
příchodem každého nového 
roku se pojí události, které lze 
rozdělit do dvou kategorií. Do té 
první spadají události očeká-

vané, předem plánované, na které se 
více či méně těšíme a hodně o nich 
mluvíme. 

Světová média a veřejnoprávní in-
stituce do této kategorie pro rok 2023 

zařadily například volbu prezidenta 
ČR, korunovaci krále Velké Británie, 
oslavy výročí 100 let vysílání Českého 
rozhlasu nebo 200. narozeniny sobů 
Santy Clause.

Do druhé kategorie patří události 
neplánované, překvapující a vyvolá- 
vající polemiky napříč světem. A ta- 
ké události, o kterých nevíme, že se 

stanou, ale u kterých bychom si přáli, 
aby nastaly. Tou největší z nich by pro 
mnoho z nás bylo slyšet Vladimira 
Putina pronést tato pro učebnice 
dějepisu nesmrtelná slova: „Končím. 
Je to tvoje, Volodymyre.“

Věřme ve správná slova a ve spra-
vedlivý a dobrý rok 2023. ~

[red]

www.praha-suchdol.cz
praha-suchdol

občasník městské části Praha–Suchdol
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Vážení a milí spoluobčané,
končí rok 2022, na jehož začátku jsme se těšili,  

že nás covid už nebude tolik trápit, jak tomu bylo  
v předchozích letech. Covid ustoupil, ale naše životy 
výrazně zkomplikovala ruská agrese na Ukrajině.

Rád bych vám všem tímto poděkoval za spolu-
práci v tomto roce – také za pomoc uprchlíkům před 
válkou, mezi nimiž je hodně dětí. Pracovníkům ve 
školách patří poděkování za zvládnutí jejich vzdělá-
vání.

Jaký bude rok 2023?
Advent je dle křesťanské tradice dobou očeká-

vání příchodu Krista, který má spasit svět, příchodu 
změny, něčeho nového a lepšího.

Komentáře k vývoji inflace a cen energií nejsou 
bohužel příliš povzbudivé. Ale doufáme, že válka na 
Ukrajině, která nyní zásadně ovlivňuje náš život, brzy 
skončí.

Jaký bude příští rok, záleží také na nás. Naše an-
gažovanost, vzájemnost a spolupráce určitě přispějí 
k jeho zdárnému zvládnutí.

Milí spoluobčané, přeji vám příjemný advent, 
požehnané vánoční svátky a pokud možno dobrý rok 
2023. ~

Petr Hejl, 
starosta městské části

Slovo starosty

MČ Praha-Suchdol  

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  

NA NÁJEM BYTU č. 2, o velikosti 1+1,  

o podlahové ploše bytu + sklepní kóje  

celkem 35,5 m2 v ulici  

U Kruhovky 940 v Praze-Suchdole. 

Termín doručení žádostí:  

do 14. 12. 2022, 11:00 hodin. 

Více informací na webu MČ  

nebo u referentky bytové správy.

TRUMFY PRO SUCHDOL 2023
Zapojte se do participace a podejte návrh na 

vylepšení veřejného prostoru na Suchdole.

Maximální výše projektu 500.000 Kč. 

Termín pro odevzdání návrhů je 

pátek 20. ledna 2023. 

Nabízíme konzultace na radnici: 

středa 7. 12. 19-21 

středa 11. 1. 19-21

pondělí 16. 1. 18-21
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Otázky pro představitele  
v čele Suchdola
Milí Suchdoláci, přišli jste k volbám a zvolili si nové i staronové tváře do čela místní 
radnice. Kdo jsou ti, kteří bojují za Suchdol takový, jaký jej chceme mít? Prostřed-
nictvím tří otázek tzv. „na tělo“ se vám představí ti, jimž jste dali důvěru k vedení 
naší městské části. Na tři otázky odpoví zastupitelka Mgr. Kristýna Janstová, MBA 
za Koalici SPOLU pro Suchdol a David Skála za Sdružení občanů Suchdola (SOS).

Co vás vedlo ke vstupu do suchdolské 
politiky?
KRISTÝNA
V antickém Řecku znamenala po-
litika správu věcí veřejných. Hájení 
zájmů jednoho státu vůči druhému. 
Suchdol je mým domovem, domo-
vem mých dětí, přátel, ale i dalších 
lidí, které potkávám každý den na ulici. 
Jejich leckdy úžasné nápady, přání i nesnáze se pro mě staly 
zdrojem velké inspirace. Tyto poznatky chci prezentovat na 
zastupitelstvu a udělat ze Suchdola místo, kde se bude cítit 
dobře každý z nás. Cílem je naslouchat zájmům jednotlivců  
i městské části jako celku vůči ostatním částem Prahy.

 
DAVID
K politické angažovanosti mě vedla snaha měnit věci k lep- 
šímu a rozčílení, že se toho nikdy nikdo nechce chopit. Od 
roku 2018 jsem dělal radního na Praze 1 a poté, co jsme se  
se ženou a dětmi na Suchdol vrátili, rozhodl jsem se auto-
maticky pokračovat tady, protože jsem viděl, že změny se 
dají dělat i ve zkostnatělém centru, takže na Suchdole to 
musí jít taky. Navíc můj táta tu dělal velkou část mého života 
zastupitele, tak se u nás v rodině dá suchdolská politika 
považovat za věc dědičnou.

 
Jak vnímáte Suchdol jako místo pro život?
KRISTÝNA
Prakticky celý život žiji na Praze 6. Proto pro mě volba po 
založení rodiny byla jednoznačná. Blízkost přírody a komfort 
služeb, které nabízí město. Čím déle žiji v této městské čás-
ti, tím více mě mrzí záležitosti, které je možné zlepšovat, ale 
o zlepšení není zájem. Zcela jednoznačně je takovým bodem 
především doprava. Situace se zhoršuje, tabulky predikující 
počet obyvatel Suchdola a okolních obcí ve Středočeském 
kraji hovoří jednoznačně. Je třeba se semknout a hledat  
řešení. Stejně tak věřím, že dokážeme zlepšit život každému 
z nás třeba i takovými drobnostmi, jakými jsou čerstvé peči-
vo každé ráno, lepší komunikace a další bankomat v centru 
naší MČ.

 
DAVID
Nedovedu si představit lepší místo pro život – něco mezi měs-
tem a vesnicí, kousek do lesa a kousek na metro, kousek na 

pivo u „Křena“ a kousek na koncert do 
Roxy. Myslím, že lidé, co na Suchdole 

dlouhodobě bydlí, jsou i přes občas-
né námitky a neshody tajně zarytí 
patrioti, protože se tu zkrátka žije 

dobře všem generacím.
Tím nechci říct, že stále není co 

zlepšovat nebo vymýšlet další věci, ale 
na Suchdole jsem se narodil a až na pár let 

jsem tady prožil celý svůj život a neměnil bych.
 

Jaké máte cíle v rámci působení na politické scéně 
Suchdola?
KRISTÝNA
Cílů je hodně, budu velice vděčná, když za ty čtyři roky 
zvládnu realizovat alespoň některé z nich. Mezi hlavní patří 
řešení dopravy. Hned na 1. zasedání zastupitelstva jsem 
navrhla zřízení Výboru pro dopravní infrastrukturu. Z mého 
pohledu nemáme řešit otázku „chceme/nechceme okruh“ 
a dále tak rozdělovat společnost. Máme hledat výhody pro 
všechny – tedy „jak udělat okruh, který ulehčí dopravě, je 
realizovatelný, bude šetrný k životnímu prostředí a přinese 
Suchdolu výhody v podobě dotací, nových parků a odstav-
ných parkovišť?“ Aktuálně řeším také možnost spolupráce 
s Breakfaststory. Jedná se o organizaci, která pomáhá 
seniorům, samoživitelkám a handicapovaným lidem. Oni na-
pečou a my zde můžeme mít čerstvé křupavé pečivo každý 
den a ještě pomoci. Radnice má být otevřená. Proto každý, 
kdo chce, má možnost napsat mi e-mail a já se budu jeho 
dotazem zabývat. Jsme zástupci, tak zastupujme více než 
naše vlastní zájmy.

 
DAVID
Od mého působení si slibuji, že díky svým zkušenostem  
a kontaktům ze svého působení na radnici Prahy 1 a Ma- 
gistrátu hlavního města Prahy budu schopen pomoct, aby 
Suchdol nebyl nezaslouženě opomíjenou městskou částí. 
Také se i díky těmto zkušenostem budu lépe zasazovat  
o vznik „brouzdaliště“ a o kýženou opravu Brandejsova stat-
ku. Mimo to si myslím, že je třeba, aby se v politice angažo-
vali mladší lidé a že i naše sdružení potřebuje novou krev, 
která lépe rozumí některým aktuálním tématům. ~

                                        [red]
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Příspěvek na bydlení –  
tentokrát jinak

iž od srpna se mezi lidmi šíří podvodné e-maily  
a SMS zprávy, které obsahují nabídku příspěvku 
na bydlení od Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Cílem je přesvědčit adresáty k přihlášení se, nikoli 
však na oficiální stránce MPSV, ale na podvodné 

stránce pomocí bankovní identity. Zadané údaje kybernetič-
tí útočníci využijí k vlastnímu přihlášení do vašeho bankov-
nictví za účelem odčerpání peněz z účtu. Webové stránky, 
na něž podvodné zprávy odkazují, velmi věrně napodobují 
web MPSV. 

O těchto nových podvodných praktikách již od srpna 
informuje Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, 
varuje před nimi a současně provádí výmazy a zablokování 
podvodníky vytvořené webové stránky už pár hodin po za-
registrování domény. I přesto další podvodné weby přibývají 
a zdokonalují napodobení oficiální stránky MPSV. Jedná 
se o tzv. phishing. Principem phishingu je typicky rozesí-
lání e-mailových zpráv, které vyzývají adresáta k zadání 
osobních údajů na falešnou stránku, jejíž podoba je takřka 
identická s tou oficiální. Uživatel sem zadá své přihlašova-
cí jméno nebo jiné citlivé (osobní) údaje, čímž je prozradí 
útočníkům, kteří je mohou zneužít a např. mu z účtu vykrást 
peníze. 

MPSV opakovaně v reakci na tuto podvodnou kampaň  
připomíná, že oficiální stránky ministerstva mají doménu 
mpsv.cz, oficiální formulář k příspěvku na bydlení je k dispo-
zici na www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni.

KONEC TELEFONICKÝCH NABÍDEK NA COKOLI
Od 1. července 2022 začal platit zákon č. 374/2021 Sb.  
o elektronických komunikacích. Od tohoto dne už vás nesmí 
po telefonu kontaktovat firma nebo fyzická osoba bez va-
šeho předchozího souhlasu za účelem nabízení služby nebo 
zboží. Navíc vás nesmí požádat ani jakoukoli písemnou 
formou, například SMS nebo e-mailem, o souhlas 
se zasláním nabídky nebo možností zavolat vám. 
Dosud nebyl tzv. telemarketing postižitelný, dnes 
za telemarketing jeho provozovateli hrozí mno-
hamilionové pokuty. Firma nebo fyzická osoba 
dosud získala vaše telefonní číslo z telefonního 
seznamu, který je veřejně přístupný. Tyto seznamy 

může vytvářet prakticky kdokoli, kdo je pak umístí do ve-
řejného prostoru, například na webové stránky a podobně. 
Vytváření veřejných seznamů bohužel stát nijak nekoriguje. 
Do veřejného seznamu se dostanete prostřednictvím svého 
telefonního operátora, který dále předává telefonní čísla 
subjektu, jenž vytváří veřejný seznam. Tato čísla předává 
vždy na žádost a za peníze. Operátor však smí předat jen ta 
čísla, u kterých účastníci vyjádřili souhlas se zveřejněním  
a také souhlas s marketingem.

Doposud platil princip „opt-out“, který říkal, že co není za-
kázáno, to je povoleno. Tedy pokud jste výslovně nevyjádřili 
svůj nesouhlas, znamenalo to, jako kdybyste se telefonic-
kým či jiným nabídkám nebránili. S novým zákonem však 
přichází princip „opt-in“, který říká, že povoleno je pouze to, 
s čím jednoznačně a prokazatelně souhlasíte. Pokud vás ně-
kdo bude kontaktovat kvůli nabídkám a získá vaše telefonní 
číslo odjinud než z veřejného (účastnického) seznamu, pak 
bude muset prokazovat, kde vaše číslo získal a že je opráv-
něn s ním nakládat ve smyslu nařízení o ochraně osobních 
údajů.

Zákaz kontaktování s marketingovými nabídkami se bude 
vztahovat na naprosto všechny účastníky veřejného sezna-
mu, tedy fyzické i právnické osoby, podnikající i nepodnika-
jící, kteří uzavřeli se svým operátorem smlouvu na poskyto-
vání těchto služeb. Pokud si však budete přát, aby vás firmy 
kontaktovaly s marketingovými nabídkami, je třeba sdělit 
svůj souhlas vašemu operátorovi.

 Změna zákona neplatí pro telefonické průzkumy. Takový 
průzkum však nesmí přerůst tzv. „oslím můstkem“ do nabí-
zení služeb či zboží. 

Dohled nad dodržováním zákona o elektronických komu-
nikacích má Český telekomunikační úřad spolu s Úřadem 
pro ochranu osobních údajů. Podle zákona může být firmě 

nebo podnikateli nerespektujícímu nová opatření udělena 
pokuta až do výše 50 mil. Kč nebo do výše 10 %  

z čistého obratu dosaženého za poslední ukon-
čené účetní období – podle toho, která z těchto 
hodnot je vyšší. Své námitky a stížnosti můžete 
adresovat Úřadu pro ochranu osobních údajů. ~

 JUDr. Zlata Kohoutová

J

JAK TO VIDÍ PRÁVNÍK

PORADNA SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ POMOCI
Nabízíme bezplatné poradenství komunitně-sociální pracovnice Martiny Lenertové v KC Půda na radnici.  

