se sjednanou
finanční kompenzací ve prospěch
Tělocvičné jednoty Sokol Suchdol–
Sedlec ve výši 98.505 Kč byl vyhlášen
na úřední desce městské části po
dobu 15 dní a nebyly k němu vzneseny
připomínky.
~ vzalo na vědomí, že jednání valné
hromady Tělocvičné jednoty Sokol
Suchdol–Sedlec, které bude projednávat navrhovanou směnu, proběhne
v nejbližší době, až to epidemické
podmínky umožní.
~ schválilo v rámci přípravy stavby
Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ vypracování dokumentace
pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby (DPS) a dokumentace
interiérového vybavení pro výběr
dodavatele (DVD).
~ schválilo realizaci akce „Přípojky

kanalizace, vody a elektro na území MČ
Praha-Suchdol“.

~ vzalo na vědomí postup přípravy
projektové dokumentace na akci
„Čerpací stanice Brandejsův statek“
a přípravu koncepce postupného odkanalizování celého území MČ na ÚČOV
v Praze-Troji.
~ schválilo realizaci akce „Dopravní
opatření v ulici Pod Rybníčkem“.

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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Pronajmu
nebo
prodám

Jste šachový nadšenec?
Zde naleznete řešení šachové úlohy z tohoto čísla.

Vaší nemovitost za nejvyšší
možnou cenu na trhu
Profesionální realitní služby

Kamil Kukla

certiﬁkovaný realitní makléř

  
kamil.kukla@re-max.cz

Váš majetek pod kontrolou
Kamerový systém jako služba
Bez počátečních nákladů Bezplatná údržba Záznamy online
Od 250 Kč měsíčně. Nezávazná nabídka i instalace zdarma.
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tel. 261 216 424
www.antexplus.cz
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roderik@hyrman.cz

• STÉLKY FORMTHOTICS
• REHABILITACE PO OPERACI KLOUBŮ
• MASÁŽE
REZERVAČNÍ SYSTÉM NA WWW.LR-FYZIO.CZ

GSM
Do
e-ma

KAMÝCKÁ 131/10 PRAHA 6-SUCHDOL (VSTUP Z UL. LYSOLAJSKÁ)

www

www.realitni-asistent.cz
TEL. +420 777 343 050 NEBO E-MAIL: OBJEDNAVKY@LR-FYZIO.CZ
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NÁVRHY A REALIZACE
Steindesign

Roderik Hyrman

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

Odhad ceny, zprostředkování,
přímá koupě, výplata zálohy.

kol

k
/
na

• dispoziční řešení interiéru (bytů, RD, komerčních prostor)

603 456 275

• celkový koncept interiéru

Záj
na
60
60

• návrh stylu, barev interiéru i nábytku

• půdorysy, 2D pohledy, 3D vizualizace

• zajištění realizace rekonstrukce/stavby

r.hyrman@umimereality.cz

• autorský dohled při realizaci projektu
• konzultace, poradenství

www.umimereality.cz

Kompletní zpracování interiéru, od návrhu až po realizaci

EGYTA
„SPLNÍME VAŠE SNY“
Suchdolská
pobočka
v novém kabátu!

UZÁVĚRKA INZERCE

STAVBY
NA KLÍČ

DO DALŠÍHO ČÍSLA

FASÁDY:
REALIZACE,
OPRAVY

REKONSTRUKCE
BYTŮ A DOMŮ

Díky
spojeníSTÍNÍCÍ
aktivit dvou silných
PVC, ALU
OKNA,
PŮJČOVNA
DVEŘEaAúspěšných
ZIMNÍ
TECHNIKA
A PRONÁJEM
pojišťoven nabídneme
ZAHRADY
LEŠENÍ
klientům nejširší produktové portfolio,
A PŘÍVĚSNÝCH
ještě
kvalitnější
lepší dostupnost
VOZÍKŮ
tel.: 773
59 89
40, 721služby,
85 61 03

JE 16. 7. 2021

NAB
2
Ja

a rychlejší likvidaci
pojistných událostí.
info@egytagroup.cz,
www.egytagroup.cz
Pro zajímavější nabídky pojištění
se zastavte u nás na pobočce.
VÁŠ PORADCE
Jaroslav Pařík, M 603 830 878
jaroslav.parik@generaliceska.cz

zivot_jako_hra_SL_0

neděle

36

Brandejsovo nám. 1, Praha 6 – Suchdol

• BR
•O
jab
Zástupce Generali Distribuce a.s.,
dceřiné společnosti Generali České pojišťovny a.s.
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NOVÉ KVĚTINÁŘSTVÍ
KVĚTINÁŘSTVÍ na
na Suchdolském
Suchdolském náměstí
náměstí
NOVÉ

NABÍZÍME:
NABÍZÍME:
ŘEZANÉ
KVĚTINY
ŘEZANÉ KVĚTINY (v
(v sezóně
sezóně od
od českých
českých pěstitelů)
pěstitelů)
flowerboxy
flowerboxy ** luční
luční květiny
květiny ** pokojové
pokojové květiny
květiny
venkovní
okrasné květináče
květináče ** sezónní
sezónní dekorace
dekorace ** věnce
věnce
venkovní aa balkónové
balkónové květiny
květiny ** okrasné
VÝROBKY
VÝROBKY OD
OD ČESKÝCH
ČESKÝCH PRODEJCŮ
PRODEJCŮ
přírodní
přírodní kosmetika
kosmetika ** moravská
moravská vína
vína ** čokolády
čokolády ** šperky
šperky ** keramika
keramika ** svíčky
svíčky

KAŽDÉ
KAŽDÉ PONDĚLÍ
PONDĚLÍ SLEVA
SLEVA 15
15 %
% NA
NA ŘEZANÉ
ŘEZANÉ KVĚTINY
KVĚTINY
Adresa:
Adresa: Na
Na větvi,
větvi, Suchdolské
Suchdolské náměstí
náměstí 1249/8,
1249/8,
(vedle
(vedle hotelu)
hotelu) Praha-Suchdol
Praha-Suchdol
Otevírací
Otevírací doba:
doba:
pondělí–pátek
pondělí–pátek 10:00–18:00
10:00–18:00
sobota
sobota 9:00–13:00
9:00–13:00
Telefon:
Telefon: 774
774 073
073 953
953
Fb
Fb ii Instagram:
Instagram: Na_vetvi.suchdol
Na_vetvi.suchdol

DORUČENÍ
DORUČENÍ
KYTICE
KYTICE
ZDARMA
ZDARMA PO
PO
SUCHDOLE
SUCHDOLE

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
zahradybaobab
www.baobab.cz
Facebook “f ” Logo

RGB / .ai

Facebook “f ” Logo

RGB / .ai

39
25

BRANDEJSOVO NÁMĚSTÍ 433/7, PRAHA-SUCHDOL
tel.: +420 603 994 995
e-mail: INFO@SALONAURORA.CZ
2/2021K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6
WWW.SALONAURORA.CZ
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RáMOVáNÍ

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

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

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
 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

Razítka

20 %

S�E��

 zimní zahrady

 mark zy



 sít

Ob�e�n���� on-����
se ���v�u 20 %,
okenní parapety PVC,
ALU
 v��ve��ět�
��o�ně
na
S���d��e.
 zednické práce

roti hmyzu

 rolety
 gará ová vrata

Sleva platí jen pro objednávky on-line.

www.powerprint.cz

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

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

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359

kl.

Zá
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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
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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
MONTESSORI

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
2840
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