
rrrrr. Známe to všichni. Zvoní na 
hodinu a pak zvoní na přestáv-
ku. Které zvonění jste měli radě-
ji? Naše škola slaví 90 let. Když 
si vezmeme, že by se po celou 

tu dobu chodilo až do deváté třídy, jen 
v jedné budově se zvoněním 18krát za 
den, asi 170 dní v roce již po 90 let… 
je to takový hezký matematický pří-
klad, kolikrát zvonek za 90 let zazvo-

nil. Suchdolská škola za těch 90 let 
zmoudřela, je z ní vážená dáma, která 
na svých žulových chodbách pocítila 
dupot už tisíců a tisíců dětí. Její první 
absolventi sem vodili své děti, potom 
i svá vnoučata. A ta vnoučata zase 
svoje děti a svá vnoučata. Z inkousto-
vých per s násadkou se stala gumova-
cí pera a z kožených aktovek batohy 
s dinosaury či vílami. Víte, co však 

zůstalo stejné? Ochota pedagogů učit 
a kuřecí na paprice v jídelně. Ke staré 
budově se v 90. letech přidala nová 
budova se svými moderními prosto-
rami. Škola se posunula a posouvá se 
dál. A my s ní. Přečtěte si rozhovor  
s paní ředitelkou Alexandrou Kejharo-
vou o tom, jak vnímá současnou tvář 
suchdolské školy. ~

[red]

www.praha-suchdol.cz
praha-suchdol

občasník městské části Praha–Suchdol
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BESEDA PRO OBČANY NA 
TÉMA TEPLO A ENERGIE

ROZHOVOR S ŘEDITELKOU  
ZŠ M. ALŠE MGR. ALEXANDROU 
KEJHAROVOU
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90 let ve školní lavici 
ZŠ M. Alše
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Jsem nervózní. Máma mi obula takové černé lakov-
ky, které kloužou po chodníku. Mám na sobě modré 
pletené šaty s dráčkem, které mě koušou kolem 
krku, a punčocháče se dvěma švy na zadku, i když je 
skoro 20 stupňů. Na zádech se mi pohupuje růžová 
aktovka s Mickey Mousem, do které jsem si už týden 
chystala penál s precizně ořezanými pastelkami.  
V levé ruce pevně svírám pytlík s bačkůrkami  
a v pravé máminu ruku. Je 1. září 1991 a já jdu poprvé 
do školy. Mám se těšit, nebo ne? 
„Jóóó, je to tady!!! Už žádná matika, fyzika, chachá, 
přežili jsme to, sbohééém!“ Velké schodiště u nové 
budovy školy beru skokem po třech schodech dolů 
se zmuchlaným vysvědčením v batohu, který toho už 
hodně pamatuje. Je 30. června 1999 a já opouštím 
základní školu navždy. Jsem přešťastná, že jsem to 
zvládla a že mě přijali na gympl a že mě čeká nejlepší 
léto ze všech. 
Devět let. Devět. Od malého psacího „m” až po 
deriváty uhlovodíků, slovesa fázová a modální nebo 
kvadratické funkce. Nikdy nezapomenu na okamžik 
matematiky v osmé třídě, kdy mi před tabulí paní 
ředitelka Herešová říkala: „Pavlo, Pavlo, hlavně se 
nikdy neživ matematikou,“ a paní učitelka Hlásková 
mi v deváté třídě řekla: „Pavlo, hlavně se té češtiny 
drž.“ Myslím si, po všech těch školních zkušenostech 
mých i mých dětí, že dobrý a vnímavý učitel vám 
může být majákem. Za co jsem suchdolské škole 
vděčná? Že mě připravila na to, co přijde. Na gympl, 
na vysokou, na život. A že jsem se řídila dobrými 
radami. ~

Pavla Bradáčová

Devět let výzev

HORIZONT – CENTRUM SLUŽEB PRO SENIORY
Na Vrchmezí 8, Praha-Suchdol:

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE/PRACOVNÍK 
 v pečovatelské službě

 AKTIVIZAČNÍ PRACOVNICE/PRACOVNÍK  
v denním stacionáři pro seniory,
práce na plný úvazek, nástup ihned. 

Více informací: info@centrumhorizont.cz, 
tel.: 608 237 198

Mateřská škola Gagarinova, Praha-Suchdol:
UČITEL/KA a ASISTENT/KA PEDAGOGA

na hlavní pracovní poměr.
Nástup od září 2022.

Více informací:  
msgagarinova@praha-suchdol.cz, 

tel.: 733 510 450

MČ Praha-Suchdol vyhlašuje 
výběrové řízení na pracovní místo:

FINANČNÍ REFERENT/KA
Práce na plný úvazek, nástup ihned  

nebo dle dohody.
Bližší informace na www.praha-suchdol.cz 

nebo na tel.: 222 361 417, 222 361 416

VOLNÁ MÍSTA

MENZA ČZU
pro závodní restauraci v areálu ČZU:

KUCHAŘ/KA 
práce na HPP, benefity, školení

Více informací: 
jana.macalova@compass-group.cz, 

tel.: 731 438 320
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Historie ZŠ M. Alše
Naše obec až do roku 1931 neměla vlastní školní budovu. První záměr vybudo-
vat vlastní školu se datuje už roku 1880, kdy obec měla 300 až 350 obyvatel, 
začala se rozrůstat a zvyšoval se počet dětí školou povinných. Doposud děti 
docházely do školy v sousedních Úněticích. Cesta do Únětic byla zvláště  
v zimních měsících často neschůdná a pro malé děti i nebezpečná.

květnu roku 1922 přidělil 
Státní pozemkový úřad obci 
pozemek o výměře 5 000 m2. 
Roku 1924 vypsal úřad soutěž 
na návrh budovy. 

V soutěži zvítězil návrh architekta 
Josefa Herinka z Prahy-Troje  
a výstavba byla zadána firmě Bratří 
V. a F. Kavalírové. Se stavbou se 
započalo 24. 11. 1930 a do užívání 
byla  předána 6. 9. 1931. Pravidelná 
výuka se začala 7. 9. 1931. Ředitelem 
školy byl jmenován Karel Pergtold z 
Libčic, škola měla 5 tříd, později byla 
rozšířena o další 2 třídy a vyučovalo 
zde 8 učitelů. V roce 1932 byla vybu-
dována školní kuchyně a v roce 1936 
byl zaveden školní rozhlas.

V roce 1936 navštěvovalo školu na 
400 žáků a 11 učitelů, bylo nutné za-
vést tzv. střídavé vyučování, tzn. že  
jeden týden polovina žáků chodila do 
školy dopoledne, druhá odpoledne 

a po týdnu se vystřídaly. Bylo proto 
třeba zřídit další učebny.

V roce 1982 se vedle budovy školy 
začal stavět šestitřídní pavilon. Jed-
nalo se o montovaný typový dřevěný 
objekt soustavy Chanos od výrobce 
Pozemní stavby Plzeň. Stavba byla 
dokončena v roce 1983, a tak se 
naše škola rozšířila o 6 tříd a malou 
tělocvičnu. V pavilonu byly umístěny   
1. až 3. třídy. Při opravě střechy do-
šlo dne 3. 5. 1990 k velkému  požáru. 
Pavilon byl zcela zničen. 

Opět nastal problém se zajiště-
ním prostor pro výuku. Náhradní 
prostory v té době poskytla budova 
místního úřadu a také Vysoká škola 
zemědělská. Dne 5. května 1992 byl 
na místě bývalého pavilonu polo-
žen základní kámen ke stavbě nové 
budovy školy. Otevření první školy 
postavené po sametové revoluci se 
uskutečnilo 1. září 1993. Slavnost-

ního přestřižení pásky se ujala paní 
Olga Havlová, manželka tehdejšího 
prezidenta Václava Havla. Škola byla 
vybudována jako bezbariérová,  
v objektu byl výtah, prostorné učeb-
ny, tělocvična a také velká kuchyně. 
Komplex s vedlejší budovou z roku 
1931 navštěvovalo v roce 1993  
445 žáků a pedagogický sbor čítal  
27 učitelů. ~

Dle zápisů v kronikách  
MČ Praha-Suchdol zpracovala  
Zuzana Kučerová, kronikářka

ROZHOVOR

Z HISTORIE

říká Mgr. Alexandra Kejharová, ředitelka ZŠ M. Alše

Snažíme se za pochodu  
přijímat další a další výzvy,

Základní škola slaví v tomto školním 
roce významné výročí 90 let své 
existence. Hodně Suchdoláků ji 
absolvovalo, včetně jejich rodičů, 
prarodičů, synů, dcer nebo vnoučat. 
Za tu dobu se ve vedení školy vystří-
dalo několik ředitelů či ředitelek. 
Když jste školu „přebírala”, jaké 
byly vaše cíle? Podařilo se vám jich 
dosáhnout?
Do funkce ředitelky školy jsem na-
stupovala 1. května 2013. Dalo by se 
říci, že dílčích cílů jsem měla mnoho. 
Koloběh každodenního života školy 
je totiž velmi pestrý. K uskutečňová-

ní cílů ve škole však potřebujete mít 
splněn jeden důležitý předpoklad a 
tím je dobrá atmosféra školy. Podle 
mě je to prostředí, kde se všichni 
zaměstnanci cítí dobře, mají klid 
na práci, navzájem se respektují, 
pracují profesionálně. A to se samo-
zřejmě přenáší do výuky, ovlivňuje to 
jednání se žáky a jejich rodiči i s dal-
šími spolupracujícími partnery školy. 
Doufám, že toto se nám společným 
úsilím alespoň částečně podařilo. 
Ale ve škole jste pořád „na cestě“  
k cíli. Nikdy si nemůžete říct, že je 
vše hotovo, splněno, vyřešeno. Je to 

jako byste nesli chobotnici v síťovce: 
jedno chapadlo zastrčíte a další tři 
na vás vykouknou…

Jak jste oslavy výročí vzniku školy 
pojali? Byli do toho žáci nějak zapo-
jení?
Oslavu 90 let školy jsme především 
přesunuli ze září 2021 až na 5. květen 
letošního roku, protože na začátku 
školního roku jsme si vůbec ne-
byli jisti tím, kdy a jaká „covidová“ 
opatření školu postihnou. To se pak 
cokoliv špatně plánuje a připravu-
je. Během dubna se děti ve škole 
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ROZHOVOR

věnovaly historii suchdolské školy. 
Druhé až páté ročníky zpracovávaly 
plakáty podle toho, jaké události se 
udály ve škole po desetiletích. Pro 
čtvrťáky, páťáky a deváťáky připra-
vily v kulturním centru Půda skvělé 
besedy o historii školy paní Bínová 
a paní Wendelová ze Spolku historie 
Suchdola. 5. května jsme v odpo-
ledních hodinách otevřeli školu pro 
všechny pamětníky z řad bývalých 
žáků, rodičů a také zaměstnanců 
školy. Mohli se projít školou, pro-
hlédnout si výstavu, podívat se na 
video o historii školy, občerstvit se 
v jídelně. K nahlédnutí byly všechny 
kroniky a fotodokumentace od roku 
1931. Na závěr zazpíval školní sbor 
Mikeš a učitelské sdružení Růžové 
brýle písničky od Jiřího Šlitra a Ji- 
řího Suchého. Pan Suchý se totiž  
narodil na podzim roku 1931 stejně 
jako naše škola.

Z osobní zkušenosti vím, že 
současní například čtvrťáci nebo 
osmáci jsou úplně jiní než my  
v jejich věku. Vnímáte vy nějaký 
rozdíl v chování či přístupu dětí ke 
vzdělání tehdy, když jste začínala, 
a dnes?
Ve školství pracuji přes dvacet pět 
let a zase tak velký rozdíl nevidím. 
Chování dětí a jejich studium nejvíce 
ovlivní to, v jakém rodinném zázemí 
vyrůstají. Škola, ať je sebelepší nebo 
horší, má samozřejmě také na děti 
vliv, ale to nejpodstatnější si děti ne-
sou z rodiny. Takže je to individuální 
a nedokázala bych to zobecnit. Mění 
se vnější rámec. Děti mají mnohem 
více všeho, jsou vybaveny moderní 
technikou, dostanou se k jakýmkoliv 
informacím, mnohem více cestují po 
světě, v každém okamžiku se mohou 
něčím zabavit. V tom podstatném 
jsou ale děti pořád stejné. Chtějí žít 
v bezpečí, obklopeni láskou, ale také 
se potřebují od rodičů dozvědět, 
co je správně a co není. Řekla bych, 
že toto „objevování“ dnes rodiče 
mnohdy nechávají na dětech i v situ-
acích, ve kterých by měli rozhodovat 
dospělí. A dětem tak ve skutečnosti 
komplikují život.

Zažíváte hodně netradiční situaci  
s pomocí a začleněním ukrajin-
ských dětí do kolektivu ve třídách. 

Jak tuto změnu vnímají ostatní 
děti? Máte nějaký systém, jak  
oběma stranám situaci vysvětlit  
či ulehčit? 
Jsem ráda, že jsme dokázali už 
začátkem března pomoci ukrajin-
ským dětem. Podařilo se to díky 
přístupu všech zaměstnanců školy. 
Jedná se o paní kuchařky, které bez 
mrknutí oka operativně navyšova-
ly počty obědů a vařily i o jarních 
prázdninách, vychovatelky školní 
družiny, které bez řečí uvolnily dvě 
oddělení a školní klub a učitele či 
asistentky pedagoga, kteří v prvních 
dnech dobrovolně zajišťovali chod 
adaptačních skupin pro ukrajinské 
děti.

Musím říct, že mě překvapuje, jak 
se děti z Ukrajiny snaží naučit česky 
a skutečně dělají pokroky. Nyní jich 
je do adaptačních skupin zapsáno 
přibližně sedmdesát. Jinak jsou to 
úplně stejné děti jako české. Jsou 
milé i zlobivé, překračují zákazy, 
něco je nebaví, rády chodí na hřiš-
tě… Někteří komunikují bez zábran, 
jiní jsou uzavřenější.

Dvakrát týdně se účastní výuky  
v našich třídách. Od září už někteří 
z nich budou žáky naší školy. Myslím 

si, že české děti toto vnímají úplně 
normálně, protože ani je nemíjejí 
zprávy o válce na Ukrajině.

Na co jste za školu pyšná?  
V čem je podle vás ZŠ M. Alše  
jedinečná a unikátní? 
Nedokázala bych říct, že jsem 
vysloveně pyšná. Ale těší mě, když 
si uvědomím, že něco snad dobře 
funguje. Myslím si, že se jako vedení 
školy můžeme opřít o dobrý pedago-
gický sbor. 

I když se každoročně potýkáme  
s nedostatkem pedagogů, jádro 
sboru zůstává stabilní. 

Nezbytnou součástí naší školy je 
také velmi kvalitní a profesionální 
školní poradenské pracoviště, které 
nemá každá škola. Vážím si toho, že 
navzdory starostem při organizaci 
jsou naši pedagogové ochotni vyjet  
s dětmi na školy v přírodě, do Dán-
ska, do Anglie, na výlety.