Poradíme s vyplněním žádosti, přípravou dokumentů, objednáme na úřad, případně zjistíme jiné možnosti  
pomoci, kde se o dávky žádá apod. 

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ, ENERGIE, DĚTI 
Konzultace: osobní návštěva v KC Půda - ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK od 9 do 12 hodin

nebo dle domluvy - tel.: 222 361 435, e-mail: m.lenertova@praha-suchdol.cz



SU
C

H
D

O
LS

K
É

 L
IS

TY
4/2022

6

Evropský týden mobility a podpora 
zdravé dopravy na Suchdole
Ve dnech 16.–22. září 2022 se konal Evropský týden mobility, který každoročně 
pořádá Evropská komise. Cílem je upozornit na neudržitelný nárůst individuální 
automobilové dopravy ve městech, inspirovat k možným řešením a motivovat 
veřejnost k zodpovědnému dopravnímu chování. Městská část se letos opět 
zapojila a navázala tak na motivační aktivity na podporu zdravé dopravy projektu 
SMACKER, který byl ukončen 30. června 2022.

e spolupráci s neziskovou 
organizací Pěšky městem 
MČ Praha-Suchdol pořádala 
tradiční výzvu „Pěšky do 
školy”, která proběhla  

v týdnu od 19. do 23. září. Soutěže se 
zúčastnilo šest tříd ze ZŠ Mikoláše 
Alše a tři třídy z MŠ K Roztokům 
(celkem téměř 200 dětí). Děti každý 
den zapisovaly do tabulky, jak se do-
pravily do školy. Jeden bod získaly 
za cesty pěšky, na kole, koloběžce 
či MHD. Pokud jely autem, zastavily 
aspoň 300 m od školy a zbytek cesty 
šly pěšky, získaly půl bodu. 

V průběhu října byly vyhlášeny 
výsledky a předány odměny dětem 
a třídám. V kategorii základní školy 
(ZŠ Mikoláše Alše) zvítězila třída 
II. B a získala odměnu v hodnotě 
3000 Kč. Na druhém a třetím místě 
se umístily třídy III. A a II. A, které 
získaly odměnu v hodnotě 2500 Kč. 
Odměny získaly také třídy IV. B,  
II. C a III. C. V kategorii mateřské 
školy zvítězila třída Soviček z MŠ  
K Roztokům, která získala odměnu 
v hodnotě 2000 Kč. Druhé místo 
obsadili Zajíčkové (1500 Kč) a třetí 
místo Veverky (1000 Kč). Všechny 
děti, které se zúčastnily soutěže, 
obdržely diplom a drobné předměty 
související s udržitelnou a bezpeč-
nou dopravou.

Třída Lišek z MŠ Gagarinova  
se zapojila do aktivity „Cesta do 
školky“. Děti namalovaly obrázky  
o svých zážitcích při cestě do školky. 
V druhé polovině října proběhlo se-
tkání se zástupkyní radnice, kde děti 
hezky popsaly své obrázky, povídaly 

V

o dopravních prostředcích a dostaly 
odměny včetně společné hračky pro 
celou třídu.

Děkujeme za spolupráci paním 
ředitelkám, panu řediteli a pedago-
gům suchdolských základních  
a mateřských škol a za organi-
zační a materiální podporu spolku 
Pěšky městem a Magistrátu hl. m. 
Prahy. Uvedené akce koordinovala 

suchdolská zastupitelka Gabriela 
Lněničková.

ŘÍJNOVÁ VÝZVA 10 000 KROKŮ
Od 1. do 31. října proběhla již 4. výzva 
„10 000 kroků pro zdraví”, kterou 
pořádá organizace Partnerství pro 
městskou mobilitu. Hlavní myšlen-
kou je motivovat lidi k pohybu a k vy- 
užívání vlastní chůze jako dopravní-

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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Sousedé moštovali ve Svatebním sadu
V neděli 16. října 2022 ožila louka se stromořadím mezi starosuchdolskými  
zahrádkami za Palpostem. Nezvykle teplé podzimní odpoledne přilákalo desítky 
návštěvníků k tradičnímu setkání, spojenému s výrobou a ochutnávkou jableč- 
ného moštu – elixíru zdraví s jantarovým nádechem – i dalších dobrot. A také  
s povídáním, a to nejen o ovoci a jeho pěstování. 

ušili jste například, že je 
jabloň botanicky pří-
buzná s růží? Že některá 
jablka mají velikost cherry 
rajčátek, zatímco plody 

jiných odrůd mohou dozrát až do 
neuvěřitelných 1,2 kilogramu? Že 
vitalitu listnáčů v této aleji povzbu-
zuje nejen přidané seno, ale i ovčí 
hnůj? Třeba jste tam ty chundelaté 
„živé sekačky“ někdy zahlédli. Říkají 

T
vám něco roztodivná jména jako 
Řehtáč soudkovitý, Kardinál žíhaný 
nebo Krasokvět žlutý? Ne, to nejsou 
postavy z komické fantasy – to jsou 
skutečné názvy ovocných kultivarů, 
které zde můžete vidět. 

Na protáhlé zatravněné planině, 
jíž dominují stromy 48 starých odrůd 
– jabloní, hrušní, třešní i meruněk, 
se potkávali Suchdolští i přespolní 
všech věkových kategorií a jablečné 

aroma se mísilo s vůní pečených 
buřtů. Atmosféru akce přitom 
dotvářely obligátní siluety a zvuk 
letadel směřujících na Ruzyni.

Možná už víte, že myšlenka založit 
na Suchdole takový sad se zrodila 
před pěti lety. Prvotní nápad origi-
nálního svatebního daru manželům 
Filipovi a Dominice Trčkovým se 
přetavil do poselství shromáždění 
spřízněných duší, udržování zvyků, 
poznávání a souznění s přírodou. 
Ale v první řadě je to přirozený 
vzkaz naší generace dalším poko-
lením. „Svatosad“ vznikl zásluhou 
laskavých svatebčanů a komunitní 
skupiny Na ovoce, z. s., a hlavně díky 
vstřícnosti městské části Praha- 
-Suchdol, která toto místo dala  
k dispozici pro společnou dobrou 
věc. 

Náš život uteče rychle, avšak 
stromy, námi zasazené a trpělivě 
ošetřované, tu po nás zůstanou! ~

Petra Bambásková
 

ho prostředku na kratší vzdálenosti. 
Chůze je nejpřirozenější a nejzdravěj-
ší lidský pohyb. Optimálně bychom 
měli nachodit alespoň 7,5 km denně, 
což je právě 10 000 kroků. 

Do říjnové celorepublikové výzvy 
se přihlásilo 89 měst a obcí a aktiv-
ních 9 250 krokařů. Za Suchdol se 
přihlásilo a aktivně chodilo 49 jed-
notlivců a 9 týmů. MČ Praha-Suchdol 
obsadila v žebříčku 34. místo (což je 
lepší střed a o 3 příčky lepší než na 
jaře!) a společně jsme nachodili  
13 100 km! 

Ve čtvrtek 10. listopadu jsme 
pozvali výherce ke slavnostnímu 
vyhodnocení a předání věcných i fi- 
nančních cen v podobě dárkových 
poukázek na podporu zdravého ži-
votního stylu. Účastníci nám povídali, 

jak to bylo zábavné a zároveň zavazu-
jící se dokopat k dobrým výsledkům, 
jak sledovali ostatní krokaře a jak jim 
výzva ovlivnila celý říjen. Tak stále 
chodíme dál, ale s pocitem, že už to 
děláme hlavně a jen pro své zdraví.

Děkujeme za organizační podporu 
spolku Partnerství pro městskou mo-
bilitu a za aktivní účast všem soutěží-
cím ze Suchdola. 

Výsledky:
Kategorie ŽENY (celkem 35 žen)
1. Ludmila Jindrová – 544,5 bodů / 
500 km 
2. Gabriela Břečková – 529 bodů /  
436 km 
3. Jitka Kafková – 528 bodů / 478 km  

Kategorie MUŽI (celkem 14 mužů)
1. Félix Fernández – 779 bodů /  
546 km (zároveň v týmu Špekou-
ni), 3. místo za Prahu
2. Roman Kaňovský – 574 bodů /  
472 km, 7. místo za Prahu
3. Jonáš Veselka – 469 bodů /  
498 km, 23. místo za Prahu

Kategorie TÝMY (celkem 9 aktiv-
ních týmů)
1. KLUB QUIQ – 2955 bodů / 2820 
km (obhájili loňské vítězství, 
zlepšení o 343 km)
2. Rybička šlape – 2315 bodů /  
2490 km (posun ze 4. místa na 2.)
3. DDM Suchdol – 2032 bodů /  
1793 km. ~

      [red]
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K
lub aktivního stáří KLAS má na
Suchdole své stálé místo a své 
příznivce. Společně plánují 
zajímavá setkání, besedy, 
promítání, koncerty či výlety. 

Podzimní celodenní výlety byly moc 
vydařené. Účastníci navštívili Lázně 
Bohdaneč, prohlédli si lázeňský dům 

„Gočár“, zastavili se i v Pardubicích, 
kde je krásné Pernštýnské náměstí 
a Zelená brána. Na závěr výletu ještě 
zvládli prohlídku zámku Nové Hrady  
u Pardubic se zrenovovanými vnitřní-
mi prostory ve stylu baroka a rokoka. 
Krásná byla i zahrada s růžemi a vod-
ními fontánami. Městská část přispívá 
klubu KLAS na tyto krásné výlety,  
a tak ještě vyrazí na jeden před- 
adventní. 

Pravidelná úterní setkání v KC  
Půda si dámy chystají samy, uvaří si 
kafíčko, připomenou a pogratulují  
k významným životním jubileím a nebo 
v opačném případě zavzpomínají na 

kamarádky a kamarády, kteří už na 
tomto světě nejsou. Jako například na 
nedávno zesnulou Dagmar Járovou, 
která patřila mezi suchdolské patrioty 
a dlouhá léta vedla klub KLAS. 

Na říjnové setkání si dámy sjednaly 
country koncert. Suchdolští muzikanti 
jim přinesli krásný hudební zážitek, při 
kterém si společně všichni zazpívali 
známé trampské písně. A o tom všem 
jsou tato setkání. Přijďte se někdy 
podívat. ~

POZVÁNKA NA PROSINCOVÉ SETKÁNÍ
úterý 13. prosince od 15 hodin 
~ vánoční posezení u koled a cukroví

POZVÁNKA NA DALŠÍ SETKÁNÍ
úterý 10. ledna od 15 hodin  
~ trénování paměti - hravé a vědo-
mostní odpoledne 
úterý 24. ledna od 15 hodin  
~ koncert flétnového souboru AULOS 
pod vedením MUDr. Evy Čadkové 

Zuzana Krumpholcová  
a Inka Slabá 

Okénko do klubu KLAS 

Krajina je taky soused!
ení vám lhostejné, jak vypadá místo, kde žijete? 
Připojte se ke skupině aktivních sousedů a využijte 
možnosti dozvědět se více o fungování krajiny.
Často v Suchdole slýcháme, že si místní cení „zele-
ný“ charakter obce a blízkost přírody. V přírodě trá-

víme volný čas, pozorujeme koloběh roku, vnímáme změny 
počasí. Na okolní krajinu máme opravdu štěstí: impozantní 
kaňon Vltavy se Sedleckými skalami, Roztocký háj, Tiché 
údolí podél Únětického potoka, skalnaté Kozí hřbety, ote-
vřené pláně k Horoměřicům nebo Lysolajské údolí. Asi se 
shodneme, že bychom rádi takovou krajinu v dobré kondici 
zachovali i našim dětem. Jak ale krajinu na okraji metropo-
le chránit? Co pro to můžeme udělat a kde začít? Začněme 
tím, že porozumíme fungování krajiny kolem nás.

Ve spolupráci s Nadací Via, která v programu Živá ko-
munita podpořila náš projekt Festival SLON, připravujeme 
na 6. a 7. ledna 2023 v Komunitním centru Půda seminář 
s názvem Krajina je taky soused. Seminář je rozdělen do 
dvou hlavních částí – v pátečním podvečerním bloku  

(6. ledna od 16 do 20 hodin) si budeme povídat o tom, jak 
krajina funguje, jaké jsou její hlavní problémy a co můžeme 
udělat pro to, aby se nám v ní žilo lépe. Věnovat se budeme 
i zastavěným územím obcí a měst. V sobotní dopolední  
části (7. ledna od 9 do 13 hodin) se s podporou lektorky 
zaměříme přímo na naši obec a na to, co můžeme v našem 
sousedství udělat. 

Seminář je zdarma, ale má omezenou kapacitu a je tře- 
ba se na něj zapsat na adrese: suchdol@festivalslon.cz. 
Zde zodpovíme také případné dotazy.

