CHUCHELSKÝ
zpravodaj
Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

10/2011

Dne 8.10. 2011 v dopoledních
hodinách proběhlo v jídelně
zš charlotty masarykové
za přítomnosti starosty
Mgr. Martina Melichara slavnostní
vítání chuchelských občánků

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jistě si mnozí z vás všimli, že započala přístavba pavilonu Základní školy Ch. Masarykové. Rád vás nyní informuji o probíhajících pracích. V 60. letech minulého století byly k budově základní školy z důvodu zvýšení počtu učeben a otevření odpolední školní družiny přistavěny dva dvoutřídní jednopodlažní pavilony (horní a dolní).
Ty byly počátkem 90. let dostavbou dvoupodlažního bytu školníka a nového stravovacího objektu propojeny s hlavní budovou do současné podoby.
Protože potřeby výukové kapacity školy dnes opět překračují současné možnosti
bylo zastupiteli MČ v minulém roce rozhodnuto o výstavbě nového dvoupodlažního šestitřídního pavilonu situovaného do místa stávajícího bytu školníka a horního
pavilonu. Prostředky na výstavbu jsou kryty z dotace Magistrátu.
Přístavbou nového pavilonu dojde k navýšení počtu tříd o čtyři učebny. Ty budou
díky velkým oknům dobře prosvětleny a pokud bude do učeben svítit přímé slunce, mohou se využít ocelové žaluzie. Do budoucna se také počítá s tím, že budovu
obroste pnoucí zeleň a dodá jí tak krásný přírodní vzhled.
Přístavba je plánována jako nízkoenergetická. Architekt naplánoval společnou
umývárnu pro chlapce i děvčata, čímž se ušetří jak prostorem, tak energií, vytápění
je pak naplánováno jako podlahové.
V roce 2010 proběhlo výběrové řízení na podobu nového pavilonu a vítězem se
stala architektonická kancelář GRIDO architektura & design. Ta byla následně pověřena zpracováním projektové dokumentace pro stavební řízení a realizační projekt.
Od jara do konce září 2011 probíhal povolovací proces, tj. územní řízení a stavební
povolení. Během srpna 2011 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, ze
kterého byla vybrána stavební firma KONSTRUKTIVA BRANKO a.s.
Dne 18. října 2011 bylo zhotoviteli předáno staveniště k zahájení nutných demoličních prací a následné výstavbě nového školního pavilonu. Stavba včetně interiérů
by měla být dokončena do srpna 2012 a objekt by měl být odevzdán škole k zahájení provozu školního roku 2012/2013.
Mgr. Martin Melichar,
starosta

Z jednání zastupitelstva
MČ Praha – Velká Chuchle
Zastupitelstvo na svém 16. zasedání dne 3.10.2011. m.j.
schválilo:
uzavření smlouvy o provádění technického dozoru stavby nazvané „Přístavba ZŠ Charlotty Masarykové, Praha – Velká Chuchle, v ulici Starochuchelská 240“ se společností
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Ing. Michal Zajíček – ZASTAV, Voskovcova 10/985, 152 00 Praha 5 (IČO 69356777)
za celkovou cenu 232.500,- Kč bez DPH (společnost není plátcem DPH).
provozování pečovatelské služby Úřadem městské části Praha – Velká Chuchle
ve smyslu ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném
znění, a to s účinností od 1.1.2012. Pro tyto účely souhlasí se zařazením pečovatelské
služby do odboru vnitřní správy a sociálních věcí a s navýšením počtu pracovníků o 0,4
pracovního úvazku.
podání žádosti na změnu užívání přízemí domu č.p.7 v ulici Starochuchelská 20 (Klubový dům) pro účely umístění střediska Pečovatelské služby Praha – Velká Chuchle
a Klubu seniorů.
rozpočtový výhled MČ Praha – Velká Chuchle na rok 2012 – 2013
poskytnutí finančního příspěvku pro MO Českého rybářského svazu na rok 2011
ve výši 5.000,- Kč.
poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Sokol Chuchle na rok 2011 ve výši 5.000,- Kč.
poskytnutí finančního příspěvku pro Aerobic Team Chuchle na účast Fitness týmu
na Mistrovství světa 2011 ve sportovním aerobiku a fitness ve výši 51.000,- Kč.
rozpočtové úpravy za 10/2011:
V příjmové části rozpočtu:
+ 12 200,- zapojení daru – „závody do vrchu“ – Patera Club
OdPa 6171 Pol 2321
+ 25 000,- zapojení pořizovací ceny za prodané publikace
OdPa 3349 Pol 2324
Celkem: 37 200,- Kč
Ve výdajové části rozpočtu:
+ 100 000,- navýšení prostř. na opravu komunikace – opěrná zeď
OdPa 2212 Pol 5171
+ 24 000,- navýšení prostř. na opravu chodníku Na Mrázovce
OdPa 2212 Pol 5171
+ 51 000,- navýšení finanč. přísp. – Aerobic Team – MS
OdPa 3419 Pol 5229
+ 90 000,- navýšení prostř. na úpravu kotelny v ZŠ
OdPa 3113 Pol 6121
+ 25 000,- navýšení prostř. na opravy v ZŠ – prasklá stoupačka
OdPa 3113 Pol 5171
- 266 000,- snížení rezervy z vrácené daně z příjmů za rok 2010
OdPa 6171 Pol 5901
- 8 000,- použití rezervy z daru Ing. Petra
OdPa 6171 Pol 5901
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+ 45 200,- navýšení prostř. na kulturu (kult.akce,staveb.úpravy)
OdPa 3319 Pol různé
-12 000,- snížení prostř. na OON – hřiště u MŠ
OdPa 3111 Pol 5021
+ 12 000,- navýšení prostř. na OON – hřiště u ZŠ
OdPa 3113 Pol 5021
Celkem: 61 200,- Kč
V části financování (položka 8115)
+ 24 000,- zapojení rezervy z vrácené daně z příjmů za rok 2009
Celkem: 24 000,- Kč
prodej části pozemku o výměře 268 m2 (parc.č. 1038/4, oddělený z pozemku parc.č.
1038 v k.ú. Velká Chuchle) panu M.U. za cenu obvyklou ve výši 300.000,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 481-20/2011 ze dne 20.5.2011.
prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. N/674/2010 uzavřené mezi MČ
Praha – Velká Chuchle a AEROBIC TEAM Chuchle (objekt v areálu Kazínská 8/5)
na dobu určitou do 31.12.2013 za stávajících podmínek.
žádost Základní školy Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle o změnu zápisu školy nebo školského zařízení v rejstříku škol a školských zařízení s účinností
od 1.9.2012 týkající se navýšení cílové kapacity základní školy z 225 na 250 dětí, školní
družiny z 80 na 120 dětí a školní jídelny z 200 na 230 strávníků.
schvaluje žádost Mateřské školy Velká Chuchle o změnu zápisu školy nebo školského
zařízení v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1.9.2012 týkající se navýšení
cílové kapacity mateřské školy ze 110 na 125 dětí a školní jídelny ze 110 na 125 strávníků.
podmínky Jednacího řízení bez uveřejnění, které navazuje na soutěž o návrh veřejnou dvoukolovou architektonicko-urbanistickou soutěž na nalezení konceptu „NOVÉ
CENTRUM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – VELKÁ CHUCHLE“. Vyzváni k podání nabídky
v rámci jednacího řízení bez uveřejnění budou autoři dvou oceněných prací.
ZMČ pro tento účel jmenuje složení hodnotící komise včetně náhradníků takto:
Mgr. Martin Melichar, Ing. arch. David Vokurka, Stanislav Fresl, Ing. Jiří Petr, Ing. Michaela Benešová, Ing. arch. Karel Doubner - náhradníci: Mgr. Lenka Felixová.
nesouhlasilo:
s navrženým zabezpečením železničního přejezdu po dobu výluky přejezdového zabezpečovacího zařízení a ukládá starostovi MČ Praha – Velká Chuchle jednat se zástupci
Policie ČR a MČ Praha 16 – Radotín včetně vyžádání si jejich písemného stanoviska.
vzalo na vědomí::
žádost Ing. Daniela Kozického o uvolnění z členství ve výboru stavebním a územního
plánu z časových důvodů a na jeho místo schvaluje nového člena Ing. Jiřího Barcala
v souladu s doporučením výboru stavebního a územního plánu ze dne 26.9.2011, a to
s okamžitou platností.
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Zapsal: Ing. Vilém Schulz
Mgr. Martin Melichar
starosta

