CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ
Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

3/2007

STAROSTA INFORMUJE
Dne 5.2.2007 se konalo 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle, kde bylo m.j. projednáno:
ZMČ schválilo:
■ jmenování Mgr. Elišky Jančíkové do funkce ředitelky Základní školy Charlotty
Masarykové, Starochuchelská 240, Praha – Velká Chuchle s účinností od
6.2.2007.
■ v souladu s Cenovým věstníkem č. 15/2006 ze dne 6.12.2006 a výměru MF č.
01/2007 b.5 ceny nájemného včetně služeb za hrobové místo na hřbitově ve
Velké Chuchli s účinností od 1.2.2007:
Urnový háj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,- Kč/rok
Starý hřbitov – urnový hrob . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,- Kč/rok
hrob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325,- Kč/rok
dvojhrob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525,- Kč/rok
U ostatních hrobových míst nestand. rozměrů se provede ocenění jednotlivě podle rozměrů.
■ platový výměr ředitelky MŠ Velká Chuchle Dagmar Vostřákové dle předloženého
návrhu.
■ uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – nemovitost č.p. 400 v ulici Starochuchelská, na dobu určitou do 31. 3. 2007, cena nájmu 10 tis./měsíc, aby se
smluvně ošetřil faktický stav s dosavadním uživatelem.
■ v souladu s Usnesením RHMP č. 112 ze dne 30. 1. 2007 předložení požadavků
na investiční akce a neinvestiční dotace MHMP.
Neinvestiční dotace:
1. Dotace na provoz nové MŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 tis. Kč
Investiční akce:
1. Rekonstrukce komunikací a chodníků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 mil. Kč
2. Rekonstrukce byt. domu Vojtěška II. etapa . . . . . . . . . . . . . . 1,5 mil. Kč
3. Výstavba haly pro sklad. hospodářství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 mil. Kč
4. Strojní vybavení ÚMČ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 mil. Kč
Dále Vám předkládám informace ze 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Velká
Chuchle, které se konalo dne 26. 2. 2007.
ZMČ schválilo:
■ rozpočtové úpravy na rok 2007 – navýšení rozpočtu MČ Praha – Velká Chuchle
o 1 063 tis. Kč (zapojením daru Prahy 5 , daru ČS, a.s. a vlastních zdrojů z minulých let) a výdaje na opravy komunikací Zbraslavská, na zhotovení infocedulí, za
materiál pro MŠ, na úpravy hřiště u MŠ, na příspěvek pro MŠ na mzdy v souvislosti s otevřením další třídy, na příspěvek ke 100. výročí založení TJ Sokol.
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■ dodatek

č. 5 k Darovací smlouvě ze dne 19.12.2002 mezi ČS, a.s. a MČ Praha –
Velká Chuchle a prodloužení čerpání povodňového daru na MŠ do 30. 6. 2007.
■ uzavření Rámcové smlouvy o provádění exekucí s Exekutorským úřadem Praha
4 o provádění exekucí.
■ uzavření dodatku k pojistné smlouvě č. 7720153533 s pojišťovnou Kooperativa,
a.s. na pojištění objektu č. 400.
■ poskytnutí finančního daru na nákup knih v roce 2007 pro místní knihovnu.
■ 9 člennou školskou radu při ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240/38,
Praha 5 pro funkční období do r. 2008 v tomto složení:
za zřizovatele: Bc. Olga Kuzníková, Mgr. Lenka Felixová, Jan Zágler,
za zástupce rodičů: Mgr. Martina Schönbauerová, Mgr. Ilona Kněžínková, Ing.
Josef Vrběcký,
za zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Tomáš Hromádka, Jitka Semotánová, Mgr. Lenka Kočišová.
■ návrh na pojmenování nové ulice mezi Malou a Velkou Chuchlí, a to „Mezichuchelská“ a předložení tohoto návrhu MHMP ke schválení.
■ na základě žádosti p. Vejvody o prodej části pozemku parc. č. 651 v k.ú Velká
Chuchle za účelem pozdějšího sloučení s pozemkem parcely č. 652, 653, 654
(výbor majetku obce prodej nedoporučil) vyvěšení záměru na prodej – varianta
č. 2 za tržní cenu.
■ dle doporučení výboru majetku obce vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.
č. 572 o výměře 22 m2 (dle znaleckého posudku) a části pozemku parc. č. 1166/1
o výměře 6 m2 (dle cenové mapy) vše v k.ú. Velká Chuchle.
■ v souladu s vyvěšeným záměrem prodej pozemku parc. č. 233/30 o výměře 32
m2 v k.ú. Velká Chuchle za cenu dle cenové mapy.
■ důrazně vyzvat stavební firmu, která provádí vrty v souvislosti se stavbou vil Na
Hvězdárně a znečišťuje potok a rybníček v Libři k nápravě, jinak bude podán
podnět správnímu orgánu.
■ aby MČ učinila potřebné kroky v souvislosti s parkováním vozidel v zatáčce
a v ulici k Podjezdu a podání návrhu na zřízení obytné zóny se sníženou rychlostí v oblasti Malé Chuchle.
ZMČ vzalo na vědomí:
■ informace starosty o českém sportovně-společenském projektu „BIGMAN“,
(terénní triatlon a dlouhý triatlon), který se uskuteční v září t.r. nna území Malé
a Velké Chuchle pod záštitou primátora hl. m. Prahy.
■ informaci starosty o návštěvě p. Němce z novin „24 hodin“ a informaci o nabídce
zveřejnění aktuálních informací o naší MČ.
■ informaci starosty o jednání o finančním vypořádání hospodaření naší MČ za rok
2006, kterého se s tajemnicí zúčastnil na MHMP dne 13. 2. 2007 s tím, že bylo
požádáno o dokrytí výdajů spojených s povodněmi v období březen – duben 2006.
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■ informace

starosty o průběhu Valné hromady SK Čechoslovanu Chuchle.
starosty o činnosti MO Českého rybářského svazu a jejich konferenci.
■ informaci starosty o jednání s velitelem MP Zbraslav ing. Plachtovičem.
■ informaci p. Rysa o udržovacím řezu topolu na ulici Dostihová.
■ informace Mgr. Schönbauerové o jednání výboru pro kulturu, sport a volnočasové
aktivity a iniciativě zabezpečit pro obec vystoupení Pražské mobilní zvonohry.
■ informace Mgr. Schönbauerové o připravované akci pro seniory – kulturním programu v MŠ, který bude po dohodě s ředitelkou MŠ p. Vostřákovou uspořádán
před Velikonocemi.
■ informace Mgr. Schönbauerové o připravované akci, kterou pořádá ÚMČ Praha
– Velká Chuchle ve spolupráci s TJ SOKOL CHUCHLE a to „Masopustní procházku masek dětí a dospělých“, která se uskuteční 4. 3. 2007 od 10.00 hod.
■ poděkování p. Kuzníkové SDH za dokončení likvidace zábradlí v Malé Chuchli.
■ informace p. Kuzníkové o změnách v městské hromadné dopravě s platností od
4. 3. 2007 s tím, že v Malé Chuchli budou autobusy stavět na znamení.
■ informace Ing. arch. Vokurky o jednání stavebního výboru a doporučení výboru
souhlasit se změnou projektu na akci „Obchodní centrum GLORIA PLUS“ u křižovatky Dostihová – Strakonická.
■ informace p. Vokurky o projednání záměru oplocení stavebního pozemku společnosti FINEP (oplocení pletivem do výšky do 1,80 m k zabránění černých skládek) a o souhlasném doporučení výboru.
■ doplňující informace Mgr. Hromádky o jednání s velitelem MP a jednání o bezpečnostní situaci v Chuchli, o problému fekálních vozů, o měření rychlosti radary
a kontrolách prováděných psovody.
■ informace p. Hromádky o katalogu „Cestujeme po Čechách“ a „Publikaci o Praze“.
■ informaci pana Hromádky o nabídce firmy MAROLI – tj. vydání publikace o naší
městské části, kde by se propagovala kultura, příroda, školství, byly by zveřejněny informace o spolcích atd. a současně schválilo, aby se pokračovalo v jednání
p. starosty a Mgr. Hromádky se zástupcem firmy p. Vyskočilem s cílem vydat
publikaci.
■ informaci p. Hromádky o tom, že natočil s ČT šot o Vápence.
■ informaci tajemnice o jednání starosty a tajemnice s tiskárnou a grafičkou o nové
titulní straně a grafických úpravách Chuchelského zpravodaje.
■ pozvání Mgr. Schönbauerové na Valnou hromadu TJ SOKOL, která se uskuteční
při příležitosti 100. výročí založení Sokola dne 3. března 2007 v 15.00 hod.
■ informace

