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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
chci Vás pozdravit po nádherných letních dnech a doufám, že jste si je všichni
dosyta užili, i když ty letošní byly spíše ve znamení dešťových přeháněk a bouřek,
slovy Ladislava Vančury: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný“. Věřím
však, že i těch několik dnů, co sluníčko vykouklo z mraků jste si odpočinuli a opálili se na zahrádkách, u rybníka, řeky a po dešti jste naopak vyrazili do lesa na houby, kterých bylo letos opravdu požehnaně. Doufám, že nám zářijové babí léto vynahradí alespoň trochu všechny ty zamračené a propršené letní dny.
Samozřejmě i přes léto se v Chuchli děly změny a události, o kterých bych Vás rád
nyní informoval. Tou první a nejdůležitější jsou přípravy přístavby Základní školy
Charlotty Masarykové. Zde je naplánováno zbourání starého pavilonu a přístavba
nového s kapacitou šesti tříd. Zároveň ve škole probíhají dokončovací práce na rekonstrukci a modernizaci kotelny. Dobré zprávy mám i pro rodiče předškolních
dětí. Od září provozujeme odloučené pracoviště družiny Mateřské školy, kam tento
školní rok bude chodit 10 dětí, které původně nebyly přijaty. Úřadu městské části
ve spolupráci s vedením MŠ se nakonec během prázdnin podařilo navýšit kapacitu předškoláčků na 110. Děti mají vlastní vychovatelku a na oběd chodí do jídelny
mateřské školy.
Dále bych Vás chtěl informovat o zájezdu našich seniorů, který byl tentokrát na bájný vrch Blaník a opět jej provázela nemalá účast. Při výstupu na vrchol jsme sice
neobjevili Blanické rytíře, ale zato jsme po túře zakusili milé přivítání od dobových
trubačů a vynikající oběd v romantickém hotelu Štramberk.
Doufám také, že se Vám líbil letošní Pyrofest, který byl podle oproti minulému ročníku jiný v tom, že doprava byla organizována a zcela odkloněna z ul. Dostihová,
kde vloni vznikl totální dopravní kolaps, zasahující mezi obytnou zástavbu v přilehlých ulicích i centru obce. Podle mnoha názorů byl letošní ročník vydařený a to
také hlavně díky pěknému počasí, pestrému programu a hojné návštěvnosti všech
věkových kategorií.
Rád bych také připomenul, že od července je pro Vás u základní školy otevřeno
od 13 do 20 hodin hřiště, kde je možné hrát celou škálu společenských a míčových her.
A na závěr bych chtěl pozvat všechny maminky a tatínky se svými ratolestmi na tradiční Vítání občánků, které se bude konat dne 8.10. 2011 od 10:00 v jídelně základní školy, budu se na Vás všechny moc těšit.
Přeji Vám mnoho krásných dnů babího léta a věřím, že v příštím čísle Vás již budu
moci informovat o tom, jak probíhá přístavba Základní školy Charlotty Masarykové.
Mgr. Martin Melichar
starosta městské části
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA – VELKÁ CHUCHLE
Zastupitelstvo na svém 11. zasedání dne 30.5.2011 m.j.
schválilo:
přijetí finančního daru v celkové výši 48 000,- Kč na základě uzavřených darovacích
smluv ve dnech 2.2.2011 a 9.5.2011 mezi Ing. Jiřím Petrem a MČ Praha Velká Chuchle,
a to na běžný provoz MČ.
finanční podporu pro paní Veroniku Buriš na účast závodníků z Aerobic Team Chuchle
( pokrytí nákladů na dopravu, ubytování a akreditaci) ve výši 10 000,- Kč .
příspěvek ZŠ na plat asistenta pedagoga ve výši 22 700,- Kč.
navýšení prostředků na dopravní studii (zklidnění automobilové dopravy a omezení
tranzitní automobilové dopravy MČ Praha – Velká Chuchle) o 74 000,- Kč (zapojení
rezervy z vrácené daně z příjmů za rok 2009).
příspěvek na zakoupení výsadby určené na obnovu aleje mezi osadou Lahovská a Loch-kovem.
Příspěvek ve výši 25 000,- Kč bude poskytnut MČ Lochkov po zajištění potřebných
povolení a finančních prostředků ze strany MČ Lochkov.
školné v MŠ Velká Chuchle ve výši 600,- Kč za dítě a měsíc ve školním roce 2011/2012.
pana Mgr. Martina Melichara členem Redakční rady Chuchelského zpravodaje s okamžitou platností

Zastupitelstvo na svém 12. zasedání dne 27.6.2011 m.j.
souhlasilo:
s návrhem změny ÚP předloženým ZMČ společností VILY CHUCHLE a.s. na pozemcích parc.č. 1002/1, 1001, 991/1, 990 a 990/4 v k.ú. Velká Chuchle vyvolaným jinou
polohou vysokotlakého plynovodu (v lokalitě Na Hvězdárně) a zeleně, která nekopíruje
jeho trasu (v souladu s přílohou žádosti o vyjádření ke změně ÚP hl. m. Prahy ze dne
13.6.2011).
se směnou pozemků parc.č. 991/7, 991/8 a 991/18 v k.ú. Velká Chuchle za pozemky
parc.č. 1346/1, 1358/4, 1360/1, 1357/3 a 1357/4 v k.ú. Chodov mezi MHMP a společností VILY CHUCHLE a.s. podle žádosti o stanovisko ke směně pozemků předložené
Odborem evidence, správy a využití majetku MHMP ze dne 23.5.2011 uvedené pod č.j.
493547/2010.
schválilo:
poskytnutí finančního příspěvku na provoz činnosti mužstva dětí sportovního klubu SK
Čechoslovan Chuchle na rok 2011 v celkové výši 5.000,- Kč.
změnu složení členů Povodňové komise MČ Praha – Velká Chuchle takto: místopředseda povodňové komise – zástupce starosty MČ Ing. arch. David Vokurka a sekretář
povodňové komise – tajemník ÚMČ Ing. Vilém Schulz, a to s okamžitou platností.
předsedu Redakční rady Chuchelského zpravodaje pana Mgr. Martina Melichara.
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prodloužení nájemní smlouvy č. N/107/2003 na nebytový prostor – stánek – nacházejících na parcele č. 1166/1 v k.ú. Velká Chuchle na zastávce MHD v ulici Starochuchelská panu P.K. za stávajících podmínek, a to na dobu určitou do 31.12.2012.
záměr výstavby rodinné hrobky na veřejném pohřebišti v Praze – Velké Chuchli předložený panem JUDr. M. R. z Velké Chuchle prostřednictvím společnosti A69 – architekti
s.r.o. s tím, že autoři projektu budou finální verzi dále konzultovat s členy výboru stavebního a územního plánu.
zplnomocnilo:
ředitelku ZŠ uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor (nad rámec ustanovení článku VIII bodu 1 Zřizovací listiny ZŠ Charlotty Masarykové týkající se oprávnění organizace uzavřít podnájem nebytových prostor v souladu se zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění) se společností ČEZ ENERGO,
s.r.o. se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, na dobu 15 let vzhledem
k úmyslu využít stávající prostory pro instalaci kogeneračních jednotek a případně kotlů
a následný provoz kogenerační jednotky a kotlů s cílem vyrábět a dodávat teplo pro ZŠ
za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dodávce tepelné energie.