Slavnostní vítání občánků
Dne 8.10. 2011 se v jídelně Základní školy Charlotty Masarykové uskutečnilo slavnostní vítání
chuchelských občánků. Malé
„chucheláčky“ přivítal starosta
Mgr. Martin Melichar, který si pro
každého z nich připravil malý dárek. Pro maminku pak
byla připravena jako pozornost květina. Účast občánků
na vítání byla tentokrát opravdu hojná, sešlo se celkem 18
dětí a jídelna školy Charlotty Masarykové byla zcela zaplněna hrdými tatínky, babičkami, dědečky a dalšími příbuznými.
Pan starosta ve svém krátkém projevu kladně zhodnotil
populační boom v Chuchli a popřál novým občánkům
krásný a šťastný život. Na závěr pak všechny „chucheláčky“ požádal o to, aby naši městskou část v budoucnu dobře reprezentovali, třeba jako vědci, lékaři a objevitelé. Sám
pak slíbil, že se vynasnaží, aby mohli prožít v Chuchli krásné dětství.
Vítání příjemně zpestřilo vystoupení žáků mateřské a základní školy, kteří si pro občánky a příbuzné připravili
za pomoci paní učitelek několik pěkných písniček a básniček. Doufejme, že příští vítání občánků bude opět v tak
velkém počtu a že v Chuchli bude na ulicích přibývat kočárků a na hřištích a v parcích bude více a více dětí.
Text: Mgr. Karel Havránek, sekretariát ÚMČ
Foto: Jan Zágler
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VEŘEJNÁ SCHŮZE - PREZENTACE DOPRAVNÍ
STUDIE
Jak již bylo avizováno v červnovém čísle Zpravodaje, firma CITYPLAN spol. s r.o.
na začátku září předala ve verzi k projednání studii „Zklidnění automobilové dopravy a omezení tranzitní automobilové dopravy v MČ Velká Chuchle“ – dále bude
uváděn pouze zkrácený název „dopravní studie“.
Na konci září proběhla prezentace studie pro zastupitele, během které přítomní
vznesli připomínky ke studii. Tyto připomínky firma CITYPLAN v současné době
(začátek října) zapracovává. Následně bude v průběhu října studie rozeslána
na příslušné úřady k projednání (např. na odbory dopravy Magistrátu a Prahy 16,
dopravní inspektorát Policie ČR, ....). Poté zpracovatel studie zapracuje připomínky
úřadů a vydá čistopis dopravní studie, který bude podkladem pro přípravu opatření navržených ve studii.
Návazně hodláme ve spolupráci se zpracovatelem studie uspořádat prezentaci
studie a jejích závěrů na veřejné schůzi. Po prezentaci studie budete mít možnost
se vyjádřit k závěrům studie a k navrženým opatřením v rámci diskuse a také prostřednictvím anketních lístků.
Společně se starostou p. Mgr. Melicharem a místostarostou arch. Vokurkou si Vás
proto dovolujeme pozvat na veřejnou schůzi, jejímž předmětem bude prezentace
dopravní studie zástupcem firmy CITYPLAN s.r.o.
Veřejná schůze – prezentace dopravní studie se bude konat v pondělí 28. listopadu 2011 v areálu Kazínská 8 (bývalý Femat) od 18.00 hodin.
Těšíme se na Vaši účast
Ing. Daniel Kozický, předseda výboru dopravy a bezpečnosti

