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Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

6/2010

TITUL MISTRYŇ
ČESKÉ REPUBLIKY PRO
AEROBIČKY Z CHUCHLE

STAROSTA INFORMUJE
Zápisy ze zasedání ZMČ zveřejňujeme vzhledem k transparentnosti v plném znění, upraveném z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Originály zápisu a usnesení jsou k nahlédnutí u tajemnice ÚMČ.
Zápis č. 5/2010
z mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části
Praha–Velká Chuchle, konaného dne 24.5.2010
Přítomni: členové zastupitelstva
nepřítomen, omluven
hosté

9
0
3

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin
a je usnášení-schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Zdeňka Děrdová, Bc. Olga Kuzníková
Starosta předložil ke schválení program:
1. Schválení podmínek veřejné dvoukolové architektonické urbanistické soutěže
na zpracování návrhu řešení „Nové centrum MČ Praha – Velká Chuchle“.
2. Projednání dokumentace pro změnu ÚR na akci „Vily Chuchle“ .
Hlasování: jednomyslně schváleno
1. Po schválení programu starosta představil Ing. Markétu Kohoutovou – tajemnici
a sekretářku urbanistické soutěže a po souhlasu ZMČ jí předal slovo. Ing. Kohoutová seznámila členy ZMČ s pravidly zadávání veřejné dvoukolové architektonické
urbanistické soutěže na zpracování návrhu řešení „Nové centrum MČ Praha – Velká Chuchle“. Vysvětlila výhody a možnosti soutěže a vysvětlila podmínky I. a II. kola
soutěže. S návrhem podmínek se zastupitelé mohli seznámit předem na úložišti
pro zastupitele a Ing. Kohoutová zodpověděla některé dotazy. ZMČ podmínky
veřejné dvoukolové architektonické soutěže na zpracování výše uvedeného návrhu schválilo a soutěž bude vyhlášena 3.6.2010 po potvrzení regulérnosti podmínek Českou komorou architektů. /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 5/2010/
Hlasování: jednomyslně schváleno
2. V souvislosti s vyhlášením soutěže předložil starosta návrh na rozdělení soutěžních nákladů a odměn pro vítězné návrhy soutěže a členy poroty. ZMČ předložený
návrh schválilo. /viz neveřejná příloha č. 2 usnesení ZMČ 5/2010/
Hlasování: jednomyslně schváleno
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3. Tajemnice ještě seznámila s návrhem „Mandátní smlouvy“ s ing. Markétou
Kohoutovou, která byla usnesením ZMČ 3/2010 ze dne 29.3.2010 jmenována
do funkce tajemníka a sekretáře soutěže. ZMČ uzavření „Mandátní smlouvy“
schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
4. Starosta informoval o jednání stavebního výboru dne 14.5.2010, který projednal žádost o souhlas se stavební dokumentaci předloženou společností
REFLECTA DEVELOPMENT dne 15.4.2010 pro vydání rozhodnutí o umístění
stavby projektu VILY CHUCHLE (rodinné vily) a dále projednal žádost o souhlas MČ jako vlastníka pozemků p.č. 993/1, 994, 996 a 1184 v k.ú. Velká
Chuchle se změnou ÚR na těchto pozemcích při další výstavbě na Hvězdárně.
( pozemky horní nerekonstruované části komunikace Na Hvězdárně) SV doporučil zastupitelům obě žádosti spol. REFLECTA DEVELOPMENT schválit při
dodržení podmínek, že :
a) ve stavební části projektové dokumentace stavby rodinných vil „VILY CHUCHLE“ bude dořešena trasa hlavní vnitro-staveništní zásobovací komunikace, která povede po vlastních pozemcích a k pronajímané komunikaci Na Hvězdárně
bude připojena pouze v dolní a horní části projektem dotčeného území.
b) ve stavební části projektové dokumentace rodinných domů bude dořešen
odvod dešťových vod při důsledném dodržení retence těchto vod na každé
parcele RD, aby nedocházelo k jejímu splavování do stávající zástavby Na
Hvězdárně.
c) rozhodnutí o povolení kácení stromů mimo les v rozsahu dle plánu uvedeném
v předložené PD, část D-11.1-r0 musí předcházet uzavření nájemní smlouvy na
pozemky dotčené kácením.
ZMČ schválilo přijetí hostů – JUDr. Sklenky a Ing. Hůrkové ze spol. Vily
Chuchle, a.s., kteří zodpověděli dotazy členů ZMČ – p. Vokurky, p. Rysa, p.
Hromádky a dalších k výše uvedené žádosti a ZMČ po projednání vyjádřilo
souhlas se stavební dokumentací předloženou společností REFLECTA DEVELOPMENT a jako vlastník pozemků p.č. 993/1, 994, 996 a 1184 v k.ú. Velká
Chuchle se změnou ÚR na těchto pozemcích při další výstavbě Na Hvězdárně za předpokladu dodržení podmínek doporučených stavebním výborem
v bodech a), b) c).
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel
Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl, starosta
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Zápis č. 6/2010
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 31.5.2010
Přítomni: členové zastupitelstva
nepřítomen, omluven
hosté

8
1
4

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin
a je usnášení-schopné, přítomno 8 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Martina Schönbauerová, Jan Rys
Starosta předložil ke schválení program:
1. Informace starosty.
2. Rozpočtové úpravy za r. 2010.
3. Opatření tajemnice k vedení evidence a účtování dlouhodobého majetku,
o časovém rozlišení.
4. Protokol o kontrole o dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
(Finanční ředitelství pro hl.m. Prahu).
5. Prázdninový provoz v MŠ.
6. Majetkové záležitosti (projednání smluv a žádostí o pronájem pozemku).
7. Stavební záležitosti.
8. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno

1) Informace starosty:
 starosta poděkoval všem členům volebních komisí a organizátorům voleb za
klidný a ničím nerušený průběh voleb do Parlamentu ve dnech 28.-29.5.2010
a zároveň i všem voličům, kteří se opět dostavili ve velkém počtu do volebních
místností v Malé i Velké Chuchli. Volební účast téměř 77% vysoce překročila
celostátní průměr.
 starosta obdržel od ČKA potvrzení regulérnosti podmínek soutěže a 3.6.2010
bude vyhlášena veřejná dvoukolová architektonická soutěž na „Nové centrum
MČ Praha-Velká Chuchle.
 ukončení stavby lapače splavenin u železničního přejezdu bylo mírně zdrženo
nepříznivým počasím, ale stavba by měla být dokončena v 1. týdnu v červnu.
 probíhají jednání s vlastníky nemovitostí na Dostihové ulici ohledně protipovodňové ochrany.
 byla dokončena oprava schodů na Mrázovku.
 probíhají jednání na TSK ohledně dokončení rekonstrukce Starochuchelské uli-
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ce v úseku od samoobsluhy ke křižovatce Na Hvězdárnu. Předpokládaný termín
opravy je v prázdninovém období
 bude zpracováno dopravně-inženýrské opatření, které dočasně omezí dopravu
ve Velké Chuchli.
2) Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení FV seznámila s návrhem
následujících rozpočtových úprav za 05/2010:
V příjmové části rozpočtu:
+73 000,- zapojení neinv.dotace na konání voleb do PSPČR
Celkem: 73 000,- Kč
Ve výdajové části rozpočtu:
+73 000,- zapojení neinv.dotace na konání voleb
do PSPČR
+54 000,- navýšení prostř.na opravy schodů
v ul.Na Mrázovce
+14 900,- zapojení prostř. na ost. sl. -údržba
a revize hřiště u MŠ
+37 000,- zapojení prostř.na OON-hřiště u MŠ
+16 000,- zapojení prostř.na OON-hřiště u ZŠ
+77 000,- poskytnutí inv.příspěvku ZŠ na nákup
elektr. pánve
Celkem: 271 900,- Kč