Zastupitelstvo na svém 13.mimořádném zasedání dne 25.7.2011 m.j.
schválilo
zřízení odloučeného pracoviště MŠ Velká Chuchle pro 10 nepřijatých dětí v družině ZŠ
Charlotty Masarykové provizorně na jeden školní rok od 1.9.2011 do 30.6.2012 s tím,
aby MŠ požádala o změnu zápisu do školského rejstříku (navýšení cílové kapacity počtu dětí na 110).
na základě doporučení výboru sociálního a volnočasových aktivit, zvýšení nájemného
v obecních bytech takto:
stávající nájemné ve výši 72,61 Kč na 84,48 Kč, 69,67 Kč na 83,60 Kč, 66,63 Kč
na 82,69 Kč
od 1.1.2012 v souladu se zákonem č. 180/2009 Sb. u bytů s tzv. regulovaným nájemným.
přehled investičních požadavků MČ na dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2012
a následující v souladu s výzvou Odboru rozpočtu MHMP, a to takto:
- přístavba ZŠ Charlotty Masarykové – dokončení v roce 2012 – 19 mil. Kč,
- regenerace centra MČ – v roce 2012 – 9 mil. Kč, v roce 2013 – 20 mil. Kč a v letech
2014 – 2015 – 30 mil. Kč,
- urbanistické studie území v katastru Velké a Malé Chuchle – 1, 25 mil. Kč.
souhlasilo
s přidělením finančních prostředků MŠ Velká Chuchle na měsíční plat jedné pedagogické pracovnice v souvislosti se zřízením odloučeného pracoviště pro 10 nepřijatých
dětí v družině ZŠ Charlotty Masarykové na jeden školní rok od 1.9.2011 do 30.6.2012,
a to v roce 2011 takto:
ve výdajové části rozpočtu:
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+ 81.000,- Kč - navýšení příspěvku MŠ na pedagogickou pracovnici
OdPa 3111 Pol 5331
-81.000,- Kč - zapojení rezervy z vrácené daně z příjmů za rok 2010
OdPa 6171 Pol 5901.
aby byl návrh změny ÚP předložený společností VILY CHUCHLE a.s. na pozemcích
parc.č. 1002/1, 1001, 991/1, 990 a 990/4 v k.ú. Velká Chuchle (vyvolaný jinou polohou
vysokotlakého plynovodu v lokalitě Na Hvězdárně a zeleně, která nekopíruje jeho trasu)
zahrnut do další vlny celoměstsky významných změn územního plánu sídelního útvaru
hl. města Prahy.
vzalo na vědomí
informaci zástupce starosty o opětovném zaslání negativního stanoviska (v minulosti
přijatého ZMČ) týkající se nesouhlasu se změnou Z 2247/00 Odboru územního plánu
MHMP max. v požadovaném termínu do 3.8.2011 (změna funkčního využití ploch –
výstavba nového železničního koridoru III. Praha – Beroun včetně souvisejících staveb
- stavba tunelu v Malé Chuchli).
informaci starosty týkající se oznámení o organizování akce PYRO FEST 2011 v prostorách Dostihového závodiště Velká Chuchle dne 28.8.2011 od cca 11.00 do cca 22.30
hodin, které předložila firma JVS Group, s.r.o., Turkova 5B, 149 00 Praha 4 – Chodov
zastoupená panem Jaroslavem Bicanem a pověřuje starostu a místostarostu dalším
jednáním o podmínkách akce dle připomínek zastupitelů a výboru sociálního a volnočasových aktivit ze dne 20.7.2011.

Zastupitelstvo na svém 14.mimořádném zasedání dne 3.8.2011
schválilo
zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce Přístavba školy Velká Chuchle a jmenuje složení hodnotící komise včetně náhradníků takto: Mgr. Melichar, Ing. Kozický, Fresl, Ing. arch. Vokurka, Ing. arch. Bálek, Ing. Schůrek (ÚMČ), Ing. Šritr – náhradníci: Ing. Petr, Bc. Šatra, Mgr. Dudášová, Čahoj, Ing. Benešová (ÚMČ), Ing. Zajíček
a Mgr. Courton.
Současně pověřilo starostu MČ vyhlášením výběrového řízení veřejné zakázky na stavební práce Přístavba školy Velká Chuchle a předložením výsledku pro nejbližší zasedání ZMČ.
uzavření mandátní smlouvy na výkon zadavatelských činností podle § 566 obchodního
zákoníku mezi MČ Praha – Velká Chuchle (mandant) a Mgr. Ivan Courton, advokát,
Minská 15, 101 00 Praha 10 – Vršovice (IČ 169 10 818 – č. osv. ČAK 7587 - mandatář) z důvodu zajištění organizace zadání veřejné zakázky na provedení rekonstrukce
a přístavby Základní školy Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, Velká Chuchle,
vypsané v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to za mandátní činnost v celkové ceně 45.000,- Kč bez DPH.
souhlasilo
se zpracováním výpočtu ekvivalentní hladiny hluku z dopravy na Strakonické ulici v MČ
Praha – Velká Chuchle v souladu s předloženou nabídkou firmy Jacobs Consultancy
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spol. s r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 za 21. 840,- Kč včetně DPH; pro tento
účel schvaluje následující rozpočtovou změnou:
ve výdajové části rozpočtu:
+ 22.000,- Kč - navýšení FP na zpr. výpočtu hladiny hluku (ul. Strakonická)
OdPa 2212 Pol 5169
v části financování (položka 8115):
+ 22.000,- Kč - zapojení rezervy z vrácené daně z příjmů za rok 2009.
Mgr. Martin Melichar
starosta

D.V. TELEGRAFICKY
-Připravuje se územní rozhodnutí na výstavbu v areáu Explosive.
-Na ,,novém,, hřbitově probíhá výstavba hrobky – investorem je M.R. Dokončení je
plánováno na říjen 2011.
-Proběhly úpravy u školního hřiště z prostředků nadace ČEZ. Výstavba chodníku,
budky pro účely hřiště, osazení nové lavičky, vysazení popínavých rostlin místo tůjí
u plotu hřiště (tůje se přesadili na dětské hřiště u školky) a další drobné úpravy.
-Byla dokončena rekonstrukce kotelny ve škole, kde je nyní kogenerační jednotka,
za podpory ČEZ – který bude kogenerační jednotku provozovat.
-Byl vybrán ve výběrovém řízení dodavatel stavby na přístavbu školy, a to fy Konstruktiva Branko. Podklady pro výběrové řízení si vyzvedlo 25 firem, nabídky odevzdalo 10 firem.
-Začala výstavba 1.(4.) etapy projektu Vily Chuchle Na Hvězdárně
-Při změnách stávajícího územního plánu se stále i přes nesouhlas naší MČ počítá
s železničním tunelem v Malé Chuchli.
-Během září bude odevzdána dopravní studie, na toto téma bude během
října svolána veřejné setkání, o přesném datu budete informováni
Ing. arch. David Vokurka