Zájemce informujeme, že seminář je součástí podpory 
Nadace Via v programu Místo, kde žijeme, jež je určena 
pouze projektům, které mají lokální a nekomerční charak-
ter. Více informací o programu na  stránce: https://www.
nadacevia.cz/nabidka-programu/misto-kde-zijeme/.  ~

Spolek Suchdol žije, 
organizátor Festivalu SLON

Návštěva Pardubic Country koncert v sále KC Půda
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Gratulace jubilantům

Podzimní vítání občánků

M

D

ěstská část Praha-Suchdol 
pravidelně ke konci roku posílá 
gratulaci jubilantům, kteří  
v daném roce oslavili své 
kulaté, nebo půlkulaté životní 

výročí. V čase před covidem bylo zvy-
kem pozvat jubilanty ke společnému 
setkání a pohoštění v hotelu Galaxie 
na Suchdolském náměstí. Letos  
v červnu bohužel hotel ukončil svůj 
provoz a tak jsme přišli o pěkný  
a velký prostor pro společné setká-
vání. Vedení radnice tedy přistoupilo 
k doručení gratulace a místo oběda 
jsme roznesli našim oslavencům 
blahopřání, dárkový poukaz na nákup 
zboží v suchdolských prodejnách  
a pozvali jsme je alespoň na kulturní 
zážitek do prostor sálu Komunitního 

centra Půda – country koncert v po- 
dání suchdolských rodáků jistě mno-
hé potěšil. 

Nejstarší občanku městské části 
paní Milenu Proškovou, která v říjnu 
oslavila své 99. narozeniny, jsme 
navštívili osobně. Pan starosta jí 
poblahopřál a předal kytici, dárkový 
košík plný dobrot a blahopřání. S paní 
Milenou jsme si krásně popovídali, je 
obdivuhodné, jak dobře vypadá, jak 
si udržuje své záliby, což jsou hlavně 
karetní hry a křížovky. To jistě dobře 
poslouží k trénování paměti. Nejdů-
ležitější však je, že má milující rodinu, 
která je jí denně oporou, a společně 
tráví čas. Těšíme se příští rok na jubi-
lejní výročí a přejeme hodně zdraví. ~

[red]

vakrát do roka probíhá na 
radnici slavnostní Vítání nových 
občánků. V sobotu 5. listopa-
du 2022 jsme přivítali sedm 
suchdolských holčiček a sedm 

suchdolských chlapečků. K prvnímu 
přivítání jim zazpívali a zarecitovali  
o pár let starší předškoláci z oddělení 
Lišek z mateřské školy Gagarinova  
a moc se jim to povedlo. Následovala 
gratulace od pana starosty a zapsání 

do pamětní knihy. Rodiče si na pa-
mátku odnesli knížku „Velký výlet”, 
kterou napsala Lenka Vychodilová 
a ilustrovala suchdolská výtvarnice 
Adriana Skálová. 

Přejeme suchdolským občánkům 
mnoho štěstí a zdraví a hlavně hodně 
radosti se svými rodiči a sourozenci 
třeba právě na nějakém hezkém spo-
lečném výletě. ~

Zuzana Krumpholcová

 Jubilantka Milena Prošková
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Tak zní název sociálního projektu KC Půda na pomoc Ukrajině. Získali jsme dotaci 
218.500 Kč od Ministerstva vnitra ČR – Ukrajina 2022 na začleňování a pomoc 
držitelům dočasné ochrany. Projekt se skládá zejména z pomoci s výukou čes-
kého jazyka a při hledání práce, aby se co nejrychleji mohli adaptovat a začlenit 
do místní komunity. Externě jsme zapojili lektory ČJ, dobrovolníky i odborníky, 
jako je pomoc interkulturní sociální pracovnice, která má v KC Půda poradnu pro 
cizince. Ze začátku hodně pomáhala s tlumočením, s propojením a komunikací 
mezi uprchlíky, pomáhala s překladem nájemních či pracovních smluv. 

Suchdolská Půda  
pomáhá Ukrajině

a Suchdole se vytvořila po-
četná komunita ukrajinských 
uprchlíků a postupně jsme je 
nabírali i z celé Prahy. Kurzy 
češtiny tak běží v několika 

dnech, dopoledne i večer, přidali jsme 
konverzaci v práci, aktivně jim pomá-
háme hledat práci i bydlení. Nabídli 
jsme ale i volnočasové aktivity – jako 
např. Dramatický kroužek Dram- 
-tam-tam, kde se setkávají rodiny  
s menšími dětmi s českými rodinami 
a vzájemně si pomáhají se čtením, 
vypravováním, malují a tvoří a připra-
vují českou pohádku, kterou nám pak 
společně zahrají. 

Komunitní centrum Půda se tak 
stalo zázemím pro ukrajinské rodiny, 
aktivně se vzdělávají a díky tomu 
nacházejí zaměstnání, a to je důležité 
i pro naši ekonomiku. Bohužel vidina 
lepších zítřků a zlepšení situace na 
Ukrajině není, a tak zkoušíme podat 
i další granty na příští rok, a to nejen 
pro uprchlíky a ostatní cizince, ale  
i pro sociální oblast a činnost komu-
nitního pracovníka, abychom mohli 
pomáhat i našim občanům překonat 
současnou krizi. 

Děkujeme všem lektorům, dobro-
volníků i cizincům, kteří nabídli po-
mocnou ruku a pomáhají Ukrajině. ~

[red]

N

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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Městská část Praha-Suchdol uspořádala 2. ročník hudebního festivalu  
HÁLKOVA PŮDA jako vzpomínku na skladatele a čestného občana městské části 
Václava Hálka.

HÁLKOVA PŮDA  
2. ročník hudebního festivalu

áclav Hálek vyrůstal na Such-
dole, chodil do zdejší školy, 
bydlel v ulici K Roztokům až 
do roku 1962, kdy se po abso-
lutoriu AMU přestěhoval na 

bohnické sídliště. 
Na Suchdole se účastnil kulturního 

života, když doprovázel ochotnické 
soubory hrou na klavír. 

Hudební festival začal v úterý  
18. října odpoledne koncertem žáků 
ZUŠ Jana Hanuše v sále KC Půda. 
Zazněly skladby pro klavír, violonce-
llo a flétnu. Žáci zařadili i skladbičky 
Václava Hálka (Chorál, Rozpočítadlo, 
Prorok) a moc se jim to povedlo. 

Ve středu 19. října se promítal film 
režiséra Dušana Hanáka – OBRAZY 
STARÉHO SVĚTA, k němuž část hudby 
složil Václav Hálek. 

V sobotu 22. října jsme pak na 
Půdě přivítali hosty z komorního pě- 
veckého sboru KOS z Nového Jičína, 
který vede dcera Václava Hálka Ven- 
dulka Bervicová. Zazněly nejen 
krásné lidové písně, ale i duchov-
ní skladby. Koncert sboru doplnili 
sólisté – klavírista Martin Levický 
a barytonista Pavel Josef Kšica. 
Samozřejmě nechyběly ani melodie 
k houbám, které snad všechny Václav 
Hálek zhudebnil ve svých Hudebních 
atlasech hub. Hudební odbornice 
Wanda Dobrovská zavzpomínala na 
hledání skladeb v archivech, většinu 
z nich totiž nikde jinde než na tomto 
festivalu neuslyšíme. 

Byl to krásný večer plný krásných 
melodií, vzpomínání a rodinného se-
tkání. Děkujeme všem, co si ho přišli 
užít s námi. ~

Zuzana Krumpholcová,
vedoucí KC Půda

V

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Hálkovy skladby pro violoncello v provedení žáků ZUŠ J. Hanuše

Zahájení koncertu pěveckého sboru KOS
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HASIČSKÝ ODSTAVEC

Je říjnové ráno, přidávám se k lidem mířícím na autobusovou zastávku směr 
pracovní proces. Na tom dlouhatánském chodníku v ulici K Horoměřicům  
s ostatními chodci tvoříme tak trochu jednosměrný pěší provoz. Právě když 
si říkám, jak jsem se v noci moc nevyspala a jak se mi nechce do práce, 
všimnu si postavy, která se tou naší „jednosměrkou” prodírá v protisměru.  
V ruce krabici od pizzy, ve tváři ještě víc nevyspalý výraz než já a na sobě 
bundu s nápisem Hasiči Praha-Suchdol. 

Suchdolští hasiči –  
nemůžete je minout

ostava se jmenuje Tomáš 
Vrobel. Je mladou posilou 
v řadách suchdolských 
dobrovolných hasičů  
a také jedním z těch, kteří 

uplynulou noc strávili na hasi-
čárně. Drželi pohotovost v do- 
bě setkání vrcholných politiků  
v Praze při předsednictví ČR  
v Radě EU, kdy většina profe- 
sionálních hasičů v Praze byla  
v pohotovosti právě kvůli politic-
kému zasedání.

Tomáš míří domů. V krabici 
ještě trochu pizzy zbylo, protože 
zkrátka nebyl moc čas ji dojíst. 
Suchdolští hasiči měli po dobu 

P
pohotovosti dva důležité výjezdy.  
Ani se Tomáše neptám, jak zvládne  
jít dnes po probdělé noci do práce 
či do školy nebo jestli má čas si od- 
počinout. Vím, jakou odpověď bych 
dostala: Tohle já neřeším, protože být 
dobrovolným hasičem na Suchdole je 
pro mě čest, a dělám to rád. 

V rámci „předsednické” pohoto-
vosti hasiči vyjeli k případu nouzo- 
vého otevření bytu v ulici V Údolí  
a k podezřelému zápachu ředidla  
v domě. Suchdolští mimo jiné absol-
vovali výcvik s leteckými záchranáři  
v plnění hasicího bambi vaku a zú- 
častnili se stáže u profesionálních 
hasičů na Petřinách. Několikrát vy- 

jeli k požárům, a to k hořící stodole do 
Bohnic, k požáru chatky v Bažantní ulici  
a k požáru v zahrádkářské kolonii v ulici 
Za Sokolovnou. 

Velkým dnem pro suchdolské hasiče 
byl 1. říjen, kdy na Suchdolském náměstí 
proběhlo slavnostní předání cisterny 
SCANIA od KOBIT - THZ CZ s.r.o. Nová po- 
sila do hasičského týmu za 8.197.750 Kč 
byla pořízena z rozpočtu hlavního města 
Praha. Hned poté následoval další ročník 
Memoriálu Františka Malého. Soutěže se 
zúčastnilo 10 družstev ve dvou kategori-
ích. V kategorii mužů nad 35 let vyhrálo 
domácí družstvo ze Suchdola nad druž-
stvem ze Satalic. ~

Pavla Bradáčová
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UŽ VÍM, KDE BYDLÍM

V době mezi 1. a 2. světovou válkou prošel Suchdol velkou proměnou.  
Nejprve se začalo s výstavbou rodinných domů od školy k lesu a vznikl  
Nový Suchdol. Poté byl vybudován Budovec, tzn. oblast od nynějšího  
fotbalového hřiště po bývalý akcíz, a naposledy Výhledy, na jejichž výstavbě  
se podílela firma Alois Vavrouš a syn. 

Jak získaly ulice  
na Výhledech svoje jména?

V zniklo mnoho nových ulic a bylo 
je třeba nějak pojmenovat.   
V obci v té době působilo 
několik ochotnických spolků, 
a tak tehdejší představitelé 

navrhli pojmenovat nově vzniklé ulice 
podle velikánů naší kultury. Zvolili 
tedy názvy ulic např.: J. V. Sládka, 
Mánesova, B. Němcové, Heyduko-
va, Čechova, Třebízského, Raisova, 
Majerové apod. V průběhu 2. světové 
války však byly některé přejmenová-
ny podle osobností Německé říše. Po 
skončení války se původní pojmeno-
vání navrátilo zpět.

Bohužel tyto názvy zůstaly jen do 
té doby, než byl Suchdol v roce 1968 
připojen ku Praze. Protože některé 
názvy ulic již ve Velké Praze existova-
ly, muselo být několik suchdolských 
ulic přejmenováno. 

V té době se představitelé naší 
obce rozhodli pojmenovat tyto ulice 
zcela neutrálně, aby v budoucnu 
nemuselo dojít k dalšímu přejmeno-
vání. Zřejmě se tehdy inspirovali např. 
Pitkovicemi, kde pojmenovali ulice 
podle hub (Holubinková, Čirůvková, 
Kozáková, Chorošová atd.), nebo 
Křeslicemi, kde najdeme názvy bylin, 
např. Mátová, Ocúnová, anebo možná 
Zahradním Městem, kde jsou názvy 
květin (Fialková, Pivoňková, Kara-
fiátová apod.). Protože naše obec 
je obklopena přírodou, zvolili proto 
tehdejší představitelé názvy ptáků. 
Máme tedy ulice: Bažantní, Havraní, 
Holubí, Kosova, Rackova, Stehlíkova 
či Špačkova. ~

Z. Kučerová, kronikářka
Zdroj: Pražský uličník, Kronika MČ, 

FOTO: historiesuchdola.cz Ulice Kosova v roce 1979
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NÁZORY Z ŘAD ZASTUPITELŮ

randejsův statek je urbanisticky i architektonicky cen-
ným památkově chráněným areálem obce Suchdol.

Svou dnešní, střídmě klasicistní podobu získal 
zámeček po požáru r. 1822. V průběhu 19. a 20. století 

ji doplnily další úpravy. Od r. 1986 je vlastníkem Hl.m. Praha  
a nájemcem  areálu nynější Česká zemědělská univerzita  
v Praze.

Ačkoli aktuální stav některých částí statku je více než ža-
lostný, jsou stále zachovány stavby, konstrukce a prvky s vý-
znamnou hodnotu. Jaký je tedy aktuální stav této památky?

Cituji níže ze zprávy památkářů, jejichž kontrolní návště-
vu inicioval Spolek historie Suchdola, dlouhodobě upozor-
ňující na havarijní stav objektu.