Mám radost, když slyším, jak se 
děti dokážou kultivovaně vyjadřovat 
při jednání školního parlamentu, 
když se úspěšně umístí v nějaké 
soutěži, když jsou zvídavé a projevují 
zájem o nějaký obor. Řekla bych, že 
v Suchdole je velmi dobře nastavena 
partnerská spolupráce školy a zřizo-
vatele. To ocení každý ředitel školy, 
ne v každé obci to tak funguje. 

Jakou vizi nebo cíle máte do  
budoucna? Kde vidíte rezervy a co 
by podle vás bylo dobré podpořit  
a na čem zapracovat? 
Rezerv vidím kopu. Podpořit je 
potřeba mnoho a stále je co vylep-
šovat. Doba je dynamická a školy 
čelí stále novým situacím. Snažíme 
se za pochodu přijímat další a další 
výzvy. Ale to by bylo na hodně dlouhé 
povídání. To nedokážu zformulovat 
do stručné odpovědi.

Rozhodně bych byla ráda, kdyby 
se v naší škole dobře spolupracovalo 
všem: učitelům – žákům – rodičům. 
A doufám, že dokážeme pokračovat 
v modernizaci vybavení školy, které 
se za poslední roky hodně vylepšilo. ~

Děkuji za rozhovor  
a držím palce do dalších let.

Pavla Bradáčová
  

Mgr. Alexandra Kejharová, ředitelka ZŠ M. Alše
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Ceny energií už od loňského roku letí nahoru, příčin je několik. Jednou  
z největších je letošní ruská agrese na Ukrajině. Energiemi bude třeba šetřit 
jednak kvůli našim peněženkám, a také kvůli snížení závislosti na Rusku, které 
hospodářské vazby zneužívá k prosazování svých imperiálních zájmů.

Energiemi se musí šetřit

Kde všude se dá šetřit zemní plyn nebo ropa:
~  Snižme teplotu vytápění v domácnostech, teplota 

19–20°C je obvykle dostatečná, snížením o 1°C se 
ušetří okolo 7 % energie.

~  Nastavme správně kotel na vytápění, to může zlep-
šit efektivitu vytápění až o 8 % energie.

~  Pracujme z domova, průměrná cesta do práce au-
tem je okolo 15 km, třetinu zaměstnání lze vykoná-
vat z domu a zaměstnavatelé by ji měli podporovat.

~  Používejme automobil ekonomicky, sdílejme auto na 
cestách do práce, nastavme klimatizaci o 3 stupně 
tepleji.

~  Snižme rychlost na dálnici, snížením o 10 km/h sníží-
me náklady až o 3 tisíce Kč ročně na domácnost.

~  Choďme pěšky a jezděme na kole, na krátké cesty 
spotřebují automobily velké množství paliva, třetina 
cest autem je kratší než 3 km, použitím jiných způ-
sobů dopravy snížíme zácpy a lokální emise.

~  Používejme hromadnou dopravu.
~  Vynechme letadlo, používejme vlak, uvažujme  

o vlaku jako náhradě za letadlo, noční vlaky jsou 
také možnost, někdy je lepší videokonference.

Je mnoho dalších způsobů, jak ušetřit  
energii a tím peníze:
~  Instalace solárních panelů
~  Výměna plynových kotlů za tepelná čerpadla
~  Řízené větrání s rekuperací
~  Zateplení obálky domu
~  Ekomobilita/elektromobilita
~  Akumulace dešťové vody 
~  Stínicí technika
~  Zelené střechy

 Snižování energetické náročnosti budov je podporová-
no dotacemi z projektů Nová zelená úsporám.
 
EKIS – BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ O ENERGETICKÝCH 
ÚSPORÁCH
Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) 
nabízí široké veřejnosti bezplatné poradenství  
o úsporách energie. V rámci tohoto programu se 
může každý obrátit na kvalifikované odborníky garan-
tované Ministerstvem průmyslu a obchodu a zdarma  
s nimi konzultovat své dotazy. 

Energetičtí specialisté vám poradí při návrhu vhod-
ného zateplení a správného vytápění, při výběru úspor-
ného osvětlení, při plánování rekonstrukce nemovitostí 

a při přípravě dalších projektů energeticky úsporných 
staveb.

EKIS vám také může pomoci s dotacemi z pro-
gramu Nová zelená úsporám, a to tvorbou dotační 
žádosti i další administrativou pro získání dotace. Na 
EKIS odborníky se může obrátit opravdu každý.

Střediska EKIS najdete po celé ČR, konzultovat je 
možné vždy v pondělí a středu od 13 do 17 hodin osob-
ně ve střediscích EKIS nebo pohodlně a bezpečně 
prostřednictvím on-line videohovoru. 

Rady a tipy odborníků najdete také v internetové 
poradně iEKIS, kde i vy můžete zveřejnit svůj odborný 
dotaz. Využijte k tomu on-line formulář a EKIS poradci 
dotaz zodpoví do 7 dnů. 

Další informace jsou na webu: www.mpo-efekt.cz

V našem okolí poradenství EKIS zajišťují tyto společ-
nosti: 

~  EnergySim, s.r.o., Československé armády 785/22, 
Praha 6 - Bubeneč, tel.: 724 509 559,  
e-mail: poradna@energysim.cz, web:energysim.cz

~  Ekowatt z.s., Švábky 2, Praha 8, tel.: 777 366 276, 
e-mail: info@ekowatt.cz, web: www.ekowatt.cz

~  ECOTEN s.r.o, U Zvonařky 994/15, Praha 2,  
tel.: 736 630 021, e-mail: info@ecoten.cz,  
web: www.ecoten.cz

~  Enviros, s.r.o., Dykova 53/10, Praha 10,  
tel.: 724 333 880, e-mail: ekispraha@enviros.cz, 
web: www.enviros.cz

V období, kdy ceny energií výrazně stoupají,  
doporučujeme využít bezplatných poraden EKIS, 
které probíhají v kanceláři nebo on-line. ~

 [red]
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Z mnoha důvodů je správné, abychom měli adresu trvalého bydliště tam, kde 
skutečně bydlíme, např. adresa trvalého bydliště slouží pro komunikaci s úřady, 
děti jsou přijímány do škol a školek v místě trvalého bydliště, stát dělí obcím vět-
šinu daní dle počtu obyvatel s trvalým bydlištěm, počet trvale bydlících je důleži-
tý pro plánování rozvoje obce, zajišťování různých služeb. Občané přihlášením se 
k trvalému pobytu také vyjadřují vztah k místu, kde bydlí.

Změna trvalého bydliště

S amotná změna trvalého 
pobytu není příliš náročná, ale 
s tímto krokem souvisí také 
výměna osobních dokladů.

VŠE ZAČÍNÁ PŘIHLÁŠENÍM 
K TRVALÉMU POBYTU
Nejprve je nutné zajít na ohlašovnu  
v místě nového trvalého pobytu,  
v naší městské části tedy na Úřadě 
městské části Praha-Suchdol (v Po 
a St, 8–11 a 12.15–17.15 hod., přihlá-
šení jednoho občana  trvá asi 10–15 
min.). Na přepážce budete muset 
vyplnit „Přihlašovací lístek k trva-
lému pobytu“ a zaplatit poplatek ve 
výši 50 Kč (s výjimkou dětí do 15 let).

Následovat bude ustřižení rožku 
občanky a vydání prozatímního 
dokladu v podobě žluté kartičky 
označené jako „Potvrzení o změně 
trvalého pobytu“.

Nové místo trvalého pobytu 
je nutné doložit prostřednictvím 
výpisu z katastru nemovitostí, kupní 
smlouvou s razítkem katastru nebo 
smlouvou nájemní. Jestliže své 
nové trvalé bydliště nemáte čím 
doložit, měli byste dodat alespoň 
písemné a úředně ověřené potvr-
zení oprávněné osoby o souhlasu 
s ohlášením změny místa trvalého 
pobytu. Tomuto kroku se můžete 
vyhnout pouze v případě, že daná 
osoba zajde na úřad s vámi a sou-
hlas na přihlašovacím tiskopisu  
k trvalému pobytu potvrdí přímo 
před zaměstnancem ohlašovny.

ZMĚNA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ  
ČLENŮ RODINY
Jste vlastníkem či nájemcem ne-
movitosti? V tom případě můžete na 
její adresu přihlásit také další osoby, 
jako jsou například manžel, manžel-
ka nebo děti. I pro ně však platí, že 

tato změna musí jít ruku v ruce s vý-
měnou osobních dokladů. Při změně 
trvalého pobytu navíc musíte vyplnit 
souhlas s tím, že ve vaší nemovitosti 
budou bydlet další osoby.

CO JE TEDY POTŘEBA KE ZMĚNĚ 
TRVALÉHO BYDLIŠTĚ?
~  vyplnit „Přihlašovací lístek k trva-

lému pobytu“,
~  na ohlašovně předložit platný 

občanský průkaz,
~  doložit vlastnictví bytu či domu, 

nebo
~  doložit užívání bytu.

CO DĚLAT S PŘESTŘIŽENOU 
OBČANKOU?
Po přihlášení trvalého pobytu na 
novou adresu by měly vaše kroky 
směřovat k přepážce Odboru evi-
dence obyvatel a osobních dokladů 
na ÚMČ Prahy 6, Čs. armády 23, kde 
do 15 dnů musíte zažádat o vydá-
ní nového občanského průkazu. 
Nemusíte nic platit a nová občanka 
by měla být připravena k vyzvednutí 
během 30 dnů.

MAJITELÉ AUTOMOBILŮ MUSÍ 
NAVŠTÍVIT ODBOR DOPRAVY
Pokud se vám mění adresa trvalého 
bydliště a zároveň se řadíte mezi 
vlastníky řidičského průkazu, o no- 
vý doklad žádat nemusíte, trvalé 
bydliště se na řidičských průkazech 
neuvádí.

Vlastníte-li ale motorové vozidlo, 
do 10 pracovních dnů musí proběh-
nout změna v registru vozidel, za 
kterou zaplatíte správní poplatek 
50 Kč. Nezapomeňte si s sebou 
vzít osvědčení o registraci vozidla 
(ORV neboli malý techničák), které 
vám vymění za doklad s vaší novou 
adresou, a technický průkaz, kam je 

nutné doplnit údaje o změně bydliš-
tě. Registrační značka vozidla však 
zůstává stejná.

REGISTR VOZIDEL NA MHMP –
 PŘEHLED PRACOVIŠŤ:
~  Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88, 

Praha 10
~  Břevnov, Radimova 2327/39,  

Praha 6-Břevnov
~  Jarov, Osiková 2, Praha 3
~  Vysočany, Na Výběžku 1023/7, 

Praha 9
~  Business Centre Vyšehrad,  

Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4

CO DALŠÍHO JE TŘEBA
 UDĚLAT?
Změna adresy trvalého bydliště se 
pojí také s dalšími kroky. Jednak 
platí oznamovací povinnost zdra-
votní pojišťovně, kam musíte do 30 
dnů nahlásit nové místo trvalého 
pobytu. Můžete to provést písemně, 
osobně, telefonicky či prostřednic-
tvím e-mailu.

Finanční úřad si změnu zjistí sám 
a pošle vám informaci, u kterého 
územního pracoviště nadále budete 
evidováni.

Jste-li v evidenci úřadu práce, 
musíte do 8 dnů od změny adresy 
trvalého pobytu tuto změnu pří- 
slušnému oddělení úřadu práce 
nahlásit.

Jestliže pobíráte důchod, nahlá-
šení změny trvalého pobytu je pro 
vás povinné. Pokud vám důchod 
chodí prostřednictvím složenky, 
stačí na jakékoliv poště vyplnit 
příslušný tiskopis a výplata důchodu 
bude poté převedena do nového 
místa bydliště. Patříte-li mezi osoby, 
kterým je důchod posílán na účet, 
musíte změnu trvalého pobytu ohlá-
sit přímo na ČSSZ.
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JAK TO VIDÍ PRÁVNÍK

JAK TO MAJÍ PODNIKATELÉ?
Jestliže podnikáte a zároveň jste se 
rozhodli změnit místo trvalého poby-
tu, na živnostenský úřad pospíchat 
nemusíte. Novou adresu si daný úřad 
v rejstříku živnostenského podnikání 
změní sám dle údajů uvedených  
v základních registrech. Dejte si však 
pozor na to, že adresa sídla podni-
kání zůstává bez ohledu na změnu 
trvalého pobytu na původním místě.

Chcete-li současně s adresou 
trvalého pobytu změnit i sídlo 
podnikání, příslušný živnostenský 
úřad o tom budete muset zpravit 

do patnácti dnů. Za poplatek 100 Kč 
to jde udělat na kterékoliv pobočce 
živnostenského úřadu. Výjimkou 
je pouze situace, kdy podnikatel již 
dříve uvedl, že sídlo podnikání má být 
vždy shodné s místem trvalého po-
bytu. V takovém případě úřad zanese 
údaje o změně bydliště do živnosten-
ského rejstříku sám.

Změna trvalého bydliště se ve 
veřejných rejstřících (Obchodní rejs-
třík), evidenci skutečných majitelů, 
evidenci svěřenských fondů a rovněž 
tak v evidenci na katastrálním úřadě 
mění automaticky.

KOMU JE JEŠTĚ TŘEBA HLÁSIT 
ZMĚNU TRVALÉHO BYDLIŠTĚ?
~  zaměstnavateli či škole,
~  dodavatelům energií,
~  pojišťovnám,
~  bance a dalším finančním institu-

cím,
~  poště (SIPO, televizní a rozhlasové 

poplatky),
~  ošetřujícím lékařům,
~  telefonnímu operátorovi. ~

 [red]

Datové schránky – povinnost, která nás čeká
atová schránka je v současné době nástroj pro ko-
munikaci se subjekty veřejné správy, jejím prostřed-
nictvím lze vše vyřídit z domova a je zcela zdarma. 
V případě jejího povinného zřízení nelze se subjekty 
veřejné správy již komunikovat jiným způsobem.

            Datová schránka v sobě skrývá jeden důležitý 
důsledek – její majitel musí počítat s tzv. fikcí doručení. 
Tento pojem znamená, že zpráva, která je zaslána do datové 
schránky, se považuje za doručenou desátý den od chvíle, 
kdy se v datové schránce objevila. Vůbec pak nezáleží na 
tom, zda jste se do datové schránky přihlásili, nebo ne, a zda 
jste si ji vůbec přečetli. S tímto důsledkem musí každý majitel 
datové schránky bohužel nadále počítat. Přitom do konce 
roku 2021 platilo uvedené pravidlo jen pro zprávy doručené 
orgány státní správy (ČSSZ, finanční úřady apod.). Od ledna 
2022 však toto pravidlo automaticky platí i pro soukromo-
právní datové zprávy, tedy pro jakoukoli zprávu, která byla 
kýmkoli do datové schránky jejímu majiteli doručena. Jde tak 
např. i o zaslanou fakturu a případné nepříjemné důsledky 
prodlení s proplacením, když se s ní majitel datové schránky 
včas neseznámí. Je možné, aby osoba, pro niž byla datová 
schránka zřízena, zažádala o určení neúčinnosti doručení fik-
cí, a to v prokazatelných případech nemožnosti svou datovou 
schránku otevřít, třeba v důsledku hospitalizace. U některých 
dokumentů, které mohou zasáhnout citelně do práva osob, 
přímo ze zákona fikce doručení neplatí (obžaloba, zahájení 
trestního řízení nebo doručení platebního rozkazu). 