Pol 4111

OdPa 6114 Pol různé
Odpa 2212 Pol 5171

OdPa 3111 Pol 5169
OdPa 3111 Pol 5021
OdPa 3113 Pol 5021
OdPa 3113 Pol 6351

V části financování (položka 8115)
+198 900,- zapojení vl.zdrojů z minulých let-z vrácené daně z příjmů za r.2008
Celkem: 198 900,- Kč
Hlasování: jednomyslně schváleno
3) Tajemnice požádala o vyjádření k návrhu „Opatření tajemnice č. 39“ k vedení
evidence a účtování dlouhodobého majetku a k návrhu „Opatření tajemnice č.40“
o časovém rozlišení.
ZMČ obě vnitřní normy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
4) Tajemnice informovala o kontrole, kterou provedly na ÚMČ pracovnice
Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu na dodržování zákona č. 526/1990
Sb., o cenách a navazujících předpisů při uplatňování maximálních cen
nájemného z pozemků nesloužících k podnikání nájemce a věcně usměrňovaných cen hřbitovních služeb, poskytovaných v souvislosti s pronájmem
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a užíváním hrobového místa za roky 2007 – 2009. Kontrola byla zahájena
11.2.2010 a ukončena 19.4.2010 a za roky 2007, 2008 a 2009 nebylo zjištěno porušení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. ZMČ vzalo protokol o kontrole na vědomí.
5) Starosta informoval o žádosti ředitelky MŠ o možnost čerpání z „Investičního
fondu MŠ“ na pořízení nového konvektomatu pro školní kuchyni ve výši cca
210 000,- Kč. ZMČ čerpání z „Investičního fondu MŠ“ schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
6) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala ZMČ o prázdninovém provozu MŠ do 9.7.2010 a uzavření MŠ v době letních prázdnin od 12.7. do 31.8.2010.
ZMČ vzalo informace na vědomí.
7) Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který informoval o jednání výboru majetku
obce dne 27.5.2010. Výbor projednával uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. k části pozemku parc.č. 996
a 1184 v k.ú. Velká Chuchle za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení, a to s odvoláním na smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 24.2.2009. Výbor doporučil ZMČ uzavření této smlouvy schválit, a to za cenu dle znaleckého posudku, tj. Kč 30 240,bez DPH a ZMČ ji rovněž schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
8) Majetkový výbor dále projednal výzvu spol. PREdistribuce, a.s. k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemků parc. č. 540/2, 996,1160,1161/1
a 1184 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení, a to s odvoláním na smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene ze dne 7.8.2006 (v této budoucí smlouvě byl místo pozemku
parc. č. 1184 uveden pozemek parc. č. 1000/1 v k.ú. Velká Chuchle – po zaměření
pozemků došlo k úpravě). Výbor doporučil ZMČ uzavření této smlouvy schválit,
a to za cenu dle znaleckého posudku, tj. Kč 254 775,- bez DPH a ZMČ uzavření
smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
9) Výbor ještě projednával uzavření smlouvy o výpůjčce s HMP – OMI MHMP na
pozemky ve správě naší MČ pro provedení protipovodňových opatření – úprava
koryta Vrutice v Dostihové ul. a doporučil ZMČ tuto smlouvu uzavřít. ZMČ schválilo
uzavření smlouvy s tím, že v příloze je uveden seznam pozemků vč. uvedení jejich
výměr a kat. snímky s vyznačením dotčených pozemků.
Hlasování: jednomyslně schváleno

6 ČERVEN – 2010

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
10) Výbor rovněž řešil uzavření smlouvy o povolení vstupu (dočasný zábor) s HMP
– OMI MHMP (zplnomocněný zástupce VRV Praha, a.s.) na pozemek parc. č.
869/8 o výměře 2558 m2 v k.ú. Velká Chuchle (dočasný zábor 70 m2) pro provedení protipovodňových opatření a doporučil ZMČ tuto smlouvu uzavřít. ZMČ po
projednání uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
11) Výbor projednal i žádost odboru ochrany prostředí MHMP o odsvěření
lesního pozemku parc. č. 1124/2 o výměře 1751 m2 v k.ú. Velká Chuchle
(lokalita u hřbitova)s tím, že tento pozemek navazuje na další lesní pozemky,
které má již odbor ochrany prostředí MHMP ve správě. Výbor doporučil ZMČ
odsvěření tohoto pozemku odsouhlasit a ZMČ odsvěcení lesního pozemku
MHMP schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
12) Vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k pronájmu pozemků parc.č.993/1, 994, 996, 1004, 1013 a 1184 v k.ú.
Velká Chuchle o celkové výměře 4267 m2 (staveništní komunikace Na Hvězdárně) spol. VILY CHUCHLE, a.s. nebyly ze stran občanů připomínky, doporučuje výbor ZMČ znovu tento pronájem schválit, a to za cenu dle usnesení ZMČ
č. 12/2007, b.12/3 ze dne 26.11.2007. Na stanovení ceny byly rozdílné názory,
dostavili se též zástupci spol. REFLECTA Development, a.s. Ing. Kateřina Hůrková a JUDr. Jakub Sklenka, kteří vyjádřili rovněž svůj názor a protože nedošlo
ke shodě, navrhl starosta, aby byl zpracován znalecký posudek na cenu pronajímaných pozemků. ZMČ schválilo uzavření nájemní smlouvy s tím, že ÚMČ
zadá zpracování znaleckého posudku na cenu pozemků a fakturu uhradí spol.
REFLECTA Development, a.s.
Hlasování: jednomyslně schváleno
13) Starosta předal slovo tajemnici, která informovala o žádosti p. Lucie Uhlíkové,
Starochuchelská 182/14, Praha 5 o pronájem nebytových prostor v ulici Starochuchelská 7/20, 159 00 Praha 5 za účelem provozování obchodu s oděvy secondhand. (záměr byl vyvěšen a přihlásil se 1 zájemce). ZMČ po projednání schválilo
uzavření nájemní smlouvy za cenu 3130,- Kč/měs. s účinností od 1.7.2010.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Zasedání bylo ukončeno v 19.45 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl, starosta
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ODPOLEDNE PLNÉ SLUNCE A ZÁBAVY PRO DĚTI
Po deštivých dnech se v pátek čtvrtého června počasí konečně umoudřilo. Na
modré obloze vyšlo slunce a teploměr se vyšplhal pěkně vysoko. Děkujme přírodě,
že tento ráz počasí vydržel i v sobotu pátého, kdy se v areálu zdraví v chuchelském
háji konalo pod patronací členů chuchelského Sboru dobrovolných hasičů zábavné odpoledne ke dni dětí. Tato akce chuchelských hasičů si za dobu svého trvání
získala velkou oblibu a tak není divu, že se v letošním roce těšila největší návštěvě
v historii. Více jak pět set dětí a dospělých využilo letního počasí a přišlo se pobavit
do pěkně upraveného areálu. Na děti zde čekalo 15 zábavných disciplín, při kterých se rozdalo 4200 cen a upomínkových předmětů. Dále pak tu byli dva poníci,
Bajaja a Vilík, pan Poupě s povozem, oblíbená trampolína, lanovka, skákání do
plachty a dvě nové atrakce, malý skákací hrad a bazén s míčky. Prezentovala se
zde i Česká pošta.
Zdarma se rozdalo 47 litrů zmrzliny,
150 buřtů na opékání a vytočily se 4
sudy limonády.
Dospělí pak nikoliv zdarma vypili 7
sudů piva, spotřebovalo se 150 plátků
grilovaného masa, 150 klobás a 25
bochníků chleba.
Jménem chuchelských hasičů bych
touto cestou rád poděkoval soukromým osobám a firmám, kteří se na
úspěšnosti celé akce podíleli jako
sponzoři. Byli to: firma Femat, řeznictví
Görgl ze Slivence, potraviny Kotal,
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rodina Janoušova, rodina Vožechova, pan Nejedlo a pan Sadlek. Poníky nám zapůjčil prezident
Jockey Clubu Ing. Václav Luka. Za pořadatelskou pomoc děkujeme členům HZS z Krče
v čele s panem Musilem mladším. Členům chuchelského Sokola, dále pak paní Vernerové,
paní Mendlíkové, panu Drozdovi, Rotterovi
a Soukupovi, hajnému panu Kadeřábkovi a také
úřadu naší městské části za zapůjčení techniky.
Zvláštní poděkovaní patří všem našim spoluobčanům, kteří chuchelským hasičům dali železný
šrot, z jehož výtěžku bylo zábavné odpoledne
financováno. Myslím, že uvedená čísla hovoří
dosti výmluvně.
Bylo to krásné a bylo toho dost a za to patří chuchelským hasičům dík.
Text a foto Jan Zágler