Budova zámečku je ohraničena zábranou kvůli úrazům, 
prohlídka interiéru nebezpečná, nádvoří nepřístupné. 
Objekt atakovaný náletovou zelení trpí na masivní zatékání. 
Budova Kočárovny prošla v nedávné době opravou a je uží-
vána. Průčelí vykazuje vzlínající vlhkost. Stav je stabilizova-
ný. Dvoukřídlá budova stodoly trpí opady omítek, ve štítech 
i obvodovém zdivu jsou statické trhliny,  nepůvodní otvor 
přes celou výšku zdiva fatálně narušuje statickou tuhost 
budovy. Řešením měla být vložená ocelová konstrukce. Ta 
brání pouze bezprostřednímu zřícení budovy. Krov je 
napaden dřevokaznou houbou. Jižní křídlo hrozí 
propadnutím střechy. Stav hospodářské a obyt-
né budovy je havarijní, hrozí zřícení krovu, zdivo 
je podmáčené, atakováno náletovou zelení. 
Chlév (vepřín) je po požáru v r. 1933 v torzálním 
stavu. Druhý chlév, nyní stáj pro koně, se nachází 

ve stabilizovaném stavu. Ohradní zeď a brána s bývalou 
strážnicí vykazují poruchy obvyklé u dlouhodobě neudržo-
vaných objektů.

Přes výše uvedené ohrožení  je možná obnova jednot-
livých částí i celého objektu. Je třeba jednat co nejdříve, 
jinak dojde k nenávratnému poškození objektu i ohrožení  
na životě lidí.

Vedení MČ Praha Suchdol se rozhodlo požádat o svěření 
do správy celého objektu. Havarijní stav i celková výmě-
ra pozemků o ploše 15.045 m2 vzbuzují otázku, odkud na 
potřebné opravy MČ zajistí financování. Pouze ze svého 
rozpočtu nemůže plnit funkci řádného hospodáře. Případné 
dotace představují nutnost spolupodílnictví a nelze je získat 
na provoz. Je možné v době vysoké inflace, válečné krize 
a nejisté situace ve vedení hl.m. Prahy vyjednat participaci 
majitele (hl. M. Prahy) nebo stávajícího nájemce objektu, 
kteří jsou zodpovědní za aktuální stav nejvzácnější památky 
Suchdola? Bude vyvozena odpovědnost za zanedbání péče? 
Neprodá Suchdol pozemky náležející ke statku soukromým 
investorům, aby měl na opravy?

Z pozice zastupitelky budu situaci dále monitorovat. 
Zajistím transparentnost informování o osudu Brandejsova 

statku. MČ jakožto potenciální správce musí předložit 
jasný záměr o úmyslech s objekty statku, přilehlými 

pozemky a uvést zdroje potřebné na rekonstrukci 
statku.  Cílem je zachovat tuto památku a využít ji 
ve prospěch občanů, kteří se musí vyjádřit. ~

Mgr. Kristýna Janstová, MBA,
zastupitelka za Koalici SPOLU pro Suchdol

B

Děkujeme za důvěru
ýsledek zářijových komunálních voleb v naší městské 
části je pro nás velice zavazující a rád bych jménem 
všech kandidátů Sdružení občanů Suchdola podě-
koval za vaši podporu. Rovněž tak jsem s pokorou 
přijal volbu po páté vést naši městskou část. Nebude 

to nic jednoduchého, ale věřím, že ve spolupráci všech 
patnácti šikovných zastupitelů se nám to bude dařit. Co 
plánujeme? Koncem ledna příštího roku zahájíme uzavírání 
nájemních smluv na hrobová místa v Zahradách se hřbito-
vem u kaple sv. Václava. Stavbu bytového domu s osmi 
startovacími byty na Kamýcké zahájíme po druhé, na jaře 
totiž minulý dodavatel zkrachoval chvíli poté, co 
začal stavět. Po dokončení výstavby splaškové 
kanalizace nás čekají postupné rekonstrukce 
komunikací a chodníků. Začínat se bude na 
Výhledech v ulici Vysokoškolské a pro oblast 
Budovce, Starého Suchdola a Horního Sedlce 
se zpracovává projektová dokumentace. 
Budeme pokračovat v přípravě stavby sportovní 

haly u základní školy. Jistě velkým tématem je Brandejsův 
statek, budovy se pomalu rozpadají a je třeba s celým are-
álem začít něco dělat. Také hledáme místo, kde by mohlo 
na Suchdole fungovat gymnázium. Hl. m. Praha připravuje 
výstavbu nové hasičské zbrojnice, kde také bude mít své 
stanoviště záchranka a služebna městská policie. Co nás 
čeká? Zažíváme důsledky ruské agrese na Ukrajině, která 
jen tak neskončí. Ceny energií a výše inflace dopadají na 
nás všechny. Podobně jako jsme si pomáhali v době koro-
navirové pandemie budeme se snažit pomoci potřebným  
i nyní. Na radnici již teď najdete pomoc při hledání podpor, 

které se nabízejí. Vzájemnost a spolupráce nám po-
mohou přečkat nelehké doby. Čeká nás 48 měsíců 

náročné práce, jejímž cílem je zachování a rozvoj 
rezidenčního rázu Suchdola a Sedlce a ochrana 
doposud kvalitního životního prostředí i pro další 
generace – aby se na Suchdole dobře žilo. ~

Ing. Petr Hejl,  
starosta a zastupitel za Sdružení občanů Suchdola
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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. V rámci 
projektu spolupracovala městská část s několika českými a zahraničními odbor-
níky a zástupci místních samospráv. Byly identifikovány hlavní příčiny doprav-
ních problémů a diskutovány možnosti efektivních řešení a konkrétní záměry 
na podporu udržitelné dopravy na severozápadě Prahy. Projekt zahrnoval také 
zpracování studií terminálu Výhledy a území Na Mírách, zavedení autobusové lin-
ky 409, spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, organizaci besed s obča-
ny a motivačních aktivit a pravidelná setkávání zástupců samospráv a odborné 
veřejnosti v rámci tzv. Local Mobility Forum.

Využití výstupů projektu SMACKER 
pro řešení dopravy na Suchdole a v okolí

ak městská část využije vý-
stupy projektu SMACKER pro 
řešení dopravy na Suchdole  
a v okolí? Ve spolupráci  
s hl. městem Prahou, Středo-

českým krajem, okolními městskými 
částmi, obcemi a odborníky budeme 
postupně realizovat priority a napl-
ňovat cíle definované v tzv. Regio-
nálním akčním plánu.

ROZVÍJET A ZKVALITNIT  
SLUŽBY VEŘEJNÉ HROMADNÉ  
DOPRAVY (VHD) 
Vzhledem k narůstající dopravě 
bude nezbytné podpořit další rozvoj 
VHD. Budeme projednávat s občany 
návrh tramvajové trati na Such-
dol, kterou schválilo hl. m. Praha. 
Připomínky veřejnosti musí být 
řádně vypořádány a stavba musí být 
navržena s maximálním respektem 
k okolní zástavbě. Ve spoluprá-
ci s ROPIDem a okolními obcemi 
vyhodnotíme provoz nové linky 
409 (Suchdol – Velké Přílepy) a dle 
potřeby budeme jednat o posílení 
autobusových spojů mezi Suchdo-
lem a přilehlou aglomerací. Budeme 
se aktivně účastnit jednání a příprav 
městského mostu mezi Prahou 6 
a 8, který má sloužit zejména pro 
MHD, chodce, cyklisty a IZS.

ZVÝŠIT ATRAKTIVITU MULTI- 
MODÁLNÍ DOPRAVY 
K udržitelnému a rychlému ces-
tování do/z Prahy a mezi obcemi 

přispěje také atraktivní nabídka 
více druhů dopravy. Zpracovaná 
studie terminálu Výhledy a území Na 
Mírách bude použita jako podklad 
pro další přípravu terminálu jako 
strategického přestupního uzlu na 
severozápadě Prahy, který kromě 
P+R parkoviště nabídne i navazující 
autobusové spoje do okolních obcí, 
zázemí pro kola, sdílené prostředky 
(bikesharing, carsharing) a dopravu 
na zavolání. Ve spolupráci s obcemi 
zahájíme přípravu kvalitních a bez-
pečných stezek pro chodce a cyklis-
ty za účelem zlepšení podmínek pro 
aktivní mobilitu v regionu.

SNÍŽIT POTŘEBU CESTOVAT ZA 
PRACÍ, ŠKOLOU A SLUŽBAMI VHOD-
NÝM ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍM 
Budeme pokračovat v komunikaci  
s okolními obcemi o plánovaných 
záměrech a podmiňovat novou 
výstavbu kvalitní občanskou vyba-
veností (např. účastí ve správních 
řízeních).

OPTIMALIZACE NÁKLADŮ
Linková veřejná doprava není 
ekonomicky efektivní zejména ve 
večerních hodinách, o víkendech či 
ve vzdálenějších lokalitách s níz- 
kou hustotou obyvatel. V těchto 
případech je výhodnější provozo-
vat tzv. dopravu na zavolání (DRT, 
z anglického Demand Responsive 
Transport). Využijeme know-how  
a zkušenosti z projektu SMACKER  

k podpoře zavádění dopravy na 
zavolání v regionu.

ZVÝŠIT POVĚDOMÍ O PŘÍNOSECH 
UDRŽITELNÉ MOBILITY
Ve spolupráci s obcemi, městský-
mi částmi a hl. m. Prahou budeme 
pokračovat v motivačních aktivitách 
a informační kampani o celospole-
čenských přínosech udržitelné mo-
bility, která bude znamenat menší 
dopravní zácpy, kvalitnější veřejný 
prostor, zdravější lidi a životní pro-
středí a nižší ekonomické náklady.

ZLEPŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Realizace záměrů a opatření na 
podporu udržitelných druhů dopravy 
zvýší jejich konkurenceschopnost 
oproti jízdě autem a v kombinaci  
s osvětovými a motivačními aktivi-
tami přispěje ke zlepšení veřejného 
prostoru a životního prostředí na 
Suchdole a v okolí. 

Další informace naleznete také na 
https://praha-suchdol.citychan-
gers.cz/. ~

[red]

J
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NÁZORY OBČANŮ

eaguji na příspěvek doc. Bí- 
nové „Od otevřeného zářezu  
k tunelu“ ze SL 3/2022. 

V době ještě předcovi-
dové jsem napsal obsáhlý 

příspěvek k okruhu, ve kterém jsem 
popsal rovněž fakta v případě jeho 
realizace. Rozhodně se to podstatně 
lišilo od toho, co nám sdělila doc. 
Bínová ve svém příspěvku. Nechci 
se opakovat a tímto vyjádřením chci 
reagovat.

Článek popisuje stavbu okruhu 
jako „brnkačku“ a chce navodit uklid-
ňující náladu bez jakýchkoliv dopa-
dů na život občanů a jejich životní 
prostředí. Tedy dle tvrzení se jedná 
o vnější okruh a ne vnitřní (městský). 
Myslím, že už umístění okruhu do 
města nemůže být z principu vnější, 
a proto zákonitě se zde bude mísit 
doprava městská a transitní a tím 
bude nefunkční. V roce 2018 bylo 
Sdružením občanů za rozvoj Suchdola 
svoláno do restaurace „V ráji“ infor-
mativní jednání pro občany. Zde bylo 
projektantem sděleno, že okruh bude 
realizován raženým tunelem. Takže to 
zas není překvapující novinka. Pokud 
se zamýšlíme nad tvrzením, že na 
povrchu proběhnou „pouze příprav-
né práce“ a dále budou probíhat po 
částech hloubených tunelů systémem 
„cut and cover“, což není přesně 

specifikováno, dovolím si přesto upo-
zornit, že to tak jednoduché nebude. 
Vznikne obrovské staveniště středem 
obce, kde budou souběžně probí-
hat skrývky ornice - deponie, těžba 
nadloží tunelu (odvoz + deponie), 
dovoz betonových směsí. To znamená 
desetitisíce kubíků betonu vyrábě-
ného nebo dováženého z centrální 
betonárny, což znamená obrovské 
dopravní zatížení obce a životního 
prostředí na roky. Dále informace, 
že vytěžená zemina bude odvážena 
loděmi byla rovněž sdělena na uvede-
ném setkání občanů. Tato informace 
je ale úsměvná. O toto řešení se již  
v roce 1995 pokoušela největší sta- 
vební firma v republice, když z přís- 
tavu na Smíchově se snažila odvézt 
zeminu ze sídliště. Po týdnu této 
snahy zanechala pro pomalost, ne-
dostatečnou kapacitu a vícenáklady 
při opětovné nakládce na Mělníku. 
Nevěřím tomu, že toto projektant 
neví, zvláště když vodní doprava 
vykazuje za posledních 10 let nejnižší 
výkony (viz zprávy TV ze dne 11. 10. 
2022) vzhledem k časté nesplavnosti 
a snížení kapacity lodní dopravy. Do-
mnívám se, že tato informace je úče-
lová pro uklidnění obyvatel a pomohla 
magistrátu prosadit svou trasu.

