
dvent začal, blíží se Vánoce  
a konec roku. Je to již jednadva-
cátý rok, co u nás na Suchdol-
ském náměstí stavíme Betlém 
z figurek, který si Suchdoláci 

sami vytvořili. Betlém není jen symbo-
lem sounáležitosti, ale také přáním, 
abychom se v novém roce vydali tou 
správnou cestou. Co si do nového 
roku přát?

Hlavně zdraví. Zní to možná jako 
klišé, ale události posledních měsíců 
ukazují, že covid zasahuje do našich 
životů víc, než bychom unesli. Přeji 

všem Suchdolákům hodně sil a opti-
mismu do dalších měsíců. Užijme si 
Vánoce s našimi blízkými a radujme se 
z každého nového dne. Městská část  
k tomu bude drobně přispívat i v příš-
tím roce: ať organizováním očkování, 
rozléváním desinfekce či rozdáním 
vitamínových balíčků seniorům. 

Advent je dle křesťanské tradice 
období naděje, očekávání změny, 
očekávání příchodu Krista, který má 
spasit svět. Ke křesťanské tradici 
patří také odpovědnost každého z nás 
za své konání. Bez našeho aktivního 

přístupu se změn asi nedočkáme. Ke 
zvládnutí covidové pandemie jasně 
pomáhá očkování nebo nové léky, ale 
také dodržování základních protiepi-
demických pravidel, díky všem.

V Adventu zřejmě vznikne nová 
vláda a máme naději, že skončí chaos 
ve změnách předkládaných opatře-
ní.  Např. ohledně termínů a způsobů 
testování jak dětí ve školách, tak i nás 
očkovaných i neočkovaných. 

V letošním roce se nám ve spolu-
práci s očkovacími týmy z nemocnice 
Na Františku, ze střešovické ÚVN  

www.praha-suchdol.cz
praha-suchdol

občasník městské části Praha–Suchdol
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POZVÁNKY

Tříkrálová sbírka 2022
od 1. do 16. ledna

www.trikralovasbirka.cz
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Městská část ve spolupráci s mobilním očkovacím týmem nabízí 

kromě 15. a 16. 12. možnost očkování ještě 
dopoledne ve středu 22. prosince. 

Očkování bude probíhat vakcínou Pfizer. Při dostatečném počtu 
zájemců je možno zajistit i očkování vakcínou Moderna.

V souladu s aktuálně platnými předpisy je možno posilující 
dávku aplikovat po uplynutí 6 měsíců od 2. dávky, resp. 5 měsíců 
u osob 60+ a osob s chronickým onemocněním. V případě zájmu 

je po dohodě možno zajistit i aplikaci 2. dávky očkování.

Zájemci, kontaktujte Věru Štěpánkovou na telefonu: 721 681 681 
(ideálně SMS) nebo e-mailu: v.stepankova@praha-suchdol.cz.

a motolské nemocnice podařilo do listopadu 
aplikovat přes 1200 proticovidových vakcín. 

Přestože nás covid-19 sužuje nad míru  
a dlouho, máme naději, že se nám situaci 
podaří zvládnout. 

V letošním roce nás také významně ome-
zovaly infrastrukturní stavby. Jednalo se 
především o výstavbu stoky na Kamýcké, po-
slední důležité stoky, která umožní připojení 
57 nemovitostí na splaškovou kanalizaci. 

V Horním Sedlci to byla obnova vodovod-
ních řadů. Investorem obou těchto staveb  
je Pražská vodohospodářská společnost a.s.  
a stavby provádí společnost Subterra a.s.

Na podzim byla dokončena rekonstrukce 
komunikací na Novém Suchdole, která od léta 
2020 probíhala v ulicích Nad Spáleným mlý-
nem, Armádní, U Myslivny, Rýznerova (část), 
U Roztockého háje, Nad Mohylou, Za Rájem, 
bezejmenné (mezi Stržnou a K Roztokům) 
a Keltů. Investorem stavby v hodnotě přes 
50 mil. Kč bez DPH bylo hl. m. Praha a stavbu 
prováděla společnost Strabag a.s.

V rámci opatření ke snížení vlivu klimatic-
ké změny pokračovala na podzim výsadba 
stromů. Jednak hl. m. Praha vysázelo 20 
hrušní podél polní cesty z Dvorské směrem 
ke Kozím hřbetům a 38 lip na pozemku, který 
leží na hranicích s katastrem Horoměřic, kde 
vznikne nová mez mezi velkými lány. Městská 
část pak vysázela 19 okrasných jabloní v ulici 
Rýznerově, Keltů a U Nového Suchdola, dále 
pak 18 javorů, ořešáků a dubů v dalších such-
dolských ulicích.

Ke konci roku bude dokončena oprava kap-
le sv. Václava a v příštím roce nás zde čeká 
restaurování vnitřní freskové výmalby stěn, 
které přijde na 2,9 milionu Kč. Vzhledem k vel-
kému ohlasu mezi občany, kteří měli možnost 
se s částečně odkrytou výmalbou seznámit, 
městská část vyslyšela jejich návrh a vyhlásila 
na obnovu freskové výmalby veřejnou sbírku. 
Na sbírku lze přispět poukázáním finančních 
prostředků na účet 6013925309/0800. Za 
případné dary děkujeme. Městská část může 
dárcům vystavit potvrzení pro daňové účely. 
Výstavba hřbitova, po zdržení způsobeném 
archeologickým průzkumem, nyní běží a plá-
nované dokončení je v polovině příštího roku.

Některé věci se nepodařilo provést, mezi 
ně patří např. oprava povrchu ulice Vysoko-
školské, v části po výstavbě splaškové kana-
lizace. Investorem rekonstrukce povrchů ulic 
na Výhledech je hl. m. Praha a to, především z 
důvodu nedostatku financí, posunulo zahájení 
těchto prací na příští rok.

Vážení suchdolští spoluobčané, děkuji 
vám za spolupráci a váš zájem o věci veřejné 
a přeji vám pokojné období konce roku a do 
příštího roku naději, že covid-19 a další letošní 
neplechy společně zvládneme.  ~

Ing. Petr Hejl,  
starosta MČ Praha-Suchdol

Dokončení článku z titulní strany.
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Hálkova Půda
Tak se jmenoval koncert, který se uskutečnil 14. října v Komunitním centru Půda 
a v programu připomněl čestného občana městské části Praha-Suchdol,  
hudebního skladatele Václava Hálka.

V áclav Hálek (1937–2014) zakot- 
vil svou profesí především  
v divadelním prostředí, scénic-
kých hudeb k divadelním hrám 
zkomponoval desítky, možná 

stovky – to je práce, která čeká na 
hudební historiky. Širší veřejnosti je 
známý spíše jako „ten, co psal hudbu 
na ty houby“. V jádru je to pravda, 
mykologie byla Hálkovou zálibou, 
houbám rozuměl, uměl poznat nejen 
ty, které běžně sbíráme, a „zhudeb-
nil“ jich obrovské množství. Houbu si 
položil před sebe nebo se sám před ni 
v trávě nebo v jehličí posadil, chvíli na 
ni hleděl a z houby mu přišla hudba. 
Václav s sebou všude nosil notový 
papír a na místě zapsal, co mu houba 
odvyprávěla. Hudební realita Václava 
Hálka je ale mnohem košatější.  
Tak jako v houbách, slyšel hudbu  
i ve stromech, květinách, obrazech, 
krajkách, předmětech, lidech. Za tisíci 
takto vzniklých instrumentálních 
skladbiček jsou často hodně zajímavé 
minipříběhy.  

Velkou část Hálkova skladatelské-
ho odkazu tvoří díla s vokální složkou. 
Hlavním zdrojem inspirace mu v této 
oblasti byla jeho hluboká křesťanská 
víra. Provázela ho při veškerém jeho 
konání, ve vokální hudbě je zjevná ve 
volbě textů. Méně známá je Hálkova 
komorní a orchestrální tvorba. Hlubo-
ko do hudební historie platí, že sklad-
by hudebního tvůrce se hrají, dokud 
jejich autor žije. Po smrti skladatele 
nastává v provozování jeho děl útlum 
a posléze, při troše štěstí, přichází 
jakýsi „druhý život“ autorova portfo-
lia, k němuž ovšem musí dát někdo 
podnět (učebnicovým příkladem je 
odkaz J. S. Bacha, který po sklada-
telově smrti na více než padesát let 
prakticky zcela zmizel z koncertních 
pódií, na něž jej – už natrvalo – vrátil 
Felix Mendelssohn-Bartholdy). Zhusta 
se takto o odkaz skladatele stará, 
alespoň zpočátku, vdova, eventuálně 

potomci. Václav Hálek životní partner-
ku neměl, o uspořádání jeho skladeb 
se snaží jeho dcera. Mezi interprety je 
stále ještě dost hudebníků i zpěvá-
ků (a zpěvaček), kteří Hálka osobně 
znali, jeho hudbu provozovali, a pokud 
se jedná o skladby sólové nebo pro 
menší obsazení (hlas a klavír), při 
různých příležitostech je uplatňují. 
Větší skladby – v odkazu Václava 
Hálka jsou instrumentální koncerty 
i vokálně-orchestrální díla – asi hned 
tak na koncertě neuslyšíme. Tiskem 
vyšlo Hálkových skladeb minimum, je 
potřeba jít do rukopisů či kopií. 

Říjnový koncert v Komunitním cent-
ru Půda umožnil „nahlédnout“ do všech 
těchto tří oblastí Hálkovy tvorby – 
prostřednictvím Klavírního tria, výběru 
z vokálního cyklu Svatým archandělům 
a několika skladbiček pro housle sólo 
uspořádaných do volného cyklu. Tři 
části z Archandělů přednesl barytonis-
ta Pavel Josef Kšica, ve druhé polovině 
koncertního večera nabídl ještě několik 
písní z cyklu Franze Schuberta Zimní 
cesta. Na klavír ho doprovodil Martin 
Levický, který Hálkovým Triem spolu  
s houslistkou Terezou Horákovou a vio- 
loncellistou Markem Sůvou koncert 
zahájil a Janáčkovým Triem (v úpravě 
Miloše Štědroně ze Smyčcového kvar-
tetu č. 1) uzavřel. Možnost slyšet Hálko-
vo Trio byla jedinečná. V roce 2004 ho 
v Liberci uvedlo v premiéře trio, které 
dnes už neexistuje, a partitura, která 
by měla být uložena pod přiděleným 
číslem v archivu Českého hudebního 
fondu, se poděla kdovíkam. Nebylo 
snadné noty dohledat, ale podařilo se, 
a jako ta, která program sestavovala, 
z celého srdce děkuji Josefu Kšicovi, 
Tomáši Vejvodovi a Evě Kasalové za ne-
zištnou ochotu a nasazení při přípravě 
notového materiálu – bez nich bychom 
zkrátka Hálkovo Trio slyšet nemohli.  
Po té, co jsme skladbu ve skvělém na-
studování a provedení trojice mladých 
interpretů vyslechli, myslím, že by to 

byla škoda. Sedm Hálkových drobných 
skladeb pro housle sólo sestavil do 
minicyklu houslista Jan Kvapil, který 
měl původně na koncertě vystoupit  
a reprezentovat právě ten okruh inter-
pretů, přátel a spolupracovníků Václa-
va Hálka, kteří skladatele osobně znali 
a udržují jeho odkaz alespoň zčásti 
živý. Zasáhly však zdravotní problémy, 
Jana Kvapila pohotově, a snad netře-
ba dodávat, že nanejvýš kvalifikovaně, 
zastoupil Marcel Kozánek. 

I hudebně-vizuální koncepce kon-
certního večera byla v duchu inspirač-
ního světa Václava Hálka. Návštěvníci 
si na Půdě mohli prohlédnout cyklus 
akvarelů Adriany Skálové Pocta Ja-
náčkovi, skladby provázela projekce 
Adrianiných obrazů – Adrianu Skálovou 
pojilo s Václavem Hálkem hluboké 
přátelství a umělecké souznění a bě- 
hem „Předpůdí“ – krátkého setkání  
s posluchači před koncertem – se  
o vzpomínky na společně strávené 
chvíle s ním podělila. Stejně tak  
i herečka Martina Delišová – přišla na 
koncert, aniž věděla, že jedna ze sklad-
biček houslového cyklu vznikla  
z inspirace jejím hlasem (a já jsem zase 
nevěděla, že se mezi návštěvníky kon-
certu objeví i ona – ti, kdo znali Václava 
Hálka, by asi s pohledem upřeným 
vzhůru řekli: „To je prostě Vašek.“). 
Z Adrianiny „půdy“ byly i partitury 
několika Hálkových skladeb, které byly 
spolu s dalšími předměty – kazetami 
a cédéčky s Hálkovými skladbami, 
Hudebním atlasem hub, fotografiemi – 
součástí doprovodné expozice. 

