
oku 2002 se udála jedna z nej- 
větších pohrom svého druhu  
v české historii.  V letošním 
roce si připomínáme 20 let od 

povodní v České republice. Nejvíce 
postiženými oblastmi v Čechách bylo 
povodí Vltavy, později dolní tok Labe  
a okrajově také toky v povodí Ohře  

a na Moravě povodí Dyje. Příčinou zá-
plav byly nadprůměrné srážky, které  
v první srážkové epizodě zasáhly hlav-
ně jih Čech a které se v druhé epizodě 
vyskytovaly již na většině území Čech. 
Kromě značného nasycení půdy a ko- 
ryt po první srážkové epizodě zde 
situaci ovlivnila mimo jiné i vodní díla, 

a to zejména Vltavské kaskády. Ta za- 
chytila poměrně velkou část povod-
ňové vlny z první srážkové epizody. 
Suchdol se stal z hodiny na hodinu 
odřízlým od zbytku Prahy. Suchdolští 
hasiči zažili jeden z nejnáročnějších 
zásahů. ~

[red]

www.praha-suchdol.cz
praha-suchdol

občasník městské části Praha–Suchdol
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POZVÁNKY

Městská část Praha-Suchdol,
Sbor dobrovolných hasičů,
DDM Praha-Suchdol,
Domov Sedlec SPMP,
Spolek Suchdol Sobě

Vás zvou na

XVII. SUCHDOLSKÉ 
(P)OSVÍCENÍ
středa 28. září 2022 od 14 hodin
na Suchdolském náměstí

PROGRAM:
14.30 – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – divadlo Koník            

             „Jak Martin s Barborou vařili povidla“

15.30 – SUCHDOLSKÝ LYŽNÍK – tradiční soutěž

16.00 – hudební produkce – HOLINKA
17.30 – kejklíř a žonglér VOJTA VRTEK
18.00 – INFINITY – pop rock kapela
........................................
19.30 – NÁŠ MILÝ SVATÝ...
             koncert v kapli MUSICA CUM GAUDIO a hosté,
             slavnostní rozsvícení kaple sv. Václava

DOPROVODNÝ PROGRAM:
TVŮRČÍ DÍLNY, SOUTĚŽE PRO DĚTI, ZÁBAVNÉ ATRAKCE

TRADIČNÍ POSVÍCENSKÁ POLÉVKA,

SVATOVÁCLAVSKÁ KACHNÍ PEČÍNKA 

OBČERSTVENÍ  

BURČÁK 

PIVO JENÍK

Během akce (11–21 hodin) bude Suchdolské náměstí uzavřeno pro veškerou automobilovou dopravu,  
odklon zastávek MHD do ulice Suchdolská a Kamýcká. Děkujeme za pochopení. Změna program vyhrazena. 
Aktualizovaný program na www.praha-suchdol.cz a     praha-suchdol.
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Pamatujete si na takovou tu plechovou barevnou 
slepičku na setrvačník, kterou jste natáhli klíčkem 
a ona klovala do desky kuchyňského stolu? Tak tro-
chu mi připomíná začátek letošního školního roku, 
kdy se na nás s podobnou kadencí sypou události 
všedního života. 
Jen co skončilo léto, kdy jsme si dobíjeli baterky  
u moře, na horách, na chalupě nebo jenom zkrátka 
s rodinou, tak na nás dolehlo první září. Jako kdyby 
všechny události dostaly zelenou. Nejistota a sta-
rosti v souvislosti s energetickou krizí jsou patrné  
v očích nás všech. K tomu se přidaly podzimní volby 
a boj kandidátů o naši přízeň. Kdo má děti školou po-
vinné, může si k tomu připočíst ještě začátek škol-
ního roku a radosti s tím spojené. O covidu už ani 
nemluvím, ten už tady tak nějak s námi samozřejmě 
je a postupně se smiřujeme s tím, že už tu s námi asi 
zůstane. Ale! Protože jsem věčný optimista a věřím, 
že vše se v dobré obrátí, tak vím, že to všechno jsou 
nástrahy života, a když je překonáme, zvládneme, 
zpracujeme, tak nás posílí a my se můžeme zase 
posunout dál. 
Na co se můžeme těšit? Na to, že přijdeme domů  
a potkáme se s těmi, které máme rádi. Na Vánoce 
a třeba na plno zajímavých akcí, které pořádáme na 
komunitní Půdě. Ať máte krásný podzim, veselou 
mysl a víru, že vše se v dobré obrátí. ~

Pavla Bradáčová

V poklusu
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Tajemník je člověk pro všechno,
říká nová suchdolská tajemnice Ing. Anna Genzerová.

o dlouhých a zaslouženě od-
pracovaných letech odchází 
z pozice tajemnice Úřadu MČ 
Praha-Suchdol Ing. Jana Krulí-
ková. Nelehké „tajemné“ žezlo 

od ní přebírá Suchdolačka Ing. Anna 
Genzerová.

Tajemníkům se v minulosti říkalo 
také sekretáři. Co ta funkce obnáší? 
Střeží tajemníci nějaké tajemství? 
Sekretář či tajemník je titul často 
používaný v organizacích či úřadech 
k označení osoby, která má určitou 
autoritu nebo důležitost. Sekretáři 
oznamují důležité události a zajišťují 
komunikaci v rámci dané organiza-
ce. Termín je odvozen z latinského 
slova secernere – „rozlišovat“ nebo 
„oddělovat“. Trpné příčestí secretum 
znamená „oddělit se“, resp. oddělit 
něco důvěrného od toho veřejného, 
obdobně   jako u anglického slova 
secret („tajný, tajemství“). Tajemn- 
íci jsou tedy lidé, kteří mají v dané 
organizaci nejvyšší důvěru a kteří ví  
o všem, co se kde tzv. šustne. 

S Ing. Annou Genzerovou jsme si 
povídali o její nadcházející a vysoce 
zodpovědné funkci.

Jaká práce vás na Úřadě  
MČ Praha-Suchdol čeká?

Tajemník je osoba pověřená ve-
dením úřadu při vykonávání činností 
týkajících se samosprávy obce a pře- 
nesené státní správy. Vedle vedení 
lidí zahrnuje i vlastní práci tajemníka, 
která spočívá především v tom, že 
dělá vše, co nespadá do kompetence 
konkrétních zřízených odborů.

Proč jste si vybrala právě funkci 
tajemnice?

Dříve jsem pracovala na obdobné 
řídící pozici. Následně jsem hledala 
lokálního zaměstnavatele, abych byla 
blíže dětem, které zde na Suchdole 
chodí do školy. 2,5 roku jsem pra-
covala na ÚMČ Praha-Suchdol na 
pozici finančního referenta. Když bylo 
vypsáno výběrové řízení na tajemníka, 
přihlásila jsem se.

Co pro vás představuje v souvis-
losti s vaší prací největší neznámou  
a současně výzvu?

Nesourodost digitalizace státní 
správy. V roce 2003 vzniklo Mini- 
sterstvo informatiky, kdy jedním  
z jeho stěžejních úkolů mělo být říze- 
ní digitalizace státní správy. Toto mi- 
nisterstvo v roce 2007 zaniklo a od 

té doby se každé ministerstvo vydalo 
svojí cestou a tempem digitalizace. 
Výsledkem je značná míra individuál-
ních řešení, nekompatibilit a výpadků, 
jejichž příčina je pro koncového uživa-
tele naprosto neidentifikovatelná.

V současné době jste již naskočila 
takzvaně do rozjetého vlaku. Je zde 
již nyní něco, co vás překvapilo nebo 
zaskočilo?

Moc ráda můžu říct, že velice děkuji 
všem zaměstnancům úřadu, radním  
i bývalé paní tajemnici za jejich pod-
poru. Bez jejich trpělivosti a podpory 
by to nastoupení do rozjetého vlaku 
bylo mnohem náročnější.

 
Děkuji za rozhovor a přeji hodně 

štěstí a pevné nervy. ~
[red]

ROZHOVOR

Ing. Anna Genzerová

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.

Odcházející tajemnici paní Janě 
Krulíkové děkujeme za poctivou 
letitou práci ve službách suchdol-
ské radnice. Funkce tajemnice je 
náročná a zvlášť, když je potřeba 
se přizpůsobit pracovnímu rytmu 
měnících se starostů či lidí v Za-
stupitelstvu, Radě nebo ostatních 
pozicích. Paní Krulíková měla 
velkou zásluhu na tom, že v rámci 
interního fungování radnice běže-
lo vše jak po drátkách. Děkujeme 
proto za mravenčí práci, osobní 
přístup a tu jistotu, kterou pro 
svoje „ovečky“ představovala.
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JAK TO VIDÍ PRÁVNÍK

Příspěvek na bydlení – podrobně
předminulém čísle Suchdolských listů byl otištěn in-
formativní článek k příspěvku na bydlení, vycházející 
z úpravy roku 2022. Vzhledem k červnovým změnám  
právní úpravy a stále vzrůstajícím nákladům na by-
dlení a cenám energií se dostávají další domácnosti 

do problémů, vracíme se proto znovu k tomuto tématu. 
Tentokrát formou podrobnějšího popisu, jak o příspěvek 
zažádat a jaká jsou rozhodující kritéria a limity.

Od 1. července 2022 dochází ke zjednodušení adminis-
trace příspěvku na bydlení, a to o možnost podání žádosti 
on-line. Tuto možnost budou moci využít pouze ti, kdo 
využívají tzv. Identity občana (tj. přes Bankovní identitu, 
eObčanku, NIA ID či mobilní klíč eGovernmentu), jinak se 
návštěvě úřadu práce žadatel nevyhne.

Žádat může vlastník bytu nebo domu (pro období roku 
2022 vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci), 
nebo kdo byt užívá na základě služebnosti (věcného břeme-
ne), nebo je nájemcem či podnájemcem zkolaudovaného 
bytu a náklady na bydlení převyšují v Praze 35 % (jinde 30 %) 
rozhodného (čistého) příjmu rodiny.

Příspěvek na bydlení je dávka, která přispívá osobě/rodi-
ně při úhradě nákladů souvisejících s bydlením. Dosud se  
o něj žádalo čtvrtletně, od 1. října 2022 bude možné doklá- 
dat náklady na bydlení a příjmy rodiny jen dvakrát ročně  
a příspěvek na bydlení bude vyplácen po období šesti měsíců 
ve stejné výši. Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání 
žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně.

Žadatel má na příspěvek nárok, když jeho náklady na  
bydlení přesahují na území hlavního města Prahy 35 % (jinde  
30 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny a zároveň 35 %  
v Praze (30 % jinde) rozhodného (čistého) příjmu rodiny není 
vyšší než částka normativních nákladů na bydlení (jejich 
výši uvádíme dále). Každá osoba může být v daném měsíci 
posuzována pouze k jednomu bytu (nemovitosti). Poskytování 
příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na byd-
lení. Pro účely poskytování příspěvku na bydlení se společně 
posuzují všechny osoby, které užívají byt. Vždy se společně 
posuzují rodiče a nezletilé nezaopatřené děti (za příjem se 
považuje i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek).

Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné,  
u družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné náklady, 
určené podle počtu osob v rodině na kalendářní měsíc  
takto: jedna osoba 2 240 Kč, 2 osoby 3 065 Kč, 3 osoby  
4 008 Kč, 4 a více osob 4 834 Kč. Dalšími náklady u všech 
bytů jsou náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění 
poskytované s užíváním bytu, kterými se rozumí zejména 
náklady za dodávku tepla (dálkové vytápění) a centralizova-
né poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů  
a vodáren, odvádění odpadních vod a čištění jímek, provoz 
výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společ-
ných prostor v domě, vybavení bytu společnou televizní  
a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, pří-
padně náklady na pevná paliva. 

V případě nákladů za plnění poskytované  
s užíváním bytu se nevyžaduje podrobný rozpis 
jednotlivých služeb. Náklady na pevná paliva 
jsou započítávána opět jen určenými částkami 
za kalendářní měsíc, a to (pouze): 1 osoba  
v rodině 802 Kč, 2 osoby 1 097 Kč, 3 osoby 1 435 Kč, 
4 a více osob 1 773 Kč. Náklady na bydlení se 
pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako 

jejich průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí.
Do nákladů na bydlení se započítávají částky záloh  

i doplatků na jednotlivé položky nákladů. Byl-li v období  
kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení 
zjišťují, naopak vrácený přeplatek na nákladech na bydlení, 
snižují se doložené náklady na bydlení o tuto částku v tom 
kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení přeplatku došlo.

Výše částek normativních nákladů na bydlení je stanove-
na pro období od 1. ledna do 31. prosince 2022:
~   u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy (pro Prahu):
     pro 1 osobu v rodině 10 121 Kč, 2 osoby 13 629 Kč, 3 osoby 

19 312 Kč, pro 4 a více osob 22 495 Kč;
~ u bytů družstevních a bytů vlastníků (pro Prahu):
     pro 1 osobu v rodině 6 232 Kč, 2 osoby 8 432 Kč, 3 osoby  
    11 561 Kč, pro 4 a více osob 14 368 Kč.

Výše příspěvku na bydlení potom činí za kalendářní mě-
síc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhod-
ným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,35 pro 
území Prahy (nebo jinde koeficientem 0,30).  Pokud jsou 
skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady 
na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi 
těmito skutečnými náklady na bydlení a rozhodným pří-
jmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,35, resp. 0,30.

Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení  
více osob, náleží příspěvek na bydlení jen jednou, a to 
osobě určené na základě dohody těchto osob, a pokud se 
nedohodnou, určí krajská pobočka Úřadu práce ČR, která  
o příspěvku rozhoduje, které z těchto osob se příspěvek  
na bydlení přizná.

Co se konkrétně dokládá k žádosti:
~ potvrzení o výši příjmu (např. výplatní páska)
~  potvrzení nákladů za služby (doklady na vodné, odpad 

apod.)
~  potvrzení nákladů na energie (doklad o jejich výši za před-

chozí měsíce)
~  doklad o nájmu – jde-li o nájemní byt, kopii nájemní 

smlouvy nebo její foto
~  potvrzení o studiu pro děti starší 18 let
~  vyúčtování služeb a energií (dokládající nedoplatek nebo 

přeplatek)
~  prohlášení dalších osob, které s žadatelem bydlí a jsou 

starší 18 let. Je to prohlášení osob, které neuhrazují 
náklady na své potřeby společně se žadatelem, pokud u 
osoby není vyplněno, že společně náklady uhrazuje. Jed-
ná se o osoby, které sice žijí společně v bytě se žadate-
lem, ale nehospodaří s ním.

Na stránkách MPSV je možné dohledat:
 ~  orientační výpočet příspěvku na bydlení

https://www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni- 
      vypocet-prispevku-na-bydleni

~  vzor vyplněné žádosti o příspěvek na bydlení  
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443563/

PnB+od+1.7.2020.pdf/97181d14-f984-9901-ce20-
045646c3e025.

Úřad práce provozuje pro případné dotazy 
informační bezplatnou linku 800 779 900 nebo  
lze dotaz poslat na e-mailovou adresu  

callcentrum@uradprace.cz. ~
 JUDr. Zlata Kohoutová

V
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Před 20 lety se Českem 
prohnaly ničivé povodně
Je léto roku 2002, čas prázdnin a dovolených, sluníčka, koupání a výletů. Počasí 
se však najednou zhoršuje a začíná pršet. V médiích se objevují zprávy o zvyšu-
jících se hladinách potoků a řek, nejprve na jihu Čech, ale varování před velkou 
vodou se každým dnem a hodinou blíží ku Praze. Bezstarostné dny se tak rázem 
mění v obavy a strach, co bude dál. Později i o tvrdý boj s přírodními živly.

