KULTURA
6.2. Středa – K8 – 10.00 Karneval mateřské školy
21.2. Čtvrtek – Dlouhý, Široký a Krátkozraký (náhradní termín) - Žáci 7.třídy ZŠ
Charlotty Masarykové - dvě dopolední představení pro školu, 18.00 hodin pro
veřejnost
26.2. Úterý - Depersonalizace - porucha sebeprožívání (pozvánka na besedu)
Beseda se uskuteční od 18:00 hodin.

Kazínská 8
únor

Nemoc nebo stav mysli? Východisko z kruhu cestou umění interpretace (hermeneutiky) Máte pocit, že neexistujete? Domníváte se, že jste ztratili všechny emoce
nebo dokonce své tělo? Mgr. Tomáš Hromádka a PhDr. Vladimír Franta, Ph.D. nabízí netradiční cestu k vaší osobnosti. Součástí přednášky je diskuse o individuálních
problémech; inspiraci čerpáme ve světě hudby, výtvarného umění, literatury, filmu, stejně tak v psychologii, historii, filozofii či estetice. Vstupné dobrovolné.

Soutěž „Pohled z okna“

kreativní workshop

keramika
pro děti
a dospělé

Úřad městské části Praha – Velká Chuchle vyhlašuje soutěž pod názvem „Pohled z okna“. Pravidla jsou jednoduchá – každý soutěžící
udělá fotku z pohledu ze svého okna v Chuchli nebo nejbližším okolí
a poté ji zašle e-mailem na info@chuchle.cz, popř. ji přinese na jakémkoliv médiu osobně na úřad. Nejlepší snímky budou zařazeny jako obrazový podklad pro kalendář obce Velká Chuchle na rok 2014. Časový
úsek je tedy zřejmý – uzávěrka soutěže je posledního dne měsíce října
tohoto roku.
Těšíme se na všechny fotografie.
„You are lucky if you take one, maybe two good pictures in a year.“
Thomas Hoepker
„Můžete být šťastní, když se Vám povede jedna, možná dvě dobré fotky
za rok.“

2. 3. 2013
od 14.00 do 15.00
Kazínská 8
Velká Chuchle

Thomas Hoepker

Rádi bychom vám nabídli kurz keramiky
Alžběty Labounkové zaměřený na výrobu talířů a misek
v kulturnim centru K8.
Talíře i misky se vyrábí pouhým vtlačením keramického plátu
do sádrových forem, stačí jen rozválet plát hlíny.
Následně se ihned zdobí engobou pro případ užitkové keramiky,
nebo sypaným sklem pro případ dekorativní keramiky.
Cena: dospělý 150,-, děti 50,- (v případě platícího dospělého).
Doba trvání: 1 hodina.

K8 – je k dispozici i mimo program pro např.
dětské oslavy
( 150,- kč/hod )
nebo
příležitostná setkání
(250,- kč/hod.)
minimální doba jsou 2 hodiny.
Pro dotazy a objednávky kontaktujte
Úřad MČ
tel.: +420 257 941 041

strana 5

Vánoční představení chuchelských ochotníků „Komedie o narození“
Placená inzerce
Foto: Tomáš Hromádka (vše)

NOVÝ FORD B-MAX
NOVÝ FORD B-MAX

1,5 m

S důmyslným systémem otevírání
dveří Ford Easy Access®. Skočte si
k nám a přesvědčte se sami. Čeká vás
nejen pohodlnější nastupování, ale
také maximální bezpečnostní výbava.

Již za

289 990 Kč

Kombinovaná spotřeba pro model B-MAX: 4,0–6,4 l/100 km; emise CO2: 104–149 g/km. Akční nabídka platí do 31. 12. 2012 nebo do odvolání.
Foto je pouze ilustrační.