Vstřícná atmosféra, kterou vytvořili 
posluchači, je pro organizátory přísli-
bem, že by Hálkova Půda mohla nejen 
pokračovat, ale možná se i rozrůst. 
Hudby, která by ji rozrezonovala a za- 
zněla by v harmonickém kontextu tvor-
by jiných autorů – tak jako tomu bylo  
v případě tohoto koncertu – je dost  
a dost. ~

Wanda Dobrovská  

MĚSTSKÁ ČÁST
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Vladimír Turner – Wild Wild Horses
Na jindy téměř opuštěném suchdolském Brandejsově statku bylo po několik 
víkendů od září do listopadu nezvykle živo. Proběhla tu větší část ze série šesti 
komunitních uměleckých událostí v režii umělce Vladimíra Turnera s podporou 
produkčního a kurátorského týmu Galerie hlavního města Prahy a spolupra- 
covníků z Design for Landscape/Neolokátoru. Akce, která se odehrávala v rám- 
ci programu Umění pro město/Triangulum, měla za cíl přitáhnout pozornost  
a komunitní život zpět k dlouhodobě pustnoucímu areálu Brandejsova statku  
a také sdílet, tvořit, poznávat a vzdělávat se.

V
neděli 19. září proběhlo úvodní 
setkání, na kterém se všichni 
příchozí seznámili s tématem 
celého cyklu – s problematikou 
koní v různých uměleckých kon-

textech. Už zde bylo jasné, že nepůjde 
o žádnou oddychovou akci pro ukrá-
cení dlouhé chvíle, ale o profesionálně 
organizované setkávání s odborníky 
v rámci workshopů, přednášek a de-
bat. Program zahájila správkyně Bran-
dejsova statku, pedagožka a hipoložka 
Lucie Starostová, která početným 
návštěvníkům přiblížila historii statku 
a různé aspekty života koní a péče 
o ně. O roli a významu koní v dějinách 
lidské kultury od Trojského koně po 
současné popkulturní fenomény hovo-
řila historička umění Tereza Špinková. 
Program uzavřel hipolog a publicista 
Cyril Neumann přednáškou o hipolo-
gických sochách, o jejich skutečných 
předobrazech a o úloze koní v životě 
městských obyvatel před rozšířením 
automobilové a veřejné dopravy.

Neděle 3. a 10. října byly věnované 
velkolepě připraveným i navštíveným 
workshopům kreslení a modelování 
koní (na připravenou drátěnou kostru) 
přímo na louce u koňských výběhů, 
s profesionálními umělkyněmi Marií 
Štindlovou a Erikou Velickou. O dva 
týdny později na ně navázal náročný 
workshop animace koní, tentokrát  
v Komunitním centru Půda, z něhož 
vzešlo několik krátkých filmů vyro-
bených návštěvníky papírkovou nebo 
pískovou animací. Workshop vedla 
ilustrátorská a designérská dvojice 
Pavla Šnajdarová a Ondřej Mladý, která 
zde předvedla také celou škálu replik 
historických animačních přístrojů. 

Páté setkání (opět na Půdě) bylo 
věnováno prezentacím uměleckých 

filmů a hudebních klipů s tematikou 
koní, které představila kunsthistorička 
Tereza Špinková a hudební publicisté 
Miloš Hroch a Pavel Turek. V násle-
dující debatě s teoretičkou Critical 
Animal Studies Terezou Vandrovcovou 
se mluvilo o tom, čím se zabývají sou-
časné obory zkoumající práva zvířat 
a o etických otázkách využívání zvířat 
člověkem (velkochovy, výzkumy, vege-
tariánství, domácí mazlíčci, ochrana 
zvířat ve volné přírodě, zooterapie).

 Projekt byl zakončen první listo-
padový víkend opět na Brandejsově 
statku dvoudenní skupinovou tvorbou 
sochy koně v životní velikosti z plas-
tového odpadu a montážní pěny. Tato 

socha, stejně jako výtvory z před-
chozích workshopů budou společně 
prezentovány na skupinové výstavě 
dokumentující celý projekt, pravděpo-
dobně na jaře 2022. A na co budeme 
rozhodně ještě dlouho vzpomínat, bylo 
i neuvěřitelně bohaté a chutné občer-
stvení, sestávající z teplých i stude-
ných vegetariánských dobrot a nápojů. 
Skrze umění i jídlo jsme každopádně 
společně zjistili, že Brandejsův statek 
je skvělé místo pro setkávání všeho 
druhu, a tuhle zkušenost už rozhodně 
nehodláme nechat ležet ladem. ~

Jitka Hlaváčková,  
kurátorka GHMP

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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Milí senioři,

M
ou milou povinností je vás nyní 
seznámit s některými důle-
žitými pravidly pro bezpečné 
proplouvání dnešním světem. 
Blíží se Vánoce, jedno z nej-

krásnějších období v roce, a s nimi  
i spojené četnější nákupy, a to nejen  
v kamenných obchodech, ale i na 
internetu, návštěvy u přátel, příbuz-
ných a samozřejmě taktéž obavy  
z nepředvídatelných situací, jako je 
například hovor s výhodnou nabíd-
kou. 

Dnes si probereme téma nákupy  
a řekneme si, na co si dát pozor.

Pokud se rozhodujete, zda nakoupit 
raději v kamenném, či internetovém 
obchodě, vždy volte takovou variantu, 
kde jste si jistí, že nákup proběhne bez 
komplikací. 

S blížícím se vánočním obdobím 
přibývá taktéž mnoho podvodných 
nabídek, které ve vás mohou vyvolat 
lákavou představu, že nakoupíte zboží  
levněji. Opak je však pravdou, předra-
žené zboží, či nedodání zakoupených 
produktů, vyvolá maximálně nával 
negativních emocí a rozpláče vaši  
peněženku. Mějte tedy na paměti, že 
například levná technika nebo pamět-
ní mince, které vám mohou být nabíd- 
nuty, jsou takřka bez výjimky bezcen-
ným zbožím. Raději vždy nakupujte  
v ověřených obchodních řetězcích  
se zárukou kvality. 

Při nákupu v kamenných obchodech 
si též dávejte pozor na své osobní věci, 
nikdy nenechávejte svou kabelku či 
tašku v nákupním vozíku. Své osobní 
věci mějte vždy u sebe a na dosah. 

máme za sebou těžké období, kdy jsme byli částečně izolováni nejen od svých 
známých, přátel, ale i od rodin. Předešlý rok byl pro mnohé taktéž psychicky 
náročný, protože jsme neměli možnost naplno prožívat své zvyklosti, navštěvo-
vat svá oblíbená místa či vnímat prožitek z kulturních akcí. Možná jste se taktéž 
setkali s nějakou nepříjemnou situací či životní strastí. Důležité však je vždy 
používat svou intuici a zdravou mysl a mít na paměti, že žádný problém není tak 
veliký, abychom ho nemohli překonat.

MĚSTSKÁ ČÁST
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Už vím, kde bydlím 
Dnešní povídání bude o ulicích Starosuchdolské, Pod Vinicemi a Na Rybářce. 
Co mají tyto ulice společného? Možná se to bude zdát divné, ale jsou to vinice.

P rvní pražské vinice založil 
podle pověsti už kníže Václav 
na Pražském hradě. Později se 
o rozmach vinařství zasloužil 
Karel IV. a významným zaklada-

telem vinic byly kláštery. Roku 1358 
nařídil panovník vystavět vinice na 
23 kilometrů od centra města a dal 
z rakouských zemí, Porýní a Francie 
dovézt tisíce sazenic révy.

Také na našem území a nejbližším 
okolí se réva pěstovala. Svědčí o tom 
např. názvy usedlostí v Šáreckém 
údolí, Dejvicích či na Babě. I u nás 
byly vinice hojně zastoupené. Dnešní 
ulice Starosuchdolská se dříve 
jmenovala Na Vinici, podle místa 
pěstování révy, mimo jiné je to jedna 
z nejstarších suchdolských uliček.  
     O kousek níže směrem k Tichému 
údolí pak leží ulice Pod Vinicemi, tedy 
pod stráněmi, kde byly dříve vinice.

A jak je to s ulicí Na Rybářce? Pod-
le autorů Pražského uličníku vznikl 
tento název v roce 1935 podle měšťa-
na Štěpána Rybáře ze Starého Města, 
který v 16. století vlastnil vinice, 
jimž se původně říkalo podle svého 
zakladatele Rybářka a nacházely se 
na okolních slunných stráních.

O tom, že vinice v této naší praž-
ské části existovaly, svědčí i další 
název ulice K Vinici, která se nachází 
v kopci vedoucím k Vltavě, ale ta 
patří již do katastru městské části 
Praha-Lysolaje. ~

Zuzana Kučerová, 
kronikářka            

Zdroj: Pražský uličník,  
Historie Suchdola, Wikipedie, kronika  

Při placení hotovostí dbejte  
na správné vrácení peněz a vždy 
stav svých financí raději zkontro-
lujte. 

Pokud platíte platební kartou a za- 
dáváte PIN, hlídejte si svůj osobní 
prostor, a to tak, abyste neměli za 
zády či vedle sebe osobu, která vidí 
na váš PIN kód. Pokud je pro vás PIN 
těžko zapamatovatelný, změňte si ho 
tak, aby vám vyhovoval.  

Nikdy nikomu nesdělujte váš PIN 
ani žádné jiné osobní údaje. Pokud 
si nevíte rady, obraťte se na členy 
rodiny či na známé, jak bezpečně 
postupovat.

Pozor taktéž dávejte na podvod-
né volání, kdy vám jsou nabízeny 
„výhodné“ produkty. Cílem nabídky je 
však ošálit zákazníka a místo jedno-
rázového klienta z vás udělat stálého 
odběratele. 

Toto jsou základní pravidla pro váš 
bezpečný nákup. Nezapomínejte na 
ně a v případě nutnosti se nebojte 
vyhledat odbornou pomoc. Obrátit 
se můžete jak na linku PČR  158, tak 
na Linku seniorů 800 157 157. Přeji 
vám pohodové dny a buďte předví-
daví. ~

      
kpt. PhDr. Iveta Nácovská,

koordinátorka prevence,
KŘP hl. m. Prahy

MĚSTSKÁ ČÁST

UŽ VÍM, KDE BYDLÍM

MĚSTSKÁ ČÁST
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Co nového v Klubu aktivního stáří KLAS

Zeptali jsme se paní Inky, co vše KLAS 
chystá pro své návštěvníky:

Paní Inko, převzala jste štafetový kolík 
v rozeběhnutém klubu KLAS, před-
stavte se krátce novým zájemcům.
Jsem Suchdolačka snad víc než  
60 let, pracovala jsem jako zdravotní 
sestřička a mám ráda kontakt s lidmi 
a chci být pořád užitečná. Do klubu 
chodím ráda, potkáme se se sousedy, 
pohovoříme u kávy, a protože jsem 
velmi komunikativní a aktivní, rozhodly 
dámy, ať vedu KLAS. 

Jaký program klub nabízí?
Kvůli jarnímu lockdownu jsme nemohli 
nic zrealizovat, a tak nám zbyl rozpočet 
na krásné výlety autobusem po zajíma-
vých místech. Navštívili jsme zámek 
Doudleby nad Orlicí a zámek Hrádek  
u Nechanic. V prosinci se ještě chys-
táme na adventní výlet s prohlídkou 
kostela a betléma. O organizaci výletů, 
zajištění dopravy, prohlídek a obědů se 
dlouhodobě pečlivě stará paní Borová, 

za to jí patří velký dík. Společné výlety 
máme moc rádi, zažijeme spoustu zá-
bavy a nových zážitků, o kterých ještě 
dlouho vyprávíme. 

Chodí do KLASU i pánové?
No, poskrovnu. Dva stálí gentlemani 
chodí a pomáhají nám při přípravě 
posezení a pohoštění. Určitě rádi  
přivítáme i nové členy nebo i „mladší“ 
aktivnější seniory. Určitě jim zde bude 
dobře a např. při besedách se mnohé 
dozvědí a třeba inspirují k dalším té- 
matům. Měli jsme i dvě setkání se 
zástupci Policie ČR, kteří mají moc 
hezké preventivní programy pro se-
niory. Nebo byla krásná přednáška  
s promítáním „Věnná města“, kde nám 
paní dr. Havlovcová promítala a před-
stavovala krásná královská města. 