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ PATŘILO MOTÝLKŮM
Další trumf ze svého rukávu vytáhlo vedení chuchelské mateřské školy. V pátek
18. června uspořádalo na školním hřišti rozlučkové odpoledne s třídou motýlků
- žáků, kteří po prázdninách nastoupí do první třídy základní školy. Páteční deštivé dopoledne však položilo organizátorům téměř Hamletovskou otázku.“ Konat
či nekonat“ pod širým nebem. Vedení školy však s rutinou pokerového hráče
vsadilo na správnou kartu. Počasí se umoudřilo a tak početná návštěva, v níž
nechyběl ani starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl a tajemnice úřadu paní
Jiřina Hanlová, byla svědkem hezké zábavy v duchu westernu, na pěkně vyzdo-
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beném hřišti, kterou předvedli žáci loučící se s mateřskou školou. Po vzoru maturantů nechybělo ani závěrečné dekorování památeční stuhou a vypuštění balonu, jako symbolu odlétání. Žáci předali paní ředitelce a své třídní učitelce kytice.
Obě si to jistě za svoji práci zaslouží. Jako zpestření programu přijel přítomné
děti i dospělé pobavit klaun Ferdinand.
Za několik dní se motýlci rozletí na prázdniny a věřme, že si s sebou odnesou
hezké vzpomínky na dobu, kdy byli žáky mateřské školy. Začátkem září se opět
slétnou. Nikoliv však v mateřince, ale v první třídě základní školy. A k tomu jim
přeji hezký a klidný let.
Text i foto Jan Zágler

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
V MATEŘSKÉ ŠKOLE VELKÁ CHUCHLE
Na konci školního roku 2009/2010 a před začátkem prázdnin nastává chvilka poohlédnout se „Co se nám povedlo a co je potřeba příště změnit...“
Naším povoláním je každodenní profesionální péče a výchova nám svěřených
dětí ve věku od 3 do 6 až 7 let. Podívejme se, co jsme během školního roku vykonaly pro jejich radost a poznání. Výchovné činnosti jsme plnily na základě našeho
školního vzdělávacího programu s motivačním názvem: „Jen si děti všimněte co je
krásy na světě …..“(viz: webové stránky – www.skolka-chuchle.cz).
Začátkem školního roku se nám podařilo pro dvě třídy předškoláků zajistit 10
denní pobyt ve škole v přírodě v Česticích u Strakonic. Jedna třída odjela v říjnu
a druhá v květnu. Za úplatu od rodičů nám agentura Kroužky s.r.o. zajišťovala
v odpoledních hodinách tyto nadstandardní aktivity : výuka angličtiny, flétny, tanečky, výtvarný a keramický kroužek. S touto službou rodiče nebyli na 100% spokojeni,
a proto zvolíme v příštím roce jiné řešení.
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Každý měsíc bylo pro děti objednáno divadelní představení od různých divadelních agentur a několik zajímavých přednášek pro děti: „Poznej svého psa“
a dopravní výchova BESIP“.
Pro děti z celé MŠ proběhla velmi pěkná akce „Ukázka cvičení hasičů“, během
které si každé dítě mohlo vyzkoušet jaké to je „být hasičem“. Dále se uskutečnily
tyto akce : návštěva knihovny (besedy o knížkách), ukázka dravých ptáků, návštěva kina v Radotíně, „Africké bubny“, návštěva Divadla v Dlouhé, muzikál „Kdyby prase mělo křídla“, výlet na Karlštejn na výstavu Betlémů, výlet do pražské
ZOO, výlet parníkem po Vltavě, výlet na Petřín (jízda lanovkou + bludiště), výlet na
zámek do Dobřichovic. Během celého roku se konaly pravidelné vycházky do
Lesoparku v Malé Chuchli za poznáním přírody, za zvířátky nebo akce „Naše
lesy“. Nechyběla ani návštěva koní na závodišti ve Velké Chuchli. Nesmíme
zapomenout ani na tři exkurze pro předškoláky: Řeznictví u Fatků ve Velké
Chuchli (děti byly seznámeny s výrobou uzenin), v Pizzerii v Malé Chuchli u pana
Šafáře (výroba pizzy), v obou případech si děti pochvalovaly ochutnávky výrobků. Třetí exkurze do dílny ke Kahounům (výroba a výzdoba slavnostních dekorací). Zajímavou akci pro celou MŠ zajistil dědeček Báry Marešové, který povozil
děti ve vozíku s koňským spřežením. Od února byl zajištěn pro předškoláky kurz
plavání v bazénu Barrandov.
Pro naši mateřskou školu jsou již tradicí následující akce: Mikulášská nadílka,
vánoční besídka pro děti s rodiči, vánoční koncert, masopustní karneval s maskami,
vynášení Morany a oslava MDD. Největší akcí na závěr školního roku je zahradní
slavnost spojená s vystoupením a s loučením s předškoláky (šerpování + tablo).
Považujeme za velmi důležitou spolupráci se Základní školou Ch.Masarykové ve
Velké Chuchli, kdy se předškoláci jdou podívat do ZŠ, seznámit se s ní a vyzkoušet
si, jaké to je být školákem. Žáci ZŠ spolu s paní ředitelkou a učiteli připravují různé
soutěže a oslavu MDD a žáci 8. tříd se po dvě dopoledne seznamují s provozem
a s prací předškolního pedagoga.
Mám opravdovou radost, že se nám podařilo navázat úzkou spolupráci se ZŠ
Ch.Masarykové, neboť pro děti předškolního věku je velmi důležité, aby plynule
bez stresu přešly z MŠ do 1. tříd. Za to velmi děkuji paní ředitelce Mgr. E. Jančíkové
a kolektivu učitelů ZŠ.
Mohu tak s klidným svědomím prohlásit, že všechny naše plány se nám podařilo
úspěšně zrealizovat a to především díky vysoké odbornosti a profesionalitě všech
učitelek a jejich plnému nasazení ve prospěch všech dětí a spokojenosti jejich
rodičů. O této naší dobré práci svědčí i kladné hodnocení hloubkové inspekce
týmů inspektorek z ČSI (viz: Inspekční zpráva ze dne 21. až 22.10.2009).
Za to patří všem pedagogickým pracovnicím moje poděkování a uznání. Za
bezproblémový chod naší MŠ děkuji i hospodářským pracovníkům a pracovnicím
ŠJ, kteří dokáží vařit dle zásad zdravé výživy. Vaří velmi chutně a je jim odměnou,
že dětem chutná!
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Pro dovršení spokojenosti si musíme pochválit i dobrou a vstřícnou spolupráci se
Sdružením rodičů při MŠ a maminkám velké díky za to, že aktivně pracovaly ve
výboru Sdružení rodičů.
Děkujeme za všechny úžasné a potřebné sponzorské dary od rodičů ve
školním roce 2009/2010, kterých si velmi vážíme - jmenovitě za dar 2 sestav
počítačů do 2 předškolních tříd, od rodičů Karolínky Kábrtové a Honzíka Křena.
Ostatním rodičům, kteří věnovali sponzorský dar se omlouvám, že je nejmenuji,
neboť bych popsala půl stránky. Ještě jednou Vám všem veliké díky!
Závěrem bych chtěla poděkovat zřizovateli Městská část Velká Chuchle za
jejich vstřícnost, pochopení a pomoc při řešení našich problémů, potřeb
a požadavků.
Nechtěla jsem, aby tento můj příspěvek do místního Chuchelského zpravodaje
vyzněl jako soubor chvály a poděkování, ale pracovat v takovém kolektivu kvalifikovaných pracovníků, který má smysl nejen pro odpovědnost, ale i smysl pro kolektivní spolupráci je velkou radostí a poděkování si zaslouží.
Přeji všem našim zaměstnancům, dětem a jejich rodičům, pracovníkům
zmíněných institucí krásné a radostné prožití prázdnin a dovolených. Všem
předškolákům přeji dobrý start do prvních tříd a hezkou vzpomínku na
Mateřskou školu Velká Chuchle.
Celý kolektiv MŠ se těší na shledání se všemi na začátku školního roku
1. 9. 2010!
Alena Kučerová – ředitelka MŠ