V roce 2022 platí povinnost zřídit si datovou schránku již 
pro všechny právnické osoby, zapsané v obchodním rejstříku 
(neplatí pro spolky vedené v samostatné části obchodního 
rejstříku), mají ji zřízenou advokáti, notáři, insolvenční správ-
ci a státní úřady.

Od roku 2023 budou datové schránky povinně zřízeny všem 
podnikajícím fyzickým osobám (tzv. OSVČ), a to ihned po zá-
pisu do příslušného rejstříku nebo evidence; budou zřízeny 
rovněž spolkům a SVJ. SVJ budou jejím prostřednic-
tvím povinna komunikovat s městskými a obecními 
úřady, státním zastupitelstvím, soudy či policií. 
Schránky zřídí Ministerstvo vnitra automaticky 
například i lidem, kteří využívají občanský průkaz  
s aktivovaným elektronickým čipem, osobám 
s bankovní identitou nebo čipovou kartou pro 
vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu. 

Povinnost komunikace prostřednictvím datové schránky 
dopadne i na ty, kteří si přes internet zjišťují například stav 
svého řidičského bodového konta nebo využijí jinou elektro-
nickou službu státu.

Fyzické osoby mohou ministerstvo vnitra požádat o de- 
aktivaci své datové schránky (jde správně o její „znepřístup-
nění“). Takovouto datovou schránku lze na žádost znovu 
aktivovat, avšak pouze ve lhůtách stanovených zákonem. Ke 
zrušení datové schránky dojde v případě smrti fyzické osoby, 
která ji na své jméno používala. Ministerstvo vnitra tuto da-
tovou schránku po úmrtí fyzické osoby nejprve znepřístupní. 
Ministerstvo zruší datovou schránku po uplynutí tří let ode 
dne smrti fyzické osoby, nebo tří let ode dne zániku právnic-
ké osoby, která nemá právního nástupce. 

Datové schránky mají své nevýhody i výhody. Nevýhodou 
je výše popsaná fikce doručení dokumentu, ať již veřejno- 
právního charakteru (úřední přípis), nebo soukromoprávního 
(faktura apod.). Další nevýhodou je automatické smazání do-
ručených zpráv 90. dnem po jejich obdržení. Je však možné  
si u České pošty zřídit datový trezor, který je zpoplatněn. 
Cena je určena podle počtu uložených zpráv; podle stávající-
ho ceníku je to ročně např. 120 Kč (20 zpráv), 1 320 Kč  
(200 zpráv), 3 300 Kč (500 zpráv) až 29 500 Kč (5 000 zpráv). 
Kdo chce uložit některé zprávy trvale a nechce využít zpo-
platněnou službu datového trezoru, musí si zprávy vytisk-
nout; lze je i stáhnout do počítače či mobilu, případně je 
archivovat na Portálu občana (bezplatná kapacita do 500 
MB). Dokument v datové zprávě převedený do listinné podoby 
prostřednictvím tzv. autorizované konverze má platnost 
originálu. V případě vytištění je dokument považovaný za pro-
stou kopii. Autorizovanou konverzi provádějí pobočky Czech 
POINT, kde každá i započatá stránka vyjde na 30 Kč. 

Výhodou datových schránek je možnost podávat daňo-
vá přiznání, zúčtování pojistného apod. přímo z domova a 

tak i ušetřit náklady za poštovné při této korespondenci. 
Odeslání datové zprávy státním úřadům je zdarma, 

tzv. poštovní datová zpráva (obdoba doporučeného 
dopisu) je zpoplatněna 15 Kč.

Datová schránka se dá zřídit fyzicky na pobočce 
Czech POINT po předložení občanského průkazu 
nebo pasu, nebo na dálku on-line (např. na adrese 

Chcidatovku.gov.cz). ~
JUDr. Zlata Kohoutová

D
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říká MUDr. Jiřina Majerová

ROZHOVOR

Změnila se má tvář, mění se tvář  
Suchdola a mění se i tvář světa a medicíny,

ovolujeme si tímto infor-
movat pacienty suchdolské 
praktické lékařky MUDr. 
Jiřiny Majerové, že 1. června 
2022 došlo k předání  

její praxe MUDr. Janě Šutové.  
MUDr. Majerová odchází do  
zaslouženého důchodu a bude  
v ordinaci pracovat 1–2x týdně  
a jako zástup. 

Pro pacienty se nic nemění, 
registrace a rozsah péče budou 
zachovány. MUDr. Jana Šutová 
pracuje v této ordinaci přes deset 
let a pacienty dobře zná. Navíc 
má atestaci z vnitřního lékařství 
a slouží pohotovostní služby na 
Centrálním příjmu interních klinik 
ve Vinohradské nemocnici, což je 
z hlediska erudice pro její pacienty 
ideální kombinace. Zůstává i zdra-
votní sestřička Jitka Kafková, která 
je velmi ochotná a zkušená. 

Položili jsme při této příležitosti 
MUDr. Majerové několik otázek:

Prozradíte nám něco  
o své praxi lékařky?
Když si vzpomenu na úplný začátek, 
kdy nebyly léky, zdravotní materiál  
a pomůcky či přístroje, a porovnám  
to s dnešními možnostmi a vývojem – 
včetně všudypřítomné digitalizace – 
tak je ten třicetiletý rozdíl veliký! 

Kdysi jsem nastoupila do práce 
jen s razítkem a tužkou, dnes jde 
vše přes elektronické vstupní brány, 
eRecepty apod. Vývoj jde neustále 
dopředu, ze dne na den se musíme 
přizpůsobovat novinkám. Do toho 
přišlo těžké covidové období, nová 
očkování a nyní i bezradní ukrajinští 
uprchlíci před válkou. Se vším si ale 
dokážeme poradit. 

Jak jste se dostala na Suchdol? 
Bydlím v Dejvicích a pracovala jsem 
na poliklinice ve Stamicově ulici ve 
Střešovicích. Náhodou jsem četla 
inzerát v odborném časopise,  

v němž tehdejší vedení MČ Pra-
ha-Suchdol hledalo praktického 
lékaře či lékařku. Považovala jsem 
to za profesní výzvu – je značný 
rozdíl pracovat na poliklinice a zcela 
samostatně, „v terénu“. 

V březnu 1996 jsem pak nastou-
pila jako praktička v tehdejším 
zdravotním středisku na Kamýcké 
ulici 738. Začátky byly těžké; než 
poznáte nové pacienty a jejich ro-
dinné vztahy, vždy to nějakou dobu 
trvá… Po celá ta léta, která jsem  
v ordinaci strávila, jsem se však 
vždy snažila jejich problémy co 
nejlépe vyřešit a lidem pomoci. 

Máte nějakou hezkou vzpomínku  
na pacienta?
Všechny vzpomínky jsou hezké, ty 
méně hezké člověk zaplaťpánbůh 
brzy zapomene. Ale jestli chcete 
slyšet nějakou „humornou příhodu  
z natáčení“: 

Před mnoha lety zaklepala na 
dveře ordinace jedna paní. V náručí 
nesla slepičku. Když jsem se ze-
ptala, co pro ni mohu udělat, řekla, 
že pro ni nic, ale slípka že si zlomila 

nohu. Udělala jsem tedy kuřici im-
provizovanou dlahu – a slepička to 
„rozchodila!
 
Jaké máte plány do dalších let?
Určitě to nebude tak, že budu jen 
relaxovat, i když bych někdy docela 
ráda… Nejsem člověk pasivní. Mám 
fungující vícegenerační rodinu – do 
nedávna jsem se podílela i na péči  
o manželovy rodiče – a tak není  
o rodinné starosti, ale hlavně rados-
ti nikdy nouze. Považuji totiž rodinu 
za jednu z nejdůležitějších věcí  
v životě. 

A už teď se těším na delší léto na 
chalupě, než jsem si doposud mohla 
z provozních důvodů dovolit…  Mám 
totiž moc ráda procházky lesem, 
zahrádku a – bude-li nám dopřáno – 
i možná nějaké ty hory. 

Děkujeme MUDr. Jiřině Majerové  
za téměř třicetiletou službu v prak-

tickém lékařství pro naše občany  
a přejeme jí mnoho zdraví a radosti 

do dalších let. ~

 [red]

MUDr. Jiřina Majerová

D



11

SU
C

H
D

O
LS

K
É

 L
IS

TY
2/2022

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

V
dřívějších dobách se ženy  
o porodu přirozeně dozvídaly 
od příbuzných, kamarádek  
a sousedek a s rozením a péčí 
o děti byly v kontaktu už od 

dětství. Dodnes takto okolí nefor-
málně působí na utváření představ 
budoucích rodičů o tom, co je čeká. 
Sdílení krásných pozitivních příběhů 
je ideální příprava na porod.

Nyní mají nastávající rodiče mož-
nost navštěvovat kurzy předporodní 
přípravy na Suchdole v Komunit- 
ním centru Půda. Kurzy začínají  
v červnu a pokračují v září pravidel-
ně měsíčně. Při lekcích se účastníci 
mohou zastavit a soustředit se jen 
na sebe a své vznikající dítě a samo-
zřejmě získají informace o porodu, 
kojení a péči o miminko. 

Kurzy a poradnu pro kojící ma-
minky povede Vlasta Jirásková, 
která podporuje rodiče v láskyplném 
přístupu k dětem přes dvacet let. Je 
spoluzakladatelkou České asociace 
dul, kde působí jako lektorka a kon-
zultantka budoucích dul. Je matkou 
dvou dospělých dětí a babičkou 
vnoučka.

Vlasta Jirásková o sobě a kur- 
zech prozradila: „Jsem moc ráda  
v kontaktu s lidmi zakládajícími  
nebo rozšiřujícími rodinu. Fasci- 
nuje mě příchod člověka na svět  
a přerod ženy v matku a muže v otce. 
Jsem si vědoma důležitosti období 
přicházení a přivádění dětí na svět 
a jejich souvislostí s atmosférou ve 
společnosti. V mých kurzech přípra-
vy na narození dítěte a rodičovství  
se dozvíte, jak funguje porodní pro-

ces, jak ho prožít beze strachu  
a co nejpříjemněji. Budeme mluvit  
o funkci hormonů, o roli muže 
(bude u porodu, nebo ne, jak ženu 
může podpořit), o tom, jak pomá-
hají komunitní porodní asistentky 
a duly. Seznámíte se s normálním 
průběhem porodu, doporučeními 
ohledně bezpečné a respektující 
péče. Budete se zabývat porodním 
přáním či plánem, svými představa-
mi o tom, jak a kde by měl váš porod 
proběhnout, a co je pro vás podstat-
né. Dozvíte se, jak začít s kojením, 
jak v něm pokračovat i jak prožít co 
nejlépe šestinedělí.  

A co na kurzy říkaly její účastnice?

„V kurzu jsem si ohledně porodu 
rozšířila obzory. Přinesl mi uklidně-
ní, vnitřní jistotu, víc vědomostí, víc 
sebevědomí, abych si mohla prosadit 
mj. i porodní plán. Nejvíc se mi líbila 
lehkost přednášek a široký přehled 
paní Jiráskové.”

Katarína Ch.

„Měla jsem obavy z toho, jak se 
budu chovat v takové vypjaté situaci, 
že se nebudu umět ponořit do sebe, 
že budu brát ohled na okolí, budu se 
stydět před personálem, o manže-
lovi jsem ani neuvažovala… Získala 
jsem sebedůvěru a neměla jsem 
žádný problém s prostředím ani lidmi, 
manžel byl u porodu, ani na chvíli mě 
nenapadlo, že dělám něco špatně,  
a byl to nakonec nejkrásnější zážitek, 
který máme.“

Lada N.

„Kurz mi rovněž přinesl možnost 
být v prostředí, ve kterém jsem se 
mohla svobodně ptát na vše, co mě 
kolem těhotenství, porodu a šes- 
tinedělí zajímalo, a dozvědět se 
erudované odpovědi. Také jsem se 
mohla svobodně vyjadřovat a cítit se 
přijímána – nikdo mé pocity nebo ná-
zory nevyvracel a neodsuzoval nebo 
se nad nimi nijak zvlášť nepodivoval, 
což bylo úlevné.“

Heidi J. V.

Těšíme se na budoucí rodiče. ~
Zuzana Krumpholcová, 

vedoucí KC Půda

Čekáte miminko? Přijďte na kurz do KC Půda!

KURZ PŘÍPRAVY NA NAROZENÍ 
DÍTĚTE A RODIČOVSTVÍ 

Od 7. června 2022 – 
2x týdně v úterý a ve čtvrtek od 

17:30 do 19:30 v klubovně 
v KC Půda.

Od září navážou další běhy  
tohoto kurzu ve stejném čase  

6 x 2 hod.

 Více na www.kc-puda.cz nebo 
na www.porody.net 

UMĚNÍ KOJIT – podpůrná 
skupina s Vlastou Jiráskovou – 

středa 15. června 2022 
od 11 do 12 hodin v KC Půda. 

Povídání o kojení, péči o děti, 
mateřství a rodinném životě. 

Od září budou probíhat setkání 
pravidelně 1x měsíčně.

Vzhledem k aktuální nepříznivé situaci rozhodla rada MČ v červnu o zřízení nového  
pracovního místa v KC Půda - PRACOVNÍK PRO SOCIÁLNÍ A KOMUNITNÍ ČINNOST.  

Tento pracovník bude pomáhat osobám ohroženým sociálním vyloučením se začleněním  
a kromě jiného zejména seniorům a dalším ohroženým osobám poskytovat  

koordinační, podpůrnou a poradenskou činnost v oblasti sociální (např. poradenství  
při přípravě podkladů pro žádost o dávky či příspěvky). 

Bližší informace k tématu a představení sociálně-komunitního  
pracovníka naleznete v příštím čísle Suchdolských listů.

Půda pro budoucí rodiče
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V květnu 2021 byl založen další ze suchdolských spolků –   
Spolek historie Suchdola, z.s. 

Nový suchdolský  
Spolek historie Suchdola

zešel z iniciativy místních 
amatérských badatelů v čele 
s panem Josefem Jánským, 
který už řadu let shromažďuje 

informace a dokumenty z historie 
Suchdola na webu www.historie- 
suchdola.cz. 

Nově vzniklý spolek si klade za 
cíl poskytnout širší platformu 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 zaujmout 
všechny generace – v listopadu 
2021 měla úspěch naše přednáška 
v Horizontu o historii ochotnického 
divadla na Suchdole a pro nejmladší 

zase připravujeme spolupráci se 
základní školou k tématu jejího  
90. výročí založení. 

Společně s panem Bohumilem 
Sommerem jsme více než rok pra-
covali na přípravě výstavy s názvem  
„Z historie řemesel a živností na 
Suchdole“. Chceme návštěvníkům 
výstavy přiblížit nejen příběhy řeme-
slníků a živnostníků na Suchdole, ale 
i poskytnout informace o historii ře-
mesel. Výstava je otevřena v Alšově 
kabinetu na suchdolské radnici ve 
všední dny do konce srpna 2022.