Když se někdo nezainteresovaný 
podívá na situační řešení trasy okruhu 

navrženého středem obce, musí si 
říci, že je to absurdní zrovna jako vál- 
ka na Ukrajině nebo současné ceny 
energií. Nemohl by pochopit prosazo-
vání přes 80 let staré koncepce, která 
v době vzniku řešila situaci pro úplně 
jiné podmínky. Přestože již v roce 
1989 se obec vyjádřila záporně k okru-
hu Magistrátu hl. města Prahy, byla 
tato varianta v roce 1999 zapracována 
do územního plánu. Primátor Bém 
honil politické body, ale ani další  
v řadě se nezabývali rozpracováním 
dalších variant okruhu ve spolupráci 
se Středočeským krajem, který by tím 
řešil i svou dopravní situaci. Dneska 
je to politický úkol a prvořadý úkol pro 
novou koalici v Praze, bez ohledu na 
vznik drahého zmetku nejen při jeho 
vzniku, ale i v budoucnosti jeho pro-
vozem (větrání, osvětlení). Domnívám 
se, že ani projektant by tuto variantu 
nikdy nedoporučil, ale dostal zadání 
od politických laiků, a tak ho musí 
splnit. Zatím moc informací nemá-
me, nevíme, až kam půjde tunel na 
Výhledech (měl by jít kvůli hluku až na 
horizont). Chybí také informace o po-
čtu a výšce větracích komínů. Nevím, 
jaké jsou ještě možnosti odvrácení 
této ekologické katastrofy, ale vzdát 
to rozhodně nesmíme. ~

Petr Kraus

Názor k problematice okruhu

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

MojeObec, pomocí které budete dostávat zprávy o dění v městské části nebo naopak můžete 

zasílat hlášení o problémech či závadách. Díky aplikaci MojeObec budete mít též stále při ruce 

kontakty na úřad a důležitá telefonní čísla pro hlášení poruch či tísňová volání.

Aplikace MojeObec je ke stažení zdarma pro chytré mobilní telefony s operačním systémem  

Android nebo s operačním systémem iOS (iPhone).

Další informace jsou na webu městské části.
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V
Nové vedení městské části, výbory a komise

Z RADNICE

e čtvrtek 20. října proběhlo 
ustavující zasedání nového 
zastupitelstva, které zvolilo 
vedení radnice i pětičlen- 

nou radu MČ. Do rady byli zvoleni dva 
uvolnění zastupitelé: Petr Hejl (sta-
rosta) a Václav Vik (místostarosta). 
Neuvolněnou místostarostkou byla 
zvolena Věra Štěpánková. Nově byla 
vytvořena pozice 3. místostarosty, 
který má pomoci se zastupováním 
zájmů městské části při jednáních  
s hlavním městem, Prahou 6, soused-
ními obcemi a dalšími institucemi. 
Tato pozice bude mít stejnou odměnu 
jako radní, rozšíření počtu místosta-
rostů tak nebude mít dopad na rozpo-
čet MČ. Tímto novým místostarostou 
byl zvolen David Skála. Členkou rady 
MČ byla zvolena i Andrea Hrobská 
Mináriková.

Ze zákona musí zastupitelstvo 
vytvořit dva výbory:

Kontrolní výbor je tradičně po-
stoupen opozici. Předsedkyní se stala 
Kristýna Janstová. Členy výboru byli 
zvoleni: Ludmila Knappová, Zlata Ko-
houtová, Milan Listík a Jan Víška.

Předsedou Finančního výboru byl 
opětovně zvolen Ondřej Imlauf, členy 
se stali: Jakub Kadlec, Karel Kuna, 
Tomáš Opočenský, Marie Peková, 
Milada Tomková a Petra Wendelová.

Poradním orgánem rady je komise. 
Rada městské části zřídila tři komise:

Předsedou Komise výstavby byl jme-
nován Zdeněk Skála, členy jsou Václav 
Čížek, Radim Fišer, Andrea Hrobská 

Mináriková, Jiří Imlauf, Eva Jeníková, 
Milan Listík, Michal Lobkowicz, Anto-
nín Ptáček a Jakub Turek. 

Předsedkyní Komise rozvoje byla 
jmenována Drahomíra Kunová, členy 
jsou Helena Bínová, Miroslav Pácl,  
David Skála, Jiří Souček a Jakub 
Turek.

Předsedkyní Komise mládeže, sportu 
a školství byla jmenována Andrea 
Hrobská Mináriková, členy jsou Lucie 
Imlaufová, Jakub Kadlec, Pavlína 
Krýslová, Petr Mácha, Tomáš Opo-
čenský, Alena Vlková a Petr Vorel. ~

[red]

Autobusem k Lidlu
Už rok jezdí 7x za den nová příměstská linka 409 z Velkých Přílep do Suchdola. Linkou se 
můžete také dostat do Statenic a Lichocevse. Linka mimo jiné nabízí spojení pro dojíž-
dění zaměstnancům a studentům na ČZU, kteří bydlí v těchto obcích a kteří pak mohou 
nechat auto doma. 

Další příměstská linka 359 jezdí ze Suchdola přes Únětice až k nádraží v Roztokách. 
Kombinaci obou linek je možné využít několikrát za den k jízdě na nákup v Lidlu v Horo-
měřicích.

Nabízené kombinace spojů k Lidlu v Horoměřicích:

VOLBA PREZIDENTA ČR 2023
Termín I. kola: pátek 13. ledna od 14 do 22 hodin

sobota 14. ledna od 8 do 14 hodin
(případné II. kolo: 27. a 28. ledna 2023)

Budova Základní školy M. Alše, Suchdolská 360, počet okrsků 5.
Informace k volbám na www.praha-suchdol.cz/volby  

nebo osobně na podatelně ÚMČ Praha-Suchdol (voličské průkazy, přenosné urny apod.).
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Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

d počátku listopadu 2022 probíhají na území měst-
ské části dílčí stavby, které ve svém okolí omezí 
provoz, a další budou pokračovat zkraje příštího 
roku, jak to počasí umožní.

Ulice Na Mírách – stavba stoky splaškové kanalizace
termín: 1. 11. 2022 – 12. 3. 2023
Jedná se o výstavbu nové stoky splaškové kanalizace,  
na kterou budou později napojeny stávající nemovitosti  
v ulici Za Sokolovnou. Stoka také umožní odvádění splašků 
z plánované sportovní haly. Pro provoz bude uzavřena 
ulice Na Mírách v úseku V Ořeší – Pod Rybníčkem.

Ulice K Horoměřicům – přeložka stoky splaškové  
kanalizace
termín: únor až březen 2023 (dle stavu počasí)
V současné době jsou splašky z areálu BD Výhledy I od- 
váděny stokou v ulici Kosova do čistírny odpadních vod 
v Roztokách. Kapacitu této čistírny bohužel není možné 
navýšit. Výstavbou přeložky gravitační stoky v ulici K Ho-
roměřicům budou splaškové vody z tohoto areálu svedeny 
do ÚČOV v Troji. Tím dojde k uvolnění kapacity na ČOV  
v Roztokách. V rámci stavby bude postupně omezen 
provoz v ulici K Horoměřicům v úseku K Stavebninám – 
Kosova a ve výjezdu z areálu BD Výhledy I.

Výstavba přípojky dešťové kanalizace z areálu ZŠ
termín: únor 2023
Z části areálu ZŠ v okolí původní budovy je dosud odvádě-
na dešťová voda původním potrubím, které je v havarij-
ním stavu a nelze jej opravit. Aby občas při intenzivních 
deštích nedocházelo k zaplavení suterénu, bylo navrženo 
vybudování nové přípojky dešťové kanalizace. Ta povede 
ze školního dvora do křižovatky ulic Suchdolská a K Rozto-
kům, kde se napojí do stávající dešťové kanalizace. Během 
stavby bude omezen pohyb po školním dvoře a na uvedené 
křižovatce.

Další informace k uvedeným stavbám naleznete na 
webu městské části www.praha-suchdol.cz. Omlouváme 
se za omezení způsobená výstavbou. ~

 [red]

Plánované stavby na přelomu roku

O

Na chodníku a silniční vegetaci se neparkuje
Prosíme řidiče, aby při parkování využívali místa, kde je stání dopravními předpisy povoleno, 
nebo například dvory a garáže u svých nemovitostí. Parkováním na silniční vegetaci nebo na 
chodníku dochází k přestupkům. Děkujeme za pochopení.

Žádáme vlastníky nemovitostí, aby ořezali větve 

keřů a stromů, které zasahují přes plot do přilehlého 

chodníku. Větve mohou ohrožovat kolemjdoucí  

a mohou bránit i strojnímu úklidu sněhu na chodníku. 

Děkujeme za pochopení.

Ořez větví nad chodníky
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Dotace DEŠŤOVKA II pro vlastníky  
a stavebníky rodinných a bytových domů

BIOpopelnice – ZDARMA

Stále je možné využít dotaci na:

~  akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady (dotace  
až 55 tisíc Kč)

~  akumulaci srážkové vody pro splachování a pro zálivku 
zahrady (dotace až 65 tisíc Kč)

~  využití předčištěné odpadní vody pro splachování  
a zálivku zahrady (dotace až 105 tisíc Kč)

Poslední roky ukazují, jak důležité je hospodařit s deš- 
ťovou a odpadní vodou. Státní fond životního prostředí 
nabízí dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a byto-
vých domů na využití srážkové a odpadní vody v domác-
nosti i na zahradě. 

I se srážkovými vodami je třeba hospodařit, je třeba 
šetřit s pitnou vodou a dešťová voda ze střech a dvorů 
nepatří do splaškové kanalizace! Majitelé nemovitostí mají 
povinnost ji likvidovat na vlastním pozemku.

Dotace činí až 50 % z celkových způsobilých výdajů. 
Kalkulačku předpokládaných nákladů včetně formuláře 
pro on-line podání a další užitečné informace naleznete 
na www.dotacedestovka.cz.

Podání žádosti není moc složité, využijte tedy této 
možnosti získat příspěvek na zadržení vody pro zalévání. 
Pozor: dešťová voda se nesmí vypouštět do splaškové 
kanalizace! ~

[red]

Hlavní město Praha nabízí od ledna 2022 majitelům 
pražských nemovitostí ZDARMA BIOpopelnice, podmínkou 
je být zároveň plátcem poplatku za směsný komunální 
odpad:
~  velikost sběrné nádoby 120 l nebo 240 l
~  vyvážení celoročně a nebo sezónně od dubna do  

listopadu

JAK SI ZAŘÍDIT BIOPOPELNICI?

Jsou dvě možnosti:
1. na webové stránce https://bioodpad.praha.eu/ podat 
Žádost o registraci nádoby na bioodpad, jste-li plátce 
poplatku za komunální odpad. K přihlášení budete potře-
bovat tzv. identifikátor, který najdete na prohlášení plátce 
poplatku, nebo můžete použít variabilní symbol z vyúčto-
vání poplatku za komunální odpad.

2. telefonicky kontaktovat nebo osobně navštívit  
Zákaznické centrum Pražských služeb a vše vyřídit  
na místě.

Zákaznická centra Pražských služeb:
~  Proboštská 1, Praha 6, tel.: 284 091 426, 284 091 28
~  Jungmannova 29, Praha 1 (pasáž Škodova paláce), 
tel.: 284 091 888
Provozní doba zákaznických center:
Pondělí, Středa 8–18 hodin
Úterý, Čtvrtek 8–17 hodin
Pátek 8–15 hodin

V případě potřeby se můžete obrátit na Ing. Martinu 
Doubkovou, referentku životního prostředí na úřadu 
městské části (č. dveří: 307, tel.: 222 361 425), která vám 
pomůže při objednání BIOpopelnice.
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Z historie řemesel  
a živností na Suchdole

O naší městské části bylo uspo-
řádáno mnoho výstav. Například  
o generálmajorovi Rudolfu Per-
nickém, o kapli sv. Václava,  
o Suchdolských osmičkách, 

které pořádala MČ Praha-Suchdol.  
Naše skupina zájemců o historii 

pořádala výstavy Historie Suchdola 
ve fotografiích, Jména na pomníku, 
Suchdolští ochotníci a Historie Bran-
dejsova statku v dějinných souvis-
lostech. 

Letos od června do srpna pro- 
běhla výstava Z historie řemesel  
a živností na Suchdole, pořádaná 
již Spolkem historie Suchdola, z.s. 
Téma zaujalo mnoho Suchdoláků.   

Přečetl jsem si zápisy v knize 
návštěvníků. Například: „Zajímavá 
výstava, která je inspirativní pro 
suchdolské občany různého věku. 
(K.B.)“ nebo „Byla jsem překvapena, 
jak bylo vše jinak. Ráda jsem si vše 
pročetla. Strávila jsem tu skoro celé 
odpoledne. (M.P.)“ 

Ukazuje se, že tato aktivita je 
přínosná. Nejen pro autory z toho 
pramení radost, zájem o zkoumá-
ní, vzpomínky a příležitost ukázat 
archivní materiály. 

Obsah některých výstav je možné 
si prohlédnout na webu Spolku 
historie Suchdola www.spolek-histo-
riesuchdola.cz nebo www.historie-
suchdola.cz. 

Stále se objevují nové fotografie  
z historie Suchdola, které Spolek 
pečlivě schraňuje. Tento článek 
možná vybídne další Suchdoláky 
prohlédnout rodinné archivy a ozvat 
se nám.  

Spolek historie Suchdola se snaží 
povzbuzovat zájem o suchdolskou 
historii různými formami. Pořádáme 
akce, které tento cíl podporuji, ať 
už se jedná o přednášky pro děti ze 
ZŠ Mikoláše Alše v Suchdole, nebo 
přednášky v Horizontu pro obyvatele 
Suchdola, kteří nemohou navštívit 

výstavu, a tak putujeme s přednáš-
kou o výstavě za nimi. 

V současnosti pokládáme za klíčo-
vé a velmi aktuální téma ostudný stav 
areálu Brandejsova statku, zejména 
budovy bývalého zámečku. Nemo-
vitost je v majetku hl. m. Prahy a je 
dlouhodobě pronajata ČZU v Praze. 

Spolek historie Suchdola průběž-
ně jedná s dotčenými orgány státní 
správy a upozorňuje na neutěšený 
stav této pro Suchdol velmi vzácné, 
památkové chráněné nemovitosti. 