Blíží se vánoční svátky, jak je  
nejraději trávíte?
Samozřejmě mezi svými blízkými, ve 
zdraví, radosti a pohodě. To si samo-
zřejmě přejeme i letos. Rádi bychom se 

sešli na vánočním posezení, zazpívali, 
dali dárečky a užili společné radosti. 
Naši členové jsou všichni naočkováni, 
a to hlavně díky pomoci od suchdolské 
radnice, zejména paní místostarostce 
Věře Štěpánkové děkujeme, že nám 
zajistila mobilní očkovací tým přímo na 
Suchdole. Moc nám to pomohlo a do-
dalo sil překonat toto nelehké období. 
Nemocí se bojíme všichni, ale sedět 
doma ve skříni taky nemůžeme. Už 
jenom to, že máme nějakou „povinnost“ 
se vypravit, nastrojit, dojít a potěšit se 
navzájem, je pro naše fyzické i duševní 
zdraví také velmi důležité. 

Také děkuji vedoucí Komunitního 
centra Půda Zuzaně Krumpholcové, že 
nás vždy s úsměvem přivítá, pomůže 
s aktivitami a navíc od ledna nám pro-
táhne i tělo v rámci nového kondičního 
cvičení na židlích.  Přeji všem pevné 
zdraví, dobrou mysl a poklidné vánoční 
svátky. ~

Za klub KLAS
Inka Slabá

V Komunitním centru Půda mají své místo i aktivity pro naše seniory. Jednou  
z pravidelných aktivit je setkávání Klubu KLAS. Členové zde mají velkou klubovnu  
s možností promítání a s přístupem do kuchyňky. Klub se opět začal od  září schá-
zet a přípravu aktivit si nově převzala na žádost paní Dagmar Járové, které její 
zdravotní stav už neumožňuje se aktivně podílet na fungování KLASu, paní Inka 
Slabá, která klub dlouhodobě navštěvuje a s paní Dagmar jsou dobré kamarádky. 

AKTIVITY PRO SENIORY V KC PŮDA:
Pondělí: ŠACHOVÝ KLUB pod vedením zkušeného lektora, 10:00-12:00  

                 CVIČENÍ SENIORFITNES, 13:30-14:30 – s sebou karimatku a pohodlné oblečení
Úterý: Klub KLAS, 1x za 14 dní, 15:00-17:00 

Středa: BUĎ FIT – pravidelné kondiční cvičení na židlích od 5. 1. 2022, 10:00-11:00 
Čtvrtek: ŠACHOVÝ KLUB, 16:00-18:00 

Samozřejmě zveme na jednorázové aktivity - tvůrčí workshopy, výtvarné dílničky, filmové, hudební  
a divadelní pořady, které jsou otevřeny pro všechny věkové skupiny. 

Také ve spolupráci s DDM Suchdol je možnost navštívit i ANGLICKÝ JAZYK PRO SENIORY  
a PC a MODERNÍ TECHNOLOGIE PRO SENIORY. 

Tyto aktivity se nabízejí v Klubu Stehlíkova a je nutné se předem přihlásit. 
Aktivita se otevře při počtu min. 5 účastníků.

Nedílnou službu pro seniory dlouhodobě nabízí CENTRUM HORIZONT – denní stacionář, pečovatelská služba,  
zajištění dovozu obědů, dlouhodobé ubytování v penzionu či jednorázové kulturní akce pro širší veřejnost –  

zajímavé přednášky, promítání, koncerty a rukodělky. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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JAK TO VIDÍ PRÁVNÍK

Milostivé léto  
na podzim a v zimě?

T
ak trochu podivný název 
Milostivé léto, které se díky 
právní úpravě spustilo 28. 10. 
2021, tedy na podzim, nemá nic 
společného s ročním obdobím, 

ale je to odkaz na bibli. Ve Třetí knize 
Mojžíšově Hospodin přikazuje svému 
národu každý sedmý rok neobdělá-
vat půdu a o to, co na ní vyroste, se 
podělit s chudými. Po sedmi sedmile-
tých obdobích, tedy každý padesátý 
rok, má být vyhlášeno „milostivé 
léto“, kdy mají být otroci izraelské-
ho původu propuštěni a má jim být 
navrácen majetek, o který přišli. 

V České republice jde o mimo-
řádnou a jednorázovou oddlužovací 
akci, spuštěnou zákonem č. 286/2021 
Sb., která trvá od 28. října 2021 do 28. 
ledna 2022. Platí v případě exekucí, 
kde je oprávněným (tedy věřitelem) 
veřejnoprávní subjekt – stát, kraj, 
obec, státní a krajské nebo obecní 
příspěvkové organizace, zdravotní 
pojišťovna, ČSSZ, Česká televize, 
Český rozhlas, dopravní podnik, tech-
nické služby obcí a další. Dobrovolně 
se již připojily také některé soukromé 
společnosti jako Česká spořitelna, 
ale i některé banky, např. Air Bank 
nebo Home Credit. Princip Milosti-
vého léta spočívá v tom, že pokud 
povinný (dlužník) uhradí během trvání 
této akce jistinu vymáhané pohle-
dávky a náklady exekuce v paušální 
výši 750 Kč + DPH (908 Kč vč. DPH), 
exekuce bude zastavena a soudní 
exekutor rozhodne o osvobození 
dlužníka od placení příslušenství 
této pohledávky (osvobození se však 
nevztahuje na peněžité tresty za 
úmyslný trestný čin, náhrady škody 
způsobené úmyslně, náhrady újmy na 
zdraví a výživné a netýká se daňových 
exekucí, kterými vymáhá pohledávky 
finanční úřad nebo sociální správa). 

Dluh se povinnému dlužníkovi v té- 
to akci nezahladí, ale odpustí se mu 
jeho příslušenství, tedy poplatky a 
úroky. Což u některých dluhů může 
činit i několikanásobek dluhu původ-
ního (např. u jízdy na černo).

Tímto Milostivým létem lze řešit 
pouze dluhy, na které je již vedena 
exekuce. Tam, kde nebyla ještě 
zahájena, není možné tuto akci 
využít. Pokud potřebuje povinný bližší 
informace o proti němu vedeným 
exekučním řízením, měl by si opatřit 
výpis z Centrální evidence exekucí   
na webu Exekutorské komory České 
republiky nebo na jakékoliv pobočce 
Czech POINT (Česká pošta, obecní 
úřad atp.). Následně by měl dlužník 
napsat příslušnému exekutorovi žá-
dost o informaci o výši své nezapla-
cené jistiny a informovat exekutora  
o využití „Milostivého léta“. Infor-
movat exekutora o využití akce je 
nezbytnou podmínkou. Doporuču-
jeme velmi důsledně sledovat, zda 
exekutor v přiměřené lhůtě odpoví 
(konec Milostivého léta se bude ne-
zadržitelně blížit), nebo exekutorskou 
kancelář osobně navštívit či získat 
údaje o nezaplacené jistině u věřitele 
apod. 

Po získání výše uvedených infor-
mací povinný dlužník zaplatí svůj 
dluh – jistinu (či její zbývající část)  
a náklady exekuce, které činí 908 Kč 
vč. DPH. Tuto platbu povinný dlužník 
označí poznámkou „Milostivé léto“ 
a platbu musí odeslat tak, aby do-
razila na účet soudního exekutora 
nejpozději 28. ledna 2022. Soudní 

exekutor exekuci zastaví a rozhodne 
o osvobození od placení veškerých 
dalších vymáhaných pohledávek pře- 
sahujících zaplacenou jistinu v exe- 
kučním řízení v rozsahu, v němž ne- 
byly dosud uspokojeny.

O spravedlnosti Milostivého léta se 
vede mnoho diskusí, velkým kritikem 
je zejména exekutorská komora, 
která v této akci vidí znevýhodnění 
všech dlužníků, již se o svůj dluh po 
celou dobu starají a platí nemalé po-
ložky právě za penále a úroky, která 
mají vždy jako příslušenství přednost 
před jistinou a proti nimž tudíž věřite-
lé zatím nevedou exekuční řízení. Na 
rozdíl od nich bude účastník Milosti-
vého léta, tedy vlastně nezodpověd-
ný dlužník propadlý do exekučního 
řízení, od placení těchto částek osvo-
bozen. Tato úvaha však nic nezmění 
na faktu, že tato právní úprava platí  
a lze ji doporučit všem, kteří ji mohou 
využít, aby tak učinili. Milostivé léto 
začíná na podzim a končí již v lednu! ~

JUDr. Zlata Kohoutová  
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Pomůžeme Roztockému háji od  
následků kalamity, říkají odborníci

usíme to opravit. Prosíme o po-
chopení. Tato sdělení nesou často 
dobře známé cedule na českých 
dálnicích a silnicích. Podobná 
žádost o pochopení teď míří k oby-

vatelům a návštěvníkům Roztok a praž-
ského Suchdola. A to kvůli plánované 
likvidaci kalamity v přírodní rezervaci 
Roztocký háj – Tiché údolí.

„Stejně jako jiné lesy u nás jsou 
bohužel i lesní porosty Roztockého 
háje oslabeny dlouhotrvajícím suchem 
a v důsledku toho postiženy patogen-
ními houbami a kůrovcem. Nemocné 
stromy usychají nebo mají houbou 
narušené kořenové systémy a hrozí 
pádem. Současně jsou odrazovým 
můstkem pro šíření nákazy na okolní 
porosty. Napadené stromy je proto 
třeba pokácet a odstranit z poros-
tu tak, aby se snížilo riziko zranění 
návštěvníků a zamezilo úhynu dalších 
částí lesa,“ vysvětluje spoluvlastník 
lesního pozemku Jiří Rosol.

Kácení napadených stromů, tedy ka-
lamitní těžba, je zásah, který je vlastník 
povinen podle lesního zákona provést 
tak, aby se zabránilo šíření kalamity na 
další porosty. Vlastník lesa i jím pově- 
řená těžební organizace proto projed-
nali s odborným lesním hospodářem  
a Krajským úřadem Středočeského 
kraje jako příslušným orgánem ochrany 
přírody rozsah, termín i způsob pláno-
vané těžby napadeného dřeva.

Zasáhnout je třeba zejména ve 
Velkém háji (část rezervace sousedící 
s městskou částí Praha-Suchdol), a to 
především na svazích spadajících jak  
k Vltavě, tak k Únětickému potoku. 
Kvůli obtížné přístupnosti do porostů 
bude třeba využít speciální těžební 
techniky – silného lesního traktoru  
s navijáky. Aby bylo poškození půdy 
technikou co nejmenší, bude třeba 
zásah provést v době zámrazu půdy. 
Termín těžby je proto naplánován 
na období od 1. ledna do 15. března 
2022. Samotné těžební práce zaberou 

přibližně 15 dní a dalších 15 dní bude 
probíhat odvoz dřevní hmoty. Během 
kácení bude z bezpečnostních důvodů 
omezen vstup veřejnosti na místa 
zásahu.

„Kácení stromů, pohyb lesní techni-
ky i průjezdy kamionů znepříjemní život 
návštěvníkům i obyvatelům okolních sí-
del. V přírodní rezervaci Roztocký háj – 
Tiché údolí však bohužel nejsou lesy, 
které by bylo možno ponechat v bez-
zásahovém režimu. Zásahy je nutné 
provést, jinak by mohlo dojít k ohrožení 
zdraví i života návštěvníků a také k roz- 
padu lesního porostu. Doufáme, že ve- 
řejnost pochopí nutnost zásahů a po- 
může nám tím, že bude respektovat do-
časná omezení,“ říká Josef Štveráček, 
odborný lesní hospodář.

„Připravovaná těžba svým objemem 
nepřesahuje limity navržené plánem 
péče ani objem navržený lesním hos-
podářským plánem, který byl krajským 
úřadem jakožto orgánem ochrany 
přírody odsouhlasen. Je to dáno mimo 
jiné tím, že v minulém desetiletí byla 
těžba minimální,“ sdělil Radek Kouřík  
z krajského oddělení ochrany přírody  
a krajiny. Průběh kácení bude 
kontrolovat odborný lesní 
hospodář a dále orgán státní 
správy lesů, kterým je Měst-
ský úřad Černošice, a také 
Krajský úřad Středočeského 
kraje jako orgán ochrany 
přírody a krajiny. 