Z Činnosti městské policie
Hlavní město praha
Městská policie hl. m. Prahy
Obvodní ředitelství Praha 5
V měsíci září bylo strážníky MP, kromě běžných kontrolních činností, uskutečňováno i několik kontrol a opatření, zaměřených na určitý druh nedodržování zákona
a vyhlášek hl.m. Prahy.
V prvním týdnu byl, vzhledem k začátku školního roku, posílen dohled u přechodu
v ulici Starochuchelská a to i v době ukončení vyučování a ne jen v ranních hodinách - jak je obvyklé. V součinnosti s jízdní skupinou bylo v období od 4.9. 2011
do 23.9. 2011 uskutečněno několik kontrol v oblastech, kam se jinak než pěšky
nebo na koni hlídka nedostane, ať již v ulici V dolích, či v lesních oblastech, kde
byla obava z výskytu společensky nepřizpůsobivých osob a narkomanů. Strážníky
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bylo při těchto kontrolách ztotožněno 12 osob a tyto byly následně prověřeny v databázi hledaných s negativním výsledkem. Pokud se tyto osoby dopouštěly protiprávního jednání, byl s nimi na místě přestupek vyřešen a tyto osoby byly vykázány
z míst, kde k přestupku docházelo. Při těchto opatřeních bylo sebráno 6 ks. injekčních stříkaček a materiálu infekční povahy.
V ulici Radotínská byly prováděny kontroly se zaměřením na nerespektování dopravního značení upravující vjezd nákladních automobilů. V souvislosti s touto tematikou bylo uděleno 9 blokových pokut a v jednom případě byl přestupek oznámen k dořešení. Kontroly se nevyhnuly ani probíhající stavbě v ulici Na Hvězdárně
(zda vozidla dodržují stanovenou trasu přepravy materiálu) s potěšujícím výsledkem, že zde nedochází k jakémukoli porušení.
Za měsíc září bylo řešeno jen několik vážnějších přestupků v oblasti dopravy, přesto je ze strany řidičů stále co vylepšovat a při zastavování a parkování by bylo
dobré přemýšlet nad svojí bezpečností a hlavně nad bezpečností přepravovaných
osob – hlavně dětí. V nočních hodinách bylo strážníky řešeno 2 x rušení nočního
klidu, ale po domluvě se vše uklidnilo a znovu byl nastolen pořádek.
Ve Velké Chuchli bylo také řešeno pálení kabelů a v této souvislosti kontrolováno
5 osob a následně řešeno blokovou pokutou.
Celkově bylo v měsíci září strážníky řešeno 18 přestupků proti veřejnému pořádku
a 73 přestupků v dopravě. Následná činnost se zaměří na dodržování dopravního
pořádku, vzhledem k narůstajícímu počtu prohřešků, kterých se dopouštějí jak
místní řidiči, tak řidiči pouze projíždějící a dále i chodci, kteří by si měli uvědomit,
že se jedná hlavně o jejich bezpečnost a že na nemocničním lůžku už je pozdě,
říkat si, že přechod není k ničemu, že v té zatáčce se dá přejít také.
Str. Kadlec, Str. Trojanský – okrskáři Velká a Malá Chuchle

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ – ČESTICE, ZÁŘÍ 2011
V druhé polovině září jsme s šestnácti dětmi z naší mateřinky vyrazili na školku
v přírodě do Čestic. Je to malá víska 15 kilometrů od Strakonic uprostřed pastvin
a lesů, rozprostřených v kopcovitém terénu šumavského podhůří. Na vršku stojí
klasický kostelík s přilehlým hřbitovem a hned vedle budova „stálé školy v přírodě“.
Je to snad již jediné zařízení tohoto typu u nás, kde se o děti
vedle jejich vlastních učitelek
z kmenových škol stará také
místní personál. Já ani moje kolegyně jsme ještě nikdy takovou
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školku v přírodě neabsolvovaly,
stejně jako většina z dětí. Vřelé
přijetí místní paní ředitelky
i ostatního personálu a vysoká
profesionalita učitelek (kterým
se, podotýkám, každých 8-10
dní mění turnusy a tedy i děti)
nás brzy přesvědčila o naší dobré volbě. Věděly jsme, že o děti
je v době našeho volna vždy
dobře postaráno. A i děti přijaly
nové paní učitelky bez problému. Naše „volno“ bylo však relativní. V jeho čase jsme se s kolegyní vrhaly do okolních lesů
a chystaly bojovky pro děti, psaly skřítkovské dopisy, připravovaly odměny a to vše v nejvyšším utajení, protože ne my, ale místní skřítkové připravovali dětem všechny úkoly
a překvapení ! Komunikovaly jsme s nimi prostřednictvím poštovního košíku, kde
děti nacházely pozvánky k hrám i pochvalné dopisy s dárky za zvládnutí zadaných
úkolů.
Spánek dětí hlídal Postelníček Snový, pořádek v pokojících zase skřítek Hospodáříček a nenechavý Zášupšák. Od lesních skřítků děti dostaly pytlíčky na poklady
a do nich si pak po celou dobu ukládaly dárky. Zkamenělou mlhu od Bludičky
Lesní za hru „Co do lesa nepatří ?“, figurku Zmolíka za „Zaječí stopovanou“, korálkový náramek od Jezinky Dětskomilné za zvládnutí túry, měsíční kámen od Bludného Kořene za odvahu při návštěvě Černého poustevníka v jeho Poustevně
a mnohé další. Večerní posezení u skřítkovské lampičky, kdy jsme si vyprávěli o zážitcích každého dne, napjaté očekávání dětí při čtení skřítkovské pošty i nadšené
plnění úkolů a radostné hemžení při hrách v lese nás znovu utvrdilo o naší dobré
volbě i o tom, že když mají děti zábavu a možnost prožívat dobrodružství, nezbývá
jim čas na stýskání a většinou ani na zlobení.
Naší plnou spokojenost završila i výborná místní kuchyně, která chutnala bezezbytku všem a některým z nás přidala nějaký ten „špíček“ navíc!
Rozhodně bychom se s kolegyní chtěly do Čestic zase někdy vrátit a doufáme, že
už nebudeme mít tolik práce naplnit kapacitu nabízeného počtu míst pro děti. Není
se čeho bát, naopak je se na co těšit !
Text a foto: Mgr. Jana Hlaváčková a Vlasta Formanová
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AKCE CHUCHELSKÝCH HASIČŮ
Členové chuchelských dobrovolných hasičů nezaháleli ani v čase dovolených. Mimo povinné
údržby techniky se jako asistenční služba zúčastnili již ve Velké Chuchli téměř zdomácnělé akce
Pyroshow, která se uskutečnila 28.srpna 2011
v areálu Auto Hase Parku Velká Chuchle – Dostihového závodiště.
Nutno dodat, že celá tato akce zakončená velmi
pěkným ohňostrojem se obešla bez komplikací
a nutnosti hasičského zásahu. Ve druhé polovině
září předvedli naši hasiči svojí techniku nejen
žáčkům mateřské školy, ale také žákům první
a druhé třídy základní školy. Tato akce proběhla
v areálu mateřské školy, žel za nepříznivého deštivého počasí. Ale ani tato skutečnost neodradila
žáky obou škol, aby si nevyzkoušeli některé druhy proudnic, specielní přilby, nebo prohlédli kabinu hasičského automobilu Liaz, stříkačku PP12 a motorové pily. To vše pod dozorem členů hasičského sboru. Úspěch měl
také nafukovací motorový člun a vysílačky.
Jako náhradu za nepěkné počasí, které
předváděcí akci provázelo, předali velitel hasičů Jiří Kokta a starosta hasičů Jan Zágler
za přítomnosti ředitelky mateřinky paní Aleny
Kučerové žáčkům sadu různobarevných
míčů.
Nebylo by spravedlivé nezmínit se také o jedné významné společenské události,
ke které došlo 9. září. Jednalo se o pravou hasičskou svatbu. Na společnou cestu
životem se vydali přední členové chuchelských hasičů, Kateřina Malatincová
a Zdeněk Nedvěd.
Jistě vám vážení čtenáři nebude vadit,
když novomanželům
touto cestou popřeji
mnoho štěstí a manželské pohody.
Text i foto: Jan
Zágler
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TITUL MISTRYŇ ČESKÉ REPUBLIKY
V AEROBIKU JE V CHUCHLI
Ve dnech 30.9. – 2.10.2011 se v pražské sportovní hale na Podvinném Mlýně konalo Mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku a fitness týmech – vrcholný závod domácí sezóny. Z Aerobic Team Chuchle se tohoto závodu zúčastnilo
celkem 46 závodníků ve čtyřech věkových kategoriích. V pátek a v sobotu probíhala základní a semifinálová kola všech věkových kategorií, z nichž se do nedělního
finále probojovala vždy šestice nejlepších z každé kategorie.