ž 9. srpna ráno se řeka 
Vltava vylila ve Zbraslavi, 
kvůli velké vodě je uzavře-
na ulice Roztocká v Sedlci 
a Císařský ostrov je ze 

dvou třetin pod vodou. Odpoledne 
se stav poněkud zklidnil, ale byl to 
jen tzv. „klid před bouří“. 

V pondělí 12. srpna hladina Vltavy 
nezadržitelně stoupá, byl evakuován 
Karlín, Smíchov a další ohrožené 
lokality. Domovy muselo opustit na 
25 tisíc obyvatel. Prahou protéká 
zhruba 2,5 tisíce metrů krychlových 
vody za sekundu.

V Dolním Sedlci dosahuje voda 
již k obchodu na Roztocké. Majite-
lé proto začali stěhovat vybavení 
obchodu do patra, utěsňovat okna 
i dveře pytli s pískem. Voda však 
stále stoupá, nejde elektřina, lidé 
musí opustit své domovy, s sebou si 
odnášejí jen to nejnutnější. 

Od 13. do 14. srpna se zde valila 
voda rychlostí 5 300 m3/s. Viadukty 

HISTORIE

Rozvodněná Vltava zablokovala hlavní tah do centra

Povodně zasáhly do života mnoha lidí

U
v Podbabě a Sedlci byly zcela zato-
peny a voda se dostala těsně pod 
železniční trať. U některých domů 
dosahovala voda až po okap.

Teprve ve čtvrtek 15. srpna voda 
začíná pomalu opadávat, probíhají 
prohlídky domů statikem, je naruše-
na železniční trať, na silnicích hro-
mady naplavenin. O víkendu se sjíž-
dějí dobrovolníci, kteří budou dlouhé 
dny odklízet následky povodně. 

Po celou dobu pomáhají také 
suchdolští dobrovolní hasiči. V jejich 
kronice je tato událost zaznamenána 
takto:

V neděli odpoledne opět začalo 
pršet. A to už voda pustošila vše, co jí 
přišlo do cesty. Od nedělního večera 
byli v pohotovosti také naši hasiči. 
Čekali, co nového přinesou následu-
jící hodiny. Přírodní živel vyháněl lidi 
z domovů. Jako první se v Praze bez 
střechy nad hlavou ocitli obyvatelé 
Zbraslavi, Lipenců, Lahovic, Radotí-
na, Modřan, Smíchova, Malé Strany, 

Holešovic, Troje, Karlína a Libně. 
Většina pražských mostů je uzavřena 
a přestává fungovat metro, několik 
stanic je zatopeno. Začíná boj o holé 
životy.

Naši hasiči pravidelně obhlíží terén 
v Dolním Sedlci, který v té době byl 
naší součástí, a také v Podbabě. 
Hladina se zvyšuje každou hodinou. 
Místní obyvatelé ještě věří, že voda 
bude maximálně na silnici v Roz-
tocké. Po čtvrteční předzvěsti velké 
vody jako první začíná s protipovod-
ňovými opatřeními majitel  obchodu 
na Roztocké. Stěhuje zboží i mrazáky 
do patra, kdyby přece jen té vody bylo 
více. To už je vládou vyhlášen stav 
nouze. Průtok Vltavou již dosahoval  
4 500 m3/s. Ulice Podbabská a Papí-
renská jsou pod vodou. Ze 13. na  
14. 8. průtok dosáhl hodnoty 5 300 
m3/s. Chybělo už jen pár centimetrů, 
aby voda zcela zaplavila železniční 
trať vedoucí do Roztok. Hasiči evaku-
ovali ohrožené osoby i zvířata. Lidé 
byli sváženi na vysokoškolské koleje  
a zachraňovalo se, co se dá. Tu je tře-
ba vyprostit kočku, která zůstala na 
střeše domu, přesunout králíkárnu. 
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HISTORIE

Na protějším břehu v Troji je zaplavena 
část zoo. Přichází zpráva, že uplavali 
tři lachtani. Zanedlouho jeden z nich je 
spatřen, ale je unášen silným proudem 
dále k Roztokům. 

Voda v Sedlci se nakonec zastavila 
zhruba na 11 metrech. Některé domy 
u silnice byly zaplaveny doslova až po 
okapy. 14. srpna v noci je zazname-
nán slabý pokles hladiny asi o 10 cm. 
Voda začíná ustupovat. Čtvrtek – voda 
začíná opadávat, začínají se sčítat na-
páchané škody. Nejprve začíná klesat 
voda v Šáreckém údolí. Naši hasiči 
pomáhají hasičům z Lysolaj. Nejprve 
však všechny domy musí postupně 
prohlédnout statik a teprve potom se 
může začít s úklidovými pracemi. Jak 
voda postupně klesala, čerpali vodu 
ze sklepů, odstraňovali naplavené 
stromy, trámy, tuny bahna a nečistot. 
Všechno pokryté černým smradlavým 
bahnem, kalem vyplaveným z Ústřední 
čističky odpadních vod v Troji. Nastá-
vá nekonečná a namáhavá práce s od- 
klízením. Jedna parta našich hasičů 
pracuje cca 4 hodiny, zatímco druhá 
parta se stačí najíst, převléknout do 
suchého a trochu si odpočinout. Při-
pravují se litry čaje a kávy. Denně  
se vaří několik hrnců polévky, z pe-
kárny v Horoměřicích se vozí chleba, 
připravuje se guláš, pečou se buchty. 
Doplňují se pohonné hmoty, provádějí 
drobné opravy, každý den se vše musí 
dezinfikovat.

Takto naši hasiči pracovali zhruba 
14 dní. Mnozí o své vlastní dovolené, 
jiní si prostě udělali volno. Každý po-
máhal, jak mohl. 

Následky povodní jsou kruté. Dva 
domy v Sedlci byly silně staticky na- 
rušeny, své domovy muselo opustit 
několik desítek lidí, svodidla na hlavní 
silnici byla stržena, část silnice do 
Roztok byla úplně podemletá a musela 
být uzavřena. Celá oblast je zanesena 
tunami jedovatého bahna. Železniční 
trať byla narušena, několik rodin přišlo 
o veškerý majetek, zůstaly jim jen holé 
a promáčené zdi.  Naštěstí zde v Sedl-
ci ani v Podbabě nedošlo ke ztrátám 
na životech.

K celé události v srpnu 2002 
se ještě sluší dodat, že již v roce 
předcházejícím, tedy 2001, hydrolog 
pan Ing. Kněžek vypracoval jakousi 
studii o povodňovém nebezpečí pro 
Dolní Sedlec, kdy uvedl, že v případě 

povodně by se voda zde mohla dostat 
až na hodnotu 7,3 m nad silnici. Mnozí 
to považovali za utopii a přehnané 
strašení.  O rok později se ukázalo, 
že pan Ing. Kněžek pravdu skutečně 
neměl. Situace byla daleko horší, než 
předpokládal. Nepřišla padesátiletá 
voda, ale pětisetletá a hladina Vltavy 
v těchto místech vystoupala ještě 
zhruba o 4 metry výš a následky byly 
daleko dramatičtější. ~

Dle kronik a denního tisku zpracovala 
Z. Kučerová, kronikářka

POVODNĚ 2002 V ČÍSLECH
~ 17 lidí přišlo o život

~ 134 zvířat ze Zoo Praha přišlo o život
~ v 6 krajích byl vyhlášen nouzový stav

~ záplavy postihly území o rozloze  
17 000 km čtverečních 

~ 986 postižených obcí, 10 krajů  
a 43 okresů

~ 225 000 evakuovaných lidí
~ 73,3 mld. Kč škod, z toho  

7 mld. Kč pražské metro
~ nejvyšší průtok na Vltavě  

v Praze 5 300 m³/s

Povodně pod Suchdolem
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V listopadu rozezní kapli svatého Václava hudební uskupení HLASkontraBAS  
Oktet, hudební projekt Ridiny Ahmedové a Petra Tichého, kteří jej teď rádi  
v rozhovoru s Šárkou Sklenářovou přiblíží suchdolským čtenářům. 

V kapli sv. Václava si vychutnáte 
intenzivní zvukovou lázeň

K dyž jsme vás, Petře, oslovili, 
jestli byste chtěli na Suchdole 
zahrát s Oktetem, původně 
jsme měli v hlavě pozvání na 
Půdu, ale ty jsi sám přišel  

s tím, že byste si zahráli nejraději  
v kapli. Ty už ji vlastně znáš. Vdechli 
jste jí život na jaře 2022 při Noci kos-
telů spolu s Petrem Niklem. Vzpo-
mínám si, že když jsme vás, oba 
Petry přivedli na její obhlídku, bylo 
zrovna pěkné podvečerní světlo, 
které podkreslovala kukačka. Petr 
Nikl chodil nadšeně kolem kaplič-
ky, nakukoval do lesa za zdí a bylo 
cítit, že ho místo oslovilo. Jak to 
je s tebou a kaplí svatého Václava? 
Přišla s místem inspirace? Máš 
nějakou vzpomínku na Noc kostelů 
se Suchdolskými i přespolními? Jak 
funguje dialog mezi výtvarníkem/
muzikantem Niklem a muzikantem 
Tichým? 

Petr: Předně bych rád poděkoval 
Suchdolským za pozvání na Noc 
kostelů! Místo je to krásné, kaple 
svatého Václava stojí na samém 
okraji Starého Suchdola a za ní už 
jen Kozí hřbety. Na pomyslné hranici 
mezi krajinou v područí lidské ruky  
a volnou přírodou. Pokud ještě navíc 
takové místo naplní diváci a poslu-
chači, kteří jsou otevření neznámé-
mu, zvedají se stavidla inspirace 
sama. Takové improvizační koncerty 
je dobré moc neplánovat, aby se tím 
nebránilo okamžitým nápadům jak 
hudebním, tak výtvarným. Petr Nikl je 
mistrem ve vyždímání a vypointování 
každé maličkosti, která se naskytne 
v průběhu performance i mimo, ať už 
jde o skřípající lavici nebo náhod-
ný výkřik dítěte. Prostředky jako 
barvy, obří čočka, práce se světlem, 
elektrobrouci, různé převleky, citera, 
loutna oud, kontrabas, trombon  
a looping se na každé akci opakují. 

Atmosféru a průběh ale tvoří  
i návštěvníci. Je to něco neopako-
vatelného. Je to také to, na čem stojí 
naše spolupráce s Petrem Niklem. 
Dopředu si nic neřekneme. 

Šárka: Petrové Nikl a Tichý hráli  
v kapli, ve které stále probíhala re-
konstrukce. Zprostředka kaple jsme 
společnými silami přesunuli náčiní 
restaurátorů. Podlaha byla ještě 
zakryta prkny, lidé seděli po obvodu 
kaple. Fresky poodhaleny, hvězdy na 
klenbě k toužebnému přání Petra Nik-
la nebyly ještě dokončeny nad hlavní 
lodí, což se mu hodilo pro čarování s 
odrazy a světelnými efekty. Stvořil na 
stropě nové vesmíry. Děti i dospělí 
se nechali unést do snového světa 
plného údivu, překvapení, humoru, 
vedeného dialogem hudby a výtvarna, 
světa naplněného hravostí a fantazií. 
Poslední obraz vznikl před kaplí, kdy 
Petr Nikl vyvedl diváky na cestu ke 
Kozím hřbetům pod noční oblohou. 
Na hlavě měl prosvícený kornout a 
odcházel směrem k lesu. Vyprová-
zela ho malá Bertička, která jakoby 
potkala svého skřítka a zapomněla na 
svět kolem. Tomu přihlížely hvězdy a 
diváci, kteří zůstali oněmělí stát na 
cestě. Kolikpak z nich se vrátilo do 
dětství a tajně Bertičce závidělo? 

 Po konci představení se nechtělo 
nikomu odejít. Lidé zvědavě nakuko-

vali Petru Niklovi pod pokličku. Zkou-
šeli si nástroje, kladli zvědavé otázky. 
Společně jsme v kapličce dozněli 
a ukládali si do paměti jednotlivé 
momenty. Každý ten svůj. Snad i paní, 
které začal během představení vy-
zvánět mobil a Petr Nikl s laskavostí 
vyzvánění a vyděšené hledání telefo-
nu v bezedné kabelce zakomponoval 
do hry tak, že se z toho stal vtipný 
kousek. Paní se tak na malou chvilku 
stala legrační součástí představení. 
Nikdo se neškaredil.

Když vše skončilo, ti nejzvěda-
vější pomáhali Petru Niklovi skládat 
jednotlivé předměty do jeho batohu 
a pravděpodobně žasli, jak důmyslný 
systém má. Nosili nástroje, přístroje  
i ty elektrobrouky, které – jak nám 
Petr Nikl prozradil – koupil za 150 
korun v nějakém nóbl hračkářství, 
společně do auta. 

Byl to nezapomenutelný večer. 
Byla to krásná a slavnostní koruna 
celé akce, kdy se v podvečer vařila 
polévka v kotli, přednášelo se o be- 
nediktinech z mnoha úhlů pohledu, 
zazpíval sousedský sbor…

Někteří Suchdolští už vás znají, 
Ridino a Petře, z akce Oživené obecní 
rozhlasy, kdy jste rozezněli místní roz-
hlas z radniční Půdy jako HLASkon-
traBAS. Přijeli jste tenkrát ve dvou, na 
podzim se vrátíte v počtu osmi hráčů. 
Ještě než se vás zeptám na Oktet, co 
a kdo je vlastně HLASkontraBAS? Jak 
byste se představili někomu, kdo vás 
ještě nikdy neslyšel? 

Ridina: HLASkontraBAS je hudební 
rozhovor akustického kontrabasu 
a ženského hlasu. Koncertujeme 
jen takhle ve dvou. Baví mě na tom 
úspornost, ten volný prostor, který 
můžeme zaplnit zvukem. Hrajeme 
svoje vlastní skladby, které mají jasně 
danou strukturu, ale zároveň je v nich 

Petr Tichý a Ridina Ahmedová
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i prostor pro improvizaci a práci  
s okamžikem. 

Mezi Suchdolem, Roztoky, Úněti-
cemi a Levým Hradcem je Holý vrch. 
A právě tady našel částečně místo 
natáčení klip Oktetu na skladbu Bea-
ty Hlavenkové Following the Wind. 
Horizont a na něm osm muzikantů 
(s Beatou devět). Připadá mi pěkné, 
že se do našich končin vrátíte, jen 

tentokrát naživo. A teď prosím  
představte váš další projekt HLAS- 
kontraBAS Oktet. Proč se ze dvou 
muzikantů stalo najednou osm?

Ridina: Roky jsme takhle s Petrem 
vystupovali, natočili CD a snili o tom, 
jak by to znělo, kdyby všechny hlasy, 
které my si vrstvíme pomocí looperu 
(přístroj umožnující hrát ve „stopách”, 
tedy naživo ve vícehlasech), hráli živí 
muzikanti. Kdyby prostě vedle sebe 
stáli čtyři basisti a čtyři zpěvačky.  
A protože sny se mají plnit, udělali 

jsme ten krok a oslovili skvělé mu-
zikanty. Je to opravdu silný a krásný 
zážitek slyšet tolik živého zvuku! 