„Po ukončení těžebního 
zásahu budou takzvané potě-
žební zbytky, tedy například 
větve, ponechány v malých 
hromadách v porostu až do 
rozpadu jako biotop lesního 
hmyzu. Po odvozu dřeva 
budou též srovnány případné 
terénní nerovnosti vzniklé po-
hybem lesní techniky,“ ujistil 
Pavel Hodějovský ze společ-
nosti Opera Silvatica s.r.o., 
která bude těžbu provádět.

V souladu s plánem péče a po před-
běžném projednání s odborným lesním 
hospodářem bude upřednostněna 
přirozená obnova, neboť se v lesním 
porostu nachází hojné zmlazení. To je 
na cílových plochách tvořeno dubem 
zimním (Quercus petraea), bukem les-
ním (Fagus sylvatica), habrem obecným 
(Carpinus betulus) a dalšími dřevinami 
přirozené dřevinné skladby.

O rezervaci: Přírodní rezervace Roz-
tocký háj – Tiché údolí je souborem za-
chovalých smíšených lesů, skalnatých 
stepí a částí potoční nivy. Byla zřízena 
již v roce 1951 a má celkovou rozlohu 
přesahující 114 ha. Spolu se sousední 
přírodní rezervací Údolí Únětického 
potoka na území hlavního města tvoří 
rozsáhlou přírodní enklávu na severním 
okraji Prahy, která je biotopem pro 
celou řadu ohrožených a zvláště chrá-
něných druhů rostlin a živočichů. Je 
jedním z 226 zvláště chráněných území, 
o které Středočeský kraj pečuje. ~

Adam Junek, 
Oddělení PR a komunikace, 

Odbor Kanceláře hejtmanky 
Středočeského kraje

M
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Kompostování nad zlato

P

V letošním poněkud vlhčím roce se dobře dařilo zeleni a trávníkům, musely být 
často sekány a stříhány a vznikala otázka, co s posekanou trávou. Dost lidí se 
zbavuje této suroviny tak, že ji prostě odvážejí do sběrného dvora, ale lepším 
řešením je podle mého názoru kompostování.

roč je dobré mít na zahradě kom-
post? Téměř stále je k dispozici 
vhodný materiál k doplňování 
zeminy u rostlin, zpracují se také 
další různé odpady z kuchyně  

i ze zahrady. Odpadá i pracné a neeko-
logické odvážení tohoto cenného 
materiálu, zejména listí a posekané 
trávy, které vyvažuje nezbytnou péči 
o kompost. Na rozdíl od kupovaných 
substrátů také vím, co jsem si do 
kompostu dal, a posekaná tráva je 
dobrým zdrojem dusíku i draslíku (*1). 
V zimním období mohou také ptáci 
najít na kompostu ještě něco k jídlu.

O kompost je nutné se přiměřeně 
starat a rozlišovat, co do kompostu 
patří a co ne. Problémy mohou někdy 
vzniknout u kompostování čerstvě 
posekané trávy, která je mokrá a má 
tendenci příliš slehávat, což zabrání 
přístupu vzduchu dovnitř vrstvy trávy 
a tráva pak zahnívá. Tomu zabráníme 
tím, že mezi vrstvy trávy (zejména  
za chladnějšího a vlhčího počasí) 
vkládáme tenkou vrstvu jemně 
posekaných větviček nebo jiného 
hrubšího materiálu. Další možností je 
nechat trávu den až dva v malé vrstvě 
(např. u stromů nebo na cestičkách) 
zavadnout a trochu vyschnout a pak 
teprve ji vrstvit do kompostu (ideální 
je směs trávy a listí, která automa-
ticky vzniká při podzimním sekání). 
Kompost z trávy nezhutňujeme. Do 
kompostu můžeme přidávat listí, 
zejména z okrasných dřevin (nemá 
tolik nemocí jako ovocné dřeviny), 
odřezky a zbytky zeleniny z kuchyně 
atd. Pokud kompost chceme použít 
již druhým rokem, pak je problema-
tické přidávání listí ořešáku, protože 
se příliš pomalu rozkládá (*2). Dále 
pro lepší provzdušňování kompostu 
můžeme přidávat i plevel, odřezané 
lodyhy trvalek po odkvětu atd. Do 
kompostu by neměly ve větší míře 
přicházet nemocné – napadené – části 
rostlin nebo plody (např. shnilá jablka) 

a nesmí tam přijít maso, tuky a mléčné 
výrobky. Kompost se při správné 
funkci zahřívá na 50 až 70oC a tím se 
většina nežádoucích semen plevelů 
a jiných škodlivin rozloží. 

Kompost by měl být umístěn nej- 
lépe v polostínu, je-li dlouhou dobu 
sucho, pak je ho potřeba zalít, pokud 
chceme, aby bakterie, mikroorganis-
my a pak i drobní živočichové (zejmé-
na žížaly) účinně a rychle pracovali.  
Pro kompost nekopeme jámu ani 
nepokládáme na zem pod kompost 
fólii. Zrání kompostu můžeme urychlit 
i zakoupeným urychlovačem, což není 
chemie, ale jsou to vysušené bakterie, 
které se oživí namočením do vody. 
Dodržujte přesně návod k použití! 

Půdorys kompostu by měl být 
podlouhlý obdélník (usnadňuje to ma-
nipulaci), vymezit ho můžeme čtyřmi 
kůly, na které přibijeme v odstupech 
(kvůli přístupu vzduchu do spodních 
vrstev) třeba staré použité střešní 
latě. Ohrazení kompostu je téměř nut-
ností, jinak ho rozhrabují ptáci, kočky, 
psi nebo i ježci (*3). Vhodnou alterna-
tivou při zakládání kompostu mohou 
být i prodávané kompostéry, které 
usnadní a urychlí zřízení kompostu na 
vaší zahradě.

*1. Před opadem listí je rostlina 
schopná recyklovat prvky, které se 

snadno pohybují v rostlinných tkáních. 
To je především dusík a draslík, proto 
těchto prvků v opadaném listí je méně 
než v posekané trávě. 

*2. Listy i slupky ořešáku obsahují 
tri-hydroxy-naftalén, který působe- 
ním vzdušného kyslíku se oxiduje na 
hydroxy-naftochinon, což je dosti sta-
bilní látka, která působí jako inhibitor 
klíčení po dosti dlouhou dobu. To je 
to známé černohnědé barvivo, které 
nemůžeme smýt z rukou po manipulaci 
s ořechovými slupkami.

*3. U mne v kompostu ježek sídlí – 
udržuje v přijatelné míře počet velmi 
nepříjemných slimáků. ~

Vladimír Hynek

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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HASIČI

Naši hasiči mají živly pod kontrolou
Jsem hrdý na svého tátu, který jde se suchdolskými hasiči 
uhasit například hořící auto, ačkoliv ví, že by ho to mohlo 
stát život. Jsem také hrdý na suchdolské hasiče, kteří 
vyjedou, kdykoli je potřeba. Naši hasiči za poslední dobu 
bojovali s ohněm několikrát. Uhasili například hořící auto  
v ulici Na Rybářce. 

Někdy se stane, že musí vyjet i k planému poplachu, 
kterým byl nahlášený požár na střeše naší základní školy. 
Ve stejný den suchdolští hasiči vyjeli k požáru balkonu  
v ulici K Drsnici, který hravě zkrotili. Když jsem v říjnu 

slyšel venku velký vítr, věděl jsem, že suchdolští hasi- 
či už brzy vyjedou. Vichřice jim přidělala hodně práce.  
V jeden den řešili osm následků silného větru po celé  
Praze. Ani si neodpočinuli a hned druhý den hasili požár 
haly v Holešovicích. Poradili si také s únikem plynu v bytě 
na Kamýcké ulici. Když se táta po zásahu vrátí domů  
a řekne, že to spolu se suchdolskými hasiči zvládli, jsem 
na něho i ostatní moc pyšný. ~

Matěj Bradáč
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Dům dětí a mládeže Suchdol je  
v rekonstrukci, ale jeho činnost se nezastavila
Při procházce suchdolskými ulicemi jste si mohli všim-
nout, že v ulici Rohová, kde sídlí Dům dětí a mládeže, se 
momentálně nachází jedno velké staveniště. Buduje se 
zde nové moderní středisko volného času, kde se budou 
moci vzdělávat děti, mládež i dospělí. 

Rekonstrukce DDM ale ještě nějakou dobu potrvá, 
nicméně už nyní se můžete těšit na nové kroužky, které se 
budou se znovuotevřením budovy otevírat. Těšit se mů-
žete například na kutilské kroužky, které budou probíhat 
v kutilské dílničce. Probíhající rekonstrukci ale účast-
níci zájmových kroužků nijak zvlášť nepocítili, protože  
pokračují v režimu, na který jsou zvyklí. DDM se dokonce 
snaží rozšiřovat svou nabídku i přes to, že nesídlí ve svých 
prostorách. Tento školní rok je v plánu rozsáhlé rozšíření 
technického oddělení.

A co konkrétně vás čeká? Těšit se můžete na rozší-
řenou nabídku kroužků grafiky a práce s videem – bude 

zakoupen profesionální program Adobe Photoshop 
Elements a Adobe Premier Elements. Dále budou pro děti 
zakoupeny fotoaparáty k zapůjčení. Také se budete moci 
hlásit do kroužků modelářů, Lega či 3D tisku. Na všechny 
tyto zájmové kroužky bude zakoupeno mnoho moderních 
a kvalitních výukových materiálů a prvků.

Velkou dominantou rozšiřujícího se DDM jsou také 
pravidelné akce, které pro vás jeho tým pořádá. Každý 
měsíc se můžete účastnit pravidelných keramických či 
výtvarných dílen, odborných přednášek či workshopů. 
Jejich kompletní nabídku sledujte na webových strán-
kách www.ddmsuchdol.cz či v pravidelném přehledu  
v Mozaice. ~

Za tým DDM Suchdol
Anna Ellen Kučerová,

vedoucí odd. PR a tance

Vzácný poklad!

H
ned za jejich zády pracují paní 
školnice, raději užívám toto 
důstojnější označení paní uklí-
zeček, protože chci vyzdvih-
nout to, že si jejich práce i jich 

samotných velmi vážím a cením. 
Každý den vytírají, luxují, utírají 
prach, abychom přebývali v čistotě. 
Když nastane „malá havárie“ a nějaké 
děcko se kupříkladu poblinká, tak pa-
ním učitelkám přispěchají na pomoc 
a uklízejí následky. Jedna naše paní 
školnice nám pere a žehlí. Další nám 
denně čistí toalety, připravují postýl-
ky pro odpolední odpočinek, denně 
vynášejí směsný odpad. Zkrátka bez 

nich bychom brzy utonuli ve špíně. 
Kdo také neodmyslitelně patří do 

týmu, je naše paní hospodářka, neboli 
vedoucí kuchyně, a tým kuchařek. Ty 
nám denně připravují dvě svačinky  
a skvělý oběd. Poklona jim patří za to, 
že se snaží vymýšlet nová a neotřelá 
jídla. Denně nosí svoji kůži na trh, 
protože se musí zavděčit 150 dětem 
a týmu 27 zaměstnanců. A znáte to, 
co člověk, to jiné chutě. Co jeden 
považuje za úžasné jídlo, druhý by ne-
vzal do pusy. Proto nikdy, což opakuji 
dětem, neříkáme o jídle „fuj“, protože 
pro druhého to může být lahůdka. 
Proto jíme nejen pro chuť a radost, 

ale také pro výživu těla. Nemusím 
si vždy v jídle libovat, ale najíst se 
mohu. Paní kuchařky se vždy trpělivě 
dětí ptají, jak chtějí velkou porci, 
a častokrát jsem svědkem toho, 
jak starostlivě mu upravují „mikro-
skopickou“ velikost, aby se děťátko 
nezaleklo nového jídla a alespoň jej 
zkusilo ochutnat. Jindy jsou zavaleny 
nájezdem hladovců, kteří se opako-
vaně staví do fronty a i třikrát si při-
dávají. Pak běhají po školce a shánějí, 
kde ještě zbyl kousek oné dobroty. 
Nelze zapomenout i na skutečnost, 
že přibývá dětí s různými omezeními 
v jídle, případně i nutností dietních 

Pro každého je drahé něco jiného. Pro jednoho hodinky či auto, pro jiného děti 
či manželka. Pro mne jako ředitele mateřské školy to jsou moje zaměstnankyně. 
Tím mám na mysli všechny své milé kolegyně, ať již se jedná o kuchařky, školni-
ce, učitelky či asistentky pedagoga. Ani bez jedné si neumím představit dobré 
fungování naší školky. Chtěl bych jim tímto vyjádřit poděkování za jejich mnohdy 
neviditelnou práci. Jak jsem již naznačil, pro dobrý chod školky je potřebný každý 
zaměstnanec. Někdy jsme v pokušení se domnívat, že to jsou pouze ty hodné 
paní učitelky, které se přímo starají o ty naše malé miláčky. Jenže kdyby za nimi 
každý den nestál celý tým pracovnic, tak by svoji práci nemohly dobře dělat. 