MEZINÁRODNÍ DOSTIHY ŽÁKŮ 12.6.2011
Desátý dostihový den na závodišti ve Velké Chuchli měl na programu dva tradiční mezinárodní dostihy žáků. Hosty ze Slovenska - SOUP Šaľa, reprezentovala Adriana Dianová a Lucia Urbaničová.
V Ceně Střední školy dostihového sportu a jezdectví na 1400 metrů startovalo 10 koní. Úlohu favoritky splnila šestiletá klisna francouzského původu
Roseburn s Martinem Laubem (deváté životní ví-
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tězství) ze stáje Kufr. Klisnu Martinovi sedlal trenér Jaroslav Drlík. Druhý doběhl Cazzar s debutující Nikolou
Řehákovou, třetí pětiletý bělouš Lav reprezentující červenobílé barvy naší stáje s Lucií Urbaničovou, čtvrtý Nextreme s Helenou Šicovou a pátý Hmat s Pavlínou Honsovou. Dále proběhli cílem Defuze s pozornost budící
Sabrinou Kuchařovou, Play the Game s Danielem Zurynkem, Beltaine s Adrianou Dianovou a Porta Cila
s Barborou Galatíkovou.
V Ceně náměstka primátora hl.m.Prahy pro oblast školství, sportu a památkové péče Ing. Antonína Weinerta,
CSc na 1800 metrů zvítězila druhá favoritka Roman
Beauty, čtyřletá klisna německého původu, ze stáje Jamax kterou pro žáka naší školy Michala Demo nasedlala zdejší absolventka Miroslava Maršíčková. Dále doběhl Aziak, s Helenou Šicovou, který byl bohužel
diskvalifikován. Na druhé místo se tak posunul Long Pond s Danielem Zurynkem,
třetí Clever Mind s Hanou Růžičkovou, čtvrtý Danubius s Martinem Laubem, pátá
Vaxalta s Adrianou Dianovou, šestý Neverland s Hanou Vašíčkovou, sedmá Truly
Last s Pavlínou Honsovou, osmý Crocodille s Lucií Urbaničovou ( s posunutým
sedlem) a devátá Frankovka s Žanetou Zábranovou.
Celkové pořadí (podle bodovacího klíče – 1.místo – 10 bodů, 2.místo – 4 body,
3.místo – 3 body, čtvrté místo – 2 body a páté místo – 1 bod) :
1. Martin Laube - 12 bodů
2. Michal Demo – 10 bodů
3. + 4. Nikola Řeháková, Daniel Zurynek - 4 body
5. + 6. Lucia Urbaničová, Hana růžičková – 3 body
7. Helena Šicová – 2 body
8. + 9. Adriana Dianová, Pavlína Honsová – 1 bod
bez bodového ohodnocení: Barbora Galatíková, Sabrina Kuchařová, Hana Vašíčková a Žaneta Zábranová
Vítězné týmy a všichni startující žáci si po dekorování odnesli poháry a věcné ceny,
které věnovalo občanské sdružení Hippospol Velká Chuchle, TMM, spol.s r.o. a firma GAIN, dovozce krmiva pro koně.
Děkujeme trenérům, majitelům, všem výše jmenovaným a také rodičům za spolupráci při pořádání žákovských dostihů. Další se budou v AUTO HASE PARKU
ve Velké Chuchli konat 18.9., 2.10. a 30.10.2011.
Za SŠDSaJ Velká Chuchle Ing. Marcela Sýkorová
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JEZDECKÝ DEN V TLUSTICÍCH
Jen co se Odrava vydýchala z účasti na dětském dnu ve Velké Chuchli
a dobrodružné cestě mezi hromy,
blesky a lijákem, tak se vydala zase
na cesty.
Tentokrát do Tlustic na Červnové
jezdecké hry pro děti dne 11.6.
2011. Za naši Střední školu dostihového sportu a jezdectví nastoupily
v kategorii děti: Bára Smrčková
a v kategorii mládež: Kateřina Nováková (1.ročník), Karolína Kinská
a Markéta Gročová (2.ročník), všichni v sedle trpělivé Odravy. To, že je jezdecký
areál těsně vedle letiště, jsme netušili. Ve chvíli, kdy Odrava vystupovala z vozíku,
tak nad ní hned přeletěl vrtulník. Již tady ostatní závodníci koukali na naší kobylku,
která se tvářila, jako by na letišti byla obden. Již veterinární přejímka a zápis jezdců
ukázal, že zde bude organizace v pořádku. Přístup organizátorů k nám byl perfektní. Předali jsme naše propagační materiály a tiskoviny, které velmi rádi přidali k cenám pro vítěze a umístěné. Odrava zatím byla maximálně zaujatá kvalitní pastvou,
takže startující letadla ji nijak neobtěžovala. V průběhu čekání na závod se holky
střídaly v pasení Odravy. Až dlouho po poledni šla na start. Jako první čekala
na start malá Bára Smrčková. Protože pořád Odrava pokukovala po parkuru, tak
jsme jí ho šli ukázat. Jediná Bára měla velkého koně. Sice závodila s vodičem, ale
byla největší, protože většina
dětí měla malé poníky. Hned
po startu lehce překonaly první
část tratě, kde byl malý skok,
cik cak z kavalet, terénní vlna,
přenos vajíčka na lžíci, kuželky,
kroužky, kavalety (zde získala
Bára vysoké hodnocení za lehký sed), věšení prádla (to moc
neklaplo, ačkoliv to nejvíc trénovaly), a jízda skrz pentle a bonbóny, kde Odrava neohroženě
prošla
a
do
cíle vklusaly.
Jako první ze starších vyjela
Markéta Gročová a šla klus
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a cval. Ač byla trať koncipována na poníky, tak dokázala Odravu vést perfektně,
i věšení prádla zvládla bravurně. Teď už bylo vidět, že Odrava hru pochopila a teší
se. S Karolínou Kinskou procválala první část a stála jak přikovaná, když Karolína
ze sedla házela míčky a obruče. Získaly také potlesk za závěrečné procválání fáborků, kde obě daly najevo, že jsou ze školy dostihové. Kateřina Nováková, poslední naše závodnice, už frčela jako střela, protože Odrava měla kurz v malíčku a brzdila prakticky jen před zkouškami z místa. Projetí brány s fáborky bylo legendární
a diváci čekali, jak ji procválá a mohutně ji podporovali.
Potom už jsme čekali na vyhlášení výsledků, které nás překvapilo:
1. Bára Smrčková – Odrava - SŠDaJ – vodič Helena Burcalová, kategorie děti
1. Kateřina Nováková – Odrava – SŠDaJ
2. Karolína Kinská – Odrava – SŠDaJ
3. Markéta Gročová – Odrava – SŠDaJ
Všechny slečny získaly ceny jako sošky, hrníček, zápisníčky, luxusní balení pera
a tužky a čokoládu. Samozřejmě i floty a diplom. Velkou radost jsme měli z toho, že
naši žáci a kůň jsou schopni závodit a vyhrát nad koňmi, kteří jsou trénováni jen
pro tyto akce. Potěšilo nás, že jsme byli pochváleni, že dokážeme připravit i malé
děti.
Speciální poděkování: Lenka Smrčková (svačiny, oběd a pití pro všechny naše závodnice), Honza Smrčka (foto a organizační pomoc).
Za SŠDSaJ ve Velké Chuchli
Helena Burcalová

CHUCHELSKÝ SLUNOVRAT- NULTÝ ROČNÍK
V areálu Kazínská 8 proběhla koncem června první-nultá
akce Chuchelský slunovrat, i přes to, že areál není upraven tak, jak by měl veřejný prostor v centru obce vypadat.
Stále jde o uzavřený zpustlý dvůr. Věřím, že účastníkům
akce tento fakt tolik nevadil.
Hlavní náplní bylo otevření výstavy dětských maleb a kreseb našich školáků v hale bývalého servisu na téma
„Chuchle očima dětí“, vystaveno bylo přes sto prací. Pětičlenná porota sestavená z chuchelských výtvarníků, kteří
výstavu doplnili o průřez svých prací (velmi rozdílných, ale
přitom kvalitních). Každý z nich dostal deset lístečků a ty
mohl pověsit libovolně k jakémukoliv jemu sympatickému
dílku. Nejvíce, čtyři lístečky získali Anička Štiková za kostel sv. Jana Nepomuckého, Kačenka Laburdová za kostel
P.Marie, Kačka Hricková za pohled na Mrázovku, Vendula
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Rudolfová za Vápenku v Dolích a Lenka Bartlová za kostel Sv. Jana Nepomuckého. Musím říci, že i všechna další dílka byla podařená.
Program v odpoledních hodinách začal výtvarnou dílnou, kterou velmi vtipně moderoval klaun Ctibor z Pardubic, děti i dospělí se
bez bázně a hany pustili do práce, v mžiku
pomalovali zeď, která by se
měla během podzimu zbourat a s vervou se i pustili
do vytváření společných obrazů na velké formáty papíru.
Večer došlo na hudební vystoupení Věry Pivoňkové
a poté skupiny Rodeo.
Chtěl bych tímto poděkovat
především vedení školy za to,
že umožnili dětem v hodinách výtvarné výchovy vytvořit dílka na chuchelské téma,
dále fy Patraco, za poskytnutí rolí papíru, účinkujícím a autorům výtvarných děl za jejich poskytnutí obrazů
i všem, kteří mi pomáhali s přípravou Slunovratu.
Během dalších měsíců mimo bourání klempírny a garáže snad areál pomalu ožije
každodenní činností zájmových sekcí.
Ing. arch. David Vokurka
místostarosta

POVOLENÍ PRŮJEZDU NÁKLADNÍ TRANZITNÍ
DOPRAVY PO STRAKONICKÉ
Jak bylo mnoho z Vás jistě informováno, nebo již pociťujete změnu na vlastní kůži,
od 1. září 2011 rada HMP umožnila průjezd tranzitu nákladních automobilů po Jižní spojce a Strakonické ve směru Spořilov, Barrandovský most, Strakonická a vnější okruh směr Plzeň.
Poté, když jsme se dozvěděli o přípravách těchto opatření, bohužel neoficielní cestou, nechali jsme urychleně zadat „Výpočet ekvivalentní hladiny hluku z dopravy
na Strakonické ul“. Pro výpočet jsme zvolili 12 bodů-objektů, různě rozmístěných
v Malé a Velké Chuchli. Závěry byly takové, že ve většině míst je překročen hygie-
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nický limit pro silniční a železniční dopravu, vzhledem však k tomu, že existuje institut „Staré hlukové zátěže“, to znamená, že v místech, kde jsou již stávající komunikace, je limit navýšen o 10 dB, není nikde tento limit překročen, a to ani v nejvíce
postižených místech ul. Zbraslavské a U křižovatky, kde se hladina hluku limitům
nejvíce přibližuje ( viz stránky www.chuchle.cz).
Přesto jsme upozornili magistrát na to, že nejen, že nemáme v naší MČ žádná opatření proti šíření hluku ze Strakonické, ale že jsou tu i jiná úskalí, která tranzit nákladních aut omezují („Myší díra pod Barrandovským mostem“, oblouk v pravém jízdním pruhu pod železničním mostem v Malé Chuchli, připravovaná výstavba
protipovodňových opatření na Strakonické atd.).
V době uzavírky je do zastupitelstva MČ připravováno usnesení, které vyjádří nesouhlas s touto změnou.Všechna tato opatření pramení z toho, že není stále dokončen vnější okruh Prahy, hlavně propojení dálnic D1 až D11, který by měl financovat stát. O dalším vývoji vás budeme postupně informovat.
Ing. arch. David Vokurka
místostarosta

