
obrovolní hasiči. Už jen to slovní 
spojení mnoho z nás uklidní, 
protože voláme linku 150, když 
se ocitneme v situaci, kdy 
nevíme kudy kam. Hasiči jsou 

záchrannou brzdou a nastavenou 
náručí v akutních těžkých životních 
situacích a my jsme vděční za to, že 
takovou záchrannou brzdu máme 

také u nás na Suchdole. Rajónem 
sucholských hasičů však nejsou jen 
případy požáru, vytopeného sklepu či 
vyteklého benzínu na Suchdole. Zasa-
hují tam, kde je potřeba. Dobrovolně 
pomáhat znamená pomáhat komukoli 
a kdykoli, protože chcete pomáhat 
nezištně. Suchdolští hasiči zažili již 
spoustu pohotovostních stáží, vyjíž-

děli k záplavám, k tornádu, pomáhali 
při koronavirové pandemii a aktuálně 
při pomoci lidem na Ukrajině. Such-
dolští dobrovolní hasiči slaví 132 let od 
svého vzniku. Je nám ctí. Jsme na vás 
hrdí. Více o suchdolských hasičích 
si můžete přečíst na následujících 
stránkách. ~

[red]

www.praha-suchdol.cz
praha-suchdol

občasník městské části Praha–Suchdol
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Mnoho z nás si nechtělo připouštět, že na Ukrajině 
může být válka, že ten z Kremlu ji skutečně rozpou-
tá. A je tady, jen pár set kilometrů od nás a dopadne 
i na nás. Když to skončí jen tím, že budeme nosit 
silnější svetry, budeme rádi.
Když jsem v pátek ráno vyvěšoval vlajku Ukrajiny na 
stožár před radnicí, přišel ke mně dělník ze stavby 
na protější straně náměstí:
„Vy jste z ambasády?“
„Ne, tady z radnice.“
„Děkujeme za podporu a nevíte, jak jezdí autobusy 
na Ukrajinu, musím jet domů.“
„Pokud vím, vlaky a autobusy jezdí jen na hranici, dál 
se nedostanou.“
Asi každý z nás se za posledních pár roků s „úkáčky“ 
potkal. Jen co se týče staveb, které investuje měst-
ská část, bez nich bychom neměli zateplené fasády 
ve škole, opravenou kapli, postavenou kanalizaci 
v Horním Sedlci a na Starém Suchdole, přistavené 
patro na radnici pro KC Půda.
Řada z těchto dělníků, kteří nám opravili či postavili 
domy, se vrací domů bránit svoji vlast. S úžasem 
sledujeme statečnost obránců své svobody.
Solidarita je jednou z forem, jak můžeme pomáhat. 
Zde v sále KC Půda, na úvod svého klavírního recitá-
lu, zahrál Ondřej Zavadil ukrajinskou hymnu. Je nám 
ctí, že suchdolští hasiči ihned v sobotu zorganizovali 
sbírku věcné pomoci lidem na Ukrajině. Děkujeme 
všem dárcům, všem lidem, kteří cítí soucit a solida-
ritu s lidmi zasaženými válkou na Ukrajině. Hasiči 
odvezli do Skautského institutu tři plné dodávky 
potřebných věcí, které se nám společně podařilo 
nashromáždit. Všem patří velký dík. ~

Petr Hejl, starosta MČ Praha-Suchdol

Putinova válka



SU
C

H
D

O
LS

K
É

 L
IS

TY
1/2022

4

Suchdolští hasiči zasahují již 130 let
Obec Suchdol (dříve Suchidol či Sukdol) vznikl na cestě na Levý Hradec již  
v polovině 10. století. V 19. století obec měla 33 obytných stavení a přibližně 
230 obyvatel.

P
odnětem ke vzniku sboru 
dobrovolných hasičů v Such-
dole byl velký požár v domě 
čp. 27 na Chumberku, na 
okraji obce. Lidé se pokou-

šeli hasit vodou, kterou přinášeli 
ve džberech, ale zkáze nedokázali 
zabránit. Tehdejší starosta obce An-
tonín Fuksa svolal po tomto ničivém 
požáru schůzi občanů a doporučil 
jim, aby v místě založili hasičský 
sbor k ochraně životů a majetků. 

První ustavující schůze se konala 
13. července 1890. Čtrnáct majitelů 
suchdolských usedlostí se stalo 
podílníky nově vzniklého sboru s cel-
kovou částkou 515 zl. a 12 krejcarů.  
V té době zakoupila obec sboru  
čtyřkolovou ruční stříkačku se  
6 metry hadic spirálních se šrou-
bením a 60 metrů hadic ve 3 dílech. 
Stříkačka se zapřahala za koně,  
které sboru zapůjčovali místní sedlá-
ci. Poprvé od založení zasahoval 
sbor v Lysolajích 18. března 1891. 
Hned nato v roce 1892 byla zakou- 
pena vozová stříkačka a již v dubnu 
1892 byla sboru udělena pochvala 
župním výborem Hasičské jednoty 
za vzornou péči a výcvik. V prosin-
ci roku 1894 však dostal sbor také 
důtku od tehdejšího okresního hejt-
mana pro nedostavení se k hašení 
v Roztokách. „Tehdy nemohl sbor 
dostaviti se k požáru, protože ne- 
měl koňského potahu k vozové stří- 
kačce.“

Dne 3. 7. 1927 se konala slavnost  
u příležitosti položení základního ka-
mene a příštího roku, 30. září 1928, 
bylo vybudováno naproti místní zvo-
ničce hasičské skladiště a předáno  
k užívání. Doposud bylo používané ná-
řadí uloženo porůznu na velkostatku.

V roce 1931 sbor zakoupil dvouko-
lovou motorovou stříkačku od  
firmy Ebert v ceně 58.600 Kč a ná- 
sledně ještě zakoupil vůz Praga 
Grand serie XIII č. 7661, kterým byla 
stříkačka dopravována k ohni. Po  
2. světové válce se sbor opět stěhu-

je, tentokrát do bývalého skladiště 
u obecního domu, kde sídlí dodnes. 
Nová zbrojnice byla tehdy vybavena 
dřevěnou věží k sušení hadic a také 
k výcviku slézání pater. Budova již 
měla elektrickou sirénu, elektrický 
dobíječ akumulátorových baterií  
a dvě železné postele se slamníky  
a pokrývkami pro možnost odpo- 
činku členů při žňových hlídkách,  
a dokonce měla i dálkové topení.  
V ulici Pod Rybníčkem pod bývalým 
statkem byla v roce 1952 zbudována 
nádrž na vodu, která je v současné 
době zastropena a jejíž obsah je asi 
150 m3.

Součástí sboru dobrovolných 
hasičů byli také samaritáni, tedy 
členové, kteří zajišťovali zdravotní 
pomoc při výkonu služby a cvičení. 
Samaritáni později přecházejí pod 
Český červený kříž.

Sbor zjistil, že je pro práci hasičů 
potřeba vychovávat své následovní-
ky. V roce 1921 byla založena družina 
dorostu, ale ta posléze zanikla. Až ve 
2. polovině 20. století začal pracovat 
školní zájmový kroužek. Ten se za-
měřoval na nácvik požárního útoku, 
ale také vykonával požární hlídky  
v polích. Jak však členové kroužku 
dospívali, přestali mít postupně  
o tuto činnost zájem.

Sbor dobrovolných hasičů pomá-
hal nejen při živelních pohromách, 
ale byl také nositelem kultury a vzdě- 
lanosti. Vzniklo ochotnické divadlo, 
ve kterém je mezi herci i režiséry 
možné najít i místní dobrovolné 
hasiče. Každoročně sbor pořádal 
sousedské zábavy a vyvrcholením 
byl vždy hasičský ples. Tancovač-
ky se konaly v sále u Šíchů nebo 
v restauraci U Urbanů a plesy se 
pořádají každoročně dodnes.

V roce 2001 došlo k rozdělení 
činnosti sborů dobrovolných hasičů 
na dvě části – na sbor dobrovolných 
hasičů, který tvoří všichni členové 
sboru včetně dětí a mládeže, a jed-
notku sboru dobrovolných hasičů,  

která je naopak tvořena pouze hasi-
či, tedy členy, kteří jsou odborně  
a zdravotně způsobilí vykonávat  
práci výjezdového hasiče. Jednot-
ka je zařazena do Integrovaného 
záchranného systému Ministerstva 
vnitra. Jednotky jsou zřizovány a fi-
nancovány obcemi, v našem případě 
je to městskou částí Praha-Suchdol 
a Magistrátem hl. m. Prahy. V sou-
časné době má jednotka 21 členů, 
kteří mají k dispozici  automobily 
CAS 32 Renault Midlum 4x4, CAS 32 
T 815, dopravní automobil Ford, ně-
kolik různých čerpadel, 2 motorové 
pily, rozbrušovací agregát, přetla-
kový ventilátor, elektrocentrálu, 
dýchací přístroje Dräger, motorový 
člun a další. K největším událostem, 
kterých se zúčastnili hasiči JSDH  
v poslední době, patřil požár šes-
titřídního pavilonu základní školy  
v Suchdole v roce 1990, povodně  
v roce 2002, požár v areálu mrazíren 
v Sedlci v roce 2003 a 2015, v roce 
2007 likvidace následků orkánu 
Kirill, požár vietnamské tržnice  
v Libuši či levého křídla Průmyslo-
vého paláce na výstavišti v Holešo-
vicích, dále požár hotelu v Náplavní 
ulici, likvidace následků po vichřicích 
a prudkých lijácích a v neposlední 
řadě pomoc tornádem poničeným 
obcím na jižní Moravě loni v létě.

Pokusila jsem se vám v kostce 
přiblížit více než jedno a čtvrt století 
práce dobrovolných hasičů v Such-
dole. Pokud se některým bude zdát, 
že se toho zas tak moc neudálo, věř-
te, že se mýlíte. Práce dobrovolného 
hasiče se neměří jen počty požárů 
nebo jiných živelních událostí, ale je 
to prakticky každodenní mravenčí 
práce, ať už v jednotce, nebo ve 
sboru. Členové sboru, v součas-
né době jich je 64, věnují spousty 
svého volného času tomu, aby mohli 
pomoci tam, kde je to třeba, ale 
také například při přípravě a konání 
každoročních Dnů dětí, plesů, ukázek 
práce hasičů či jako technická četa 

HASIČI
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HASIČI

říká Šárka Frátriková, nová starostka suchdolských hasičů, kteří oslavili 130 let 
své existence. 

Společně fungujeme skvěle,

Jak jsi u hasičů dlouho a co tě 
přimělo se k nim přidat?
Tenkrát přišel strejda, jestli nechci 
pomáhat s kolektivem mladých 
hasičů, který zakládal, což mi přišlo 
zajímavé a práce s dětmi mě bavila. 
To bude už více než 10 let a kdyby  
mi tenkrát někdo řekl, jak aktivní  
u hasičů budu, smála bych se. 
 
Jsi aktivní členkou zásahové jed-
notky suchdolských hasičů, byla 
jsi u požárů, u vichřic, u tornáda...
Jaké to je pro ženu být jedinou 
mezi partou chlapů? 
Ze začátku to nebyl žádný med, ale 
nakonec jsme se sžili, fungujeme 
společně skvěle a jsme super parta 
lidí, co mají společný zájem. O úklidy 
se dělíme, takže kdyby si někdo 
myslel, že tam jsem jen na úklid 
a vaření, tak se mýlí.
 
Budeš novým starostou SDH.  
Nebojíš se, že už ti nezbyde tolik 
času na zásahovou činnost?

 

Nebojím. Věřím, že začátky budou 
náročnější, ale nemyslím si, že  
by to natolik ovlivnilo fungování  
v jednotce. Mnoho věcí se vzájemně 
prolíná.

Hasičská základna by se mohla 
rozrůst o další členy - máš nějaké 
plány, co se týče obnovení činnosti 
mladých hasičů?
Já sama na vedení kolektivu mla-
dých hasičů bohužel nemám časové 
možnosti, ale jeden z členů projevil 
zájem, tak uvidíme, zda se nám 
podaří sehnat další nadšence. Vy-
chovávat si nové hasiče by se nám 
líbilo, takže věřím, že to společně 
vymyslíme.
 
Jaké máš vize do budoucna jakožto 
starosta? 
Momentálně se soustředím(e) 
na uspořádání plánovaných akcí 
na letošní rok – nejbližší akce je 
Hasičský ples 9. 4. 2022 a v červnu 
Den s hasiči, protože jsme dlouho 
kvůli situaci neuspořádali nic pro 
veřejnost. Do budoucna by se mi 
líbilo přijmout nové členy, a to nejen 
ty mladé.  ~

[red]

Šárka Frátriková, nová starostka  
suchdolských hasičů

při kulturních a sportovních akcích 
nebo také jako rozhodčí požární- 
ho sportu, a to nejen v Praze, ale  
i v různých koutech naší republiky.

Závěrem je třeba připomenout 
heslo hasičů „Bližnímu ku pomoci“, 
které naši předkové měli na paměti 
v dobách pro národ nejhorších,  
v dobách obou světových válek, 
živelních pohrom, hromadných  
neštěstí a v neposlední řadě se  
jím hasiči řídí i v současné době  
koronavirové.  Odměnou za to vše 
jim je pak uznání našich spoluob- 
čanů. ~

Z. Kučerová, kronikářka
Zdroj: archiv SDH Praha-Suchdol, 

kronika SDH, kronika MČ, L. Navrátil – 
Suchdol a kraj, pamětníci
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Filmová střihačka Šárka Sklenářová pravidelně promítá v Komunitním centru 
Půda v rámci své iniciativy Kino sousedům dokumentární filmy, pořádá setkání 
s jejich tvůrci a přispívá tak k bohatší kulturní scéně současného Suchdola.

ROZHOVOR

Chci se podělit o tu krásu

Jak se, Šárko, stalo, že jsi  
střihačka, co to obnáší?
Jak už to u mě v životě chodí, 
stalo se tomu náhodou. Nebo to 
byl osud? Stála jsem s kamarádkou 
Blankou ve frontě před Francouz-
ským institutem. Mířily jsme na 
zápis do kurzu francouzštiny. Obě 
jsme studovaly tenkrát vysokou 
školu. Ona filosofii a já humanitní 
studia. Shodly jsme se na tom, že 
bychom chtěly zkusit nějakou školu, 
kde bychom jen neseděly v lavici, 
ale mohly tvořit. Já jsem pokukova-
la po UMPRUM a Blanka mi vyprávě-
la o FAMU, kde se dá studovat střih. 
Její švagr (velmi dobrý zvukař Dan 
Němec) ji na střih nasměroval.  
Prý je to dokonalé spojení teorie  
a tvorby. Vzbudilo to ve mně zvě-
davost. A tak jsem začala objevo-
vat nový svět. Měla jsem dobrou 
teoretickou výbavu, a když o tom 
tak přemýšlím, tak film je syntézou 
všech umění a já jako malá tancova-
la Duncan techniku a lidovky, hrála 
na klavír, zpívala, malovala a hrála 
divadlo, a to opravdu hodně. Tedy 
myslím, že jsem na to být střihač-
kou byla dobře vybavená. Musím se 
přiznat, že jsem s přijetím vůbec 
nepočítala. Byla jsem tedy naprosto 
klidná, odvážná a nelpěla jsem na 
té zkoušce nijak osudově. To mi asi 
dodalo určitou lehkost a drzost. 
Nehroutila jsem se nervozitou. 
Dala jsem do té přijímací zkoušky 
všechno, co ve mně bylo. Z toho 
zážitku čerpám dodnes u svých 
dětí. Syn se hlásil na Střední školu 
grafickou v Hellichovce. Kolik lidí 
mě odrazovalo, že tam není šance 
se dostat. Mě to neodradilo a zkrát-
ka do toho syn s mou pomocí šel 
naplno a ono to dopadlo. Podobně 
se teď do vod vrháme s dcerou. A to 
bych radila všem rodičům. Nekrčit 
se, nevzdávat se snadno. Ještě se 
ptáte, co obnáší být střihačkou. Já 

myslím, že důležité je být trpělivý 
a umět naslouchat. A potom mít 
dar stavět, „vyšívat”, improvizovat, 
být muzikální, cítit tep filmu, umět 
budovat napětí, uvolnění, nakládat 
s emocemi a hodně přemýšlet, kde 
si postavím hranice, co už nemohu. 
Být empatický, pravdivý a etický.  
A možná to bude znít pateticky, ale 
člověk tu práci musí dělat s určitou 
oddaností a láskou. Pro mě je to 
svátek jít do práce. A taky si často 
říkám, že více než střihačkou si při-
padám být vypravěčkou příběhů.