ZE SUCHDOLSKÝCH ŠKOL
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opatření. Přestože nejsme vybaveni 
další pracovní silou na speciální va- 
ření diet, tak paní hospodářka krea-
tivně vymýšlí náhradní jídla a spolu  
s paními kuchařkami je připravuje.  
To je hodně práce navíc. 

Samozřejmě nemohu opome- 
nout práci našeho pedagogické-
ho sboru, který se skládá z paní 
asistentek pedagoga a učitelek. Již 
několik let jsou asistentky pedagoga 
nedílnou součástí našich tříd a bez 
jejich pomoci si práci již ani nechce-
me představit. S paními učitelkami 
vytvořily týmy, které dobře fungují. 
Trošku se tím přibližujeme některým 
západním standardům, kdy ve třídě 
mají 15 dětí, učitelku a dva asistenty. 
Pak můžeme mluvit o individualizo-
vaném přístupu k dítěti. Nicméně  
v našich zeměpisných šířkách stále 
asistent pedagoga není pravidlo. 
Nejde o systémové řešení, že by  
byl v každé školce a třídě přítomen, 
ale je nutné jej vždy na rok žádat ke 
konkrétnímu dítěti, které dostane  
z pedagogicko-psychologické porad-
ny nárok na toto podpůrné opatření. 
To napřed vyžaduje spolupráci s ro- 
dičem, který je vstřícný a ochotný 
poradnu navštívit. Zkrátka zajiště-
ní jednoho asistenta pedagoga na 
rok představuje několikaměsíční 
snažení. Nicméně jsme vděčni, že 
naše úžasné kolegyně máme, a to 
i díky vstřícnosti řady rodičů a paní 
psycholožek z PPP. 

 „Není člověk ten, aby se zavděčil 
lidem všem.“ Toto otřepané přísloví 
mně vyplave v mysli několikrát za rok, 

když se setkám s hodnocením naší 
práce. Je zcela přirozené, že my lidé 
vyjadřujeme své názory a postoje  
k veřejným institucím a k jejich vy-
stupování. A mateřská škola takovou 
veřejnou výchovně-vzdělávací insti-
tucí je. Snažím se poctivě naslou-
chat všem vyjádřeným názorům, ale 
někdy se dostávám do svízelného, až 
neřešitelného dilematu. Nejednou 
se stane, že hodnocení konkrétní 
učitelky, třídy je zcela protichůdné 
s hodnocením jiného rodiče. Pak 
si zkrátka říkám: s někým si lidově 
řečeno „zavoníte a sednete“, s jiným 
si do oka nepadnete. Vaše práce je  
v zásadě dobrá a kvalitní, přesto je-
den rodič je nadšen a druhý kritický. 
Snad proto občas připomínám moje 
další oblíbené přísloví: „Člověka  
nepoznáš, pokud měsíc nechodíš  
v jeho botách.“ Proto buďme opatrní 
posuzovat práci druhého, kterou 
jsme alespoň na čas sami nezkusili. 
Jsme obyčejní lidé, kteří máme své 
silné a slabé stránky. Nicméně stojím 
si za tím, že nikdo není jen špatný 
nebo jen dobrý. Z vlastního pozorová-
ní vím, že paní učitelky jsou ochotné, 
pracovité, vstřícné a svoji práci mají 
rády. To, že pracujeme pro peníze, je 
jasné, hlásím se jako první, nicméně 
pokud bychom tuto práci neměli rádi, 
tak se to velmi rychle pozná a dlouho 
by to nefungovalo. 

OČKOVAT SE ANO, ČI NE?
Nemohu se nedotknout tohoto bo-
lestně současného tématu, protože 
jako ředitel se s tím musím potýkat.  

V současné době jsou naočkovány 
necelé dvě třetiny zaměstnan-
kyň. Jako demokrat srdcem a duší 
zde musím respektovat svobodu 
rozhodování.  Mám svůj názor, ale 
ten nemohu nikomu vnutit, pouze 
předložit. Osobně jsem před více než 
rokem očkování nedůvěřoval a vezl 
se na vlně skepticismu. Posléze jsem 
pozvolna názor měnil až k rozhodnutí 
se naočkovat, posléze i třetí dávkou. 
Neumím jako neimunolog či neepi-
demiolog zhodnotit, zda je to dobré, 
či ne. Ale řekl jsem si jedno ze svých 
jednoduchých pravidel, která mě pro-
vázejí životem – „Dělej to, co chceš, 
aby druzí dělali tobě.“ Jako pedagog 
bych si přál, aby mi rodiče důvěřovali 
při práci s jejich dětmi, že vím, co 
dělám. Podobně jsem se rozhodl po 
vyslechnutí ne politiků a interneto-
vých „hejtů“, ale řady odborníků, že 
očkování je správný krok. Navíc jako 
ředitel jsem chtěl jít příkladem pro 
své zaměstnankyně. Onehdy jsem 
četl milé přirovnání – člověk milující 
moudrost je ochoten změnit názor, 
když je přesvědčen pádnými a logic-
kými argumenty. Naopak populista 
jej mění třikrát za den dle výhody pro 
sebe, případně hlupák jej nemění 
nikdy. Toužím se alespoň dotýkat 
podnoží moudrosti, byť ji nikdy nedo-
sáhnu. ~

Stanislav Zelený 

Moštování ve Svatosadu na Suchdole
Svatosad na Starém Suchdole zatím nese ovoce po- 
skrovnu, to nám ale nebrání se každoročně potkat a osla- 
vit společné dílo. Pěkně šťavnatě! Manželé Trčkovi s ro- 
dinami a přáteli, kteří pod záminkou vstupu ve svátost 
manželskou darovali a zasadili víc než 50 ovocných stro-
mů, se zde na své výročí opět sešli v neděli 17. října 2021. 
Spolek Na Ovoce a spolek Jestřábník se o stromky starají 
už 5 let a také připravili moštovací akci i pro veřejnost. 
Sešlo se dost návštěvníků i dost ovoce, a tak se ochutnal 
výborný mošt. 

Městská část děkuje manželům Trčkovým i oběma 
spolkům za péči a za nevšední kulinářský zážitek ze spo-
lečného setkání ve Svatosadu za Palpostem.

Ať sad roste a vzkvétá!
[red]

ZE SUCHDOLSKÝCH ŠKOL

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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Nehřešme slovem 
Nemám ve zvyku recyklovat své příspěvky, ale v listopadu 2021, kdy tento příspěvek 
píši, udělám výjimku. Domnívám se totiž, že současná situace je přesným zrcadlem 
toho, že máme pořád hodně práce s nápravou toho, o čem jsem psala v roce 2015.

K
aždý den je nám slovo velkým 
nástrojem, pomocníkem i pros- 
tředníkem, pomocí něhož ho- 
voříme (ať nahlas, či potichu) 
sami se sebou a s okolním svě-

tem. Slovo je dar, kterým byl z živých 
bytostí na Zemi obdarován jen člověk. 
S tímto darem, který jsme dostali do 
kolébky, se pojí také zodpovědnost. 
Jak s tímto darem nakládáme?

Mnozí z nás si málo uvědomují, jak 
velký vliv a sílu slovo má. Psané slovo 
je v tomto ohledu náročnější a odpo-
vědnější, jelikož zde na Zemi pro nás 
zůstává déle a může ovlivnit mnoho 
lidí dobrým i špatným způsobem na 
mnoho a mnoho let. Možná by stálo za 
to se podívat, jaké knihy máme doma  
v knihovně či na nočním stolku…

ZNEUŽÍVÁNÍ SLOV
Jako odstrašující a odpudivý příklad 
zneužití síly slova nám poslouží zmínka 
o Adolfu Hitlerovi. Jeho schopnost 
ovládnout slovy miliony lidí na celém 
světě a přesvědčit je k masovému 
ničení a zabíjení musí být pro nás trva-
lým mementem. 

Se slovy pracují hlavně sdělovací 
prostředky – noviny, televize, internet. 
Mnohé z těchto moderních nástrojů 
komunikace si s odpovědností hlavu 
moc nelámou. Píší ne podle pravdy, 
ale tak, aby se co nejvíce prodávaly, 
aby měly co nejvyšší sledovanost, tedy 
zisky. 

A co naši politici? Jaký obsah a 
kultura slovního projevu se nám nabízí 
v přímých přenosech z Poslanecké 
sněmovny, v publicistických pořadech 

či z krátkých šotů v televizním zpravo-
dajství? Jsou jejich slova pravdivá, či 
je více zajímá, aby neztratili podporu 
svých voličů a tedy předávají tako-
vá sdělení, která jejich voliči chtějí 
slyšet?

Jaké emoce v nás informace ze 
sdělovacích prostředků a projevy 
našich politiků probouzejí? Radost, 
pohodu, naději, soucítění, nadšení, 
soudržnost, víru, laskavost, důvěru, 
aktivitu, lásku? Sotva. Naopak jen 
podporují pocity našeho „horšího“ já 
– nevraživost, nespokojenost, vztek, 
strach, nesnášenlivost, nenávist, zášť, 
odsuzování, netolerantnost.

ZODPOVĚDNOST
Každý je zodpovědný jen za svá slova 
a své činy. Chválabohu. V té masivní 
slotě zneužívání slov je třeba se zamě- 
řit na ta, která používáme. Jsou naše 
slova vyslaná k sobě samým i k dru- 
hým – našim dětem, partnerům, rodi-
čům, spolupracovníkům, sousedům, 
kolemjdoucím – podobná paprskům 
lásky, nebo spíše smrtonosnému šípu?  
Svými slovy hladíme, či dráždíme? 
Naše slova léčí, či zraňují? Vzbuzují 
naše slova strach, nebo přinášejí klid? 

Nehřešit slovem znamená, že slova 
nepoužíváme proti sobě ani druhým 
(to je pomluva), že jejich energii využí-
váme ve směru pravdy a lásky k sobě 
i k druhým. Vzpomínám si na jeden 
svůj příběh z dětství, kdy se mi neda-
řilo cosi udělat. A moje maminka si 
nade mnou povzdechla: „Ach jo, holka, 
ty jsi tak nešikovná, že jestli nebudeš 
chytrá, tak si nevyděláš ani na suchej 

chleba.“ A důsledek těchto slov? Přeh-
naná snaha se výborně učit („něco mít 
v té hlavě“), stres z případných špat-
ných známek a celoživotní nedůvěra 
v šikovnost svých rukou, tedy odmítání 
či nevyhledávání tzv. ručních prací 
(pletení, háčkování, vaření, opravy 
drobných závad apod.). 

Protože nad svými slovy častokrát 
nepřemýšlíme, a hlavně pod vlivem 
náhlých negativních emocí je nekon- 
trolovaně vypouštíme, jsou právě naše 
děti ty nejvíce zranitelné. Neboť pokud 
naše slova ihned neuvedeme na pra-
vou míru, mohou si naše děti svojí bez-
meznou důvěrou v pravdivost našeho 
sdělení nést následky po dlouhá léta. 
Podobná situace je ovšem i v partner-
ských vztazích a na pracovišti. 

Co říci závěrem? Slova jsou slyšitel-
ná a neviditelná forma energie, která 
se neztrácí. Představme si, že TAM 
NAHOŘE má každý z nás (ale i jednot-
livé národy) dvě hromádky: jedna se 
třpytí jako drahokamy, to jsou všechna 
námi vyslovená krásná a laskavá slova; 
druhá hromádka vypadá a zasmrádá 
jako kopka hnoje, to jsou všechna ne-
pěkná a nepravdivá slova, která jsme 
proti sobě či druhým kdy vyřkli. Jakou 
hromádku chceme zvětšovat? 