DVA TITULY MISTRYŇ EVROPY DO CHUCHLE!!!
Ve dnech 21. – 26. června 2011 se v italském městě Turín konalo Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness. Z Aerobic Team Chuchle byly Českým svazem aerobiku nominovány hned tři fitness týmy – kategorie kadetky, juniorky a seniorky.
Jako první vstoupily do boje o evropské tituly kadetky. Po prvním kole se chuchelský kadetský fitness tým ve složení Barbora Bohatová, Eva Hanzalíková, Alžběta
Hrubošová, Daniela Kolečková, Barbora Křečková, Lucie Samcová a Anna Zajíčková umístil na 4. místě. V semifinálovém a finálovém kole děvčata obsadila konečnou pátou příčku. Pro tento mladý tým byl Evropský šampionát obrovskou zkušeností a příležitostí změřit síly s ostatními týmy na evropském poli.
Po kadetkách nastoupily na závodní plochu juniorky ve složení Lucie Čuřínová,
Anna Durajová, Michaela Klepalová, Kristýna Kudrnová, Matylda Malá, Kateřina
Smíšková, Nikola Ševčíková a Sarah Vegnerová. Po prvním kole se chuchelský tým
umístil na skvělém prvním místě. Následovalo semifinále, ve kterém děvčata první
místo udržela. Náročné večerní finále mělo prověřit fyzickou i psychickou připravenost chuchelského juniorského fitness týmu. Svým famózním výkonem děvčata
přesvědčila všechny rozhodčí, kteří v závěrečném hodnocení ocenili fitness tým
nejvyššími známkami. První titul Mistryň Evropy v kategorii Junior Fitness Aerobic
byl v Chuchli!!!
Poslední dva dny Evropského šampionátu se soustředily na seniorské kategorie.
Fitness tým seniorek z Aerobic Team Chuchle ve složení Táňa Bednářová, Andrea
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Čečrdlová, Zora Dušková, Barbora Hovorková, Zdena Janoušková, Markéta Sílová, Zuzana Scherzlová a Barbora Vavroňová byl z České republiky nominován jako
třetí. V přípravě na Mistrovství Evropy jsme s děvčaty nevynechaly jedinou příležitost k vypilování technické, fyzické a synchronní připravenosti. Hned první kolo
závodu ukázalo, že naše důsledná práce se vyplatila. Jednoznačné první místo
nasvědčovalo k dobrému vykročení v závodu. Semifinálové kolo jen potvrdilo naši
nadvládu mezi Fitness týmy a finálový závod už byl jen takovým bonbónkem v završení spanilé jízdy a k dosažení evropského titulu pro děvčata z Chuchle. Druhý
titul byl náš!!!
Již z dřívějších let vím, že přípravu na důležité závody nelze podcenit. Letos jsme
dokázali, že po fyzické stránce je to jednodušší než-li po té psychické. Neuvěřitelná
soudržnost všech tří chuchelských Fitness týmů, obrovská podpora a odhodlanost, to je ta poslední část, která je potřebná k dosažení těch nejvyšších cílů. A nemusí být jen sportovní. Chtěla bych děvčatům poděkovat za jejich dosažené výkony a skvělou reprezentaci České republiky, Velké Chuchle a našeho Aerobic
Teamu.
Mgr. Veronika Buriš
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ASISTENČNÍ SLUŽBA CHUCHELSKÝCH HASIČŮ
NA CZECH BIGMAN FESTIVALU

Zatímco víkend 2. a 3. července znamenal pro mnoho lidí začátek dovolených,
pro chuchelské hasiče byl naopak plný práce. V uvedeném datu se totiž konal již
5. ročník Czech Bigman Festivalu v loděnici v Malé Chuchli. Ten se skládá ze tří
náročných disciplín. Plavecké, jízdy na kole a běžecké.
Stejně jako předchozí ročníky byl dvoudenní a po oba dny se na pořadatelské službě podíleli se svým nafukovacím motorovým člunem i členové chuchelských dobrovolných hasičů. Na pomoc přijeli i kolegové hasiči z Radotína.
Práce našich hasičů spočívá v tom, že nejprve v časovém předstihu rozvezou
po Vltavě bójky, vymezující
trať plavecké části závodu
a při závodu samotném pak
vykonávají záchranářský dozor, aby v případě krizové
situace některého ze závodníků poskytli pomoc. Sobotní závod, který odstartoval
starosta Velké Chuchle
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Mgr. Michal Melichar, proběhl ještě za celkem příznivého počasí a žádný ze závodníků plavecké části nedal našim záchranářům příležitost k zásahu.
Velké komplikace přineslo pořadatelům nedělní deštivé ráno, které mimo chladného počasí a již zmíněného deště navíc zintenzivnilo proud řeky Vltavy a tak bylo
nutné učinit změnu v plavecké části závodu, aby závodníci nemuseli absolvovat
část trasy proti proudu Vltavy. Start závodu, který byl stanoven na sedmou hodinu
ranní, byl proto přeložen a místo od loděnice v Malé Chuchli se startovalo z Velké
Chuchle z prostoru poblíž fotbalového hřiště, místa, kde v minulosti byl přístav pro
parníky. Závodníky bylo nutné přesunout z prostoru loděnice na místo náhradního
startu a zde se opět angažovali chuchelští hasiči a převáželi závodníky na svém
člunu k místu startu. V tomto případě pomáhali i příslušníci policie a radotínští hasiči se svými plavidly. Start závodu byl pro závodníky díky špatnému přístupu
do vody obtížnější, ale nakonec na pokyn startéra, kterým byl opět starosta Velké
Chuchle, se všichni úderem osmé hodiny ponořili do chladných vod Vltavy a vydali se na cestu směrem k Malé Chuchli. Chladné a nevlídné počasí tentokrát zaskočilo jednoho závodníka ze Španělska, kterému museli chuchelští hasiči podat pomocnou ruku a vytáhnout jej z vody do člunu, kde pro něho závod skončil.
Chuchelští hasiči opět dokázali, že jsou dobrým a užitečným sborem, na který je
spolehnutí.
Text i foto Jan Zágler
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VILY CHUCHLE
Vážení občané,
ráda bych Vás opět informovala o aktuálním stavu výstavby projektu
VILY CHUCHLE.
V tomto okamžiku jsme ukončili hrubé terénní úpravy IV. etapy. To znamená, že
odvoz zeminy skrz zahrádkářskou kolonii byl ukončen a nyní bychom tudy měli
projíždět již ve významně menším
rozsahu.Nicméně by v dohledné
době měla být zahájena přeložka
vysokého napětí v rámci rekonstrukce komunikace Na Hvězdárně.
V rámci budování přeložky dojde
mimo jiné k dalšímu odvozu zeminy
z území. Tuto přeložku zajišťuje společnost PRE - tzn. společnost VILY
CHUCHLE a.s. není stavebníkem
ani dodavatelem této stavby. Přesto
jsme v maximální míře tuto stavbu
s PRE koordinovali, zejména
ve vztahu k odvozu zeminy a dodržování úklidu komunikace. Doufáme, že dopad na obyvatele Velké
Chuchle bude minimální.
Co se týká prací na našem pozemku zahájili jsme práce na komunikaci a inženýrských sítích IV. etapy.
Výstavba domů bude zahájena přibližně na konci září. V první vlně zahajujeme
výstavbu cca 1/2 domů IV. etapy, výstavba zbývajících domů pak bude zahájena
zhruba do konce tohoto roku.
Fotografie z průběhu výstavby a další informace můžete nalézt na našem webu
www.vilychuchle.cz
Za VILY CHUCHLE a.s.
Ing. Kateřina Hůrková, Project Manager
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MÍSTOSTAROSTA INFORMUJE
Využití areálu Kazínská 8
Místnost bývalé dílny v areálu během podzimu pomalu ožije různými aktivitami:
Prozatím je rozvrh využití :
Po - 16.00 – 18.00 – turistický oddíl Svišti
Út – prostor pro pořady, debaty, setkání – Každé 1.úterý v měsíci v 19.00 –
21.00 – chuchelský Hydepark – ,,Aneb přijďte si říct co chcete!“
St – 17.00 – 19.00 – Výtvarný klub
Čt - 16.00 – 18.00 – Divadelní spolek
Věřím, že se bude využití stále rozšiřovat:
Pozvánky na první setkání v areálu:
Prosíme všechny, kteří mají třeba na půdách nevyužité židle, stoly, dřevěné nebo
překližkové desky, závěsy a jiné tkaniny větších rozměrů, koberce a tyto věci jsou
v obstojném stavu, aby tyto předměty dovezli v neděli 2. října mezi 18.00 – 20.00
do areálu Kazínská 8. Nechceme dělat sběrné suroviny, ale mnohé se dá pro jednotlivé aktivity použít. Židle, stoly můžete pouze zapůjčit, každá židle bude pak
opatřena štítkem majitele. Každý si bude moci při akcích sednout na ,, svou židli „,
Kupříkladu divadlo Ungelt si na tom vystavělo své PR.
Přijďte si říct co chcete „1. Chuchelský hydepark“ 4.10.2011 v 19.00, při přívětivém
počasí se koná akce na dvoře areálu.
Velevážení ,
na vědomost dáváme, že ty, co ochotni by byli divadelní spolek v Chuchli naší založiti hledáme.Sejdeme se první čtvrtek říjnový 2011, to jest 6.10.2011 v 17.00 hod.
v budově Fematu-bývalého a pokusíme se vám naši představu a naše sny předložiti. Kdo z vás by ochoten byl, trochu se namočiti do světa divadelního.
Těšíme se na vás
Kontakt: Andrea Marečková - ajamareckova@seznam.cz