Jakými cestami jsi doputovala  
z Černošic až na Suchdol a jak  
ti tu je?
Cestička z Černošic do Suchdola 
byla postupná. Když jsme s mým 
mužem Tonim zakládali rodinu, 
odstěhovali jsme se do Bubenče.  
Tam jsme dva roky žili se synkem. 
Z vany jsme měli výhled na hvěz-
du hotelu Internacionál. Sledovali 
jsme, jak postupně měnila barvy. 
Toni si dělal fotografickou sbírku 
Internacionálu ve všech světelných 

proměnách, které si dovedete i ne- 
dovedete představit. Připadala 
jsem si v podkrovním bytu jako ve 
filmu Šakalí léta.

Pak měla přijít na svět naše 
dcerka, tak jsme hledali větší byt. 
A Suchdol vlastně objevil můj muž. 
Musím se přiznat, že ze začátku 
jsem nebyla nadšená. Úplně mi 
Suchdol padl do srdce až s první 
procházkou kolem Brandejsova 
statku a dál do lesů a na skály.  
To jsem si v duchu říkala, že mi to 
něčím ty moje Černošice připomíná. 
Tak jsem nejprve trávila s rodinou 
hodně času v lesích na toulkách. Je 
neuvěřitelné, že za těch 16 let, co tu 
žijeme, se mi Tiché údolí, Kozí hřbe-
ty, Alšova vyhlídka, Holý vrch a další 
ještě neomrzely. Chodíme křížem 
krážem, cestou necestou a stále 
jsem v údivu nad tou nádherou, 
kterou máme na dosah. No a když 
jsem se konečně potkala s Věrou 
Štěpánkovou, Adrianou Skálovou  
a dalšími sousedy ze Suchdola, bylo 
to jasné. Pro mě místo dělá komu-
nita. Aktivní komunita. Sousedé, se 

Šárka Sklenářová



7

SU
C

H
D

O
LS

K
É

 L
IS

TY
1/2022

kterými mohu společně něco vytvá-
řet, se kterými mohu něco zažívat 
a sdílet. To jsem ostatně zažívala 
právě v těch mých Černošicích. Tam 
jsme hráli divadlo, dělali masopusty, 
jezdili na divadelní tábory. A díky 
Adrianě Skálové, Lucce Kubečkové, 
Jitce Krákorové a Matěji Formanovi, 
kteří mě přibrali do Slona, jsem úpl-
ně a zcela šťastná. Když chystáme 
pro Suchdoláky program festivalu  
a teď už i každý měsíc se něco děje, 
tak se hodně nového učím. Opravdu 
jsem na Suchdole velmi šťastná.

Čím je pro tebe dokumentární  
film důležitý, ojedinělý?
Já se díky dokumentům neustá-
le vzdělávám. Seznamuji se se 
zajímavými lidmi, cestuji virtuálně 
do mnohdy mně neznámých míst, 
pohybuji se časem a dostávám se 
třeba k zajímavým archivním mate- 
riálům. Mohu se dostat k lidem,  
o kterých film je, velmi intimně  
a velmi blízko. Je to ohromné a záro-
veň velmi zodpovědné. Také jsem už 
několikrát měla pocit, že díky filmu, 
na kterém jsem se spolupodílela, se 
něco zlepšilo, posunulo, zkrátka že 
film přinesl prospěch. A to mi dělá 
radost. Také nesmím zapomínat na 
režiséry, se kterými trávím mnoho 
času ve střižně. Je to takový křehký 
vztah mezi námi. Vztah založený 
na veliké důvěře. Vlastně jsem už 
dokumenty tak zhýčkaná, že když 
mi nedávno přistál na stole scénáŕ 
k hranému filmu, odmítla jsem ho, 

protože mě napsaný příběh nepřitá-
hl. Jeho příběh a jeho postavy více 
šustily papírem než životem. Ale sa-
mozřejmě je mnoho hraných filmů, 
které se mnou zalomcovaly, které 
mám ráda a jejichž tvůrců si vážím. 
Jen je mi ten dokumentární film asi 
něčím souzený. A jsem za to ráda.

Jak bys zvedla ze židle někoho, kdo 
na tvém projektu Kino sousedům 
ještě nebyl?
Zvednout  člověka ze židle je v dneš-
ní přehlcené době těžké a já nena-
bízím žádné hrané pecky. V Kině 
sousedům promítám vlastně hlavně 
dokumentární filmy. Hodně režisérů 
znám ze školy nebo z profesního 
života. Věřím jejich práci. A daří se 
mi je přitáhnout na Suchdol. Oni 
přicházejí zcela nezištně. Nelení, 
zvednou se ze židlí a doputují 
mnohdy autobusem na náš such-
dolský kopec. Přijíždějí režiséři, 
střihači, kameramani… A myslím, že 
kdo na promítání někdy dorazil, neli-
toval. Už se začíná základna věrných 
rozšiřovat a já se vždycky raduji, 
když vidím už známé tváře a hořím 
zvědavostí, když se objeví někdo 
nový. Projekce dělám pro radost 
jako dárek suchdolským sousedům. 
A říkám si pro sebe, že se chci po-
dělit o tu krásu, něco nového se do-
zvědět a moci nahlédnout tvůrcům 
pod pokličku. To přece stojí za to.  
A taky se mně líbí, že se vzájemně 
poznáváme a mně se na tváři vy-
kouzlí úsměv, když se s někým  

z projekce potkám v autobuse nebo 
na ulici a úplný vrchol je, když mi 
dokonce někdo napíše, že má díky 
filmu hezký den a že na film myslí. 
Pak si v duši říkám: „Jo, povedlo 
se.“ A nutno dodat, že projekce 
se mi daří pořádat i díky obrovské 
podpoře našich sousedů, kteří si je 
už vzali za své – Věra Štěpánková, 
Adriana Skálová, Petr Hejl, Zuzana 
Krumpholcová a další dobré duše 
suchdolské. Takže je to takový 
svátek. Tedy nebuďte líní, zvedněte 
se, sousedi, ze židlí a pojďte něco 
zajímavého prožít.

Na domy bych znovu dávala 
domovní znamení, nad tvé dveře 
velikánské nůžky. Co by na to řekly 
tvé děti?
Moje děti by řekly, že by to bylo cool. 
Marinka a Julijan jsou od dětství 
dokumenty obklopeni a často mi byli 
prvními diváky a rádci. Dnes už si 
neumím představit, že bych jim film 
neukázala a nepožádala je o radu. 
Jsou na mě pyšní. Jen občas si po-
vzdechnou, že by byli možná o něco 
radši, kdybych stříhala nějaký holly-
woodský trhák, ale já je podezřívám, 
že to dělají schválně, aby si mě dobí-
rali. Myslím, že si do života odnášejí 
informaci, že dělat v životě práci, 
kterou je člověk posedlý, která ho 
těší a díky které i roste, je darem. 
Já jsem za tenhle dar opravdu velmi 
vděčná, hlídám si ho a pečuji o něj 
s vděkem a radostí. ~

[red] 

ROZHOVOR
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Společenství Internacionální  
(Internacionální together-hoods)

akouská umělecká skupina 
transparadiso, tvořená dvojicí 
Barbara Holub a Paul Rajako-
vics, ve spolupráci s městskou 
částí Praha-Suchdol a Českou 

zemědělskou univerzitou připravi-
la pro občany Suchdola, studenty 
i pedagogy ČZU a širokou veřejnost 
skupinovou uměleckou performanci. 
Měla proběhnout 23. března 2022 
odpoledne. Nekoná se, neboť dnes 
máme všichni docela jiné starosti. 

Myšlenky, které stojí za vznikem 
performance, však zůstávají aktuální, 
dokonce více než dříve, a proto se 
zde pokusím aspoň krátce nastí-
nit, o co se jejím autorům jednalo. 
Koncepce dlouho připravované akce 
spočívala v podpoře idejí vzájem- 
nosti, sousedství, spolupráce a ko- 
munikace. V hodnotách, které jsou 
nadčasové, ale zároveň v mimořádné 
míře nabývají na aktuálnosti v sou-
časné chvíli, kdy válečné okolnosti 
postavily všechny naše činnosti do 
zcela nové perspektivy. Schopnost 
soužití a tolerance, stejně jako ocho-
ta ke vzájemné podpoře a spolupráci 
se ukazuje jako klíčová nejen pro 
kvalitu našich životů, ale pro přežití 
samotné. 

Projekt Společenství Internaci-
onální vznikl na základě umělecké 

výzvy Galerie hlavního města Prahy, 
programu Umění pro město k vytvo-
ření dočasného uměleckého díla do 
veřejného prostoru. Záměrem bylo 
otevřít veřejnou debatu nad proble-
matikou komunikace České zeměděl-
ské univerzity a MČ Praha-Suchdol, 
které zde, ve vzájemném respektu, ale 
bez viditelného propojení, sídlí v těs-
ném sousedství už sedmdesát let. 

Po sérii setkání a důkladném 
průzkumu zhodnotili zahraniční autoři 
situaci jako mimořádně zajímavou  
a inspirativní z hlediska sociálních  
i prostorových (urbanistických) 
vztahů. Výsledkem byl projekt umě-
lecké performance s účastí zástupců 
z obou komunit (MČ i ČZU) a přizva-
ných umělců. Během společného 
alegorického průvodu od suchdolské 
radnice k rektorátu ČZU a zpět měly 
být symbolicky překonávány fyzické 
překážky, které v této cestě stojí,  
a zaznít příspěvky občanského i umě-
leckého charakteru. 

Umělce inspirovala metaforická 
situace dvou suchdolských náměstí 
spojených ulicí s nadčasově sym-
bolickým názvem „Internacionální“ 
k uskutečnění „oslavy vzájemnosti”. 
Cílem bylo otevřít otázky typu: Co 
symbolizuje plný a neúplný kruh obou 
suchdolských náměstí? Může neúplný 

kruh před ČZU otevřít prostor pro 
dosud neplánované vize k propojení 
obou oblastí a komunit? Jak by bylo 
možné tyto vize podpořit a snažit se 
o jejich vyjádření v reálném prostoru? 

Dnes, kdy tento článek vzhledem 
k novým okolnostem aktualizuji, lze 
konstatovat, že idea performance 
Společenství Internacionální se na- 
plňuje a realizuje sama od sebe –  
a to nikoliv v uměleckém kontextu, 
ale v reálném životě. V obdivuhodné 
míře se rozvíjí spolupráce České 
zemědělské univerzity, která zajiš- 
ťuje ubytování a další péči o stovky 
ukrajinských žen a dětí, zatímco  
MČ Praha-Suchdol se podílí na jejich 
stravování a zajištění školní docházky. 
V děsivých kulisách nepředstavitelně 
kruté reality dochází k naplnění idejí 
vzájemnosti v míře, jakou si v běž-
ném životě nikdo z nás nedokázal 
představit.

Přejme si, abychom se k původ-
ní ideji měli ještě příležitost vrátit 
a zhodnotit energii, vloženou do 
ní zahraničními umělci a místním 
realizačním týmem, a to v době, kdy 
se naše myšlenky opět vrátí k nád-
herně všedním starostem i radostem. 
Přejme si společně, aby tato chvíle 
nastala co nejdříve. ~

Jitka Hlaváčková

Umělecká intervence skupiny transparadiso (Barbara Holub / Paul Rajakovics).

Řešení šachových úloh  
z čísla 4/2021.
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Nový suchdolský spolek  
zájemců o historii

N

V květnu 2021 byl založen další ze suchdolských spolků –  SPOLEK HISTORIE  
SUCHDOLA, z.s. Vzešel z iniciativy místních amatérských badatelů v čele  
s panem Josefem Jánským, který už řadu let shromažďuje informace a doku-
menty z historie Suchdola na webu www.historiesuchdola.cz. Zakladateli  
Spolku jsou Josef Jánský, Helena Bínová a Petra Wendelová.

ově vzniklý spolek si klade  
za cíl poskytnout širší plat-
formu pro prezentaci  
a informace o dějinách naší 
obce, zajímavých objektech 

a příbězích obyvatel Suchdola, a to 
formou přednášek, výstav, publi-
kací, besed či diskusí. Věříme, že 
činnost spolku přispěje k rozšíření  
kulturně-historického povědomí 
suchdolské komunity a umožní těm, 
kteří zde mají rodinné kořeny i nově 
příchozím, lépe porozumět místu, 
kde žijeme. 

Ukazuje se, že konkrétní témata  
z historie Suchdola mohou zauj- 
mout všechny generace – v listo- 
padu 2021 měla úspěch naše 
přednáška v Horizontu o historii 
ochotnického divadla na Suchdole  
a pro nejmladší zase připravujeme 
spolupráci se základní školou k té- 
matu jejího 90. výročí založení. 

Společně s panem Bohumilem 
Sommerem již více než rok pracu-

jeme na přípravě výstavy s názvem 
„Z historie řemesel a živností na 
Suchdole“. Chceme návštěvníkům 
výstavy přiblížit nejen příběhy  ře-
meslníků a živnostníků na Suchdole, 
ale i poskytnout informace o histo- 
rii řemesel. Výstava se uskuteční 
v Alšově kabinetu na suchdolské 
radnici a vernisáž, na kterou vás 
srdečně zveme, proběhne pravdě-
podobně v červnu 2022.

Dlouhodobě prioritním cílem zá- 
jmu našeho spolku je i osud Bran- 
dejsova statku, nejcennější histo-
rické památky na území naší obce, 
která se nachází v majetku hl. m. 
Prahy a ve správě nájemce ČZU  
v Praze, avšak desetiletí chátrá. 
Současný havarijní stav objektu  
je špatnou vizitkou naší obce.   
O dějinách Brandejsova statku 
sepsali H. Bínová, J. Jánský (zakla-
datelé Spolku) a B. Sommer knihu 
s názvem Historie Brandejsova 
statku v dějinných souvislostech, 

kterou lze zakoupit na https://www.
bookla.cz/eshop/zbozi/10000405.

Ve spolupráci s MČ Suchdol při- 
pravujeme informační tabulky s QR 
kódy, které budou rozmístěny u vý- 
znamných suchdolských objektů.

Dalšími oblastmi, nad kterými se 
zamýšlíme pro budoucí přednášky 
či výstavy, jsou například urbanis-
tický vývoj Suchdola a jeho zajímavé 
historické budovy, dějiny zájmových 
spolků na Suchdole, významné 
osobnosti naší městské části a dal-
ší. Uvítáme proto od laskavého čte-
nářstva Suchdolských listů jakékoli 
náměty, podněty, fotodokumentaci 
či příběhy k těmto tématům. 