Členům ZMČ byly předány:
■ materiály, týkající se posouzení variantního komunikačního propojení přes ČD ve
Velké Chuchli, v souvislosti s připomínkami občanského sdružení Zdravá Chuchle, a to znalecký posudek, záznam z jednání dne 8.2.2007, rozhodnutí MŽP, rozhodnutí MHMP OOP a vyjádření SDŽC.
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Dne 7. 3. 2007 proběhlo 4. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Velká
Chuchle, na kterém
ZMČ schválilo:
■ dle doporučení výběrové komise uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor
ve Starochuchelské č.p. 400, Praha 5 – Velká Chuchle s p. Petrem Kotalem na
dobu určitou dle dohody na 5-7 let, s nájemným 15 tis/měs. a prominutí platby
nájemného po dobu 3 měsíců z důvodu nutných stavebních úprav pronajatých
prostor.
Stanislav Fresl – starosta

Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva v plném znění jsou k nahlédnutí u tajemnice ÚMČ.

INFORMACE STAROSTY O POSTUPU
STAVEBNÍCH PRACÍ NA ÚZEMÍ
MČ VELKÁ CHUCHLE
V Chuchelském zpravodaji č. 10/2006 bylo hodnoceno dokončení stavebních úprav
a otevření křižovatky ul. Dostihová – Radotínská a naznačen předpokládaný postup
ostatních staveb. Protože se v obci v poslední době vyrojila řada „zaručených zpráv“
považujeme za nutné uvést tyto informace:
■ komunikace

propojení Malá – Velká Chuchle:
práce pokračují podle původního programu a předpoklad zprovoznění je červenec
2007. Při pohledu z křižovatky je patrný postup na protihlukové stěně a hrubých terénních úpravách, které jsou prováděny na již položených sítích včetně rekonstrukce vodovodu a položení dešťové kanalizace. Při průjezdu Strakonickou ul. ve směru od Prahy
je možno vidět dokončené potrubí dešťové kanalizace těsně před zaústěním do průniku tělesa Strakonické ul. Na základě striktního požadavku hygienika byla vyměněna
investorem IDS okna u všech sousedících objektů, kde nebyla splněna norma hlukové
ochrany. Je zahájeno dláždění chodníků u přilehlých rodinných domků a bylo dokončeno parkoviště a příjezdová cesta k tenisovým kurtům;

■ zkapacitnění

potoka Vrutice:
v úseku od křižovatky ul. Dostihová – Radotínská až po soutok s Vltavou pokračuje
projektová příprava, kde posledním podstatným závěrem je to, že při stavbě sníženého
koryta bude larsenová stěna použita pouze na jeho levé straně. Pravou stranu u rodinných domků bude tvořit kamenný břeh bez beraněných larsen, jehož koruna bude
min. 1,5 m od oplocení rodinných domků. Mezi oplocením a korunou břehu bude 1,5 m
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široký zelený pás s osázením zeleně, která opticky i hlukově oddělí přilehlé rodinné
domky od provozu na komunikaci. Chodník ve směru ke Strakonické ul. po levé straně
komunikace bude obnoven a rozšířen. Od domů č.p. 123 a č.p. 238 budou stavební
práce koordinovány se stavbou protipovodňových opatření. Ke všem rodinným domkům budou provedeny nové mostky včetně přívodu sítí. Nově budované koryto bude
mít od křižovatky u Startu až po Vltavu plynulý spád bez jakýchkoliv stupňů („a přehrad“) a jeho profil bude zabezpečovat odtok přívalových vod z celého povodí potoka
Vrutice. Množství dešťových vod je navyšováno postupující výstavbou nejen ve Velké
Chuchli, ale i ve Slivenci a koryto potoka musí být dimenzováno na max. předpokládaný průtok. Pokud jde o „zaručené zprávy“ o likvidaci topolu před domem č.p. 77 v ul.
Dostihové, je třeba říci, že tyto zprávy jsou předčasné, žádné rozhodnutí o jeho odstranění vydáno nebylo a podle platného zákona odbor životního prostředí MHMP pouze
konstatoval, že tento topol není památným stromem. Možnost jeho zachování je v současné době projektantem prověřována;
■ komunikace

Na Hvězdárně – 0001 „serpentiny“:
v současné době probíhá kácení stromů a zeleně v místě vlastní serpentiny. Odstraněná zeleň bude nahrazena po dokončení stavby prvním osázením 2.503 ks nových
stromů, po prvním roce opakované vysázení 707 ks nových stromů s povinností investora zabezpečovat jejich péči po dobu 5 let. Budovaná komunikace bude mít parametry pro autobusovou dopravu, usnadní zejména v zimním období průjezd nevyhovující
serpentinou a po jejím dokončení bude předána do péče TSK Praha. Investorem je
Odbor městského investora hl.m. Prahy, přímým investorem, který bude zabezpečovat
realizaci a koordinaci prací a problematiky s přilehlými objekty je společnost ISTAR. Ve
výběrovém řízení na Odboru městského investora MHMP dne 12.3.2007 byla vybrána
i prováděcí firma, která vlastní stavební práce zahájí během jednoho měsíce. O možnosti kontaktu na obě společnosti budou občané přilehlé oblasti včas informováni.
Další informace o podrobnostech této poměrně složité stavby budou podány po vlastním zahájení stavby;

■ návrh na posunutí železniční zastávky ČD do prostoru u křižovatky ul. Radotín-

ská – Dostihová:
tato záležitost je ze strany ÚMČ Praha – Velká Chuchle iniciována již od r. 2003, kdy
byla prověřována možnost její realizace v souvislosti s tehdy plánovaným vysokorychlostním železničním koridorem. Vzhledem k tomu, že koridor mezi Berounem a Prahou
je definitivně odsouhlasen v tomto úseku jako tunel, bylo vyvoláno další jednání s SŽDC
– ČD, ze kterého vyplynulo, že traťový úsek mezi Berounem a Prahou bude celkově
rekonstruován, protože se předpokládá příměstská osobní doprava v obou směrech
v intervalu 15 min., zesílení nákladní dopravy a další zvýšení frekvence tzv. tangenciální
nákladní dopravy přes železniční most v Malé Chuchli, která umožňuje tuto dopravu
odklonit od středu Prahy. To vše předpokládá trvalou existenci čtyř kolejí. Bezpodmí-
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nečnou podmínkou možnosti umístění nástupního peronu ve směru od Prahy je koordinace se stavbou nadjezdu přes ČD před železničním přejezdem. Nástupní peron ve
směru do Prahy se zatím předpokládá v prostoru od restaurace Start k závodišti.
Upřesnění vzájemné koordinace těchto staveb proběhne v průběhu zpracování „technicko-ekonomické studie (TES) Praha Smíchov – Beroun“, jejíž součástí bude mimo
jiné i eventuelní přemístění zastávky Praha – Chuchle do nové polohy mezi oběma
investory, tj. mezi ČD a Technickou správou komunikací hl.m.Prahy, zastoupenou IDS;
■ přemostění