PODĚKOVÁNÍ
V příštích dnech se rozloučíme s uplynulým školním rokem tradiční školní akademií, vypustíme do nového života naše deváťáky a společně si po roce náročné, ale
i příjemné, obohacující a tvůrčí práce oddechneme.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým
zaměstnancům za jejich pracovní nasazení, velkou zodpovědnost a vstřícné vztahy, které přispívají k vytváření příznivého klimatu školy.
Současně oceňuji i přístup pana starosty Stanislava Fresla a celého Úřadu Městské části Velká Chuchle, kteří nám pomáhají řešit provozní problémy. Díky této
podpoře, Unii rodičů, sponzorům z řad rodičů a naší účasti v projektu Comenius
jsme zkvalitnili materiální vybavení školy i zkrášlili vnitřní prostory, jež přívětivě
působí na nás všechny i každého návštěvníka.
Slova uznání patří také panu Janu Záglerovi, který ochotně dokumentuje nejvýznamnější školní akce, a ředitelce mateřské školy paní Aleně Kučerové za stále se
rozvíjející velmi dobrou spolupráci.
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Rodičům, dětem a chuchelským obyvatelům přeji slunečné letní dny plné klidu,
pohody a krásných zážitků.
Mgr. Eliška Jančíková

Redakce Chuchelského zpravodaje se připojuje k přání ředitelek MŠ a ZŠ a dovolujeme si popřát všem dětem, učitelům a dalším zaměstnancům ZŠ a MŠ krásné prázdniny a všem chuchelským občanům pohodovou a ničím nerušenou dovolenou.
A protože prázdniny bude mít i redakce Chuchelského zpravodaje, v září se těšíme opět nashledanou.
Redakce

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE,
POBOČKA VELKÁ CHUCHLE INFORMUJE
Letní provozní doba:
Knihovna Velká Chuchle bude mít od 3.7. do 29.8.2010 letní provozní dobu pouze ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 hod.
V týdnu od 2.8. do 8.8.2010 budou mít všechny pobočky zavřeno.
Letní výpůjční lhůty budou jednotně nastaveny takto:
V období od 18.6. do 30.7.2010 je výpůjční lhůta o 4 týdny delší bez možnosti prodloužení. Od 9.8.2010 platí již standardní výpůjční lhůta s možností prodlužovat.
A. Jelínková, knihovnice