Dlouhodobě prioritním cílem zá- 
jmu našeho spolku je i osud Bran- 
dejsova statku, nejcennější historic-
ké památky na území naší obce, kte-
rá 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 Bran-
dejsova statku sepsali H. Bínová,  
J. Jánský (zakladatelé spolku)  
a B. Sommer knihu s názvem Histo-
rie Brandejsova statku v dějinných 
souvislostech, kterou lze zakoupit 
na https://www.bookla.cz/eshop/
zbozi/10000405.

Ve spolupráci s MČ Praha-Suchdol  
připravujeme informační tabulky  
s QR kódy, které budou rozmístěny  
u významných 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  
prostřednictvím telefonu či adres  
na webu www.spolek-historiesuch-
dola.cz, kde jsou i další informace  
o našich záměrech a cílech čin- 
nosti. ~

Helena Bínová a Petra Wendelová, 
členky Spolku

Zakladatelé Spolku: Josef Jánský, Helena Bínová a Petra Wendelová
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Během prvních tří jarních měsíců zasahovali především u požárů. Při těchto 
zásazích se ukázalo, jak je důležité mít za sebou zásahy tzv. nanečisto, při  
cvičeních. Rychlé reakce hasičů a správné použití techniky v takových akut-
ních případech dokážou zachránit majetek i lidské životy. 

Suchdolští hasiči

březnu suchdolští hasiči 
zasahovali u požáru šest-
krát. Mezi ty nejvýznamnější 
zásahy patří například požár 
domu v Šáreckém údolí,  

kde ze zásahových jednotek byli 
naši hasiči na místě jako první.  
V následné spolupráci s profesio-
nálními hasiči z Petřin včetně pet-
řinské chemické služby, z Holešovic 
a z Pražského hradu se jim podařilo 
v dýchacích přístrojích požár zlikvi-
dovat. 

 Další výjezd k požáru altánku  
a kompostu v Návazné ulici si také 
vyžádal použití dýchací techniky. 
Naši hasiči na místo dorazili jako 
první, a to s oběma vozy – druž-
stvem i cisternou. Z dalšího požáru, 
který byl nahlášený jako požár 
porostu, se po příjezdu vyklubaly 
hořící garáže, které hasiči také 
rychle uhasili.

 Mezi další březnové zásahy 
patřily požáry porostů v Lysolajích, 
na Kamýcké a skládky v Sedlci. Na 
kontě měli i jeden technický zásah, 
a to v ulici Pod Rybníčkem, kde  
čerpali vodu ze zatopené šachty.  
V dubnu pak vyjížděli k požáru trávy 
a na likvidaci vos.

 V květnu dvakrát zasahovali 
na Kozích hřbetech, kde v obou 
případech došlo k požáru lesní hra-
banky. V prvním případě plameny 
díky včasnému zpozorování hasiči 
uhasili sami. Pomocí džberové stří-
kačky došlo k prolití doutnajícího 
místa. Ve druhém případě už to bylo 
horší, byl vyhlášen druhý stupeň 
poplachu. Požár byl rozsáhlý, a to 
na ploše 15 x 15 metrů. Hasiči opět 
vyjeli oběma vozy. Na pomoc přijeli 
kolegové – dobrovolní hasiči z Ly- 
solaj – a profesionální hasiči  
z Roztok, Hradu a Petřin. V pátek 
20. května se naplnila obava meteo-

rologů, kteří vydali výstrahu na silné 
bouřky, a tak hasiči během noci 
vyjížděli ke čtyřem případům, kdy 
šlo o popadané stromy nebo stromy 
hrozící pádem.

Suchdolští hasiči i nadále po- 
máhají v souvislosti s krizí na Ukra- 
jině. Jejich úkolem je rozvážet 
uprchlíky do příslušného ubytování. 

Od března do dubna takto vyjeli 14x 
a odvezli celkem 289 lidí. Společně 
s dobrovolnými hasiči z Horoměřic 
také dodávali humanitární pomoc 
na polsko-ukrajinskou hranici. ~

Michal Frátrik, 
zástupce velitele JSDH  

Praha-Suchdol
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DEN ZEMĚ

M
Č Praha-Suchdol se připojila 
k celosvětové akci DEN ZEMĚ 
a na pátek 22. dubna 2022 
připravila tematický program 
pro školáky i veřejnost. 

Na akci jsme se dozvěděli,  
z jakých důležitých složek se naše 
Země skládá, a že všechny tyto 
složky (pevnina–půda, voda-jezírko, 
slunce–sluneční hodiny, vzduch–kys-
lík, stromy, souš–písek) se nacházejí 
na komunitní zahradě a jak jsou pro 
nás nepostradatelné a potřebné. Na 
programu byl též stánek věnovaný 
třídění odpadu, kde jsme si předvedli, 
jaký odpad kam patří, jaké kontej-
nery máme a jak je to pro životní 
prostředí důležitý koloběh. Zajímavá 

byla ukázka plné tašky odpadků po 
jedné rodinné snídani: když se obsah 
vytřídí, neskončí ve směsném odpadu 
vůbec nic. 

Zástupci Českého zahrádkářského 
svazu přinesli své výpěstky, poznávali 
jsme rostlinky i semínka a společně 
jsme sázeli do vyvýšených záhonů  
i do květináčů. 

Programu se zúčastnili i suchdol-
ští myslivci, kteří připravili stánek  
o myslivosti s nejrůznějšími ukázkami 
a kvízy, kde jsme si mohli vše osahat 
a mnohé zajímavosti se dozvědět. 
Myslivci nám předvedli své lovecké 
psy a jejich výcvik. Představilo se 
také sokolnictví – káně Románek nám 
ukázal rozpětí svých křídel i to, jak si 

umí doletět pro kousek masa k panu 
sokolníkovi. 

Členky MK Rybička si vzaly na sta-
rost ty nejmenší, připravily divadelní 
představení o pilných včelkách a spo-
lečně s dětmi jsme renovovali hmyzí 
hotel. I když počasí našim aktivitám 
moc nepřálo a občas se objevila pře-
háňka, vydrželi jsme a společně jsme 
si DEN ZEMĚ užili.

Děkujeme zahrádkářce Amálce, 
suchdolským myslivcům a MK Rybič-
ka za tematické aktivity.

Na závěr snad jen motto: „Příroda lidi 
nepotřebuje, to lidi potřebují přírodu“. 
Tak se toho držme a neničme si ji. ~

 [red]

 
Na chodníku a silniční  
vegetaci se neparkuje
Vážení řidiči,
obracím se na vás s prosbou, abyste při parkování využívali 
místa, kde je stání dopravními předpisy povoleno, a nebo 
např. dvory a garáže u svých nemovitostí.
Parkováním na silniční vegetaci nebo na chodníku se 
dopouštíte přestupků.

Děkuji za pochopení.
Petr Hejl, starosta městské části
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Milé dámy, děvenky i báby, nastal čas oprášit 
svá košťata a užít si filipojakubskou noc! 

S
uchdolské čarodějnice se slétly, 
po dvou nevydařených letech, 
na hřiště za sokolovnou v pátek 
29. dubna. A sláva to byla ve 
velkém stylu. Dámy se nenecha-

ly zahanbit a načančaly se, pánové je 
podpořili a ty nejmenší nezkušené  
ratolesti se přišly zaškolit pro další 
léta. Čarodějnice Zuzana začala 
pořádný výcvik s koštětem. Nejprve 
rozcvička, pak důkladný nácvik létání 
– a už to svištělo po hřišti. Mladé ča-
rodějnice i čarodějové se hned přidali  
a za doprovodu hudebních pecek 
začaly soutěže. Přidal se i DJ Martin, 
který vyčaroval spoustu hudební 
zábavy a lákadel od balónků přes 
bubliny až po kouřovou diskotéku.  
Po tancovačce se děti pustily do sou-
těží – pochytaly pavouky na háček, 
prolezly pavučinou, okroužkovaly 
veškerou havěť a trefa do plechovek 
a na krysy jim šla také velmi dobře. 
Škoda jen, že žádná krysa nevydržela 
na příští ročník… Čarodějnice na-
vštívily salón, kde se nechaly krásně 
pomalovat, a vyrobily si kouzelnou 
hůlku a svoji papírovou podobiznu. Za 
odměnu se mohli všichni vyřádit na 
nafukovací klouzačce a dát si dobrou 
zmrzlinu či cukrovou vatu. 

Když už se blížil večer, nastal čas 
zapálit vatru a opéct buřtíky. K plápo-
lání ohně nám příjemně hrála kapela 
Živá huba a všem bylo dobře. 

Děkujeme pracovní četě, suchdol-

ským hasičům, členkám Domu dětí  
a mládeže, DJ Krulichovi a dobrovol-
níkům, kteří významně přispěli  
k vydařené akci. ~

 [red]

BUĎTE VIDĚT – 
reflexní samolepky pro chodce i cyklisty

Sdružení místních samospráv ČR s přispěním Fondu zábrany škod, zřizo-
vaným Českou kanceláří pojistitelů, nabídlo bezplatně obcím a městským 

částem pro zvýšení bezpečnosti obyvatel distribuci reflexních terčíků.  
MČ Praha-Suchdol umístila zásobník s reflexními samolepkami na Suchdolské 

náměstí a na hřiště Na Rybářce. 

Neplýtvejte zbytečně reflexními nálepkami svévolným polepováním  
po mobiliáři, ale využijte je pro svoji bezpečnost. Děkujeme.
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NÁZORY Z ŘAD ZASTUPITELŮ

pozice člověka žijícího na Suchdole se nutně musíme 
zamyslet nad otázkou, která se dotýká každého z nás. Co 
udělat pro to, aby služby na Suchdole fungovaly lépe?

V minulém příspěvku zde byl zmíněn rozvoj Suchdola. 
Ten vnímáme nejen jako otázku nové výstavby, ale také 

z pohledu nabízených služeb. A právě v této oblasti je, z našeho 
pohledu, co rozvíjet. 

Určitě nám dáte za pravdu, že jednou z nejpalčivějších otá-
zek, která se nás všech dotýká, je absence obchodu s potra- 
vinami. Pokud píšeme obchod, máme na mysli prodejnu veli- 
kosti Lidlu v Horoměřicích. Takové obchody splňují poptávku  
po širší nabídce zboží za rozumnou cenu. To je to, co chceme  
a potřebujeme. My dříve narození si pamatujeme, že Suchdol 
měl v minulosti 3 „velké“ samoobsluhy. Ty však postupně zanikly, 
až zbyla jen ta jediná, na Výhledech. Téma chybějícího obchodu 
se objevilo ve volebním programu všech stran kandidující u nás 
v minulých volbách. Bohužel, ani po  
4 letech nemáme pocit, že došlo k naplnění volebních slibů.

Jakožto dobře fungující protipól výše uvedené problematiky 
vnímáme sběrný dvůr. Jeho provoz je stabilní, lidé se naučili jej 
hojně využívat. Právě toto přispívá k větší čistotě  
v naší městské části. Nešla by však i tato služba dále rozvinout? 
Co třeba přidat k ní půjčovnu nářadí, zahradní techniky 
nebo zajištění svozu odpadu pro naše starší spoluob-
čany přímo u jejich domovů? Tak, aby se ti, kdo celý 
život tvrdě pracovali, cítili na Suchdole skutečně jako 
doma? Tito lidé si jistě zaslouží naše uznání i pomoc!

Podíváme-li se na volnočasové aktivity, Such- 
dolu chybí naprosto zásadně místo pro sport i relax. 

Zóna, kde by mohli lidé v klidu posedět, zajezdit si na kolečko-
vých bruslích, udělat si piknik, zahrát pétanque, nebo  
se osvěžit ve stánku s občerstvením. A co ještě přidat k tako-
vému místu půjčovnu sportovního vybavení? Právě takové úsilí 
zapojí do zdejšího dění také teenagery, pro které se sportovního 
vyžití na Suchdole dnes zoufale nedostává. Postačuje skutečně 
komunitní zahrada, ve stavu, ve kterém se nachází, všemu výše 
zmíněnému? Za nás musíme říci jednoznačné NE! Suchdolští by 
si rozhodně zasloužil více.

A v neposlední řadě je zde otázka vzdělávání; v tomto směru 
odvádějí skvělou práci ředitelé naší základní školy i Mateřské 
školy Gagarinova. Věřím, že právě oni by, jakožto lidé spolupodí-
lející se na budoucí podobě Suchdola, uvítali naši pomoc v ob- 
lasti nejmodernějšího technického vybavení. Základní škola již 
léta trpí nedostatkem prostoru pro sport. Ať už se jedná o ven-
kovní, tak i vnitřní sportoviště s dostatečnou kapacitou. Nejde 
totiž jen o nějaké “prostory”. Jde o naše děti. A jejich pohyb, 
který bychom měli, zvláště v dnešní době, výrazně podporovat.

Jsme si jistí, že každý z nás se čas od času zastaví u místa, 
případně nedostatečné služby, které by chtěl zlepšit. Proč si 
však nechávat tyto podněty pro sebe? Máte zde zvolené zástup-
ce (zastupitele) a radnici. To je to místo, kam se můžeme - a měli 

 bychom - obracet. Jedině tak je šance dobrat se změny k 
lepšímu. Lepšímu životu pro nás, pro Suchdol i pro naše 

děti.
Přejeme vám krásné a pohodové letní dny a pře-

dem děkujeme za všechny vaše podněty. ~

Marek Bor, zastupitel za Sdružení občanů  
pro rozvoj Suchdola, a Kristýna Janstová

Jak zlepšit služby na Suchdole?

 

Výstavba splaškové kanalizace na Suchdole je dokončena
etos v květnu byla dokončena výstavba splaškové 
kanalizace v naší městské části – zbývající část páteřní 
kanalizace v ul. Kamýcká. Jejím zhotovitelem byla 
společnost Subterra a.s. a samotná stavba ve velkých 
hloubkách nebyla vůbec jednoduchá. Nyní na Suchdole 

zbývá napojit na kanalizaci jen několik samostatně stojících 
domů v ulici Za Sokolovnou, v současné době se zpracovává 
projektová dokumentace. 

Výstavba splaškové kanalizace byla zahájena v listopadu 
2016 na Budovci. Na zahájení se ale čekalo přes 10 let, proto-
že tehdejší primátor Bém v roce 2004 zakázal její výstavbu 
kvůli postoji městské části k dálničnímu okruhu. Poděkování 
patří radní Plamínkové, která tuto kletbu zrušila. Výstavba 
splaškové kanalizace se pak postupně prováděla v Horním 
Sedlci, na Starém Suchdole, Výhledech či v ul. Dvorské  
a investiční náklady dosáhly zhruba 200 mil. Kč. 

Na našem území také v posledních letech probíhala obno-
va vodovodů, konkrétně v ulicích U Kruhovky, Ke Kladivům  
a v řadě ulic na Novém Suchdole, dále byly téměř 
100leté řady obnoveny v ulicích v Horním Sedlci a na 
Budovci. Investice se celkově vyšplhaly na částku 
téměř 150 mil. Kč.