ČD:
tato stavba je dlouhá léta součástí územního plánu HMP a je součástí i současného platného územního plánu. Podle obecně závazné vyhlášky č.32/1999 Sb. hl.m.
Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru HMP ve znění pozdějších
předpisů je i součástí seznamu veřejně prospěšných staveb. V současné době
probíhá územní řízení, ve kterém jsou projednávány technické náležitosti tohoto
řízení vč. řešení připomínek účastníků řízení, zejména pak vlastníků přilehlých
objektů a vazeb na ČD a celého komunikačního propojení. Je pochopitelné, že
stavba vyvolává svým rozsahem a významem řadu připomínek a dotazů. Méně
pochopitelné však jsou připomínky „nechceme nadjezd – tady musí být tunel“,
protože nejen projekt, jeho oponentura, se kterou byli občané seznámeni, ale
i znalecký posudek znovu dokazují, že tunel je v tomto místě stavebně, technicky
a ekonomicky nevhodný, ne-li přímo nerealizovatelný. Stejně těžko pochopitelná je
i připomínka typu „nechceme nadjezd ani tunel, chceme zachovat závory, aby si
tudy nikdo ze Slivence a okolí nezkracoval cestu“. Dříve než přemostění ve Velké
Chuchli bude dokončen tunel Lochkov – Radotín a přemostění Radotínského údolí. Tudy si řidiči z okolí budou zkracovat cestu, protože bude podstatně plynulejší,
rychlejší a v zimě bezpečnější než cesta ze Slivence serpentinami do Chuchle.
Přemostění má význam především pro plynulou dopravu současných a budoucích
obyvatel Velké Chuchle. Již dnes v ranních a dopoledních hodinách projíždí křižovatkou u Startu každou čtvrthodinu více než 100 vozidel a již dnes, aniž byla zvýšena frekvence železniční dopravy jsou 3x – 4x v těchto čtvrthodinách staženy závory, za kterými vždy stojí cca 15 vozidel. Pokud jde o ekologii, daleko méně škodlivá
jsou vozidla, která plynule projíždí než vozidla, která brzdí, stojí se zapnutými motory a znovu se rozjíždí. Proto se ÚMČ Praha – Velká Chuchle jako účastník řízení
snaží vytvářet podmínky pro řešení věcných připomínek a vytvářet s investorem
(TSK v zastoupení IDS Praha) podmínky pro zahájení a realizaci stavby v co nejbližším termínu. Připomínky, které nemají věcné opodstatnění a jsou mnohdy
obstrukčního charakteru mohou stavbu jen oddálit a dopravní situaci v Chuchli
a zejména na přejezdu ČD do budoucna podstatně zkomplikovat. Pro úplnost je
třeba dodat, že úrovňový přechod pro chodce bude při realizaci nadjezdu a uzavření přejezdu pro motorová vozidla zachován.
Stanislav Fresl, starosta
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DALŠÍ SMUTNÝ KONEC
JEDNOHO STROMU
Mám pro tuto dobu jednu nepříjemnou vlastnost, která mě ztrpčuje život. Mám
rád stromy. A to čím je starší, bizardnější, povětrnostními vlivy poznamenaný, tím
je pro mě úžasnější. Snažím si představit, jak asi to místo, kde ze semínka vzklíčil
tento velikán, jak asi v té době vypadalo. Napadlo mě, že osudy stromů jsou si
velmi podobné s osudy lidí. Také se narodí osobnost, která nějakým způsobem
vybočuje z davu. Pro hodně lidí se stane známou postavou. Tak je to i se stromy.
Kolem mnohých chodíme bez povšimnutí. Jiných si všímáme denně. I jako lidé
překonávají různé osudové události ve svém životě, tak strom odolává přírodním
vlivům. Někdy vydrží, někdy ne. Vítr nebo ztráta vody v zemi ukončí jeho život. Jen
mimořádně silní jedinci přežívají. Jako lidé. I takového člověka zjizveného šrámy
a ranami z bojů a šarvátek, může zničit neviditelný, nenahmatatelný nepřítel ve
formě nákazy nějakou nemocí. Ten příměr mě napadl proto, protože podobný
poměr ve velikosti člověka a viru je pro strom pouhopouhá jediná věta na listu
papíru, která zní: Upozorňujeme, že dřevina označená v dendrologickém průzkumu pořadovým číslem 11 (topol sp.-chráněný strom) není památným stromem ve
smyslu ustanovení paragrafu zákona 46 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny... To je ten virus, který tento strom s největší pravděpodobností zabije. Je
to o to smutnější, že pod tímto verdiktem je podepsán ten, kdo by tyto viry neměl
vypouštět. Ředitel odboru ochrany prostředí Ing. Arch. Jan Winkler. Další zajímavá věta, tohoto dokumentu pod kterým je tento pán podepsán je ta, cituji“ Povolením výše uvedené stavby (myslí se tím stavba č. 0012 jejíž součástí je úprava
potoka Vrutice) nemůže být snížen či změněn krajinný ráz. Nad tím zůstává rozum
tak trochu stát. Protože co jiného může změnit krajinu, když se z ní vykácí strom,
které tvoří dominantní část této krajiny? A to ještě nezmiňuji ty dřeviny, které si
tam vysázeli obyvatelé jako ochranu před smogem z komunikace Dostihová.
Pokračuji: Záměrem nemůžou být dotčeny žádné charakteristické přírodní, kulturní či historické struktury... Zdá se, že strom, který pamatuje několik generací
našich předků v Chuchli, pamatuje vývoj a rozvoj obce a jako již dospělý strom
byl svědkem výstavby chuchelského závodiště, jeho rozkvětu, likvidace secesních tribun, které podobným papírem zničili lidé podobní těm, kteří usilují o jeho
zkázu. ...co vlastně je? I ta cedulka s nápisem“ státem chráněný“ strom je bezzubá. Změnil se režim, změnili se i lidé? Bohužel jsme svědky toho, že někde jen ten
režim.
Jan Rys - předseda komise životního prostředí ve Velké Chuchli

Jak vyplývá z předcházejících informací starosty, žádné rozhodnutí v této věci
dosud nebylo vydáno a obavy o existenci tohoto stromu jsou předčasné.
ÚMČ Praha-Velká Chuchle, odbor ŽP
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PROVOZ SAMOOBSLUHY
Vážení občané,
ÚMČ nemá v úmyslu samoobsluhu bourat ani zavírat (tak, jak se proslýchá), naopak
naší snahou je zachovat prodejnu. Nájemní smlouva se současným provozovatelem
končí 31.března 2007. Po dobu provedení nezbytných úprav (max. 1 měsíc) bude
prodej zajištěn ve „Večerce“. V souladu se záměrem ÚMČ a dle předběžného dohovoru s novým nájemcem bude zachován prodej veškerého sortimentu potravinářského zboží i dalšího sortimentu a bude rozšířena prodejní doba.
Stanislav Fresl, starosta