ÚSPĚCHY CHUCHELSKÝCH
AEROBIČEK A FITNESS TÝMŮ
TITUL MISTRYŇ ČESKÉ REPUBLIKY PRO AEROBIČKY Z CHUCHLE
Ve dnech 15. – 16.5.2010 se v mladoboleslavském kulturním domě za účasti televizních kamer konalo Mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku a fitness
týmech.
Po kvalifikačních bojích se do finále probojoval fitness tým kategorie 8 – 10 let, fitness tým juniorek a fitness tým seniorek. Ve sportovním aerobiku jsme měly zastoupení ve dvou nejprestižnějších a nejobsazovanějších kategoriích: 8 – 10 let týmy
a seniorky ženy. Do finále vždy postupovalo šest nejlepších z každé kategorie.
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Jako první bylo na programu sobotní finále kategorie 8 – 10 let. Náš fitness tým
ve složení: Adéla Bláhová, Barbora Bohatová, Kristina Čuřínová, Eva Hanzalíková,
Veronika Košumberská, Eva Pospíšilová, Veronika Stádníková, Sára Škorpíková,
Nikol Vosková, vstupoval do bojů o medaile jako startovní číslo šest (poslední tým).
Atmosféra v hale byla strhující a děvčata svou finálovou sestavu předvedla s naprostým přehledem a převahou nad všemi ostatními fitness týmy. Po závěrečném tónu
se na světelné tabuli objevilo hodnocení, které náš tým vyhouplo na první příčku.
Titul Mistryň České republiky byl doma!
Je nutné podotknout, že tento tým ve stejném složení získal titul Mistryň ČR také
v roce 2009. Tudíž obhájil zlato!!
V kategorii 8 – 10 let jsme měly zastoupení také ve sportovním aerobiku – týmy.
Z neuvěřitelné konkurence 29 týmů, se náš tříčlenný tým ve složení : Barbora
Bohatová, Veronika Košumberská a Nikol Vosková, dokázal probojovat do finále,
ve kterém obsadil konečné 6. místo. Tato tři děvčata začala se sportovním aerobikem teprve v listopadu 2009!!! Je to fantastický úspěch, už jenom proto, že mají
dvojnásobnou tréninkovou zátěž, jelikož soutěží také ve fitness týmech.
Nedělní finále zahajovala kategorie 14 – 16 let (juniorky). Náš fitness tým ve složení:
Eva Bečvárová, Andrea Čečrdlová, Kristýna Kudrnová, Matylda Malá, Anna Saslíková, Nikola Ševčíková, Sarah Vegnerová, Alžběta Vernerová, Monika Ziková postupoval z kvalifikace ze druhého místa. Dlouhodobé zdravotní problémy pěti členek týmu
nás přinutily k tomu, že děvčata nastupovala pouze v sedmičlenné sestavě. Takto
oslabený tým ve finálových bojích dokázal udržet druhou příčku a nominovat se na
červnové Mistrovství Evropy a říjnové Mistrovství světa do Eidhovenu.
Za přítomnosti televize ČT 4 Sport proběhlo finále soutěže seniorské kategorie.
Zastoupení ve fitness týmech bylo dvojí. Na závodní ploše se představily nejen závodnice Aerobic teamu VV T.J. Sokol Chuchle, ale také jejich trenérka Veronika Vrzbová.
Fitness tým v netradičním složení – čtyři muži a čtyři ženy, ve kterém závodila
Veronika, se v kategorii step aerobiku umístil na 5. místě.
Seniorský tým kategorie aerobik, ve složení: Táňa Bednářová, Zorka Dušková,
Zdena Janoušková, Barbora Klepalová, Dana Pochylá, Silvie Řeháková, Markéta
Sílová, Barbora Vavroňová se po těžkém boji umístil na fantastickém 3. místě.
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V seniorské kategorii sportovního aerobiku jsme měly ještě jedno želízko v ohni
v podání Ivany Dvořákové, která soutěžila v nejtěžší kategorii seniorky – ženy.
Z konkurence 17 žen se dokázala probojovat vynikajícím výkonem na postupovou
šestou příčku, kterou ve finále obhájila. Je to poprvé, kdy se závodnice z Aerobik
teamu VV z T.J. Sokol Chuchle představila ve finálovém boji v této kategorii. Ivaně
tímto gratuluji a děkuji.
Následující víkend, 23.5.2010, se v pražské sportovní hale na Podvinném Mlýně
konala soutěž Basic cup 2010.
V soutěži se představilo pět zástupců z T.J. Sokol Chuchle, z nichž čtyři odjížděli
s medailemi na krku.
Jen ve zkratce:
Kategorie 8 – 10 let sportovní aerobik týmy (Barbora Bohatová, Veronika
Košumberská, Nikol Vosková) – 1. místo
Kategorie 8 – 10 let fitness aerobik (Sofie Bednářová, Veronika Frantová, Kateřina Hricková, Adéla Klepalová, Tonka Kropáčová, Michaela Skálová, Martina Starýchfojtů, Andrea ‚Šimková, Adéla Šimůnková ) – 2. místo
Kategorie 11 – 13 let fitness aerobik (Lucie Čuřínová, Claudie Hrubošová,
Michaela Klepalová, Diana Kněžínková, Daniela Kolečková, Kateřina Rohová,
Lucie Samcová, Anna Zajíčková) – 2. místo
Kategorie senioři ženy Ivana Dvořáková – 1. místo
Kategorie senioři ženy Silvie Řeháková – 5. místo.
Mgr.Veronika Vrzbová trenérka

MISTRYNĚ EVROPY 2010
KATEGORIE 14 – 16 LET – FITNESS AEROBIC
Eva Bečvárová, Andrea Čečrdlová, Kristýna Kudrnová, Matylda Malá, Anna Saslíková, Nikola Ševčíková, Sarah Vegnerová, Alžbeta Vernerová, Monika Ziková

MISTROVSTVÍ EVROPY VE SPORTOVNÍM AEROBIKU A FITNESS
KLADNO, 2. – 5.6.2010

PÁTÝ ROČNÍK MEMORIÁLU MÍLY MARKA
Za téměř tropického počasí se v sobotu 12. června na hřišti Čechoslovanu
Chuchle odehrál pátý ročník Memoriálu Míly Marka v žákovské kopané. Paní
Marková, která na zahájení turnaje obdržela od vedení Čechoslovanu kytici
a pamětní list, k tomuto dnes již tradičnímu turnaji řekla: „ Turnaj, kterého se
zúčastnilo pět žákovských družstev zahájil předseda Čechoslovanu pan Benkraut. Přítomné přivítal i starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl. Čestný
výkop na zahájení turnaje provedl vnuk Míly Marka Filípek. Celý turnaj proběhl
v dobré pohodě, a náladě zúčastněných. Jen trochu mě mrzí a myslím, že by to
jistě mrzelo i mého manžela Mílu, že chuchelský Čechoslovan nemá v současné
době žákovské družstvo a tak mezi těmi, kterým jsem na závěr turnaje předávala
společně s panem starostou Freslem a manželi Formanovými čestné ceny a upo-
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mínky, družstvo Čechoslovanu chybělo. Žákovští hráči z Velké Chuchle se na turnaji sice objevili, ovšem
v dresech jiných družstev. Pohár
pro vítěze získalo družstvo FC Háje
– Jižní Město. Na druhém místě
skončili žáci Sparty Krč a třetí místo patří žákům družstva FC Radotín.
Ráda bych touto cestou poděkovala vedení chuchelského Čechoslovanu za to, že se turnaj uskutečnil.
Můj obdiv a poděkování patří také
manželům Formanovým, kteří pro
uspořádání turnaje vynaložili mnoho úsilí. A protože ani oni nejsou
lhostejní k tomu, že Čechoslovan Chuchle se nemůže pochlubit žákovským
družstvem, pan Forman se chce pokusit o obnovu družstva mladých fotbalistů.
Věřím, že mu stejně jako já i čtenáři Chuchelského zpravodaje budou držet palce, aby se mu jeho záměr podařilo uskutečnit. Kdo ví, třeba příští pohár pro
vítěze turnaje bude patřit do vitríny chuchelského Čechoslovanu.“ Tolik paní
Marková, které tímto děkuji za rozhovor.
Na závěr si dovolím přidat ještě jednu informaci, která se týká A mužstva dospělých. Tomu se podařilo v letošním ročníku ve své soutěžní II. třídě skupině C obsadit první místo a postoupit do lepší společnosti, kterou pro příští sezónu bude I. B
třída. Blahopřeji a věřím, že se v nové vyšší skupině nejen udrží, ale budou postupovat dál.
Text Jan Zágler