Spolek můžete kontaktovat pro-
střednictvím telefonu či adres na 

webu www.spolek-historiesuchdo- 
la.cz, kde jsou i další informace o na- 

šich záměrech a cílech činnosti. ~ 

Helena Bínová a Petra Wendelová, 
členky Spolku

KOMUNIKACE S RADNICÍ
Městská část nabízí svým občanům pro vzájemnou komunikaci používat  

bezplatnou aplikaci MojeObec, pomocí které budete dostávat zprávy o dění  
v městské části nebo naopak můžete zasílat hlášení o problémech či závadách. 
Díky aplikaci MojeObec budete mít též stále při ruce kontakty na úřad a důležitá 

telefonní čísla pro hlášení poruch či tísňová volání.

Aplikace MojeObec je ke stažení zdarma pro chytré mobilní telefony s operačním 
systémem Android nebo s operačním systémem iOS (iPhone).

Další informace jsou na webu městské části.
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Na svém prvním letošním jednání 27. ledna schválilo zastupitelstvo roz- 
počet městské části pro rok 2022. Základním zdrojem rozpočtu je dotace  
z hl. m. Prahy ve výši 40,7 mil. Kč, která je tvořena ze 30 % dle počtu obyva-
tel s trvalým bydlištěm v městské části, ze 30 % dle počtu dětí ve školách,  
z 10 % dle rozlohy území městské části, z 20 % dle rozlohy zeleně a z 10 % 
dle plochy vozovek ve správě městské části. 

K rozpočtu městské části  
na letošní rok

alším zdrojem je daň z nemovi-
tosti ve výši 6,6 mil. Kč, která je 
jedinou daní, kterou městská 
část získává přímo od státu, 

ostatní daně jako např. daň z příjmu 
právnických a fyzických osob, DPH 
apod. obdrží přímo hl. m. Praha a 
městským částem z nich pak posky-
tuje dotace. Mezi další příjmy patří 
nevyčerpané prostředky z minulých 
let ve výši 34,9 mil. Kč, výtěžek po-
platků z výherních hracích přístrojů 
ve výši 1,4 mil. Kč a zapojení pro-
středků ve výši 5,6 mil. Kč z vlastní 
hospodářské činnosti městské části.

Celkový objem příjmů a výdajů je 
ve výši 90,8 mil. Kč. Hlavními výdaji 
rozpočtu jsou investice do majetku 
městské části ve výši 32,1 mil. Kč (by-
tový dům Kamýcká, hřbitov, přípojky 
sítí, přeložka splaškové kanalizace  
K Horoměřicům aj.). 

Likvidace odpadu a provoz sběr-
ného místa přijde městskou část 
na 1,75 mil. Kč, údržba veřejného 
prostoru, sekání trávy, zalévání a 
výsadba zeleně na 1,5 mil. Kč a opravy 
komunikací a chodníků na 3 mil. Kč.

Díky dotaci od hl. m. Prahy ve výši 
9,8 mil. Kč obdrží letos Jednotka 
Sboru dobrovolných hasičů novou 
cisternu a nákladní přívěs s čerpací 
technikou.

Na podporu práce s dětmi vyčle-
nilo zastupitelstvo 730 tisíc Kč tělo-
výchovným spolkům působícím na 
území městské části. Dále je 570 tisíc 
Kč vyčleněno na podporu organizací 
působících v sociální oblasti (pečova-
telská služba a denní stacionář  
v Horizontu, zajištění možnosti vyu-
žití lůžek LDN, zdravotně-sociálních 
a odlehčovacích služeb pro občany 

MČ v Domově sv. Karla Boromejského 
v Řepích a na provoz chráněného 
bydlení Domova Sedlec SPMP. Na 
granty v oblastech vzdělávání, kul-
tury, sportovních akcí pro veřejnost 
a na podporu práce s dětmi je pak 
vyčleněno 365 tisíc Kč. Na realizaci 
projektů participativního rozpočtu, 
které někteří Suchdoláci navrhli a 
všichni spoluobčané je budou moci 
vybírat počátkem května, je připrave-
no 450 tisíc Kč.

Z rozpočtu bude dále městská 
část hradit provoz mateřských škol 
Gagarinova a K Roztokům (2,64 mil. 
Kč), provoz základní školy (6,32 mil. 
Kč) a provoz knihovny 1,8 mil. Kč.  
V knihovně je plánována rekonstruk-
ce sociálního zařízení vč. bezbariéro-
vého WC, předpokládané náklady činí 
800 tisíc Kč.

Provoz radnice, vozidel a čisticích 
strojů, platy zaměstnanců (14 admini-
strativních pracovníků, 7 zaměstnan-
ců technické čety a dalších manuál-
ních pracovníků), ostatní výdaje, jako 
jsou energie, pohonné hmoty, údržba 
dětských hřišť, revize, právní služby, 
software, opravy majetku, pořízení 
drobného majetku apod., přijdou cel-
kem na 24 mil. Kč. Mezi další výdaje 
patří odměny zastupitelů, místosta-
rostů a starosty ve výši 4,5 mil. Kč.

Od loňského podzimu je v provozu 
Komunitní centrum Půda, kde se díky 
břevnovské ZUŠ učí děti a senioři 
hře na hudební nástroje, funguje 
zde Mateřský klub Rybička, schází 
se tradiční uskupení seniorů KLAS, 
probíhají konverzační kurzy češtiny 
pro cizince, kurzy tance, koncerty, 
divadelní a filmová představení nebo 
se zde schází šachisté. Na provoz 

KC Půda, které funguje každý den od 
rána do večera, je v rozpočtu vyčle-
něno 1,4 mil. Kč.

Další položkou v rozpočtu je 
financování opatření ke zvýšení 
bezpečnosti na území naší městské 
části v částce 1,1 mil. Kč. Jedná se 
především o provoz patrol, které ve 
spolupráci s ČZU od dubna loňské-
ho roku provádí 3x každou noc a 1x 
přes den o víkendu prohlídku území 
městské části. V této kapitole jsou 
též alokovány prostředky na rozší-
ření monitorovacího kamerového 
systému.

Před koncem loňského roku byla 
dokončena oprava kaple sv. Václa-
va, která spočívala v rekonstrukci 
nosných konstrukcí střechy a stropu, 
opravách vnější fasády, elektroinsta-
lace, podlahy a v opravě a restau-
rování výmalby stropu. Při těchto 
pracích byla na stěnách v kapli, pod 
několika vrstvami nátěrů, objevena 
originální fresková výmalba a pře-
kvapením i pro experty z Národního 
památkového ústavu byla kvalita 
figurálních maleb a rozsah maleb 
iluzorní architektury. Restaurování 
fresek bude probíhat do letošního 
podzimu a přijde na 2,9 mil. Kč. Na 
spolufinancování restaurování fresek 
vyhlásila městská část veřejnou 
sbírku.

V létě by měla být dokončena 
stavba Zahrad se hřbitovem u kaple 
sv. Václava a kromě dotace ve výši 
11,2 mil. Kč, kterou městská část 
získala od hl. m. Prahy, jsou na tuto 
stavbu vyčleněny prostředky ve výši 
9,2 mil. Kč. ~

[red]
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GRANTY MČ 2022

JAK TO VIDÍ PRÁVNÍK

Příspěvek na bydlení  
v roce 2022

Grantová podpora pro   
společenské aktivity

P

B

říspěvek na bydlení je formou 
pomoci státu domácnostem  
s náklady na bydlení. 

Podle průzkumů vyplácí 
MPSV příspěvek jen asi 30 % 

domácností, které by na něj mohly 
dosáhnout. Ostatní o něj nežádají, 
neboť neví, že by je mohly obdržet,  
a to zejména domácnosti seniorů. 
Některé odrazuje i pravidelné vyse-
dávání ve frontě na úřadu práce nebo 
se i stydí, že je jejich situace taková, 
že si chodí pro příspěvky na úřad 
práce. 

Nárok na příspěvek na bydlení má 
vlastník bytu nebo domu (pro období 
roku 2022 vlastník stavby pro indi-
viduální či rodinnou rekreaci), příp. 
osoba, která užívá byt na základě slu-
žebnosti (dříve věcného břemene), 
nebo nájemce bytu (i podnájemce), 
jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů 
rodiny nestačí k pokrytí nákladů  
na bydlení a zároveň těchto 30 %  
(v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší 
než příslušné normativní náklady 

stanovené zákonem. V souvislosti  
s růstem cen energií je pro rok 2022 
navrženo mimořádné zvýšení pří-
spěvku na bydlení tak, aby pomohl  
s úhradou aktuálně zvýšených nákla-
dů na energie. Novou výši příspěvku 
by mělo být možné získat zpětně od  
1. ledna 2022. Pro rok 2022 půjde  
o navýšení normativních nákladů, jež 
jsou parametrem výpočtu příspěvku 
(např. u osamělých lidí o 1.120 Kč  
v nájmu, o 1.180 Kč ve vlastním nebo 
družstevním bydlení).

Příspěvek může obdržet jednot-
livec nebo rodina, do které patří 
rodiče, zaopatřené i nezaopatřené 
nezletilé děti, zletilé děti, manžel, 
partner a všechny další osoby vždy, 
když s žadatelem užívají byt a nejsou 
posuzovány jinde. Žádost se podává 
jednou za rok, ale každé tři měsíce je 
nutné doložit úřadu práce náklady na 
bydlení a příjmy za předcházející  
3 měsíce k posouzení, zda nárok na 
příspěvek trvá. Náklady na bydlení 
jsou nájemné (v případě vlastnictví 

nebo u družstevního bytu tzv. srov- 
natelné náklady pro počet osob  
v rodině – 1 osoba 2.240 Kč, 2 osoby 
3.065 Kč, 3 osoby 4.008 Kč, 4 a více 
osob 4.834 Kč), dále pak výdaje za 
plyn, elektřinu, teplo, teplou vodu  
a odvádění odpadních vod, odvoz od-
padu, náklady na společné prostory. 
Do příjmů patří měsíční mzda, plat, 
jiná odměna, důchod, rodičovský 
příspěvek, příspěvek na děti. Do pří-
jmu se započítávají příjmy ze závislé 
činnosti nezaopatřených dětí (z jejich 
pracovních dohod při brigádě apod.).

Na internetu naleznete nejrůznější 
kalkulačky, jako nejsolidnější lze urči-
tě doporučit kalkulačku na webových 
stránkách MPSV. ~

JUDr. Zlata Kohoutová  

aví vás práce s lidmi a rádi pro 
ně něco organizujete?

Možná je tu právě pro vás 
příležitost v rámci grantů vy-
hlášených městskou částí, do 

nichž se již tradičně mohou přihlásit 
nejen neziskové organizace působící 
na Suchdole, ale i fyzické osoby. Na 
lednovém zasedání zastupitelstvo 
schválilo vyčlenění 365 tisíc korun na 
granty ve třech oblastech:

~ V programu na podporu sportov-
ních aktivit dětí, mládeže a seniorů 
se bude rozdělovat 70 tisíc Kč na 
organizaci sportovních aktivit pro 
veřejnost či podporu sportovních 
soutěží, turnajů, závodů apod. pro 
veřejnost.

~ V programu na podporu práce 
s dětmi a mládeží je vyčleněno 115 
tisíc Kč např. na vzdělávací kurzy pro 
děti a mládež, kulturní či společen-
ské akce, tematické exkurze, eko-
logickou výchovu, podporu rovných 
příležitostí dětí a žáků či aktivity na 
ochranu dětí a mládeže před sociálně 
nežádoucími jevy.

~ V programu v oblasti kultury  
a vzdělávání se bude rozdělovat  
180 tisíc Kč např. na kulturní a spole-
čenské akce pro veřejnost, vzdělá- 
vací kurzy pro veřejnost, kulturní  
a vzdělávací aktivity napomáhající 
začlenění osob ohrožených sociálním 
vyloučením, aktivity pro zvýšení zna-
lostí a kompetencí občanů, zejména 

osob ohrožených sociálním vylouče-
ním aj. 

Spolu s formulářem je třeba 
předložit projekt (max. 3 strany A4), 
v němž je stručně a výstižně popsán 
cíl, charakteristika, zdůvodnění a pří- 
nos projektu. Detailní informace  
a podmínky naleznete na webu  
a úřední desce městské části. 

Lhůta pro podání žádosti je sta- 
novena od 9. 3. 2022 8.00 hodin do  
21. 3. 2022 17.00 hodin. ~
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Projekt SMACKER:  
Spolupráce v oblasti udržitelné dopravy  
na severozápadě Prahy
Projekt SMACKER je zaměřen na podporu služeb veřejné hromadné dopravy  
a mobility, integraci obyvatel do hlavních dopravních systémů a motivaci ces-
tujících k využívání udržitelných alternativ k autu. Za účelem realizace opatře-
ní v uvedených oblastech je nezbytná komunikace a spolupráce se zaintere-
sovanými subjekty v rámci tzv. pilotního regionu. Klíčovou součástí projektu 
je platforma Local Mobility Forum, kde zástupci městských částí, obcí, magis-
trátu hl. města Prahy, Středočeského kraje a odborných institucí diskutují  
a hledají efektivní řešení s cílem zajistit udržitelný rozvoj a udržitelnou mobi-
litu v severozápadní části pražské aglomerace. V období září 2019 – prosinec 
2021 naše městská část uspořádala celkem sedm setkání Local Mobility  
Forum, přičemž tři akce se konaly v průběhu roku 2021. 

23. března proběhla videokonference 
„Spolupráce Prahy a Středočeského 
kraje v oblasti udržitelné mobility 
a územního rozvoje”, kde vystoupili 
mj. doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, 
1. náměstek primátora pro oblast 
územního rozvoje a územního plánu, 
a Ing. Bc. Jiří Snížek, náměstek 
hejtmanky Středočeského kraje pro 
oblast regionálního rozvoje a územ-
ního plánování. Předmětem diskuse 
byly výzvy týkající se rostoucího 
počtu obyvatel v pražské aglomeraci 
a nárůstu dojížďky do Prahy a také 
potřeba spolupráce zejména v oblasti 
strategického a územního plánování, 
dopravy, ale i legislativy. 

Další setkání na téma „Doprava na 
severozápadě Prahy podle Koncep-
ce městské a aktivní mobility” se 
konalo 24. června. Akce se zúčast-
nilo přibližně 30 zástupců místních 
samospráv, odborných institucí a dal- 
ších zainteresovaných subjektů. 
Cílem bylo diskutovat konkrétní opat-
ření a záměry na podporu udržitelné 
mobility na severozápadě Prahy, 
které jsou v souladu se strategickými 
dokumenty, např.: městský most 
mezi Sedlcem a Bohnicemi jako 
součást severní tramvajové tangenty 
(Ruzyně–Suchdol–Bohnice–Kobylisy–
Letňany), TT Podbaba–Suchdol  
a dopravní terminál Výhledy, posílení 

příměstské autobusové dopravy, 
výstavba nových stezek pro chodce  
a cyklisty mezi obcemi a v návaznosti 
na kolejovou dopravu.

7. prosince proběhla diskuse na 
téma „Spolupráce obcí a městských 
částí na severozápadě Prahy”. Pří-
tomní zástupci místních samospráv 
jednali o konkrétní podobě spolu-
práce v severozápadní části praž-
ské aglomerace, např.: koordinace 
strategického a územního plánování, 
výběr kontribucí (příspěvků) od de-
veloperů na rozvoj obce, práce s daty 
pro odpovědné rozhodování, spo-
lečné připomínkování strategických 

dokumentů, aktivní komunikace  
s občany atd. Dalším důležitým 
krokem bude projednání a schvá-
lení memoranda o spolupráci obcí 
a městských částí v tzv. spádovém 
území na severozápadě Prahy.