Petr: Už naše první společné 
vystoupení s Ridinou na Frýdlantské 
jazzové dílně někdy před 25 lety 
bylo v obsazení tři zpěvačky a kon- 
trabas. V duu pomocí loopingu vrst- 
víme třeba i 12 vrstev hlasu a 8 vrs- 
tev kontrabasu. Pokud tyto vrstvy 

nahradí muzikanti, ještě více to 
ožije. Původně to byl jen nápad 
přehrát si takto už nahrané skladby, 
ale projekt předčil všechna očeká-
vání a všem by bylo líto, kdyby se to 
už neopakovalo. A také nás napadlo 
nabídnout toto neobvyklé těleso  
k dispozici dalším skladatelům  
z našich blízkých kruhů. 

Asi nejvíce mě potěšilo, s jakým 
nasazením do toho všichni šli a co 
nového do Oktetu přinesli. A taky 
samozřejmě když se nebojí pozvat 
takové těleso pořadatel!

Co vás nalákalo hrát s Oktetem 
v suchdolské kapli? A mohli byste 
povědět něco málo o repertoáru 
Oktetu? 

Ridina: Co se repertoáru týče, 
tvoří jej skladby, které jsme složili  
s Petrem, ale oslovili jsme navíc i řadu 
zajímavých soudobých skladatelů, 
například Beatu Hlavenkovou, Jaro-
míra Honzáka, Vladimíra Václavka, 
Matouše Hejla, Ivana Achera, aby slo-
žili muziku přímo pro naši neobvykou 
sestavu čtyř bas a čtyř hlasů. Jeden 
text pro nás napsal i Oldřich Janota.

Petr: Na Oktetím koncertu nás láká 
především to, že můžeme vzhledem 
k akustice a rozměrům kaple hrát 
bez ozvučení. Pro tento koncert jsme 
zvolili výjimečné postavení do kruhu 
kolem posluchačů. Vyniknou tak 
zvukové detaily a například sklad-
ba Matouše Hejla je pro toto přímo 
ideální.

Ridina: Bude to intenzivní zvuková 
lázeň. Proto je koncert taky jen pro 
omezený počet posluchačů.

 
V návaznosti na předchozí roz-

hovory v Suchdolských listech by 
mohla zaznít otázka, kterou vymys-
lela Adriana Skálová a mně se velmi 
ten nápad líbí. Kdyby se na domy 
vracela domovní znamení, co by bylo 
nad vašimi dveřmi?

Ridina: Strom. Možná strom. 
Potřebuju cítit kořeny v zemi, korunu 
v nebi. 

Petr: Asi kontrabas, šnek hlavy 
kontrabasu nebo možná jen basový 
klíč. 

Ridino a Petře, moc děkujeme, že 
jste si našli oba čas a přijali pozvání  
k tomuto rozhovoru. Děkujeme, že se 
k nám na Suchdol vracíte a že může-
me spolu s vámi u toho být. 

HLASkontraBAS Oktet rozezní 
kapli svatého Václava v neděli  
13. listopadu 2022. Fotografie  
z Noci kostelů konané v červnu  
naleznou zájemci na adrese: 
www.festivalslon.cz/fotogalerie. ~

 
Šárka Sklenářová

Na zkoušce

Koncert Oktetu
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K
romě měření tělesného 
složení vám v poradně budou 
nabídnuty konzultace s od- 
borníky na výživu, které 
budou zahrnovat analýzu 

vašeho stávajícího jídelníčku a ži- 
votního stylu. Na základě této ana-
lýzy a vašich výsledků vám odborný 
pracovník pošle personalizovaná 
doporučení, která vám jednoduše 
pomohou zlepšit váš jídelníček  
a dosáhnout vašeho cíle.

 Je jedno, kolik vám je let či jaký 
je aktuální stav vašeho jídelníčku.  
V poradně k vám vždy budou přistu-
povat individuálně a najdou nejlepší 

možné řešení přímo pro vás. V rám- 
ci služeb poradny bude možné si 
nechat vypracovat i jídelníček na 
míru, který bude odpovídat přesně 
vašim požadavkům. Jídelníček bude 
vytvořen z potravin, které běžně jíte, 
a na receptech si vždy pochutná 
celá rodina.  

 Pokud tedy chcete udělat něco 
pro své zdraví a mít dlouhodobě 
kvalitní a aktivní život, bude návště-
va nutriční poradny něco, co vám  
v tom rozhodně pomůže.

Nutriční poradna bude také slou- 
žit pro praxe studentů výživy na 
ČZU, kteří zde budou moci během 

studia získat velké praktické zkuše-
nosti z oboru výživového poraden-
ství. Zmíněné přístroje také nabízí 
nové možnosti v oblasti vědeckého 
výzkumu pro sledování změn těles-
ného složení. 

 Těšit se také můžete na vzdě- 
lávací akce, které budou vznikat  
ve spolupráci s nutriční poradnou 
ČZU. ~

 [red]

V novém potravinářském pavilonu ČZU se bude otevírat nutriční poradna,  
kam budete moci přijít a zjistit, jaké máte tělesné složení, a to díky analýze  
na nejmodernějších přístrojích, jako je InBody 770 a DEXA Lunar Prodigy.  
Po měření budete vědět, kolik máte v těle tuku, svalů, vody, kostní hmoty atd.

Nutriční poradna v areálu ČZU 

KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ  
KLAS v podzimním čase

a první zářijové setkání klubu KLAS přijala pozvání 
sympatická paní doktorka MUDr. Jana Šutová, která 
vede ordinaci praktického lékaře v přízemí suchdol-
ské radnice. Zájem o setkání byl veliký a klubovna  
v komunitním centru byla rychle naplněna. Téma-

tem setkání bylo „Jak se zdravotně připravit na podzim 
a zimu“. Povídalo se o imunitě, jak ji posilovat, co nám 
prospívá, jídelníček, vitamíny, pitný režim, pohyb a hlavně 
dobrá mysl. Dámy z KLASu se aktivně dotazovaly a pano-
vala přátelská atmosféra. Bylo to moc milé setkání. ~

[red]

PROGRAM KLASu na podzimní úterní odpoledne:

27. září – VÝLET do zámku NOVÉ HRADY u Pardubic
11. října –  OCHUTNÁVKA CIZÍ ZEMĚ – promítání a ochutnávka 

specialit
25. října –  COUNTRY KONCERT – suchdolští rodáci zahrají 

a zazpívají
8. listopadu –  SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK PRO SENIORY   

nejčastější chyby ve stravování, beseda  
s odborníky na nutriční poradenství 
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Potřebujete pomoc  
v tíživé situaci?

N
áš komunitní pracovník vám 
pomůže předem zjistit, jakou 
podporu byste mohli získat, co 
budete potřebovat na jednání 
s institucemi; kde je to možné, 

objedná vás na konkrétní termín. 
Udělá tedy vše pro to, aby jednání pro 
vás byla co nejsnazší. Orientuje se  
v mnoha tématech, např. nezaměst-
nanost, zadluženost, sociální politika, 
začleňování sociálně znevýhodně-
ných seniorů, rodin, mládeže a cizin-
ců do společnosti. 

Aktuálně také může prověřit, zda 
máte nárok na příspěvek na bydlení 
(pokud dáváte za náklady spojené  

s bydlením více než 35 % příjmů, 
pravděpodobně to tak bude). Rodi-
nám s dětmi se nárokují přídavky na 
dítě nebo jednorázový příspěvek ve 
výši 5 000 Kč na dítě. Pokud na státní 
pomoc nedosáhnete a ocitnete se  
v nouzi, obraťte se na městskou část 
Praha-Suchdol. Ceny rostou rychle  
a není vaše chyba, když se kvůli tomu 
ocitnete v úzkých. Požádat v takové 
chvíli o podporu je správná cesta.

Nevíte, o jakou podporu, o jaké 
dávky můžete požádat? Potřebujete 
pomoc s vyplněním formulářů,  
s přihlášením do systémů, zoriento-
vat se v nenadálé situaci? Zavolejte 

nebo se zastavte v KC Půda – 4. patro 
suchdolské radnice, domluvíme se na 
termínu schůzky. 

Kontakt: 222 361 435, 773 786 585, 
e-mail: spolu@praha-suchdol.cz. ~

Zuzana Krumpholcová,
vedoucí KC Půda

V Komunitním centru Půda vytvořila městská část novou pracovní pozici v oblasti 
sociální pomoci. Budeme se vám snažit pomoci zorientovat se v sociální proble-
matice. Chceme fungovat jako spojení mezi suchdolskou komunitou a příslušnými 
institucemi (úřady, neziskové organizace, vzdělávací organizace apod.). 

EKIS – bezplatné poradenství  
o energetických úsporách

Energetická konzultační a infor-
mační 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 konzul-
tovat své dotazy. 

Energetičtí specialisté vám po-
radí při návrhu vhodného zateplení 
a správného vytápění, při výběru 
úsporného osvětlení, při plánování 
rekonstrukce nemovitostí a při pří-
pravě dalších projektů energeticky 
úsporných staveb.

EKIS vám také může pomoci  
s dotacemi z programu Nová  
zelená úsporám a to tvorbou 
dotační žádosti i další administra-
tivou pro získání dotace. Na EKIS 

odborníky se může obrátit opravdu 
každý.

Konzultovat je možné ve středis-
cích EKIS vždy v pondělí a středu 
od 13 do 17 hodin osobně nebo po-
hodlně a bezpečně prostřednictvím 
on-line videohovoru. 

Rady a tipy odborníků najdete 
také v internetové poradně iEKIS, 
kde i vy můžete zveřejnit svůj od-
borný dotaz.

V našem okolí poradenství EKIS 
zajišťují tyto společnosti: 

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
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HASIČSKÝ ODSTAVEC

Za období od 1. června do 1. září  2022 vyjeli hasiči k téměř 30 případům.  
Statisticky vzato to znamená výjezd každý třetí den. A to v období prázdnin  
a dovolených, kdy i hasičské řady na suchdolské hasičárně značně prořídly. 
Jako Suchdoláci máme štěstí, že naši hasiči jsou i v kapacitně stížených  
podmínkách schopni rychle se zformovat a vyjet na pomoc. Ze všech zásahů, 
které se týkaly především hašení požárů, likvidace spadaných stromů či hubení 
vos, je na místě zmínit ty nejzásadnější:

Suchdolští hasiči

~  1. 6. Požár Alzheimer centra. Na 
místě byli suchdolští jako jedna 
z prvních jednotek. Provedli prů-
zkum situace a evakuaci pacientů 
z hořícího domu.

~  5. 6. Taktické cvičení v podobě si-
mulace zřícení tribuny na koncer-
tě. Hasiči trénovali vyhledávání 
a třídění raněných a poskytování 
první pomoci.

~  5. 7. Likvidace požáru odpadu  
v Kralupech nad Vltavou. Such-
dolští intenzivně hasili požár  
v dýchací technice a podíleli se  
na kyvadlové dopravě vody.

~  1. 8. Požár v Hřensku. Hasiči se 
podíleli společně s tisícovkou ko-
legů na uhašení českého klenotu 
- Národního parku České Švýcar-
sko, konkrétně v oblasti Hřensko. 
Suchdolští hasiči zde po několik 
dní ve spolupráci s HZS Praha  
a dalšími dobrovolnými jednot-
kami dohašovali skrytá ohniska 
požáru, rozhrabávali hrabanku  
a ve směnách se podíleli na te-
rénních pracech.

~  27. 8. Stáž na stanici profesio-
nálních hasičů Petřiny. V rámci 
tradiční 24hodinové stáže naši 
hasiči vyjeli k několika případům. 
Zasahovali u požáru střechy 
pavilonu v Ústřední vojenské 
nemocnici, kde prováděli prvotní 
evakuaci pacientů a personálu  
a likvidovali oheň v prvních minu-
tách požáru. V rámci stáže vyjeli 
ještě k dalším dvěma případům,  
a to k likvidaci bodavého hmyzu  
a otevření bytu. ~

                        Jakub Bárta, velitel 
JSDH Praha-Suchdol

Zásah u požáru v Hřensku Požár v Alzheimer centru
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Dnešní povídání bude o nejstarších ulicích v naší městské části.  
Ulice Dvorská patří mezi ty úplně nejstarší, i když byla pojmenována 
až někdy kolem roku 1945, a to podle původního dvora, kterému dnes 
říkáme Brandejsův statek. Pokračování této ulice severním směrem se 
nazývá Ke Kozím hřbetům. 

UŽ VÍM, KDE BYDLÍM

Nejstarší suchdolské ulice

říve však ulice Ke Kozím hřbetům nesla 
název Únětická, nebo jak jí místní říkali  
Ounětická. Touto cestou se chodilo do  
Únětic (starousedlíci říkali do Ounětic),  
děti do školy, dospělí na mše do kostela  

či na hřbitov. Později, kdy byl Suchdol připojen 
ku Praze, dostala tato ulice nynější název Ke 
Kozím hřbetům, a to podle zdejších skal připomí-
najících kozí hřbet. Na konci pak najdeme ještě 
ulici U Kapličky, kde původně byly  jen zahrady 
a rekreační objekty a která nese název podle 
nedaleké kaple sv. Václava. Napravo od ulice Ke 
Kozím hřbetům je ještě ulice Bažantní. Pojmeno-
vání nese podle četného výskytu těchto ptáků ve 
zdejší málo zastavěné lokalitě. Dříve se tu říkalo 
také U dubu, ale hojně se používal název „u vojáků“ 
nebo „na palpostě“. Po 1. světové válce zde totiž 
vojáci budovali zařízení pro ochranu Prahy. Pozů-
statky těchto objektů jsou zde dodnes. V bývalých 
montovaných ubikacích pro mužstvo sídlil později 
Výzkumný ústav půd, dnes je tu Ubytovna Palpost 
a pohostinství.

Ulice, o které se ještě zmíním, nese svůj název 
teprve od roku 1968, dříve se jmenovala Jungman-
nova a nachází se v novodobé části Suchdola – na 
Výhledech, ale její název K Chumberku si zajisté 
zaslouží také alespoň krátké připomenutí, neboť 
se váže k historii Starého Suchdola.

Před benzinovou pumpou směrem z Prahy 
stojí objekt, dnes  prodejna elektro. Dříve se toto 
místo, kde bývala zájezdní hospoda a kovárna,  
s okolními staveními nazývalo Na Humbertě, poz-
ději Na Chumberku či také Chumperk. Tento název 
vznikl zkomolením jména pruského generála 
Humberta, jehož oddíl vojska pobýval v místním 
dvoře (Brandejsově statku) a zdejší hospodě, když 
se vracel po bitvě u Hradce Králové roku 1866 
zpět do Pruska. ~

Z. Kučerová, kronikářka
Zdroj: kronika Suchdola, pamětníci,  

Pražský uličník, Wikipedie

Dvorská

Ke Kozím hřbetům

Chumberk - hospoda

D
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NÁZORY Z ŘAD ZASTUPITELŮ

rahé Suchdolačky, drazí Suchdoláci,
po 4 letech jsme opět před volbami do zastupitelstva 
naší městské části. 

Po dlouhém rozmýšlení jsem se rozhodl kandidovat 
na pozici zastupitele jako samostatný kandidát. Díky 

Vaší podpoře se podařilo splnit všechny zákonné podmínky  
a moje kandidatura byla řádně zaregistrovaná. Již za podporu  
v této fázi musím všem zúčastněným pokorně poděkovat. 