První sraz zájemců o navštěvování ,,Výtvarného klubu“, kde budou postupně zájemci zasvěcováni do různých výtvarných technik, tajů kompozice a dalších témat
s výtvarným spojených bude 5.10.2011 v 17.00 hod. v obecním areálu Kazínská 8
(bývalý Femat).
Jsou zváni i ti, kteří se určitými výtvarnými technikami zabývají a mohli by se s ostatními o svoji dovednost podělit. Věk a schopnosti nerozhodují, rozhoduje zájem.
Kontakt: Ing.arch. David Vokurka: david.vokurka@chuchle.cz
V říjnu budete mít možnost i zjistit jak to ,,dělají´´ jinde:
Dovolujeme si Vám nabídnout možnost navštívit kreativní workshop v Chuchel-
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ském provizorním kulturním centru - obecní areál Kazínská 8, pod vedením profesionálního lektorského týmu, budete zasvěceni do výtvarné techniky zvané ,,decoupage“.
Během kurzu si vytvoříte dřevěný obrázek dekorovaný ubrouskovou technikou
s 3D efektem. Rámeček bude dozdoben tzv. antika efektem. Doba trvání kurzu je
cca 2 - 3 hodiny. Cena kurzu je 300 kč, v ceně je veškerý materiál a samozřejmě
výrobek, který si odnesete domů. Datum konání kurzu je ve středu 12.10.2011 a to
od 17.00 hod.
Závazné přihlášky přijímá buď Ing. arch. David Vokurka: david.vokurka@chuchle.
cz na ÚMČ Praha - Velká Chuchle, nebo na webu www.katebali.cz, kde jsou také
příklady aktivit lektorského týmu.
Ing. arch. David Vokurka
místostarosta

VÝLET PRO SENIORY
Účastníci zájezdu
Zájezd seniorů do kraje Blanických rytířů, pořádaný dne 14.8.2011 ÚMČ Velká
Chuchle se vydařil. Po osmé hodině jsme se autobusem vydali na cestu směr Benešov a pak dále až pod horu Blaník.
Část účastníků se vypravila po červené značce vzhůru. Asi ve třetině cesty se rozdělili na zdatnější chodce příkřejší cestou a další šli po značce
po vrstevnici. Ostatní se vydali na úpatí hledat houby a nehledali
marně.
Na vrchu Blaník jsme vystoupali po cca 80ti schodech na rozhlednu, odkud byl krásný výhled. Po krátkém odpočinku všichni sešli
na parkoviště a odjeli jsme do bývalého statku, nyní hotelu Štamberk. U vchodu nás uvítali trubači a při výtečném obědě nám hrála
a zpívala kapela. Po prohlídce areálu jsme se jeli podívat na Geologickou expozici Podblanicka, kde jsme se seznámili s různými
druhy kamenů v přírodě. Následoval odjezd
do Vlašimi k zámku. Prošli jsme zámeckou
zahradou, obdivovali čínský pavilon a procházku jsme ukončili u Znosínské brány.
Po občerstvení a odpočinku jsme usedli do autobusu a plni
krásných zážitků jsme se vrátili do Chuchle.
Děkujeme ÚMČ, p. starostovi Mgr. Melicharovi a pí. Benčatové, kteří nás celou cestu provázeli a doufáme, že v příštím
roce nám opět připraví další hezké chvíle po krásách naší
republiky.
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VÝLET SENIORŮ 14.8.2011
- POŘÁDANÝ MÚ VELKÁ CHUCHLE

Výhled z rozhledny do kraje

Odpočinek pod rozhlednou

Oběd na „statku“ Štamberk

Zámek Vlašim – vchod do parku
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ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 JSME ZAHÁJILI PŘED
ŠKOLOU
Slavnostním společným přivítáním dvaceti prvňáčků jsme zahájili nový školní rok
v naší škole. V krátkém proslovu před rodiči, žáky a učiteli ředitelka školky Mgr. Eliška Jančíková připomenula, že provoz školy v následujícím roce čekají omezení
způsobená chystaným zbouráním horního pavilonu a následnou přístavbou. Navíc
je v prostorách družiny umístěna v dopoledních hodinách pobočka chuchelské
mateřské školy s deseti dětmi. Z těchto důvodů je většina tříd prvního stupně umístěna v hlavní budově a málopočetné třídy stupně druhého přesunuty do podkroví.
Na druhé straně se díky štědré podpoře rodičů (ať už soukromými dary nebo prostřednictvím Unie rodičů) podařilo během prázdnin třídy vybavit další technikou
(dvě nové dotykové interaktivní tabule Smart board) a nábytkem. V kotelně byly
plynové kotle nahrazeny kogenerační jednotkou, která zbytkovou energii bude odvádět zpět do sítě a škola by tím měla ušetřit nemalou finanční částku.
Paní ředitelka také přivítala dvě nové posily pedagogického sboru - Mgr. Patricii
Boškovou (Čj, Tv) a Mgr. Ivu Suchomelovou (1. stupeň) a poděkovala zástupcům
Městské části Praha - Velké Chuchle za trvalé pochopení, pomoc a spolupráci.
Starosta MČ Velká Chuchle Mgr. Martin Melichar v netradiční řeči krátce zavzpomínal na léta dětství strávená ve zdejší škole a přislíbil, že nadále bude obec školu
podporovat a vyslovil přání, aby se přístavba dotkla provozu školy co nejméně
a byla co možná nejrychleji hotova ke spokojenosti žáků, učitelů a všech obyvatel
Velké Chuchle.
Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář

Projev starosty k zahájení nového školního roku
Krásné dobré ráno.
A je to tady, 1. září ! Den na který jste se všichni jistě moc a moc těšili. Určitě jste
nemohli ani dospat a ráno jste budili rodiče, ať už vás proboha vezmou do té bezvadné školy.
Nemám pravdu? Na pláži, na hřišti, nebo v lese jste určitě mysleli už jenom na matematiku, češtinu, domácí úkoly, paní učitelky a na vysvědčení. Ne, už toho vtipkování nechám. Určitě se vám sem ani moc nechtělo a rádi byste si dále užívali letních radovánek. Někdo z vás se určitě bojí školních povinností, někdo zase ranního
vstávání a někdo třeba přísných paní učitelek a špatných známek.
Sám si ještě moc dobře pamatuji, jak i já sem se trošku bál školy, ale nakonec to
vůbec nic nebylo, ve třídě mě to bavilo a rád na léta v lavici vzpomínám. Hlavně
na spolužáky, hodné paní učitelky, školy v přírodě, na vynikající jídlo ve školní jídelně a hlavně na přísného pana školníka, který mě bez přezutí nepustil do školy. Byl
bych velmi rád, kdyby i vám se ve třídě líbilo, našli si zde nové kamarády, dobře se
učili, byli bezvadná parta a všichni měli pořád samé jedničky. Já, paní ředitelka
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i celý učitelský sbor uděláme všechno proto, abyste byli ve škole spokojeni.
Mgr. Martin Melichar
starosta MČ
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TS Hot
Shenose