Nedělní finálový závod zahajovala kategorie kadetů 11-13 let. V této kategorii se
do finálové šestky neprobojovala Barbora Bohatová, která v kategorii jednotlivkyně
ženy obsadila 16. místo. Do finále se v této věkové kategorii z chuchelských zástupců dostal fitness tým ve složení Barbora Bohatová, Eva Hanzalíková, Alžběta
Hrubošová, Daniela Kolečková, Barbora Křečková, Lucie Samcová a Anna Zajíčková, který se v konečném hodnocení umístil na skvělém třetím místě.
V nejmladší kategorii dětí 8-10 let jsme měli hned dvojnásobné zastoupení ve fitness týmech i ve sportovním aerobiku. Skvělé druhé místo a titul vicemistryň ČR
vybojoval fitness tým ROCK ve složení Kristina Čuřínová, Dominika Ebrová, Veronika Frantová, Veronika Košumberská, Magdaléna Krejčová, Eva Pospíšilová, Sára
Škorpíková, Nikol Vosková. Na pátém místě se umístil druhý chuchelský fitness
tým ABBA ve složení Kateřina Hricková, Barbora Karbanová, Adéla Klepalová, Tonka Kropáčová, Petra Křečková, Sabina Křížková, Michaela Skálová, Martina Starýchfojtů a Adéla Šimůnková. V prestižní kategorii sportovního aerobiku – týmy
jsme měli také dvoje zastoupení. Těsně pod medailovými pozicemi se na čtvrtém
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místě umístil tým Dominika Ebrová, Veronika Košumberská a Nikol Vosková. Sedmou příčku v této kategorii obsadil druhý tým z Aerobic Team Chuchle Veronika
Frantová, Kateřina Hricková, Adéla Klepalová a Tonka Kropáčová.
Jako třetí se ve finálovém závodě představila kategorie juniorů 14-16 let. Zde jsme
měli pouze jedno želízko v ohni – letošní
Mistryně Evropy kategorie fitness aerobik.
Děvčata startovala v oslabeném týmu,
jedna ze závodnic se nemohla ze zdravotních důvodů Mistrovství zúčastnit. Pro tým
je to opravdu velký handicap. Chuchelský
fitness tým se pustil do bojů o medaile
s odhodláním. Od prvního kola nenechala
děvčata nikoho na pochybách o svých
kvalitách a i v sedmičlenné sestavě se dokázala postarat o skvělou senzaci. Chuchelský juniorský fitness tým získal titul Mistryň České republiky pro rok 2011 a odvezl si zlaté medaile!!! Děvčata se představila ve složení Lucie Čuřínová, Anna Durajová, Michaela Klepalová, Kristýna
Kudrnová, Matylda Malá, Kateřina Smíšková, Nikola Ševčíková a Sarah Vegnerová.
Poslední kategorie, která uzavírala Mistrovství ČR, se za účasti České televize
představili senioři. V nejprestižnější ženské kategorii jednotlivkyň se na osmé příčce umístila Ivana Dvořáková, postup do finále jí unikl jen o vlásek. V kategorii fitness aerobik jsme měli zastoupení v podobě letošních Mistryň Evropy. Fitness tým,
který startoval ve složení Andea Čečrdlová, Zorka Dušková, Barbora Hovorková,
Zdena Janoušková, Martina Kolářová, Markéta Sílová, Zuzana Scherzlová a Barbora Vavroňová se v náročné domácí konkurenci umístil na skvělém třetím místě.
Ve dnech 18. – 24.10.2011 se v australském Gold Coast koná Mistrovství světa
ve sportovním aerobiku a fitness týmech. Z Aerobic Team Chuchle poletí Českou
republiku reprezentovat osmičlenný fitness tým juniorek – Mistryně Evropy a Mistryně České republiky pro rok 2011. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se finančně podíleli na účasti fitness týmu na Mistrovství světa. Chtěla bych
poděkovat Úřadu městské části Praha - Velká Chuchle, MČ Praha 5, firmě Buda-mont a firmě Honda Power Equipment za jejich ochotu, spolupráci a podporu!!!
Věřím, že chuchelský fitness tým bude nejen Českou republiku, ale i Velkou Chuchli skvěle reprezentovat a bojovat o titul Mistrů světa!!!
Text i foto Mgr. Veronika Buriš, trenérka