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 e-mailu  
smacker@praha-suchdol.cz. ~

Ing. Gabriela Lněničková, MBA

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

SUCHDOLSKÝ MASOPUST tradice v každé době
Tradiční doba masopustu je tu – Tři králové už dozpívali  
a do Velikonoc ještě trochu času zbývá, tak je na čase oslavit 
masopust. A tak i u nás v Suchdole jsme vztyčili masopust-
ní vlajku, svolali slepičky s kohoutkem, vzbudili medvěda, 
osedlali kobyly, nakrmili prasátko a naladili trumpety a bu-
bínky. „Přátelé, je to jisté, že nikdo a nic nám nezabrání osla- 
vit svátek veselí a hodování.“ I když se mraky honily, vítr 
duněl, kapky deště se ronily –  když se společně spojíme, za 
jeden provaz táhneme, tak i příroda ustoupí, mraky slunce 
odhalí a my se můžeme společně radovat a užít krapet roz-
verné zábavy.

A tak v sobotu 19. února vyrazil suchdolský masopustní 
průvod do ulic. Vše začalo tradičně na Suchdolském ná- 
městí, starosta předal klíč od obce šaškovi a maškarám a ti 
se ujali vlády a veselí. Našemu průvodu vévodili masky na 
chůdách, veliký slon a veselá kapela, kteří se starali o zábavu 
během zastávek a průvod dovedli až do Starosuchdolské  

restaurace, kde nás každoročně štědře pohostili masopust-
ními specialitami. Tancovalo se, zpívalo a hodovalo a nako-
nec jsme se potkali i s masopustními sousedskými obchůz-
kami v Roztockém údolí. Sláva masopustu! 

Děkujeme všem, kteří přišli v maskách a užili si masopus-
tu i v této době. ~

[red]

Vytváříme suchdolskou PŮDU společně

alší podporovanou skupinou komunitního centra 
jsou cizinci. Často jsou jen ve své komunitě, děti 
navštěvují speciální školy, kamarádí se jen se 
svými krajany, doma mluví svojí řečí apod. Možná 

bychom si řekli, vždyť to je správné, ať jsou mezi svými. 
Ale žijí tu s námi, pracují a vychovávají své děti. Někteří 
z nich navštívili naše centrum, otevřeli jsme diskusi, 
naslouchali a hledali společné možnosti. Loni v září 
jsme otevřeli Kurz ČJ pro cizince a od ledna přibyl další. 
Naplnil se. Jednou měsíčně chystáme společné tvůrčí 
dílny pro cizince – rodiče a děti společně. Nově nabízí-
me i pomoc maminkám – konverzační kurz ČJ – MÁMY 
SOBĚ. Česká maminka se setká s maminkami cizinkami 
a nad společným tématem bourají komunikační barié-
ry.  Prohloubí si jazykové dovednosti navzájem a možná 
vzniknou i nová přátelství. PŮDA je otevřená oběma sku-
pinám, přidat se může kdokoliv, národnost nehraje roli. 

Představím ještě další novinku, což je BEZPLATNÁ 
PORADNA PRO CIZINCE. Poradnu povede místní cizinka, 
která má vystudovanou interkulturní sociální činnost, 
ale hlavně ze své zkušenosti ví, co tato skupina potře-
buje, a ráda poradí, pomůže a nasměruje na ty správné 
instituce. Pokud víte o někom, kdo by tuto službu potře-
boval, nasměrujte ho na centrum Půda.

Také jsme vyslechli přání dalších klientů, že by se 
rádi seznámili, nemají parťáka pro společné chvíle, ať 
partnera či kamaráda. A tak jsme připravili ZÁBAVNÉ 
VEČERY ve spolupráci s kavárnou DON Cafeto. V rámci 
připraveného zábavného programu v příjemné atmo-
sféře se jistě naváže společná komunikace a vzejdou 
zajímavá seznámení. Na tento speciální večer je nutné 
se předem přihlásit. Plánujeme tento večer jednou mě-
síčně. Neváhejte, přihlaste se a seznamte se!

Komunitní centrum se vybudovalo za finanční podpo-
ry EU v rámci programu Praha – Pól růstu a podmínkou je 
udržitelnost projektu minimálně po dobu 5 let. Aktivity 
centra mají primárně směřovat na místní komunitu, 
cílové skupiny – znevýhodněné osoby, handicapované, 
národnostní menšiny či seniory. Snažíme se zasazená 
semínka v podobě pestré nabídky aktivit zalévat a věří-
me, že naše „PŮDA“ má kvalitní podmínky pro svůj růst. 
I když už téměř není prostor na rozšíření pravidelných 
aktivit, tak i přesto vám nasloucháme, komunikujeme, 
hledáme řešení a tvoříme PŮDU společně. 

Děkuji, že jste její součástí. ~

Zuzana Krumpholcová,
vedoucí KC Půda

V minulém čísle Suchdolských listů jsme představovali aktivity Komunitního centra Půda 
vhodné zejména pro naše seniory. Po společné komunikaci jsme otevřeli pravidelná kon-
diční a relaxační cvičení, která zájemci uvítali a kapacita sálu se téměř okamžitě naplnila. 
Utvořila se skupina aktivních seniorů, kteří se nově seznámí, pohovoří a naplánují třeba dal-
ší společné aktivity. Z jejich kladných reakcí mám velkou radost, mají „svoji“ pevnou „půdu“.
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NÁZORY Z ŘAD ZASTUPITELŮ

ývá dobrým zvykem, že ve volbách předloží každá  
z kandidujících stran svojí vizi, jak dále rozvíjet svůj 
region. Co by se mělo změnit hned, tedy v následujícím 
volebním období a jaká je dlouhodobá představa, kam  
v rámci rozvoje daného území postupovat. Bohužel  

u nás na Suchdole se veškerá volební témata a vize smrskly 
na jednoduché sdělení, okruh ANO či NE. A takto to u nás 
probíhá poslední čtvrtstoletí.

Přitom, když se podíváte na volební programy, najdete  
v nich tu více tu méně konkretizované dlouhodobé vize, kam 
by měl Suchdol směřovat. Dovolím si zde zmínit jednu kon-
krétní vizi, která mě před lety oslovila. Nesla název Městská 
část Praha-Suchdol rezidenční univerzitní město a autory 
jsou paní Petrová a pánové Vavřík a Hotovec. Přečíst jste si ji 
mohli v Suchdolských listech č. 4 v roce 2014. A můžete i dnes 
na stránkách praha-suchdol.cz v sekci Suchdolské listy.

Já si zde dovolím odcitovat malou část: „Praha-Suchdol 
musí ve spolupráci s celopražskou radnicí a zároveň ve spo-
lupráci s potencionálně největším zdejším investorem ČZU, 
zahájit program revitalizace naší městské části, tedy 
‘zobytnění‘ ulic, vybudování solidního parteru, jehož parame-
try můžeme vidět již v areálu ČZU. Znamenalo by to posunutí 
obytné kvality naší městské části do standardu typické-
ho pro ostatní evropská města, stejně jako vybudo-
vání obytných ulic, včetně chodníků, kanalizační  
a plynofikační infrastruktury, založení stromořadí  
a přebudování nevyhovujících křižovatek.

Při dořešení stávající dopravní situace bude 
možno následně revitalizovat stávající nevyužitý 
pás, rezervovaný pro plánovaný obchvat a zmíněný 

prostor bude možno využít, za přispění pražských investic 
jako parkovou úpravu a další veřejné vybavení soužícím všem 
obyvatelům naší městské části. Zároveň se z dnešního oddě-
lujícího pásu stane naopak jednotící prvek“.

Bohužel všechny tyto vize zůstaly od Suchdolských voličů 
nevyslyšeny. Valná většina považovala boj o okruh a boj proti 
letišti jako jediné dvě podmínky kvalitního života na Suchdole. 
Není se čemu divit, že Suchdol nemá sepsaný plán dalšího 
rozvoje. Je mrzuté, že za posledních 16 let, co Suchdolu vlád-
ne SOS, nebyl důvod sepsat strategický dokument definující 
budoucí rozvoj Suchdola. Opravdu o něj nikdo z voličů nestál?

Samozřejmě, že každý rozvoj městské části se musí 
koordinovat s hlavním městem, jak již bylo správně zmíněno 
ve výše uvedeném příspěvku. A ne vždy se plány městské 
části shodují s představou Magistrátu, potažmo IPR (Institut 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy). Ovšem aby bylo co 
koordinovat musí nejprve existovat jasná představa, jak by 
měl Suchdol v budoucnu vypadat.

Na prosincovém jednání zastupitelstva bylo přijato usne-
sení, které pověřilo radu přípravou zadání Koncepce rozvoje 
naší městské části. Tedy první krok, aby vznikl koncepční 
dokument o budoucím směřování Suchdola. Je v zájmu nás 

všech bedlivě sledovat vznik onoho dokumentu a dále 
sledovat jaké dlouhodobé plány budou mít strany/

hnutí kandidující letos v září v komunálních volbách 
na Suchdole. Pokud nám jde o správný rozvoj  
Suchdola, měli bychom se jako voliči zaměřit 
hlavně na toto téma. ~

Marek Bor,
zastupitel za Sdružení občanů za rozvoj Suchdola  

Pomohli jsme…pomáhejme dál

Zajímá nás vůbec rozvoj Suchdola? 

y Češi jsme úžasný národ! Když 12. 8. 1881 shořelo 
těsně před dokončením Národní divadlo, za 47 dní 
dali lidé dohromady milion zlatých na jeho znovupo-
stavení. V roce 1992 byl pořízen unikátní gama nůž za 
vybraných 90 miliónů korun. Posíláme peníze „cizím 

lidem“ na invalidní vozíky, speciální auta, léky, co pojišťovna 
nehradí. V případě pandemie šijeme roušky a jezdíme na ná-
kupy, v případě tornáda kupujeme cihly a stavíme domy. Slovu 
„solidarita“ umíme vtisknout život.

Nyní pár set kilometrů od nás muži bojují a riskují život, za-
tímco jejich ženy a děti utíkají, aby si život zachránily. Všichni 
od konce února sledujeme s napětím, jaká lidská zvěrstva se 
kousek od nás na východ zase udála. Ukrajina trpí! Ukrajina 
krvácí! Morální podpora je vidět všude. V podobě vlajky na  
každém sloupu, profilové fotce či na klopě kabátu. Naši 
rodiče s hrůzou vzpomínají na okupaci v srpnu 1968, kterou 
na vlastní kůži zažili. Opět posíláme peníze na konta, a do všu-
dypřítomných sbírek vozíme oblečení, dětské pleny, toaletní 
potřeby, trvanlivé jídlo a plyšáky. Chodíme na demonstrace, 
kde společně projevujeme smutek, strach, vztek, frustraci  
a v naději doufáme, že i morální podpora pomůže.

Je třeba si ale uvědomit naprosto zásadní rozdíl 
této pomoci od všech předchozích. Stavba Ná-
rodního divadla a Gama nůž měly cílovou částku. 
Na pandemii jsme měli víceméně recept, jak jí 
potlačit. Nyní čelíme nové situaci. V prvotní euforii 
se všichni solidárně zapojujeme. Tato situace však 
bude vyžadovat dlouhodobější podporu. Nikdo neví, 

jak dlouho bude naše pomoc potřeba. Neexistuje cílová  
částka. Neexistuje cílová rovinka. V případě diktátora Putina 
neexistuje žádná jistá prognóza. Víme ale, že nešťastné  
maminky s dětmi z Ukrajiny tu již bydlí, a mnohé další jistě  
budou přijíždět. Měli bychom se připravit na dlouhodobější  
a rozsáhlejší pomoc. Čeká nás maraton. Nenechme se unést 
počáteční euforií a nevyčerpejme se sprintem. Teď je důležité 
vydržet. Nyní to teprve začíná. Válka probíhá na Ukrajině, ale 
její dopady budeme zažívat i my, a to po následující měsíce, či 
roky. Naše kontinuální pomoc bude potřeba.

Na zasedání rady MČ Suchdol bylo schváleno vyčlenění 
částky 350.000 Kč na pomoc, Základní škola má plán k zajiš-
tění základního vzdělání ukrajinských dětí, DDM socializační 
aktivity. Další 1 mil. Kč by měl být ještě vyčleněn na další 
pomoc. ČZU připravila pro ukrajinské rodiny 450 lůžek. 
Jsme pro to, aby MČ Suchdol zajistila ubytovací kapacity 
dle našich možností (Komunitní centrum půda, které má 
sociální zázemí a vytápění, byty ve správě MČ, případně 
Brandejsův statek?). Všechny tyto způsoby probereme na 
nadcházejícím zastupitelstvu. Víc totiž pro začátek není 

potřeba. V Horoměřicích vytvořili, i s naší skromnou 
pomocí, bydlení pro 17 osob během jediného týdne. 

Jde to. Stačí chtít.
Co by dali Češi za pomoc v takovém rozsahu 

před 54 lety… Pomáhejme Ukrajině i nadále! 
Děkujeme. ~

JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE,
zastupitel za sdružení Žijeme pro Suchdol
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NÁZORY Z ŘAD ZASTUPITELŮ

Přání pro Suchdol
ok 2022 pokročil a většina z nás doufá, že se jejich 
blízkým naplní představy a přání. Pro mnohé z nás je 
také Suchdol „osoba blízká“. Co bych tedy v tomto roce 
přál Suchdolu? Kromě zdravých obyvatel a splněných 
osobních přání také více vzájemné ohleduplnosti,  

která se podle mne zatím stále více vytrácí. Svět se mění  
a zrychluje, doba si vyžaduje energii, dynamiku, výraz-
né individuality, úspěch, peníze, krásu atd. Často se tím 
odůvodňuje a vysvětluje zvýšená agresivita a bezohlednost 
jako nezbytnost – vždyť si to žádá doba, tak co. Přál bych si, 
aby ohleduplnost, respekt, snaha o dohodu a slušnost nebyly 
vnímány jako slabost a v našem životě se postupně více 
prosadily jako nepsaná norma chování. Není to malé přání, 
uznávám, možná je to sen.

Přál bych lidem na Suchdole, aby při malých i větších 
rozhodnutích (radu, zastupitelstvo, stavební komisi a úřad 
nevyjímaje) a při prosazování názorů a nápadů všichni více 
přemýšleli o tom, koho a v jaké míře se tím dotkneme, 
zda je vše nutné a přiměřené, zda v zájmu „dobra  
a víry v cosi“ nebo v zájmu maximalizace osobního 
prospěchu někoho příliš  neválcujeme a nepoško-
zujeme. Je možné zvážit i zdánlivé drobnosti – je  
opravdu nutné např. túrovat motory v zástavbě na 
„třicítce“, parkovat na trávě, odhazovat odpadky, 

neuklízet po psech, koních, válcovat sousedy a okolí stavbou? 
Také se lze občas podívat, zda větev od švestky náhodou už  
5 let nevadí sousedovi, nepřekáží na chodníku, zda je posuzo-
vaná stavba přijatelná pro okolí, nestíní… Bezohlednost mezi 
lidmi i k přírodě často vyvolává stížnosti, snahu o odvetu typu 
oko za oko, petici nebo naopak beznaděj a rezignaci. Ano, 
máme  značky, přechody, zpomalovací prahy, radary, předpi-
sy, dvě policie, přestupkové komise, máme i soudy (zdlouha-
vé) a pokuty – ale je vždy nutné to řešit takto?