p. Poznarová

rozvrh hodin najdete na www.contemporary.cz

Cvičení
z českého
jazyka

p. řed. Jančíková

dle dohody

školní
učebna

2. stupeň ne

Tvůrčí psaní
a komunikace

p. uč. Macurová

St 14.00 - 15.00

školní
učebna

5. - 9.
ročník

25 Kč/h

Dramatický
kroužek

p. vych. Žemličková

St 14.00 - 15.00

školní
učebna

1. - 2.
stupeň

25 Kč/h

Příprava
na PET

p. uč. Macurová

Po 14.00 - 15.00 školní
učebna

7. - 9. roč- 25 Kč/h
ník

Hudební
kroužek

p. uč. Burian

Po 14.00 - 15.00 školní
učebna

dle
zájmu

ne

Výtvarný
kroužek

p. uč. Králová a

St 13.00 - 14.00

školní
učebna

1. - 4.
ročník

25 Kč/h

Výtvarný
kroužek

p. Nedomová

St 14.00 - 15.00

školní
učebna

1. - 4.
ročník

25 Kč/h

Kroužek
keramiky

p. uč. Labounková

Út 13.15 - 14.15

keramická
dílna

dle
zájmu

ano/od
15. září
2011

Kroužek
keramiky

p. uč. Labounková

Čt 12.45 - 13.30

keramická
dílna

1. třída

ano/od
15. září
2011

Kroužek
keramiky

p. uč. Labounková

Čt 13.45 - 14.45

keramická
dílna

dle
zájmu

ano/od
15. září
2011

Internet

p. uč. Hromádka

St 13.15 - 14.15

počítačová 1. stupeň
učebna

Nápravy čtení

p. uč. Burian

Po 13.00 - 14.00 školní
učebna

dle
dohody

Netradiční
sportovní hry

p. uč. Bošková

Po 14.00 - 15.00 tělocvična

6. - 7. roč- 25 Kč/h
ník
TS Hot
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SK ČECHOSLOVAN CHUCHLE
Vás zve na své hřiště vždy v úterý a ve čtvrtek od 16, 30 hodin všechny děti, dívky
i chlapce, rok narození 2003 a mladší, kteří mají zájem o fotbal a chtějí mít radost
z pohybu a prožitků ze hry
Našim společným cílem je výchova v přátelství, vzájemné spolupráci, čestnosti
a příslušnosti k družstvu. Dále dbáme na dodržování osobní hygieny, udržování
čistoty úboru pro trénink a utkání a čistoty prostředí, ve kterém se pohybujeme.
Nesmíme opomenout i kladný vztah ke hře, k tréninku a pravidelnou účast na utkání. V dětech rozvíjíme smysl pro „fair play“ v soutěžení. Snažíme se o upevnění
zdraví a optimální tělesný a psychický vývoj dětí. Podporujeme jejich samostatnost, aktivnost v tréninku i v utkání.
Fotbal je skupinová hra a proto je důležité od raného věku utvářet v dětech vědomí
o tom, že je důležité si navzájem pomáhat, nechat si pomoci sám a respektovat
druhého. Samozřejmostí je všestranná stimulace pohybových schopností, zvláště
koordinačních i rychlostně silových. Při fotbalu si zlepšují techniku základních pohybových činností jako je běh, chůze, skoky, poskoky, obraty a pády. Během celého roku vedeme děti k poznání nejnutnějších pravidel fotbalu. Jsou jim vysvětleny
co jsou penalty, výkopy, kopy od brány, kopy z rohu a vhazování. Děti postupně
poznávají význam základní herní myšlenky: „branky dávat, brankám zabraňovat“.
Jsme zastánci, aby děti poznávaly i další doplňkové sporty jakými jsou házená, hry
ve vodě, cvičení v přírodě a podobně.
Pokud Vás alespoň trošku tento článek zaujal, přijďte se za námi na hřiště podívat.
Trenéři se na Vás už těší. V případě zájmu se můžete informovat na tel. č.
602 362645 p. Forman - vedoucí mládeže.
Za výbor SK Čechoslovanu Chuchle
Vlasta Formanová

TŘETÍ ŘÍJNOVÁ SOBOTA BUDE V CHUCHLI PATŘIT DRAČÍM LODÍM
Že už jste o dračích lodích někdy slyšeli?
A už jste si také někdy vyzkoušeli, jaké to
je, posadit se na tohle 12,5 metrů dlouhé
plavidlo ozdobené dračí hlavou a společně s dalšími 19 pádlujícími za zvuků bubnu vyrazit svižným tempem k cíli? Máte
jedinečnou šanci! Jako každý rok, pořádá
i letos posádka dračích lodí složená výhradně ze samých dračic v loděnici USK
v Malé Chuchli mezinárodní závod „Tra-
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gicky dlouhé tratě“. Tragédky – tak si totiž dámská posádka sídlící v Chuchli říká
– uzavírají svou sportovní sezónu právě tímto závodem, který odstartuje v sobotu
15. října v 10 hodin.
Kromě výkonnostně náročné trati na 2 x 4500 metrů, které se účastní posádky
z celé Evropy, si může závod na dračích lodích vyzkoušet v podstatě každý, na trati, která měří desetkrát méně. Pro návštěvníky závodu i náhodné kolemjdoucí je
připravena „posádka příchozích“, do které je možné se zapsat kdykoliv před závodem. Jediné, co k závodu opravdu potřebujete, je lehké oblečení, protože i na této
krátké trati se určitě pěkně zahřejete. Pádla i vše potřebné vám Tragédky zapůjčí
přímo na místě.
Po závodě se můžete občerstvit nejen čerstvě grilovanými masíčky, ale doplnit
potřebnou energii i nepřeberným množstvím domácích sladkých dobrot, které nenechají nikoho na pochybách, že Tragédky ovládají vařečky stejně dobře, jako svoje pádla. A pokud zrovna nemáte vodácké ambice, přijďte nás třeba jen podpořit
a podívat se, co všechno se v Chuchli v půlce října na Vltavě děje.
Více informací o závodě najdete na našich stránkách www.tragedky.cz. Máte-li
chuť se závodu zúčastnit, napište nám na info@tragedky.cz, nebo rovnou přijďte.
Natálie Šeborová