Městská část Praha- Velká Chuchle gratuluje AerobicTeamu Chuchle trenérky
Mgr. Veroniky Buriš k zisku titulu Mistrně
České republiky.
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AEROBIC TEAM CHUCHLE
VE ČTVRTEK 3. LISTOPADU 2011 OTEVÍRÁME DOPOLEDNÍ LEKCI PRO VEŘEJNOST
BODYSTYLING
ČTVRTEK OD 10,00 – 11,00 HODIN
CENA LEKCE 80,- Kč
(STEJNÁ JAKO U OSTANÍCH)
LEKTORKA VERONIKA BURIŠ
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

RADOTÍN MÁ NOVÉ TANEČNÍ CENTRUM!
Dne 29.9. 2011 bylo za přítomnosti místostarosty Mgr. Miroslava Knotka oficiálně
otevřeno nové taneční centrum Fantasy dance center !
Přímo v srdci Radotína /Nám.Osvoboditelů/ měl pan magistr možnost prohlédnout si nově zrekonstruované prostory k tanečním lekcím ZUMBY, AEROBIKU,
POWER JOGY, T-BW, CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI, STREET DANCE, BREAK
DANCE, POHYBOVÉ PRŮPRAVY PRO DĚTI, MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ !
V rámci této pro nás tak významné chvíle vystoupila se svou taneční ukázkou
juniorská závodní skupina, která se může pyšnit titulem Trojnásobných mistrů ČR
v hip-hop formacích.
Pan Mgr. Knotek velmi uvítal otevření tanečního centra, které tak podle jeho slov
přispěje ke kulturnějšímu prostředí a dá možnost široké veřejnosti jak aktivně
trávit volný čas. S přáním štěstí a hodně spokojených klientů bylo slavnostní
otevření Fantasy DC ukončeno! Rádi bychom Vás tímto pozvali do příjemného
prostředí tanečního centra FDC, kde najdete pro pohyb i odpočinek dva zrcadlové sály, recepci s posezením, dětský koutek a veškeré potřebné zázemí.
KONTAKTY A ROZVRH LEKCÍ NA:
www.fantasydancecenter.cz
TĚŠÍME SE NA VŠECHNY!
Text i foto E. Filipová
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100 startů klisny Mafiry ze stáje Dostihové školy ve Velké Chuchli
Dne 1.10. 2011 absolvovala
hnědka Mafira na závodišti
v Lysé nad Labem svůj 100. start
v kariéře. V sedle s žákem Martinem Laubem (jezdící tento ten
bez bičíku) obsadili za povzbuzování především jezdecké části
tribuny po boji o 3/4 délky druhé
místo. O den později na ni ve Velké Chuchli po dostihu žáků
v malém padocku čekala ošatka
s mrkví a jablky. Za zvuku fanfár
byla dekorována kokardou. 100
dostihů u nás pravděpodobně žádný kůň neabsolvoval.
Narodila před dvanácti lety u chovatele Jaroslava Erbana.
Na start dostihu se poprvé postavila v roce 2001 a v sedle
měla Ivu Miličkovou, působící v současné době v Anglii.
Startovala na deseti závodištích. Získala pět vítězství
na pěti dostihových drahách – v roce 2002 v Mostě s Kristýnou Bezděkovou, v roce 2004 v Kolesech a Mimoni s Liborem Sedlářem, v roce 2008 ve Velké Chuchli se Soňou
Hermannovou a v Lysé nad Labem s Janem Vernerem, který se z celkového počtu
37 jezdců, kteří dostali příležitost v jejím sedle, objevil nejčastěji - 16x.
Na druhém místě Mafira doběhla 17x, z toho 7x bojovala o první
příčku. Ve třiceti případech odsadila 3.- 5. místo. Startovala v zelenočerných barvách stáje ERST, stáje ERBAN, v červenobílých barvách naší školy a v posledních čtyřech letech reprezentuje stáj HIPPOSPOL Velká Chuchle. Po celou dobu se připravuje ve školní
stáji na závodišti ve Velké Chuchli, kromě období ničivé povodně
v roce 2002, kdy byli všichni koně přesunuti do náhradních stájí. Je
koňskou profesorkou, které se v krátké chvíli podaří rozpoznat, kdo z adeptů žokejského řemesla má opravdový zájem a kdo ne. Popřejme Mafiře do dalšího období
zdraví, formu, vitalitu a mnoho pro věc
zapálených žáků.
Za SŠDSaJ ve Velké Chuchli
Ing. Marcela Sýkorová
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Šťastný a úspěšný den žáka
Martina Laubeho
Dne 11.9. 2011 byly během dostihového odpoledne ve Velké Chuchli na pořadu 2
překážkové a 6 rovinových dostihů. Ve všech šesti rovinových dostizích bylo
na startovní listině uvedeno jméno šestnáctiletého žáka druhého ročníku naší školy Martina Laubeho. V prvním dostihu zvítězil s Cazzarem (tr. O. Horová) jistě o půl
délky před Canadian Lady se kterou slavil úspěch před týdnem v Netolicích.
Ve druhém dostihu obsadil čtvrté místo s debutantem Ébenem, třetí dostih byl
překážkový. Překážky si Martin už také vyzkoušel na závodišti v Karlových Varech.
Zatím však chce zůstat věrný rovinám. Ve čtvrtém dostihu zvítězil po boji o krátkou
hlavu s Růženkou (tr. T. Šatra), v pátém získal druhé místo s dvouletým Amssiem.
V šestém dostihu dosáhl hattricku s Gambelinou (tr. MVDr. J. Janda), sedmý dostih
byl opět překážkový a měli jsme zde možnost sledovat v sedle Zugora jednoho
z našich absolventů působícího převážně v zahraničí – Jana Korpase, který získal
v Německu v roce 2005 šampionát v dostizích arabských koní, v roce 2007 a 2008
překážkový šampionát.
V osmém dostihu Martin ochutnal pocit vítězství počtvrté během odpoledne s Bailandem (tr. F.Zobal), lehce o tři délky před veteránem Shotonusem s Danielem Zurynkem z naší školní stáje. Čestné ceny při dekorování mu pomáhala přebírat
mladší sestra Simona, která je jednou z jeho největších fanynek. Pro Martina byl
tento den jednoznačně nejšťastnějším a nejúspěšnějším v jeho dostihové kariéře.
Kondici a nízkou hmotnost si udržuje běháním, rád si zahraje fotbal. Ve škole má
nejraději tělocvik, baví ho i matematika. Pokud hmotnost v sezóně dovolí, rád si dá
vepřový guláš od tatínka. Dostihovým vzorem je pro něho Lanfranco Dettori. V současné době je s jedenácti vítězstvími na 10. místě v jezdeckém šampionátu. V kariéře zvítězil 17 x. Velmi si cení důvěry trenérů a majitelů, kteří ho angažují do sedel
svých svěřenců i do dostihů vyšších kategorií. V neděli 18.9. to bude Connex trenéra Tomáše Šatry ze stáje Dr.Charváta ve Velké ceně českého turfu na 2.400
metrů, jednoho z nejdůležitějších dostihů odpoledne.
Za SŠDSaJ ve Velké Chuchli
Ing. Marcela Sýkorová

