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Naším prvořadým cílem je zachování 
a rozvoj rezidenčního rázu Suchdola 
a Sedlce a ochrana doposud kvalitního 
životního prostředí  
i pro další generace. 

Sdružení občanů Suchdola  
… aby se na Suchdole dobře žilo



Náš program 2022 
Hlavním cílem našeho sdružení je zachování 
a zlepšení podmínek pro rodinné bydlení 
a ochrana životního prostředí pro současné 
i budoucí generace.

○  V souladu s výsledky referenda budeme hájit Suchdol 
před dopady nepřiměřeného rozvoje letiště, protože 
aktuálně navrhované ochranné hlukové pásmo (OHP) 
by umožnilo násobný nárůst leteckého provozu nad 
naší městskou částí. OHP bohužel chrání provoz letadel 
před lidmi, ale ne obyvatele před hlukem, a proto 
budeme i nadále usilovat o Suchdol bez OHP a o zá-
vazná omezení leteckého provozu.

○  Budeme nadále podnikat kroky na ochranu Suchdola 
před dálničním okruhem a na podporu alternativních 
řešení, která ochrání Prahu před kamiony. 

○  Odmítáme nepřiměřenou developerskou zástavbu 
území bez dostatečné občanské vybavenosti (školy, 
hřiště, obchody,…), usilujeme o zachování zahradního 
charakteru městské části a její udržitelný rozvoj. 

○  Podpoříme vybudování „rozumného“ záchytného 
parkoviště P+R se zázemím pro MHD a cyklisty u ben-
zinové pumpy na Výhledech, které přispěje k omezení 
nárůstu průjezdu vozidel po Kamýcké ulici. 

○  V souvislosti s plánovanou výstavbou tramvajové trati 
na Suchdol budeme požadovat zajištění kvalitní místní 
dopravní obslužnosti všech částí Suchdola elektrobusy 
a zřízení nových zastávek s možností bezpečného 
zaparkování kol a koloběžek. 

○  Budeme pokračovat v rekonstrukcích chodníků a ulic, 
sázet nové stromy, budovat nové cyklostezky.

○  U plánovaného tramvajového terminálu na Výhledech 
navrhujeme plochu pro středně velké nákupní centrum 
s dalšími službami. 

○  Podpoříme nápady a aktivitu spoluobčanů formou parti
cipativního rozpočtu a dalších projektů, jako jsou např. 
komunitní zahrada, Ukliďme Česko – ukliďme Suchdol. 

○  Pokračujeme v konceptu „otevřené radnice“ s využitím 
moderních komunikačních prostředků. 

○  Budeme i nadále naslouchat vašim názorům, uvítáme 
vaše podněty, umožníme vám podílet se na rozhodování 
o připravovaných projektech.

○  Dokončíme stavbu domu se startovacími byty a budeme 
pokračovat v modernizaci bytů v majetku městské části. 

○  Vytvoříme podmínky pro vznik nových lékařských 
ordinací a ve spolupráci s hlavním městem vybudujeme 
nové prostory pro centrum integrovaného záchranného 
systému – pro hasiče i městskou policii, především pak 
pro záchranku, což přispěje k významnému zkrácení 
dojezdové doby k akutním pacientům.

1. Chráníme Suchdol

2. Pro lepší život na Suchdole



○  Nadále udržíme dostatek míst v mateřských školách 
pro všechny děti starší tří let. 

○  Podpoříme kvalitní výuku v ZŠ M. Alše. Ve spolupráci 
s hlavním městem a ČZU budeme usilovat o otevření 
nových tříd gymnázia, aby i po ukončení ZŠ mohly 
suchdolské děti pokračovat ve studiu v místě bydliště. 

○  S využitím dotací připravíme stavbu nové sportovní haly 
a atletického oválu pro děti ze základní školy a suchdolské 
sportovce. 

○  Budeme usilovat o vybudování nových prostor pro ZUŠ, 
abychom zajistili rozšíření nabídky uměleckého vzdělávání 
suchdolských dětí i starších spoluobčanů v rámci akade-
mie pro seniory.

○  Budeme pokračovat v obnově a modernizaci dětských 
hřišť a veřejných sportovišť.