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLNÁ
HEZKÝCH MASEK
Velmi pěkné dopoledne prožili žáčci chuchelské mateřské školy ve čtvrtek 22.
února 2007. Ve třídách berušek, šnečků
i motýlů se jen to hemžilo maskami. Konal
se tu totiž maškarní karneval. Rodiče
vybavili své děti velice pěknými maskami
a bylo štěstí, že k zábavnému programu
nepatřila soutěž o nejhezčí masku, protože vybrat tu nejhezčí by bylo skutečně
velmi těžké a snad i nespravedlivé. Děti si
v průběhu dopoledne zazpívaly, zatancovaly a i zahrály zábavné hry. O tom, jak
každý bral maškarní karneval s plnou zodpovědností svědčí skutečnost, že i paní
učitelky v čele s ředitelkou školy paní
Vostřákovou si na karneval oblékly masky.
Po Vánoční besídce to byla další vydařená
akce, která dokazuje, že chuchelská
mateřská škola jde tou správnou cestou
a že některé, již předem jí zatracující hlasy,
byly neopodstatněné.
Jen houšť a větší kapky takovýchto pěkných akcí, za které se sluší vedení mateřinky poděkovat.
Foto a text Jan Zágler
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MASOPUSTNÍ PROCHÁZKA
VELKOU CHUCHLÍ
Nádherné slunečné počasí vylákalo
v neděli 4. března z domovů desítky
dětí a dospělých, kteří se zúčastnili
„Masopustní procházky masek dětí
a dospělých“. Akci, kterou uspořádala
Městská část Praha – Velká Chuchle
a TJ Sokol Chuchle, zahájil v neděli
před sokolovnou starosta Stanislav
Fresl a poté se maškarní průvod vydal
po stanovené trase v čele s povozem
pana Poupěte, který vozil nejmenší
děti. Průvod plný masek z rozličných
pohádek - všelijakých strašidel a smrtky, čertíků, víly Amálky, čarodějnice,
cikánky, lyžařky, hokejisty a dalších
procházel Chuchlí přes Mrázovku, Strmý vrch a Cihelnu. Někteří lidé, které
jsme překvapili nám mávali z oken a ti
co o nás věděli, si připravili občerstvení
– perníčky, koláčky sladké i slané,
něco od masa a „panáčky“. Jako poděkování za jejich pohostinnost si pak za
doprovodu báječné party zpěváků
s kytarami a harmonikou zatančili.
Pomasopustní veselení a dovádění
v maskách bylo zakončeno opět
u sokolovny, kde byly odměněny všechny dětské masky a děti dostaly drobné
dárečky. Poslední zastávkou byla protilehlá restaurace, kde určitě všem přišel
po vydařené procházce vhod čaj
a „svařáček“.
Vzhledem k tomu, že maškarní průvod měl velmi kladný ohlas, věříme, že
se stane tradiční akcí.
Text Martina Schönbauerová,
foto Mgr. Hromádka
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100 LET SOKOLA CHUCHLE
Oslavy založení naší jednoty se konaly 3. března 2007 od 15,00 hod. v sokolovně,
kterou slavnostně vyzdobili členové výboru, cvičitelé a cvičitelky. Je potěšitelné, že
mimo zástupců ÚMČ, hasičů , zahrádkářů a základní školy přišli a přijeli i dřívější členové, kteří již v Chuchli nebydlí. Několik pozvaných se z důvodu velké vzdálenosti nebo
nemoci omluvilo (např. z Ostravy) a poslalo krásné dopisy.
Po znělce XIV. sletu zahájil slavnostní valnou hromadu starosta ing. Miroslav Mendlík,
který přivítal hosty a všechny přítomné. V kulturním programu vystoupilo žactvo z 1.
třídy ZŠ s pěknou básničkou, nejmladší tři členky sportovního aerobiku předvedly svoji soutěžní skladbu Motýlek a dětská kytarová skupina „Housenky“ s paní učitelkou H.
Vondráčkovou zazpívala několik pěkných písniček.
Po zvolení komisí následoval program podle pozvánky. Mandátní komise oznámila,
že podle stanov je valná hromada usnášeníschopná a tak byly příslušné zprávy postupně schvalovány. Následovala volba nového výboru jednoty, který byl doplněn o dva
členy revizní komise a bez připomínek přítomnými schválen.
Slavnostní chvílí bylo již tradiční předání kytiček jubilantům, kteří v loňském roce oslavili kulaté narozeniny a předání Pamětních listů dalším členům, jako vzpomínku na
dnešní stoleté výročí naší jednoty. Starosta br. Mendlík předal ses. Drahuši Stříhavkové
bronzovou medaili ČOS, jako ocenění její mnohaleté obětavé práce ve prospěch
sokolského hnutí a br. Miroslavu Schönbauerovi čestné členství T.J. Sokol Chuchle,
jako ocenění za obětavou činnost ve prospěch tělocvičné jednoty Sokol Chuchle.
V diskuzi se přihlásili zástupci chuchelských organizací, nová ředitelka základní školy
Mgr.Eliška Jančíková a naposledy starosta ÚMČ pan Stanislav Fresl, který závěrem
svého vystoupení předal z rozhodnutí zastupitelstva MČ Velká Chuchle br. Mendlíkovi
šek v hodnotě 50.000,- Kč na činnost tělocvičné jednoty při příležitosti 100. výročí
založení, protože Sokol je největší sportovní organizací v Chuchli, která se věnuje nejen
dětem, mládeži, dospělým, ale i seniorům a nabízí jim bohatý program své činnosti.
Děkujeme za uznání a podporu další činnosti.
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Po schválení všech příslušných zpráv a usnesení VH br. starosta Mendlík schůzi
ukončil a vyzval přítomné k prohlídce malé výstavky a společné zábavě.
Ke stoletému výročí zpracoval výbor jednoty almanach, který zahrnuje činnost Sokola od jeho vzniku v r. 1907. Posledních 10 let je doplněno moderním cvičebním programem a úspěchy Sokola Chuchle nejen v rámci župy, ČOS, ale i na mezinárodním poli,
kde naši členové sportovního aerobiku získali zlaté, stříbrné a bronzové medaile na
Mistrovství Evropy i světa. Almanach obdrželi všichni a byl o něj velký zájem.
Výbor jednoty také připravil pěknou výstavku fotografií, diplomů, doplněnou historickým oblečením cvičenců, náčiním ze sletů a třídílnou Malou kronikou cvičitelského
sboru od r.1987, ve které je zaznamenána veškerá činnost i úspěchy oddílu všestrannosti a od r.2000 i sportovního aerobiku. Kronika je doplněna mnoha fotografiemi
a velmi zodpovědně ji vede Drahuše Stříhavková. Tradici doplnil zachovaný historický
prapor, který v r.1922 vyšily a jednotě předaly její členky.
Na chuchelský Sokol nezapomněla a přijela bývala přebornice v gymnastice středočeského kraje a juniorská reprezentantka Slávka Danggerová, bývalý náčelník Milan
Stodola a další. Setkání se všemi bylo srdečné a plné vzpomínek na mnoho krásných
let strávených v naší sokolovně. Při seznámení s naší činnosti byli nadšeni jejím obsahem a pokud jim pošleme pozvánku na některá další setkání, určitě přijedou.
Výbor jednoty připravil všem malé občerstvení a že byla dobrá pohoda, při které jsme
si při harmonice a kytaře zazpívali, končilo setkání téměř před půlnocí.
Závěrem děkujeme všem členům, kteří se valné hromady zúčastnili a doufáme, že na
té příští, za rok, jich bude ještě víc.
Výbor T.J. a cvičitelský sbor, foto Mgr. Hromádka

DĚLNICKÁ TĚLOCVIČNÁ
JEDNOTA BILANCOVALA
Valná hromada členů Dělnické tělocvičné jednoty ve Velké Chuchli (DTJ) se konala v sobotu 3. března 2007 v moderním areálu tělocvičny v ulici K Vápence. Schůzi zahájil přivítáním
přítomných členů a hostů starosta jednoty
Ing. František Lapáček. Pěknou sportovní
vložku obstarali ve třech skladbách mladí
tanečníci z oddílu sportovního tance TS Fantazie. Po fotografování u historického praporu
z roku 1930 pak následovalo jednání valné
hromady, které řídil místopředseda DTJ Velká
Chuchle Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc.
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Slovo nejprve dostal Ing. František Lapáček, Nejstarší členové DTJ Velká Chuchle pod
který přítomné podrobně seznámil s okolnost- historickým praporem jednoty.
mi rekonstrukce areálu, která si vyžádala částku více než 10 mil. Kč. V další části jednání se
volil nový výbor jednoty a bylo rozhodnuto
o budoucí činnosti DTJ. Došlo i na vzpomínání
starých členů jednoty na činnost organizace
před šedesáti a více lety.
DTJ, která ve Velké Chuchli vznikla v roce
1926, obnovila činnost po více než čtyřiceti
letech v roce 1991, sportovní aktivity pak po
náročné rekonstrukci tělocvičny o patnáct let později. Moderně vybavenou tělocvičnu a hřiště s umělým povrchem pro míčové hry dnes využívají jak členové jednoty ve třech oddílech (sálová kopaná, oddíl seniorek s rehabilitačními míči a oddíl
sportovního tance), tak i žáci z místní základní školy a další zájemci z řad rodinných
týmů z okolí.
Dělnická tělocvičná jednota hodlá navázat spolupráci s místními organizacemi
a postupně se zapojit do veřejného života v obci. Vedle cvičení připravuje DTJ
Velká Chuchle také akce pro veřejnost. Nejbližší z nich pořádaná ve spolupráci
s DTJ Santoška může zaujmout rodiny, seniory i děti - pochod Chuchelským hájem
a Prokopských údolím, který se uskuteční 28. dubna 2007. Podrobnější trasa
a propozice budou ještě upřesněny.
Foto a text Mgr. Tomáš Hromádka