PŘEJI NÁM VŠEM DO ROKU 2022, 
AŤ VYSLOVUJEME I SLYŠÍME MNOHO 
A MNOHO DOBROSRDEČNÝCH SLOV, 
KTERÁ POMOHOU NAPRAVOVAT A VY- 
LEPŠOVAT NAŠE OSOBNÍ ŽIVOTY I NA- 
ŠI SPOLEČNOU BUDOUCNOST! ~

Jaroslava Barková Hešíková,
MŠ K Roztokům

ZE SUCHDOLSKÝCH ŠKOL

Řešení šachových úloh  
z čísla 3/2021.
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Projekt SMACKER:  
Udržitelná doprava aneb pohybem ke zdraví

L

Důležitou součástí evropského projektu SMACKER jsou tzv. motivační aktivity 
na podporu udržitelných druhů dopravy. Ve dnech 16.–22. září probíhal Evrop-
ský týden mobility (ETM), do kterého se v letošním roce zapojilo více než 2700 
měst a obcí z celé Evropy. Cílem je nabídnout obyvatelům alternativy k auto-
mobilové dopravě, která přispívá ke klimatické změně a představuje nemalé 
zdravotní riziko pro všechny skupiny obyvatel. Je přitom spousta způsobů,  
jak se pohybovat po městě levněji, spolehlivěji a zdravěji. 

etošní motto „Cestovat zdravě, 
cestovat udržitelně“ podtrhu-
je roli aktivní dopravy, která 
přináší nejvíce zdravotních 
benefitů. Chůzi a jízdu na kole 

či koloběžce lze navíc dobře kombi-
novat s veřejnou dopravou. V rámci 
ETM se koná také „Mezinárodní den 
bez aut“, kdy na místech běžně zapl-
něných auty jsou vytvořeny pěší zóny 
s bohatým programem edukačních, 
sportovních, kulturních a dalších 
aktivit a atrakcí pro malé i velké. 
Městská část uspořádala tuto akci 
pod záštitou hlavního města Prahy 
22. září na Suchdolském náměstí. Ve 
spolupráci s partnery jsme připravili 
pro obyvatele i návštěvníky Suchdola 
širokou nabídku aktivit: půjčovna car- 
gokol (Cargobikes) a elektrokol 
(CYKLO ADAM), výroba ovocných 
smoothie pomocí šlapacího kola 
(Fruitbike), akrobatická show HOPsej.
cz, zdravotní poradenství (Centrum 
zdraví EDEN), ukázka první pomoci  
a cyklovýchova (Centrum péče o děti 
a rodinu) a živá hudba. Akci modero-
vala herečka Anička Kulovaná.

Součástí ETM byla i soutěž Pěšky 
do školy, kterou pořádala městská 
část ve spolupráci s organizací Pěšky 
městem. Hlavní přínosy projektu jsou 
zklidnění dopravy, zvýšení bezpeč-
nosti a zlepšení životního prostředí  
v okolí škol a zároveň podpora zdra-
vého pohybu dětí. Soutěže se zúčast-
nilo 5 tříd ze ZŠ Mikoláše Alše, 6 tříd  
z MŠ Gagarinova a 2 třídy z MŠ  
K Roztokům (celkem přes 270 dětí),  
v rámci celé ČR 581 tříd z 59 škol.  
V průběhu listopadu proběhlo vy-
hlášení výsledků a předání odměn 

suchdolským třídám a dětem. V kate-
gorii základní školy (ZŠ Mikoláše Alše) 
zvítězila třída 5. B a získala odměnu  
v hodnotě 5000 Kč. Na druhém a tře- 
tím místě se umístily třídy 1. B a 3. B, 
které získaly odměnu v hodnotě  
2500 Kč. V kategorii mateřské školy 
zvítězila třída Veverek z MŠ K Roz-
tokům a získala odměnu v hodnotě 
3000 Kč. Druhé místo obsadily Ko- 
čičky (2000 Kč) a třetí místo Pejsci  
(1000 Kč), obě z MŠ Gagarinova. Záro-
veň proběhla individuální soutěž dětí, 
kde nejúspěšnější účastníci vyhráli 
poukaz v hodnotě 500 Kč do obchodu 
CYKLO ADAM.

Od 1. do 31. října proběhla „Výzva 
10 000 kroků“, kterou městská část 
pořádala ve spolupráci se spolkem 
Partnerství pro městskou mobilitu. 
Smyslem celé akce bylo, aby účast-
níci zařadili chůzi nebo běh mezi své 
každodenní činnosti a udělali tak 
něco pro své zdraví. Praha–Suchdol 
se tak zařadila mezi 65 měst a obcí, 
které výzvu v ČR oficiálně podpořily. 

V naší městské části se zapojilo 53 
suchdolských občanů a 6 týmů. Cel-
kem se v ČR přihlásilo více než deset 
tisíc účastníků. Místní vyhlášení pro-
běhlo 25. listopadu. V kategorii žen 
zvítězila Ivana Vávrová, v kategorii 
mužů Martin Vávra a v kategorii týmů 
byl nejúspěšnější Klub Quiq. První 
tři účastníci v každé z uvedených 
kategorií získali hodnotné poukazy na 
produkty a služby v oblasti zdravého 
životního stylu. MČ Praha-Suchdol 
obsadila v žebříčku 31. místo z 65 
měst a společně jsme nachodili  
13 282 km!

Cílem těchto aktivit bylo motivovat 
občany k aktivnímu pohybu a přispět 
ke zlepšení zdraví, životního pro-
středí, zvýšení bezpečnosti a oživení 
veřejného prostoru ve městě.

Další informace naleznete na 
společném webu projektu SMACKER 
www.interreg-central.eu/smacker  
a na webu městské části www.praha-
-suchdol.cz/smacker. ~

[red]
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Z JEDNÁNÍ RADY

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na 
svém jednání dne 2. 12. kromě jiného:

~ schválilo zřízení veřejného pohře-
biště Zahrady se hřbitovem u kaple 
sv. Václava, které bude provozovat 
městská část.

~ schválilo pokračování spolupráce  
s ČZU ve věci zajištění bezpečnosti  
na území MČ Praha-Suchdol prostřed-
nictvím bezpečnostních patrol do  
31. 12. 2022.
 
~ schválilo přípravu zadání Koncepce 
rozvoje městské části Praha-Suchdol.
 
~ schválilo návrh znaku městské  
části Praha-Suchdol dle blasonu, jenž 
odpovídá znaku, který MČ používá,  
a souhlasilo s podáním žádosti o opra-
vu znaku městské části Praha-Such-
dol v souladu s § 15 odst. 4 zákona  
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 

Rada MČ Praha-Suchdol na svých 
jednáních mezi 25. 8. a 10. 11. kromě 
jiného:

~ schválila po úpravách dodatek č. 5 
ke smlouvě 181/2020 se spol. Lano-
stav na realizaci stavby Rekonstrukce 
kaple sv. Václava. Dodatek rozšiřuje 
předmět smlouvy o opravu stropu  
a restaurování fresek na stropě. Cel-
ková cena za dílo bez DPH se zvyšuje 
tímto dodatkem č. 5 o 655.820,30 
Kč bez DPH na celkovou cenu 
5.603.240,33 Kč bez DPH. Maximální 
doba realizace prací se v důsledku 
rozšíření předmětu díla prodlužuje  
o 20 týdnů na 61 týdnů. 

~ na základě předloženého průzku-
mu cen na dodavatele kontejnero-
vé nástavby vozidla Zebra – sypač 
vozovek vybrala nejvýhodnější nabídku 
společnosti BAUCAR, spol. s.r.o., IČ: 
62579347, za cenu 172.000 Kč bez DPH. 

~ souhlasila s objednáním posouzení 
podmínek pro zřízení zařízení staveniš-

tě poblíž ul. Dvorské včetně zpracová-
ní situace a propočtu nákladů u spol. 
Support Design s.r.o., IČ: 07773030,  
s termínem do 6 týdnů od objednání  
za cenu 25.500 Kč bez DPH. 

~ po úpravách schválila předložený 
ceník pronájmu prostor a zapůjčení  
vybavení Komunitního centra Půda. 
souhlasila s vyhlášením nadlimitního 
výběrového řízení na nákup vozidla  
s označením „Cisternová automobilová 
stříkačka“ pro místní Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů.

~ souhlasila s uzavřením příslušného 
dodatku ke smlouvě mezi ZŠ M. Alše  
a Domem dětí a mládeže Praha-Such- 
dol, Rohová 540/4, který po letošní 
rekonstrukci dosavadních prostor 
pronajatých DDM na učebny umožní 
škole od září 2021 operativně posky-
tovat  prostory pro aktivity a potřeby 
DDM dle aktuálních podmínek ve škole 
ve srovnatelném rozsahu a za původně 
sjednanou cenu nájmu. 

~ na základě předložených nabídek 
souhlasila s objednáním posypové soli 
u společnosti P.S.CH. - Průmyslová 
spotřební chemie s.r.o., IČ: 25242083, 
za celkovou cenu 49.440 Kč bez DPH. 
na základě předložených nabídek 
souhlasí s objednáním elektrocentrály 
u společnosti BG Technik s.r.o., IČ: 
25253948, která nabídla elektrocent-
rálu Honda  ECT 7000GP AVR za cenu 
66.107 Kč bez DPH se šedesátiměsíční 
zárukou. 

~ na základě předložených nabídek 
souhlasila s objednáním  mlatové 
cesty a napojení ul. K Horoměřicům na 
parkové úpravy u společnosti AMIKA 
FIRST, s.r.o., IČ 24219169, za nabídko-
vou cenu 379.083,66 Kč včetně DPH. 

~ na základě předložených nabídek 
souhlasila s objednáním realizace 
dočasné retenční laguny poblíž  
ul. Dvorské u společnosti PAKK, 
IČ: 13820729, za nabídkovou cenu  
76.956 Kč včetně DPH. 

~ poděkovala paní Zuzaně Krumphol-
cové za její dlouholetou činnost od 
dubna 2012 na pozici asistentky sta-
rosty a referentky kultury. Rada oce-
nila její aktivní práci vysoce nad rámec 
standardních povinností a popřála jí 
úspěšné působení v KC Půda. 

~ v souladu s doporučením KÚRI 
nesouhlasila s navrhovanou změnou 
ÚP hl. m. Prahy s tím, že stále trvají 
důvody uvedené v usnesení zastupitel-
stva MČ Praha-Suchdol č.j. 4/8/2019 ze 
dne 20. 6. 2019 (přetrvávající rozpor  
s návrhem využití území dle návrhu 
Metropolitního územního plánu, nedo-
řešené vedení trasy přivaděče Rybářka, 
omezené možnosti infrastruktury). 

~ schválila doplnění seznamu míst pro 
konání sňatečných obřadů o Komunit-
ní centrum Půda v budově radnice.

~ po úpravách souhlasila se zněním 
zadávací dokumentace pro výběr 
dodavatele na akci „Restaurování 
vnitřních maleb v kapli sv. Václa-
va“ v předpokládaných nákladech 
3.148.500 Kč bez DPH. 

~ souhlasila s výběrem společnosti 
ECOLED veřejné osvětlení s.r.o.,  
IČ: 29146411, pro výměnu 14 ks svítidel 
areálového osvětlení MŠ Gagarinova 
za LED svítidla za celkovou cenu 51.135 
Kč bez DPH. Současně rada souhlasila 
s nabídkou na výměnu poškozených 
kabelů mezi lampami, předpokládaná 
cena výměny kabelů je do 30.000 Kč 
bez DPH (fakturovat se bude podle 
skutečně provedených prací v jednot-
kových cenách dle rozpočtu). 

~ poděkovala panu Miloslavu Nerado- 
vi za jeho dlouholetou pomoc MČ Praha-
-Suchdol při dozorování a údržbě dět-
ského hřiště Na Výhledech. Rada oceni-
la zejména jeho spolehlivost a pečlivost, 
s jakou vykonával svou práci po dobu 
šestnácti let bez jediné absence. 

~ vzala na vědomí informaci o pro- 
jednání aktuální situace spojené 
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s užíváním návykových látek na území 
MČ s Policií ČR, vč. opatření. Rada po-
žádala Městskou policii, aby důsledně 
kontrolovala dodržování vyhlášky o zá- 
kazu konzumace alkoholu na vybra-
ných veřejných místech. 

~ vzala na vědomí, že Ministerstvo 
kultury ČR rozhodlo o poskytnutí 
účelového finančního příspěvku ve 
výši 400.000 Kč na opravu kaple sv. 
Václava. 

~ na základě souhlasu dárce pana 
Yury Ivanova rozhodla o využití fi-
nančního daru ve výši 500.000 Kč na 
financování obnovy freskové výmalby 
v kapli sv. Václava. 