Mé přání pro Suchdol zahrnuje i respekt k odlišným názo-
rům – nikdy jsme všichni neměli a nebudeme mít stejný názor 
na jídlo, kulturu, víru, politiku, roušky, aktuálně zcela zjevně 
ani na očkování – ale proto se ještě nemusíme nenávidět. 
Obvykle žádný názor není vždy 100% pravdivý ani nepravdivý, 
ale bohužel to někteří vidí jinak a svůj názor agresívně pro-
sazují jako jediný možný. Máme právo si vytvářet a říkat své 

názory, máme i právo ignorovat, kritizovat nebo přejímat 
jiné názory a přesvědčovat o svých názorech ostatní, 

ale neměli bychom používat manipulaci a zkoušet 
vytvářet obraz společného nepřítele na život a na 
smrt, který mobilizuje a spojuje, ale také často 
nepřiměřeně radikalizuje. ~

Ing. Václav Vik,
zastupitel za Sdružení občanů Suchdola

R
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MĚSTSKÁ ČÁST

Nový bytový dům na Kamýcké

Vrátíme kapli její původní výmalbu

M
ěstská část vyhlásila letos v úno-
ru soutěž na dodavatele stavby 
bytového domu Kamýcká 684, 
který vznikne na místě bývalého 
domu zbouraného v prosinci 

minulého roku. Stavba bude zahájena 
na jaře a předpokládaný termín do-
končení stavby je podzim 2023. Dům 
je pořizován s využitím finančních 
prostředků z Fondu rozvoje bydlení  
hl. m. Prahy ve výši 27 mil. Kč.

V novém bytovém domě vznikne  
8 takzvaných startovacích bytů s ome-
zenou dobou nájmu a regulovaným 
nájemným, a to zejména pro rodiny 
učitelů, strážníků městské policie  
a hasičů působících na území městské 
části, případně také pro občany Such-
dola v případech zcela mimořádných 
životních situací.

V 1. NP jsou navrženy 3 byty (2×2+kk 
a 1×1+kk), které jsou navíc bezbarié-
rově přístupné a dva z nich lze využít 
i pro trvalé bydlení osob s omezenou 
schopností pohybu, ve 2. NP jsou opět  
3 byty (2×2+kk a 1×1+kk) a ve 3. NP jsou 
kvůli výraznému ustoupení hmoty 
pouze 2 byty (2+kk). Parkování vozidel 
bude zajištěno na dvoře bytového 
domu. ~

[red]

 rámci rekonstrukce kaple  
sv. Václava, kterou v prosinci 
loňského roku dokončila městská 
část, byly na stěnách kaple 
objeveny původní freskové malby 

světců a iluzorní architektury. Překva-
pením pro odborníky byla kvalita figu-
rálních maleb a rozsah maleb iluzorní 
architektury na stěnách kaple.

Celkové náklady na restaurování 
freskových maleb na bočních stěnách 
a presbytáři v rozsahu asi 190 m2 při-
jdou na 2,9 mil. Kč. Restaurování bude 
probíhat do podzimu letošního roku.

Na podporu záchrany kulturního 
dědictví našich předků vyhlási-
la městská část veřejnou sbírku, 
sebrané prostředky budou použity 
na obnovu freskové výmalby. Na 
sbírku může přispět každý poukázá-

ním finančních prostředků na účet 
6013925309/0800, který je zřízen 
u České spořitelny, nebo je můžete 
složit v hotovosti v pokladně na úřadě 
městské části. Městská část vystaví 
dárcům potvrzení pro daňové účely.

Věříme, že i díky vaší podpoře se 
nám podaří obnovit na stěnách kaple 
původní freskovou výmalbu.

Kaple sv. Václava bude po dokonče-
ní stavby nového hřbitova centrálním 
objektem celého areálu Zahrad se 
hřbitovem. Bude plnit funkci obřadní 
síně pro pohřby, koncerty, svatby, 
bohoslužby, výstavy apod.

Další informace k proběhlé rekon-
strukci kaple, restaurování freskové 
výmalby a výstavbě hřbitova jsou na 
webu městské části. ~

[red]
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HASIČSKÝ ODSTAVEC

Oheň, voda, vítr. A humanitární 
pomoc.To jsou suchdolští  
dobrovolní hasiči

K
dyž se to tak vezme, hasiči 
vždycky bojovali hlavně se živly. 
Původně tedy s požárem, proto 
se jim také říkalo „požárníci”. 
S postupem času a s novými 

možnostmi vybavení se jejich oblast 
pomoci rozrostla i na následky větru, 
povodně či úniku nebezpečných 
látek. Vzpomeňme na jejich boj s po- 
vodněmi, s orkánem Kyrill či minulý 
rok s tornádem na Moravě. A to ne-
smíme zapomenout ani na jejich plné 
nasazení v nejtemnějších dobách ko-
ronavirové pandemie. Teď se k novým 
činnostem hasičů bohužel přidala  
i pomoc lidem ve válce. Být dobrovol-
ným hasičem znamená mít srdce na 
pravém místě. A také chápající rodi-
nu, která si zaslouží obdiv v mnohdy 
těžkých chvílích, kdy hasiči potřebují 
podporu a zázemí. Díky všem.

Zásahy za poslední měsíce:

27. 11. 2021 - taktické cvičení, dálková 
doprava vody v Lahovicích,
22. 12. 2021 - požár osobního auta  
v ulici Špačkova,
27. 1. 2022 - únik pohonných hmot  
v ulici Ke Stavebninám,
30. 1. 2022 - vichřice, pohotovost na 
zbrojnici, 2x zásah u spadlého stromu 
(Tiché údolí a Kyzlíkova stezka),
31. 1. 2022 - požár kontejneru  
Ke Kozím hřbetům,
únor 2022 - pomoc při schraňování 
humanitárních potřeb pro Ukrajinu. ~

[red]

Ještě v lednu suchdolští hasiči netušili, že likvidace následků vichřice není 
to nejnáročnější, co je v následujících týdnech bude čekat. V okamžiku, kdy 
se tyto řádky píší, organizují naši hasiči již druhou humanitární akci během tří 
dnů ve jménu pomoci Ukrajině. Brzy ráno začínají ve spolupráci s radnicí na-
kládat shromážděné věci od místních lidí pro ty, kteří to na Ukrajině potřebují, 
a končí pozdě v noci, když rozvezou poslední várku na sběrné místo v Praze.  
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Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z JEDNÁNÍ RADY

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na 
jednání dne 27. 1. 2022 kromě jiného:

~ schválilo přijetí neinvestiční dotace 
z obdrženého odvodu z VHP a jiných 
technických herních zařízení za období 
1. 6. 2021 – 30. 11. 2021 v celkové výši 
994.000 Kč určenou na sport, kulturu, 
školství, zdravotnictví a sociální 
oblast.

~ schválilo rozpočet městské části 
Praha-Suchdol na rok 2022  (rozpočet 
je dostupný na webu městské části).

~ schválilo granty městské části 
Praha-Suchdol na rok 2022 v celkové 
výši 365.000 Kč v následujících oblas-
tech: Grantový program na podporu 
sportovních aktivit dětí, mládeže a 
seniorů (70.000 Kč), Grantový program 
v oblasti kultury a vzdělávání (180.000 
Kč) a Grantový program na podporu 
práce s dětmi a mládeží (115.000 Kč).

~ schválilo poskytnutí darů v celkové 
výši 570.000 Kč těmto subjektům 
poskytujícím sociální služby občanům 
městské části Praha-Suchdol: 
–  Domov sv. Karla Boromejského   

v Řepích ve výši 120.000 Kč za účelem 
zajištění možnosti využití lůžek LDN, 
lůžek zdravotně-sociálních a odleh-
čovacích občany městské části,

–  Horizont - centrum služeb pro seniory, 
středisko Diakonie a misie Církve čes-
koslovenské husitské ve výši 390.000 
Kč na provoz pečovatelské služby  
a denního stacionáře v městské části,

–  Domov Sedlec SPMP o.p.s. ve výši 
60.000 Kč na provoz chráněného by-
dlení v městské části Praha-Suchdol.

~ schválilo na základě předložených 
podkladů od sportovních organiza-
cí o činnosti oddílů, počtech členů 
a aktivitách pro veřejnost poskytnutí 
následujících peněžitých darů na 
podporu práce s mládeží tělovýchov-
ným organizacím působícím na území 
městské části Praha-Suchdol v celko-
vé výši 730.000 Kč:
–  Tělovýchovná jednota Slavoj Such-

dol, z.s., 549.000 Kč,
–  Tělovýchovná jednota Sokol Such-

dol-Sedlec, 181.000 Kč.

Rada MČ Praha-Suchdol na svých jed-
náních 24. 11. 2021 – 26. 1. 2022 kromě 
jiného: 

~ souhlasila po ověření možnosti 
zřízení dočasného zařízení staveniště 
zejména pro stavby zřizované z finanč-
ních prostředků MČ a HMP poblíž ul. 
Dvorská se zpracováním projektové 
dokumentace pro ÚR/SP. Rada s ohle-
dem na zkušenosti při spolupráci na 
studii záměru a při srovnání s před-
chozími zakázkami souhlasí s objed- 
náním projektové dokumentace  
a inženýringu u spol. Support Design 
s.r.o., IČ: 07773030 za cenu 68.500 Kč 
bez DPH. 

~ souhlasila s neprodleným objed-
náním havarijní opravy výtlačného 
řadu splaškové kanalizace v ul. Nad 
Spáleným mlýnem u provozovatele 
kanalizace – společnosti VAK Beroun, 
a.s., IČ: 46356975 za cenu 76.850 Kč 
bez DPH. Součástí opravy je zřízení 
nové revizní šachty na konci řadu, 
včetně vystrojení. 

~ souhlasila s objednáním výsadby 
stromů v lokalitě Nového Suchdola  
u vybraného poskytovatele údržby 
zeleně v MČ - firmy Ing. Milada Bulder-
bergsová, IČ: 64568768, za cenu  
320.457 Kč vč. DPH. 

~ souhlasila s objednáním výsadby 
stromů u pěší cesty do Sedlce u vybra-
ného poskytovatele údržby zeleně  
v MČ – firmy Ing. Milada Bulderbergso-
vá, IČ: 64568768, za cenu 88.766 Kč  
vč. DPH. 

~ vzala na vědomí návrh na zpracování 
celkové koncepce rozvoje Suchdola 
a Sedlce z důvodu zajištění souladu 
předpokládaného dlouhodobého 
rozvoje bytové výstavby s nezbytnou 
občanskou vybaveností, technickou 
infrastrukturou a životním prostředím. 
Koncepce by umožnila kvalifikované 
posuzování a připomínkování rozvojo-
vých záměrů s cílem zajistit paralelní 
rozvoj odpovídající občanské vybave-
nosti a technické infrastruktury včet-
ně uplatňování konkrétních požadavků 
v případě významných investic. Rada 

požádala zastupitelstvo o projednání 
přípravy zadání uvedené koncepce. 

~ vzala na vědomí stížnost na stav uli-
ce Vysokoškolská s tím, že je se špat-
ným stavem komunikace seznámena 
a že MČ od doby realizace kanalizace 
opakovaně žádá HMP o vyčlenění 
finančních prostředků a zahájení  
celkové rekonstrukce komunikací  
v této oblasti. 

~ souhlasila s objednáním prací na 
administrace výběrového řízení na 
dodavatele stavby „BD Kamýcká 684“  
u spol. ISES, s.r.o., IČ: 64583988,  
v souladu s rámcovou smlouvou SML 
008/2019 z 1. 2. 2019 za cenu 59.000 Kč 
bez DPH. 

~ na základě doporučení Komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek 
vybrala jako dodavatele prací na akci 
„Restaurování vnitřních maleb v kapli 
sv. Václava“ spol. Art Hard s.r.o.,  
IČ: 08489335, která nabídla nejnižší 
cenu 2.479.116 Kč bez DPH a prokázala 
kvalifikaci. 

~ vzala na vědomí, že stávající 
smlouva se spol. Pražské služby a.s. 
na údržbu zeleně – sečení travnatých 
ploch, úklid listí a odstraňování plevelů 
končí k 31. 12. 2021. Rada po úpravách, 
s ohledem na dosavadní zkušenosti  
s poskytováním prací a služeb, sou-
hlasila s uzavřením nové  jednoroční 
smlouvy od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022  
s tím, že obchodní podmínky a povin-
nosti zhotovitele a objednatele odpo-
vídají i pro rok 2022 stávající smlouvě 
a jednotkové ceny poskytovaných 
prací jsou zachovány ve stávající výši, 
rozsah prací je upřesněn podle aktuál-
ních požadavků OHSOM a KS. Celková 
smluvní cena prací pro rok 2022 je ve 
výši 645.653 Kč bez DPH. 

~ po úpravách schválila znění dodatku 
č. 6 SoD 181/2020 na provedení kom-
pletní stavby na akci Rekonstrukce 
kaple sv. Václava. Dodatek upřesňuje 
předmět a cenu díla. Celková cena 
za dílo bez DPH stanovená smlouvou 
o dílo a dodatky smlouvy č. 1-5 se 
zvyšuje tímto dodatkem č. 6  
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o 43.614,80 Kč bez DPH na celkovou 
cenu 5.646.855,13 Kč bez DPH. 

~ na základě doporučení KÚRI v pří-
padě prezentace pro změnu územního 
plánu Suchdolský ostroh setrvává na 
nesouhlasném stanovisku ze září 2021 
v souladu s usnesením zastupitelstva 
MČ Praha-Suchdol č.j. 4/8/2019 ze dne 
20. 6. 2019. 

~ po úpravách souhlasila se zněním 
dodatku č. 2 sml. 001/2021, který 
upravuje předmět a cenu díla stavby 
„Zahrady se hřbitovem u kaple sv. 
Václava“. Celková cena za dílo bez DPH 
stanovená smlouvou o dílo a dodatkem 
smlouvy č. 1 se zvyšuje dodatkem č. 2 
o 174.217,03 Kč na 17.423.467,02 Kč 
bez DPH. 

~ souhlasila s přerušením provozu 
Selského trhu na Brandejsově náměstí 
po dobu zimních měsíců a stanovila 
začátek trhů na 10. března 2022.

~ na základě nabídek podaných  
v rámci výběru dodavatele na nákup  
a instalaci dálkově ovládaných vo-
doměrů pro bytové domy ve správě 
MČ Praha-Suchdol vybrala firmu EGÚ 
Praha Engeneering a.s, IČ 25663399, 
za konečnou cenu zakázky v hodnotě 
137.700 Kč bez DPH, která při zohled-
nění požadované každoroční platby za 
licenci na programové vybavení pro 
odečty jinou firmou nabídla nejnižší 
celkovou cenu. 

~ na základě vyhodnocení nabídek 
a doporučení komise pro otevírá-
ní, posouzení a hodnocení nabídek 
vybrala jako dodavatele „Speciálního 
přívěsu pro přepravu technických 
prostředků požární ochrany – čerpání 
vody“ společnost KOBIT, spol. s r.o., 
IČ 44792247, která nabídla nejnižší 
cenu 1.500.000 Kč bez DPH a splňuje 
požadované podmínky zakázky. 

~ vzala na vědomí informaci o opako-
vaném útěku dvou rotvajlerů z domu 
na Kamýcké ulici a o dosud podniknu-
tých krocích ze strany MČ. V prosinci 

byl vyzván majitel k důkladnému za-
jištění pozemku proti útěku psů, byla 
informována Městská policie Praha, 
která má možnost volně pobíhající 
psy odchytit, dále byl předán podnět 
ohledně potenciálního týrání zvířat na 
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 
6 a rovněž tak na Městskou veterinární 
správu. Na základě stížnosti bude útěk 
psů a napadení řešit jako přestupek 
přestupková komise na MČ Praha- 
-Suchdol (viz Zákon č. 246/1992 Sb. na 
ochranu zvířat proti týrání. Konkrétně 
§ 13, odst. 1, resp. § 27, odst.2, písm. 
g). Škody napáchané během jejich vol-
ného pohybu by měla řešit Policie ČR 
a podle výše škody to buď bude také 
přestupek, či nad 10 tisíc Kč se bude 
jednat o trestný čin. Městská část 
vyzývá osoby poškozené kvůli útěku 
rotvajlerů, aby se jí ozvali. Aktuálně 
jsou, dle sdělení jejich majitele, oba 
psi zavřeni uvnitř domu, který užívá, 
a majitel připravuje zlepšení zajištění 
pozemku proti útěku. 