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČZS
V neděli 18.3.2007 proběhla výroční konference
ZO Českého zahrádkářského svazu ve Velké
Chuchli. Organizace slaví v letošním roce 50.
výročí založení svazu i místní organizace. Při této
příležitosti bylo předáno vyznamenání Republikové rady III. stupně p. Šumové, p. Melicharovi
a p. Hladkému a další aktivní členové obdrželi
pamětní listy.
Ve výroční zprávě byla zhodnocena činnost
svazu za uplynulé období a předána informace o spoluúčasti při pořádání městského kola „Mladý zahrádkář“. V diskusi zazněla řada podnětů a došlo i na řešení
problémů jednotlivých osad. Výbor poděkoval vedení radnice a starostovi za velmi
dobrou spolupráci a podporu a předseda ZO předal starostovi pamětní list.
Rudolf Peterek, předseda ZO ČZS
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PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ
Dne 8. března 2007 se konalo školní kolo recitační soutěže „Pražské poetické setkání“. Letos mělo
30 účastníků, kteří všechny přítomné (a snad
i porotu ve složení pan Arnošt Goldflam, paní místostarostka Lenka Felixová a paní ředitelka Eliška
Jančíková) potěšili svým přednesem. Z každé ze
čtyř kategorií byli vybráni dva zástupci, kteří budou
školu reprezentovat v obvodním kole 22. března.
Jsou to z I. kategorie Gerron Stewart a Kristýna
Švecová, ze II. kategorie Ondra Beneš a Míša Hicklová, ze III. kategorie Tonička Zahnová a Moira Stewartová a ze IV. kategorie Tereza Ulvrová a Deborah Kopecká.
Přejeme jim hodně úspěchů!
Text - Mgr. Dana Svátová, foto - Jan Zágler

OKRSKÁŘI MĚSTSKÉ POLICIE INFORMUJÍ

Patrik VOGNAR
Okrsek Velká a Malá Chuchle
Tel. 777 156 656 nebo
257 921 146 (stálá služba)
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Chuchelští občané se i v tomto roce budou v ulicích Velké
a Malé Chuchle setkávat s okrskáři městské policie Patrikem Vognarem a Martinem Bromkem, kteří jsou připraveni
pomoci těmto občanům s řešením jejich problémů. Tím
také apelujeme na všechny „chucheláky“, aby problémy,
týkající se bezpečnosti v Chuchli, předávali strážníkům
a nenechávali si je pro sebe. Je těžké efektivně řešit problém starý i několik týdnů, jako jsou např. krádeže, výtržnosti, znečišťování apod. Strážníci mají na starosti dosti
rozlehlé území a samozřejmě nemohou zaznamenat vše,
co se v okrsku stane. S tím by jim měli pomáhat sami občané a obě strany by si měly vycházet navzájem vstříc.Občan
může své poznatky sdělit strážníkům na ulici, telefonicky
nebo pokud věc snese odkladu i pracovníkům ÚMČ, kteří
ji pak přetlumočí strážníkům. Připomínáme také, že stále platí doba úředních hodin v budově ÚMČ(suterén),
kde můžete problémy s okrskáři probrat osobně, a to
každou středu od 15,00 do 17,00 hodin.
V současné době se strážníci v Chuchli zaměřují nejvíce na kontroly chatových osad, které ještě nejsou
dostatečně obydlené a zahrádkářských kolonií.

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
Ve Velké Chuchli rovněž proběhlo a nadále bude probíhat měření rychlosti radarem, a to hlavně v blízkosti
školy a přechodu u nádraží ČD. Stále se najde několik
řidičů, kteří i přesto, že zde jsou umístěny radary informativní, nedodržují předepsanou rychlost. Zmapovány
byly též všechny zjištěné lokality, kde se vyskytují osoby bez přístřeší (bezdomovci) a tyto osoby prolustrovány.V Chuchli se to týká především spojky mezi Malou
a Velkou Chuchlí – úsek porostlý vegetací, mezi tratí
a Strakonickou silnicí. Jestliže máte poznatky i o jiné
lokalitě, kde se tyto osoby zdržují, sdělte je strážníkům.
Tyto osoby je třeba mít zaevidované a zkontaktované
a tak předejít případným problémům s nimi.
Doufáme, že s naší prací budete spokojeni
a pokud ne, přijďte nám to říci a společně to vyřešíme.
Vaši okrskáři

Martin BROMEK
Okrsek Velká Chuchle
a přilehlé chatové osady
Tel. 777 156 656 nebo
257 921 146 (stálá služba)

VELIKONOČNÍ SVÁTKY
A JEJICH TRADICE
Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších svátků
křesťanské církve, který je spojený s památkou
umučení a vzkříšení Krista. Právě vzkříšení Ježíše
Krista je pro křesťany centrálním bodem jejich víry,
kdy smrt není konec, ale naopak začátek nového
života. Proto se o Velikonocích zvěstuje, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad
nespravedlností a láska nad nenávistí.
Na tyto svátky se křesťané připravují čtyřicetidenním
obdobím nazývaným postní doba, které začíná Popeleční středou. Je to původně
doba, kdy lidé toužící přijmout křest zintezivnili svoji přípravu. Po Velikonocích nastává
velikonoční doba, která trvá 50 dní do svátků „Seslání Ducha svatého“, kdy se připomíná další událost. Velikonocemi totiž nic neskončilo. Apoštolové se v dalších 40ti dnech
setkávali se vzkříšeným Kristem. Při posledním setkání jim Kristus řekl, že již ho neuvidí,
ale dostane se jim posily Ducha svatého. Což se stalo za dalších 10 dní.
Květná neděle - bezprostředně předchází Velikonocím oslavuje Kristův triumfální
vjezd do Jeruzaléma několik dnů před jeho umučením. V liturgii svátků jsou význačné tři momenty: požehnání ratolestí, jež se odehrává mimo chrám, s průvodem
celého společenství, čtení pašijí a slavnost mše svaté.
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Popeleční středa - tento den se vymetají saze z příbytků tj. domy se čistí a připravují na svátky. Někde je též nazývána Škaredá středa. Lidé by se neměli mračit,
jinak by se škaredili každou středu v roce. Je to den, kdy Jidáš zradil Krista - škaredil se na něj.
Zelený čtvrtek - název je zřejmě odvozen od zeleného mešního roucha, které se
v tento den užívalo. Toho dne se měla jíst zelená strava (špenát, kopřivy, různé
druhy zelí), aby byl člověk po celý rok zdravý. Odpoledne se nepracovalo, pekly se
jidáše, zvláštně tvarované obřadní pečivo z kynutého těsta. Pokud se jedly potřené
medem, opět měly být pro zdraví. Ranní mše se koná pouze v biskupských chrámech. Při večerní mši naposledy zvoní zvony a pak „odlétají do Říma“ - až do bílé
soboty - po tuto dobu jsou nahrazovány řehtačkami a klapačkami
Velký pátek – v noci ze čtvrtka na pátek byl Ježíš vyslýchán, v pátek pak odsouzen k smrti na kříži a ukřižován. Tento den se nesmělo prát, neboť pradleny říkaly,
že by namáčely prádlo do Kristovy krve - Velký pátek je svátkem vody.
K tomuto dni se rovněž pojí mnoho pověr a zvyků. Věřilo se např. v magickou
sílu země, která se na Velký pátek otevírala a na krátkou dobu zpřístupňovala
poklady. Podle pověsti se i na chvíli otevřela hora Blaník. Velký pátek je také
postním dnem. Lidé vstávali před východem slunce, chodili se mýt do potoka,
aby se chránili před nemocemi. Také se chodilo dům od domu, za zvuku řehtaček a různých říkaček se oznamovalo poledne a ranní i večerní klekání. Hospodyně připravovaly obdarování v podobě sušeného ovoce, pečiva, vajec a někdy
také drobných peněz.
Bílá sobota – v tento den se zásadně neslaví mše svatá a další svátosti, kromě
pomazání nemocných a svátosti smíření. Skončením Bílé soboty skoncoval také
dlouhotrvající půst. Z ohořelých dřívek se dříve vytvářely křížky a nosily se do pole,
aby bylo úrodné. V sobotu se také uklízelo, bílilo. Připravovalo se a chystalo na
slavné Vzkříšení, na Hod boží velikonoční, obřadní i sváteční pokrmy, pekly se
mazance i velikonoční beránci, pletli se pomlázky z vrbového proutí a nebo vázali
březové metličky a zdobila se vajíčka.
Velikonoční neděle - Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“,
neboli „prvního dne po sobotě“ (která byla podle židovského kalendáře posledním
dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo.
Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému „lámání
chleba“ a tento den nazvali „dnem Páně“.
Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů - beránek, mazanec, vejce, chleba,
víno.
Velikonoční pondělí - tento den je pomlázka. Chlapci chodí dům od domu za
děvčaty se spletenými pomlázkami většinou z vrbového proutí zdobené stuhami.
Šlehají dívky a vinšují. Za to dostanou malovaná vajíčka.
Bílá neděle - druhá neděle velikonoční - novokřtěnci nosili toho dne naposledy
bíle křestní roucho. Dnes je často dnem slavnostního prvního sv. přijímání.