~ na základě doporučení KÚRI ne-
souhlasí s navrženou stavbou „Obytný 
soubor bytových domů Sedlec“, 
Kamýcká, Praha 6, parc.č. 409, 429/2, 
429/3, 429/40, 429/19 v k.ú. Sedlec  
a trvá na svém původním stanovisku  
v usnesení ze dne 2. 2. 2018. Rada dále 
konstatuje, že:

-  navrhované objekty nerespektují 
územní studii IPR, která na před-
mětných pozemcích uvažuje  domy 
maximálně o 4 nadzemních podla-
žích, ani studii městských částí pro 
tuto oblast,

-  není dořešena občanská vybavenost, 
např. nová základní škola v této 
oblasti, stávající základní škola na 
Suchdole je v současné době na 
hranici své kapacity,

-  projektová dokumentace navrhu-
je napojení obytného souboru do 
nekapacitní a úzké ulice Ke Střelnici 
a nevyhovující napojení do ulice 
Kamýcká, 

-  MČ nedisponuje volnou kapacitou  
ve veřejných mateřských školách,

-  nejsou dořešeny kontribuce a přís- 
pěvek investora na technickou infra-

strukturu (školy, školky, hřiště, veřej-
ný prostor, komunikace, ...), městská 
část není obeznámena s tím, že by se 
investor zavázal přispět či se podílet 
na rozvoji území,

-  není vydáno územní rozhodnutí   
o umístění trasy tramvajového 
vedení,

-  stavba dle koordinační situace 
zasahuje do pozemku parc.č. 410 k.ú. 
Sedlec, který je svěřen MČ, podmínky 
stavby na tomto pozemku nebyly  
s MČ projednány, 

-  rada dále také upozorňuje na to, že  
v současné době je kapacita dvou 
přečerpávacích stanic splaškové ka-
nalizace, na kterou se má projekto-
vaný areál připojit, vyčerpána a neu-
možňuje nyní ani napojení kanalizace 
již stávajících domů na území MČ.

~ schválila podání žádosti o dotaci  
hl. m. Prahy ve výši 130.000 Kč z Pro-
gramu v oblasti podpory aktivit inte-
grace cizinců na území hl. m. Prahy 
pro rok 2022. 

~ na základě vyhodnocení VŘ na 
cisternovou automobilovou stříkačku 
souhlasí s pořízením cisterny od firmy 
KOBIT, spol. s r.o., IČ 44792247, se 
sídlem Rozvojová 269, 165 00, Praha 6, 
která nabídla cenu 6.775.000 Kč bez 
DPH a splnila všechna požadovaná 
kritéria. 

~ po úpravách souhlasí se zněním 
dodatku č. 1 sml. 001/2021, kterým se 
rozšiřuje a mění předmět díla zejména 
v důsledku rozsáhlých archeologic-
kých prací, a cena díla „Zahrady se 
hřbitovem u kaple sv. Václava“ se 
zvyšuje o 1.261.737 Kč bez DPH na 
17.249.225,93 Kč bez DPH. 

~ souhlasila s nabídkou od společnosti 
DAP a.s., IČ: 26508583, na opravu 
asfaltových povrchů v ul. Zákolanská 
mezi ul. Nad Dolíky a Stržná, opravu 

chodníku před sběrným dvorem na 
ulici Suchdolské a opravu komunikace 
před hasičskou zbrojnicí v ul. K Mírám 
za celkovou maximální cenu 266.119 Kč 
bez DPH. 

~ z důvodu zvýšení bezpečnosti  
v městské části souhlasila s objedná-
ním instalace 3 ks kamer na křižovatce 
ulic Kamýcká/Dvorská, které budou 
připojeny do městského kamerového 
systému, u společnosti LAM Plus, 
s.r.o. IČ: 25129619, jež pro MČ spravuje 
kamerový systém, za cenu 68.650 Kč 
bez DPH. 

~ souhlasila s rozšířením projekčních 
prací na akci „TV Suchdol - etapa 
0005-komunikace Budovec“ o im- 
plementaci prvků modro-zelené 
infrastruktury dle Strategie adaptace 
hl. m. Prahy na změnu klimatu do při-
pravovaného projektu na rekonstrukci 
komunikací na Budovci v celkových 
nákladech 308.000 Kč bez DPH. Rada 
souhlasila po úpravách s návrhem do-
datku č. 2 sml. 37/2020 se společností 
SINPPS s.r.o., IČ:  62584332.

~ souhlasila s výběrem společnosti 
DAP, a,s, IČ: 26508583, pro opravu 
křižovatek ul. K Horoměřicům s ul.  
K Transformátoru a ul. K Horoměřicům 
s ul. Kosova. Celková cena prací je 
653.420 Kč bez DPH. Termín provedení 
opravy je do 30. 5. 2022. 

~ poděkovala ředitelům a zaměstnan-
cům škol zřizovaných městskou částí 
za velmi náročnou práci v podmínkách 
neustále se měnících proticovidových 
opatření. Rada s ohledem na rizika 
uzavření tříd, popř. škol v důsledku 
šíření covidu-19 a související důsledky 
pro rodiče prosí ředitele a zaměstnan-
ce škol, aby nadále využívali veškerá 
rozumná opatření k omezení šíření 
covidu-19 včetně možnosti očkování.

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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NÁZORY Z ŘAD ZASTUPITELŮ

M
ilé Suchdolačky a Suchdoláci, blíží se konec roku, 
který jsme víceméně opět strávili v karanténách, na 
homeofficu a kdy jsme zase dopoledne učili svoje 
děti psát a počítat. Co si budeme povídat, komu by 
to přidalo na dobré náladě. To si pak jen člověk nalije 

skleničku vína, koukne se na mobilu na suchdolský facebook  
a zjistí, co všechno ho štve. Uzavřené ulice, opravy, uzavírky  
a podobně. Vždyť se o tom předtím nikde nepsalo! Vy jste  
o tom slyšeli? No to radnice nemyslí vážně! A komentáře je-
dou na plný plyn a odráží vesměs frustrace sečtené ze všeho, 
co nás teď aktuálně trápí. Komentáře mnohdy nepodložené 
ověřenými informacemi, ale posílené pocity z věcí kolem nás, 
co nám ztrpčují život.

Ano, radnice by měla lépe informovat a komunikovat  
s občany. Zlepšovat je v tomto ohledu vskutku dost. Ale co 
si do nového roku 2022 dát takové malé předsevzetí, že my 
občané budeme lépe komunikovat s radnicí? Občané mají prá-
vo chodit například na schůze zastupitelstva. Bohužel, této 
možnosti nevyužívá, až na pár výjimek, skoro nikdo. Bohužel, 
k mému upřímnému zklamání, se situace nezměnila ani 
poté, co jsme se zasadili za prosazení zajišťování  
online přenosu z každého zasedání zastupitelstva  
na našem youtube kanálu. Jeho sledovanost je 
fakticky nulová, i když je pravdou, že kvalita  
a zvuk přenosu nejsou dobré. I přes naše opako-
vané žádosti Radě o pořízení kvalitního vybavení se 
tak doposud nestalo. Přitom se často projednávají 

důležitá témata, jako je stavba multifunkční haly, úprava 
veřejných prostorů jako například přestavba Suchdolského 
náměstí, tramvajová trasa ukončená za Výhledy, včetně P+R 
parkoviště, developerské projekty na Suchdole, které mají až 
zdvojnásobit počet obyvatel Suchdola do roku 2040, výstavba 
nové hasičské stanice, stanice záchranky, opakované opravy 
silnic, rozvody nových sítí atd. Tyto projekty a mnohem více 
dalších se týkají Vás, občanů Suchdola a máte právo přijít, 
ptát se a vznášet svoje připomínky. Bylo by skvělé slyšet Vaše 
připomínky ve fázi, kdy můžou padnout na úrodnou půdu. 
Komentáře na facebooku jsou psané mnohdy v době, kdy už 
je po sklizni. A tak Vás prosíme, čtete, zajímejte se, choďte 
na zasedání zastupitelstva, jednejte, ptejte se. Když Vás něco 
štve, měňte to aktivně! Je to přece náš Suchdol! Ano, toto 
přání směřuje též k vedení naší MČ, aby výrazně zlepšilo svou 
komunikaci s námi spoluobčany. Věřím však, že to není nepře-
konatelná překážka.

Za celé sdružení Žijeme pro Suchdol Vám přeji hlavně zdra-
ví a pohodové strávení vánočních prázdnin. Do nadcházejícího 

roku 2022 hodně slunných dnů, pěkných procházek 
v Roztockém háji, mnoho šťastných chvil na 

našich hřištích sportovních i dětských, a hlavně 
dobrou náladu a zdravou mysl!

Takže Veselé Vánoce a Šťastný nový rok 2022! ~ 

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

M
 Nový rok přináší novou výzvu

  

Šťastný a aktivnější rok!

ilí sousedé, přátelé a všichni obyvatelé Such-
dola, dovolte nám, popřát vám krásné Vánoční 
svátky a vše dobré do nového roku 2022. Ať jste 
zdraví, šťastní i spokojení a ať je pro vás všechny 
Suchdol tím nejkrásnějším místem  

k životu.
A právě pro Suchdol bude nový rok další výzvou 

a příležitostí ke změně. Na přelomu září a října 
nás čekají komunální volby. Ať už jste přízniv-
cem jakékoliv strany, nebo hnutí vězte, že 
všichni, kteří se chystají kandidovat budou 
dělat co umí, aby vaši důvěru nezklamali.  
A pokud právě vy jste tím, kdo bych chtěl věci 
na Suchdole změnit, nebo jen spravovat jinak, 
nebojte se a jděte do toho! Suchdol si zaslouží 
změnu. Nový úhel pohledu, nový názor, to není 
chyba, to je přirozenost.

Každý z nás je ovlivněn jinými životními pri-
oritami, zálibami i věkem, nebo také místem, 
kde na Suchdole žije. Čím více názorů se sejde, 
tím je větší šance učinit správné rozhodnutí. 

Nesmíme zapomínat na to, že námi zvolení lidé rozhodu-
jí a konají, pro nás, ale i za nás.

My všichni říkáme Suchdolu „doma“. Pojďme se více 
zajímat o to, co se „doma“ děje, co se mění, co mizí a co 
vzniká. Budujme a spravujme svůj domov s láskou a po-
ctivostí. Je to snadné. Nezavírejte oči, koukejte kolem 

sebe, naslouchejte. Čtěte Suchdolské listy, nebo 
Facebookovou skupinu Živý Suchdol. Dozvíte 

se zde spoustu informací, které si sami nejlíp 
vyhodnotíte. Choďte na radnici, 

na zastupitelstva (nebo je sledujte on-line)  
a ozvěte se, pokud budete mít jiný názor než 

ostatní.
Pestrost názorů a snaha lidí je nejlepší re-

cept, jak Suchdol udržet krásný pro každého  
z nás. ~

Jana Hanusová, Marek Bor,
zastupitelé za Sdružení obyvatel pro rozvoj Suchdola
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Na Půdě to žije
ž na podzim loňského roku byla dokončena nástavba 
budovy radnice, kde vznikly prostory pro komunitní 
centrum. Výstavba sálu a tří kluboven se zázemím 
byla podpořena dotací z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj v rámci Operačního programu Praha – Pól 

růstu ČR. 
Vznikly tak prostory pro organizování kulturních, volnoča-

sových a sociálních aktivit, vzdělávacích programů, spole-
čenských akcí, poradenských služeb, pracovních dílen  
a dalších aktivit, na nichž participují nejrůznější skupiny 
suchdolských obyvatel.

Kvůli proticovidovým opatřením bohužel nebylo možné 
prostory až do jara využívat. Od počátku září zde funguje 
Komunitní centrum Půda, které vede zkušená a velice aktivní 
Zuzana Krumpholcová. A za první tři měsíce činnosti centra 
se dá říct, že to na Půdě žije. Společně s místními organizace-
mi připravilo centrum širokou a zajímavou nabídku pravidel-
ných, ale i jednorázových akcí a aktivit pro všechny věkové 
kategorie. Provoz tu běží od rána do večera, jednorázo-
vými akcemi se plní i večerní a víkendové časy. Nejen 
starší účastníci kurzů a setkání si pochvalují, že 
prostory, které se sice nachází ve čtvrtém podlaží 
suchdolské radnice, jsou pohodlně dostupné 
výtahem. 