Na řadě míst bylo nutné přeložit rozvody elek-
třiny a veřejného osvětlení či připravit rozvody 
optických sítí. Až pak bylo možno zahájit celkovou 
rekonstrukci ulic, tj. vozovek a chodníků. Nové povr-

chy jsou hotové v ulicích Nového Suchdola a v ulicích Májová, 
Lysolajská, Výjezdní na Budovci. Tyto investice dosáhly 
částky okolo 70 mil. Kč.

Na podzim tohoto roku očekáváme zahájení rekonstrukce 
části ulice Vysokoškolské, která bohužel zůstala po stavbě 
splaškové kanalizace bez finálních úprav povrchů vozovky, 
proto je zde již několik měsíců prašný povrch. V příštím roce 
by pak měly následovat rekonstrukce ulic Ke Stavebninám, 
Hašlerova, Majerové, Přeletová a část Návazné.

Na rekonstrukci komunikací na Budovci včetně nového 
vzhledu Suchdolského náměstí se nyní připravuje projektová 
dokumentace.

Oprava či rekonstrukce části ulice Suchdolské, v úseku 
Kamýcká – U Nového Suchdola, která je v nevyhovujícím 
stavu, je podmíněna výstavbou dešťové kanalizace v Horním 
Sedlci. Zahájení této stavby se předpokládá během příštího 
roku. 

Investorem těchto staveb bylo ve většině případů hlavní 
město a jsme rádi, že se podařilo tyto důležité infra-

strukturní stavby provést, i když někdy bylo toho 
kopání až dost. Věříme, že se nám podaří další 
investice do naší městské části připravit a získat 
na ně prostředky nejen od Prahy. ~

 Ing. Andrea Hrobská Mináriková,  
zastupitelka za Sdružení občanů Suchdola

L
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INFORMACE

Řešení šachových úloh z čísla 1/2022.

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se v MČ Praha-Suchdol konají 
volby do Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol a Zastupitelstva 

hlavního města Prahy. Další informace na webových  
stránkách www.praha-suchdol.cz, záložka Volby.

MČ Praha-Suchdol hledá zájemce o práci ve volebních  
komisích. Zájemci se mohou hlásit na tel.: 220 921 218,  

případně na e-mail: posta@praha-suchdol.cz.
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Zahrady se hřbitovem  
u kaple sv. Václava

N
a novém hřbitově bude prostor 
jak pro klasické formy pohřbívá-
ní, tak i pro moderní.

Pro ukládání rakví bude  
možné využít běžné hroby  

a dvojhroby, urny bude možné ukládat 
do kójí v kolumbáriu, do urnových 
hrobů anebo i do klasických hro-
bů pod hrobovou desku. Do hrobu 
budou moci být po dobu trvání tlecí 
doby, která je 10 let, umístěny pouze 
2 rakve, jedna na dno hrobu, druhá 
pak nad ni. U dvojhrobu při zachování 
stejného principu až 4 rakve.

 V kóji v kolumbáriu bude prostor 
pro 4 urny. Do urnového hrobu bude 
možné ukládat větší počet uren, dle 
velikosti schránky na urny. 

Dále zde bude možné pohřbívat 
zpopelněné ostatky do vsypové  
loučky nebo ke kořenům v Háji vzpo-
mínek a také rozptylovat na rozptylo-
vé loučce.

Středem celého areálu prochá-
zí cesta ke kapli a Kozím hřbetům, 
na sever od ní kromě kaple bude 
rozptylová loučka a Háj vzpomínek. 
Oplocená část hřbitova, která je na jih 
od cesty a kde budou klasické hroby 
a vsypová loučka, je centrální pěšinou 
podélně rozdělena na severní a jižní 
část. Náhrobní zídky z litého betonu 
člení hřbitov na sekce, ve kterých 
budou vymezena hrobová místa pro 
jednotlivé formy pohřbívání. Hrobová 
místa budou číslována samostatně 
v každé sekci a čísla hrobů budou 
umístěna na rámu okolo hrobu.

Hrob, resp. hrobové zařízení se 
bude skládat z náhrobní desky zavě-
šené na náhrobní betonové zídce  
a standardně ze žulového rámu okolo 
hrobu, který může být zaklopen žulo-
vou hrobovou deskou nebo vymezo-
vat prostor pro záhonek s květinami. 
Vybrané sekce budou dále určeny pro 

tzv. zelené hroby, které budou vyme-
zeny jen zavěšenou náhrobní deskou 
a hrob bude zatravněn bez obruby. 
Část urnových hrobů, které nebudou 
u náhrobních zídek, bude mít náhrob-
ní desku s informacemi o zemřelých 
položenou na žulovém rámu, který 
vymezuje hrob.

Kóje v kolumbáriu budou uzavřeny 
žulovými deskami, které jednotně 
pořídí městská část a jednotlivým 
nájemcům je pak bude odprodávat.

Rozměry, materiálové provedení  
a formy uspořádání jednotlivých  
typů hrobů, náhrobních desek a ná- 
vrhy uspořádání nápisů na náhrob-
ních deskách jsou popsány v Pod- 
mínkách hrobových zařízení, které 

jsou umístěny na webu městské  
části v sekci Hřbitov. 

Provozovatelem hřbitova bude 
městská část. Hrobová místa pro kla-
sické i urnové hroby, kóje v kolumbá-
riu a místa na vsypové loučce budou 
zájemcům pronajímány na dobu  
10 let. Rozptyl na rozptylové loučce  
a vsyp ke kořenům budou zpoplatně-
ny jednorázově. 

 V dokončované etapě nového 
hřbitova bude prostor pro celkem 744 
hrobových míst, z toho bude 99 kójí 
v kolumbáriu, 41 hrobů, 9 dvojhrobů, 
158 urnových hrobů a 437 míst na 
vsypové loučce. Při přidělování hro-
bových míst nebudou nyní dvě sekce 
využívány, následně bude podle zájmu 

Stavba nového hřbitova u kaple sv. Václava se chýlí k závěru a na podzim  
připravujeme jeho otevření. Návrh hřbitova, který vznikl na základě výsledků  
architektonické soutěže, připravila projekční kancelář Objektor, kterou tvoří  
MgA. Václav Šuba a MgA. Jakub Červenka. Stavbu provádí společnost EKIS s.r.o.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Fresky v kapli

ákladní plochy stěn jsou pojed-
nány bílým vápenným nátěrem. 
Iluzivní oltářní obrazy nik po 
stranách lodi kaple zobrazují dva 
muže. V levém oltáři je obraz  
s postavou muže s plnovousem 

oděným v černý řeholní hábit. V pravé 
ruce drží berlu zakončenou točenicí. 
Zřejmě se jedná o sv. Benedikta. Po 
pravé straně je nika s postavou muže, 

zřejmě sv. Prokopa. Oděv muže má 
znaky biskupského oděvu – zkrácená 
rocheta, volně splývající štóla, mitra, 
rukavice a berla s točenicí. Postava 
drží v levé ruce berlu, v pravé ruce drží 
na řetězu uvázaného černého psa. 

Kolem roku 1807 byla kaple opravo-
vána. Původní fresková výmalba byla  
v horních rozích oltářů doplněna  
o andílky a k hlavnímu oltářnímu obra-

zu přibyli po levé straně sv. Nepomuk, 
po pravé straně sv. Ludmila.

V současné době probíhá fixa-
ce a tmelení omítek a následně 
bude provedeno retušování maleb.
Restaurování vnitřní výmalby bude 
dokončeno do konce letošního srpna. 
Další informace jsou uvedeny na webu 
městské části. ~

  [red]

Od podzimu loňského roku probíhá v kapli sv. Václava restaurování původní  
barokní výmalby provedené na vápenné omítce při stavbě kaple v roce 1755.  
Jedná se o iluzivní malbu oltářní architektury. Malby byly provedeny technikou  
al fresco, tedy malbou do vlhké omítkové vrstvy. Malovaný oltář je bohatě členě-
ný se středovým oltářním obrazem s figurálním motivem, který zachycuje vraždu  
sv. Václava jeho bratrem Boleslavem. 

rozhodnuto, zda zde budou hroby 
klasické nebo urnové.

Zájemci o nájem hrobového místa 
se mohou přihlásit u asistentky sta-
rosty paní Jany Motejzíkové na  
tel. č. 222 361 419 nebo na e-mailu: 
hrbitov@praha-suchdol.cz. Pro přihlá-
šení kromě kontaktů uveďte prefe-
renci druhu hrobu, který si plánujete 
najmout (hrob, dvojhrob, urnový hrob, 
kóji v kolumbáriu či místo na vsypové 
loučce; u hrobů pak, zda máte zájem 
o klasický hrob se žulovým rámem či 
zelený hrob bez rámu).

V budoucnu bude možné hřbitov 
rozšířit na ploše směrem ke Kozím 

hřbetům, kde nyní bude přírodní park.
Součástí zahrad se hřbitovem  

u kaple sv. Václava je i Suchdolský 
sad, kde je vysázeno 27 ovocných 
stromů, které jsou věnovány čestným 
občanům městské části Praha-Such-
dol, a Lidická hrušeň, jež je vypěs-
tována ze štěpu stromu, který přežil 
vypálení Lidic.

Další informace ke stavbě hřbitova 
jsou na webu městské části  
www.praha-suchdol.cz/hrbitov. ~

[red]

Hrobové místo Cena
pro

urnový hrob 400 Kč/rok
hrob 650 Kč/rok
dvojhrob 1 050 Kč/rok
schránka 
v kolumbáriu 600 Kč/rok

místo ve vsypové 
loučce 300 Kč/rok

užití rozptylové 
loučky 1 000 Kč/rozptyl

vsyp ke kořenům 1 000 Kč/vsyp

Na obnovu freskové výmalby je vyhlášena veřejná sbírka – můžete poukázat finanční prostředky na účet 
6013925309/0800 u České spořitelny. Děkujeme.

Tmelení omítek  Náčrtek oltářního obrazu, který znázorňuje vraždu sv. Václava
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Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na 
svém jednání dne 31. března kromě 
jiného:

~ schválilo účetní závěrku městské 
části Praha-Suchdol za rok 2021.

~ schválilo navýšení rozpočtu MČ Pra-
ha-Suchdol na rok 2022 o ponechané 
nevyčerpané účelové prostředky, kte-
ré byly městským částem hl. m. Prahy 
poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy 
v roce 2021 a v předchozích letech, 
k čerpání v roce 2022 v celkové výši 
57 716 811,66 Kč.  

~ schválilo navýšení rozpočtu městské 
části Praha-Suchdol na rok 2022  
o účelovou investiční dotaci ve výši 
10.000,00 tis. Kč na akci Zahrady se 
hřbitovem u kaple sv. Václava.

~ schválilo navýšení rozpočtu městské 
části Praha-Suchdol na rok 2022 ve 
výši 960.782,61 Kč, které se vztahuje 

k projektům schváleným v rámci Ope-
račního programu Praha – Pól růstu na 
akci Modernizace jazykového vzdělává-
ní na Základní škole Mikoláše Alše.

~ souhlasilo s Memorandem o spolu-
práci na tvorbě společného spádového 
území.

~ vzalo na vědomí zprávu o krocích, 
které městská část Praha-Suchdol 
učinila v oblasti podpory uprchlíkům 
z Ukrajiny před válečným konfliktem  
v jejich vlasti; schválilo navýšení 
rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 
2022 o celkovou účelovou rezervu  
na zajištění předpokládané nezbytné 
pomoci uprchlíkům z Ukrajiny ve výši  
1 mil. Kč.

~ vzalo na vědomí informaci o pokra-
čování přípravy akce Multifunkční hala 
s venkovním sportovištěm u ZŠ; uložilo 
pokračovat v přípravě stavby.

~ schválilo realizaci akce Kanalizace 
Na Mírách s náklady na stavby dle 

rozpočtu z r. 2022 ve výši 7,9 mil. Kč 
bez DPH.

~ schválilo realizaci akce Přípojky 
inženýrských sítí s předpokládanými 
celkovými náklady na akci ve výši  
3 mil. Kč.
            
~ schválilo realizaci akce Vodovod Na 
Rybářce s odhadovanými náklady ve 
výši 1,5 mil. Kč bez DPH. 

~ souhlasilo s Metodikou spoluúčasti 
investorů na rozvoji území hl. m. Prahy 
(ver. 5.0-2021), kterou schválilo ZHMP 
usnesením číslo 33/8 dne 27. 1. 2022  
a která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

~ stanovilo v souladu s ustanovením 
§ 88 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
počet členů Zastupitelstva městské 
části Praha-Suchdol na volební období 
2022 až 2026 na 15 členů.

Příští jednání zastupitelstva se koná  
v úterý 28. 6. od 18 hodin.

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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SMACKER

Od 1. dubna 2019 je městská část Praha-Suchdol partnerem evropského  
projektu SMACKER, který je zaměřen zejména na podporu služeb veřejné  
hromadné dopravy a motivaci cestujících k využívání udržitelných alternativ  
k autu. Praha-Suchdol je zasažena narůstající dopravou zejména dojíždějících 
obyvatel Středočeského kraje. SMACKER poskytl cenné nástroje, jak nastarto-
vat řešení celé situace.  

Přínosy projektu SMACKER  
pro naši městskou část

rojekt byl financován z 85 %  
z programu Interreg Central 
Europe. Na svoji spoluúčast, 
která činila 15 % z celkového 
rozpočtu, dostala městská část 

navíc příspěvek od hlavního města 
Prahy. Manažerkou projektu je  
Ing. Gabriela Lněničková, administra-
tivu a finance mají na starosti Zuzana 
Krumpholcová a Ivana Poláková. 
Městská část spolupracuje také s ně-
kolika odbornými konzultanty. Co tedy 
projekt městské části přinesl nebo  
v budoucnosti přinese?

Ve spolupráci se společností PRO 
CEDOP byly zpracovány studie termi-
nálu Výhledy a urbanisticko-dopravní 
studie území Na Mírách, které budou 
sloužit jako podklad pro změnu územ-
ního plánu a další rozvoj Suchdola. 
Výstupy obou studií byly prezentovány 
a diskutovány na besedách s občany  
v září 2020 a 2021 a jsou ke stažení  
na webu www.praha-suchdol.cz/
smacker.

Další setkání s občany proběhla  
v srpnu 2020 – Budoucnost dopravy 
na severozápadě Prahy a v květnu 
2021 – Zdravý rozvoj Suchdola a okolí.  
V současnosti připravujeme další akci 
pro veřejnost, která se bude konat na 
suchdolské radnici 21. června od 18 
hodin. Cílem je blíže seznámit občany 
se strategickými prioritami a záměry 
a přizvat je k rozhodování o udržitelné 
dopravě nejen v naší městské části.