Nyní je však třeba se zamyslet na uplynulým volebním obdo-
bí a nad prací, kterou jsem po celou dobu ve vašem zastoupení 
vykonával. Snažil jsem se o maximálně aktivní přístup na všech 
jednáních zastupitelstva, komise územního rozvoje i kontrol-
ního výboru. Vzhledem k reálným poměrům v zastupitelstvu 
jsem sice neměl možnost prosadit vše, co bychom já i kolegové 
chtěli, avšak stálá aktivita při projednávání jednotlivých bodů, 
nesčetných debatách a jednáních, soustavnému kladení dotazů 
vedení MČ, přispěla k větší transparentnosti radnice vůči nám - 
občanům. O výsledcích a klíčových rozhodnutích jsem se snažil 
vás vždy informovat, a i nadále bych rád v tom pokračoval ještě 
ve větší míře. Tak to beru jako předsevzetí do dalšího období, 
pokud dostanu šanci. Kontrola činností vládnoucího uskupení 
je naprosto nezbytná a já tuto kontrolu aktivně vykonávám již 
4 roky. 

Slovy konkrétních věcí, které se nám podařilo prosadit, 
resp. spolu prosadit: 

• otevření radnice občanům (zejména online přenosy ze 
zasedání zastupitelstva naší MČ a větší míru informo-
vání o krocích naší radnice), 

• otevření tématu bezpečnosti na Suchdole a 
zajištění pravidelných hlídek Suchdola, zejména 
v nočních hodinách (v rámci spolupráce s ČZÚ), 
resp. pokračování této spolupráce i po zkušebním 
provozu,

• aktivní kontrolu nad projektem Multifunkční haly, a zejména 
nákladů na její stavbu, v souladu s odsouhlasenými podmínka-
mi,

• občanská hlasování o některých důležitých tématech  
(rozvoj Suchdola, suchdolská vlajka, urbanistické změny  
na Suchdole), 

• prosazení konání veřejných debat na důležitá témata  
s občany,

• zvýšení příspěvků pro sportovní organizace, působící na 
území MČ a rozšíření grantového programu MČ na podporu 
sportovních aktivit na všechny občany naší MČ,

• odsouhlasení výstavby přečerpávajících stanic splaško-
vých vod a brzké ukončení závislosti Suchdola na ČOV Roztoky 
atd.

Zároveň jsem, vedle mandátu zastupitele a člena komise 
a výboru, dokázal jednat se zástupci magistrátu, Ředitelství 
silnic a dálnic, Institutu Plánování a Rozvoje, ohledně palčivých 
témat, včetně témata okruhu.

Byl jsem (a stále jím jsem) kritikem zdvojnásobení daně  
z nemovitosti, které proběhlo zcela utajeně, a navíc ještě  
bez patřičného vysvětlení.

Věřím, že vytrvalost a slušnost se vyplácí.
Volební matematika je však naprosto neúprosná: jako  

samostatný kandidát musím ve volbách obdržet cca 60 % hlasů  
(tzv. křížků). Obě kandidující uskupení s plnou kandidátkou 

jsou v tomto ohledu jasně zvýhodněni. Proto budu skutečně 
vděčný za vaši podporu. I když budete volit jiné uskupení, 

máte vedle toho možnost mi udělit jeden křížek (z cel-
kových 15ti možných) - v obecních volbách se to smí. 

Předem mnohokrát děkuji za vaši podporu. ~
Milan Listík,

zastupitel  za sdružení Žijeme pro Suchdol

Vzhůru do dalších let

Suchdol si zaslouží být hezčím místem pro život
řed čtyřmi lety jsme šli s tímto mottem do komunál-
ních voleb.  Po celé volební období, jsme dělali vše 
proto, abychom jej společně naplňovali.  

Naše sdružení (SORS) se letošních voleb účastnit 
nebude. Jsme přesvědčeni, že je čas předat pomysl-

nou štafetu novým lidem, kteří mají odhodlání, elán a touhu 
vést radnici. S novou vizí, s novým přístupem. Jsem rád, že 
na Suchdole kandiduje koalice SPOLU a že já osobně je mohu 
ze zadních míst kandidátky podpořit. Mým cílem je zajistit 
kontinuitu projektů a prací, které jsme  
v minulých letech započali. Rád bych je 
pomohl dotáhnout kvůli všem, co nám 
dali svou důvěru v minulých volbách.

My všichni ze sdružení SORS věří-
me, že jsme každý svým dílem přispěli 
k rozvoji Suchdola, byť z opozičních 

lavic to nebylo snadné. Děkujeme všem Suchdolákům, kteří 
se na nás v průběhu uplynulého období obraceli se svými 
podněty i starostmi. Vždy jsme se snažili udělat maximum, 
abychom jim s jejich problémy pomohli. V těchto chvílích 
jsme nejvíce cítili, že má práce zastupitele smysl. 

Závěrem bych rád poděkoval všem svým kolegům z hnutí 
SORS za podporu a pomoc v průběhu celého volebního 
období. Jsou to skvělí a pracovití lidé, kteří obětovali mnoho 
času a úsilí, aby Suchdol byl hezčím místem pro život. Naše 

motto necháváme jako hozenou rukavici 
těm, kteří se budou o vaše hlasy ucházet 

letos. Uvidíme, kdo najde odvahu ji 
zdvihnout. ~

Marek Bor a Jana Hanusová,   
zastupitelé za Sdružení občanů  

za rozvoj Suchdola

P
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Znáte nás už řadu let.  
Jsme připraveni dál pracovat pro Suchdol

P
řed čtyřmi lety jsem vám se svým týmem předložil 
program, který jsme se poctivě snažili naplnit, často 
s pomocí obětavých a ochotných spoluobčanů. 
Velmi si vážím a děkuji všem dobrovolníkům, kteří 
pomáhali v boji s covidem při šití roušek, výdeji dez-

infekce, nákupech seniorům, organizování očkování apod. 
Nemohu zapomenout na suchdolské dobrovolné 

hasiče, kteří oslavili 130 let své existence. Na ně je vždy 
spolehnutí, pomáhají, kde se dá, a nová cisterna SCANIA 
jim jistě zlepší podmínky pro jejich náročnou práci. 

Velké poděkování patří také ředitelce, učitelům, ku-
chařkám a dalším zaměstnancům naší základní školy, kte-
ří zvládli výuku v pandemickém období i nelehkou situaci 
letos na jaře, kdy místo „nadechnutí“ po covidu přijímali 
děti na útěku před válkou na Ukrajině. 

Dík patří i vám, občanům Suchdola, za podporu a trpě- 
livost. V minulých letech vám hodně zkomplikovaly život 
stavby inženýrských sítí, probíhala obnova a výstavby 
vodovodů, kanalizace a dalších sítí. Tyto důležité stavby za 
více než 300 mil. Kč pak umožnily provádět rekon-
strukce komunikací. Nový povrch byl položen na 
téměř 8 km chodníků a 5 km ulic, byly postaveny 
nové komunikace zejména na Novém Suchdole, 
opraveny ulice v Horním Sedlci a na Budovci. 
Rekonstrukce komunikací bude brzy pokračovat 
na Výhledech, kde již byla dokončena obnova 
kanalizačních stok. 

S pomocí dotací z EU a HMP se na radnici podařilo vy-
budovat centrum pro všechny – seniory, dospělé, mamin-
ky s dětmi, vznikl nový prostor pro vzdělávání a výchovu. 
Ve spolupráci se ZUŠ J. Hanuše z Břevnova zde probíhá 
výuka na hudební nástroje pro děti i dospělé. Po výstav-
bě Komunitního centra Půda se významným způsobem 
rozšířila nabídka kulturních akcí, zkrátka na „Půdě“ to žije 
od rána do večera. 

Mimořádnou akcí z hlediska historie Suchdola byla 
rozsáhlá oprava kaple sv. Václava, díky práci restaurátorů 
se podařilo zachránit i podstatnou část původní freskové 
výmalby. V současné době se dokončuje areál „Zahrady se 
hřbitovem u kaple sv. Václava“, kde vznikne prostor pro 
klasické pohřbívání, kolumbárium, rozptylová loučka  
a prostory pro vsyp. Slavnostní otevření kaple proběhne  
v neděli 25. září od 10 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Vážení suchdolští spoluobčané, Sdružení občanů 
Suchdola (SOS) vám v komunálních volbách nabízí zku-
šenosti doplněné o aktivitu a nápady nových tváří na naší 

kandidátce. Záleží nám na budoucnosti a jsme připra-
veni nadále chránit a zlepšovat podmínky pro život 

na Suchdole. Přijďte prosím k volbám. ~

Petr Hejl,  
starosta městské části

NÁZORY Z ŘAD ZASTUPITELŮ

Přijďte opět zažít 

Prague Science Film Fest 
do kampusu České zemědělské univerzity v Praze!

Populárně-vědecké dokumentární filmy, přednášky, 
diskuze a festivalová atmosféra. 
 
Od pondělí 10. října do čtvrtka 13. října 2022 
se můžete těšit na filmový festival, který opět přinese 
to nejzajímavější z mezinárodních vod populárně-
-vědeckého dokumentu. Festival přivítá také vzácné 
hosty z nejrůznějších oblastí vědy a filmu. Nabídne 
návštěvníkům místo k setkání a diskuzím nad aktuální-
mi tématy, která hýbou světem vědy a poznání.  
Prague Science Film Fest pořádají Česká zemědělská 
univerzita v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci.

Podrobnější informace naleznete na psff.cz.

Buďte v obraze a sledujte nás také na našich 
sociálních sítích Instagram a Facebook!
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Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol na 
svém jednání dne 28. června 2022 
kromě jiného:

~ projednalo Zprávu o plnění rozpočtu 
a vyúčtování výsledku hospodaření 
městské části Praha-Suchdol za rok 
2021 a Zprávu o přezkoumání hospoda-
ření městské části Praha-Suchdol za 
rok 2021;

~ schválilo závěrečný účet městské 
části Praha-Suchdol za rok 2021; 

~ schválilo využití principu participa-
tivního rozpočtování v rozpočtu MČ 
Praha-Suchdol na rok 2023 s maxi- 
mální možnou výší podaného návrhu 
500 tis. Kč;

~ schválilo navýšení rozpočtu MČ  
Praha-Suchdol na rok 2022:
– převod 100 % podílu MČ Praha-Such-
dol na celkové daňové povinnosti hl. 
m. Prahy na dani z příjmu právnických 
osob za rok 2021 ve výši 1.777.958,45 Kč;
– poskytnutí neinvestiční neúčelové 
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z titulu 
doplnění dodatečného finančního vzta-
hu k MČ HMP na rok 2022 ve výši  
1.793.000 Kč;
– poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určené 
pro MČ zřizované školy a školská zaří-
zení, na posílení mzdových prostředků 
zaměstnanců škol a školských zařízení 
včetně podpory pracovníků ve stravo-
vání v oblasti obecního školství ve výši  
1.987.800 Kč; 
– poskytnutí účelové dotace jednotce 
sboru dobrovolných hasičů na mimo-
řádné výdaje v souvislosti s posky-
továním pomoci občanům Ukrajiny, 
kteří jsou na útěku před agresí Ruské 
federace, ve výši 479.000 Kč;
– poskytnutí dotace - podílu na finanč-
ních prostředcích obdržených jako 
výnos daně z hazardních her a jako 
odvod z loterií v období 1. 12. 2021 –  
31. 12. 2021 a 1.  1. 2022 – 31. 5. 2022  
ve výši 1.064.000 Kč;

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.

~ vzalo na vědomí informaci o výsled-
cích kontroly samostatné působnosti 
v oblasti činností vykonávaných podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozděj-
ších předpisů, uvedených v Protokolu  
o kontrole;

~ souhlasilo s podáním zásadních při-
pomínek k návrhu Metropolitního plánu:
a) MČ v souvislosti se záměrem na 
výstavbu paralelní dráhy RWY06R24L 
ruzyňského letiště nesouhlasí s vy-
mezením tzv. ochranného hlukového 
pásma na nyní zastavěném území MČ, 
a to včetně areálu ČZU (OHP je území, 
kde ve venkovním prostoru nemusí 
být dodržovány hyg. limity hluku) a ani 
s jeho rozšířením u stávající hlavní dráhy 
RWY24L06R z důvodu zajištění ochrany 
zdraví obyvatel a standardních životních 
podmínek pro bydlení v městské části;
b) MČ nesouhlasí s navrženým roz-
šířením letiště, protože v kombinaci 
s navrženou výstavbou a provozem 
Pražského okruhu se jedná o nepřimě-
řený zásah do území městské části. 
Protože rozvoj letiště, který negativně 
zasahuje do obydlených území Prahy, 
nebyl řádně prověřen z hlediska sku-
tečných cílových potřeb ČR, aktuální 
podoba záměru neodpovídá návrhu 
MPP, nebyly zvažovány varianty řešení 
rozvoje letecké dopravy, nebyl specifi-
kován charakter ani požadovaný cílový 
stav rozšířeného letiště a nejsou tedy 
známy základní skutečnosti odůvodňu-
jící zásah do práv obyvatel v okolí letiště 
a záměr nelze posoudit z hlediska dlou-
hodobých negativních dopadů; 
c)  MČ požaduje řádně posoudit a pro-
jednat tunelový přivaděč Kamýcká  
k MÚK Výhledy;
d) MČ nesouhlasí s vymezením ploch 
pro nadmístní liniovou stavbu trans- 
evropské silniční sítě TEN-T Pražský 
okruh přes zastavěné území městské 
části, a to včetně souvisejících staveb 
(přivaděč Rybářka a MÚK Rybářka) 
v úseku Březiněves-Ruzyně, z důvodu 
zásadních negativních dopadů tohoto 
záměru během výstavby i během provo-
zu na zdraví obyvatel a životní prostředí 

městské části a z důvodu negativního 
vlivu na urbanistický vývoj městské 
části a okolí;

~ schválilo zpracování Studie rozvoje 
Suchdola 2035;

~ schválilo záměr na směnu části 
pozemku parc.č. 1173/3 v k.ú. Suchdol 
o výměře 60 m2, ve vlastnictví hl. m. 
Prahy, svěřeném do správy městské 
části Praha-Suchdol, ostatní plocha, 
vedeném Katastrálním úřadem pro 
hlavní město Prahu na LV č. 1, za část 
pozemku parc. č. 1174/1 Suchdol v ka- 
tastrálním území Suchdol, o výměře  
60 m2, ostatní plocha, ve vlastnictví 
společnosti Stavební podnikání s.r.o, 
se sídlem  V Ořeší č.p. 847/1, 165 00 
Praha, IČ 26699982, vedeném Katas-
trálním úřadem pro hlavní město Prahu 
na LV č. 616;
– vzalo na vědomí, že cena pozemků, 
jejichž část je předmětem směny, je 
dle cenové mapy následující: pozemek 
parc.č. 1173/1, k.ú. Suchdol - 6.800 Kč/
m2; pozemek parc.č. 1174/2, k.ú.  
Suchdol - 8.780 Kč/m2;  a že směna je 
vyvolána potřebou zachování přístupu 
k pozemkům ve správě MČ v areálu 
radnice z ulice Májová přes pozemek 
1174/2 a snahou o vymezení pravidel-
nějších hranic pozemků;
– stanovilo, že směna bude provedena 
bez finanční kompenzace ze strany 
MČ a náklady na geometrický plán, 
znalecké posudky a vklad do katastru 
nemovitostí hradí MČ;
 
~ vzalo na vědomí, že Ing. Jana Krulí-
ková ke dni 30. 6. 2022 rezignovala na 
funkci tajemnice Úřadu MČ Praha- 
-Suchdol a že na základě výsledku 
výběrového řízení byla do této funkce 
od 1. 7. 2022 jmenována Ing. Anna 
Genzerová;

~ poděkovalo Ing. Janě Krulíkové za 
dlouholetou práci pro městskou část 
ve funkci tajemnice Úřadu městské 
části Praha-Suchdol.
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e toho asi více, počínaje drobnostmi, přes rychlou 
jízdu v ulicích, místní problémy s parkováním až 
po některé větší a dlouhodobé problémy, jako je 
např. rekonstrukce komunikací na Výhledech po 
obnově kanalizace. Závazek hlavního města na 
zahájení obnovy zejména ulice Vysokoškolské 

a navazujících menších ulic v roce 2021 nebyl bohužel 
splněn, rekonstrukce byla oddálena a malou útěchou je 
po řadě urgencí a jednání aktuálně probíhající výběrové 
řízení na dodavatele. Letošní provizorní oprava na náklady 
městské části už jen „hasila požár“.