Spolek, v rámci svých možností, 
bude i nadále aktivně sledovat osud 
této významné lokality a v maximální 

možné míře se zapojovat do budou-
cích aktivit na záchranu Brandejsova 
statku. ~

Josef Jánský,
Spolek historie Suchdola, z.s.

Z HISTORIE

Z vernisáže  7. 6. 2022
Foto M. Listíková

Z výstavy Z historie řemesel
Foto archiv V. Pištory

Objekt bývalého zámečku v současnosti 
Foto J. Jánský

Zámeček v době pobytu M. Alše
Foto jewishmuseum.cz
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Spolupráce s Českou  
zemědělskou univerzitou

První výlet našich prvňáčků

FOTOSYNTÉZA A VZNIK ZEMĚ
Na konci září si žáci VI. B a VI. D vy-
zkoušeli pokusy na ČZU na katedře 
botaniky a fyziologie rostlin pod 
vedením pana docenta Františka 
Hniličky. Cílem bylo lépe pochopit 
děj a význam fotosyntézy. Mohli si 
tak ověřit, že rostlina při fotosynté-
ze opravdu produkuje cukr, nebo to, 
že vypouští kyslík. 

Žáci také od pana docenta slyšeli 
o důležitosti fotosyntézy pro vznik 
života na Zemi. My jsme na toto 
téma ve škole navázali a zkusili si 

vytvořit časovou osu vývoje života 
na Zemi doslova na vlastní kůži.

Věděli jste, že když natáhnete 
ruku a představíte si, že je to časo-
vá osa a vaše špička nosu je vznik 
Země (před 4,5 miliardou let), tak 
první formy života – bakterie –  
se objevily na úrovni vašeho rame- 
ne a první rostliny a ryby až na konci 
dlaně? Dinosauři se objevili v půlce 
prstů, a kdybyste si pilníkem upi- 
lovali kousek nehtu, odstranili  
byste z této časové osy celou éru 
člověka.

PLAZI A OBOJŽIVELNÍCI
V polovině října se sedmé třídy  
a některé třídy z prvního stupně 
zúčastnily Živé přednášky od peda-
goga ČZU Oldřicha Kopeckého  
a doktorandky Lucie Kleprlíkové. 
Živá přednáška bylo poutavé poví-
dání o obojživelnících a plazech do-
plněné živými ukázkami. Děti si tak 
mohly zblízka prohlédnout axolotla, 
pohladit agamu nebo se přesvědčit, 
že had není slizký. 

Oba lektoři žákům zodpověděli 
nejzáludnější otázky například  
o tom, jestli můžete vzít ropuchu 
do holé ruky, co se stane, když se 
jedovatý had kousne do jazyka, jací 
obojživelníci a plazi jsou na světě 
nejjedovatější, jací jsou nejmenší...

Věděli jste například, že nejmenší 
plaz na světě je chameleon jménem 
Brookesia nana, který je o něco málo 
větší než sirková hlavička? Nebo že 
se jedovatý had, když kousne, může 
rozhodnout, zda vypustí jed? Což 
vyvrací oblíbený dětský vtip: Ptá se 
malý had: „Mami, jsme jedovatí?“ „Ne, 
proč se ptáš?“ „To je dobře, já jsem 
se totiž kousl do jazyka.“ ~

Dalia Peterová

Poslední zářijový pátek se tři první 
třídy vypravily do Botanické zahrady 
hl. m. Prahy v Troji. Cestu tam  
i zpátky si zpestřily plavbou přes  
Vltavu přívozem, který byl obnoven 
v roce 2006. Vstupenku dostaly děti 
jako dárek od Magistrátu hlavního 
města Prahy a využily ji na návštěvu 
botanické zahrady a skleníku Fata 
 Morgana, který byl postaven v le- 
tech 1996 až 2003. Třídu I. A čekal 
ve skleníku hodinový výlet Cesta 
kolem světa za 225 metrů. Pro-
gram představil dětem naši Zemi 

a jednotlivé světadíly pomocí 
modelu zeměkoule. Ke světadílům 
děti přiřazovaly typické obyvatele: 

člověka,rostlinu i živočicha. Známé 
rostliny si zároveň prohlédly i ve 
skleníku a dozvěděly se, jak je člo- 
věk využívá. Nejvíc se všem líbily ma-
sožravé rostliny, akvária ve skalnaté 
štole s tropickými rybami a vodopád 
v pralese. Malí cestovatelé si první 
školní výlet užili a těší se na další 
akce a výpravy. ~

Michaela Haluzová

ZE SUCHDOLSKÝCH ŠKOL
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Tříkrálová sbírka
U příležitosti letošního 100. výročí 
Charity ČR vám trochu přiblížím její 
charakter a působení.

„Charita“ znamená láska milosrd-
ná, tzn. milovat, ale nepřepečovávat 
a podporovat společenské vztahy. 
Je tu stále i při výměně režimů, 
přestože byla za socialismu utlu-
mená. Inspiruje ke službě potřebám 
lidí v ČR i v zahraničí. Pro kvalitu 
služeb má kromě dobrovolníků stále 
profesionální pracovníky s vysokým 
vzděláním a dlouhou dobou zkuše-
ností. Charita pomáhá všem lidem  
v tísni bez ohledu na víru.

Tříkrálová sbírka plní charitní 
projekty, jako je např. budování 
hospiců, azylových domů, noclehů 
pro lidi bez domova, při živelních 
pohromách, pomoc dětem atp.

V Praze se letos vybralo 3.013.210 
Kč, z toho v Suchdole 26.530 Kč, za 
což Charita dárcům i koledujícím 

děkuje. Z tohoto výnosu z ledna 
2022 se zaplatí zdravotní péče lidí 
bez pojištění, opravy azylových 
domů, vybavení charitních šatníků 
nebo aktivity pro děti z chudých 
rodin. Pomůže se i třem komunitním 
centrům.

V Suchdole letos nebyl předložen 
žádný požadavek na humanitární 
pomoc, ačkoliv nám může být vrá-
ceno 65 % ze sbírky.

V příštím roce může kdokoliv  
v případě potřeby požádat se zdů- 
vodněním o příspěvek ze sbírky, 
nestydět se a obrátit se na sociální 
komisi místního úřadu.

Tříkrálová sbírka se v Suchdole 
uskuteční už po devatenácté mezi 
5. a 15. lednem 2023. 

V neděli 8. ledna 2023 ve 14:30 
hod. (před Tříkrálovou procházkou) 
děti–koledníci zazpívají  
u betléma na Suchdolském náměstí 

a požádají přítomné o příspěvek pro 
Charitu. Už se na vás těší a věří ve 
vaše porozumění.

Přejeme vám krásný, pokojný  
a požehnaný čas! ~    

Marie Ryantová

Malí plavci
Plavu si, ani nevím jak, vždyť nemám 
prsa, nemám znak, mám jen hlavu 
plnou ideálů… a druháčci ze ZŠ  
M. Alše by ještě mohli doplnit:  
a spoustu vzpomínek na úžasnou ško-
lu v přírodě s plaveckým výcvikem.

Ale pěkně od začátku… V le- 
tošním školním roce 2022/2023 
jsme se rozhodli spojit příjemné  
s užitečným a všechny druhé třídy 
společně absolvovaly koncem září 
týdenní pobyt s plaveckým výcvikem 
v hotelu Sportcentrum v Brandýse 
nad Labem.

Pro některé děti se jednalo o vů-
bec první delší odloučení od rodičů. 
Ale možná i proto, že se nejednalo  
o tradiční školu v přírodě, zvládly to 
na jedničku s hvězdičkou.

V pondělí 26. 9. jsme v časných 
ranních hodinách naposledy zamávali 
rodičům a vyrazili vstříc dobrodruž-
ství. Zhruba za hodinu jsme dorazili 
do místa určení, kde jsme se ubyto-
vali. Pokoje plně odpovídaly našim 
potřebám a o místní kuchyni se nám 
zdá ještě dnes. Při vzpomínce na po-

dávané dobroty se i po pár týdnech 
olizujeme za ušima. Po poledním 
klidu následovalo to, kvůli čemu jsme 
sem vlastně dorazili – PLAVECKÝ 
VÝCVIK. 

Kdo by čekal obstarožní plavčíky 
s jejich pověstným bidlem v ruce, 
byl by hluboce zklamán. Děti byly 
rozděleny mladými a akčními trenéry 
s moderními vyučovacími metodami 
do šesti skupin, které se dle předem 

vypracovaného rozpisu střídaly na 
stanovištích.

Součástí sportovního programu 
byl stěžejní plavecký výcvik, který 
doplňovaly bloky suché sportovní 
přípravy, hry v tělocvičně, vycházky 
do okolí, hudební a výtvarné aktivity, 
společenské hry, ale několikrát došlo 
i na oblíbenou diskotéku. No uznejte, 
že při tak pestrém programu nebyl 
čas na velké smutnění. 

A tak zatímco si děti užívaly roz-
manitých aktivit, my dospěláci jsme 
stále hledali zapomenuté plavecké 
brýle a čepice, sušili ručníky a mokré 
plavky. Nevadilo nám to. Vždyť po-
hled na šťastné a spokojené plaváčky 
byl pro nás tou největší odměnou.

Celkově bych týdenní pobyt v Bran- 
dýse zhodnotila jako velmi zdařilý. 
Pomohl  utužit vztahy mezi dětmi  
v třídním kolektivu, ale hlavně splnil 
svůj základní účel, že se všechny děti 
zábavnou a veselou formou zbavily 
strachu z vody a naučily se plavat. ~

                                                                                            
Magdaléna Doubková  

ZE SUCHDOLSKÝCH ŠKOL
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Z MATEŘSKÝCH ŠKOL

Štěstí je naše vědomá volba

ato scéna z filmu vzbuzuje  
u diváků dojem, že štěstí má 
podobu mušky a je vzácné  
a těžko uchopitelné. Kdo kdy 
viděl zlatou mušku a komu se 

podařilo ji chytit, že?
Mnozí z nás pojem štěstí spojuje-

me hlavně s příjemnými událostmi  
v našem životě – vyhraný sportovní 
zápas, zvládnutá maturita či státni-
ce, narození dítěte, dědictví či výhra  
v loterii apod. Jistě si jich představí-
te mnohem více. Ale to jsou z pohle-
du délky našeho života jen chvilkové 
stavy, které pominou – další zápas 
můžeme prohrát, nové zaměstnání 
po úspěšné zkoušce se nám nelíbí, 
děti vyrostou do puberty, peníze se 
rozkutálí a kvůli dědictví se rozhádá 
celá rodina.

TRVALÉ A POMÍJIVÉ
Štěstí, které bych v této složité době 
chtěla připomenout, však může mít 
trvalou kvalitu. Není totiž napojeno 
na vnější svět, ale vyvěrá z našeho 
světa vnitřního. Co je to ten vnitřní 
svět? Svět našich myšlenek, citů, 
emocí, představ, očekávání, přání, 
snů. Je to svět, který si sami tvoříme 
a za který jsme jen my sami zodpo-
vědní.

Představte si, že jste se nedobro-
volně ocitli na pustém ostrově  
a že všechny vaše myšlenky a pocity 
vidíte v barvách. Zpočátku bude 
okolo vás převládat barva černá, 
šedivá či hnědá, barvy symbolizující 
strach, nejistotu, odpor. Možná bude 
probleskovat i červená, barva hněvu 
a rozčilení. Nebude však trvat dlouho, 
vy se uklidníte a začnete přemýšlet, 
jak se z té šlamastyky dostat ven.  
To už se objeví barva tvořivosti žlutá, 
ruku v ruce přijde i modrá barva nadě-
je a víry, tu záhy doplní zelená barva 
aktivity, oranžová barva radosti z díla 
a růžová barva lásky a spokojenosti se 
sebou samým. To bude váš nový svět. 
Zjistíte, že jen vy můžete za to, jak se 
cítíte, co a proč děláte. 

Každý z nás má svůj svět, aniž si to 
mnozí uvědomujeme. Náš neviditelný 
svět vibrací našich energií (barevný 

či černobílý) se dotýká neviditelných 
světů (barevných či černobílých) 
našich blízkých, našich přátel, našich 
sousedů, našich kolegů. A všichni 
dohromady tvoříme svět lidstva. Co 
myslíte, jakou barvu má nyní lidský 
svět? A jak barevný je váš svět?

Nekonečný Vesmír je tvořen všemi 
světy, které se navzájem dotýkají  
a ovlivňují.

VNITŘNÍ SVĚT ŠTĚSTÍ  
V PŘÍTOMNOSTI
Proto je nanejvýš důležité, abychom 
pečovali s pozorností a láskou o ten 
náš vnitřní svět. Neboť čemu věnu-
jeme pozornost, to roste. Věnujeme 
pozornost negativním zprávám, či si 
vezmeme do ruky knížku? Jdeme na 
drby k sousedce a společně žehráme 
na celý svět, nebo si s dětmi zahraje-
me Člověče, nezlob se?

Právě malé děti jsou nejlepší 
ukázkou barevného vidění a prožívání 
světa a vnitřního štěstí. A to proto, 
že žijí v přítomnosti. Nemyslí na to, 
co bylo, a neobávají se toho, co bude. 
Jistě si řeknete, no jo, vždyť jsou to 
jen děti, nemají starosti ani odpo- 
vědnost. Ano. Ale pokud náš svět 
bude vyplněn barvami duhy jako u na- 
šich dětí, budou naše starosti i zod- 
povědnost mnohem snesitelnější  
a jednodušší. 