16 BŘEZEN – 2007

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

VELIKONOČNÍ SYMBOLY
Velikonoční beránek - symbol beránka byl velmi
rozšířený již v předkřesťanské tradici. V křesťanské
církvi je Kristus nazýván Beránkem Božím na znamení čistoty, nevinnosti a poslušnosti. Spojení vidí
křesťané také s původně židovskou tradicí svátků
Paschy, kdy se beránek zabíjel, na památku vyvedení Izraele z egyptského otroctví.
Symbol kříže - je nejdůležitějším symbolem
křesťanství, protože Kristus, Boží Syn byl odsouzen
k smrti ukřižováním.
Velikonoční oheň - se zapaluje a světí na Bílou sobotu při obřadech Velké noci
(ze soboty na neděli). Od velikonočního ohně se zapálí velikonoční svíce, která se
potom ve slavnostním průvodu vnese do temného kostela.
Velikonoční svíce - Svíce je důležitým symbolem ve všech kulturách, světlo je
chápáno jako znamení života. Velikonoční svíce symbolizuje Zmrtvýchvstání Krista, který zvítězil nad smrtí. Bílá barva svíce pak symbolizuje naději a nový život.
Velikonoční vajíčko - Protože vejce obsahuje zárodek života, bylo již odpradávna
symbolem plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení. Vejce nacházíme již před
křesťanstvím při pohanských oslavách jara. Zvyk konzumovat vejce v době svátků
souvisel pravděpodobně i s postem, který Velikonocům předcházel a při kterém se
vejce jíst nesměla, proto lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí. Ve spojení
s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr.
Vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto ukryt život. Tady je
zřetelné symbolické spojení se Zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi.
Velikonoční zajíček - v dnešní rozšířené evropské tradici je označován zajíc za
toho, kdo o Velikonocích přináší vajíčka, nejlépe čokoládová. Podle jednoho
z výkladů vzniklo spojení z toho důvodu, že zajíc na jaře hledá v blízkosti lidských
obydlí potravu a jelikož je plachý a lidí se straní, je mu přisuzováno i tajné roznášení velikonočních vajec.

Pomlázka – proč se šlehalo?
aby byla děvčata zdravá, pilná, a veselá celý rok
pro předání svěžesti, mladosti a zdraví mladého proutku
■ hospodář vyšlehal čeládku, aby nebyla líná.
■
■

převzato z www.stripky.cz

Tak to bylo něco k tradicím Velikonoc a my si Vám za celý úřad i redakci
Chuchelského zpravodaje dovolujeme popřát krásné a klidné prožití
„svátků jara“.
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VYZKOUŠENÉ RECEPTY
NA VELIKONOČNÍ HODOVÁNÍ
Mandlový mazanec
pro celou rodinu
Ingredience:
500 g polohrubé mouky, 40 g droždí, 1/4 l
mléka, 4 žloutky, 150 g másla nebo Hery, 250
g moučkového cukru, 2 sáčky vanilkového
cukru, špetku soli, strouhanou kůru z jednoho
citronu, větší špetku z malého muškátového
oříšku, tlučený anýz, hrst rozinek asi týden
máčených v rumu, 100 g mandlí
Postup přípravy:
Mouku prosejte na vál, přidejte sůl a koření a zadělejte kváskem z vykynutého
droždí v oslazeném teplém mléce. Pak vmíchejte 3 žloutky, rozehřáté máslo,
dobře vypracujte těsto, posypte ho moukou, přikryjte utěrkou a nechte vykynout. Asi po hodině vyklopte na vál, přidejte 50 g nasekaných mandlí, hrst
máčených hrozinek a citrónovou kůru, těsto znovu propracujte a dejte ještě na
půl hodiny kynout. Potom z těsta vytvarujte bochánek, posypte ho zbylými
mandlemi a nechte opět kynout. Po půl hodině ho potřete zbylým žloutkem
a dejte péct do předehřáté trouby. Zpočátku pečte prudce, po chvilce teplotu
snižte a dopékejte mírněji. Pečte asi 45 minut. Dozlatova upečený mazanec
pocukrujte a nechte vychladnout.

Beránek velikonoční (podle Ivanky Malatincové)
Ingredience:
1 a 1/2 hrnku krystal.cukru, 2 a 1/2
hrnku hladké mouky, 4 celá vejce,
1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr,
1 šlehačka.
Postup přípravy:
Vše smícháme dohromady. Vlijeme
do vymazaných a moukou vysypaných forem a pečeme v předehřáté
troubě. Velkého beránka cca 45 minut a malé méně. Těsto vystačí na jednoho
velkého beránka, malého zajíčka, slepičku a beránka.
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Velikonoční nádivka
Ingredience:
1 veka, 5 vajec, 250 g uzeného masa, 500
g vepřové plece, 1/4 l mléka,1 svazek jarních bylinek (petržel, kopřiva aj.), lze přidat
i nasekané mandle, sůl, pepř, máslo
Postup přípravy:
Veku nakrájíme na kostičky, zalijeme směsí mléka a žloutků a necháme vsáknout.
Uvaříme vepřové i uzené maso (zvlášť), po
vychladnutí nadrobno nakrájíme. Nasekáme bylinky, kopřivy předem spaříme horkou vodou. Kostičky veky, maso i bylinky
smícháme, osolíme a opepříme. Ušleháme sníh z bílků a vmícháme lehce do směsi. Pekáč (formu na srnčí hřeb či bábovku vymažeme máslem a vysypeme strouhankou. Do něj rozložíme nádivku. Na vrch klademe plátky másla. Pečeme asi třicet minut v předehřáté troubě.
Tip pro vegetariány:
Místo masa použijeme podušené lesní houby - pokud vám zbyly v mrazáku nebo
žampiony či hlívu ústřičnou.
Recepty pro Vás vybrala Jana Černá

KLUB PATRIOT ZVE
K NÁVŠTĚVĚ DOSTIHŮ
Dostihová sezóna 2007 už klepe na dveře a pořadatelé pro své stálé návštěvníky
opět připravují oblíbené celoroční vstupenky. Plnocenná, která platí na všechny
cvalové dostihové dny v tomto kalendářním roce, stojí 800,- Kč. Senioři (60 a více
let) si mohou zakoupit kartu Klubu Patriot za 120,- Kč, jež rovněž platí jako vstupenka na všechny dny této sezóny. Občané senioři s trvalým bydlištěm ve Velké a Malé
Chuchli získají Kartu Patriot na ÚMČ Praha – Velká Chuchle zdarma. Tyto celoroční vstupenky budou v prodeji v účtárně závodiště od druhé poloviny března, nebo
od začátku sezóny na pokladně u vstupu do závodiště. (Na ÚMČ Velká Chuchle
budou karty Patriot k vyzvednutí poslední týden v březnu).
V platnosti zůstává také společný projekt s Dopravním podnikem Praha, tedy
držitelé „tramvajenek“ s ročním kupónem mají vstup zdarma, držitelé ostatních
(krátkodobějších) platných kupónů zaplatí zlevněné vstupné 40 Kč na den. Cena
jednotlivé vstupenky se nemění, tedy 100- Kč, včetně 20,-Kč sázkového tiketu, mládež do 18 let má vstup zdarma.
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Termíny a hlavní dostihy sezóny 2007 - Praha-Velká Chuchle:
den
hlavní dostih
den
hlavní dostih
8. dubna
82. Gomba handicap
24. června 87. České derby
15. dubna
50. Velká dubnová
26. srpna
62. Tattersalls St. Leger
cena
2. září
71. Gerschův memoriál
22. dubna
33. Memoriál Rudolfa
9. září
Zářijový handicap
Deyla
16. září
Dostihový festival
29. dubna
18. Memoriál prof.
23. září
69. Cena zimního
Václava Michala
favorita
6. května Květnový handicap
30. září
86. Svatováclavská
13. května 59.Jarní cena klisen
cena
Porcela Plus
7. října
Memoriál Harryho
20. května 86. Velká jarní cena
Petrlíka
RABBIT CZ
21. října
Finále Schaumann
27. května 58. Velká květnová
2007
cena
28. října
88. Cena prezidenta
3. června 56. Velká červnová
republiky
cena
4. listopadu Listopadový
10. června Červnový pohár
handicap
Začátky dostihových dní: duben – září ve 14 hodin, říjen ve 13 hodin, listopad ve
12 hodin.
Jiří Zlámaný - TMM, spol. s r.o.