○  Budeme finančně i materiálně podporovat sportování dětí 
a mládeže v suchdolských sportovních oddílech i činnost 
skautského oddílu Havrani. 

○  Připravíme výstavbu domu s pečovatelskou službou, 
nadále budeme podporovat činnost dobře fungující 
pečovatelské služby Centra pro seniory Horizont 
a usnadnění péče o seniory v jejich domovech.

○  Budeme nadále poskytovat materiální podporu z potravi-
nové banky pro osoby v nouzi, bezplatné právní a sociální 
poradenství, a nově, v souvislosti s energetickou krizí, 
poradenství ve věci úspor nákladů na energie a vytápění.

○  Vrátíme život Brandejsovu statku – ve spolupráci s ČZU 
budeme usilovat o to, aby se Brandejsův statek postup-
ně opravil a proměnil v ekologické vzdělávací centrum 
s jezdeckým klubem, střediskem podpory farmářů 
a s místem, kde se kvalitně najíme. Vznikl by zde prostor 
pro komunitní půjčovnu nářadí i reuse centum, kde 
bychom mohli odevzdat již nepotřebné funkční věci, 
které si někdo jiný může zase vzít a dále používat. 

○  Zachováme suchdolské tradice – bez posvícení, 
masopustního průvodu či čarodějnic si Suchdol 
už neumíme představit! 

○  Podpoříme i další sousedské aktivity, jako je Festival 
Slon, Suchdolský betlém, Čertobraní, Restaurant Day, 
Suchdolský Citycross atd. 

○  Rozšíříme nabídku kulturních, společenských a vzdě-
lávacích aktivit KC Půda – taneční kurzy pro dospělé, 
šachový klub, mateřský klub Rybička, cvičení nejen 
pro seniory, divadelní a pěvecký soubor…

○  Chceme i v budoucnu oživovat a zpestřovat veřejný 
prostor – pítka, trampolíny, lavičky, pikniková místa, 
vodní prvky. Vybudujeme dětské brouzdaliště pro osvě-
žení v horkých dnech. 

○  Nadále budeme podporovat edukační aktivity místní 
veřejné knihovny, její spolupráci se základní školou 
i programy pro seniory.

4. Na Suchdole to žije

3. Suchdol pro všechny generace



Petr Hejl (Ing.)
 62 let, ženatý, tři děti  od r. 2006 

byl čtyřikrát zvolen starostou naší městské 
části  vystudoval Fakultu elektro-
technickou na ČVUT  od počátku 
devadesátých let podniká v oboru měřící 
techniky  když má volný čas, rád jezdí 
na kole a chodí po horách  kandiduje 

do Zastupitelstva hl. města Prahy za Starosty a nezávislé
 
„Znáte mne už řadu let a s týmem šikovných kandidátů 
jsem připraven i příští roky pro naši městskou část pracovat.“

Václav Vik (Ing.)
 61 let, ženatý, jedna dcera  pracuje 

jako místostarosta naší městské části, zabý-
vá se zejména přípravou staveb, moderni-
zací škol, výstavbou a provozem kanalizace, 
dotacemi  vystudoval Stavební fakultu 
na ČVUT  pracoval ve stavebnictví 
a energetice  od roku 2007 se aktivně 

zasazuje o omezení negativních dopadů rozvoje letiště 
 má rád horskou turistiku, houbaření, cestování, lyžování

Věra Štěpánková (Ing., MBA)
 54 let, jedna dcera, kočka a pes 
 pracuje jako lektorka, konzultantka 

osobního rozvoje a koučka  místosta-
rostka městské části  vystudovala 
zahraniční obchod na VŠE  20 let 
pracovala v manažerských pozicích 
zahraničních farmaceutických společ-

ností  v roce 2005 založila občanské sdružení Suchdol 
sobě, které se podílí na kulturních akcích  rozjela projekt 
participativního rozpočtu, v posledním období zajišťuje 
potravinovou pomoc pro potřebné  organizovala 
pomoc dobrovolníků při epidemii (roznos balíčků, nákupy) 
a možnost očkování proti covidu na Suchdole

Andrea Hrobská  
Mináriková (Ing.)