Důležitou součástí projektu je  
komunikace a spolupráce se samo-
správami a dalšími organizacemi  
v rámci nové platformy „Local Mobility 
Forum“. V období září 2019 – květen 
2022 městská část uspořádala celkem 
osm setkání, kde zástupci městských 
částí, obcí, Magistrátu hl. města Prahy, 
Středočeského kraje a odborných 

institucí diskutovali problémy  
související s dopravou a výstavbou  
a hledali efektivní řešení s cílem 
zajistit udržitelný rozvoj v severo-
západní části pražské aglomerace. 
Městské části a obce se shodly na 
společné vizi a strategických priori-
tách a deklarovaly vůli pokračovat ve 
spolupráci podpisem memoranda. MČ 
Praha-Suchdol tak převzala aktivní roli 
při řešení výzev zejména v oblasti udr-
žitelné dopravy a vybudovala si dobrou 
reputaci mezi zástupci samospráv na 
severozápadě Prahy.

V průběhu projektu městská část 
spolupracovala také s Českou země-
dělskou univerzitou (ČZU), která má 
se svými 20 000 studenty významný 
vliv na dopravu na Suchdole. Proběhlo 
několik setkání se zástupci univerzity 
a studenty, kteří byli seznámeni s cíli  
a aktivitami projektu SMACKER.   
V březnu 2022 se uskutečnil dopravní 
průzkum při vjezdech do areálu ČZU. 
Studenti oslovovali přijíždějící řidiče 
a vyplňovali dotazníky s otázkami na 
frekvenci cest a důvodech (ne)využí-
vání různých druhů dopravy. Výstupy 
z průzkumu byly zpracovány do závě-
rečné zprávy, která rovněž obsahuje 
doporučení k podpoře udržitelné 
mobility v rámci České zemědělské 
univerzity.

Jedním z hlavních pilířů projektu 
SMACKER byly motivační aktivity na 
podporu udržitelných druhů dopravy. 
Ve spolupráci s organizací Pěšky měs-
tem proběhla soutěž Pěšky do školy 
(2019, 2020, 2021), do které se zapojily 
děti ze suchdolské základní školy  
i z mateřských škol. Ve spolupráci  
s organizací Partnerství pro městskou 
mobilitu uspořádala městská část 
výzvu 10 000 kroků, která proběhla ve 
třech termínech (v dubnu a říjnu 2021 

a v dubnu 2022). Každé z výzev se zú-
častnilo několik desítek suchdolských 
občanů. V rámci Evropského týdne 
mobility v září 2020 a 2021 se konaly 
akce pro veřejnost s bohatou nabíd-
kou zábavních, edukačních a sportov-
ních aktivit na Suchdolském náměstí.

Díky projektu SMACKER městská 
část nastavila dlouhodobé priority  
v oblasti dopravy a udržitelné mobility. 
Získali jsme dobré jméno jako organi-
zace, která koordinovala jednání  
o spolupráci obcí, městských čás-
tí, univerzity a dalších důležitých 
partnerů v severozápadním segmentu 
pražské aglomerace. Na setkání s ob- 
čany jsme diskutovali společně, co 
trápí nejvíce městskou část v oblasti 
dopravy a jak tyto problémy řešit. Pro-
jekt SMACKER sice končí 30. 6. 2022, 
doufejme ale, že v nastaveném kurzu 
bude městská část pokračovat i po 
podzimních komunálních volbách.

 [red]
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V jedné z nejstarších a historicky nejcennějších ulic Suchdola se podařilo 
vykročit k příznivé změně. 

NÁZORY Z ŘAD OBČANŮ

Proměny ulice Pod Rybníčkem

lice Pod Rybníčkem leží blízko přírodních oblastí Kozí 
hřbety, přírodní rezervace Únětického potoka a naučné 
stezky Roztocký háj – Tiché údolí. Ulicí často putují 
turisté a rodiny s dětmi na kolech, pěšky, s kočárky,  
s pejsky, ba dokonce i s koňmi, které vozí děti v rámci 

projížděk ze stájí v Brandejsově statku. Ten leží na západ-
ním konci ulice Pod Rybníčkem. Suchdolský zámeček, jak se 
také Brandejsovu statku říkalo, je původně gotickým, poz-
ději renesančně a barokně přebudovaným panským sídlem, 
jehož základy se datují do období kolem roku 950 až 970.  
A právě touto nejstarší částí Starého Suchdola, mezi 
malými domky, z nichž některé byly před více než sto lety 
postavené jako obydlí pro zaměstnance statku, v průběhu 
několika posledních let začalo projíždět čím dál více aut.

OD ROMANTIKY K REALITĚ
Turisté a další kolemjdoucí nejproblematičtější místa vždy 
nějak překonali. Počkali, až nic nepojede, pak rychle, třeba  
i do poměrně prudkého kopce, spěchali v obavách, zda se 
na ně shora nevyřítí rychle jedoucí auto. V obavách proto, že 
v těch nejužších místech není kam uskočit.

Místní obyvatelé tu ale nejen procházejí. Bydlí tu stále. 
Byli vícekrát svědky dramatických situací s auty a rodi-
nami s dětmi a začali se také sami cítit ohroženi. Proto se 
rozhodli, že se obrátí na radnici s prosbou o zlepšení tohoto 
stavu. 26. května 2019 jeden ze sousedů nechal podepiso-
vat první petici za uzavření ulice Pod Rybníčkem z důvodu 
nesplnění technických norem komunikace při průjezdu 
1000 a více vozidel, a to současně s nedostatečnými šířemi 
chodníků nebo zcela bez chodníků. 

OBĚTAVÁ ZDLOUHAVÁ PRÁCE VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH
Obyvatelé ulice si udělali analýzu průjezdů vozidel. Psali na 
radnici dopisy, vysvětlovali, zúčastnili se několika veřejných 
schůzí a besed. Bylo čím dál zřejmější, že bude potřeba  
nechat vypracovat detailnější analýzu nedostatků a konzul-
tovat vše s dopravními projektanty. Pokračovaly dopisy  
a petice. Ze strany radnice se objevily první úvahy o tom, že 
by se problém mohl vyřešit tzv. obytnou zónou. Ta se ovšem 
nedala vybudovat z důvodu velkého množství projíždějících 
vozidel. Následně radnice začala ve spolupráci s projektan-
ty a dalšími institucemi připravovat několik návrhů řešení, 
které se projednávaly v suchdolské komisi pro územní 
rozvoj a infrastrukturu (KÚRI).

V té době obyvatelé ulice začali tvořit občanskou pracov-
ní skupinu, která se inspirovala „Metodikou plánu udržitelné 
městské mobility SUMP“ (Sustainable Urban Mobility Plan), 
již v Suchdole v rámci besed SMACKER představil jednatel 
spolku Partnerství pro městskou mobilitu Ing. Jaroslav 
Martinek. Skupina občanů a zástupci radnice pak formulo-
vali společné cíle: snížit rychlost vozidel; zajistit, aby počet 
vozidel zde již do budoucna nerostl; zvýšit bezpečnost 
chodců, jak jen lze. Uskutečnila se společná jednání přímo  

v ulici Pod Rybníčkem. Ze strany radnice bylo realizováno 
další měření průjezdů. Do výběru ze zmíněných několika ná-
vrhů řešení poté rozhodujícím způsobem zasáhla Dopravní 

Ulice Pod Rybníčkem v roce 1931 (pohled z údolí směrem k Brandejsovu 
statku, který na fotografii není vidět)

Jedno z nejužších míst ulice Pod Rybníčkem, blízko Brandejsova statku. 
I přes zákaz vjezdu a navzdory instalovaným opatřením vjíždějí bohužel 
velká auta do těchto míst stále

Šance na přežití chodce (údaje v procentech), pokud ho srazí auto 
jedoucí rychlostí 30, 40, nebo 50 km/h
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NÁZORY Z ŘAD OBČANŮ

UŽ VÍM, KDE BYDLÍM

Dnešní povídání bude o ulicích nacházejících se v nejstarší části Suchdola.

V Údolí, Nad Dolíky, Stržná

lice V Údolí je nejníže položená oblast v naší městské 
části.  Svůj název nese již několik desítek let, ale než 
se tento název ustálil, místní obyvatelé této části 
obce vedoucí do Tichého údolí říkali jednoduše „Ďo-
líky” nebo „V ďolíkách“. Důvod byl prostý. Úzká cesta 

byla po jedné straně lemována viničními stráněmi s malý-
mi domky vystavěnými ve svahu, ke konci travnaté svahy 
střídaly skály po jedné i druhé straně. Odtěžený kámen při 
stavbě domků se používal mimo jiné i ke zpevnění cest.

Nad touto ulicí postupně vznikala další ulice, a to Nad 
Dolíky, kde byly stavěny domky těsně nad svahem do údolí. 
Dřívější název, který je zřejmě z 1. poloviny 20. století, byl 
též Nad dolíkama nebo Nad ďolíkama. 

Pokud půjdeme z údolí ještě o ulici výš, dojdeme do uli-
ce Stržné. Je hodně dlouhá a úzká. Vede od základní školy 
až téměř k lesu. Nejprve se jmenovala Třebízského podle  
Václava Beneše Třebízského, českého katolického kněze  
a spisovatele. Po připojení Suchdola ku Praze byla ulice  
z důvodu duplicity přejmenována. Nynější název je odvo-

zen od jejího charakteru. Je to úzká kopcovitá ulička, na 
jejímž konci se nachází strž (úzká rokle), kudy odtékala 
voda z výše položených míst do potůčku v údolí, který se 
před Spáleným mlýnem vlévá do Únětického potoka. ~

Zuzana Kučerová 
Zdroj: Pražský uličník, kronika, pamětníci, 

Historiesuchdola.cz

policie ve prospěch vytvoření mobilních dopravních opat-
ření, která nakonec schválila i drtivá většina zastupitelů 
napříč politickým spektrem. Navrhovaná opatření byla 
diskutována také během besedy s občany, která proběhla 
14. září 2021. K instalaci došlo na podzim 2021.

Od té doby jsou tato opatření ve zkušebním provozu  
a po určité době bude jejich vliv odborně vyhodnocen. 
Subjektivní dojem obyvatel ulice je, že aut opravdu ubylo  
a rychlost průjezdů se snížila. Snížením rychlosti se zlepši-
la i bezpečnost chodců.

BUDOUCNOST ULICE POD RYBNÍČKEM
V ulici Pod Rybníčkem se čím dál více mezi sousedy  
hovoří o tom, že by bylo dobré ve zvelebování veřejného 
prostoru pokračovat. Nainstalovaná dopravní opatření 
jsou dočasného charakteru, z kategorie tzv. low cost 
řešení. Obyvatelé ulice předpokládají, že v budoucnu  
v rámci chystaného projektu „Rekonstrukce komunikací 
na Starém Suchdole“ budou dočasná opatření nahrazena 

například ostrůvky se stromy a další zelení. Děkují zástup-
cům radnice za mnoho hodin věnovaných problematické 
dopravní situaci a do budoucnosti se dívají pozitivně  
a s nadějí.

Na úpravy v této historicky cenné části Suchdola by 
bylo dobré vypsat architektonickou soutěž. V podobných 
historických a malebných místech s malými uličkami se 
ve světě osvědčuje tzv. sdílený prostor, kdy chodci mohou 
chodit všude a vozidla jezdí rychlostí pouze 20 km/h, 
takže si vzájemně dokáží dát prostor k životu. Nabízí se 
vytvořit z ulice Pod Rybníčkem něco jako oázu pro všechny 
kolemjdoucí, například tím, že se v místě požární nádrže 
vybuduje koupací biotopové jezírko. Inspiraci máme hned 
vedle u sousedů – v Lysolajích. Finance by na to měly být, 
neboť hlavní město Praha obdrželo z Evropských fondů na 
úpravu veřejného prostoru čtyři miliardy korun. ~

Stanislava Veselková
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Přivítali jsme nové občánky

N
a úvod nám přišly zazpívat o pár 
let starší děti – předškoláci z od-
dělení Soviček z MŠ K Roztokům. 
Je až neuvěřitelné, co se za ten 
krátký čas děti naučí, a jak krás-

ně zpívají a recitují. Starosta Petr Hejl 
přivítal rodiče a hosty a seznámil je 
krátce s historií Suchdola, připomněl 
současnou nelehkou situaci s válkou 
na Ukrajině, která se nás všech dotý-
ká, a poděkoval, že i Suchdol pomáhá.

Spolu s místostarostkou Věrou  
Štěpánkovou předali všem rodinám 
gratulaci a upomínkové dárečky, 
rodiče se podepsali do Pamětní knihy 
občánků a společně se vyfotografo-
vali.

Všem nově narozeným such-
dolským chlapečkům a holčičkám 
přejeme hodně zdraví a radosti se 
sourozenci a rodiči.

K podzimnímu Vítání občánků se 
mohou rodiče přihlásit na telefonu: 
222 361 435 nebo na e-mailu:  
z.krumpholcova@praha-suchdol.cz ~

 [red]

Městská část pravidelně 2x ročně pořádá VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Na jarním setkání 
v sobotu 2. dubna jsme přivítali v sále KC Půda 9 chlapečků a 6 holčiček.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

ZE SUCHDOLSKÝCH ŠKOL

Co vlastně s dětmi ve školce děláme?

J edni se budou velmi pečlivě 
zajímat o to, co s dětmi ve 
školce děláme, budou vždy plně 
informovaní, pečlivě si pročtou 
Školní řád, Školní vzdělávací 

program, Třídní vzdělávací programy, 
fotky na Rajčeti, videa na YouTube 
a budou sledovat na nástěnkách tý-
denní plány činností dětí. Pak tu bude 
druhá skupina rodičů, která s důvě-
rou odevzdá své dítě učitelkám a dění 
ve školce jaksi plyne mimo ni. Takový 
rodič je spokojený, že je o jeho dítě 
dobře postaráno, a víc nevyžaduje. 
Rozumím tomu, mnozí rodiče jsou 
natolik zahlceni svojí prací, že na dal-

ší informace jim již nezbývá mnoho 
myšlenkové kapacity. A tak bych na 
tomto místě – alespoň v kostce – shr-
nul, co s dětmi během školního roku v 
mateřské škole děláme.

CO DĚLAJÍ DĚTI VE ŠKOLCE?
Jedním slovem – hrají si, a to v duchu 
„Školka hrou“. V předškolním vzdě-
lávání uplatňujeme celistvý přístup. 
Vzdělávání a výchova probíhají na 
základě integrovaných bloků, mohli 
bychom to nazvat projektové učení. 
Realizace těchto integrovaných 
tematických bloků poskytuje dětem 
širokou škálu aktivit. Dítě vnímá  

skutečnosti v přirozených souvislos-
tech. Získá ucelenější poznatky  
a dokáže tyto vědomosti lépe využít. 
Bloky se vztahují k určitým tématům, 
která jsou dětem blízká a srozumitel-
ná. Slouží k rozvoji komunikace  
a vyjadřovacích schopností. Výchova 
začíná podporou k sebeobsluze, aby 
se dítě umělo samo obléknout, najíst 
se příborem, zavázat si tkaničky. Dále 
pokračuje posilováním sociálních 
vztahů, aby dítě dovedlo vycházet  
s dětmi v kolektivu a zvládlo jednat  
s cizím dospělým. Důležitá je výchova 
k slušnému chování, tedy umět po-
zdravit, poděkovat, poprosit, omluvit 

Proběhly zápisy do mateřských školek, byly přijaty nové děti a s nimi přišla nová 
skupina rodičů.
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ZE SUCHDOLSKÝCH ŠKOL

se, být chvíli bez rodičů samostatné. 
Souběžně s tím dochází k rozvoji 
myšlenkových a emočních operací, 
následně k prohlubování vědomostí. 