Trápí nás také nejasná budoucnost Brandejsova statku - 
tato historická památka, která by měla být spolu s kaplí 
chloubou Suchdola, nadále chátrá ve správě hlavního 
města, protože z magistrátu je to prostě ke statku daleko 
a dosavadní pronájem pro ČZU dlouhodobě nic nevyřešil. 
Bohužel stále platí stavební povolení na původní nepřimě-
řený záměr související s Prahou olympijskou. Z tohoto  
důvodu uvažujeme, po vzoru kaple sv. Václava, požádat  
o svěření statku do správy městské části. Zachránit 
statek je obtížný úkol a cíl, ale už nelze jen bezmocně 
přihlížet, jak padají tašky a krovy.

Vrásky nám přidělávala rovněž enormní snaha o ma-
sívní (občas bezohlednou) bytovou výstavbu na Suchdole 
podpořenou strategií hlavního města, často bez jasné 
koncepce a rozšíření infrastruktury. Snažíme se prosadit 
již do změn územního plánu požadavky na novou školu,  
ordinace, ZUŠ a některé záměry jsme jednoznačně odmítli.

Letiště a dálniční okruh jsou z hlediska Suchdola 
dlouholeté nepříjemné problémy, ale zatím co se technika 
a město neustále vyvíjí, dialog o změnách záměrů stále 
vázne. Letiště snahu o paralelní dráhu a rozšíření OHP na 
celý Suchdol samozřejmě nevzdalo, o hledání kompromisu 
ohledně velikosti hlukového pásma ale nemá zájem. Le-
tiště pouze jednostranně a bez informování obcí upravilo 
projekt podle svých představ a snaží se o vydání územního 
rozhodnutí. Za této situace byly z naší strany učiněny další 
kroky, a to podání podnětu na přezkum záměru – v roce 
2020 soud rozhodl o vymazání paralelní dráhy ze Zásad 
územního rozvoje Středočeského kraje. Dále byl v tomto 
roce podán podnět k ministryni životního prostředí o pře- 
zkoumání souladu zastaralého stanoviska EIA k výstavbě 
paralelní dráhy s požadavky EU.

Záměr na dálniční okruh přes Suchdol stále nebyl  
změněn, požádali jsme hlavní město a následně ŘSD  
o prověření varianty dálničního přivaděče – místo tunelu  
a křižovatky Rybářka vybudovat tunel pod Kamýckou ulicí. 
Technicky proveditelné řešení naráží podle hodnocení ŘSD 
zejména na otázku vyšších finančních nákladů a nesoulad 
s územní dokumentací. Na řešení změny dokumentace 
v našem úseku by ale mělo být času dost, vyšší finanční 
náklady mohou vyvážit příznivější dopady na okolí a jiné 
nastavení priorit města. Uvidíme, jak situaci vyhodnotí 
nové vedení HMP. ~

 [red]

Zeptali jsme se radních městské části,  
co nedopadlo podle představ

Nové zázemí knihovny
prostorách suchdolské 

knihovny byly v rámci projektu 
zrekonstruovány toalety pro 
návštěvníky a personál, včetně 
zřízení potřebného nového 

WC pro osoby s omezenou možností 
pohybu. Dále bylo vybudováno nové 
zázemí knihovny s malou kuchyňkou.  

Místní veřejná knihovna slouží 
široké veřejnosti, má okolo 1 300  
registrovaných  čtenářů, v knihovním 
fondu je 13 262 svazků a nachází se 
zde i internetový koutek s pěti PC 
stoly. 

Knihovna organizuje i řadu aktivit 
(besedy se spisovateli, výtvarníky, 
umělci, autorská čtení, oblíbené  
babské rady, vzdělávací programy  
a workshopy zejména pro školní děti 
a další).

Rekonstrukce zázemí zkvalitní 
služby, zlepší hygienu a umožní pří-
pravu občerstvení. A hlavně odstraní 
bariéry a umožní přístup na toalety 
hůře se pohybujícím osobám a vozíč-
kářům.

Přijďte se do knihovny podívat. ~

 [red]
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SMACKER

Od 1. dubna 2019 do 30. června 2022 se naše městská část účastnila evropského 
projektu SMACKER, který byl zaměřen na podporu služeb veřejné hromadné 
dopravy a motivaci cestujících k využívání udržitelných alternativ k autu.

Projekt SMACKER:  
akční plán pro řešení dopravy  
na severozápadě Prahy

ozpočet MČ Praha-Suchdol 
na tento projekt činil  
137 218 EUR, tj. asi 3,4 mil. Kč.  
Z evropských fondů bylo 
hrazeno 85 %, povinná spo-

luúčast MČ činila 15 %, což před-
stavuje asi 20 538 EUR (přibližně 
504 000 Kč). Z toho téměř polovinu 
uhradilo hl. město Praha. Veškeré 
aktivity musely být podrobně repor-
továny a prošly revizí zahraničních 
odborníků a národním kontrolním 
orgánem.

Projekt SMACKER, na kterém 
spolupracovala s naší městskou 
částí řada českých a zahraničních 
odborníků společně se zástupci 
místních samospráv, přispěl k ře- 
šení dopravy na severozápadě Prahy 
v souladu s cíli Plánu udržitelné 
mobility Prahy a okolí a dalšími stra-
tegickými dokumenty. Za účelem 
zajištění kontinuity projektu, jehož 
přínosy a aktivity byly popsány  
v minulých číslech Suchdolských 
listů, byl zpracován tzv. Regionální 
akční plán. Tento dokument vychází 
z diskusí se zástupci samospráv, 
odborníky a občany a stanovuje cíle 
a opatření pro udržitelný rozvoj v se- 
verozápadní části pražské aglome-
race. 

Hlavní cíle a priority Regionálního 
akčního plánu jsou:
~  Rozvíjet a zkvalitnit služby veřej-

né hromadné dopravy (VHD)
 Nedostatečná nabídka služeb VHD 
má za následek větší používání 
auta pro dojíždění do hl. města   
s negativními dopady na dopravní 
situaci  
a životní prostředí.

~  Zvýšit atraktivitu multimodální 
dopravy

    Stále více evropských velkoměst  
dává důraz na multimodalitu, tedy 
kombinaci více druhů dopravy: 

VHD, kolo, auto, chůzi, sdílené 
prostředky. Pro zlepšení dopravní 
dostupnosti je žádoucí zkvalitnit 
přestupní uzly a zlepšit návaznost 
spojů.

~  Snížit potřebu cestovat za prací, 
školou a službami vhodným 
územním plánováním
 Boom rezidenčních satelitů za 
Prahou zvýšil nároky na dojíždění 
do Prahy kvůli nedostatečné ve-
řejné vybavenosti (školy, školky, 
zdravotnická a sociální zařízení, 
obchody, služby apod.) a chybějí-
cím pracovním příležitostem.  
Je zapotřebí doplnit vybavenost 
a podmínit tím i další nárůst sídel 
v okolí Prahy.

~  Optimalizace nákladů 
 Linková veřejná doprava není 
ekonomicky efektivní zejména ve 
večerních hodinách, o víkendech 
či ve vzdálenějších lokalitách 
s nízkou hustotou obyvatel. 
V těchto případech je výhod-
nější provozovat tzv. dopravu 
na zavolání (DRT, z anglického 
Demand Responsive Transport) 
nebo podpořit využití multimo-
dální dopravy (kombinace VHD, 
kola, chůze, sdílených dopravních 
prostředků či auta).

~  Zvýšit povědomí o přínosech 
udržitelné mobility

   Je zapotřebí lépe informovat 
obyvatele Prahy a okolí o celospo-
lečenských přínosech udržitelné 
mobility, která bude znamenat 
menší dopravní zácpy, kvalitnější 
veřejný prostor, zdravější lidi  
a životní prostředí  
a nižší ekonomické náklady.

~  Zlepšení veřejného prostoru  
 a životního prostředí

   Vysoká zátěž automobilovou do-
pravou způsobuje znečištění 
ovzduší, zvyšuje emise CO2,  

vytváří hluk. Zároveň snižuje 
kvalitu veřejného prostoru. Proto 
je zapotřebí nabídnout lidem 
atraktivní a komfortní alternativy 
udržitelné dopravy a plánovat 
město tak, aby nemuseli často 
jezdit autem.

Záměry a opatření, které byly dis-
kutovány v rámci besed s občany  
a na setkáních se zástupci samo-
správ a odborníky, zahrnují mj. mul-
timodální terminál Výhledy, posílení 
autobusových linek, rozvoj kolejové 
dopravy včetně severní tramvajo-
vé tangenty a městského mostu 
(zejména pro MHD, cyklisty, chodce 
a IZS) mezi Prahou 6 a 8, výstavbu 
nových stezek pro chodce a cyklisty 
mezi obcemi a v návaznosti na 
kolejovou dopravu, přeložku silnice 
II/240 (součást aglomeračního okru-
hu), která odvede nákladní tranzit 
z obcí. Expertní debaty a studie 
zároveň potvrdily, že dálniční okruh 
přes Suchdol narůstající dopravu 
nevyřeší, ale naopak zhorší. Tato 
stavba je navíc v rozporu se strate-
gickými dokumenty ČR a EU, kterými 
se řídil projekt SMACKER.

Projekt SMACKER měl bezpochy-
by velký přínos nejen pro Suchdol, 
ale i pro celý severozápadní segment 
pražské aglomerace. Pevně věříme, 
že naše městská část a zástupci 
okolních samospráv budou v nasta-
veném kursu pokračovat.

[red]

R



19

SU
C

H
D

O
LS

K
É

 L
IS

TY
3/2022

NE okruhu přes Suchdol,  
NE paralelní dráze!

S
uchdol se dlouhodobě brání 
dvěma velkým dopravním 
záměrům, jejichž realizace by 
byla pro naši městskou část 
likvidační. Zastánci dálničního 

okruhu tvrdí, že výstavba bude „še-
trná“, že díky tunelu budou dopady 
provozu minimální a že stavba 
pomůže Praze. Podívejme se však, 
co můžeme očekávat i na základě 
zkušeností z podobných projektů. 
Ačkoliv ŘSD slibuje použití „progre-
sivní“ technologie, část stavebních 
prací včetně odvozu zeminy bude 
probíhat na povrchu v blízkosti rezi-
denční zástavby Nového Suchdola  
a ulice Na Rybářce. Vzhledem k to- 
mu, že se jedná o velmi citlivou lo-
kalitu se skalním podložím, můžeme 
mít oprávněné obavy, že dojde k pro- 
blémům jako při výstavbě tunelu 
Pohůrka u Českých Budějovic (prů-
nik spodních vod a ohrožení statiky 
blízkých domů) nebo D8 přes České 
středohoří (sesuvy, škody na infra-
struktuře a domech v přilehlých ob-
cích). Navíc je tu velké riziko ztráty 
podzemních vod v oblasti Suchdola 
a zhoršení klimatických podmínek. 

Stavba sice bude z velké části v tu- 
nelu, ale v oblasti Výhled a u Roz-
tockého háje má být na povrchu 
– viz obrázek níže. To znamená, že 
obyvatelé těchto dvou lokalit budou 
vystaveni zvýšeným koncentracím 
škodlivých látek a hluku s negativní-
mi dopady na jejich zdraví a kvalitu 
bydlení. Obyvatelé Suchdola by 
navíc přišli o jedno z nejkrásnějších 
přírodních zákoutí, které je mj. sou-
částí Evropsky významné lokality 
NATURA 2000. Dopravně-inže-
nýrské podklady, odborné studie 
a zkušenosti z praxe potvrzují, že 
dálniční okruh přes Suchdol neuleví 
ani dopravě v Praze. Jedná se o zná- 
mý jev dopravní indukce: více silnic 
= více aut. Dočasně sice dojde k 
mírnému poklesu dopravy na ně-
kterých komunikacích, ale v delším 
časovém horizontu se opět zaplní, 
zatímco dotčené městské části 
budou vystaveny extrémní dopravní 
zátěži včetně kamionové dopravy. 

O dalším vývoji ve věci dálničního 
okruhu, ale i paralelní dráhy budou 
Pražané rozhodovat v nadcházejí-
cích komunálních volbách. Dobře 

víme, že ODS již historicky od dob 
primátora Béma tvrdě prosazuje 
tyto zastaralé a nevhodné projekty. 
Stávající kandidát na primátora za 
ODS, která je s TOP09 a KDU-ČSL 
součástí nové předvolební koalice 
SPOLU, nedávno prohlásil, že chce 
postavit okruh za každou cenu. Na-
víc zastupitelé ODS, TOP09 a hnutí 
ANO v prosinci 2020 přehlasovali 
stávající vedení Prahy a podpo-
řili projekt paralelní dráhy, která 
by znamenala výrazné zhoršení 
hlukové zátěže nejen pro obyvatele 
Suchdola. V červnu 2020 se poda-
řilo MČ Praha-Suchdol a Praha-Ne-
bušice uspět u krajského soudu, 
který zrušil vymezení nové paralelní 
dráhy v zásadách územního rozvoje. 
Doufejme, že nejen ve volbách na 
pražský magistrát, ale i v dotčených 
městských částech zvítězí uskupe-
ní, která nebudou podporovat tyto 
škodlivé záměry a budou usilovat 
o šetrná a efektivní řešení ve pro-
spěch zdravého životního prostředí 
a udržitelného rozvoje města. ~

Věra Motyčková

NÁZORY OBČANŮ



SU
C

H
D

O
LS

K
É

 L
IS

TY
3/2022

20

NÁZORY OBČANŮ

Od otevřeného zářezu k tunelu  
(historie SOKP 518, tedy úseku v Suchdole)

V yskytují se názory „pro“ i „pro-
ti“, některé komentáře jsou 
silně emočně podbarvené  
a některé údaje jsou nepřes-
né, neúplné nebo i zavádějící, 

a to na obou stranách. Někdy jsou 
aktuální informace zamlčovány. 

Tento článek obsahuje fakta,  
a pouze fakta, a to takovým způso-
bem, aby si každý mohl udělat vlastní 
názor, a nebyl ovlivněn názorem 
někoho jiného. 

Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) 
je jednou z významných dopravních 
staveb, která má význam zejména 
pro zajištění dopravní obslužnosti  
v Praze. Jedná se o vnější okruh, na 
rozdíl od vnitřního, tedy městského 
okruhu.

Občas se v Suchdolských listech i na FB objevují komentáře týkající se pláno-
vané stavby Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP/D0), zejména té části, která 
by měla procházet Suchdolem, tedy stavby SOKP 518. 