 43 let, vdaná, dva synové  pracuje 
jako projektový manager (vodní hospo-
dářství a vodní stavby)  neuvolněná 
členka Rady MČ PrahaSuchdol a členka 
Komise územního rozvoje a infrastruk-
tury  zasloužila se o modernizaci IT 

vybavení tříd v ZŠ M. Alše a o obnovu vodovodních řadů 
a rekonstrukci kanalizací v ulicích Suchdola  miluje svou 
rodinu, volné chvíle traví nejraději na horách, kde společně 
podnikají výlety a jiné sportovní aktivity  na Suchdole 
ji  nejčastěji potkáte při procházkách se psem Pitou 

David Skála
 33 let, dva synové  s přáteli založil 

o.p.s. Containall, která pořádá kulturní 
programy a volnočasové projekty 

 je členem představenstva Obecního 
domu  má zkušenosti z MČ Praha 1, 
radní pro dopravu a neinvestiční aktivity 

 na Suchdole by si přál koupaliště 
a opravený Brandejsův statek  rád hraje fotbal a chodí 
s rodinou na výlety nebo aspoň na komunitní zahradu 

 kandiduje do Zastupitelstva hl. města Prahy jako nezá-
vislý za Prahu Sobě



Ondřej Imlauf (Ing.)
 43 let, ženatý, dvě dcery, pes 
 podnikatel s laboratorní technikou 

pro stavebnictví  vystudoval Vyso-
kou školu finanční a správní a Bankovní 
institut VŠ v oboru Informatika a mana-
gement  člen Zastupitelstva městské 
části PrahaSuchdol a předseda jeho 

finančního výboru  chce nadále podporovat sport, 
zejména výstavbu nové sportovní haly a přilehlého areálu 

 mezi záliby patří fotbal, sport, historie, příroda a rodina

Ludmila Knappová (RNDr.)
 63 let, vdaná, čtyři děti  již 20 let 

učí matematiku na Gymnáziu Jana Keplera 
 vystudovala Teorii pravděpodobnosti 

na MFF UK  do sousedského a spo-
lečenského života se zapojila organizací 
Lyžařské školičky  založila dodnes 
aktivní pěvecký sbor Suchdol zpívá 

 v poslední době se podílí na jednáních o založení 
gymnázia na Suchdole  mezi její vášně patří rodina, 
hory, lyže, kolo, hudba, divadlo a společenský život
 

Gabriela Lněničková  
(Ing., MBA)

 43 let, vdaná, dvě děti  radní MČ 
PrahaSuchdol, projektová manažerka, 
ekonomka  vystudovala mezinárodní 
obchod na VŠE a MBA na AngloAmeri-
can University/ Chap man University, USA 

 spoluzakladatelka Platformy za kva-
litní dopravní infrastrukturu (www.rozumnadoprava.cz) 

 ve spolupráci s odborníky usiluje o efektivní řešení 
dopravy na severozápadě Prahy  mezinárodní mis-
tryně a bývalá reprezentantka ČR v šachu  kandiduje 
do Zastupitelstva hl. města Prahy za Pirátskou stranu
 

Pavla Bradáčová (Ing.) 
 38 let, dvě děti  pracuje jako Copy-

writer a PR manager Fakulty informačních 
technologií na ČVUT  vystudovala 
Zahradní a krajinnou tvorbu na České  
zemědělské univerzitě  pracovala 
na Ministerstvu zemědělství ČR  

 je šéfredaktorkou Suchdolských listů 
 má ráda suchdolskou přírodu a zeleň a chce o ni bojovat 
 miluje vysokohorskou turistiku, češtinu, tvůrčí psaní 

a svou rodinu 

Vladimír Kubeček (Ing.)
 47 let, ženatý, tři děti  ekonom 

a statistik v energetice  pracuje  
v oddělení strategie společnosti ČEPS a.s., 
a dále působí jako výzkumný pracovník 
v Centru ekonomiky regulovaných  
odvětví VŠE a v Centru pro otázky život-
ního prostředí UK  váží si suchdolské 

vstřícné komunity a bohatého spolkového života, zapojuje 
se do aktivit Festivalu SLON  chce přispět k udržitelnému 
rozvoji Suchdola pro 21. století  má rád cyklistiku, výlety, 
svou rodinu a občas zajde za kulturou