Úspěšné dostihové vystoupení žáka Martina Laubeho v Netolicích
Dne 1. září jsme zahájili nový školní rok a hned 3. září jsme se za velmi teplého
počasí vypravili na jihočeské závodiště do Netolic vedle zámku Kratochvíle z 16.
století.
Na programu bylo devět dostihů, 6 rovinových, 4 překážkové. V 5 rovinových dostizích startoval žák druhého ročníku naší školy Martin Laube. V prvním získal druhé
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místo s Amer Classy, ve druhém po tuhém boji zvítězil o krátkou hlavu s Canadian
Lady, ve čtvrtém dosáhl druhého místa s High Stormem, v pátém byl s dvouletou
Sírií šestý. V šestém dostihu,vyhrazeném pro jezdce žáky – Ceně ČEVAK a.s. získal
s reprezentantem školní stáje pětiletým běloušem Lavem 3.místo, když po boji zvítězil Toronto Hill s Helenou Šicovou ( 19 startů, první vítězství), trenéra Tomáše
Hurta ze stáje Gabriela – Trachtová, před Barlettou s Tomášem Vodrážkou.
Na čtvrtém místě doběhl Hurykán s Nikolou Petrlíkem, pátá Baloccona s Markétou
Pátkovou a šestý Monacos S Marií Trnkovou, který doplatil na ztrátu na startu. Vítězný tým a první tři umístění žáci získali od sponzora dostihu dárkové balíčky
a od občanského sdružení Hippospol věcné ceny.
V sedle dvou koní se divákům během odpoledne představil také žák třetího ročníku Daniel Zurynek (celkem 33 startů), který na svůj první životní triumf teprve čeká.
V posledním překážkovém dostihu odpoledne startoval žák Tomáš Vodrážka
v sedle Hita a obsadili páté místo.
Za SŠDSaJ ve Velké Chuchli
Ing.Marcela Sýkorová
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SK Čechoslovan Chuchle informuje
V současné době působí na hřišti mužstvo „A“ , mužstvo „B“ a naši nejmenší přípravka.
Výsledky mužstva „A“
20.8.2011

Chuchle - Suchdol

9:0 (4:0)

27.8.2011

Slavoj Podolí B - Chuchle

0:2 (0:2)

3.9.2011

Chuchle - Modřany

7:1 (5:0)

11.9.2011

Střešovice B - Chuchle

2:4 (0:3)

17.9.2011

Chuchle - Troja

7:2 (4:2)

25.9.2011

Klánovice - Chuchle

0:3 (0:2)

1.10.2011

Chuchle - Lochkov

1:0 (0:0)

9.10.2011

Lipence - Chuchle

2:1 (2:0)

Celkové pořadí 1. místo

počet bodů 21

skóre 34:7

Výsledky mužstva „B“
4.9.2011

D. Měcholupy - Chuchle

0:4 (0:3)

11.9.2011

Chuchle - 1999 Praha

3:8 (1:3)

25.9.2011

Chuchle - ČAFC

1:2 (1:1)

1.10.2011

Gordic - Chuchle

1:4 (0:0)

9.10.2011

Chuchle - Čechie Smíchov

3:1 (1:0)

Celkové pořadí 6. místo

počet bodů 9

skóre 17:15

Naši nejmenší prožívají období proher. V září nikdo z dětí ani rodičů netušil, co
vlastně znamená hrát soutěž. Na hřišti jsme začínali hrát se šesti dětmi, ale nyní už
nás hraje 13 - 16. Také výsledky se začínají pomalu zlepšovat. Poslední mistrovské
utkání jsme dokonce vyhráli nad oddílem Slivence 8:7.
Chtěla bych poděkovat rodičům i dětem za jejich píli a nasazení ke hře. Bez píle
a smyslu pro zodpovědnost bychom soutěž hrát nemohli. Bohužel se najdou i tací
rodiče, kteří si povinnost vůči oddílu nepřipouštějí. Velké poděkování
patří i trenérovi dětí Danu Urbanovi
a předsedovi klubu Jaroslavu Bernkraudovi, který se dětem věnuje
převážně při zápasech. Od poloviny září se dětí z oddílu mladší přípravky ujala maminka našeho malého hráče paní Václava Šafářová.
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Mým velkým přáním je, aby na hřiště mezi nás přišli další děti a rodiče, kteří chtějí,
aby se jejich děti pohybovaly a neseděly jen u počítače a televize.
Za SK Čechoslovan Chuchle
Vlasta Formanová