účtem

Výkup proti

B-max_210x148_T3.indd 1
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Co je nového v digitálním multiplexu?
Problematice příjmu signálu digitálního pozemního vysílání DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) jsme se na stránkách
Chuchelského zpravodaje věnovali naposledy před několika lety. Za tu dobu se situace v digitálním éteru značně změnila. K největším
událostem přitom došlo v posledním roce. V současnosti můžete v Malé a Velké Chuchli přijmout terestricky (tedy na klasickou anténu)
zdarma celkem 19 televizních programů, rozdělených do 4 multiplexů.
Co je to vlastně multiplex? Jsou to data patřící jednotlivým televizním a rozhlasovým programům a doplňkovým službám, upravená pro
společné šíření prostřednictvím vysílací sítě. Jeden multiplex, vysílaný v digitální formě z pozemních vysílačů, nahrazuje jeden původní
analogově vysílaný program. Doplňkovým službami multiplexu jsou například teletext, programovací kódy pro nahrávání VPS či EPG –
elektronický přehled vysílaných pořadů. Součástí jednoho multiplexu je větší množství televizních a rozhlasových programů.
A co tedy v Chuchli můžeme bezplatně naladit (k datu 9. 12. 2012):
Multiplex 1 (tzv. veřejnoprávní): ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 – Sport, Český rozhlas – Radiožurnál, Praha, Vltava, Rádio Wave, D-Dur, Leonardo,
Rádio Česko.
Multiplex 2 (provozují České Radiokomunikace): Nova, Nova Cinema, Prima family, Cool, Barrandov
Multiplex 3 (provozuje společnost Czech Digital Group (CDG), kterou od prosince 2010 vlastní České Radiokomunikace): Prima love,
Prima Zoom, Óčko, Pětka, Šlágr TV, Rádio Proglas
Multiplex 4 (V současné době tato síť vysílá pod novým operátorem Digital Broadcasting, který ji v lednu 2012 převzal od Telefóniky
Czech Republic): ČT 1 HD, Nova HD, TV Pohoda, Fanda, TV Smíchov (měla by začít vysílat v průběhu prosince), Inzert TV, TV Metropol.
Pro sledování programů ČT 1 HD a Nova HD musí mít divák set-top-box, který dokáže přijímat signál v kompresním standardu MPEG-4
a je alespoň HD ready.
Vánoční svátky si tedy můžeme zpříjemnit s touto ještě před dvaceti lety neuvěřitelnou nabídkou televizních programů – od filmových
kanálů (např. Nova Cinema), přes sport (ČT 4 Sport) a dokumenty (Prima Zoom) až po dechovku a lidové písničky (Šlágr TV).
Tomáš Hromádka

Sbor dobrovolných hasičů ve Velké Chuchli slavnostně převzal
dar – vozidlo Ford Tranzit od Magistrátu hl. m. Prahy.
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Marek Malý

Skřítek Chucheláček a skřítkova oslava
Příběh sedmý
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Nová hádanka

nejprve vám všem za celou redakci i v tom novém roce přejeme vše nejlepší, ať jste
zdraví a ve školce i škole si s kamarády a kamarádkami užijete spousta legrace a dozvíte se i spousta nových a zajímavých věcí ! I v tomto prvním čísle letošního roku 2013
najdete v Chuchelského zpravodaji jako již tradičně vyřešené i nové SUDOKU. Pokud
byste chtěli luštit něco jiného, napište nám do redakce, co by to mělo být. A samozřejmě zde najdete i další příběh Skřítka Chucheláčka. Mějte se hezky ! A protože věříme,
že jste měli hezké vánoce a všem Ježíšek přinesl spousta hezkých dárků, navrhujeme,
že pokud se s námi chcete o tuto zprávu podělit, můžete nám do redakce zaslat nějaké
krátké vyprávění nebo obrázek, kde bude třeba napsáno nebo nakresleno, jaký dárek
vám udělal největší radost, nebo jak vypadal váš vánoční stromeček. Nějaký váš hezký
výtvor potom vybereme a minimálně otiskneme v dalším čísle Chuchelského zpravodaje. A pokud se nám bude moc líbit, třeba bude autor nějak odměněn. Jak? To se nechte
překvapit! Ale určitě připojte k vyprávění nebo obrázku nějaký kontakt na rodiče! Ahoj
a příště zase naviděnou …

SUDOKU hádanky --------------------------------------------

Ahoj naši nejmenší čtenáři, kluci a holky,

5

Řešení z minulého čísla

Pro děti / Volný čas

2
5

Haló, tady prvňáci

Skřítek Chucheláček se na vás bude těšit příští měsíc.