KNIHOVNA INFORMUJE
Vážení čtenáři,
ve 2. čtvrtletí 2011 jsme pro vás zakoupili do knihovny Velká Chuchle tyto nové
knihy:
Knihy pro dospělé:
BELETRIE
Clarková, Mary Higgins: Vánoční plavba
Další „vánoční“ detektivní příběh se tentokrát odehrává na palubě zrenovované
lodi, mířící na výletní plavbu do Karibiku.
James, Peter: Dokonalá vražda
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Kriminální příběh s hororovými prvky současného britského autora líčí oboustranné neshody a problémy uvnitř jednoho manželského páru, které neodvratně
směřují k tragickému vyvrcholení.
Smith, L.J.: Upíří deníky VI.
Šesté pokračování romantické upírské ságy.
Taylor, Patrick: Doktore, šťastný a veselý!
Volné pokračování příhod venkovského lékaře Barryho Lavertyho.
Peters, Elizabeth: Nebeská řeka
Další dobrodružství rodiny archeologů Emersonových, kteří tentokrát pátrají po pokladu v ruinách jeruzalémského chrámu.
Christopher, Paul: Trůn Templářů
Volné pokračování thrilleru Kříž templářů, tentokrát vysloužilý podplukovník a bývalý profesor středověkých dějin pátrá po prastaré templářské relikvii nevyčíslitelné
ceny.
Crombie, Deborah: Nutné jako krev
V detektivním románu opět vystupují oblíbení hrdinové Gemmy Jamesová a Duncan Kincaid.
Läckberg, Camilla: Kameník
Detektivní příběh ze současného Švédska, ve kterém se pátrání po vrahovi malé
holčičky postupně prolíná s příběhem starým víc než padesát let.
Turstenová, Helene: Vrah v temnotě
Göteborgská policistka Irena Hussová ve svém dalším případu řeší vraždy „balíkového“ vraha.
Bagshawe, Louise: Touha
Vzbudit se po svatební noci s dýkou v ruce vedle mrtvého probodnutého manžela
není rozhodně žádný dobrý začátek manželství. Zvlášť, když manžel byl filmový
magnát - a vše se odehrálo v Thajsku, kde se s vrahy rozhodně nemazlí.
Baldacci, David: Poslední na odstřel
Psychologický i politický thriller amerického autora je příběhem špičkového agenta FBI, který čelí podezření ze zrady své elitní jednotky.
Kupka, J.S.: Dlouhé noci Karla Sabiny
Životopisný román o Karlu Sabinovi, českém spisovateli, novináři a libretistovi, jenž
byl ve své době označen jako „zrádce národa“.
Peters, Elizabeth: Znesvěcená hrobka
Román z cyklu případů archeoložky Amelie Peabodyové-Emersonové se tentokrát
týká pátrání po hrobce egyptské královny a bojů s vykradači hrobů.
Robertsová, Nora: Kde končí řeka
Román populární americké autorky je kombinací milostného a hororového žánru.
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Paulová, Jana: Jak běžet do kopce
Zajímavé reflexe české herečky a zpěvačky z jejích opakovaných cest do Indie
a Nepálu, kam cestovala nejen za exotikou a adrenalinovými zážitky, ale především
najít cestu sama k sobě.
Cristenová, Marie: Flanderská pečeť
Volné pokračování dvou předchozích románů téže autorky (Hodina Benátčana
a Požár v klášteře) je poutavým příběhem sourozenců z přední rodiny v Bruggách
v první polovině 15. století.
Vondruška, Vlastimil: Klášterní madrigal
Historická humoreska populárního autora zachycuje příběh odloučeného klášterního panství, jež má povýšit jednu ze svých obcí na město.
Vondruška, Vlastimil: Prokletí brněnských řeholníků
Čtrnáctý historický detektivní příběh z cyklu „Hříšní lidé království českého“, v němž
opět vystupuje v úloze hlavního vyšetřovatele královský prokurátor Oldřich z Chlumu.
Logie, Mark: Králova řeč
Román s prvky literatury faktu zachycuje příběh o neobvyklém vztahu mezi britským králem Jiřím VI. a australským logopedem Lionelem Loguem.
Harrisová, Lee: Vražda na Den otců
Další z řady detektivních románů, v němž vystupuje coby hlavní vyšetřovatelka
sympatická Christine Benettová.
Pancolová, Katherine: Žluté oči krokodýlů
Příběh dvou sester, v němž zdánlivě nepříliš úspěšná Joséphine bojuje o své místo
na slunci.
Ahernová, Cecelia: Vzpomínky na zítřek
Psychologický román nejen o rodinné tragédii a jedné záhadné knize, která mladičké dívce navždy změnila život.
Robertsová, Nora: Nebe mé lásky
Romantický příběh s dobrodružnou zápletkou, v němž se poznávají tři nevlastní
sestry, které podle závěti svého otce musí alespoň rok pracovat bok po boku
na ranči, aby jej mohly zdědit.
Kessler, Leo: Štvanci
Další román z období druhé světové války pojednávající o historii pluku SS Wotan.
Vosseler, Nicole C.: Hvězdy nad Zanzibarem
Příběh lásky mezi sultánovou dcerou a německým obchodníkem se odvíjí zprvu
na malebném ostrově Zanzibar a posléze v Evropě, neboť milenci jsou nuceni
uprchnout.
NAUČNÁ LITERATURA
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Cézar, Jan: Na cestě po České republice 2
Zábavné vyprávění o známých i neznámých místech Čech, Moravy a Slezska. Historie hradů, zámků a tvrzí, setkání s lidmi zajímavých profesí, krajové zvyklosti
a speciality, umělecké a přírodní památky.
Diacont, Kerstin: Jak to řeknu svému koni
Praktická kniha o způsobech komunikace mezi člověkem a koněm.
Stern, Horst: Jak si vysloužit ostruhy
Učebnice jezdectví je určena pro začínající jezdce i pro ty, kteří chtějí rozumět tajům jezdeckého sportu.
Knihy pro děti a mládež:
BELETRIE
Morris: Proti proudu Mississippi
V dalším komiksovém příběhu, který se odehrává na Divokém západě, se opět
setkáváme s Lucky Lukem. Pro starší děti.
Paverová, Michelle: Lovec duchů 6.
Šestá, závěrečná kniha příběhů z Dalekého severu o pravěkém chlapci. Patnáctiletý Torak ví, že je mu souzeno změřit síly s Výří čarodějkou Eostrou – poslední
členkou spolku Pojídačů duší, kteří kdysi zabili jeho tatínka. Kniha určena starším
dětem.
Friedrich, Joachim: Čtyři a půl kamaráda a podivná loupež
Další dobrodružství Kallovy detektivní kanceláře je opět doplněno veselými obrázky. Pro starší čtenáře.
Lobel, Arnold: Myška a pohádková polívka
Čtyři krátké veselé pohádky, které chytrá myška vypráví lasičce, aby si zachránila
život. Pro předškoláky a začínající čtenáře.
Šmoulové – Šmoulí olympiáda
Šmoulové se vracejí! Poznáte, co vše se děje ve šmoulí vesničce. Určeno pro děti
od 4 let.
Büsch, Dieter: Hasiči
Celoobrázkové leporelo pro nejmenší děti. Drobné povídání a ilustrace se spoustou detailů o každodenní práci hasičů.
Horowitz, Anthony: Horory na dobrou noc 3.
Třetí sbírka strašidelných příběhů, jejichž hrdiny jsou hlavně děti. Nechybí ani typický anglický černý humor. Pro starší děti a mládež.
Válková, Veronika: Karel IV. (Dobrodružné výpravy do minulosti)
Příběh dvanáctileté Báry, která se ocitne v minulosti, je zároveň příběhem teprve
čtrnáctiletého budoucího českého krále a římského císaře Karla IV.
Brezina, Thomas: Ségry a hromada malérů
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Další pokračování příhod nevlastních sester a zároveň kamarádek Lissi a Tinky,
které umějí čarovat. Tentokrát se snaží vydělat peníze na maminčin talisman. Určeno dívkám od 9 let.
Reidová, Sue: Ve stínu gilotiny (Můj příběh)
Fiktivní deník třináctileté dívky ze šlechtické rodiny, pronásledované během Velké
francouzské revoluce. Pro starší děti.
Brezina, Thomas: Tajemství hradu (Expedice Kolumbus)
Vzrušující cesta do středověké minulosti. Pro čtenáře od 11 let.
Brezina, Thomas: Bezhlavý jezdec (Klub Tygrů)
Další dobrodružný příběh s Tygří partou, tentokrát ve westernovém duchu. Pro děti
od 9 let.
Brezina, Thomas: Boj Černého rytíře (Brána času)
Nová řada příhod oblíbených hrdinů Jupa, Vicky a Nicka. Klub záhad objevil bránu
času a umí cestovat napříč dějinami. Tentokrát se vydají do středověku. Pro starší
děti.
Brezina, Thomas: Palác stříbrných panterů (Klub Tygrů)
Tygří parta stráví tentokrát část prázdnin v Indii. Vhodné pro děti od 9 let, přílohou
detektivní lupa.
Wichová, Henriette: Příběhy ze stáje
Šest krátkých příběhů ze světa koní. Kniha je určena dětem, které začínají se čtením. Jednoduchý text, velká písmenka.
NAUČNÁ LITERATURA
Drijverová, Martina: Čeští panovníci byli taky jenom lidi
Životopisy českých knížat a králů od Vratislava II. až po Františka Josefa I. s vtipem
a nadsázkou, provázené humornými ilustracemi. Určeno starším dětem.
Saunders, Nick: Gladiátoři a Koloseum
Zábavný komiks seznamuje čtenáře od 9 let s historií gladiátorských her a římského Kolosea.
Saunders, Nick: Kryštof Kolumbus
Naučný komiks o čtyřech objevitelských výpravách Kryštofa Kolumba. Pro děti
od 9 let.
Brabec, Jiří: Písničky z pohádek a dětských filmů 4.
V pořadí čtvrtý výběr písniček z populárních českých pohádkových Večerníčků,
dětských televizních seriálů a filmů jako např. O loupežníku Rumcajsovi, Z pekla
štěstí, Arabela ad. S textem, melodickou linkou a kytarovými akordy.
Valiente, F.: Hledej bájné bytosti
Obrázková publikace, kde mohou děti hledat bájné bytosti a také se o nich něco
dozvědět. Vhodné pro čtenáře kolem 10 let.
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ZPRÁVA PRO STAROSTU ÚMČ VELKÁ CHUCHLE
ZA MĚSÍC ČERVENEC A SRPEN 2011
Hlavní město praha
Městská policie hl. m. Prahy
Obvodní ředitelství Praha 5
V měsících červenci a srpnu byly prováděny kontroly zákazu vjezdu nákladních
automobilů v ulicích Mezichuchelská, Dostihová, Radotínská, kde byly zkontrolovány desítky vozidel. Dále byl kontrolován zákaz vjezdu vozidel do Chuchelského
háje a prakticky denně byl v ranních hodinách kontrolován vjezd na cyklostezku.
V letních dnech jsme se zaměřili na výskyt drogově závislých a sociálně nepřizpůsobivých osob ve Velké i Malé Chuchli (serpentina na Hvězdárně, hřbitov v Chuchelském háji, nálety na Mezichuchelské, vlakový tunel v Malé Chuchli, cyklostezka
na ulici Zbraslavská atd.).
Řešili jsme několik oznámení na linku 156, kde oznamovatelé nahlásili několik uhynulých zvířat, které byly následně odvezeny do kafilérie. Dále jsme řešili v chatové
osadě Třešňovka týrání zvířat, byl zde odebrán a odvezen do útulku v Praze 8 Tróji značně vyhublý pes.
V období červenec – srpen bylo zjištěno 39 přestupků proti veřejnému pořádku
a 30 přestupků v souvislosti s dopravou, zároveň bylo sebráno několik stříkaček
a injekčního materiálu. Na problematiku drog a infekčního odpadu se bude zaměřovat v měsíci září více kontrol v souvislosti se začátkem školního roku a zvýšeného pohybu dětí v blízkosti školy i v odlehlých lokalitách.
strážmistr Ivo Trojanský, Městská policie