VÝSTAVA PRO KOČKU - JARNÍ UMISŤOVACÍ
VÝSTAVA OPUŠTĚNÝCH KOČEK
V neděli 22. dubna 2007 se koná v prostorách
Chvalské tvrze (Praha 9, Horní Počernice) VÝSTAVA PRO KOČKU - jarní umisťovací výstava opuštěných koček. Vybrat si mňoukajícího spolubydlícího, nebo jenom přispět opuštěným číčám
pohlazením či něčím dobrým na zub budete moci
od 10 do 17 hodin.

Cíl výstavy?
Cílem výstavy je najít nový domov pro co největší
počet koček a shromáždit krmení pro ta zvířata
(hlavně nechtěná koťata), která se na jaře do péče
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útulků dostanou. Proto je také vstupenkou na výstavu konzerva krmení pro
kočky.
Co bude na výstavě k vidění?
Čeká na vás víc než stovka koček a koťat, které se těší na nový domov. Všechny kočky, z celkem 10 soukromých útulků a od několika soukromých pečovatelů, jsou vakcinované a v dobrém zdravotním stavu, který ještě na místě prověří veterinář. Většinou jde o bytové mazlíčky, najdou se ale i kočky vhodné
k domku se zahradou.
Pro děti je ve spolupráci s Muzeem dětské kresby přichystán výtvarný program. Navíc děti, které přinesou na výstavu vlastnoručně namalovaný obrázek
kočky (čtvrtka velikosti A4), mají vstup zdarma!

Proč umisťovací výstava?
Důvody, proč umisťovací výstavy pořádáme, se dají shrnout do tří bodů:
■ zájemci o kočky oceňují, že si mohou svého budoucího domácího mazlíčka
vybrat z několika desítek zvířat
■ výstava je příležitosti najít dobrý domov pro zvířata z lokalit, kde je o kočky
minimální zájem
■ krmení, které se vybere na „vstupenkách“ a od sponzorů, zásadním způsobem pomáhá soukromým útulkům uživit jejich svěřence
VÝSTAVU PRO KOČKU pořádáme dvakrát do roka. Na podzim loňského
roku našlo domov 120 koček, na jaře 89 ze 101 vystavených.
Akce se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9 - Horní Počernice), která
se nachází jednu zastávku autobusem od konečné metra B Černý most. Použít
můžete autobus číslo 221, 223, 261, 273, 303, 304, 353 nebo 398.

Další informace?
Další informace o chystané výstavě vám rádi poskytneme na emailu vystava@
kocky-online.cz nebo na telefonu 603 705 072. Podrobnosti o výstavě najdete
i na www.kocky-online.cz/akce, kde si také můžete vybrat si kočičího společníka „on-line“ z databáze veterinárně ošetřených zvířat z celé republiky.
Fotografie z minulých výstav v tiskové kvalitě jsou k dostupné na www.kockyonline.cz/vystava-pro-kocku/.
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ÚŘAD RADÍ, INFORMUJE
Úsek evidence obyvatel informuje.
Pro zajímavost a srovnání Vám předkládáme přehled o počtu narozených miminek
v naší městské části v období od roku 2000 do 2006.
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Počet narozených dětí
17
16
18
17
18
26
23

Informace k povolení ke studnám.
Podle současně platného znění vodního zákona č. 20/2004 Sb. je třeba, aby
vlastník nemovitosti v případě, že odebírá vodu ze zdroje na vlastním pozemku, měl povolení k odběru podzemních vod.
Pro vlastníky rodinných domků je důležitý termín vzniku existence tohoto
vodního zdroje (studny), ohraničený rokem 1955. Pokud byla studna vybudo-
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vána před r. 1955, není třeba nyní úřadům nic prokazovat. Doklad o jejím
stáří bude vlastník potřebovat pouze pro případ kontroly z vodoprávního úřadu nebo při prodeji nemovitosti. Stáří studny lze doložit jakoukoliv věrohodnou listinou, např. mapou se zakreslením studny, kupní či darovací smlouvou,
svědeckou výpovědí nebo čestným prohlášením. Doporučujeme občanům,
kteří používají studny, které vznikly před rokem 1955, aby si tyto listiny opatřili.
Pokud jde o náležitosti potřebné pro možnost nakládání s vodami ze zdrojů,
které vznikly po r.1955, je třeba se obrátit na příslušný vodoprávní úřad, v případě k.ú. Malá a Velká Chuchle, na stavební úřad MČ Praha 16 – Radotín,
Václava Balého 23 - tel.č. 234 128 264-5.
Podrobné informace lze rovněž získat na www.zanikpovoleni.cz , dále na
bezplatné infolince Ministerstva zemědělství – tel.č. 800 101 197 nebo na
Ministerstvu životního prostředí – tel.č. 267 121 111

Základní škola Charlotty Masarykové
přijme od 1. září 2007 učitele matematiky a fyziky, učitele 1. stupně – zástup
za mateřskou dovolenou a vychovatelku školní družiny na poloviční úvazek.
Bližší informace na tel. 257 941 039, e-mail: skola@chuchle.cz

ÚMČ Praha – Velká Chuchle, Mateřská škola Velká
Chuchle a Základní škola Charlotty Masarykové
Vás zvou na „Velikonoční setkání seniorů“ ve středu 4. dubna 2007 v 10.00
hodin v Mateřské škole, Na Cihelně 456/17, Praha – Velká Chuchle

Sklenářství pana Budína oznamuje občanům.
Z důvodu malého zájmu o služby ve sklenářství bude otevřeno pouze v úterý
od 16.00 do 19.00 hodin. Mimo tuto dobu lze požadované práce domluvit
osobně s panem Budínem na adrese Bílčická 356/2, Praha – Velká Chuchle
nebo na telefonním č. 732 822 279.
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA MĚSÍC DUBEN 2007
1. neděle - 16 a 19 hodin

TIT

(USA)

15. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

BABEL

SMRTÍCÍ NENÁVI2T

Pronikavě originální spletenec tří zdánlivě nesouvisejících příběhů,
skládající se ve fascinující portrét našeho světa a odehrávající se
paralelně v Maroku, Tunisku, Mexiku a Japonsku. V hlavních rolích
Cate BLACHETTOVÁ, Brad PITT, Gael García BERNAL. Film oceněný Oscarem za nejlepší hudbu a Zlatým globem za nejlepší film.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

Když někdo zemře v záchvatu zlosti, zůstane po něm stín, který se
postupně šíří na další oběti, dokud je nedožene k šílenství. V hlavních rolích hororu Sarah GELLAROVÁ, Amber TAMBLYNOVÁ, Arielle KEBBELOVÁ.
Vstupné 65,- Kč
Do 12 let nevhodné
20. pátek - 17 a 1930 hodin

6. pátek - 17 a 1930 hodin

TIT

(GB/USA)

SÓLOKAPR
Studentka žurnalistiky získá za velmi podivných okolností tip na
šokující odhalení tarotového vraha. Spolu s místním iluzionistou se
pokusí získat usvědčující důkazy. V hlavních rolích komedie Scarlett JOHANSSONOVÁ, Woody ALLEN, Hugh JACKMAN.
Vstupné 65,- Kč
Do 12 let nevhodné
7. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