EXTERNÍ KROUŽKY  
NEPOTŘEBUJEME
Občas dostanu dotaz, zda máme ve 
školce nějaké zájmové kroužky. Ty 
neprovozujeme z jednoho prostého 
důvodu – drtivou většinu obsahu z 
nabízených činností kroužků zcela 
běžně zahrnujeme do integrovaných 
bloků. Zkusím vyjmenovat jen někte-
ré činnosti, které kroužky nabízejí: 
mladý záchranář a zdravotnické 
kroužky, atletika, divadlo a drama-
tická výchova, domácnost a vaření, 
florbal, fotbal, hra na flétnu, hudba, 
keramika, ostatní míčové sporty, 
nápravy řeči a logohrátky, plavání, 
turistika a zálesák, tvořivé kroužky, 
vědecké kroužky, výtvarná výchova, 
zpěv. 

Podíváme-li se na činnosti v ma-
teřské škole, tak v rámci pohybových 
aktivit je obsaženo rozvíjení obrat-
nosti, síly, spolupráce při hře. Dále 
zde najdeme základy lehké atletiky, 
gymnastiky a celé řady míčových her 
– vybíjená, házená, košíková, fotbal, 
florbal. Plně tím nahradíme „kroužek 
atletiky“. Další oblíbený „kroužek hry 
na flétnu“ u nás dělají minimálně tři 
paní učitelky, některé s dětmi zkouší  
i další hudební nástroje. Můžeme  
pokračovat nabídkou „polytechnic-
kých kroužků“, kde se děti seznámí  
s pilou, svěrákem, vrtačkou, kladi-
vem, hřebíky, kleštěmi a vytvoří si 
první dřevěné výrobky. Vedle toho  
si zkusí celou řadu řemesel, jako  
je zdění se skutečnými cihlami  
a maltou, kdy si děti postaví dům. 
Seznámí se s prací instalatéra, 
elektrikáře, konstruktéra. „Jazykové 
kroužky“ jsou především zastoupeny 
výukou rodného jazyka, která zdaleka 
nekončí tím, že se děti učí vyslovovat 
správně slabiky. Poslechem četby si 
rozvíjí bohatost slovní zásoby, učí se 
převyprávět příběh zpaměti či podle 
obrázků, učí se vyjadřovat svoje myš-
lenky, odpovídat celou větou, cvičí si 
paměť básničkami a říkadly.  
„Turistický oddíl“ nahrazujeme častý-
mi celodenními výlety či půldenními 
vycházkami a exkurzemi. Ještě by- 
chom mohli založit „kroužek malý za-

hradník“, protože každá třída má svůj 
záhon venkovní a jeden ve skleníku. 
Na zahradě si trhají rybíz, třešně, 
jeřáb černý či hroznové víno. Také 
jsme nově zasadili jabloně. Dále by to 
byl „kroužek dopravní výchovy“, kdy 
máme vlastní dopravní hřiště, kde  
s dětmi trénujeme dopravní situace  
a jak se správně chovat na silnici. 
S tím souvisí i zdravověda, jak se 
správně zachovat, když se něco 
stane. Osobně bych ještě nabídl 
„kroužek filmové výchovy“, kdy  
v každé třídě máme filmové plátno  
a projektor. Jako rozšíření jednotli-
vých témat, která s dětmi probírá-
me, doplňujeme promítáním filmů. 
Nejstarší děti dostanou do ruky  
i kameru, se kterou zkouší natočit 
své první záběry, které si pak promí-
táme a společně komentujeme. Mohli 
bychom založit i „kroužek dramatické 
výchovy“, protože s dětmi zkouší- 
me hrát divadlo, které rodičům  
v rámci vánoční besídky předvádíme. 
Případně zkoušíme hrát loutkové 
divadlo. Abych neopomněl zdůraznit, 
že provozujeme i „kroužek vaření“, 
kdy máme plně vybavenou kuchyni, 
která je speciálně zařízena pro vaření 
s dětmi. Paní učitelky s dětmi vaří či 
pečou v rámci různých příležitostí, 
např. Vánoce, Velikonoce a další. 
Multifunkční klubovna je vybavena 
i keramickou pecí, takže často děti 
pracují s hlínou - což je „kroužek 
keramiky“. K dispozici je i soubor pro 
vědecké zkoumání s mikroskopem, 
takže funguje „vědecký kroužek“. 

Přistoupit k prohlubování a roz- 
víjení konkrétní oblasti má smysl  

v okamžiku, kdy pozorujeme u dítěte 
zvýšený zájem a vyšší míru talentu 
pro danou oblast. Pak má určitě smy-
sl si najít specializovaný kroužek, kde 
konkrétní činnost bude smysluplně 
rozvíjet a prohlubovat. Pro většinu 
běžných dětí předškolního věku je 
však vhodné uplatňovat tzv. „rene-
sanční výchovu“, seznamovat je s co 
nejširším spektrem lidských činností 
a dovedností.

NIKOHO NESOUDÍME
Jako jedno z mouder, která mě 
životem provázejí, je výrok Talmu-
du: „Neodsuzuj druhého člověka, 
dokud nejsi na jeho místě“. Někdy 
máme chuť být těmi chytrými, kteří 
mají touhu poučovat druhé lidi, jak 
něco mají správně dělat. Ať již paní 
učitelka má chuť soudit, jak rodič 
rozmazlil své dítě, případně opačně 
rodič je skálopevně přesvědčen, že 
učitelka nemá zrovna jeho dítě ráda. 
Dalo by se pokračovat v oboustran-
ných příkladech, ale to zpravidla 
nikam nevede, protože zde přede-
vším hrají roli emoce a pýcha. S nimi 
je nutné pracovat a dát prostor úctě 
a laskavosti. Proto jsem se naučil, 
že drtivá většina maminek a tatínků 
chce být z principu dobrým rodičem, 
protože mají své dítě rádi. Na druhé 
straně drtivá většina učitelů chce být 
dobrý učitelem, protože děti a svoji 
práci mají také rádi. Když se to někdy 
nedaří na sto procent, je třeba být 
tolerantní a vstřícný. ~

Stanislav Zelený 
ředitel MŠ Gagarinova
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Novinky v Mateřském 
klubu Rybička
MUZIHRÁTKY – NOVÝ ODPOLEDNÍ 
KROUŽEK V RYBIČCE.
Od dubna tohoto roku se děti ve 
věku 3–6 let mohou účastnit nového 
kroužku MUZIHRÁTKY.

Kroužek je určen všem dětem, 
které rády zpívají a tančí. Lektorka 
MK Rybička Hanka Samešová vede 
děti za doprovodu klavíru i repro- 
dukované hudby hravou formou  
k rozvíjení hudebních a pohybových 
dovedností. Kroužek se koná pravi-
delně každé úterý od 15.15 hod.  
v sále Komunitního centra Půda, 
které nabízí skvělé zázemí pro ná-
cvik plánovaných vystoupení.

Těšíme se na nové členy!

Hola, milé děti! Muzihrátky letí!
Každý kluk i holčička už ví, co je 
notička.
Tanec, zpěv a hopsání, to nám  
úsměv zachrání!

VELIKONOČNÍ HRA CHYTÁME 
KUŘE – S TAJENKOU
O Velikonocích sice spousta rodin 
s dětmi odjela ze Suchdola, ale 
pro ty, kdo zde zůstali, připravila 
Rybička velikonoční hru. Pravidla 
byla jednoduchá. Kdo měl chuť, 
vyrobil obrázek kuřete a vystavil ho 
v okně. Z Rybičky dostal přidělené 
písmenko do tajenky, které přidal ke 
kuřeti do okna. A pak už jsme mohli 
vidět rodinky s dětmi, jak chodí po 
Suchdole podle připravené mapky 
nebo postávají před okny s kuřaty  
a fotografují si je. Byla to zábava! 
Hry se zúčastnilo na dvacet rodin.  
A tajenka? OJ VELIKONOCE!

RYBIČKA ZAKLÁDÁ KEŠKU
V roce 2022 se slaví dvě velká  
výročí: 30 let od založení 1. mateř-
ského centra v tehdejší České  
a Slovenské Federativní Republice  
a 20 let od založení Sítě pro rodinu, 
z. s., která je střešní organizací více 
než 250 mateřských, rodinných  
a komunitních center po celé České 
republice. 

Síť pro rodinu se rozhodla posílit 
hodnotu rodiny mj. i geocachingem, 
čehož se MK Rybička ráda zúčast-
nila. Na kešku jsme pořídili vhodnou 
krabičku i skrýš. Instalace proběhla 
o víkendu a hned byla keška odeslá-
na ke kontrole a schválení.

Pokud rádi nacházíte poklady, 
podívejte se na geocaching.com, 
kde najdete více informací o této 
navigační hře zvané Geocaching,  
a můžete se pustit do hledání  
s námi. 

RYBIČKA MÁ KROUŽEK 
PRO UKRAJINSKÉ RODINY 
S MALÝMI DĚTMI
Náš mateřský klub kladně odpově-
děl na výzvu pomoci ukrajinským 
rodinám a vytvořil pro rodiny s ma- 
lými dětmi kroužek s aktivizačním 
programem. Kroužek se schází 
každou středu odpoledne a jeho 
lektorkou je Ukrajinka, paní Daniela. 
Lektorka má pro děti připravené 
písničky, básničky, pohádky a vý-
tvarnou činnost. Velmi ráda přivítá 
další zájemce.

Naši činnost můžeme rozvíjet 
díky zájmu veřejnosti a podpoře, 
které se nám dostává od Církve 
adventistů sedmého dne, Magistrá-
tu hlavního města Prahy a městské 
části Praha-Suchdol. Této podpory 
si velmi vážíme.

Děkujeme všem, kteří na Rybičku 
myslí a přejí jí zdar. O všech akcích  
a pravidelném programu Rybičky 
vás budeme informovat na  
www.klubrybicka.cz, v Suchdolské 
Mozaice a na informačních deskách. ~

Text a foto koordinátorka  
MK Rybička 

Jitka Michalcová

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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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

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.

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

S Lítačkou bude dál možné půjčit si  
sdílené kolo zdarma, bikesharing se  
stane běžnou součástí pražské MHD

P
ůl roku fungování pilotního 
projektu ukazuje, že kombinace 
sdílených kol a MHD dává smysl 
a lidem využívajícím veřejnou 
dopravu přinášíme další bene-

fit v podobě snadnějšího a zároveň 
zdravého pohybu po Praze. Proto jsme 
se rozhodli trvale zapojit sdílená kola 
do systému Pražské integrované do-
pravy a během několika dnů vypíšeme 
veřejnou zakázku na poskytovatele 
služby sdílených kol. Chceme lidem 
nadále usnadňovat „první a poslední 
míli“ jejich cesty Prahou a ještě více 
zatraktivnit dlouhodobé kupony MHD. 
I proto jsme začali ve velkém přidá-
vat cyklostojany ke stanicím metra 
a připravujeme je i u tramvajových 
přestupních uzlů. Po šesti měsících 
můžeme s klidem říci, že propojení 
pražské MHD s možností jízdy na kole 
má velký úspěch. Budou-li mít po-
skytovatelé sdílených kol zájem se do 
služby zapojit, lidé si díky tomu budou 
moci kromě klasických kol půjčovat  
i elektrokola a využívat tyto služby  
i v okolí většiny stanic metra po celé 
Praze, což bylo četné přání uživatelů 
během zkušebního provozu,“ uvádí 
náměstek pražského primátora a radní 
pro dopravu Adam Scheinherr.

„Od října 2021, kdy je možné si  
s předplatním kuponem PID pro Prahu 
zapůjčit zdarma až čtyřikrát denně na 
15 minut kolo od poskytovatelů Rekola 
a Nextbike, si tato služba získala té-
měř 12 tisíc zákazníků a více než 77 % 
z nich propojení opakovaně využívá,“ 
doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík. 
Pražané si kola půjčují nejčastěji na 
dobu kolem 5 minut. Největší zájem 

o sdílená kola je v uzlových bodech 
městské hromadné dopravy, zejmé-
na v oblastech Holešovic, Dejvic, 
Karlína a Starého Města. Atraktivní 
je také celá oblast podél vltavských 
břehů. Nejčastěji si lidé půjčují kola v 
přepravních špičkách, a to ráno kolem 
sedmé a odpoledne mezi 14. a 17. 
hodinou. Velký zájem je i v dopoledním 
čase.

„Do léta, než Praha vysoutěží provo-
zovatele této služby pro spolupráci  
s městem na další 4 roky, se bude dál 
pokračovat ve stávající spolupráci se 
společnostmi Rekola a Nextbike.  
Z pilotního projektu vyplynulo, že drti-
vá většina uživatelů se vejde do dvou 
výpůjček denně. Abychom tedy při 
našich finančních možnostech mohli 
službu nabízet co nejvíce uživatelům, 
byl od 25. 4. 2022 snížen počet doto-
vaných výpůjček na 2 denně. Tento 
limit však může být v případě potřeby 
a v souvislosti s dalším rozvojem 
Benefitního programu PID Lítačka 
navýšen,“ dodává Libor Šíma, ředitel 
odboru dopravy MHMP.

Jak bude propojení PID a sdílených 
kol vypadat po vysoutěžení nových 
provozovatelů:
~  tak jako doposud si sdílené kolo 

budou moci půjčit zdarma držitelé 
dlouhodobých kuponů na pražskou 
MHD;

~  maximální počet výpůjček za den: 2;
~  dotovaná délka jedné výpůjčky: 15 

minut pro klasické kolo a 5 minut pro 
elektrokolo;

~  tak jako doposud bude po vypršení 
časového limitu dotované výpůjčky 
další použití kola zpoplatněno dle 
ceníku příslušného poskytovatele 
sdílených kol;

~  provozovatelé umožní využití služby 
také v okolí 90 % stanic pražského 
metra.

Zajímavá čísla za období 
11. 10. 2021 – 10. 4. 2022:
~   Počet unikátních uživatelů: 11 680
~  Celkový počet výpůjček: 164 068
~  Kolik lidí využilo tuto službu více-

krát: 77,5 %
~  Průměrný denní počet jízd na jedno-

ho uživatele: 1,45
~  Denní průměr počtu jízd: 924
~  Nejčastější délka jedné výpůjčky:  

5 minut
~  Maximální počet výpůjček v rámci 

jednoho dne: 2 427 (28. 3. 2022) ~

Zdroj: Zpravodaj PID 04/2022

[red]

Půlroční pilotní spolupráce Pražské integrované dopravy a poskytovatelů sdí-
lených kol jednoznačně prokázala, že tato možnost pohybu po Praze má smysl 
právě díky výhodné kombinaci veřejné dopravy a jízdy na kole pro první nebo 
poslední část cesty po městě. Praha nyní vypisuje veřejnou zakázku na trvalé 
zapojení sdílených kol do služeb veřejné dopravy v Praze včetně možnosti půjčit 
si také elektrokolo. Za půl roku pilotního provozu využilo možnost půjčit si kolo 
zdarma téměř 12 tisíc lidí a celkový počet výpůjček přesáhl 164 tisíc.
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První rok šachového klubu na Suchdole

Pravidelné zprávy z DDM

Ve středu 1. června oslavil náš šachový klub první naro-
zeniny. I přes covidovou nepřízeň se nám podařilo, ve 
spolupráci s MČ Praha-Suchdol, zorganizovat pravidelné 
tréninky v klubovně v KC Půda, zrealizovat úspěšnou 
zimní šachovou školičku pro děti a dokonce zorganizovat 
šachový minifestival. 