CHUCHELSKÝ POHÁR
Dne 28. září se uskutečnil 4. ročník „Chuchelského poháru“. Jedná se o závod
v rybolovu na řece Vltavě přibližně 200 m
pod chuchelským fotbalovým hřištěm. V letošním roce se závodu zúčastnilo celkem 11
rybářů. Počasí nám letos prvně přálo, zato
ryby moc ne. Rybářům, kteří si chtěli počkat
na pořádného kapra taktika moc nevyšla,
a tak
někteří
zůstali
i bez
úlovku. Dařilo se hlavně dětem, které vsadily
na menší ryby ve břehu. Ceny nejúspěšnějším rybářům předal starosta MČ Praha- Velká
Chuchle Mgr. Martin Melichar a zástupce
místní organizace ČRS. Těšíme se na setkání
chuchelských rybářů příští rok.
Výsledky:
1. místo, děti do 6 let – Matyáš Cihelka
1. místo, děti do 10 let – Jiří Bumbal
2. místo, děti do 10 let – Matěj Vrzal
1. místo, dospělí – Petr Halík
2. místo, dospělí – Milan Jurčík
Největší ryba – Ondřej Rajtmajer
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ÚMČ INFORMUJE
Úřad městské části Praha oznamuje, že z důvodu čerpání nařízené dovolené
bude v pátek dne 18.11. 2011 pro veřejnost uzavřen. Jedná se o den po státním svátku 17.11. 2011. Pro veřejnost bude úřad opět zpřístupněn v pondělí
dne 21.11. 2011.
Informace o provozu „Zelené linky“ hl. m. Prahy.
Tuto bezplatnou linku mají občané k dispozici již několik let, nicméně od března
roku 2011 pod novým názvem Zelená linka hl. m. Prahy. Zelená linka je v provozu
24 hodin denně, v pracovní dobu je na pracovišti přítomna referentka informací,
mimo pracovní dobu a v případě obsazení linky je k dispozici záznamník.
Primárním úkolem zelené linky je:
1. příjem podnětů od občanů a návštěvníků Prahy ohledně životního prostředí (různé nepořádky, skládky, neudržovaná zeleň, díry v komunikacích apod.) bez ohlednu na příslušného správce či vlastníka na území hl. m. Prahy, a to telefonickou
cestou prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 100 000 či e-mailem na adresu katerina.zemanova@cityofprague.cz,
2. správná lokalizace podnětu a shromáždění dat, popř. fotografického materiálu
ve spolupráci s občanem
3. správné určení příslušného správce a předání podnětu na kompetentní místo
(TSK HMP, ÚMČ, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ČD a.s., SŽDC s.o., Povodí Vltavy
s.p., PVK a.s., MHMP, MP HMP, ELTODO EG, a.s. aj.).
Podněty, přicházející na zelenou linku, mají dlouhodobě shodnou strukturu
četností jednotlivých typů podnětů:
1. opakovaně převažují kumulované podněty s tématem životního prostředí (např.
na dlouhodobě méně intenzivně ošetřovaném místě jsou často i nevyvážené koše
i nesekaná zeleň i odpadky, popř. skládky); takovýto podnět je velmi často předáván několika příslušným správcům,
2. druhá nejobsáhlejší skupina podnětů jsou nevyvážené nebo nedostatečně často vyvážené koše nebo sběrné kontejnery a nepořádek kolem nich,
3. dále podněty na opravu a čištění chodníků a dalších místně obslužných komunikací, obvykle v kat. 4,
4. velká část podnětů se snaží upozornit na dlouhodobě nebo i momentálně nevyhovující stav ošetření zeleně, nejen travnatých ploch, ale i keřových a stromových
porostů nebo solitér.