VOLEJBALOVÝ TURNAJ SALÁM-CUP 2010
V sobotu 15.5.2010 uspořádaly volejbalistky z TJ Sokol Chuchle již 7. ročník volejbalového turnaje Salám-Cup pro neregistrované oddíly žen. Počasí nám přálo, po deštivých
dnech začalo nad pěknou volejbalovou hrou i svítit sluníčko. Turnaje se zúčastnila
družstva žen z Košíř, Řeporyjí, Hlubočep, Radotína a Chuchle. Turnaj vyhrálo družstvo
žen z TJ Sokol Košíře a chuchelská děvčata obsadila pěkné 3. místo. Pravidelné pondělní tréninky přinášejí „své ovoce“. Rády přivítáme nové tváře, které si přijdou s námi
zahrát.
Mirka Košumberská a volejbalový oddíl žen
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MEZINÁRODNÍ DOSTIHY V BRATISLAVĚ
23.5. Ondřej Velek, Pavlína Honsová, Helena Šicová a náhradnice Barbora Galatíková odcestovali na mezinárodní žákovské dostihy do Bratislavy, kde kromě domácích, startovali také dva zástupci z Irska.
Prvenství v 1. dostihu na 1200 metrů získala po boji o 1/2 délky irská zástupkyně
Samantha Wynne s klisnou Chiaraluna, na druhém místě dostih dokončila slovenská žákyně Adriana Dianová s klisnou Sting in her Tail , na třetím irský žák Jonathan
Kilahena v sedle Aiolose, na čtvrtém s naše Helena Šicová s Penelopou, pátá Eleonora Šebestová (SR) s Quity, šestý Ondřej Velek (ČR) s Penny, sedmý Richard
Bartoň (SR) se Sorentou, a osmá Pavlína Honsová (ČR) s Flying Lightem.
Ve druhém žákovském dostihu na 1800 metrů splnil roli favorita Szkot s naší
Pavlínou Honsovou, která tak získala druhé životní vítězství, na druhém místě byla
opět Adriana Dianová (SR) v sedle Sumagy, třetí Richard Bartoň (SR) s Nasťou,
čtvrtý Ondřej Velek (ČR) v sedle Senzibile, pátá Eleonóra Šebestová (SR) v sedle
Sazby, šestý Jonathan Kilahena (IRE) s Nasairée, sedmá Samantha Wynne (IRE)
s Pepejeanem a na osmém Helena Šicová (ČR) s Dragoonem.
Podle bodovacího klíče: 1.místo – 10 bodů, 2. místo – 8 bodů, 3. místo – 6 bodů,
4. místo – 5 bodů, 5. místo – 4 body, 6. místo – 3 body, 7. místo – 2 body a 8. místo 1 bod získala celkové prvenství
1. Adriana Dianová
16 bodů
2. Samantha Wynne
12 bodů
3. Pavlína Honsová
11 bodů
Jonathan Killahena
11 bodů
Kromě pěkných čestných cen si žáci z dostihů odnesli další zkušenosti a příjemné zážitky z přátelského setkání s adepty žokejského řemesla ze zahraničí.
Za SŠDSaJ ve Velké Chuchli Ing. Marcela Sýkorová
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JAN VERNER VÍTĚZEM TRADIČNÍHO
MEZINÁRODNÍHO UTKÁNÍ ŽÁKOVSKÝCH JEZDCŮ
ČR – SLOVENSKO
13.6. se uskutečnil další díl seriálu žákovských dostihů O pohár společnosti
Pražská energetika, a.s. – Hippospol Cup 2010, jehož součástí byly dva mezinárodní žákovské dostihy.
V prvním dostihu, Memoriálu Miloslava Nového (Ceně Hippospolu) na 1800 metrů se do startovacích boxů postavilo 13 koní, z nichž velmi lehce o tři délky zvítězil
pětiletý Gardes s Tomášem Vrajem, ze stáje Kovotvar Tvarůžek, trenérky Ing. Zdeny Havlíčkové, na druhém místě docválal Mack The Knife s Janem Vernerem, třetí
Kahili King s Filipem Koplíkem, čtvrtá Irish Fire s Pavlínou Honsovou, pátá Wolmanka s debutujícím Danielem Zurynkem. Dále cílem proběhli: Oceane s Petrou Prenerovou, Tankietka s hostující Adrianou Dianovou, Sapfó s Helenou Šicovou, Lingren
s Markétou Dostalovou, Chasconi s Veronikou Fricovou, Barak s hostem Michalem
Demo, Mafira s Žanetou Zábranovou a Weismüler s Hanou Růžičkovou.
Do druhého dostihu, Ceny náměstkyně primátora hlavního města Prahy Ing.
Marie Kousalíkové na 1400 metrů, odstartovalo 9 koní. Krátce po startu sedlo
hnědky Antonia Pia opustila hostující Lucia Urbaničová, která naštěstí neutrpěla
vážné zranění. V cíli byla první jistě o 3 délky Labbela, ze stáje Meran, trenéra Jiřího
Hurta s Janem Vernerem, druhý Tulum s Filipem Koplíkem, třetí Roseburn s Bárou
Galatíkovou, čtvrtá Icy Spicy s Pavlínou Honsovou, pátá Calabrie s Markétou
Dostalovou, šestý Golden Winner s Veronikou Fricovou, sedmý Tennessee Dancer
s Adrianou Dianovou a osmý Enyky Benyksy s Tomášem Vrajem.
Podle bodovacího klíče pro mezinárodní utkání (1. místo – 10 bodů, 2. místo - 5
bodů, 3. místo - 3 body, 4. místo – 2 body, 5. místo - 1 bod),
1. místo
získal dvojnásobný žákovský šampión Jan Verner (17 bodů)
2. místo
Filip Koplík (12 bodů)
3. místo
Tomáš Vraj (10 bodů)
4. místo
Pavlína Honsová (6 bodů)
5. místo
Barbora Galatíková (5 bodů)
6. místo
Daniel Zurynek a Marketa Dostalová (oba 1 bod).
Vítězové, umístění, hosté a ostatní účastníci obdrželi z rukou Ing. Marie Kousalíkové, která nad žákovskými dostihy převzala záštitu, zlaté a stříbrné poháry, podkovičky pro štěstí a věcné ceny.
Pro Jana Vernera, Filipa Koplíka, Tomáše Vraje a Markétu Dostalovou byly tyto
žákovské dostihy poslední. V průběhu měsíce června je čekají závěrečné zkoušky
a po jejich úspěšném vykonání nebudou již mít před jménem zkratku žk.
Děkujeme všem trenérům a majitelům, kteří pro tyto dostihy poskytli své koně.
Za SŠDSaJ ve Velké Chuchli Ing.Marcela Sýkorová
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KLUSÁCKÝ DOSTIH ŽÁKŮ
– MEMORIÁL OTAKARA KROUŽECKÉHO
10.6. se v průběhu klusáckého odpoledne
konal také dostih žáků, do kterého nastoupilo
8 koní a jezdců v sulkách. Nejzkušenějším
(i mezinárodně) a také jediným žákem mezi
děvčaty na startovní listině byl David Dobrovolný v sulce Yanilidou Meadow ze stáje Hypokramed, trenérky Veroniky Chaloupkové, který
v dostihu lehce o 4 ¼ délky zvítězil. Druhý
doklusal Witendo z naší stáje s Hanou Vašíčkovou, třetí Sipo Viola s Kateřinou Špakovou,
čtvrtý Big Heigerjen s Eliškou Szabovou ze
stáje Hippospol Velká Chuchle, pátý školní,
čtrnáctiletý veterán Leutnant Arnie s Lucií Přibylovou, dále Raissa du Roumois s Barborou Kalitovou, Volomite Cub s Petrou Grimovou a pro cválání diskvalifikovaný Splach Volo s Veronikou Chodorovskou.
Pro vítězný tým a jezdkyně Hanku a Katku, umístěné na 2. a 3.místě byly připraveny poháry, které tradičně předala rodina známého dostihového fotografa Otakara Kroužeckého.
Za SŠDSaJ ve Velké Chuchli Ing. Marcela Sýkorová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme těm spoluobčanům, kteří dosáhli
v červnu 2010 významného životního jubilea:
Emilie Řehořová, Růžena Benešová,
Růžena Vejskalová
Do dalších let všem přejeme to nejdůležitější
- pevné zdraví a dále hodně štěstí a životní pohody.