Pro výuku hry na hudební nástroje využívá sál 
a nové klubovny především břevnovská ZUŠ Jana 

Hanuše, která na Suchdole působí už druhým rokem. Svoji 
klubovnu zde má také Mateřský klub Rybička a je samozřej-
mostí, že se v klubovně č. 1 setkává jednou za 14 dní i KLAS 
– klub aktivního stáří. Probíhají zde i některé kroužky suchdol-
ského DDM.

Mezi hojně navštěvované aktivity patří šachový klub, 
výuka českého jazyka pro cizince nebo kurz práce na PC. Své 
návštěvníky si získaly i workshopy netradiční výšivky či různá 
setkání a tvůrčí dílny. V podzimních měsících měli milovníci 
klasické hudby možnost navštívit tři velmi kvalitně obsazené 
koncerty, při nichž účinkovali renomovaní umělci z České 
filharmonie, Symfonického orchestru Českého rozhlasu či 
Collegia 1704 i světoznámí sólisté. 

Mezi zdařilé pravidelné akce patří také Kino sousedům, 
kdy po promítnutí zajímavého dokumentu je možno debato-
vat s autory filmu, nebo Tančírna na Půdě s Petrou Kostovčí-
kovou a Edou Zubákem. 

Do prostor KC Půda se mnozí z vás dostali díky očkování, 
které zde ve spolupráci s mobilními očkovacími týmy 

probíhalo. Doufáme, že se sem vrátíte i za jiným 
účelem. I na další měsíce připravujeme zajímavý 
program, vyberte si a přijďte se podívat. ~

Ing. Petr Hejl, 
zastupitel za Sdružení občanů Suchdola

U

Sál nejen pro kulturu
odíte rádi do divadla 
či na koncert vážné 
hudby? Nebo raději 
máte kino či tanec? 
Určitě odpověď zní ano. 

A od září tohoto roku nemusíte chodit 
za kulturou daleko, máme totiž krásný 
multifunkční sál v Komunitním centru 
Půda na suchdolské radnici.  
Pro kino v sále zatáhneme závěsy, 
zapneme velkoplošnou projekci  
s ozvučením, nebo postavíme pódium, 
nasvítíme jeviště, přidáme kulisy –  
a prostor pro divadlo je připravený. 
Anebo vše vyklidíme, pustíme klima-
tizaci a vyzveme na taneční parket. 
Akustika je v sále díky podhledům 
výborná, a tak s mikrofonem i bez něho 
je sál pro besedy či konference ideální. 
Máte-li zájem o pronájem či chcete-li 
uspořádat komunitní kulturní program, 
ozvěte se, my jsme připraveni. ~

Zuzana Krumpholcová, vedoucí KC Půda,
tel.: 222 361 435, www.kc-puda.cz 

CH
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Šachy na Suchdole
ne 29. června 2021 uspořádal Šachový klub 
Praha-Suchdol ve spolupráci s městskou částí 
šachové odpoledne. Na Suchdolském náměstí 
se od 15 hodin scházeli milovníci královské 

hry všech věkových kategorií, aby si vyzkoušeli hru  
s obřími šachami nebo zasedli k simultánní partii, kte-
rou odehrála přebornice České republiky z roku 1997, 
mezinárodní mistryně Gabriela Lněničková. Na pro-
gramu byl také šachový turnaj, kterého se zúčastnilo 
celkem 10 hráčů. Po šestikolové bitvě, jež se sehrála  
v rytmu přibližně 10 minut na partii, předvedli hráči 
velmi vyrovnané výkony. První místo nakonec obsadil 
Félix Galán Fernández s plným počtem šesti bodů, na 
druhé příčce skončil se svou brilantní hrou Jiří Erban 
s pěti body a na třetí příčce se umístil se čtyřmi body 
výborný hráč Karel Aim. Všichni účastníci šachového 
odpoledne si mohli též vyzkoušet řešitelskou soutěž při 
luštění šachových úloh různé obtížnosti. Této disci-
plíny se nejlépe zhostil již zmiňovaný Karel Aim, který 
správně vyřešil všechny zadané úlohy. Na své si přišli 
i nejmladší budoucí šachistky a šachisté, pro které byl 
připravený pracovní list, jenž zábavnou formou před-
stavoval šachové figurky. Za jeho náležité vyplnění bylo 
odměněno více než dvacet „šachových nadějí“ zmrzli-
nou od kavárny DON Cafeto. 

Tímto bychom rádi poděkovali všem Suchdolačkám 
a Suchdolákům, kteří si přišli na akci zahrát šachy, vy-
luštit úlohy nebo se jen podívat. Budeme rádi, když nám 
zachováte přízeň a dorazíte si zahrát i do nově vzniklé-
ho šachového klubu, který se nachází na Suchdolském 
náměstí v Komunitním centru Půda (budova radnice,  

4. patro). Pokud epidemiologická situace dovolí, trénu-
jeme pravidelně dvakrát týdně a pro šachovou sezónu 
2021/2022 máme velké plány! Rádi bychom vstoupili do 
Pražské šachové ligy. Tak neváhejte a přijďte, bude-
me potřebovat hráčky i hráče do týmu. Více informací 
najdete na webové stránce www.sachyprahasuchdol.cz 
nebo pište na klubový e-mail sachy.prahasuchdol@
gmail.com. Budeme se na vás těšit. Šachu zdar! 

PS: Velký dík patří také městské části Praha-Such- 
dol za pomoc při organizaci celé akce i za možnost 
užívání hrací klubovny v Komunitním centru Půda. Dále 
pak děkujeme za zapůjčení šachového materiálu ša-
chovému oddílu TJ DUKLA Praha, DDM Praha-Suchdol 
a ZŠ M. Alše. ~

KaFe 

(Pozn. red.: Článek měl být původně zařazen do SL 3/21,  
z grafických důvodů jej zveřejňujeme až v tomto čísle.)

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

D
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Luštění a hry se soutěží,
 

Milé čtenářky, milí čtenáři!
Máme radost, že vás rubrika Pro chytré hlavy baví. Ve čtvrtém čísle Suchdolských listů jsme pro vás opět 
připravili osmisměrku se zajímavým citátem a pár šachových úloh. 

Naše šachová řešitelská soutěž z minulého čísla má pouze jednoho výherce – gratulujeme! Je jím pan Jiří 
Fišer, který brilantně a rychle vyřešil zadání úlohy. Tuto správnou kombinaci (C-03/21) si můžete prohlédnout 
v sekci řešení úloh na straně 16. V tomto čísle vám opět přinášíme zadání tří šachových úkolů. První dva  
(A. a B.) jsou pro zábavu, třetí z nich je, jak již víte, soutěžní. Na vaše odpovědi k úloze C-04/21 se budeme 
těšit na e-mailu sachy.prahasuchdol@gmail.com, a to nejpozději do 21. 1. 2022 do 17 hodin. Nejúspěšnější 
řešitel(é) od nás obdrží poukázku v celkové hodnotě 500 Kč do lokálních obchodů nebo restaurací.

Osmisměrka s adventní tematikou pak skrývá závěr citátu Mary Ellen Chaseové: „Vánoce, děti, to není 
jen datum...“

Přejeme vám příjemné luštění a spoustu zábavy nejen u šachových partií.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022!

Kateřina Dušková a Félix Galán Fernández  

ADVENT, CUKROVÍ, DÁREČKY, DEKORACE, 

JEŽÍŠEK, JMELÍ, KAPR, KOLEDA, KOUZLO, 

KOŽICH, KRÁSA, LÁSKA, LESK, LISTÍ,  

MRAZÍK, NEBE, ODVAR, OLOVO, OZDOBIČ-

KY, PAVOUČEK, POHÁDKA, RADOST, RADY, 

RUCE, RÝMA, SADA, SÁLÁNÍ, SANĚ, SNÍH, 

STROMEČEK, STŮL, SUKNĚ, SVAŘÁK, 

SVĚTÝLKA, VÁNOČKA, VDĚK, VESELÍ, 

VÍNO, ZIMA.

Zadání šachové úlohy. Řešení úlohy z minulého čísla naleznete na straně 16.

PRO CHYTRÉ HLAVY
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Adventní trhy na radnici podpořily dobrou věc

Podzimní běh pro radost aneb  
SUCHDOL BĚŽÍ již potřetí!

polek LOVI ve spolupráci s Ko- 
munitním centrem Půda a další-
mi neziskovými organizacemi  
v pátek 19. listopadu opět 
připravil PŘEDADVENTNÍ TRHY. 

Společně jsme přichystali ve všech 
patrech suchdolské radnice pestrou 
adventní nabídku a v sále centra se 
konal i doprovodný kulturní program. 

V nabídce byly rukodělné předměty – 
dřevěné výlisky, PF, visačky, drátovaní 
čertíci a zápichy, přírodní dekorace, 
výrobky z pravé ovčí vlny vč. worksho-
pu s paní vlnařkou s kolovrátkem. Také 
jsme mohli zakoupit knihy, vánoční přá-
níčka, vánoční ubrusy, adventní svícny 
a dekorace, ručně vyráběné šperky, 
vitráže, zdobené perníčky, výběrovou 
kávu a domácí sirupy a další dárky pro 
své blízké. Výběr byl velmi pestrý. 

Trhy pořádáme také proto, že umož-
níme suchdolským sousedům nakoupit 
v místě bydliště a zároveň podpoří-
me neziskové organizace, které své 
výdělky předávají na různé charitativní 
projekty.  

Sice moc Suchdolských nedora-
zilo, a o to víc patří poděkování všem 
rodičům, kteří přišli podpořit své 
vystupující děti v rámci koncertu ZUŠ 
Jana Hanuše a také vystoupení DDM 
Suchdol. Rovněž vyhlášení vítězů 
výtvarné soutěže pro první třídy naší 
základní školy mělo velkou odezvu 
od malých výtvarníků a jejich rodičů. 
Kdo na akci zavítal, nelitoval, potěšil 
se předadventní atmosférou, odměnil 
potleskem malé umělce, ochutnal 

soutěžní bábovky a nebo lahodný 
punč. 

Nakonec ale trhy splnily svůj účel,  
i od těch nemnoha návštěvníků se 
podařilo získat prostředky na zakou- 
pení kompenzační hygienické židličky 
pro 8letého vážně nemocného Honzíka 
z Mnichova Hradiště. Ta již byla Honzí-
kovi předána.

Děkujeme všem, kteří pomáhají. ~
Za spolek LOVI

Zlata Kohoutová

oprvé jsme závodili na jaře 
2019, potom loni v létě a letos 
při krásném podzimním počasí. 
SUCHDOL BĚŽÍ odstartoval pro 
všechny věkové kategorie v ne-

děli 24. října na komunitní zahradě. Děti 
závodily na trati od 100 m do 1,5 km  
a s úsměvem a za podpory rodičů 
všichni doběhli do cíle. Dospěláci 
a zdatní sportovci se vydali na trať 
dlouhou 6 km v klesajícím a stoupají-
cím terénu Roztockého háje. Vyhlásili 
jsme i tzv. „Hobby elitu“ na 1,5 km, kde 
si poměřili síly místní nadšenci, ale už 
méně zdatní běžci. Hlavním cílem běhu 
je pocit radosti z dobrého výkonu a ten 
si určitě všichni odnesli. Děkujeme 
Honzovi Plachému a jeho týmu za skvě-
le připravený závod a krásné medaile.  ~

[red]
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 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

38

 S
U

C
H

D
O

LS
K

É
 L

IS
TY

1/2020INZERCE

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

Spolehlivý realitní makléř

Do našeho dobrého 
kolektivu přijmeme 

kadeřnici 
/kadeřníka 
na HPP i zkrácený úvazek či brigádu.

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

Kadeřnictví

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

OVOCNÁŘSKÁ FARMA

PRODEJ  
JABLEK

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

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

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

ne
dě

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

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

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

Jezdíme 
za každého počasí!  Tel.: 724 321 870

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

Pro zajímavější nabídky pojištění 
se zastavte u nás na pobočce.

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

Brandejsovo nám. 1, Praha 6 – Suchdol

Suchdolská 
pobočka 
v novém kabátu!

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

 
 
  

 

603 456 275 
 

r.hyrman@umimereality.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

                                www.umimereality.cz 

 
 
 
 

Roderik Hyrman 
                                Odhad ceny, zprostředkování,  
přímá koupě, výplata zálohy.  
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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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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

V SUCHDOLSKÝCH  
LISTECH MŮŽE BÝT  

I VÁŠ INZERÁT

Příjem inzerce: tel. 222 361 419
redakce@praha-suchdol.cz
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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