~ vzala na vědomí informaci společ-
nosti PVK, a.s. o stanovení ceny stoč-
ného od 1. 1. 2022 ve výši 52,25 Kč/m3 
včetně 10 % DPH pro splaškovou kana-
lizaci připojenou na ÚČOV v Troji. Rada 
schvaluje pro splaškovou kanalizaci 
připojenou na ČOV Roztoky (provozo-
vanou společností VAK Beroun, a.s.) 
cenu stočného od 1. 1. 2022 ve shodné 
výši 52,25 Kč/m3 včetně 10 % DPH. 
Rada souhlasí s návrhem kalkulace 
nákladů na stočné pro rok 2022 a bere 
na vědomí stanovenou výši nájemného 
za vodohospodářskou infrastrukturu 
ve výši 3.262.728 Kč bez DPH. 

~ vzala na vědomí výsledky výběrové-
ho řízení a souhlasí s výběrem dodava-
tele projekčních prací a inženýringu na 
akci „Splašková kanalizace a vodovod 
v ul. Za Sokolovnou“ – společnost  
Support Design s.r.o., IČ: 07773030,  
za cenu 159.700 Kč bez DPH. 

~ souhlasila s využitím pozemku 
parc.č. 13/1 v k.ú. Suchdol pro zřízení 
sportoviště – fotbalového hřiště se 
zázemím, jak je vyznačeno v územním 

plánu, za podmínky, že do doby zpro-
voznění nového hřiště bude zachováno 
stávající hřiště při ulici Suchdolská 
v provozu v současném stavu a za 
stávajících provozních a finančních 
podmínek pro uživatele. 

~ na základě předchozích zkušeností 
s právní pomocí při přípravě výstavby 
multifunkční haly souhlasí s uzavře-
ním příkazní smlouvy na poskyto-
vání právního poradenství zejména 
v oblasti zadávání veřejných zakázek 
s advokátní kanceláří KLATOVSKÝ & 
SVATOŇ advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 
066 83 941, za cenu 1.500 Kč bez DPH 
za hodinu, fakturace dle potvrzeného 
výkazu prací. 

~ schválila dodatek č. 1 smlouvy 
č. 032/2018 o poskytování služby 
pověřence pro ochranu osobních 
údajů, kterým se zvyšuje cena za tuto 
službu o 100 Kč měsíčně, tj. na 700 Kč 
měsíčně. 

~ vzala na vědomí, že se žádostí o na- 
bídku bylo osloveno 5 uchazečů a na 
základě doporučení Komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek účastní-
ků v zadávacím řízení na akci „Likvida-
ce odpadu ze stanoviště kontejnerů 
Suchdolská“ vybrala jako dodavatele 
služeb společnost Petr Kukla – PaKK, 
IČ: 13820729, celková cena služby za 
předpokládané množství odpadu činí 
1.235.300 Kč bez DPH, služby budou 
fakturovány na základě jednotkových 
cen uvedených v nabídce a skutečné-
ho objemu služeb. 

~ schválila dodatek č. 3 ke smlouvě 
č. 53/99 o nájmu nebytových prostor 
(ordinace v budově radnice) s paní 
MUDr. Jiřinou Majerovou, IČ: 61381136. 
Dodatek potvrzuje souhlas s pronaj- 
mutím prostor ordinace podnájemci – 
MUDr. Janě Šutové pro výkon činnosti 
praktického lékaře.

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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Odvaha přes internet

S
voje děti s manželem učíme, 
že když se jim něco nelíbí, musí 
to umět otevřeně a slušně říct. 
Osobně, do očí. I tak se sami 
chováme. Já běžně mladíky  

v autobusu upozorňuju, pokud nad 
nimi stojí stará babička, že by jí měli 
pustit sednout. Nedávno v obchod-
ním domě jsem viděla vykonat potře-
bu psa (byl mu umožněn přístup asi 
proto, že byl trénován na asistenční 
službu) a běžela jsem za paní, co ho 
měla na vodítku, abych jí o smradlavé 
události v oddělení závěsů informo-
vala. Nebo jsem už i pár lidí poprosila, 
jestli by si mohli respirátor nasadit  
i přes nos. Ano, někdy jsem se setkala 
s nepříjemným pohledem na oplátku. 
Taky jsem byla poslána, jak říkala 
moje babička, tam, kam slunce nesví-
tí. Nicméně jsem problém viděla a po-
kusila se ho na místě napravit. Stále 
věřím, že často je to nedopatření a ne 
zlý úmysl, a tak se snažím samozřej-
mě jednat v mezích slušnosti.

Když jdeme ke kontejneru s man-
želem vyhodit odpad, mnohdy si za-
nadáváme sami na neznámé sousedy, 
kteří nechávají kartonové krabice  
v kontejneru na plasty, v lepším 
případě to hodí do toho správného 
modrého, ale nesešlapané. Tak si 
zaklejeme, že jo? Ale něco s tím udě-
láme. Vyndáme, sešlapeme a hodíme 
zpátky. Nějak mě nikdy nenapadlo 
to vyfotit a dát na Živý Suchdol, aby-
chom si tam mohli společně hromad-
ně zanadávat „jaký jsou ty lidi teda ale 
prasata“.

A už se dostáváme k důvodu, proč 
jsem se rozhodla o této problematice 
napsat. Tento nešvar se mi nelíbí už 
dlouho, ale nedávno jsem se sama 
stala součástí takového facebooko-
vého udavačství.

Se skupinou pár přátel jsme se 
před Vánoci sešli na komunitní zahra-

dě, abychom si popovídali a popřáli 
si hezké svátky. Každý donesl nějaké 
občerstvení, opekli jsme si buřty na 
ohni. Děti lítaly nadšeně ve tmě s če- 
lovkama, my dospělí jsme se bavili. 
Abychom si udělali vánoční náladu  
a taky abychom na sebe viděli, pově-
sili jsme si tam řetězy se světýlky.

V průběhu večera jsme na skupině 
Živý Suchdol zahlédli příspěvek, kde 
u fotografie vysypaných chlebíčků na 
chodníku nedaleko pán hrdinně píše, 
jak lidé z právě probíhající oslavy na 
komunitce dělají bordel. Byl si prostě 
v tu chvíli naprosto jistý, že jsme za to 
zodpovědní my. Pak ještě přidal uvě-
doměle fotografii, na které lze spatřit 
celkový pohled na zahradu, pár siluet 
ve tmě a již zmíněných světýlek. Ha! 
Oslava! Je to jasný! Chlebíčky se nosí 
přece na oslavy! Za tuto fotografii 
mimochodem děkujeme, ani jsme 
to nestihli pořádně zdokumentovat. 
Internetový hrdina, detektiv a bojov-
ník za čistotu chodníků v Suchdole. 
Navíc v přímém přenosu, kde lajky 
lítaly a podpůrné komentáře též. Jako 
správný facebookový hrdina pořídil 
fotodokumentaci, aby byl příspěvek 
atraktivnější. Je to ale lidské? Dává  
to smysl? Řeší to problém? Rozhod- 
ně ne! Lidské by bylo za náma přijít  
a zeptat se, jestli to není naše. Možná 
bychom pána pozvali na buřta.

Vzpomínám kdysi na fotografii 
jakési paní u kontejneru, kterou zase 
jiný uvědomělý občan Suchdola 
vyfotil a veřejně si postěžoval, jak 
někdo dává krabice do přeplněného 
kontejneru nesešlapané. Ale není 
horší to nafotit a zveřejnit?

A co lidi co chodí po ulici a jejich 
fotografie jsou zveřejněné na inter-
netu u příspěvku, že to jsou určitě 
tipaři a že ať si všichni dávají pozor. 
V tom případě já jsem tipař asi tak 
v pěti městských částech jen za 

poslední rok, protože běžně něco 
hledám a stává se mi dost často, že 
jedním místem projdu dvakrát. Ale 
ne, mě nikdo nepodezříval. Nenosím 
totiž mikinu s kapucí, tak podezřele 
nevypadám.

A co kontejner, co vám soused ne-
chá před vratama? Jasně, k sousedo-
vi daleko, ale na tu ulici dojdu, to zas 
jo. Tam si to pěkně vyfotím a hodím  
to na facebook, jakej jsem chudák.  
A lidi mě politujou a já budu hrdina,  
co bojuje s nepřítelem.

Obecně dělat věci veřejně je 
děsně v módě. Když jsem měla na 
svým facebooku povolený příspěvky 
od ostatních. Chodili mi tam PFka, 
příspěvky různého druhu a taky každý 
rok přání k narozeninám. Pak mě to 
štvalo a tuto možnost jsem vypnula, 
abych na svůj profil mohla dávat pří-
spěvky jen já sama. A co se nestalo? 
Další rok mi popřála k narozeninám 
asi polovina lidí. Rodina a nejbližší 
přátelé stále volají nebo napíšou sou-
kromou zprávu. Ale ostatní? Došlo mi, 
kolik lidí vlastně nechce popřát, ale 
především být vidět, že někomu přejí.

A tak je to i s naším Suchdolem. 
Bohužel u někteří naši spoluobčané 
problém neřeší přímo. Konfrontovat 
známého i cizího člověka může být 
nepříjemné, tak se tomu vyhneme  
a místo toho upozorníme všechny na 
facebooku, protože tam to všichni 
uvidí. Řešit přímo a osobně nám totiž 
nepřinese lajky a veřejný obdiv, není 
to v módě. Řešit věci přímo ale věci 
leckdy opravdu vyřeší mnohem lépe! 
A chlebíčky nejím! ~

 
Markéta Listíková

Rozmohl se nám tu na Suchdole takový nešvar. Na facebookové skupině Živý 
Suchdol se množí příspěvky mnohdy doprovázené fotografiemi o událostech, 
které se někomu nelíbí. Příspěvky se stížnostmi na to či ono hbitě naskakují  
a komentáře stejně rozčílených obyvatel rostou jak houby po dešti. Stejně 
tak roste zlost a vztek.

NÁZORY Z ŘAD OBČANŮ
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Hudební virtuosové bydlí na Suchdole 
aneb rozhovor s Marcelem Kozánkem  
a Pavlem Hořejším

Páni muzikanti, jak se stalo, že jste 
se jimi stali, a jak to bylo s výběrem 
nástroje? 

Jakými cestami jste se dostali do 
Suchdola a jste tu spokojeni? 

Dali byste si do erbu housle, respek-
tive violu? A co by na to řekla vaše 
rodina?

Marcel Kozánek, člen České filharmo-
nie a Rudolphin Ensemble Prague

Muzikantem jsem se stal nejspíše 
proto, že můj otec je také hudebníkem 
(hrál na hoboj, klávesy a také diriguje), 
a tak jsem už v pěti letech dostal své 
první housličky, na které jsem se moc 
těšil. Špetka talentu se u mě nejspíš 
našla, ale pak samozřejmě začala 
řehole každodenního cvičení a také 
období, kdy jsem cvičil spíš z donuce-
ní. Prokousal jsem se tím, vystudoval 
konzervatoř a později akademii... a to 
už by byla asi škoda po takové studijní 
námaze muziky nechat.

Na Suchdole jsem byl poprvé 
někdy v roce 2001 na svatební oslavě 
kamarádky, shodou okolností se mi zde 

později podařilo koupit byt, a tak zde 
od roku 2003 žiju. Na Suchdole se mi 
nejvíc líbí, že je to v podstatě venkov 
blízko centra Prahy, kde pracuji. Až na 
mírné obavy z okruhu a rozšíření letiště 
se mi zde bydlí dobře a jsem moc rád za 
veškeré vyžití, které zde máme.

O rodinném erbu s houslemi jsem 
zatím neuvažoval, ale nápad to není 
špatný. Myslím, že moje rodina by to 
tolerovala, protože se všichni doma 
hudbou zabýváme, ale je možné, že by 
do erbu chtěli zahrnout i své nástroje, 
takže možná někdy takový erb vznik-
ne... Uvidíme… 

Pavel Hořejší, člen České filharmonie  
a Rudolphin Ensemble Prague

Profesionálního hudebníka jsme měli 
v rodině, vše tedy (alespoň v mém pří-
padě) logicky navazovalo/pokračovalo. 
Můj dědeček hrál téměř 40 let na kon-
trabas v SOČRu (https://socr.rozhlas.
cz/), byl i zručným multiinstrumentalis-
tou. Přibližně od pěti let mne začal učit 
na housle, k tomu mě rodiče přihlásili 
do „lidušky“. Má víkendová dopoledne 

na rodinné chatě tím byla zpečetěna – 
namísto např. fotbalu housle s dědou. 
Na violu jsem začal hrát několik týdnů 
před talentovými zkouškami na konzer-
vatoř. Coby do té doby houslista jsem 
si komplikovaně zlomil prst levé ruky, 
rekonvalescence byla delší, talentov-
ky na konzervatoř se blížily... Hra na 
violu není v začátcích tolik technicky 
obtížná, úspěch přijetí u talentové 
zkoušky bývá pravděpodobnější. Violu 
jsem si brzy oblíbil (hlavně díky skvě-
lému kantorovi na konzervatoři), dnes 
bych absolutně neměnil! I můj bratr byl 
školen (v jeho případě v klavíru). Mimo 
jinou odbornou školu vystudoval dnešní 
Konzervatoř J. Ježka. Hudbě se dnes 
nevěnuje profesionálně. Je zvukařem, 
na klávesy příležitostně hraje v několi-
ka multižánrových formacích.

Na Suchdole bydlím spíše náhodou...  
Celé dětství/dospívání jsme s rodiči 
jezdívali na zmíněnou rodinnou chatu 
do nedalekých Libčic nad Vltavou. 
Suchdol jsem znal tedy vždy jako 
průjezdní místo, několikrát jsme se za-
stavili v tehdy vyhlášeném železářství 
nedaleko Suchdolského náměstí (dnes 
Velvyslanectví Státu Palestina). V za-
čátcích masivní developerské výstavby 
na přelomu tisíciletí jsem si s přispěním 
příbuzných pořídil byt v Bytovém areálu 
Výhledy 1. Vzdálenost od Libčic nebyla 
velká, od rodičů (Praha-Prosek) však 
„dostatečná“.

Do rodinného erbu bych si housle/
violu nedal. Spíše bych volil nějaký jiný 
hudební symbol – notová osnova, notič-
ky, houslový klíč apod. Na housle/violu 
hraji pouze já, mé děti a příbuzní hrají 
na jiné hudební nástroje – klavír, kytaru, 
flétnu, bicí... Hudbu (aktivně i pasivně) 
máme rádi úplně všichni! ~

Adriana Skálová

Koncert Rudolphin Ensemble Prague, kvinteta České filharmonie, který se měl konat  
v lednu, se nakonec přesouvá na 30. března 2022. Členy kvinteta a České filharmonie 
jsou Marcel Kozánek a Pavel Hořejší, kterým jsme položili následující otázky:
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Pavla Dombrovská, režisérka Divadla Líšeň, se s námi podělila o svou životní 
vášeň – divadelní prkna.

Dnešní povídání bude o suchdolských ulicích K Roztokům, Nad Spáleným  
mlýnem a U Myslivny.