MYSL – NÁŠ NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL
Jak tedy zajistit, aby nás vnitřní pocit 
štěstí provázel každý den? Stačí si 
uvědomovat, že je jeho základem 
dobrá mysl. Každý den naší hlavou 
proletí asi 60 tisíc myšlenek. Mnohé 
z nich ani nezaznamenáme, některé 
nás hezky naladí, jiné vzbudí pocit 
nejistoty, prázdnoty, naštvání. A něk- 
teré se opakují a otravují naši mysl 
i tělo. Je dobré si je zapsat a v klidu 
nad nimi rozjímat – proč ke mně 
přichází, proč jim věřím, proč se cítím 
tak či onak, co mi mají připomenout, 
ukázat? Věřte, že brzy přijdeme na to, 
kdo či co je jejich spouštěč (vztahy, 
práce, zdraví atd.). To není náš nepří-
tel, ale náš učitel. Pokud přijmeme 
toto tvrzení za své, máme vyhráno.  

Z pomyslného nepřítele se stává víta-
ný pomocník, který pročistí naši mysl 
od jedů a nastolí v našem nitru větší 
pocit pohody a klidu, tedy štěstí.

Prozradím vám fígl, který použí-
vám, když mě napadnou nepříjemné 
myšlenky. Jako první pomoc si říkám 
(i opakovaně) větu – To není můj svět! 
A po chvíli se uvnitř mého já rozhostí 
klid a mír.

Není rozhodující situace jako ta-
ková, ale naše reakce na ni. My jsme 
tvůrci svého života, svého světa. My 
ho také můžeme kdykoliv změnit. 
Jak myslím, tak žiju. Sklenice bude 
poloplná nebo poloprázdná. 

MÁME VŠE, CO POTŘEBUJEME
Je také velmi důležité si neustále 
připomínat, co vše dobrého a krás-
ného máme denně k dispozici – např. 
každý den vysvitne slunce, zpívají 
ptáci, teče nám voda z kohoutku, 
bydlíme v srdci Evropy beze strachu 
o život, máme střechu nad hlavou, 
máme práci, jídlo, můžeme jít do kina 
či jezdit autem, vlakem na výlety, 
můžeme studovat, sportovat, bavit 
se atd. Uvědomme si, kolik lidí na 
planetě se má tak dobře jako my. Ne-
zapomínejme (např. v kontextu války 
na Ukrajině, hladomoru v afrických 
zemích, postavení žen v Afgháni-
stánu, důsledků vlády totalitních 
režimů v Rusku, Číně, Bělorusku, 
Severní Koreji) toto privilegium vidět 
a oceňovat!

Teď sice prožíváme spolu s naší 
planetou těžší období transformace, 
ale pokud si nastavíme a uchováme 
náš vnitřní svět barevný, takový, jaký 
ho mají malé děti, můžeme svým 
vyzařováním ovlivnit mnoho lidí okolo 
nás. A pokud nás, duhových lidí, bude 
hodně, bude přerod Země spolu  
s lidstvem rychlý a ve výsledku jen  
a jen povznášející. Musíme však chtít 
a věřit. Rozhodnutí je na nás. Neboť 
štěstí je naše vědomá volba a vybírat 
můžeme každý den.

BUĎME V NOVÉM ROCE 2023  
ZDRAVÍ, ŠŤASTNÍ A PŘEJÍCÍ! ~

Jaroslava Barková Hešíková, 
MŠ K Roztokům

Pamatujete si starý český film Škola základ života? Hlavní roli nerudného češtináře 
hrál Jaroslav Marvan a nezbedného studenta Čuřila Ladislav Pešek. Po pozdním 
příchodu do třídy má Čuřil recitovat báseň Štěstí: „Co je štěstí? Muška jenom zlatá“. 
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by se paní učitelky mohly klidně 
a kvalifikovaně věnovat dětem, 
musí mít oporu v ostatních 
profesích, které jim tvoří zázemí. 
Jedná se o paní uklízečky, ku- 

chařky a asistentky pedagoga. Tyto 
zaměstnankyně bývají často skryté  
v útrobách školky a pro rodiče se 
stávají neviditelné. To však nikterak 
neubírá na jejich důležitosti a nutnosti 
pro kvalitní chod školky. Rád bych prá-
vě tyto své kolegyně zviditelnil.

KUCHAŘKY
V naší školce pracují tři paní kuchař-
ky – Iveta, Anička a Lenka. Tento tým 
vede a doplňuje paní provozní Monika. 
Paní kuchařky jsou ve školce od čas-
ného rána, aby začaly připravovat sva-
činky a oběd. Nejprve ráno oběhnou 
kuchyňky jednotlivých tříd a při- 
praví ranní čajík, aby se děti mohly 
napít, když ráno přicházejí do školky. 
Každý den musí připravit kolem 100 
až 150 svačinek, to podle aktuální-
ho počtu dětí. To obnáší namazat 
desítky chlebíčků, rohlíčků či bagetek, 
nakrájet spousty zeleniny či ovoce, 
namixovat tvarůžky či jiné pomazánky. 
Když tyto svačinky připraví, rozvezou 
je na jednotlivé třídy, vyklidí myčku po 
předešlém dni a už spěchají dokončo-
vat přípravu obědů. V poledne se roz-
prchnou do tříd, kde rozlévají dětem 
polévku a servírují obědy na talířky.  
U toho se mile a laskavě usmívají na 
děti, zjišťují, jak velkou chtějí porci  
a povzbuzují laskavým slovem. Po 
obědě musí vše otřít, umýt, dát do 
myčky a spěchat dokončit odpolední 
svačinky, které musí být ve třídách do 
14:30, než začnou děti vstávat nebo 
dokončovat odpolední činnosti. 

UKLÍZEČKY
Při velikosti naší školky máme nárok 
na tři paní uklízečky. U nás to jsou paní 
Petra, Lenka a Irena. Svoji práci mají 
rozdělenou do dvou nestejně dlouhých 
celků. Od rána až do brzkého odpoled-
ne uklízejí školku a večer přijdou ještě 
zkontrolovat spláchnuté záchodky 
po dětech, setřít podlahu v šatnách, 

chodbách a schodištích. Během dne 
smejčí dlouhé chodby, aby ani jedna 
pavučinka nezůstala na stěně, aby se 
vždy všechno lesklo čistotou, vytírají 
dlouhé chodby, uklízejí záchody, myjí 
umyvadla atd. Vedle toho dětem 
připravují desítky postýlek, pravidelně 
je převlékají čistým ložním prádlem. 
Občas musí převléknout počůrané  
postýlky. Po jídle stírají stoly a vytírají 
po dětičkách podlahy, kdy zvláště po 
rýži bývá pod stoly nastláno. Musí ta- 
ké vybíhat na zahradu, kde vynášejí 
venkovní koše a uklízejí venkovní zá-
chodky. Jedna paní uklízečka má  
na starosti prádlo, takže ještě pere  
a žehlí pro celou školku povlečení  
na postýlky, utěrky, zástěry, ručníky  
a další potřebné věci. Je pravděpo-
dobné, že jsem nevypočítal všechny 
činnosti a na mnohé zapomněl. Nicmé-
ně paní uklízečky jsou naše sluníčka, 
která při své práci rozdávají úsměvy 
a radostnou náladu. Vždy ochotně 
zaskočí za nemocnou kolegyni a svoji 
práci dělají s velkou pečlivostí.

ASISTENTKY PEDAGOGA
Počet dětí s určením asistenta peda-
goga rok od roku narůstá. Před deseti 
lety jsme ve školce neměli jedinou 
asistentku pedagoga, letos jich máme 
devět. Mohli bychom jich mít více, ale 
na trhu práce nejsou ochotní a kvalitní 
lidé, kteří by tuto práci chtěli dělat 
za 26.000 Kč hrubého. Proto si svých 
současných kolegyň, které tu máme, 
velmi považuji a rád bych je vyvažoval 
zlatem, kdybych nějaké měl. Jsou zde 
na plné úvazky od rána do odpoledne 
a kmitají kolem dětí. Pracují s dětmi 
hyperaktivními či zcela hypoaktivními, 
s opožděným vývojem, s poruchou 
autistického spektra či s jazykovým 
handicapem a podobně. Vedle toho 
jsou nepostradatelné při pomoci ma-
lým dětem se záchodkem, s oblékáním 
či s jídlem. Jsou důležitými kolegyněmi 
paní učitelek při přípravě materiálů pro 
děti, výzdobě třídy a spolupráci při cvi-
čení, výtvarných činnostech, vycház-
kách a výletech. V neposlední řadě se 
věnují dětem cizinců, z nichž mnohé 

jsou českým jazykem „nepolíbené“  
a neumí jediné slovo česky. 

ŠKOLNÍK
To je jen sen, o kterém si nechávám 
zdát ve chvílích, kdy zase něco potře-
buji přišroubovat, opravit nesplachující 
záchod, posekat trávu, vyměnit ne-
svítící světlo, odpadlá dvířka od skříně 
či sestavit novou skříňku. Jenže na 
školníka ve školce neexistuje tabulko-
vé místo, takže mi jej stát nezaplatí. 
Proto musíme vždy někoho uprosit, 
aby přišel a věc udělal. Jenže mnohdy 
je potřeba jednat rychle. Rozbité čer-
padlo v žumpě nepočká, takže musím 
sám odkrýt víko, zkontrolovat stav 
odpadní jímky, spustit čerpadlo ručně, 
objednat opravu a celá akce trvá týdny. 
Do toho přestane splachovat záchod  
a kape baterie. Zase nelze čekat, a to 
pak beru kleště a jdu vyměňovat vo- 
dovodní baterii. Že bych chtěl jít na 
návštěvu tříd? Chtěl, ale kapající voda 
nepočká. A pokud školník není v domě, 
tak dlouho čekat nemůžeme. Proto  
s nadějí vyhlížím lepší zítřky, kdy bude 
peněz a šikovných ochotných rukou 
dostatek. Věřím, že se dočkám. ~

Stanislav Zelený,
MŠ Gagarinova

Další nezbytné profese ve školce
Když se řekne mateřská školka, tak si každý okamžitě vybaví děti a paní učitelky. 
To je určitě správná představa, ale je to pouze takový vrcholek celé pyramidy. 

A

Z MATEŘSKÝCH ŠKOL
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roce 2021 Rybička našla své 
místo v Komunitním centru Půda 
a může zde rozvíjet své aktivity. 
K 15. výročí působení Rybičky  
v Suchdole a Sedlci byla v září  
a říjnu letošního roku instalována 

výstava fotografií, tiskovin, rukoděl-
ných výrobků a vzpomínek účastníků 
spjatých s Rybičkou. Výstava byla slav-
nostně zahájena 6. září 2022 v Alšově 
kabinetu v budově Úřadu městské části 
Praha-Suchdol. 

JAK TO VŠECHNO ZAČALO
Na začátku byla touha maminek 
scházet se i se svými malými dětmi při 
společném programu. 

Čtyři kamarádky – maminky malých 
dětí –  se začaly koncem roku 2006 
scházet vždy u některé doma. Pláno-
valy, co by chtěly pro sebe, pro své děti 
a další maminky s dětmi v okolí dělat.
Pak v květnu 2006 tehdejší Sbor Církve 
adventistů sedmého dne Praha-Dejvi-
ce dostal informaci o tom, že prostory 
po nakladatelství v Roztocké ulici  
v Praze 6 – Sedlci nejsou od povodní  
v roce 2002 využity a byla by možnost 
zřídit zde sbor. Od ledna 2007 se začala 
jednou týdně v nových prostorách 
setkávat i Rybička. Pravidelně začalo 
na společná setkání chodit sedm ma-
minek se svými dětmi. Od června 2007 
mohla začít rekonstrukce místností pro 
novou klubovnu. V září 2007 zde zahájil 
svou činnost Mateřský klub Rybička, již 
zapojený do Sítě mateřských center. 
Do dvou dopoledních kroužků chodilo 
20 maminek se svými dětmi. Rybička 
nabídla i různé akce pro veřejnost – 
podzimní Drakiádu, Mikulášskou besíd-
ku, vánoční koncert a výtvarné dílny.

ČAS ŠEL DÁL
Rok 2008 ukázal, že nápad se zalo-
žením mateřského klubu byl dobrý. 
Zvyšoval se počet návštěvníků Rybičky 
a tým udělal první kroky k profesionali-

zaci. Nové maminky se staly lektorkami 
programů. V následujícím roce otevřela 
Rybička další aktivity – nový program 
pro děti v angličtině a kroužky pro ma- 
minky (angličtina s hlídáním dětí, ve- 
černí cvičení pilates, mamaklub s růz- 

nými přednáškami a workshopy, hra 
na kytaru, masáže dětí). V roce 2010 
Rybičku navštěvovalo již 265 uživatelů 
v sedmi programech pro děti a čtyřech 
programech pro rodiče. S městskou 
částí Praha-Suchdol jsme spolupra-

15 let s Rybičkou 2007–2022
Mateřský klub Rybička, jehož zřizovatelem je Sbor Církve adventistů sedmého 
dne Praha 6 – Sedlec, působí v Praze-Suchdole a okolí již patnáctým rokem.  
Za tu dobu prošla klubem dlouhá řada suchdolských občanů a občánků. Rybička 
se zapsala do srdcí mnoha dětí a jejich rodičů, pomáhala k vytváření suchdolské 
a sedlecké komunity a v nelehké době covidové karantény podporovala pozitivní 
myšlení a posilovala naději. 