Chuchelská miminka
V měsíci květnu se narodila
Eliška Špačková
Elišce přejeme do života hodně zdraví a štěstí.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje
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ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a.s.
Na základě nabídky Pražské plynárenské, a.s. připravujeme novou službu pro
občany naší městské části. Jedná se o projekt tzv. mobilní obchodní kanceláře,
která bude v pravidelných intervalech a na sjednaném místě k dispozici našim
občanům – odběratelům zemního plynu a jejím prostřednictvím si mohou stávající
i potencionální zákazníci Pražské plynárenské a.s. vyřídit záležitosti, související
s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst.
Termíny přistavení:  dne 10.07.10 od 12,30 do 15,00 hod.
 dne 25.08.10 od 14,30 do 17,00 hod.
 dne 17.09.10 od
9,00 do 11,30 hod.
 dne 20.10.10 od 11,00 do 13,30 hod.
 dne 14.11.10
od 12,30 do 15,00 hod.
 dne 20.12.10 od
9,00 do 11,30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter,
označeném logem Pražské plynárenské,a.s., zaparkovaném u budovy ÚMČ Praha-Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha 5
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :
 zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
 změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
 převzetí reklamace
 výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
 informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
 tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech 267175174 a 267175202 .
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

PUBLIKACE „MALÁ A VELKÁ CHUCHLE“
Městská část Praha – Velká Chuchle vydala obsáhlou publikaci o Malé a Velké
Chuchli. Autor publikace, kronikář MČ Mgr. Tomáš Hromádka, se na více jak 100
stranách věnuje minulosti i současnosti této lokality, přírodě, památkám, školství,
spolkovému životu, kultuře, dostihovému sportu, osobnostem, které žily v Chuchli
atd. Kniha doplněná řadou zajímavých fotografií určitě potěší nejen obyvatele tohoto
regionu, ale i další zájemce. Cena publikace činí 335,- Kč a je možné ji zakoupit
v sídle Úřadu MČ Praha – Velká Chuchle, U Skály 262/2, Praha – Velká Chuchle –
kontaktní tel. 257941041, 257940092 nebo v Místní knihovně (Klubový dům), Starochuchelská 20, Praha – Velká Chuchle - kontaktní tel. 257940489 p. Jelínková.
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
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KONTEJNER NA ŠATSTVO
V sobotu 5. června firma Diakonie Broumov konečně přistavila slíbený kontejner
na obnošené šatstvo, do kterého mohou občané vhazovat kromě oblečení rovněž nepotřebné deky, lůžkoviny, přikrývky, ručníky, záclony, příp. i boty (prosíme vhazujte jen v čistém stavu). Kontejner je umístěn na Náměstí Omladiny
u tříděného odpadu.
Věříme, že naši občané se tento kontejner naučí hojně využívat, zbaví se nepotřebných věcí a zároveň pomohou těm, kteří to skutečně potřebují.
J. Hanlová, tajemnice ÚMČ

Z DOŠLÉ KORESPONDENCE
Obracím se na Vás s prosbou o uveřejnění mého poděkování pánům Jiřímu Kryštůfkovi a Jiřímu Koktovi v Chuchelském zpravodaji.
Oba pánové ochotně a ihned reagovali na mou prosbu o záchranu naší kočky,
která vylezla do vrcholu stromu v zahradě souseda a poté se bála sama slézt dolů.
Marné bylo volání a lákání. Jmenovaní pánové
s pomocí jejich vysokého žebříku kočku odchytili
a tím jí určitě zachránili.
Ještě jednou oběma pánům touto cestou děkuji za
příkladnou laskavost, ochotu a Vám za uveřejnění.
S pozdravem N. Doležalová

CHUCHELSKÁ STUDÁNKA
Po osmi letech jsme se mohli v Chuchelském háji
potěšit zrcadlící se hladinou naší jediné studánky.
Naposledy to ovšem bylo v období katastrofálních
záplav…
Vladislav Veselý

INZERCE

PRAVIDELNÉ VENČENÍ
Hledám pravidelné venčení pro dvouletou fenku Parson Russell Teriera.
Od pondělí do pátku, každý den na hodinu, mezi 12,00-14,00 hod.
Lokalita “ Na hvězdárně”. Odměna 150,- Kč/ hod.
V případě zájmu volejte 602 458 632.
Děkuji K. Pardubická
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VILY CHUCHLE INFORMUJÍ CHUCHELSKÉ OBČANY
VILY CHUCHLE – Průběh projektu
Developerský projekt VILY CHUCHLE
pokročil do další fáze příprav. O vývoji
projektu Vás průběžně informujeme.
V současné době pokračují jednání na
dotčených úřadech a zároveň se
dokončuje dokumentace pro územní
rozhodnutí.
Zásadním milníkem ve vývoji projektu
bylo jednomyslné schválení konceptu
zastavěnosti území, které zaznělo na březnovém zasedání ZMČ Velká Chuchle.
Nadále platí dohoda s panem starostou
Freslem, že veškeré důležité fáze projektu
budou předem představeny a konzultovány se zastupitelstvem městské části.
Zahájení první fáze projektu je v plánu
na konec léta, kdy také proběhne archeologický průzkum pozemku. Jakmile
budou vydána příslušná povolení, bude
započata výstavba areálových komunikací v jednotlivých etapách projektu a současně se spustí příprava stavby typových
vil. V průběhu léta společnost FINEP dokončí výstavbu své části projektu a odveze
zeminu, kterou dočasně deponovala na naše pozemky.
Koncepce fasád a dispoziční řešení
Vily Chuchle se již rýsují v jasných obrysech. Finální podobu získává nejen vnitřní
uspořádání jednotlivých rodinných vil, ale také koncepce fasád. Jsme přesvědčeni, že promyšlené dispoziční řešení je pouze jednou polovinou kvalitního projektu.
Nezbytnou podmínkou pro spokojenost budoucího majitele je celkové vzezření vily
včetně vnějšího uspořádání.
Tvůrčí uskupení architektů „A69 – architekti s.r.o.“ předložilo několik zdařilých
návrhů, ze kterých byly vybrány ty, které jednoznačně podtrhnou moderní výraz
vilové zástavby. Původní svažitost terénu přirozeně napomohla k vytvoření zajímavě posunutých prostorů. Výsledkem je nejenom dojem dvou vzájemně se prostupujících objektů, ale i logické dělení jednotlivých funkčních celků.
Citlivá volba odlišných fasádních materiálů dopomohla zvýraznit druhé nadzemní
podlaží, které tak oproti tmavšímu odstínu spodního patra působí přirozeně odleh-
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čeným dojmem. Díky dostatečně dimenzovaným proskleným plochám je v objektech kvalitní denní osvětlení. Tyto plochy jednak
v obývací části zvýrazňují propojení terasy
a zahrady s interiérem, jednak v ložnicovém
patře podtrhují jedinečné umístění projektu
s krásným výhledem na údolí Vltavy.
Poslední úpravy nyní probíhají na dispozičním řešení jednotlivých typových vil. Snahou
je minimalizovat množství nevyužitelné plochy v interiéru a nabídnout dostatek místa
pro jednotlivé místnosti.
Pojetí vnitřního uspořádání nám popsal
pan Miroslav Němec, manažer prodeje: „Naší
základní snahou je vytvoření promyšleného
interiéru, který nabídne všem obyvatelům
dostatek prostoru pro jejich potřeby. Již
samotný vstup do vily je prostorný a nepůsobí stísněným dojmem. V přímé linii
navazuje vstup přes schodiště do obývací části s jídelnou a kuchyňským koutem.
Spojením těchto funkcí vznikl velkorysý prostor, který skýtá mnoho možností pro
individuální interiérové úpravy. O dostatek světla se starají prosklené plochy a útulnost obývacího pokoje podporuje u většiny typů vil standardně dodávaný krb.
V přízemí dále můžeme nalézt pracovnu, která poslouží také jako hostinský pokoj
nebo lze upravit dle přání klienta na domácí kancelář. U některých typů lze tuto
kancelář zcela oddělit od ostatních částí vily. Soukromá část ve druhém nadzemním podlaží je rozdělena na pokoje dětí a hlavní ložnici rodičů, která disponuje
průchozí šatnou a vlastní koupelnou s oknem. Všechny typové vily pak poskytují
několik šaten, místnost pro domácí práce, přípravy pro umístění vestavných skříní
a v neposlední řadě sklad navazující na garážové stání. Všechny zmíněné aspekty
jsou podporovány nabídkou několika variant vil, tak aby klient mohl vybírat dle
svých potřeb a především bez větších kompromisů.“
Miroslav Němec, Sales Manager
REFLECTA Development a.s.
e-mail: miroslav.nemec@reflecta.cz, mobil: 725 775 717