Tomáš Opočenský (PhDr.)
 62 let, ženatý, tři synové  tlumočník 

a překladatel  vystudoval francouz
štinu a italštinu na FF UK, později 
i politologii a mezinárodní vztahy v USA 

 při pandemii pomáhal s výdejem 
dezinfekce pro suchdolské občany 

 jako bývalý trenér malých fotbalistů 
na Aritmě Praha by rád přispěl v oblasti rozvoje sportu 
a zdraví  má rád svou rodinu, fotbal, muziku a jízdu 
na kole

Zlata Kohoutová (JUDr.) 
 66 let, jeden syn  právnička, 

dlouhá léta se věnuje legislativě 
 snaží se přibližovat právo spo-

luobčanům články v Suchdolských 
listech  pravidelně radí potřebným 
občanům Suchdola v rámci právní 
poradny  velmi by si přála obnovu 

Brandejsova statku a možnost jeho využívání obyvateli 
Suchdola  má ráda čtení, historii, cestování, ale nejvíc 
chvíle strávené s malými vnuky
 

Mlada Kyovská Šerých  
(Mgr. MgA.)

 42 let, vdaná, dvě děti  vystudo-
vala scénografii a kostýmní výtvarnictví 
v Miláně a Stuttgartu, následně operní 
režii na Hamu  před mateřskou 
pracovala jako kostýmní výtvarnice 
oper  pracovně se věnuje projektům 

se zaměřením na znevýhodněné spoluobčany, momen-
tálně organizaci Mistrovství Evropy v tanci na vozíku 

 je pro ni důležité, aby Suchdol zůstal nepozname-
naný nepřiměřenou výstavbou a zůstal oázou, kterou je 
třeba chránit a rozvíjet moudrým způsobem  miluje 
svou rodinu, Suchdol a sleduje kulturní dění

Michal Lobkowicz (RNDr.)
 58 let, ženatý, čtyři děti  pod-

niká v oblasti finančního poradenství 
a manažerských školení, v zemědělství 
a ve správě nemovitostí  vystudoval 
geologii na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy  byl poslancem 
parlamentu, pracoval na Ministerstvu 

zahraničních věcí a vykonával funkci ministra obrany 
 je spoluorganizátorem suchdolského CityCrossu 
 chce se zasazovat, aby Suchdol byl i nadále pří-

jemným a bezpečným místem  miluje svou rodinu 
a cestování, je vášnivý sportovec

Milada Tomková
 61 let, vdaná, dva synové 
 ekonomka, nyní v domácnosti 
 pracovala v redakcích novin a časo-

pisů  dlouholetá členka Finančního 
výboru Zastupitelstva MČ PrahaSuchdol 

 v minulosti předsedkyně Školské 
rady ZŠ M. Alše  její velkou zálibou je 

čeština a cizí jazyky, dále sport a ruční práce



Podporují nás…
Matěj Forman
výtvarník a divadelník 

„Využívám tento předvolební čas 
a nabídnutou možnost vyjádřit 
svoji podporu kandidátům Sdružení 
občanů Suchdola (SOS) k poděko-

vání za práci, kterou v čele s panem starostou Petrem Hejlem 
pro Suchdol v uplynulém volebním období mnozí odpracovali.
Při minulých volbách jsem si přál ,radnici‘ poctivou, moudrou 
a nepovýšenou. A takovou jsem ji i vnímal. Jsem za to vděčný 
a vím, že to není samozřejmé.
Žádná promyšlená předvolební kampaň nenahradí moji osobní 
zkušenost s konkrétními lidmi – některými kandidáty SOS, 
kterou jsem při přípravách kulturních akcí v uplynulých třech 
letech osobně zažil. Slušnost, otevřenost, přátelské jednání 
a především zápal od „lidí z radnice“ zaskočily i moje divadelní 
přátele ze Španělska, Itálie i z prostředí českého divadla. Jejich 
reakce nemá s naší komunální politikou nic společného a ani já 
se nehodlám rozhodovat podle politické příslušnosti. Podporuji 
a volím podle poctivosti a opravdovosti, kterou jsem u kandidá-
tů SOS už poznal a které si vážím víc než rétorických schop-
ností nebo dobře vypadajících slibů v předvolební kampani.
Vidím a zažívám, jak na Suchdole roste a sílí společenský život 
a také kultura, která přitahuje pestřejší okruh lidí a je, díky 
podpoře současné radnice, nám všem dostupná.“