Otevřený zářez - ilustrační foto. Zdroj: www.okruhprahy.cz

Návrh úpravy území nad tunelem Suchdol a tunelem Rybářka.  Zdroj: autorka, s použitím podkladu ŘSD

Ještě v 90. letech byla stavba 
navržena jako „otevřený zářez“, který 
měl být vyhlouben z povrchu, a ná-
sledně ponechán v trase Suchdolem 
jako otevřený. Z toho zřejmě pramení 
i stále publikované tvrzení některých 
odpůrců okruhu, že se bude jednat  
o dálnici, po které bude vedena 

osobní i nákladní doprava přímo stře-
dem Suchdola.

Po jednáních tehdejších předsta-
vitelů MČ Praha-Suchdol v čele se 
starostou panem Václavem Slabým 
bylo dohodnuto, že stavba bude pro-
vedena jako vyhloubený zářez, který 
bude následně překryt železobeto-
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novou konstrukcí tak, aby mohl být 
povrch trasy tunelu pokryt zelení. 

Dalším cílem bylo zajistit co 
nejnižší zatížení Suchdola při reali-
zaci stavby, a proto byla změněna 
technologie stavby na hloubený 
tunel. Tento progresivní způsob byl 
investorem zpracován v technicko-
-ekonomické studii a investorem 
předložen zástupcům MČ Praha-
-Suchdol již v roce 2018, bohužel ze 
strany MČ nebyli obyvatelé Such-
dola s tímto řešením seznámeni, 
ačkoliv se jedná o řešení, které je 
pro Suchdol velmi zajímavé. 

SOUČASNÉ ŘEŠENÍ – TUNEL 
V současné době je zpracována 
technicko-ekonomická studie, 
která bude sloužit jako podklad pro 
zpracování dokumentaci EIA.

Projektant navrhuje pro oba 
tunely (Suchdol a Rybářka) použití 
progresivní stavební technologie 
výstavby pomocí podzemních stěn. 
U tunelu Suchdol se jedná o 2x 
třípruhovou dálniční komunikaci se 
středním dělicím pásem. 

Tato metoda umožní výrazné 
zkrácení přímého vlivu na obyvatel-
stvo. Na povrchu terénu proběhnou 
pouze přípravné práce. V nadloží 
tunelu se nachází pole, silnice, 
zahrádkářské kolonie a zahrada RD 
v Suchdolské ulici 692/49. Budova 
stojí těsně vedle ochranného pásma 
tunelu.

Jedná se o progresivní řešení, 
kdy výstavba tunelů bude probíhat 
po částech speciální technologií  
hloubených tunelů systémem „cut 
and cover“. Jedná se o konstrukci 
budovanou pomocí konstrukčních 
podzemních stěn, rozpínaných 
stropní deskou, pod kterou bude 
následně probíhat těžba, a budou 
vytvořeny budoucí tunelové tubusy. 

Výkop bude proveden pouze do 
úrovně stropu budoucího tunelu, 
realizace podzemních stěn, betonáž 
stropní desky, zásypy a konečné 
úpravy terénu. Veškeré další sta-
vební práce včetně montáže tech-
nologického vybavení tunelů budou 
následně probíhat pod již hotovou 
stropní deskou a budou vidět („ob-
těžovat okolí“) pouze v místě přístu-
pu na staveniště. V tunelu Suchdol 
jsou navrženy v každém směru 3 
průběžné jízdní pruhy + 1 průběžný/ 

Řez tunelem Suchdol. Zdroj: ŘSD ČR

Hloubený tunel Suchdol. Zdroj: ŘSD ČR

odbočovací/připojovací pruh.                                    
Nejvyšší nadvýšení tunelové 

konstrukce nad stávajícím terénem 
je cca 7,5 m, a to v blízkosti Brandej- 
sova statku. Dorovnání terénu nad 
zásypem tunelu bude rozvolněno do 
přilehlého terénu ve sklonu do 10 %. 
Tato skutečnost byla kladně pro-
jednána se zástupci IPR Praha, kteří 
zpracovávají urbanistickou studii  
v předmětném území.

V tunelu Rybářka jsou navrženy  
v každém směru 2 jízdní pruhy a rea- 
lizace tunelu bude probíhat obdob-
ně jako u „tunelu Suchdol“.

Důležitou informací pro všechny 
obyvatele Suchdola je samozřejmě 
koncepce hospodaření s vytěženou 
zeminou. Aby obyvatelé Suchdola 
nebyli zatížení dopravou vytěžené 
zeminy z tunelu, je navržena její do-
prava tunelem tak, aby neprobíhala 
po povrchu. Po jednotlivých úsecích 
stavby je uvažována takto: 

- D0 518, úsek MÚK Suchdol – 
MÚK Rybářka: 

trasu pro odvoz přebytečné ze-
miny z tunelu je možno vést v trase 
stavby k dálnici D7 (resp. silnice I/7). 
Jako mnohem vhodnější se však 
jeví využít pro dopravu přebyteč-
ného materiálu odvodňovací štolu, 
kterou by se zemina dopravila 

přímo na nákladní lodě, zakotvené 
u provizorního mola na levém břehu 
Vltavy, a dále po řece s využitím 
lodní dopravy;

- D0 518, přivaděč Rybářka: 
odvoz přebytečné zeminy z tunelu 
Rybářka bude řešen stejně jako  
u předchozího úseku.

Při zpracování poslední technic-
ko-ekonomické studie (05/2022) 
došlo k dalším úpravám, tedy: úpra-
vě tvaru MÚK Horoměřice; úpra-
vě tvaru MÚK Suchdol; napojení 
přivaděče Rybářka na ul. Kamýcká 
v souladu se záměrem urbanistic-
ké studie místní části Suchdol IPR 
Praha.

Na dalším obrázku je návrh 
úpravy prostoru nad tunely Suchdol 
a Rybářka včetně jejich ochran-
ného pásma. Návrh využití tohoto 
území by měl podléhat rozhodnutí 
obyvatel Suchdola, protože by zde 
měla být veřejně přístupná zeleň    
v parkové úpravě.

Z hlediska průchodnosti území, 
zanesení do územně plánovacích 
podkladů a celkového pozitivního 
přínosu snížení zatížení komunikač-
ní sítě v Praze je doporučeno pokra-
čovat v přípravě této varianty. ~

doc. Ing. Helena Bínová, Ph.D.

NÁZORY OBČANŮ
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Tématem letošního komunitního festivalu Suchdolská Letní Otevřená Náruč 
(SLON), který pořádají místní výtvarníci a divadelníci spolu s partou dobrovol-
níků, bylo létání. Italský mim Giorgio Bertolotti ve svém představení JURI  
prozkoumával vesmír, novocirkusový ansámbl Holektiv coby Letkyně před  
zraky diváků sestrojil vlastní letadlo a vznesl se nad jejich hlavy. 

ROZHOVOR

Na festivalu mě láká rozmanitý  
kulturní program 

mfiteátr se proměnil v odpa-
lovací rampu, z níž mířily  
k nebi rakety vyrobené 
dětmi v dílně Martina Fencla. 

Večerní nebe bylo možné pozorovat 
s hvězdářem Milošem Milnerem. 
Festivalové městečko nabídlo další 
rukodělné a výtvarné dílny a svěží 
občerstvení. Hudební tečkou za 
horkým dnem byl koncert kapely 
Tabasker. Návštěvníky festivalu na 
komunitní zahradě i s pestroba-
revným slonem několikrát osvěžili 
dobrovolní hasiči, jimž znovu děku-
jeme! Fotografie z festivalu jsou na 
stránce festivalslon.cz/fotogalerie.

V polovině prázdnin, kdy vzni- 
kal tento text, jsme se ptali malých  
i velkých účastníků festivalu, čím je 
letošní ročník zaujal. 

Ondra, 12 let: Nejvíc se mi líbil 
workshop s raketama. Moje raketa 
letěla tak 5 metrů vysoko. 

Jonathan, 3 roky: Mně se taky 
líbily rakety. Moje letěla až do ves-
míru. 

František, 7 let: Mně se líbilo to 
představení s měsícem (předsta-
vení JURI). Ale rakety byly taky fakt 
dobrý. 

Kryšpín, 5 let: Mně se nejvíc líbily 
náušnice Mariánky. A Letkyně se mi 
taky líbily. Představení s měsícem 
bylo vtipný. 

Róza,  4 roky: Mně se nejvíc líbily 
Letkyně a vyšívání. A byly tam moc 
dobrý makronky. 

Bára, 9 let: Mně se zase líbily 
rakety a vyšívání.

Mína, 6 let: Mně  se nejvíc líbilo 
divadlo Juri, i když tam bylo vedro. 
Moc mi chutnaly houstičky pana 
Itala. 

Jonáš, 4 roky: Snědla jsi i moji 
houstičku, a to jsi neměla! Nejvíc se 

mi líbilo, že jsme si vyrobili s kámo-
šem Sebíkem meče, a pak spolu bo-
jovali. Taky se mi líbily rakety – jednu 
jsme s dědou našli a vystřelili.

Terka, 14 let: Nejvíc se mi líbila 
atmosféra, jak na dopoledních 
přípravách, tak na samotné akci. 
Jsem strašně ráda, že se tady něco 
takového děje.

Pavla H. s dcerou Joly: Je horké 
(velmi horké!) sobotní odpoledne. 
Přijíždím s dcerou ke komunitní 
zahradě v Suchdole (jsme přespolní). 
Po chvíli váhání se také necháme 
osprchovat vodní mlhou od místních 
hasičů a takto alespoň na pár minut 
zmáčené a osvěžené kráčíme do 
Iglú, kde, v atmosféře sauny, začne 
vtipná kosmická procházka – před-
stavení Juri. V divadelní kosmické 
lodi je vedro a veselo. Obdivuji oba 
herce, kteří celé představení absol-
vují ve „skafandrech“. Je to po všech 
stránkách velmi intenzivní. Po skon-
čení zaháníme hlad a chutě báječ-
nými dobrotami od  Filomenin. Další 
program je roztančené vystoupení 
tří akrobatek – Letkyň. Obdivujeme 
jejich akrobatické výkony, sehranost 
všech tří dam, choreografii a nadše-
ní, s jakým skáčou, tančí, metají pře-

mety a létají se svým letadlem mezi, 
nad i pod malými či velkými diváky. 
Poté už odjíždíme zase domů, na 
druhou stranu Prahy a doufáme, že 
se příště budeme moci opět podívat 
na nějaké skvělé představení, ať na 
komunitní zahradě, nebo v sále na 
radnici.

Alice Zárubová Tabery: Slon byl 
pro mě již podruhé mimořádnou 
událostí, kterou jsem dlouho dopře-
du měla napsanou v diáři. Nabídka 
kvalitního a rozmanitého kulturního 
programu pro všechny věkové ka-
tegorie je pro mě velkým lákadlem. 
Navíc atmosféra sousedské akce, 
do které se s nadšením zapojují 
lidé z místní  komunity, nabízí také 
něco jiného, než je obvyklé na jiných 
kulturních akcích. Přitom kvalitou 
programu je Slon na úrovni toho 
nejlepšího, co se v Praze odehrává. 
Vrcholem letošního Slona pro mě 
bylo představení Juri, skvělé bylo  
i představení Letkyně. Ocenili jsme 
také rukodělné dílny. Nápadité vý-
robky z obou ročníků máme vystave-
né doma jako vzpomínku, stejně jako 
třeba polaroidové fotografie. ~

[red]

A
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Prázdniny na Půdě 

P
rostory Půdy se otevřely prázd-
ninovým aktivitám. Přivítali jsme 
táborníky, kteří se přihlásili do 
pestrého programu suchdol-
ského Domu dětí a mládeže. 

Každý týden se tu sešla nová parta 
v zelených čepičkách. Společně si 
tak užívali gymnastiku, tancování, 
deskové hry, tvořili videa a fotografie, 
stavěli z lega, vzdělávali se v no-
vých dovednostech a vyráželi na 
výlety. Příměstské tábory byly určitě 
výbornou zábavou na letní prázdniny 
na Suchdole. 

Také jsme více otevřeli prostor pro 
ukrajinské rodiny, které stále bojují  
s nepříznivou životní situací, řeší uby-
tování, práci, školu, doktory a další 
nezbytnosti, neboť domů se ještě 

vrátit nemohou. Pokračovali jsme ve 
výuce českého jazyka. Velké poděko-
vání patří našim lektorům a dobrovol-
níkům, kteří místo svých dovolených 
připravovali gramatiku, konverzaci  
a nové fráze pro výuku češtiny. Se 
svými svěřenci, kteří se pilně vzdělá-
vají, navázali úzká přátelství a uspořá-
dali navíc i týdenní příměstský tábor 
pro jejich děti.

Ve spolupráci s Radanou Poláško-
vou (externí koordinátorka v oblasti 
kultury a vzdělávání v KC Půda) jsme 
využili vyhlášený grant Nadace Via na 
podporu integrace ukrajinských rodin 
a získali jsme malý grant na 14denní 
LETNÍ INTENZIVNÍ KURZ ČESKÉ KON-
VERZACE. Přihlásilo se 25 dospělých 
a 10 dětí. Každý den se seznamovali  

s novými slovíčky, gramatikou, učili 
se potřebné fráze v nejrůznějších 
oblastech a situacích, vyrazili do 
terénu na praktickou komunikaci, 
anebo přímo konverzovali s pozvaný-
mi odborníky – převážně na podporu 
hledání zaměstnání, u lékaře apod. 
Pomáhali jsme jim sestavit životopis 
a hledat nové uplatnění na trhu práce. 

Letní škola konverzace byla velmi 
úspěšná. Ze zpětné reakce účastníků 
jsme vycítili, že si velmi váží toho,  
co pro ně Suchdol všechno dělá. 
Nikde jinde se s takovou podporou 
nesetkali. ~

Zuzana Krumpholcová,
vedoucí KC Půda

Pravidelné zájmové a vzdělávací činnosti pro děti i seniory v Komunitním centru 
Půda přes prázdniny odpočívaly. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Řešení šachových úloh z čísla 2/2022.
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Povídá šuplík věšáku...

Žáci s OMJ

„Věšáku, já jsem rok od roku 
těžší a těžší!“

„Prosím tě, a čím to? Že by 
věkem?“

„Ále, plním se a plním a už se 
skoro nemůžu vysouvat.“

„Jo? To mě zajímá. Já se totiž 
zase ověšuji a ověšuji, ale naštěstí 
jednou za čas mě toho pan školník 
zbaví, jinak bych přepadl. A čím  
se ty můžeš tak do nekonečna 
plnit?“

„To bys koukal! Chrastí ve mně 
hromady klíčů a brýlí, povalují se 
peněženky a hodinky, stýskají si 
plyšáčci a nad vším se vyvyšují ta-
kové hranaté placky, tuším, že jsou 

to nějaké mobily nebo co. A co že 
to na tobě visí?“

„Já bych mohl být prodejna 
zvaná sekáč, ale luxusní, značkový. 
Nejčastěji bývám ověšen množ-
stvím tepláků, trenýrek a mikin. 
S horšícím se počasím přibývají 
čepice a rukavice, ale nejkrásnější 
jsou bundy. Na ty se vždycky těším. 
Jsou teploučké, měkké, péřové, 
krásně barevné…, a pode mnou se 
povalují adidasky, botasky a další 
celkem zánovní kecky!“

„Hm, zvláštní je, že to nikomu 
nechybí, nikdo nehledá, nepátrá…“

„Kuš, nestraš, mohli by mě pak 
vyřadit a zamknout do nějaké tem-

noty. Tohle je mnohem zábavnější. 
Co já přitom všechno vidím  
a slyším!“

„Á, to máš pravdu. Radši si ne-
budu stěžovat. Ještě by mě naplnili 
nějakými šanony a předpisy, a to 
by byla nuda. Jsem zvědavý, jaká 
novinka přibude letos!“

„Jasan, to je správný přístup. 
Tak schválně, vsadíme se, kdo z 
nás dvou bude uchovávat nejdraž-
ší předmět, který nikdo nehledá. 
Platí?“

„To je výzva! Platí! Čudlík na to!“ ~

 Mgr. Alexandra Kejharová,  
ředitelka ZŠ M. Alše

aké v suchdolské škole 
máme zkušenosti s žáky  
s OMJ mnoho let, jsou to děti 
z různých zemí. Většinou 
jejich rodiče v Česku pracují. 