Haló, my jsme tady taky, my šikovní prvňáci. Už jsme se rozkoukali a podnikli za ty tři
měsíce spoustu zajímavých akcí. Když bylo
ještě teplo, vyrazili jsme do lesní ZOO a teď
k nám odtamtud někdo přijde na návštěvu
s přednáškou. V divadle jsme byli už dvakrát,
napřed v Chuchli na Zlatovlásce – a moc se
nám to líbilo. Nedávnou jsme si troufli i do
autobusu a tramvaje a vyrazili do Minoru na
Pejska a kočičku, všechno jsme úžasně zvládli
a bylo to vážně prima. Tak tam ještě do Vánoc
plánujeme další návštěvu.Taky nás pozvali hasiči z Chuchle a nechali nás prošmejdit
celé hasičské auto, nalézt do člunu, mluvit
do vysílačky a udělali nám duhu. Děkujeme.
A děkujeme i našim patronům – každý z nás
má šikovného kamaráda ze sedmé třídy. Pomáhají nám se ve škole cítit jako doma a přinesli nám ukázat své oblíbené knížky, četli
nám a my jim pak malovali obrázky. Už víme
kde co ve škole je a rychle se učíme žít spolu
přátelsky a navzájem se respektovat. Ve středu budeme mít Den otevřených dveří a ukážeme vám, kolik už jsme se naučili písmenek.
Čteme a píšeme už celá slova a fakt jsme si
oblíbili matematiku. Vlastně, baví nás spousta věcí, prostě se nám ve škole daří, cítíme se
dobře v našich pěkných třídách a máme ještě spoustu plánů. Budeme společně vyrábět
vánoční dárečky na Vánočních dílnách, do
jídelny za námi přijde Mikuláš a půjdeme si
zazpívat k rozsvícenému vánočnímu stromu.
Pak si uděláme besídky ve třídách a po Vánocích už začneme psát perem. Tak nám držte
palce a my vám zas napíšeme. Vaši prvňáčci.

Markéta Kotek

Mgr. Monika Vlasáková

Milí malí přátelé a dospělí čtenáři,
v dnešním příběhu se dozvíte, jak skřítek Chucheláček uspořádal skřítkovskou oslavu
pro své kamarády.
I skřítkové slaví období kolem končícího starého roku. Byl zimní předvánoční čas a skřítek Chucheláček přemýšlel, co je třeba ještě udělat do Nového roku. Projít a zkontrolovat Chuchli, pozvat své kamarády na oslavu. Každý rok totiž pořádá pro své kamarády
v Chuchelském háji vánoční skřítkovskou oslavu. A tak se mu již honilo hlavou, co je
třeba zařídit a připravit, koho nesmí zapomenout pozvat a jestli vyjde hezké počasí. Na
tuto slavnostní chvíli je nutné připravit několik věcí, především židle, stolečky a hlavně
dobré občerstvení. Židle budou ze starých a nepotřebných větví, jako polštářek poslouží starý mech a stolečky budou z velkých kamenů. O pomoc se stavbou židlí a stolečků
požádal Kousalku, Bodláčka a Rózu. Nejdůležitější ale bude příprava dobrého občerstvení. V létě si Chucheláček u myšky Kousalky schoval nasušené lesní jahody, borůvky
a trochu brusinek. A k pití donese vodu ze studánky z Malé Chuchle. Přípravy probíhaly
dobře, neděle se blížila. Chucheláček na oslavu pozval myšku Kousalku, ježka Bodláčka,
srnku Rozárku i s rodinou, vážku Aeroplánku, skřítka Barranďáčka a nově pozval kapříka Rudlu a skřítky Modřánka z Modřan a Zbraslavana ze Zbraslavi. Zbraslavan je starý
a moudrý skřítek, který ochraňuje Zbraslav před zlými vlivy, a má moc rád Chucheláčka
pro jeho dobrou a láskyplnou povahu. Modřánek je zase veselý a spokojený skřítek, který má rád svoji pražskou čtvrť. A tak se všichni těšili na společně strávené prosincové nedělní odpoledne. Mezi prvními přišla Róza s celou rodinou, hned za nimi přišla Kousalka,
pak Bodláček a skřítkové přišli až později, protože měli ještě své pravidelné povinnosti
s dohledem nad svou čtvrtí v Praze. A kapřík Rudla se nakonec nemohl oslavy zúčastnit,
protože před Vánoci má pokaždé mnoho práce s hlídáním Vltavy před falešnými rybáři.
Oslava to byla veselá, všichni si povídali o zážitcích z posledního roku, o tom jak se
v Chuchli a dalších okolních čtvrtích žije a k tomu si pochutnávali na sušených plodech
od Chucheláčka. Když se sejdou kamarádi, čas vždy rychleji uteče. Nedělní skřítkovská
oslava se chýlila ke svému konci a tak si popřáli do celého příštího roku vše dobré a ať se
v Chuchelském háji zase všichni sejdou za rok.

Tiráž
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