V

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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covali na třech akcích (masopust, 
čarodějnice, posvícení). Novinkou roku 
2011 byl projekt integrace cizinců  
a sbližování kultur. Rozjel se program 
Losos, usnadňující rodinám cizinců 
navázat přátelství s českými rodinami. 
O program byl zájem, účastnilo se jej 
11 místních rodin a 12 rodin cizinců. 
Díky projektu Klub Rybička – prostor 
pro rodiče s dětmi za finanční podpory 
Ministerstva práce a sociálních věcí se 
uskutečnily psychologické konzultace, 
jednorázové akce pro celou rodinu, 
výtvarné dílny pro dospělé a starší děti, 
kurzy angličtiny pro dospělé a děti  
i jiné aktivity. Projekt MK Rybička za 
účasti hlavního města Prahy umožnil 
integraci rodin cizinců. Městská část 
Praha-Suchdol podpořila projekt Tvoří-
me společně a Cvičíme v každém věku. 
Díky grantu bylo zakoupeno sportovní 
vybavení, které zpestřilo pohybové 
aktivity rodičů s dětmi na dopoledních 
programech a sloužilo i pro večerní 
cvičení dospělých. V červnu 2013 na 
čas ochromily provoz Rybičky po-
vodně. Na podzim se činnost Rybičky 
opět rozběhla. Rok 2015 byl posledním 
klidným rokem v Sedlci.

RYBIČKA NA CESTÁCH
V roce 2016 jsme s Rybičkou opustili 
prostory v Sedlci, které jsme několik 
let celodenně využívali, a přesunuli se 
do kavárny na Suchdolském náměstí. 
Přesun do Suchdola nám odvál mnoho 
rodičů s dětmi, pro které to bylo na 
Suchdolské náměstí moc daleko. Zato 
k nám našli cestu Suchdolští, za což 
jsme byli moc rádi. Přesun do prostor-
né zasedací místnosti suchdolské rad-
nice umožnil rozšíření programu o Zá-
žitkové pátky. Celý rok 2017 se Rybička 
scházela na suchdolské radnici. Rádi 
vzpomínáme na mnohé akce – před-
nášky Zdravé svačinky, Zdravé zoubky, 
Kurz canisterapie, Stres na mateřské 

dovolené, Den Země, na zábavu při  
Mikulášské besídce, Čarodějnicích, 
Čertobraní, Světélkovém průvodu, 
velikonoční a vánoční besídce, letní 
slavnosti, Pohádkovém bále. Začali 
jsme navštěvovat seniory v such- 
dolském Horizontu a někdy přišli oni za 
námi na radnici. V roce 2018 navští-
vilo akce Mateřského klubu Rybička 
celkem 1380 osob (712 dospělých a 668 
dětí) z 691 rodin. Program se stal láka-
vým i pro nové rodiny z Roztok, Únětic 
a Horoměřic. 

PRO COVID ZAVŘENO
Rok 2020 byl těžký pro všechny, Rybič-
ku nevyjímaje. Rybička byla zavřená od 
16. března do 1. června a pak na podzim 
od 14. října až do konce roku. Při jar- 
ní covidové karanténě se maminky 
vrhly do šití roušek pro své rodiny i pro 
suchdolskou komunitu. Díky podpoře 
lektorek jsme v Rybičce vydali sešit 
Domácí tvoření, plný výtvarných ná-
padů, a Kuchařka pod rouškou. Pokud 
bylo možné se scházet na komunitních 
akcích, uspořádali jsme ve spolupráci 

se suchdolskou komunitou akce pro 
veřejnost (maškarní bál, letní slav-
nost na komunitní zahradě, výlet do 
zábavního parku Mirakulum, Adventní 
výdejní okénko, Mikulášské putování 
s andělským světýlkem, adventní trhy). 
Třikrát v týdnu jsme se od 4. listopadu 
do konce roku 2020 scházeli s rodiči 
a dětmi na obrazovce. Od 1. ledna do 
30. června 2021 byl Mateřský klub Ry-
bička uzavřen. Program pro děti jsme 
vysílali on-line s malou obměnou dál. 
Mateřský klub se pak usídlil na Půdě 
v pěkně vybavené klubovně. Děkuje-
me za dlouhodobou finanční i osobní 
podporu našim sponzorům – Českému 
sdružení Církve adventistů sedmého 
dne, městské části Praha-Suchdol, 
Magistrátu hlavního města Prahy  
a Sboru Církve adventistů sedmého 
dne Praha 6 – Sedlec. Děkujeme všem, 
kteří na Rybičku myslí a přejí jí zdar. ~

Jitka Michalcová,
koordinátorka Mateřského klubu 

Rybička

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

TŘÍKRÁLOVÁ 
PROCHÁZKA
SUCHDOLEM

A OKOLÍM

NEDĚLE 
8. LEDNA 2023

14.30 HODIN

VYCHÁZÍME
OD BETLÉMA

NA SUCHDOLSKÉM
NÁMĚSTÍ

TŘÍKRÁLOVÁ 
PROCHÁZKA
SUCHDOLEM

A OKOLÍM

NEDĚLE 
8. LEDNA 2023

14.30 HODIN

VYCHÁZÍME
OD BETLÉMA

NA SUCHDOLSKÉM
NÁMĚSTÍ

TŘÍKRÁLOVÁ 
PROCHÁZKA
SUCHDOLEM

A OKOLÍM

NEDĚLE 
8. LEDNA 2023

14.30 HODIN

VYCHÁZÍME
OD BETLÉMA

NA SUCHDOLSKÉM
NÁMĚSTÍ



27

SU
C

H
D

O
LS

K
É

 L
IS

TY
4/2022

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Řešení úloh z minulého čísla

ěkujeme vám všem, že jste nám 
během rekonstrukce zachovali 
přízeň. Děkujeme rovněž všem, 
kteří nám pomohli období re-
konstrukce překlenout, a to 

především vedení naší MČ, vedení Čes- 
ké zemědělské univerzity v Praze a ve- 
dení ZŠ M. Alše.

V tuto chvíli jsme v naší hlavní bu-
dově zabydleni a od začátku října 2022 
se nám podařilo rozeběhnout širokou 
škálu nabízených volnočasových akti-
vit. Všichni naši zaměstnanci, jejichž 
působištěm je právě hlavní budova 
v Rohové ulici, se nemalou měrou 
podíleli na tom, aby jejich oddělení bylo 
pro účastníky volnočasových kroužků 
co nejpřívětivější a vraceli se k nám s 
úsměvem a radostí. Za to i jim patří vel-
ké díky, neboť tuto činnost vykonávají 
nad rámec svých pracovních povinnos-
tí, a to vždy s nadšením jim vlastním. 
Některé zájmové kroužky probíhají 
i nadále na našich detašovaných praco-
vištích v Klubu DDM a na ZŠ M. Alše. 

Nikdy není pozdě se na kroužek při-
hlásit, a proto bychom vás rádi pozvali 
ke sledování našich webových stránek 
www.ddmsuchdol.cz, kde je přehled-
ně a aktuálně uvedeno, na kterých 
kroužcích máme ještě volná místa, kam 
můžete své děti nebo i sebe přihlásit, 
jaké tematické akce pořádáme a kde 
se s námi můžete potkat.  

Musíme být vždy o něco napřed.  
S blížícím se koncem kalendářního roku 
už intenzivně připravujeme výjezdový 
i příměstský tábor v průběhu jarních 
prázdnin. Každý měsíc vám nabízíme 
několik akcí, kterých se u nás můžete 
zúčastnit. Jedná se o oblíbené kera-
mické a tvořivé dílny, turnaje v karet- 
ních hrách, pravidelné deskohraní  
a mnoho dalšího.

Teď už nám nezbývá nic jiného, než 
vám všem, ale hlavně dětem, popřát 
příjemný konec roku, pohodový ad-
ventní čas, mnoho úspěchů a radost-
ných zážitků, které se vám bude snažit 
přinášet celý náš tým. ~

Za tým DDM Praha-Suchdol
                                    Alena Vlková

Pravidelné zprávy z Domu dětí  
a mládeže v naší městské části
Dovolte nám, abychom se v tomto čísle Suchdolských listů ohlédli za uplynulou 
rekonstrukcí naší hlavní budovy v Rohové ulici a radostně si zakřičeli: „MÁME  
TO ZA SEBOU!“ Drobnosti, v porovnání s roční kompletní rekonstrukcí, jako je  
rekonstrukce plotu a přilehlého okolí budovy, už nás nemohou rozhodit. Naopak 
se můžeme těšit na to, že to tu v závěru budeme mít ještě o něco hezčí. 

D
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Škola šachu na Suchdole
Na podzim letošního roku jsme měli tu čest přivítat 
v klubovně KC Půda manažera české šachové repre-
zentace, uznávaného trenéra nejlepších českých hráčů 
a mezinárodního mistra šachu Michala Konopku. Přijal 
naši pozvánku a zorganizoval pro nás semináře s názvem 
Šachový seminář aneb škola šachu (nejen) pro dospělé. 
Suchdolští příznivci a příznivkyně šachu všech věkových 
kategorií si tak užili tři odpoledne s taktickými úlohami 
různé obtížnosti a přiučili se něco o herní strategii.

Šachový klub nezapomíná ani na naše nejmenší šacho-
vé naděje, pro které od září pořádá šachovou školičku. 
Dvě skupinky hráčů a hráček trénují každý čtvrtek odpole-
dne od 16 do 16:45 hodin pod vedením zkušených trenérů.     

Všem fanouškům suchdolského šachu, hráčům, hráč-
kám, trenérům, suchdolským nadějím a luštitelům šacho-
vých úloh z rubriky Pro chytré hlavy přejeme vše nejlepší 
do nového roku jak na šachovnici, tak i v životě. Budeme 
se na vás těšit za šachovnicí i v příštím roce. 

Šachu zdar! ~

Kateřina Dušková a Félix Galán Fernández
www.sachyprahasuchdol.cz

sachy.prahasuchdol@gmail.com

Zadání šachových úloh. Řešení úloh z minulého čísla naleznete na straně 27.

Michal Konopka
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BERUŠKA, BORŮVKY, BUK, HAJNÝ,  

HOUBA, HŘIB, JAVOR, JEHLIČÍ,  

JEŠTĚRKA, JMELÍ, KEŘ, KRMELEC, 

LIŠKA, MEDVĚD, MECH, MODŘÍN, MOTÝL, 

MRAVENEC, MRKEV, MUCHOMŮRKA, 

MYSLIVEC, MÝTINA, OSTRUŽINA, PAŘEZ, 

PAVOUK,  POLESNÝ, SMRK, SOB, SOVA, 

SRNKA, STROM, ŠIŠKA, TRÁVA,  

VEVERKA, VÍLA, ZAJÍC, ŽALUD

PRO CHYTRÉ HLAVY

Luštění a hry se soutěží
 

Milí čtenáři Suchdolských listů,
pojďte si s námi zpříjemnit čekání na Vánoce a trochu si zaluštit. Ve čtvrtém letošním čísle jsme pro 
vás připravili osmisměrku s lesní tematikou, po jejímž vyřešení se dozvíte závěr citátu geniálního 
německého teoretického fyzika Alberta Einsteina: „Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce. 
Který ti ji...“    

Dále jsme pro vás připravili několik šachových úloh. Jako obvykle, dvě šachové úlohy jsou pro zábavu  
a jedna C-04/22 je soutěžní. Budeme se těšit na vaše řešení na e-mailu sachy.prahasuchdol@gmail.com, 
a to nejpozději do 16. ledna 2023 do 17 hodin. Nejúspěšnější řešitel(é) od nás obdrží poukázku v celkové 
hodnotě 500 Kč do lokálních obchodů nebo restaurací. 

Šachovou úlohu C-03/22 z minulého čísla správně vyřešil opět rekordní počet řešitelů – pět.  
Všichni našli výherní několikatahovou kombinaci Dd6+, Vxd6, Je7+, Ke6, Jc5+#,  výborně! Jsou jimi 
Alex Bernášek, Miroslav Cihlář, Jiří Fišer, Sjeet Bhowmick a Jiří Erban. Všem výhercům moc gratu-
lujeme! Správná řešení úloh A a B z tohoto čísla a kompletní řešení soutěžní úlohy z minulého čísla 
(C-03/22) najdete na straně 27.

Děkujeme vám za váš zájem o rubriku Pro chytré hlavy. 
Přejeme vám pohodové Vánoce a spoustu zábavy v roce 2023.

Kateřina Dušková a Félix Galán Fernández
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INZERCE

Vánoce 
na ČZU

  Vánoční trhy (13.–16. prosince) 
Prodej produktů ČZU

  Prodej vánočních stromků  
(13.–23. prosince)

  Prodej kaprů  
(22.–23. prosince)

více na:
www.czu.cz

V SUCHDOLSKÝCH  
LISTECH MŮŽE BÝT  

I VÁŠ INZERÁT

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

LEDEN 2023 – NOVĚ OTEVŘENO

 NOVÝ KUCHAŘSKÝ TÝM
 NOVÉ MENU

 ŠIROKÁ NABÍDKA PIV
(STAROPRAMEN, ARNOŠTOVA HOŘKÁ, ČERNÁ BARBORA...)

 ROZVOZY JÍDEL
 DÁME JÍDLO

 OSLAVY, RAUTY, CATERING

TĚŠÍME SE NA VÁŠ

Ke kozím hřbetům
www.starosuchdolska.cz

777 862 225
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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
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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.

PRODEJ VÁNOČNÍCH 
KAPRŮ

od 20. do 23. prosince 2022
7–18 hodin

ul. GAGARINOVA 1106/25,  
směr mateřská školka

VÁNOČNÍ SVAŘÁK JAKO DÁREK

Tento inzerát slouží jako  
slevový kupón

5% z ceny za 1 kg kapra
(sleva se nevztahuje na opracování)
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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