Mgr. David Marek, Ph.D.
ekonom

„Vedení obce není o programech 
politických stran, ale především 
o znalosti lokálních problémů 
a snaze je poctivě řešit. Na Such-

dole se žije dobře a velkou zásluhu na zlepšování podmínek má 
dosavadní činnost Sdružení občanů Suchdola. Za to si zaslouží 
poděkování a podporu do dalšího období.“

Ing. Petr Krogman
podnikatel

„Na Suchdole žiji od roku 2003 
a vnímám jeho pozitivní vývoj 
při všech omezeních daných 
rozpočtem nebo rostoucí tranzitní 

dopravou, která je mimo dosah vedení Suchdola. A protože 
po většinu té doby spravoval Suchdol pan starosta Petr Hejl 
a současně znám osobně i některé jeho kolegy, tak podporuji 
Sdružení občanů Suchdola. Mimo jiné oceňuji, že se dlouhodobě 
snaží na Suchdole zachovat charakter zeleného městského 
prostředí s dostupnými sportovišti pro děti i dospělé.“

Magdalena Vovsová
výtvarnice

„Pamatuji si Suchdol bez vodovodu 
a kanalizace. Neměli jsme svoji 
pumpu a chodili s babičkou pro vodu 
k té obecní ke škole. Ještě tam stojí 

u basketbalového hřiště. Jen dvě ulice měly pevný povrch. Kamýcká 
a Suchdolská k základní škole. Pro odpad jezdil pan Brejcha 
s koňským povozem. Piksly s popelem vyklápěl na korbu a odjížděl 
zahalen dlouhým prašným čoudem. Autobus jezdil jen do půlnoci, 
pak až ráno.
Zdálo by se, že tu není co vylepšovat, ale víme, že to tak není. 
Potřebujeme někoho, kdo za nás bude intervenovat. Bránit Suchdol, 
abychom se nestali staveništěm a čmoudištěm. Věřím všem, kteří tak 
dosud činili. Odborně, korektně a obětavě. Podporuji kandidáty SOS.“



 Co se podařilo


  získat přes 220 mil. Kč dotací na stavby 

a projekty, a zdvojnásobit tak běžné příjmy 
rozpočtu MČ 


  díky spolupráci s hlavním městem obnovit 

vodovody, kanalizaci a komunikace 
za dalších více než 250 mil. Kč


  vybudovat Komunitní centrum Půda  

v nástavbě radnice


  pomáhat při covidu a zajistit na Suchdole 

očkování více než 1 900 aplikovanými 
vakcínami

 otevřít pobočku ZUŠ pro děti i seniory

  opravit na 8 km chodníků a 5 km ulic


  zrekonstruovat kapli sv. Václava  

včetně cenných fresek

  vybudovat unikátní hřbitov

 umístit všechny tříleté děti ve školkách


  zlepšit prostředí ve třídách  

a modernizovat IT vybavení základní školy


  rozvézt potřebným přes 13 tun pomoci  

z potravinové banky

  dokončit odkanalizování Suchdola


  zajistit odlehčovací lůžko v Domově 

sv. Karla Boromejského v Řepích

 rozšířit provoz sběrného dvora

 navýšit podporu sportovním spolkům


  rozšířit nabídku kulturních, společenských 

a vzdělávacích aktivit 


  vysadit na 400 stromů, rozšiřovat zeleň  

a obnovovat cesty pro pěší

www.sos-suchdol.cz
 sos.suchdol

Nezapomeňte prosím přijít do budovy ZŠ k volbám 
v pátek 23. 9. od 14 do 22 hodin
nebo v sobotu 24. 9. 2022 od 8 do 14 hodin.