UŽ VÍM, KDE BYDLÍM

ROZHOVOR

Jsme zvědaví na  
nová místa a nové lidi
Mohla byste nám popsat svoji  
cestu k divadlu?
V dětství jsem prošla několika ama-
térskými soubory – zjistila jsem, že 
je mi v divadle dobře a baví mě to. 
Ovšem za první skutečnou divadelní 
zkušenost považuji své působení ve 
Studiu Dům vedeného režisérkou 
divadla Husa na provázku Evou Tál-
skou. Pod jejím vedením jsem také 
začala sama psát scénáře a režíro-
vat. Ve Studiu Dům, které fungovalo 
jako opravdové divadlo a současně 
jako všestranná divadelní škola, 
jsem také potkala řadu lidí, s nimiž 
jsem později začala spolupracovat, 
a především svého muže Luďka 
Vémolu. Spolu jsme založili vlastní 
divadlo. To nese název brněnské 

Už vím, kde bydlím

Oblast kolem Roztockého háje zčásti patřila do katastru 
obce Roztoky. K Suchdolu byla roztocká čtvrť nazývaná 
„Za hájem“ připojena až v roce 1960. Cesta vedoucí od 
školy k háji se tehdy proto začala nazývat Roztocká. Byla 
to spojnice mezi Starým Suchdolem a železničním nádra-
žím v Roztokách, odkud do naší obce povozy tažené koňmi 
dovážely místním obyvatelům zejména uhlí a stavební 
materiál. Po připojení Suchdola ku Praze musela být ulice 
kvůli duplicitě přejmenována. Dostala tedy nový podobný 
název – K Roztokům. 

Ve stejné lokalitě se nachází ulice Nad Spáleným mlý-
nem, které se také říkalo Nad Spáleníkem. Ulice se nachází 
na ostrohu nad mlýnem, který byl postaven v 19. století  
v údolí při Únětickém potoku a v minulosti několikrát  
vyhořel. 

Ulice U Myslivny dostala název podle restaurace, kterou 
si na kraji lesa postavil v roce 1935 hostinský Antonín Ze-
man a kterou pojmenoval Zemanova restaurace V myslivně. 
Restauraci provozoval až do roku 1962. Než však došlo  
v těchto místech k souvislé zástavbě, bývala zde pole, louky 
a stráň vedoucí až ke skalám, ale chodili tudy výletníci do 

Roztok, místní to tu nazývali „u háje“ či „u lesa“. A proč re-
stauraci pan Zeman pojmenoval V myslivně? Zřejmě proto, 
že to byl vášnivý nimrod. V budově se nacházely obrazy s lo- 
veckou tematikou a stěny zdobily různé trofeje, v patře do- 
konce měl velký lustr z paroží. Od roku 1963 v budově sídlí 
mateřská školka. ~

 Z. Kučerová, kronikářka.  
Zdroj: Pražský uličník, Historie Suchdola, kronika, archiv, 

pamětníci
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městské části, v níž žijeme, pracu-
jeme a tvoříme. Od počátku jsme 
tento prostor, kde naše inscenace 
vznikají, pojali jako místo, které 
chceme svým působením ovlivnit, 
inspirovat, kultivovat. 

Asi tušíme, že jste tak trochu  
„rodinná firma“ i kočovné divadlo, 
má to v sobě něco hodně starého. 
Jak to funguje teď a tady?
S mým mužem nás spojila touha 
společně tvořit – muziku, divadlo 
a později i rodinu. Vnímám to jako 
přirozený vývoj, a pokud naše děti 
zajímá to, co vytváříme a chtějí 
se na tom podílet, budeme rádi za 
společný čas s nimi. Jsme rádi za 
to, že je ještě můžeme něco naučit. 
Ovšem nemůžeme omezit Divadlo 

Líšeň pouze na naši rodinu. To by 
bylo nespravedlivé vůči několika 
desítkám spolupracovníků – herců, 
muzikantů, výtvarníků, podporova-
telů a přátel, z nichž někteří to  
s námi táhnou již přes dvě deseti-
letí. S některými přicházejí už také 
i jejich děti, takže se tu spontánně 
formuje další generace našeho 
souboru. A to kočování nás vždycky 
bavilo. Jsme zvědaví na nová místa, 
nové lidi a prostředí, která nás inspi-
rují, jako je třeba rozhodně Festival 
SLON, na jehož pozvání jsme si na 
podzim zahráli ve stanu na komunit-
ní zahradě představení Putin lyžuje. 

Na konci ledna jste na Suchdol 
zavítali s nevšedním divadlem - 
stínohrou.

Ano. Dospělí i malé děti, kteří viděli 
naše představení Spoutaný trávou, 
byli potěšeni a posíleni nevídaným 
zážitkem až do jara! Podivuhodné 
obrazy, stíny a zvuky, krásný příběh 
vyprávěný loutkami upletenými  
z drátů i z přírodnin. Jevištní poezie 
o životě, smrti i drobném hmyzu pro 
malé i velké snivce. A navíc – jedna  
z hlavních postav vystupující v pří-
běhu byl SLON!

Těšíme se na další spolupráci 
a na suchdolské publikum v rámci 
festivalu SLON. ~

[red]
www.divadlolisen.cz
www.festivalslon.cz

ROZHOVOR
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Zápisy do mateřských škol Gagarinova a K Roztokům

P
řed vstupem do mateřské školy  
je nezbytné promyslet, jak sebe  
a své dítě připravit na první vět- 
ší přelomové období v životě 
dítěte. Dítě opustí rodinný kruh 

známých osob a „samo“ se vydá do 
velkého světa, který je plný neznámých 
dětí a dospělých osob. Najednou dítě 
nemá „své dospěláky“ pouze pro sebe, 
ale musí se dělit o pozornost „cizího 
dospěláka“ se skupinou dalších dětí.  
A nejen dělit, ale často o ni musí usilo-
vat, což může být pro mnohé dítě velmi 
náročné. Proto je nezbytné, aby každý 
rodič zvážil jednotlivé oblasti zralosti 
svého dítěte a posoudil zralost svého 
potomka na tento životní krůček. 

PSYCHOSOCIÁLNÍ ZRALOST
Jedná se o zlomovou událost, kdy  
dítě opouští bezpečí rodinného kruhu 
a vstupuje do většího kolektivu nezná-
mých vrstevníků a cizích dospěláků. 
Nečekaně dochází k delšímu časové-
mu odtržení od rodiny, což některé 
děti nesou velmi těžce, zvláště ty 
citlivější a více do té doby navázané na 
jednu osobu v rodině. K tomu někdy 
ještě přistupuje rozměr „někdo něco 
po mně chce“, protože některé děti 
do té doby neznají pojem „povin-
nost“, znají pouze uspokojení svých 
vlastních potřeb. Některé děti jsou 
ve třech letech připraveny na vstup 
do kolektivu velmi dobře. Většinou 
jsou to sourozenci starších dětí, které 
již školku navštěvují, či děti rodičů, 
kteří je pravidelně, třeba na jedno 
dopoledne, svěří do péče jiné dospělé 
osoby. Naopak děti, zvláště maminek, 
které jsou úzkostnější, mající strach, 
aby se dítěti ve školce něco nestalo, 
nesvěřují dítě do krátkodobé péče ani 
širší rodině, mívají průběh adaptač-
ního období mnohem těžší. Projevem 
adaptačních potíží, jejichž příčinou je 
ponejvíce velká závislost na mamin-
ce (a někdy i naopak), je dlouhodobý 
pláč, nechutenství, vztekání, odmítání 
zapojit se do jakýchkoli školkových 
činností. Letitá zkušenost ukazuje, 
že obecně této psychické a citové 
zralosti dosahují děti až po dosažení 

třetího roku věku, pro děti mladší je to 
většinou mnohem traumatičtější.

SCHOPNOST SEBEOBSLUHY
Vedle psychické a citové zralosti musí 
dítě dosáhnout určité míry samostat-
nosti v sebeobsluze. Předně nesmí  
nosit pleny (ty by se neměly používat 
ani na odpolední odpočinek, jak se 
občas, zvláště u chlapečků, děje), ale 
musí si umět dojít na toaletu. Musí 
umět zvládat základní komunikaci  
s jiným dospělým, umět si říci o své 
potřeby. Proto již nesmí používat dud-
lík, s čímž jsme se již také setkali. Dále  
by dítě mělo zvládnout základy obléká-
ní – poznat, že kalhoty patří na nohy  
a tričko na tělo. Dítě by nemělo čekat,  
až je dospělý oblékne (jak bylo zvyklé  
v batolecím věku), ale mělo by mít 
snahu se samo oblékat. Je jasné, že 
nebude zvládat zapnout zip, knoflíky či 
zavázat tkaničky. K sebeobsluze patří 
také schopnost dítěte se samo najíst 
lžící, příbor přibude postupně do čtvr-
tého roku věku. Rodiče dítěti velmi 
prospějí, když se doma konzumuje roz-
manitá strava – ovoce, zelenina, různé 
pomazánky, tmavé pečivo, omáčky, 
luštěniny, různá masa včetně ryb, 
polévky atd. Všechny tyto druhy potra-
vin jsou běžnou součástí jídelníčku v 
mateřské škole. Doporučujeme omezit 
sladká jídla a dobroty (někdy podávané 
jako náhražka za plnohodnotné jídlo) 
omezit na minimum. 

FYZICKÁ ZRALOST
Dítě by mělo mít i přiměřenou fyzickou 
zdatnost. Jako základ je skutečnost, 
že by rodiče měli využívat naši přiro-
zenou schopnost chůze a maximálně 
všude chodit pěšky. Dítě by se nemělo 
vozit do školky na kočárku či autem. 
Uvědomujeme si, že u školky K Roz-
tokům je doprava autem pro některé 
rodiče možná jistou pracovní nezbyt-
ností, ale i tak zvažte její každodenní 
nutnost. Pravidelná chůze či jízda na 
kole je nejlepší každodenní výchovný 
trénink ke zdravému životnímu stylu  
i dobrému zdraví a navíc své okolí zby-
tečně neobtěžujeme hlukem a zplo-

dinami. V této souvislosti si můžeme 
připomenout slova jedné kamarádky 
na vozíčku – ty můžeš chodit pěšky.

TERMÍNY A PRŮBĚH ZÁPISŮ
V obou mateřských školách se konají 
zápisy na nový školní rok 2022/2023 
v úterý a ve středu 3.–4. května 2022 
od 14:00 do 17:00 hod. Podrobné pod-
mínky pro zápis dětí do mateřských 
škol jsou uveřejněny na internetových 
stránkách: www.msgagarinova.cz 
a www.mskroztokum.cz. K zápisu si 
rodiče donesou vyplněnou Přihlášku 
do MŠ s potvrzením od dětského léka-
ře, Evidenční list, dále svůj občanský 
průkaz a rodný list dítěte. Stačí, aby 
dorazil jeden ze zákonných zástupců 
dítěte. Dítě může přijít s rodičem, ale 
není to bezpodmínečně nutné, jedná 
se o administrativní úkon. Každé dítě 
při zápisu dostane přidělené evidenční 
číslo, pod kterým bude na interne-
tových stránkách školky uveřejněno 
rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte 
do mateřské školy. Do konce květ- 
na dojde k vyhodnocení přihlášek  
a během této doby bude zveřejněno 
rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské 
školy na internetových stránkách. 
Následně budou písemná rozhodnutí 
předána rodičům osobně na schůzce 
či rozeslána poštou. Těšíme se s vámi 
rodiči na viděnou při zápisech.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Probíhají průběžně na základě te- 
lefonické dohody s ředitelkou/ře-
ditelem konkrétní mateřské školy. 
Kontakty jsou uvedeny na webových 
stránkách mateřských škol –  
www.msgagarinova.cz  
a www.mskroztokum.cz. Přijďte se 
svými dětmi, ať si školku prohlédnou. 
Již nyní si můžete mateřskou školu 
prohlédnout díky virtuální prohlídce, 
kterou naleznete na webech obou 
mateřských škol. ~

Jaroslava Barková Hešíková
a Stanislav Zelený 

Zápisy do mateřských škol se dle školského zákona konají v první polovině 
května daného roku, aby tak následovaly dubnové zápisy do základních škol. 

ZE SUCHDOLSKÝCH ŠKOL
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Učebna Robotel

S ystém SmartClass+ naleznete 
ve více než 45 zemích celého 
světa a u více než 9000 různých 
institucí.

Používání digitálních ma-
teriálů ve výuce jazyků je pro žáky 
motivující a vede je k samostatné 
práci. Systém SmartClass+ připravu-
je a distribuuje běžné i nadstavbové 
jazykové aktivity v maximální kvalitě 
na žákovská zařízení, digitálně je řídí, 
monitoruje, ukládá a vyhodnocuje  
na počítači učitele. Systém pracuje  
s vysokou kvalitou přenosu zvuku  
a obrazu, což je pro cíle jazykové 
výuky zásadní. Učitel vede výuku  
v jazykové třídě prostřednictvím 
grafického ovládacího panelu zobra-
zeném na svém monitoru. Komuni-
kace s žáky probíhá prostřednictvím 

textu, obrazu, zvuku nebo nahrávky 
ve vysoké kvalitě. Jelikož zvuk je pře-
nášen digitálně do profesionálních 
sluchátek, každý žák může nerušeně 
poslouchat a poslech si přizpůsobo-
vat vlastním schopnostem a doved-
nostem. Učitelé si chválí možnost 
konverzační spolupráce ve skupinách 
i dobrou dostupnost audiovizuálních 
materiálů. Naopak žáci si pochvalují 
individuální pracovní tempo a mož-
nost disponovat vlastním počítačem.  

Určitě čas nám ukáže další velké 
výhody a přednosti, které jazyková 
laboratoř na naší škole přinese.

 
ZPĚTNÁ VAZBA OD ŽÁKŮ A UČITELŮ
Žáci
  Líbí se mi společná komunikace 
přes sluchátka.

  Interaktivní tabule nám ukáže 
správné řešení.

  Baví mne pracovat s odkazy na 
videa, která souvisí s probíranou 
látkou.

  Víc se na práci soustředím.
  Nestydím se komunikovat před 
ostatními, když mám sluchátka.

  Baví mne poslechy, mohu si je sám 
zastavovat a posouvat.

  Je tu víc práce než normálně.
  Je tu hodně „digital activities“.

A co na to učitelé
Příprava na výuku v této učebně je 
náročnější, ale nese své ovoce, žáci 
se lépe koncentrují a zdokonalují se  
v poslechu, výslovnosti a komunikaci 
v cizím jazyce. ~

Mgr. Helena Pálenská

Během podzimu jsme na naší škole díky čerpání finanční dotace z Operačního 
programu Praha - Pól růstu zprovoznili novou odbornou učebnu pro jazykovou 
výuku – jazykovou laboratoř Robotel neboli SmartClass+. Je to jedinečná  
digitální platforma pro výuku cizích jazyků. 



SU
C

H
D

O
LS

K
É

 L
IS

TY
1/2022

26

Rybička je na Půdě zabydlená
Ani jsme se nenadáli a rok 2021, ve kterém se Mateřský klub Rybička zabyd-
lel v Komunitním centru Půda na suchdolské radnici, se přehoupl do nového 
roku 2022. Nový rok jsme v Rybičce zahájili na adrese Suchdolské náměstí 3, 
Praha-Suchdol 3. ledna Dnem otevřených dveří. To je den, kdy do mateřského 
klubu přijdou jeho stálí návštěvníci, kteří se už nemohou společného setká-
ní po prázdninách dočkat, a také nové děti s rodiči, zvědavé, co je v Rybičce 
čeká. Co tedy může Rybička nabídnout rodinám s malými dětmi a co nás letos 
čeká nového?