Zahájení prodeje
V první vlně prodeje a výstavby, která bude zahájena do konce roku 2010, je nabízena I. a IV. etapa projektu. V obou variantách evidujeme již několik zájemců, se kterými jednáme. Rozsáhlé území nabízí hned několik možností umístění nového bydlení.
„Chcete bydlet u lesa obklopeni zelení či preferujete nerušený výhled do kraje?“ Od
začátku měsíce července bude na webu www.vilychuchle.cz zpuštěn rezervační sys-
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tém, ve kterém si budou moci zájemci vybranou vilu předběžně rezervovat. Společně
s tím budou již zveřejněny půdorysy jednotlivých nabízených vil.
Vybírat můžete z těchto typů rodinných vil:
Vila

Průměrná
velikost parcely

Průměrná užitná Garážová
plocha vily
stání

V1

500 m2

180 m2

1

V2

800 m

2

2

2

900 m

2

2

2

1300 m

2

2

2

V3
V4

260 m
290 m
350 m

Poznámka
dvojvila

Vícegenerační

Nové obchodní prostory
V tuto chvíli byl dokončen základní koncept budovy včetně dispozičního uspořádání obchodních jednotek. V současné době již jednáme s několika možnými provozovateli restaurace s kavárnou. Další obchodní prostory jsou vyčleněny pro malou
prodejnu potravin, kde taktéž evidujeme první zájemce. Objekt nabízí ještě cca
150m2 volných ploch, které mohou být variabilně rozděleny na menší jednotky.
Přirozeně se zde nabízí možnosti pro místní podnikatele k otevření nových provozoven, jako jsou např. kadeřnictví, kosmetika, rehabilitace/masáže a jiné. Smyslem
dané koncepce je nabídnout jak místním, tak novým obyvatelům základní občanskou vybavenost v moderním prostředí, která aktuálně ve Velké Chuchli chybí. Dle
dohody s panem starostou Freslem se nachází v budově ještě prostor o výměře
cca 150m2, který je vyčleněn pro potřeby městské části Praha Velká Chuchle.
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA ČERVENEC 2010
2. pátek - 17 a 1930 hodin

TIT

(GB)

11. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(ITA/FR)

MUŽ NA LANĚ

PROMĚNA

7.srpna 1974 vstoupil mladý Francouz nezákonně na lano natažené
mezi dvěma newyorskými dvojčaty, tehdy nejvyššími budovami
světa. Po asi hodinovém představení byl zatčen, odvezen na psychologické testy a posléze uvězněn. V dokumentu účinkují Philippe
PETIT, Jean Francois HECKEL, Jean-Luis BLONDEAU, Annie ALLIXOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

Jeane, pohlcená psaním svého prvního románu, začíná pozorovat
kolem sebe znepokojující změny. Její tělo se začíná měnit, ale nikdo
v jejím okolí to nepozoruje. V hlavních rolích mysteriózního dramatu
Sophie MARCEAUOVÁ, Monica BELLUCIOVÁ, Andrea Di Stefano,
Thierry NEUVIC.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

3. sobota - 17 a 1930 hodin

KATKA

16. pátek - 17 a 1930 hodin
TIT

(GB)

MOON
To nejtěžší, co tě může potkat 250 000 mil od domova, jsi ty sám.
Astronautovi Samovi po třech letech práce na měsíční základně
zbývají dva týdny k návratu na Zemi. Začínají se mu dít ale podivné
věci. V hlavních rolích sci-fi Sam ROCKWELL, Kevin SPACEY(hlas),
Dominique Mc ELLIGOTTOVÁ, Rosie SHAWOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

MLU

(ČR)

Film Heleny Třeštílkové je unikátním časosběrným dokumentem,
mapujícím čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného
zápasu se závislostí. Proč začala brát drogy? Jak sama říká – chtěla
se lišit.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

17. sobota - 16 a 19 hodin

TIT

(USA)

ROBIN HOOD
4. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(FR/ITA)

RICKY
Setkání dvou obyčejných lidí dá vzniknout magickému citu-lásce.
Z té se narodí neobyčejné dítě. Jak se k příběhu dítěte, kterému rostou křídla, postaví jeho rodina? V hlavních rolích sci-fi komediálního
dramatu Sergi LOPEZ, Alexandra LAMYOVÁ, Chris BOLTLI.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

Nové zpracování legendy o slavném anglickém zbojníkovi, který
hájil své bližní před zvůlí těch, kteří spoléhali na to že anglický
král je na křížové výpravě. V hlavních rolích Russell CROWE,
Cate BLANCHETTOVÁ, Mark STRONG, Max von SYDOW, William HURT.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné

18. neděle - 16 a 19 hodin
9. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

DVOJKA
Veronika s Michalem jsou spolu pět let a jejich vztah dospěl na
křižovatku. Ona touží ještě něco zažít, on se chce usadit. Odjedou
proto spolu na poslední dovolenou do Skandinávie a zažijí obyčejně
neobyčejné dobrodružství, které dá jejich životům nečekanou reflexi. V hlavních rolích Kristýna NOVÁKOVÁ, Jakub WAGNER, David
MÁJ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

10. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

TIT

(USA)

PROKLETÝ OSTROV
Izolovaný ostrov uprostřed oceánu a na něm přísně střežená klinika pro ty nejtěžší případy. Sem přivádí detektiva Teddyho a jeho
kolegu pátrání po šílené vražedkyni, která zmizela ze své cely ve
vězení. V hlavních rolích Leonardo Di CAPRIO, Mark RUFFALO,
Ben KINGSLEY, Michelle WILLIAMSOVÁ, Max von SYDOW, Emily
MORTIMEROVÁ.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži nepřístupno

(RUS)

ADMIRAL
Nejdražší a největší ruský filmový projekt otevírá nepříliš oslavovanou kapitolu dějin – boj proti bolševikům. Když admirál Kolčak
prchal před Rudou armádou, jeho vlak s carským pokladem střežili
českoslovenští legionáři. V hlavních rolích historického dramatu
Sergej BEZRUKOV, Konstantin KHABENSKY, Elizavetta BOYARSKAJA, Anna KOVALCHUKOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

Od 19. 7. 2010 do 31. 7. 2010

KINO NEHRAJE

Změna programu vyhrazena

tel. 257 910 322

CHCETE UŠETŘIT...

Fiesta

Focus

Fusion

Kuga

Mondeo

Transit

Plzeňská 130/221, Praha 5  Motol, tel.: 257 288 118 • Strakonická 25, Praha 5  Smíchov, tel.: 257 321 221

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY PRÁVĚ TEĎ!
na www.fordamb.cz
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