Není výjimkou, že se ve třídě sejde 
žáků s OMJ více. Tyto děti samo-
zřejmě potřebují podporu a toleran-
ci. Zároveň je žádoucí, aby se co 
nejrychleji sžily s novým prostředím 
a byly motivovány ke studiu češtiny 
a v češtině.

V letošním školním roce budou 
žáci s OMJ téměř v každé třídě. 
Budou to převážně děti z Ukrajiny, 
které uprchly se svými rodinami 
(většinou pouze s maminkami a 
sourozenci) před válkou. V každé 
třídě bude skupinka 2–3 dětí, výjim-
ku tvoří 5 dětí.

Stejně tak jako jsme se věnovali 
žákům s OMJ v předchozích letech, 

budeme se věnovat i těmto dětem. 
Zároveň jim budou s výukou a dohá-
něním zameškané látky pomáhat 
dvě ukrajinské asistentky.

Od března prošly ředitelnou 
desítky (většinou) maminek  
z Ukrajiny, které se snaží pro své 
děti zajistit vzdělání. Je pro ně těž-
ké zorientovat se v nové zemi, najít 
si práci, o bydlení nemluvě. Děti 
přišly o své zázemí a koníčky, ka-
marády, rodinné příslušníky. Jejich 
začlenění do vzdělávání je úkol pro 
celou společnost. Důvodem je pře-
devším přirozená lidská solidarita 
s těmi, kteří ne vlastní vinou přišli 
o základní životní jistoty. Důvodem 
je také poučení z jiných migračních 
vln z celého světa – pro každou 
společnost je vždy výhodnější nově 
příchozí obyvatele začleňovat, ne 
vyčleňovat.

Žáci s OMJ tedy nejsou v práci 
pedagogů žádnou novinkou. V tom- 
to školním roce jich bude akorát 
více a s tím si budeme muset po- 
radit. ~

Mgr. Alexandra Kejharová,  
ředitelka ZŠ M. Alše

ZE SUCHDOLSKÝCH ŠKOL

Co se skrývá pod touto zkratkou, ví pedagogové již několik let. Znamená to:  
žáci s odlišným mateřským jazykem. V nejširším slova smyslu jde o všechny děti  
a žáky, v jejichž případě se jazyk, kterým hovoří ve svém volném čase a domá-
cím prostředí, resp. ve kterém se dosud vzdělávali, nekryje, nebo jen částečně 
kryje s vyučovacím jazykem, tj. češtinou. Nejčastěji tedy v této souvislosti  
hovoříme o dětech a žácích nově příchozích ze zahraničí. 

T
NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK 

PŘIJMEME VYCHOVATELKU 
DO ŠKOLNÍ DRUŽINY. 

Nástup ihned. 
Bližší informace e-mailem 

blanka.sevcikova@zssuchdol.cz 

nebo telefonicky 

608 25 35 05 (vedoucí ŠD)
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Školní rok 2022/2023

Léto v Rybičce

ěco jsme si ale na sebe uchys-
tali sami:

V letošním roce se budou žáci 
minimálně stěhovat z učebny 
do učebny. Výuka bude probíhat 

v kmenových třídách kromě výuky 
cizích jazyků, tělocviku, informatiky. 
Slibujeme si od tohoto kroku klidnější 
přestávky a také ohleduplnější cho-
vání dětí k učebnám a vybavení školy. 
Méně výhodné je to pro učitele, kteří 
budou přebíhat s pomůckami ze třídy 
do třídy.

Rozšířili jsme výuku druhého cizí-
ho jazyka, vedle němčiny si žáci v 7. 
ročníku mohou pro letošní rok zvolit 
také francouzštinu.

Dochází k postupnému náběhu 
předmětu Informatika od 4. ročníku. 
K tomu máme nyní k dispozici učeb-
nu výpočetní techniky pro 30 žáků, 
jazykovou laboratoř pro 16 žáků  
a dvě mobilní učebny vybavené pro 
24 žáků.

Budeme čerpat dotace určené  
na nákup digitálních pomůcek  
a i nadále využívat možnosti čerpání 
financí z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V září se bude konat jazykově- 
poznávací zájezd pro žáky do Velké 
Británie a druhé ročníky pojedou na 
školu v přírodě s plaveckým výcvi-
kem.

V zimě se chystáme žákům  
9. ročníků zajistit lyžařský výcvik, 
neboť o něj jako sedmáci přede dvě-
ma lety z „covidových“ důvodů přišli. 

V maximální míře budeme praco-
vat na integraci dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami včetně žáků 
s odlišným mateřským jazykem.

A budeme si všichni přát, aby 
tento školní rok proběhl co možná 
nejklidněji. ~

Mgr. Alexandra Kejharová,  
ředitelka ZŠ M. Alše

ybička se scházela až do konce 
června. Rodiče s dětmi přichá-
zeli na pravidelné dopolední 
kroužky i na jednorázové akce. 
S dětmi jsme 1. června oslavili 

jejich svátek Den dětí, a to společným 
zpíváním, tancováním, soutěžemi  
a pohádkou O poslušných kůzlátkách. 
Za splnění soutěží a her děti dostaly 
odměny. V pátek 3. června jsme se  
s maminkami a dětmi vydali přívozem 
na druhý břeh Vltavy a pak zase zpát-
ky. Výlet jsme zakončili obědem  
v bistru u sedleckého přívozu. Ve 
čtvrtek 9. června jsme navštívili seni-
ory v suchdolském Horizontu. I přes 
to, že nám chladné počasí nedovolilo 
posedět v zahradě, společné dopo-
ledne jsme si pěkně užili. V červnu 
jsme přivítali maminky a starší děti na 
dvou workshopech. Na jednom jsme 
vyráběli inchové obrázky a na druhém 
jsme s lektorkou Terezou Dodd po-
znávali kouzlo kosmetiky bez chemie. 
V pátek 17. června jsme se vypravili 
na společnou vycházku do Lysolaj. Za 

krásného počasí jsme si v třešňovce  
v Houslích udělali piknik a osvěžili 
jsme se na místní „plovárně“. V čer-
venci a srpnu se pravidelné dopolední 
kroužky v Rybičce nekonaly. Od 11. do 
15. července pořádal MK Rybička 
Týden zážitků pro rodiny s malými 
dětmi. Do týdenního programu se  
přihlásilo jedenáct rodin s devate-
nácti dětmi ve věku 0 až 8 let. Téma 
Týdne zážitků bylo Léto v pohybu.  
A tak jsme se vozili na koloběžkách  
a kolech, jezdili jsme autobusy i vla- 
ky a hlavně jsme neseděli doma.  
Dopoledne se účastníci scházeli  
v klubovně Rybičky na radnici a od- 
poledne vyráželi na výlety do okolí 
– za zvířátky, na dopravní hřiště na 
Letné, do Království železnic na Smí-
chově, na rozhlednu Doubravku i do 
Středočeského muzea v Roztokách 
na výstavu o včelách. Páteční hojně 
obsazený výlet vlakem do zábavní- 
ho parku Mirakulum v Milovicích  
u Lysé nad Labem tento Týden zá- 
žitků zakončil. 

Pravidelná činnost mateřského 
klubu začala opět v září. Nejprve jsme 
si výstavou v Alšově kabinetu připo-
mněli již 15. výročí činnosti Mateř- 
ského klubu Rybička na Suchdole  
a v Sedlci. Výstava potrvá do konce 
října 2022. Srdečně na ni zveme 
všechny příznivce Rybičky! 

O všech kroužcích a akcích bude-
me i nadále informovat veřejnost na 
našem webu www.klubrybicka.cz  
a na stránkách Suchdolské Mozaiky. 
Na všechny akce vás srdečně zveme. ~

Jitka Michalcová,
koordinátorka MK Rybička

ZE SUCHDOLSKÝCH ŠKOL

MK RYBIČKA

Copak nám přinese nového? Karantény, testování, utažení kohoutků 
topení? Uvidíme, na  rychlé změny a náhlá opatření jsme si už zvykli.

Zdálo by se, že Mateřský klub Rybička s příchodem letních dní  
ukončil svou činnost. Na chodbách Komunitního centra Půda zavládl klid  
a jako by se nic nedělo. Opak však byl pravdou.

R

N
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bdobí do 6 let je nejpozoruhod-
nější etapou vývoje lidského 
jedince, spojuje vše, co bylo 
u dítěte vrozeno, s tím, co se 

výchovou a učením stane zlatým 
mostem k budoucí dospělé osobnosti. 
Je to doba, na kterou si již v dospělosti 
vzpomínáme, ke které se vracíme, kte-
rá zanechává v naší paměti již mnohé 
stopy.“ (Lisá L., Kňourková M., kniha 
Vývoj dítěte a jeho úskalí).

Aby dítě přešlo po zlatém mostě  
do své dospělosti bez zbytečných ka- 
rambolů, potřebuje (vedle znalostí a do- 
vedností) rozvíjet to, co je mu vrozeno 
– jeho vnitřní kvality, které můžeme 
nazvat CTNOSTI. Ctnost je náš vnitřní 
motor měnit sebe i svět k lepšímu. 

CTNOST JE JEMNÉ  
PŘEDIVO DOBRA V NÁS
Žádný člověk se nenarodí s tím, že 
chce být zlý. Naopak všichni toužíme 
po tom být milovaní a vážit si sebe 
sama. Příčin toho, že se z láskyplných 
dětí stanou zločinci, je mnoho, ale  
k těm nejvlivnějším patří rodina a pro-
středí, ve kterém dítě vyrůstá. 

Právě proto je nejdůležitějším 
úkolem rodičů, prarodičů a společ-
nosti, zvláště vzdělávacích institucí, 
věnovat rozvoji dobra v nás náležitou 
pozornost.

V novém školním roce se v naší 
mateřské škole cíleně zaměříme (vě- 
řím, že spolu s rodiči) na vědomý a při- 
rozený rozvoj vnitřních kvalit osobnos-
ti dětí.

JAKÉ CTNOSTI ROZVÍJET?
Koncept výchovy ke ctnostem obsahu-
je vedle 34 karet a samolepek ctností  
i sborník aktivit Krajinou ctností, které 
danou ctnost dětem přibližují. Tedy se 
spojí obrázek se slovem a činností.

Jednotlivé ctnosti také propojíme  
s integrovanými bloky charakterizující-
mi roční období, svátky a témata, která 
se k danému času vztahují, s pohád-
kami, příběhy a příslovími, které téma 
nejvíce vyjadřují.

Na jaké ctnosti se v průběhu škol-
ního roku zaměříme? Září – samostat-

nost (umění postarat se sám o sebe), 
říjen – vlastenectví (láska a úcta k ze- 
mi, která je mou vlastí, kde mám svůj 
domov), listopad – zodpovědnost 
(schopnost uvědomovat si následky 
vlastního chování), prosinec – štědrost 
(ochota rozdělit se s ostatními, něco 
darovat/Vánoce), leden – starostlivost 
(schopnost pečovat o věci či o něko-
ho/ptáčci na krmítku), únor – pospoli-
tost (vědomí, že patříme k sobě a mů- 
žeme být prospěšní jeden druhému/
masopust), březen – trpělivost (umění 
přijmout, že něco trvá déle, že vše má 
svůj čas/jaro přichází), duben – pocti-
vost (schopnost jednat fér a s čistými 
úmysly, dodržování pravidel/duben – 
měsíc bezpečnosti), květen – laska-
vost (umění jednat citlivě a láskyplně 
s porozuměním k pocitům a potřebám 
druhých/květen – lásky čas), červen – 
zvídavost (touha objevovat svět kolem 
sebe a jeho zákonitosti/blíží se prázd-
niny, čas cestování a nových zážitků).

JAK S CTNOSTMI BUDEME  
VE ŠKOLCE PRACOVAT?
Teď konkrétní příklad. Např. ctnost 
TRPĚLIVOST: přečteme si příběh 
Zahrádka z knihy Kvak a Žbluňk jsou 
kamarádi. Na konci čtení ukážeme dě-
tem kartu Trpělivost a povíme si o tom, 
jak dlouhý čas znamená slovo „brzo“. 
Jestli znají věty: „Vydrž chvilku. Počkej 
chvilku. Hned to bude. Přijdu brzo“. 
Připomeneme si, kde věty slyšely a co 
musely dělat, když tyto věty zazněly. 
Musely čekat. Zeptáme se: „Jak trpě-
livý byl v příběhu Kvak? Co všechno 
udělal, aby čekání vydržel?“

Předáme dětem semínka květin: 
„Tady máte trochu semínek trpělivosti, 
zkusíme, jestli nám vyrostou.“ Děti 
si připraví každé do svého květináče 
zeminu, zasadí do ní semínka, zalijí je 
a společně vymýšlejí, co budou dělat, 
než vyrostou. Každé ráno zkusíme 
společně jeden Kvakův trik a každý 
den děti na květináči udělají čárku, aby 
věděly, jak dlouho už vydržely čekat. 
Také každý den semínka pozdravíme, 
zacvičíme si, jak semínka rostou, a po- 
přejeme jim, aby vyrostla do krásných 

květin. Když pak rostlinky vyrostou, 
připodobníme je k trpělivosti, která  
v dětech taky povyrostla.

Když v květináčích vyrostou rost-
linky, povíme si s dětmi o tom, co jim 
při čekání na ně nejvíc pomáhalo.  
S pomocí otázek převedeme trpě-
livost do běžného života: „Kdy se 
stane, že musíme tady ve třídě na 
něco čekat? Co můžeš udělat, aby 
čekání nebylo těžké? Kdy potřebuješ 
trpělivost doma?“

Každé z dětí (od 4 let) dostane na 
začátku školního roku svůj sešitek 
a postupně si do něj budou na konci 
měsíce vlepovat samolepky jed-
notlivých ctností. Na konci školního 
roku si svoji „Knihu ctností“ odnesou 
domů.

V dalším školním roce můžeme 
poznat a prožívat další nové ctnosti 
(např. jedinečnost, upřímnost, spoleh-
livost, odvaha, sebeláska, tvořivost, 
hrdost, spravedlnost, sebedůvěra, 
věrnost, citlivost, silná vůle, čest-
nost, pracovitost, vytrvalost, nadšení, 
ochota).

ZDRAVĚ SEBEVĚDOMÉ  
A CITLIVÉ DĚTI
Každý z nás chce vychovat zdravě 
sebevědomé děti, které znají své 
silné stránky, jsou odvážné a zvídavé, 
zároveň citlivé, respektující a trpěli-
vé. A kdyby jim to někdy nešlo úplně 
samo, aby je to nevyvedlo z míry, 
ale aby v sobě probudily silnou vůli 
a odvahu a zase vzaly život do svých 
rukou. 

Jak jim na cestě poznávání sebe 
sama, svých vnitřních kvalit, které 
nemůžeme osahat rukama ani vidět 
očima, pomoci? 