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

mají možnost přizpůsobit aktuální 
program kroužků potřebám jejich 
návštěvníků, jejichž věk se stále 
snižuje (0–2,5 roku) i kvůli dřívěj-
šímu nástupu dětí do dětských 
skupin a mateřských škol. Pondělní 
Hvězdičky nabízejí společné zpívání, 
říkání básniček, pohybové aktivity, 
pohádku a výtvarné činnosti. Úterní 
Notičky jsou zaměřené na rozvíjení 
hudebních dovedností – hodně se 
v nich zpívá, hraje na xylofonky, 
tancuje, běhá a nechybí ani pohádka 
s písničkami. Středeční Koníci jsou 
plné pohybu. Zařazujeme rozcvičku 
na známé říkanky, dětskou jógu  
a opičí dráhu. Čtvrteční Žabky jsou 
vedené v duchu pedagogiky M. Mon- 
tessori. Tento kroužek má část  
aktivit věnovanou starším dětem  
a část pro nejmenší, ještě nechodící 
děti. Všichni si tam najdou to své, 
rozvoj individuálních schopností  
a dovedností i společné hry a aktivi-
ty. Rybička má program i pro páteč-
ní dopoledne. Pod názvem Zážitkové 
pátky připravujeme výlety, přednáš-
ky, výtvarné dílny a jiné jednorázo-
vé aktivity. Díky zahájení provozu 
Rybičky v prostorách Komunitního 
centra Půda jsme rozšířili program  
o odpolední herny a výtvarný 
kroužek. Novinkou je také klub 
Pro mamky ve středu v podve-
čer. Do klubu přicházejí maminky, 
které se chtějí vzdělávat (např. na 
kurz Počítač je kamarád, vedený 
IT specialistou), vyrobit si něco 
pěkného nebo jen relaxovat. Pokud 
s sebou vezmou malé děti, mohou je 
svěřit lektorce, která má připravený 

dětský program v herně. V klubu 
jsme šili dětské kalhoty, vyslechli 
vyprávění o Japonsku, malovali na 
hedvábí atd. Do našeho plánu akcí 
zařazujeme i víkendové aktivity pro 
celou rodinu. Je o ně zájem, a proto 
v nich budeme pokračovat. Plánuje-
me maškarní bál, bazárek oblečení 
a sportovních potřeb spojený s pro-
gramem pro děti, nedělní divadelní 
představení aj. Máme radost, že nás 
vedení městské části Praha-Such-
dol organizačně i finančně podpo-
ruje a v rámci komunitních aktivit 
s námi počítá. Za dlouhodobou 

finanční podporu děkujeme také 
Magistrátu hlavního města Prahy, 
Českému sdružení Církve adven-
tistů sedmého dne a Sboru CASD 
Praha 6 - Sedlec. Děkujeme všem, 
kteří na Rybičku myslí a přejí jí zdar. 
O programu a všech akcích bude- 
me veřejnost nadále informovat  
v Suchdolské Mozaice, na informač-
ních deskách a na našich stránkách 
www.klubrybicka.cz. ~

Text a foto koordinátorka  
MK Rybička 

Jitka Michalcová

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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CO SE DĚLO

Učitelská doba covidová
Konec ledna 2022
Vánoční prázdniny už dávno skončily a novoroční tajná 
přání o konci té šílené šachové partie, kterou české školy 
rozehrály v březnu 2020, už dávno vzala za své.  Po pro-
suplovaném podzimu se seznamy nemocných kolegů stále 
nezkracují. Mezi mé učitelské „topky“ řadím suplování on-line 
hodiny, kterou poctivě odučím od začátku do konce. Až se 
někdy v budoucnu zase dočkám své „volné“ hodiny, užiju si 
ji také od začátku do konce a opravím   ú p l n ě   všechny 
sešity. Neprolelkuji ani minutu. 

Pondělí
Ve sborovně je již časně ráno poměrně živo, jdu se také otes-
tovat. „Hurá, jedna čárka, nejsem těhotná!“ Jako každé pon-
dělí se pokouším svým otřepaným vtipem vyloudit úsměv na 
rtech kolegů. Podařilo se. Po kolikáté už?  Veškerou obvyklou 
výzbroj (čti: dezinfekci, mýdlo, papírové ručníky, pytel na 
použité testy, roušky pro zapomnětlivé žáky) mám ve třídě, 
vyrážím tedy pro testy a seznam žáků. Poslušně zaškrtám na 
seznamu všechna potřebná políčka jako ve Sportce. Naštěstí 
jsou dnes všichni „nega“. Nedávná věta mé žákyně „Paní 
učitelko, já mám asi covid…“ mi totiž ještě stále zní v uších. 
Nemusím ji slyšet každý týden. Není tomu tak všude. Třídy 
kolegyň padají do karantény jako figurky pod rukama zručné-
ho šachisty. Doufám, že moje dáma tento týden nepadne.

Úterý
„Dobrý den, paní učitelko, náš syn byl bohužel v úzkém 
kontaktu s osobou pozitivní na covid-19. Dáme vám vědět 
výsledek PCR testu.“ „Děkuji, beru na vědomí.  Dejte vědět. 
Vzhledem k tomu, že s námi byl celé pondělí ve škole, bude 

pozitivní výsledek znamenat pro naši třídu určitá opatření. 
Hlavně všechno dobře zvládněte.“

Středa
Výsledek testu: pozitivní. Přichází v „nejlepší“ čas – na 
sklonku vyučování. V součinnosti s vedením školy komuni-
kuji s rodiči a „stěhuji“ moji třídu do karantény. Na všechny 
potřebné telefonáty a instrukce mé třídě mám zhruba pat-
náct minut, během nichž kolegyně hlídá jinou třídu, kterou 
aktuálně učím. Uf. Všichni mají potřebné informace, děti 
odcházejí domů pro jistotu vybaveny všemi učebnicemi. 
Nikdy s jistotou nevíme, na jak dlouho to bude. Děti, které by 
jinak šly do školního klubu, jsou izolovány. Odporné slovo. 

Čtvrtek
A jsme on-line! „Dobré ráno, děti. Zapněte si, prosím, kame-
ry a vypněte mikrofony.“ Po dlouhé době zase dopoledne  
v roli učitelky – moderátorky – lektorky – animátorky. Během 
celého dne přichází ještě další zprávy o výsledcích PCR tes-
tů mých svěřenců.  Naštěstí už nemají vliv na délku nařízené 
karantény. A naštěstí mají všichni nemocní lehký průběh. 

Pátek 
Učitelka – moderátorka – lektorka – animátorka od 8.00 
opět v akci. 
Těším se, že se už v pondělí uvidíme ve školních lavicích. 
Věřím, že během víkendu nepřijdou žádné další zprávy, že 
zbytek třídy zůstane zdráv. 
Doufám, že se po pondělním bezproblémovém absolvování 
testů ponoříme do učení. 
Neztrácím naději, že dáme covidu šach mat. ~

Učitelka

Pravidelné zprávy z Domu dětí a mládeže  
v naší městské části

V ážení čtenáři, milí příznivci Domu 
dětí a mládeže v Praze na Such-
dole, dovolte nám, abychom vás 
prostřednictvím tohoto článku 
informovali o aktuálním dění  

v DDM na Suchdole. O právě probíhající 
rekonstrukci naší hlavní budovy v Ro-
hové ulici toho bylo řečeno již mnoho, 
netrpělivě sledujeme její průběh a s na-
pětím a velkým očekáváním vyhlížíme 
její konec. Pojďme si tedy čekání zpří-
jemnit novinkami, které vám přinášíme. 
Školní rok 2021/2022 se přehoupl do 
druhého pololetí a naše bohatá nabídka 
kroužků se ve spojitosti s tím bude 
ještě rozšiřovat. Své děti, ale nejen je, 
můžete již nyní přihlašovat na kroužky 
modelářství, do Pokémon klubu, Lego 
klubu. Pro dospělé je nabídka rozšířena 
o anglickou konverzaci s cizincem  

a v případě zájmu je možné do naší  
nabídky zařadit i italštinu s rodilým 
mluvčím. 

V uplynulých měsících jste mohli 
zaznamenat, že proběhlo několik tema-
tických dílen a workshopů, v jejichž re-
alizaci budeme pokračovat i ve druhém 
pololetí. Naše nabídka pravidelných  
a hojně navštěvovaných keramických  
a výtvarných (tvořivých) dílen bude 
nově rozšířena o šperkařství, drátko-
vání, smaltování a tvorbu z pryskyřice. 
Budeme i nadále připravovat herní 
turnaje v deskohraní. Modelářství  
a fotografování se budeme věnovat 
nejen v rámci kroužků, ale i při 
konání pravidelných workshopů. 

Také bychom vás chtěli potěšit 
pestrou nabídkou letních příměstských 
i výjezdových táborů pro léto 2022. 

Bohaté programy pro vaše děti jsou 
připraveny v oblastech přírodo- 
vědy, turistiky, cizích jazyků, logope- 
die, IT, kreativity, tvořivosti, sportu,  
v oblasti taneční a zážitkové. Přípra-
vě a kvalitně sestavenému programu 
věnujeme mnoho a účast spokojených 
dětí na jednotlivých táborech je nám 
tou největší odměnou.

Sledujte, prosím, pravidelně naše 
webové stránky www.ddmsuchdol.cz, 
popř. sociální sítě, kde se dozvíte vždy 
nejaktuálnější informace. 

Těší a naplňuje nás každé osobní 
setkání s vámi a vážíme si vaší přízně. ~

Za tým DDM Praha-Suchdol
Alena Vlková
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Luštění a hry se soutěží,
 

Milé čtenářky, milí čtenáři!
Moc nás těší, že vám můžeme i nadále dělat radost a připravovat pro vás rubriku Pro chytré hlavy. V prvním 
čísle roku 2022 jsme pro vás připravili valentýnskou osmisměrku – a jelikož se svátek svatého Valentýna slaví 
spíše v anglosaských zemích, vybrali jsme citát taktéž odtamtud.  

„Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl(a). Říkáš: miluji slunce, když však svítí, 
jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho _ _ _  _ _ _ _ _ _:  _ _ _ _ _ _  _ _.“  John Lennon

Dále jsme pro vás připravili několik šachových úloh. Tentokrát jsou poměrně náročné. Jako obvykle jsou  
dvě šachové úlohy pro zábavu a jedna C-01/22 je soutěžní. Budeme se těšit na vaše řešení na e-mailu  
sachy.prahasuchdol@gmail.com, a to nejpozději do 25. 4. 2022 do 17 hodin. Nejúspěšnější řešitel(é) od nás 
obdrží poukázku v celkové hodnotě 500 Kč do lokálních obchodů nebo restaurací. 

Šachovou úlohu z minulého čísla správně vyluštili hned dva řešitelé, oba našli klíčový úder bílého Qxe6, 
který použil GM Gary Kasparov v roce 2002 v Linares a porazil tak španělského velmistra, nynějšího nejlepší-
ho šachistu ve Španělsku Francisca Valleja Ponse. Výhercům, J. Fišerovi a J. Erbanovi, moc gratulujeme! 

Přejeme vám příjemné luštění a vše dobré v roce 2022.
Kateřina Dušková a Félix Galán Fernández  

AMOR, CIT, DÁREK, DOTEK, EMOCE, EROS, 

KRÁSA, KVĚT, LÁSKA, LESK, MÍSTO, 

OBJETÍ, POLIBEK, PRSTEN, RADOST, 

ROMANTIK, RŮŽE, ŠÍP, SRDÍČKO, SVĚT, 

SVÍČKA, TANEC, TEPLO, TRIK, ÚSMĚV, 

ÚŽAS, VIBRACE

Zadání šachové úlohy. Řešení úlohy z minulého čísla naleznete na straně 8.

PRO CHYTRÉ HLAVY
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5. 4. 18:00 vernisáž výstavy obrazů v Alšově kabinetu

Bela Schenková
Sama Bela Schenková se řadí mezi výtvarníky reprezentující 
ART BRUT, kam spadají těžko zařaditelná díla, kdy si tvůrci  
vytvářejí vlastní systém, logiku a mytologii. Vystudovala DAMU 
a přes třicet let se věnovala divadlu. Režírovala a hrála po  
celém Česku, na Slovensku, ve Francii, Španělsku, Norsku, 
Dánsku, USA, Mexiku a dalších zemích. Výtvarný cit má  
v genech, jejími předky byli malíř a dadaistický básník Serge 
Charchoune a slovenská malířka a scénografka Ester Šimero-
vá, malovat však začala teprve před dvěma lety. Část výtěžku  
z prodeje svých obrazů, malovaných akrylovými barvami, posí-
lá na podporu opuštěných psů, psích útulků a ochranářů zvířat. Bela Schenková

  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
   PRAHA-SUCHDOL

   srdečně zve na

   130. HASIČSKÝ PLES
   sobota 9. dubna 2022, hotel Galaxie
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Rostlinný odpad tvoří až 20 % obsa-
hu běžných popelnic. Pětina odpad-
ků, které by ještě mohly posloužit 
ozdravení ovzduší, tak končí ve 
spalovně. Topivo je to ale mizerné, 
špatně hoří. Živiny vyletí bez užitku 
komínem. Hlavní město proto nabízí 
majitelům pražských nemovitostí, 
kteří jsou zároveň plátci poplatku za 
směsný komunální odpad, BIOpopel-
nice. Jejich pravidelné vyvážení je 
zdarma. 

A je tu ještě druhá šance! Rostlin-
ný odpad se změní v užitečný kom- 
post. Snížíte obrovské množství 
směsného městského odpadu a pro-
spějete parkům, sadům a zahradám, 
které nám ve městě zlepšují ovzduší.

Co patří a nepatří do BIOpopelnice
ANO
tráva, listí, plevel, košťály, zbytky 
ovoce, zeleniny, rostlin, čajové  

sáčky, kávová sedlina, zemina  
z květináčů, drny se zeminou, 
větvičky, štěpka z větví, piliny,  
hobliny, kůra, seno, sláma 

NE
všechny typy sáčků, obalové mate-
riály, sklo, živočišné zbytky z kuchyní 
mléčné výrobky, tuky, oleje, zvířecí 
exkrementy, uhynulá zvířata, peří, 
chlupy, vlasy, znečištěné piliny, 
hobliny, podestýlky, kamení 

Jak často a kdy budou BIOpopelni-
ce vyváženy
BIOpopelnice se budou vyvážet 1x 
za týden nebo 1x za 14 dní, četnost si 
zvolíte při objednávání služby.

Kde a jak objednat BIOpopelnici
První možnost:
na webu bioodpad.praha.eu vyplňte 
formulář a do 14 dnů obdržíte e-mail 

s registrací, kterou bude třeba 
potvrdit. Následně se v blízkosti 
vašeho domu objeví hnědá BIOpo-
pelnice a můžete třídit.

Druhá možnost: 
navštivte kancelář svozové společ-
nosti Pražské služby, a.s., Probošt-
ská 1, tel.: 284 09 14 26

Třetí možnost:
navštivte na suchdolské radnici  
Ing. Martinu Doubkovou, referentku 
životního prostředí, č. dveří 307,  
tel.: 222 361 425, která vám pomůže 
či poradí.

Dejme BIOodpadu druhou šanci

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

Spolehlivý realitní makléř

Do našeho dobrého 
kolektivu přijmeme 

kadeřnici 
/kadeřníka 
na HPP i zkrácený úvazek či brigádu.

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

Kadeřnictví

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

OVOCNÁŘSKÁ FARMA

PRODEJ  
JABLEK

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

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

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

ne
dě

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

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

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

Jezdíme 
za každého počasí!  Tel.: 724 321 870

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

Pro zajímavější nabídky pojištění 
se zastavte u nás na pobočce.

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

Brandejsovo nám. 1, Praha 6 – Suchdol

Suchdolská 
pobočka 
v novém kabátu!

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

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

INZERCE