KNIHOVNA INFORMUJE
Vážení čtenáři,
ve 3. čtvrtletí 2011 jsme pro vás zakoupili do knihovny Velká Chuchle tyto nové knihy:
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Knihy pro dospělé:
Beletrie
Monyová, Simona: Dvacet deka lásky
Tragikomické povídky o lásce i jejím nedostatku.
Monyová, Simona: Blonďatá stíhačka
Sebeironická výpověď jedné plavovlásky o strastiplném hledání životního partnera.
Adam, Paul: Paganiniho duch
Román s detektivní zápletkou se odehrává ve světě vážné hudby a jeho napínavý
děj je spjat s houslemi, které vlastnil sám Paganini.
Steel, Danielle: Světla jihu
Román s kriminální zápletkou představuje příběh vztahu úspěšné právničky a její
dcery.
Erben, Václav: Trable anglického šlechtice v Čechách
Detektivní příběh vypráví o vraždě staršího muže v turisticky atraktivní oblasti, kterou řeší populární kapitán Exner.
Nowak, Helmuth: Hladové moře
Šestá část románové série z kavkazské východní fronty z období druhé světové
války líčí další osudy německého poddůstojníka Ericha Breitnera.
Šulc, Jiří: Operace Stonewall
Válečný román podává svědectví o potopení německé ozbrojené obchodní lodi
v Biskajském zálivu v prosinci roku 1943.
Whitton, Hana: Anna Falcká
Příběh prvního roku druhého, příliš krátkého manželství císaře Karla IV., volně navazující na román Levandulová princezna, je milostným románem vystavěným
na historických faktech.
Howell, Hannah: Stříbrný plamen
Romantický příběh je situován do Skotska na konci 14. století. Hrdinkou je mladá
krásná dívka, jejímž životním cílem je pomsta, ale na této cestě potkává i svou
osudovou lásku.
Howell, Hannah: Ukrytá vášeň
Další milostný příběh se odehrává v Anglii ve druhé polovině 14. století.
Robertsová, Nora: Na růžích ustláno
Ženský román o půvabné vyznavačce romantiky, která hledá stejně založeného muže.
Dübell, Richard: Strážci Ďáblovy bible
Pokračování autorova historického románu „Ďáblova bible“, odehrávající se na počátku 17. století, opět souvisí s monumentální středověkou rukopisnou knihou, jejíž
název je obsažen v titulu.
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Naučná literatura
Hošák, Stanislav: Poníci
Fotografická publikace věnovaná chovu poníků. Speciálně pak plemenu český
sportovní pony.
Knihy pro děti a mládež:
Beletrie
Morris: Na stopě Daltonovým (Lucky Luke)
V dalším komiksovém příběhu, který se odehrává na Divokém západě, se opět
setkáváme s Lucky Lukem. Pro starší děti.
Hergé: Let 714 do Sydney (Tintin)
Další z mnoha neuvěřitelných dobrodružství neohroženého reportéra Tintina, kapitána Haddocka a věrného psa Filuty. Komiksový příběh pro starší děti.
Hergé: Tintin a Los Pícaros
Další z komiksových příběhů reportéra Tintina a jeho psa Filuty, tentokrát z prostředí Jižní Ameriky. Pro děti od 10 let.
Ježková, Alena: Dračí polévka
Příběh vietnamského chlapce ze současné Prahy. Pro starší děti.
Kratochvíl, Miloš: Kočkopes Kvído
O jedné malé holčičce, která si neměla s kým hrát a moc si přála zvířátko. Pro děti
do 10 let.
Bruna, Dick: Počítej s Miffy. Kolik je to?
Celoobrázkové leporelo pro nejmenší s počítáním.
Davis, Jim: Garfield se roztahuje
Další z řady komiksových příběhů o nejoriginálnějším kocourovi na světě potěší
čtenáře všech věkových kategorií.
Shan, Darrwn: Démon a zloděj
Druhá kniha hororové série pro starší děti. Percival (Pecka) Fleck se vydává do magického světa démonů, aby zachránil svého nového bratra Arta.
Thilo: Vražda na břehu Rýna
První z řady dobrodružných příběhů s detektivní zápletkou, které se odehrávají
v minulosti. Jana, Pavel a Filip se nebojí cestovat časem a řeší záhadné případy,
na které by byla policie krátká. Pro čtenáře od 9 let.
Knihovna Velká Chuchle
Starochuchelská 7/20, Praha 16
257 940 489
knihovna@mlp.cz
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Podzimní etapová soutěž
S Hubertem do lesa
1. etapa – říjen 2011
2. etapa – listopad 2011
3. etapa – prosinec 2011
V knihovně jsou pro vás připraveny otázky o lese
k jednotlivým etapám
Pokud projdete všemi třemi, čeká na vás
v knihovně malá odměna

Společenská kronika
Jubilanti
Blahopřejeme těm občanům, kteří v měsíci říjnu oslavili významné životní
jubileum:
Doležel Ladislav, Hájková Zdena, Daňhelka
Jaroslav, Rathouský Zdeněk, Slavík Josef,
Tomášková Jarmila,
Rotter Lubomír a Andělová Vlasta.
Do dalších let všem přejeme především pevné zdraví,
hodně štěstí a životního elánu.
Chuchelská miminka
V měsíci srpnu se narodila:
Kateřina Kozáková a Tereza Korecká
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 J. Černou či p. K. Havránka ze sekretariátu ÚMČ na tel. 257 941 041
či na info@chuchle.cz.
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E-kucharka doporučuje skvělý recept
Kynutý věnec s ořechy
Těsto:
-25 dkg hladké mouky
-25 dkg polohrubé mouky
-170 ml mléka
-sušené droždí podle potřeby
-8 dkg cukru krystal nebo krupice
-1 vanilkový cukr
-2 vejce (13 dkg)
-5 dkg másla nebo Hery (tekuté)
-1/2 lžičky soli
Náplň:
-25 až 30 dkg vlašských ořechů
-40 ks kulatých piškotů
-1/2 balíčku vanilkového cukru
-1 lžíce rumu
- mléko podle potřeby
-vejce na potření
Všechny suroviny na těsto dobře vypracujeme, posypeme lehce hladkou moukou
a necháme na teplém místě vykynout.
Ořechy a piškoty rozemeleme a podle potřeby přimícháme cukr, rum, mléko, promícháme a dáme stranou.
Vykynuté těsto rozdělíme na tři díly. Každý díl rozválíme na délku asi 50 cm a na šířku asi 22 cm. Naneseme náplň, rozetřeme do třičtvrtě placky a srolujeme. Tři prameny spleteme, spojíme, dáme na plech s pečícím papírem, doprostřed dáme
skleničku a necháme na teplém místě dokynout asi 30 minut.
Potom potřeme rozšlehaným vejcem , dáme do předehřáté trouby na 6 minut
na 200 st. Potom teplotu snížíme na 185 st. a pečeme asi 30 – 32 minut.
Příprava 45 minut
Pečení 30 – 32 minut

Chuchelský zpravodaj, měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle. Adresa redakce: Úřad Městské části,
U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle, tel. 257 941 041, 257 940 092, fax: 257 941 317, e-mail: info@chuchle.cz;
http://www.chuchle.cz•Redakční rada: Martin Melichar, Marek Malý, Jiří Kodet, Viktor Čahoj, David Vokurka. Informace ke zveřejnění a nabídku příspěvků přijímá redakce vždy do 5. dne v měsíci. Podepsané články nemusejí vyjadřovat
názor redakční rady, zastupitelstva a Úřadu městské části.
Registrační známka MK ČR E 12 175. Neprodejné. Číslo 10/2011, 16. ročník. Vyšlo v říjnu 2011.
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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