DOKONALÝ TRIK
Příběh se odehrává ve viktoriánském Londýně, kde v té době
soupeří o slávu všemi možnými způsoby dva špičkový iluzionisté. V hlavních rolích Hugh JACKMAN, Christian BALE, Scarlet
JOHANSSONOVÁ,Michael CAINE.
Vstupné 65,- Kč
Do 12 let nevhodné
8. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(GB/FR)

KRÁLOVNA
Strhující a jedinečný pohled za zavřené dveře královského paláce do mysli
a srdce královny Alžběty II, těsně po tragické smrti princezny Diany. V hlavních rolích Helen MIRRENOVÁ, Michael SHEEN, James CROMWELL.
Hlavní představitelka získala Oscara a Zlatý globus za hlavní ženskou roli.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
13. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(USA)

MLU

(DÁN/FR)

ASTERIX A VIKINGOVÉ
Asterix s Obelixem dostávají přetěžký úkol, udělat ze šéfova synovce Zničehonixe pravého válečníka.
Vstupné 65,- Kč
Mládeži přístupno
21. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

ŠTĚSTÍ NA DOSAH
Příběh Crise Gardnera, kterému se v 80. letech podařilo díky
nezměrné vytrvalosti porazit chudobu. V hlavních rolích Will SMITH, Thandie NEWTONOVÁ, Jaden SMITH.
Vstupné 65,- Kč
Mládeži přístupno
22. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ
Chev má v krvi prudký jed, který ho do hodiny zabije, pokud jej
nebude zpomalovat protilátka v podobě adrenalinu. V hlavních
rolích akčního thrilleru Jason STATHAM, Amy SMARTOVÁ, Jose
Pablo CASTILLO.
Vstupné 65,- Kč
Do 12 let nevhodné
27. pátek - 17 a 1930 hodin

M L U (USA/KOR)

PAST NA ŽRALOKA
Vtipná animovaná pohádka o rybákovi Pí, snažícím se uchránit svůj
dům i milovanou rybku před agresivním žralokem.
Vstupné 65,- Kč
Mládeži přístupno

MOC V MUZEU
Larry, noční hlídač v muzeu, zažívá ta nejpodivnější fantastická
dobrodružství s oživlými exponáty prehistorických zvířat. V hlavních
rolích komedie Ben STILLER, Robin WILLIAMS, Owen WILSON.
Vstupné 65,- Kč
Mládeži přístupno
14. sobota- 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

MOJE SUPERBEJVALKA
Co se stane, když se obyčejný chlapík zamiluje do superhrdinky?
A co teprve, když se s ní chce rozejít! V hlavních rolích komedie
Uma THURMANOVÁ a Luke WILSON.
Vstupné 65,- Kč
Do 12 let nevhodné

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
8. KAMARÁD KRTEČEK
22. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Neděle v 15 hodin
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

15. PASÁČEK VEPŘŮ
Vstupné 35,- Kč

28. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

ATENTÁT V AMBASADORU
Událost, která změnila historii a životy mnoha lidí. Průřez jedním
červencovým dnem roku 1968, kdy byl zavražděn senátor R. F.
Kennedy. V hlavních rolích dramatu Laurence FISHBURNE, Helen
HUNTOVÁ, Demi MOOREOVÁ, Anthony HOPKINS, Elijah WOOD,
Lindsey LOHANOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
29. neděle - 16 a 19 hodin

TIT

(SRN)

ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
Píše se rok 1984 a agent východoněmecké tajné služby dostane za
úkol sledovat půvabnou herečku. Dokáže si udržet odstup? V hlavních rolích dramatu Ulrich MÜHE, Martina GEDECKOVÁ, Sebastian
KOCH. Snímek oceněný Oscarem za nejlepší zahraniční film.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

Změna programu vyhrazena

tel. 257 910 322

ZAHRADNICKÉ
PRÁCE
Lukáš Szabo
Nabízíme Vám:
• kácení, prořezávání stromů a keřů
• sekání trávníku a péče o něj
• hubení plevele
• zakládání okrasných záhonů
• další práce na zahradě
dle dohody
Kontakt:
mobil: 739 905 904
szabolukas@seznam.cz
www.luszabo.wz.cz

Střední škola dostihového
sportu a jezdectví
přijme
Učitele (-ku) odborného výcviku (pro obor vzdělání Jezdec a ošetřovatel
dostihových koní)
Kvalifikační předpoklad: - VŠ (event. SŠ)
- praxe v oboru
- pedagogická praxe vítána
- případně doplňk. pedag. studium (lze doplnit po nástupu)
Nástup: dle dohody
Učitele (-ku) chovu koní a dalších odborných předmětů
Kvalifikační předpoklad: - VŠ zootechnického směru
- doplňkové pedagog. studium (lze doplnit po nástupu)
- pedagogická praxe vítána
Nástup: 1. 9. 2007
Vychovatele (-ku) domova mládeže
Kvalifikační předpoklad: - SŠ pedagogického směru
- nebo doplňkové pedagog. studium
- praxe v oboru
- nepřetržitý provoz DM
Nástup: 1. 8. 2007
Vedoucí technicko ekonomického úseku
Kvalifikační předpoklady:- VŠ ekonomického směru (event. SŠ)
- praxe v oboru (nejlépe ve školství)
- znalosti ekonomického provozu
- práce na PC
- organizační schopnosti
Nástup: 20. 8. 2007 nebo dle dohody
Informace na všechna volná místa: tel.: 257941094
nebo: ekonom@sou-chuchle.cz, reditel@sou-chuchle.cz
nebo zasílejte písemně na adresu: Střední škola dostihového sportu a jezdectví
U závodiště 325, Praha 5, 159 00

PRODEJ LETNIČEK
A ZELENINOVÉ SADBY
NABÍZÍME:
ŠIROKÝ SORTIMENT TAHANÉ ZELENINOVÉ SADBY
(salát, zelí, květák, kapusta, brokolice, zelí,
kedlubny, pór, kapusta, celer)
ZELENINOVÁ SADBA V KVĚTINÁČÍCH
(papriky, rajčata-9 odrůd, roubované nakládačky
a salátovky, obyč. nakládačky asalátovky,
cukety, melouny)
BALÍČKOVANÁ SADBA BYLINEK
(bazalka, majoránka, pažitka)
LETNIČKY V KVĚTINÁČÍCH
(afrikány, salvie, petunie, převislé pelargónie,
lobelky, fuksie, splectanthus)
BALÍČKOVANÉ LETNIČKY
(senecio, coleus, voskovky,)
TAHANÁ SADBA LETNIČEK
(hledíky, karafiáty, zinnie, gazánie, slaměnky,
statice, astry, jiřinky)
Odběr zboží od 30.4. 2007
Prodejní doba: Každý den od 9h : 18h
Adresa: Náměstí Antonína Pecáka 10
Točná-Praha 4, PSČ 143 00
Tel: 241 910 921, 736 640 767, 736 6477 67
Dopravní spojení (bus č. 173, 341,3 42 zastávka Točná)

Pozvánka na výstavu pana Burleho

„T Ř E T Í

F O T O G R A F I E“

Byla otevřena ve vzorkovně dveří
pana Václava Burleho
Starochuchelská 12,
Praha – Velká Chuchle.
Přijďte poznat své otce, dědy - fotbalisty.
ANGLICKÁ ŠKOLIČKA KRYŠTOF
pro kluky a holčičky 3-7 let celodenní
školička vedená rodilými mluvčími
KRYŠTOF JUNIOR návazný anglický
program pro školáky 7-15 let s rodilým
mluvčím v malých skupinkách

ZÁPIS 2007/2008 probíhá od 1. 4. 2007
Zveme Vás na OPEN DAY 26. 4. 2007 / 14.00-18.00
SUMMER CAMP
V ČERNOŠICÍCH
angličtí rodilí mluvčí
9.-13. 7. 2007
16.-20. 7. 2007
denně 8.00 – 16.00

THINGS THAT
GO BUMP IN
THE PRESCHOOL
zajímavá témata
pro zvídavé námořníky,
voda, kolo, lyže

ADRESA:
ANGLICKÁ ŠKOLIČKA
KRYŠTOF
Sadová 61 / Černošice
Telefon: 222 51 65 78
www.klckrystof.cz
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