Dovolte nám, abychom vás touto cestou pozvali na 
druhý ročník této akce. Šachové odpoledne na Suchdole 
2022, které pořádáme opět ve spolupráci s městskou 
částí Praha-Suchdol, Šachovým svazem České republiky 
a Šachovým klubem TJ Dukla Praha, se bude konat ve 
středu 29. června na Suchdolském náměstí (v případě ne-
příznivého počasí se přesuneme do budovy radnice do KC 
Půda). Na zábavném odpoledni nebudou chybět obří ša-
chy ani simultánní partie s bývalou mistryní ČR Gabrielou 
Lněničkovou. Dále se můžete těšit na řešitelské soutěže 
pro děti i dospělé a samozřejmě na šachový turnaj. 

Pro více informací sledujte prosím suchdolské nástěn-
ky nebo naši webovou stránku www.sachyprahasuchdol.
cz, kde se dozvíte detaily o plánovaných akcích, jako je 
například podzimní šachová školička pro předškoláky  
a žáky prvního stupně ZŠ či simultánní partie pro such-
dolské šachistky a šachisty s nejlepším českým šachis-
tou, velmistrem Davidem Navarou.    

Budeme se na vás těšit! Šachu zdar! ~

Kateřina Dušková a Félix Galán Fernández

Školní rok 2021/2022 se blíží ke svému konci, a zatímco 
se všichni těšíme na léto, v našem DDM se intenzivně 
připravují prázdninové programy. Jak už bylo mnohokrát 
zmiňováno, v tomto školním roce probíhá rekonstrukce 
naší mateřské budovy v Rohové ulici, která by měla být 
dokončena letos ve druhé polovině roku. Vlivem toho jsme 
byli nuceni přesunout nejen naši pravidelnou činnost, 
ale i činnost v průběhu letních prázdnin, tedy příměstské 
tábory. Touto cestou bychom rádi poděkovali provozova-
teli KC Půda a vedení ZŠ M. Alše za poskytnutí a zajištění 
dostatečného množství vhodných prostor po dobu celých 
letních prázdnin tak, abychom mohli udělat radost všem 
dětem, které se na naše příměstské tábory těší. 

Většina našich táborů je již plně obsazena a my pro 
vaše děti aktuálně chystáme jejich bohaté a pestré nápl-
ně. S ohledem na vzrůstající poptávku po příměstských 
táborech jsme nabídku rozšířili ještě o gymnastický tábor 
a tábor Poznávání Prahy, který je zaměřen na poznávání 
české kultury a je vhodný i pro děti s odlišným mateřským 
jazykem. Volné kapacity vám může nabídnout i tábor 
výjezdový – Lomy 2022, díky kterému budou letos děti 
poznávat krásy České Kanady. 

Nový školní rok 2022/2023 budeme určitě zahajovat 
na současných pracovištích. V průběhu školního roku se, 
doufejme, budeme moci vrátit na naši zrekonstruovanou 
základnu. S ohledem na to se již teď snažíme rozšířit 
nabídku kroužků pro malé i velké klienty. Z finančních pro-
středků poskytnutých Magistrátem hl. m. Prahy se nám 
podařilo rozšířit zázemí pro technické oddělení. Díky tomu 
vzroste nabídka našich kroužků o volnočasové aktivity, 
které nám doposud chyběly. V domečku budeme mít nové 
ateliéry, kterými určitě potěšíme všechny kreativní duše. 

Došlo k přejmenování našeho Hlídáníčka na Miniškol-
ku Cvrčci. Provoz a forma zůstává nezměněna. On-line 
přihlašování bylo spuštěno 1. 6. 2022.

Nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023 bude zveřej-
něna 21. 6. 2022. 

Rádi bychom vás prostřednictvím těchto řádek pozvali 
na dvě velké červnové akce, které pořádáme. Tou první  
je „Závěrečné vystoupení“ 14. 6. 2022, kde odprezentují 
svou celoroční práci někteří naši absolventi hudebních  
a tanečních kroužků. Krásné prázdniny vám pak chceme 
popřát 23. 6. 2022 na komunitní zahradě prostřednictvím 
akce „Těšíme se na léto!“.

Závěrem přijměte, prosím, naše poděkování za pří- 
zeň, kterou nám zachováváte v tomto nelehkém období,  
a doufejme, že společné chvíle a volný čas budeme trávit 
i v budoucnu. Jednou z našich priorit je neustálé zlepšo-
vání, a proto jsme připravili dotazník, který naleznete na 
odkazu www.ddmbudoucnosti.live. Jeho prostřednictvím 
můžete vyjádřit váš názor na nabídku služeb poskytova-
ných Domem dětí a mládeže v naší městské části. ~

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

Milí příznivci luštění, 
léto se nám nezadržitelně blíží a vy se určitě stejně jako my už těšíte na prázdniny. Dnešní lodní osmisměrka 
s vodáckou tematikou skrývá závěr citátu Benjamina Franklina: „Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne 
studna… “ 

I v tomto čísle jsme si pro vás připravili několik šachových úloh. Úloha C-02/22 je opět soutěžní  
a vaše řešení zasílejte do 23. července do 17 hodin na e-mail: sachy.prahasuchdol@gmail.com. 
Nejúspěšnější řešitel(é) od nás obdrží poukázku v celkové hodnotě 500 Kč do lokálních obchodů nebo 
restaurací. Výherci soutěže z minulého čísla jsou Miroslav Cihlář, Jiří Erban a Jiří Fišer. Najít správné 
řešení k této úloze (C-01/22) bylo opravdu velmi, velmi náročné. 

Výhercům gratulujeme a vám přejeme příjemnou zábavu!
Kateřina Dušková a Félix Galán Fernández  

AHOJ, AMAZONKA, BAJKAL, BENÁTKY, 

CEJN, ČESÍLKO, DUNAJ, JEZERO, KACH-

NA, KAPR, KRAB, LABE, LABUŤ, LEKNÍN, 

LÍN, LODĚ, MLÝN, OHŘE, OKAP, OTAVA, 

PŘÍVOZ, PSTRUH, RAFT, RYBNÍK, RÝN, 

SÁZAVA, ŠTIKA, TEMŽE, VLTAVA, VODA, 

VOR, ŽÁBA

Zadání šachových úloh. Řešení úloh z minulého čísla naleznete na straně 17.

PRO CHYTRÉ HLAVY
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PŘIJĎTE DO LR FYZIO 
A SPOLEČNĚ VÁS DÁME DO POŘÁDKU!

• POMOC PŘI BOLESTECH PÁTEŘE CHRONICKÝCH I AKUTNÍCH
• SPORTOVNÍ FUNKČNÍ FYZIOTERAPIE – KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ
• CVIČENÍ NEJEN PRO DĚTI PŘI VADNÉM DRŽENÍ TĚLA/SKOLIÓZE
• PODIATRIE – DIAGNOSTIKA CHŮZE, BOLESTI NOHOU A ŘEŠENÍ JEJICH OBTÍŽÍ
• STÉLKY FORMTHOTICS 
• REHABILITACE PO OPERACI KLOUBŮ 
• MASÁŽE REZERVAČNÍ SYSTÉM NA WWW.LR-FYZIO.CZ

 TEL. +420 777 343 050 NEBO E-MAIL: OBJEDNAVKY@LR-FYZIO.CZ
KAMÝCKÁ 131/10 PRAHA 6-SUCHDOL (VSTUP Z UL. LYSOLAJSKÁ)

NABÍDKA PRÁCE

Katedra tělesné výchovy České zemědělské univerzity v Praze hledá

šikovného kolegu / 
kolegyni do recepce KTV.
Pracoviště: KTV ČZU Praha 6 - Suchdol („bazén“)

Požadavky:  spolehlivost  ochota pracovat ve směnném režimu

Nabízíme: pracovní poměr / dohoda  částečný / plný pracovní úvazek fyzicky nenáročnou práci   zaměstnanecké výhody ČZU (stravenky, 13. plat...)  mzdové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu ČZU

Kontakt:  ing. Petr Diviš, tel.: 603 556 971, e-mail: divisp@ktv.czu.cz

CZU_KTV_SL_04-2019_86x126_gray.indd   1 25.10.2019   19:47:55

zivot_jako_hra_SL_04-2019_86x126_gray.indd   1 30.10.2019   11:11:08

Děkujeme Vám za přízeň v roce 2019. 
Přejeme Vám v roce 2020 hodně pohody, 
zdraví, štěstí a úspěchů.

Budeme velice potěšeni, 
když se na nás budete 
i nadále obracet s důvěrou 
ohledně vašich daní 
a účetnictví.

Účetnictví Daniela s.r.o.

Účetnictví Daniela s. r. o.  
Vám nově nabízí tyto služby od roku 2020:

*  Poskytujete ubytovací služby  
přes Airbnb či Booking.com? 
Pomůžeme Vám s registrací na ŽÚ a FÚ k těmto daním 
(z příjmů fyzických osob, k přidané hodnoty neboli 
DPH a k registraci EET). Každý měsíc za vás vyhotovíme 
příslušné výkazy pro finanční úřad.

*  Poradenství ohledně EET včetně výběru 
vhodné registrační pokladny

*  Pomoc při registraci k EET včetně 
zastupování na příslušném finančním úřadě

*  Zpracování přiznání z příjmů fyzických osob 
i pro občany Slovenské republiky podle 
slovenských zákonů. 

Dále Vám zpracujeme:
*  přiznání k daním fyzických osob za rok 2019
*  přehledy zdravotního a sociálního pojištění 

za rok 2019

KONTAKT:

GSM:    +420 728 795 790
e-mail:  ucetnictvi-daniela 

@seznam.cz
www.ucetnictvi-daniela.cz

NÁVRHY A REALIZACE
Steindesign 

• dispoziční řešení interiéru (bytů, RD, komerčních prostor) 
• celkový koncept interiéru 
• návrh stylu, barev interiéru i nábytku 
• půdorysy, 2D pohledy, 3D vizualizace 
• zajištění realizace rekonstrukce/stavby  
• autorský dohled při realizaci projektu 
• konzultace, poradenství  

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

Kompletní zpracování interiéru, od návrhu až po realizaci 

tel.: 773 59 89 40, 721 85 61 03
info@egytagroup.cz, www.egytagroup.cz

EGYTA „SPLNÍME VAŠE SNY“

STAVBY 
NA KLÍČ

PVC, ALU OKNA, 
DVEŘE A ZIMNÍ 
ZAHRADY

FASÁDY:
REALIZACE, 
OPRAVY

STÍNÍCÍ 
TECHNIKA

REKONSTRUKCE
BYTŮ A DOMŮ

PŮJČOVNA
A PRONÁJEM 
LEŠENÍ 
A PŘÍVĚSNÝCH 
VOZÍKŮ
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RazítkaRazítkaRazítkaRazítka

www.powerprint.cz
Sleva platí jen pro objednávky on-line.

Ob�e�n���� on-���� 
se ���v�u 20 %, 
v��ve��ět� ��o�ně
na S���d��e.

S�E��
20 %

Plastová a hliníková okna v té nejlepší kvalitě 
n zimní zahrady  n rolety, žaluzie 
n servis a seřízení oken n sítě proti hmyzu
n okenní parapety PVC, ALU
n zednické práce n hodinový manžel
n garážová vrata  n markýzy 

SLEVA 58 % na kompletní 
dodávku rekonstrukce oken!
Budyňská 17/3a, Praha-Suchdol | mobil: 773 598 940 
e-mail: info@damaokna.cz | www.damaokna.cz

AKČNÍ 
SLEVA 
58 %

ZÁMEČNICTVÍ
 zabezpečení bytů a domů  systém generálního klíče 
 výroba plotů a brán na elektrický pohon + zábradlí 

montáž dveřního a okenního kování 
 výroba mosazného kování  zakázková výroba 
 oprava starých zámků soustružnické práce 

 kovovýroba  otevíraní zabouchnutých dveří bytů 
DOPRAVA PO SUCHDOLE ZDARMA

Zdeněk Plešner ml., tel.: 602 196 366
Kamýcká 814/125, Praha-Suchdol 

e-mail: zdenek.plesner@repasekovani.cz
www.repasekovani.cz

ZDENĚK PLEŠNER ml.

DÁMSKÁ A PÁNSKÁ  
MANIKÚRA A PEDIKÚRA

MASÁŽE

KOSMETOLOGIE

ÚPRAVA OBOČÍ

PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS

DÁMSKÁ A PÁNSKÁ DEPILACE

BRANDEJSOVO NÁMĚSTÍ 433/7, PRAHA-SUCHDOL
tel.: +420 603 994 995

e-mail: INFO@SALONAURORA.CZ
WWW.SALONAURORA.CZ

SLEVA 

10 %
PRVNÍ SEZNÁMENÍ

na všechny  
služby

otevírací doba: PO–SO 8.00–21.00

č
Š

ř š ř

RáMOVáNÍ 
OBRAZ

�

Otevírací doba:
Po 9 – 12 / 14 – 18 
Út 9 – 12
St ZAVŘENO
Čt 9 – 12 / 14 – 17 
Pá 9 – 12 / 14 – 17 
So + Ne ZAVŘENO

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

+420 608 001 372
ramysuchdol@gmail.com

• Rámování
• Napínání plátna
• Alu rámy a zrcadla
• Paspartování
• Restaurování a čištění obrazů
• Renovace rámů
• Zlacení, stříbření
• Prodej obrazů a grafiky
• UV skla muzeální kvality
• Patina
• Laminace

K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6

RáMOVáNÍ 

OBRAZ
�

• Rámování
• Napínání plátna
• Alu rámy a zrcadla
• Paspartování
• Restaurování obrazů
• Renovace rámů

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

+420 608 001 372
ramysuchdol@gmail.com

Otevírací doba:
Po 9 – 12 / 14 – 18 
Út 9 – 12
St ZAVŘENO
Čt 9 – 12 / 14 – 17 
Pá 9 – 12 / 14 – 17 
So + Ne ZAVŘENO

Volejte či pište v případě nepřítomnosti
nebo mimo otevírací dobu.

Pracujeme mimo dílnu.
Děkujeme za pochopení 

a těšíme se na spolupráci.K Roztokům 11, Suchdol – Praha 6

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

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359 zdroj: www.mapy.cz

Zákl. š
kola

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359 zdroj: www.mapy.cz

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

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

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359 zdroj: www.mapy.cz

Zákl. š
kola

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359 zdroj: www.mapy.cz

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

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

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359 zdroj: www.mapy.cz

Zákl. š
kola

BUS – zast. Suchdol
107, 160, 359 zdroj: www.mapy.cz

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

 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.
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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