ÚMČ RADÍ INFORMUJE
HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V ROCE
2011, URČENÝCH POUZE NA BIOODPAD (ROSTLINNÝ ODPAD).
Datum

Místo přistavení

22.10.2011 - Velká Chuchle, Dostihová
sobota
Velká Chuchle, Nad Libří
Velká Chuchle, Náměstí Omladiny
12.11.2011 - Velká Chuchle, Dostihová
sobota
Velká Chuchle, osada Lahovská (ul. Polní)

Čas přistavení
9.00 – 12.00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
9.00 – 12.00
13:00 – 16:00

Velká Chuchle, Náměstí Omladiny

13:00 – 16:00

Malá Chuchle, proti č.p. 13

9.00 – 12.00
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Důrazně upozorňujeme, že je třeba využít kontejnery pouze pro rostlinný odpad v případě porušení budou ukládány pořádkové pokuty.
Tento projekt je hrazen z prostředků hl. m. Prahy
HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:
- baterie, akumulátory
- nádoby od sprejů
- mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
- ředidla a barvy
- léky a teploměry
- kyseliny a hydroxidy
- lepidla a pryskyřice
- detergenty (odmašťovací přípravky)
- fotochemikálie
- pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
- zářivky a výbojky
Datum svozu:

3.11.2011

Místo a čas svozu:
1. ul. Zbraslavská (před domem č. 2a/15) 15:00 - 15:20
2. křižovatka ul. Na Hvězdárně - Nad Libří 15:40 - 16:00
3. nám. Chuchelských bojovníků (u samoobsluhy) 16:10 - 16:30
4. nám. Omladiny 16:40 - 17:00
V případě jakýchkoliv dotazů k systému sběru nebezpečných odpadů či zjištění
nesrovnalostí v samotném harmonogramu mobilního sběru, kontaktujte Ing. Radima Poláka, tel.: 236 00 43 76, email: Radim.Polak@cityofprague.cz
HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Datum
1.11.2011 Úterý
22.11.2011 Úterý
6.12.2011 Úterý

28 ČERVEN – 2010

Místo přistavení
Velká Chuchle – nám. Omladiny
Velká Chuchle – osada Lahovská, ul. Polní
Velká Chuchle – Nad Libří (u třídění odpadu)
Malá Chuchle – Zbraslavská 30/13 – U Podjezdu
Velká Chuchle – nám. Omladiny

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
Blahopřejeme těm občanům, kteří oslavili a oslaví významné životní
jubileum:
V měsíci červenci:
Erben Václav, Seidl Bohumil, Vaňátko Vlastimil,
Horová Miroslava, Křen Vítězslav, Frajer Vladimír,
Špaňhelová Otilie
srpnu :
Beneš Josef, Dvořák Jindřich, Stříhavka Josef,
Šusta Miroslav, Klíčník Lubomír, Dvořák Bohumil,
Veselý Vladislav,
září:
Rys Jan, Hrdličková Věra, Stejskalová Julie, Tvrdík Jaroslav, Kršková
Božena, Bezděková Jana, Forst Zdeněk, Vlasáková Jiřina, Lapáček
František, Kadlecová Božena.
Do dalších let jim přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody.
CHUCHELSKÁ MIMINKA
V měsíci červnu se narodila:
Nikola Pečená a Jan Vorel
V červenci se narodila:
Adléta Gažová a Žofie Leinweberová
V srpnu se narodila:
Tereza Malá,
Novým chuchelským občánkům přejeme
do života hlavně hodně zdraví a štěstí.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje

Vyzýváme manželské páry, které oslaví zlatou či diamantovou svatbu a budou mít
zájem o uveřejnění této významné životní události v Chuchelském zpravodaji, aby
kontaktovali pí Černou (cerna@chuchle.cz) nebo p. Havránka (havranek@chuchle.
cz).
Zároveň bychom Vás rádi pozvali na tradiční Vítání občánků, které se uskuteční
dne 8.10. 2011 v 10:00 v jídelně Základní školy Charloty Masarykové.
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E-KUCHARKA DOPORUČUJE SKVĚLÝ RECEPT
NA KUŘE S HOUBOVOU NÁDIVKOU
-1 kuře (1,5 kg)
-sůl podle chuti
-15 dkg másla
-voda na podlití
Nádivka:
-2 housky
-1,5 lžíce másla
-2 vejce
-1 cibule
-15 až 20 dkg hub
-1 dl mléka
-sůl podle chuti
-1/4 lžičky kmínu
Na kostičky nakrájené housky a nakrájenou cibulku opečeme na másle, necháme
vystydnout, polijeme osoleným mlékem, ve kterém rozšleháme žloutky a necháme
nasáknout. Přimícháme nahrubo nastrouhané kvalitní houby, dosolíme, přidáme
kmín a nakonec vmícháme sníh z bílků.
Nádivku nandáme do omytého, osušeného a osoleného kuřete. Zbylou nádivku
nandáme do máslem vymazané malé mističky.
Kuře vložíme do pekáčku s máslem a podlijeme vodou (50 ml).
Pečeme v předehřáté troubě přikryté, napřed asi na 230 st. půl hodiny. Poté snížme teplotu asi na 190 st., pekáček odkryjeme a kuře dopečeme. Poléváme výpekem a popřípadě podléváme vodou. Podáváme s bramborem.
4 až 6 porcí, příprava 30 minut, pečení cca 1,5 hodiny
Ivanka Malatincová
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Přijďte se podívat
do nově otevřené školky Eldorádo,
K závodišti (Strakonická, naproti fa HARFA SPORT) 73, Praha 5 - Lahovice
Nabízíme péči o děti od 2 do 7 let. Pracujeme podle česko-anglického programu,
který se zaměřuje na zdravý životní styl. Rozvíjíme u dětí jejich individuální
předpoklady, vychováváme je k umění soužití ve společnosti
a podporujeme kreativitu a fantazii.
Připravujeme děti na vstup do základních škol.

JEŠTĚ PŘIJÍMÁME DĚTI NA TENTO ŠKOLNÍ ROK
Přijďte se podívat každý všední den od 10:00 do 14:00.
Můžete se také domluvit telefonicky na 739 560 407 (řed. Mgr. Markéta Machová)
nebo e-mailem na spravce@skolkaeldorado.cz
Více na www.skolkaeldorado.cz
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Severní 321, 252 25 Ořech – Praha západ
Plzeňská 130/221, 150 00 Praha 5 – Motol
Strakonická 25, 150 00 Praha 5 – Smíchov
www.fordamb.cz

tel. 234 234 111
tel. 257 288 111
tel. 257 321 221

GPS: 50°1’25.838”N, 14°17’57.408”E
GPS: 50°3’55.659”N, 14°20’7.518”E
GPS: 50°3’57.415”N, 14°24’35.463”E

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
Emise CO2: FordKa 115 g/km, FordFiesta 127 g/km, Ford Focus 136 g/km
Kombinovaná spotřeba: FordKa 4,9 l/100 km, FordFiesta 5,5 l/100 km, FordFocus 5,9 l/100 km

účtem
Výkup proti

FORD FIESTA
Celebration 5dv.
za 229.990 Kč
vč. DPH

Nový FORD FOCUS
k vybraným modelům zimní
pneu zdarma
speciální nabídka
– 20.000 Kč

FORD KA
klimatizace a rádio s CD
přehrávačem v ceně
za 179.990 Kč
vč. DPH