Stačí si jen uvědomit a zpřítomnit 
reálnou skutečnost – KAŽDÝ OBYČEJ-
NÝ DEN JE CTNOSTÍ PLNÝ! ~

Jaroslava Barková Hešíková,
MŠ K Roztokům

Výchova ke ctnostem
Můj příspěvek volně navazuje na článek kolegy S. Zeleného „Co s dětmi ve školce 
děláme?“ uveřejněného v Suchdolských listech 2/2022.

O

Z MATEŘSKÝCH ŠKOL
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vrátil se trend snižování počtu 
dětí, jejichž rodiče přicházejí k 
zápisu. Po několika letech, kdy 
jsme mohli přijmout všechny děti 
bez rozdílu věku a bydliště, v le-

tošním roce zůstávají některé děti tzv. 
„pod čarou“, tedy nepřijaté. Nicméně 
je důležité zdůraznit, což rodiče těchto 
dětí neuklidní, že se jedná o děti mladší 
tří let a mnohé nejsou bydlištěm ani ze 
Suchdola. Daří se tedy de iure „naplňo-
vat školský zákon“ a přijmout všechny 
tříleté suchdolské děti.  

UKRAJINSKÉ DĚTI  
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Pro děti uprchlíků z Ukrajiny jsme 
dělali speciální zápis v červnu. Oproti 
očekávání přišlo pouze pět rodičů za-
psat svých pět dětí do mateřské školy. 
Všechny jsme je mohli přijmout. Pokusí-
me se je začlenit do jednotlivých tříd co 
nejlépe. Jednou z obtíží bude jazyková 
bariéra, kterou budou muset paní uči-
telky zvládnout. Po pravdě řečeno, není 
to nic nového, protože cizinci k nám do 
mateřské školy chodí již mnoho let. Již 
jsme měli děti národnosti ázerbáj- 
džánské, čínské, korejské, vietnamské, 
ruské, ukrajinské, moldavské, arabské 
atd. Některé děti se jazyk naučily velmi 
rychle, jiné s ním „bojovaly“ do odchodu 
do základní školy. 

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI  
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Všímám si jednoho trendu, který nelze 
opomenout: nastupuje stále více dětí, 
které odborně nazýváme děti se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami. Pod 
tímto souslovím se skrývá skutečně 
rozmanitá plejáda potřeb a problémů. 
Jedná se např. o děti, které mají lehce 
opožděný vývoj oproti běžnému prů-
měru, ale většina z nich během několi-
ka měsíců či let své vrstevníky dožene. 
Dále se může jednat o děti s lehkými 
či vážnějšími logopedickými vadami, 
např. dysfázie, což je opožděný vývoj 
řeči, ale i patlavost či selektivní mutis-

mus. K tomu můžeme přiřadit děti  
s poruchou ADHD či ADD, což jsou děti 
hyperaktivní nebo naopak hypoaktivní. 
Nicméně vedle těchto lehčích forem 
vývojových zaškobrtnutí přicházejí děti 
s těžšími vadami, jako jsou poruchy 
autistického spektra. A opět se 
můžeme bavit o dětech buď s lehčí, či 
vážnější formou autismu, nebo dokon-
ce o kombinaci s mentální retardací. 
Vedle toho občas narážíme na děti, 
které bychom zcela běžně označili 
za rozmazlené a nevychované. Ty, ve 
většině případů, zakoušejí „ochranitel-
skou“ rodičovskou výchovu a pro okolí 
se stávají „nedotknutelnými“. 

Právě z těchto důvodů ve školce na-
růstá počet asistentů pedagoga, kteří 
vydatně vypomáhají paním učitelkám 
v jejich práci. Zcela upřímně musím 
konstatovat, že bez jejich pomoci by-
chom si dnes práci ve školce neuměli 
představit. Díky dobrému systému jich 
máme k dnešnímu dni osm a tím pá-
dem může být v každé třídě minimálně 
jedna – a někde i dvě –  paní asistentky. 

CO NOVÉHO V MŠ GAGARINOVA?
Naši mateřskou školu se snažíme stále 
rozvíjet a zlepšovat, aby to tu naše děti 
bavilo. V letošním školním roce přibyla 
různá vylepšení a dodělávky. Někte-
ré jsou patrné na první pohled, jiné 
zaznamená dobrý pozorovatel. Mnohé 
jsou však skryté v útrobách školky  
a pro běžného návštěvníka zůstávají 
neviditelné, ale pro provoz školky 
velmi potřebné.

Za minulý školní rok se nám poda-
řilo opět rozšířit a zmodernizovat řadu 
školního vybavení. Nelze vyjmenovat 
úplně vše, každou jednotlivou moder-
nizaci či opravu. Zkusím si všimnout 
jen některých. Hned při vstupu z ulice 
Gagarinovy nás zastaví samozavírací 
vrátka, která jsou nyní bezpečnější. 
Byla to prosba několika rodičů. Vzhle-
dem k tomu, že se profilujeme jako 
školka ekologicky smýšlející, postavili 
jsme velkoobjemový kompostér. Na 

zahradě nám obec zařídila výměnu 
všech čtrnácti venkovních lamp.  
U ohniště se podařilo doplnit přístře-
šek na dřevo o dvě opěrné dřevěné zdi 
pro lepší ochranu a uskladnění dřeva. 
Ve třídách Pejsků, Kočiček, Lišek  
a Medvědů se vyměnily dosluhující 
vertikální žaluzie za moderní a funkč-
nější horizontální rolety. Do každé 
třídy jsme nechali namontovat stropní 
projektor, aby dětem bylo možné pro-
mítat filmy – pohádky či dokumenty k 
výuce. Do třídy Broučků byla umístěna 
nová kopírka s tiskárnou. Do Lišek 
byla dokoupena interní pískovnička, 
již třetí ve školce. Ve třídě Medvědů 
byly dostavěny nástavbové skříně a 
krycí rolety. Ve spojovacích chodbách 
byly doinstalovány další archivační 
skříně na školní dokumenty. U několika 
bojlerů na teplou vodu byly vyměněny 
tlakové nádoby. 

Na nový školní rok, konkrétně na 
podzim a jaro, jsou plánovány a již ně-
kolik týdnů v realizaci (výběr výrobku  
a dodavatele, příprava prostoru, žádost 
na převod prostředků na úřadě a ná- 
sledné schválení investice v řádech 
statisíců, konečná realizace) nové her- 
ní prvky. Konkrétně se jedná o vel- 
kou herní sestavu a následně o nový 
herní domeček. Tyto herní prvky budou 
umístěny na zahradě vedle tříd Pejsků 
a Kočiček. 

PENÍZE NAKONEC A PŘEDEVŠÍM
Z výše uvedených důvodů jsme museli 
přistoupit k nepopulárním opatřením  
a zvýšit poplatek za pobyt ve školce, 
tzv. školkovné a stravné. Vzhledem  
k tomu, jak sami dobře víte, že se 
skokově zdražují energie, peněz se nám 
opravdu začíná nedostávat. Proto se 
chystáme oslovit rodiče s prosbou  
o sponzorské dary. Tyto dary jsou vždy 
využity na rozvoj školky. Všem těm, kte-
ří již přispěli v minulých měsících, vřele 
děkujeme a nesmírně si toho vážíme. ~

Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova

Ohlédnutí za školním rokem 2021/2022
Každý rok o letních prázdninách dopisuji kroniku mateřské školy. Zapisuji  
všechny důležité události a personální změny, které se v mateřské škole  
za uběhlý školní rok udály. Při letošním zaznamenávání událostí jsem si uvědomil, 
že školka vstupuje do svého 39. roku života, to znamená, že za rok oslaví své  
40. narozeniny. Zcela konkrétně byla otevřena 15. 11. 1983. 

Z

Z MATEŘSKÝCH ŠKOL
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Šachové odpoledne na Suchdole 
Ve středu 29. 6. 2022 uspořádal Šachový klub Praha 
Suchdol ve spolupráci s MČ Praha-Suchdol a Šachovým 
svazem České republiky již druhý ročník minifestivalu 
Šachové odpoledne. Akce byla kvůli deštivému počasí 
přesunuta do Kulturního centra Půda na suchdolské 
radnici. Sešli se tu milovníci královské hry všech věkových 
kategorií, aby si vyzkoušeli hru s obřími šachy nebo se po-
kusili vyluštit jeden nebo více pracovních listů s šachovou 
tematikou. 

Řešitelské úlohy byly tentokrát připraveny ve třech 
kategoriích – Začátečník, Pokročilý a Expert tak, aby 
si každý našel svou úroveň znalosti šachu. Za náležité 
vyplnění pracovních listů bylo odměněno více než deset 
šachistek a šachistů zmrzlinou či limonádou od kavárny 
Don Cafeto. Na programu byl také šachový turnaj, kte-
rého se zúčastnilo celkem deset hráčů. Po šestikolové 
bitvě, jež se sehrála v rytmu 2 x 10 minut na partii, před-
vedli hráči velmi vyrovnané výkony. První místo nakonec 
obsadil mladý a velmi talentovaný přespolní hráč Petr 
Mach junior (5,5 bodu). Druhé a třetí místo již patřilo  
Suchdolákům – s pěti body Karlu Aimovi a se čtyřmi Jiřímu 
Erbanovi. Loňský vítěz Félix Galán Fernández skončil 
čtvrtý se ziskem 3,5 bodu. Obdivuhodný výkon podal též 
nejmladší účastník turnaje, sedmiletý Dimitri Bukovskiy. 
Doufáme, že si všichni účastníci Šachového odpoledne 
akci užili a my se již těšíme na další akce, které jsme pro 
vás přichystali. 

Hned na začátku září navštívil Suchdol nejlepší český 
šachista, velmistr David Navara. Přijal naše pozvání  
k simultánní partii, a tak celkem 20 hráček a hráčů otes-
tovalo svoje dovednosti s hráčem světové úrovně. Pro 
fanoušky šachu pak dále připravujeme semináře s jedním  
z nejlepších českých trenérů, mezinárodním mistrem 
šachu Michalem Konopkou. A samozřejmě jsme nezapo-
mněli ani na naše nejmenší – šachová školička se chystá 
již od začátku listopadu pod vedením šachových trenérů 
Jiřího Erbana a Vladimíra Duška. Podrobné informace najde- 
te na webových stránkách klubu www.sachyprahasuch- 
dol.cz, na suchdolských nástěnkách nebo v klubu, který 
pro vás opět funguje každé pondělí 10:00–12:00 nebo kaž-
dý čtvrtek 16:00–18:00 s Félixem Galánem Fernándezem.       

Šachu zdar! ~
Kateřina Dušková 

a Félix Galán Fernández
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Luštění a hry se soutěží
 

Milí čtenáři Suchdolských listů,
doufáme, že jste po zasloužených prázdninách či dovolené vykročili tou správnou nohou do nového školního 
roku 2022/2023. Ve třetím čísle Suchdolských listů jsme pro vás přichystali pohádkovou osmisměrku plnou 
známých postaviček. Po jejím vyřešení se dozvíte závěr citátu polsko-francouzské vědkyně Marie Curie-
-Skłodowské. „Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které hledí…“    

Dále jsme pro vás připravili několik šachových úloh. I tentokrát jsou poměrně náročné. Jako obvykle, 
dvě šachové úlohy jsou pro zábavu a jedna – C-03/22 – je soutěžní. Budeme se těšit na vaše řešení na 
e-mailu sachy.prahasuchdol@gmail.com, a to nejpozději do 23. 10. 2022 do 17 hodin. Nejúspěšnější  
řešitel(é) od nás obdrží poukázku v celkové hodnotě 500 Kč do lokálních obchodů nebo restaurací. 

Šachovou úlohu z minulého čísla správně vyřešil rekordní počet řešitelů – čtyři. Všichni našli klíčový 
úder bílé dámy Da8+. Jsou jimi Jiří Erban, Jiří Fišer, Alex Bernášek a Sjeet Bhowmick. 

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

BOBÍK, BYSTROZRAKÝ, CIPÍSEK, ČÁP, 
ČÁRY, ČERNOKNĚŽNÍK, ČERT, DĚDA 
LEBEDA, DLOUHÝ, DRAK, FIFI, HLOUPÝ 
HONZA, HRAD, JÁJA, JENÍČEK, JIZBA, 
KÁČA, KARKULKA, KOCOUR V BOTÁCH, 
KRÁL, KRTEČEK, KŘEMÍLEK, KUBA, LADA, 
LOUKA, MÁJA, MAŘENKA, MAXIPES FÍK, 
MLÝN, MOČÁL, NORA, OBUŠEK, PÁJA, 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA, PINĎA, PRINC, 
RUMCAJS, ŠIROKÝ, TRHY, VÍLA, VILÍK, 
VOCHOMŮRKA, ZLÝ VLK

Zadání šachových úloh. Řešení úloh z minulého čísla naleznete na straně 23.

PRO CHYTRÉ HLAVY



SU
C

H
D

O
LS

K
É

 L
IS

TY
3/2022

30

UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

Provozně ekonomická fakulta 
České zemědělské univerzity v Praze 
nabízí od zimního semestru 2022/2023
dvouleté prezenční studium

Více informací na 

www.e-senior.cz

SENIOR A SPOLEČNOST IV 
(volné pokračování oblíbeného přednáškového cyklu, na kterém se postupně podílí jednotlivé katedry PEF ČZU v Praze) 
čtvrtek od 8.45 do 10.15 hodin

VYBRANÉ KAPITOLY ZEMĚDĚLSKO-PRŮMYSLOVÉHO ODVĚTVÍ 
(téma 1. semestru přednáškového cyklu: „Pivovarství“) 
čtvrtek od 12.15 do 13.45 hodin Informace ke studiu

Cyklus obsahuje 12 přednášek/semestr
Přihlášení do 20. 9. 2022 
emailem na vu3v@pef.czu.cz
Cena 400 Kč/semestr
Zahájení výuky 29. 9. 2022

INZERCE

700 Kč za 10 týdnů!
Suchdolské náměstí 734/3
 (zastávka: Internacionální)

Rodilí mluvčí

www.logos-suchdol.cz 

LOGOS_podzim_2019_86x125.indd   1 12.8.2019   15:50:24

www.logos-suchdol.com

V SUCHDOLSKÝCH  
LISTECH MŮŽE BÝT  

I VÁŠ INZERÁT

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

 rolety

  sít roti hmyzu

 okenní parapety PVC, ALU

 zednické práce  gará ová vrata 

 mark zy

Budy ká 17/3a, Praha-Suchdol |
e-mail: info@damaokna.cz | www.damaokna.cz
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Roderik Hyrman
603 456 275
roderik@hyrman.cz 
www.realitni-asistent.cz

Spolehlivý realitní makléř

Do našeho dobrého 
kolektivu přijmeme 

kadeřnici 
/kadeřníka 
na HPP i zkrácený úvazek či brigádu.

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

Kadeřnictví

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

OVOCNÁŘSKÁ FARMA

PRODEJ  
JABLEK

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

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

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

ne
dě

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

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

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

Jezdíme 
za každého počasí!  Tel.: 724 321 870

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

Pro zajímavější nabídky pojištění 
se zastavte u nás na pobočce.

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

Brandejsovo nám. 1, Praha 6 – Suchdol

Suchdolská 
pobočka 
v novém kabátu!

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

Pronájem garážového stání 16 m2, 
ul. HOLUBÍ 5, PRAHA 6-SUCHDOL

1 600 Kč/měsíc

Nabízím k pronájmu kryté garážové stání  
o velikosti 16 m2 v bytovém domě
na ul. Holubí 5, Praha 6-Suchdol.  

Dálkové ovládání vrat.
Volné ihned.  

Pro více informací volejte 606 631 657.
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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


