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Optimalizace trati
Praha - Beroun
Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC)
v současné době připravuje v úseku Praha –
Beroun tři samostatné investiční akce na stávající trati a současně zahájila prověřování nové
trati rychlého spojení.
Na stávající trati v současné době probíhá příprava:
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) –
Černošice (mimo), kde je v současné době
zpracována Přípravná dokumentace a na Stavební úřad v Radotíně byla podána žádost
o Územní rozhodnutí pro uvedený úsek. Jedná
se o optimalizaci tratě od km 1,850 až do km
9,960.
Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun
(mimo), kde v současné době probíhá zpracování přípravné dokumentace a z důvodu dotčení CHKO Český kras je požadováno zpracování Stanoviska EIA.
Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův
Dvůr má rovněž zpracovánu přípravnou dokumentaci a na stavebním úřadě v Berouně běží
řízení k vydání Územního rozhodnutí.
Další příprava výše uvedených staveb v současné době závisí na termínu vydání územních
rozhodnutí, které vzhledem k probíhajícím
řízením, zejména pak případným odvoláním
proti jeho vydání, nelze předjímat.
Z hlediska přípravy výše uvedených staveb
vznikla potřeba řešit rychlé spojení Prahy a Berouna využívané zejména dálkovou dopravou, protože ve stávajícím úseku je kapacita
vyčerpána zejména z důvodu požadavku objednatele regionální dopravy na zavedení 10
min taktu pro příměstskou dopravu. Pro návrh
nové trasy byla zadána Územně technická studie, která má určit optimální a hlavně realizovatelnou trasu. Termín dokončení této studie
je jaro roku 2014.
Tomáš Hromádka
(S využitím informací Jakuba Ptačinského
ze SŽDC)

Slovo starosty
Vážení občané, mílí chucheláci,

Sokola naproti restaurace U Václava. Zároveň
jaro je za dveřmi a podle kalendáře začne proběhne od 14:00 hodin v K8 tvůrčí dílna výro20. března. Můžeme jenom doufat, že se ne- by keramiky pro děti a dospělé.
zpozdí.
První jarní neděli 24. března Vás osobně zvu do
Ještě jednou bych rád poděkoval všem těm, kostela sv. Jana Nepomuckého na vystoupení
kteří se podílejí na odstraňování sněhové nadíl- chlapeckého pěveckého sboru Bruncvík se začátkem v 15:00 hodin. Sbormistryni Lenku Pišky z chuchelských chodníků a cest.
teckou doprovodí na varhany Jiřina DvořákoVýznamnou událostí hned ze začátku března vá – Marešová. Za pořádání a organizaci celé
je spuštění autobusové linky pro dopravní ob- této akce děkuji našemu zaměstnanci Luďku
sluhu lokality Hvězdárna, ale o tom se dočtete Formanovi a jeho ženě Vlastě Formanové z Mana jiném místě zpravodaje. Doufám, že se nám teřské školy. Tento kostel je jedním z posledních
časem podaří přesvědčit Dopravní podnik v Praze bez elektrifikace a právě proto je atmohl. m. Prahy, aby jízdní řád této linky rozšířil sféra akustických koncertů v takovém prostoru
také na víkendy. Prozatím je jízdní řád pláno- zážitkem. Vstupné je tradičně pouze jedna symván pouze na pracovní dny. V tomto případě je bolická svíčka.
nejpádnějším argumentem počet cestujících,
jejichž počet si posuzuje DP hl. m. Prahy sám, Nejdiskutovanější téma poslední doby je probez ohledu na požadavky či přání vedení Měst- blematika obecně známého dluhu, který vznikl
ské části. Další možností by byla částečná dota- nehrazením nájemného za nebytové prostory
ce provozu linky, na což ovšem v rozpočtu MČ - restauraci Nad poštou současným provozovatelem. Chtěl bych Vás ujistit, že nás současná
finanční prostředky nejsou.
situace velmi znepokojuje a že se ji snažíme inV březnu bych Vás rád pozval do kulturního tenzivně řešit ve spolupráci s právním zástupcentra v Chuchli, takzvané „K8“ – zkráceně cem MČ. Věřím, že tato nepřijatelná situace
Kazínská 8, kde se opět představí chuchelští bude nakonec vyřešena a současný nájemce
ochotníci s představením „Pašijová hra aneb svůj dluh vůči MČ uhradí.
Ježíšku na křížku“ a to na Velký pátek 29. březAbych své slovo zakončil optimisticky, přeji
na od 18:00 hodin.
nám všem brzký konec zimy a krásný příchod
Sokol Chuchle jako každoročně pořádá tradiční jara.
masopustní veselí. Začátek průvodu je v sobotu 2. března v 10:00 hodin u budovy místního
Martin Melichar

Více hledejte na www.chuchle.cz

Výsledky volby prezidenta republiky
v MČ Praha - Velká Chuchle

SMS rozhlas - Otevřená radnice

Vážení čtenáři Chuchelského zpravodaje,
občané Chuchle, byla pro Vás připravena
platforma, díky níž, těm z vás, kteří o to
budou stát, neuteče nic důležitého, co se
v Chuchli bude dít.
Chcete-li mít tyto výhody a chcete-li dostávat informace z SMS ROZHLASU, neváhejte
se zaregistrovat. Máte několik možností registrace, zvolte si tu, která je pro vás nejpohodlnější:
1.
Zašlete přihlašovací aktivační SMS ve
tvaru
CHUCHLE mezera OBEC mezera PŘÍJMENÍ mezera JMÉNO
(příklad: CHUCHLE OBEC NOVÁKOVÁ
PETRA) na telefonní číslo +420 736
339 339.
2.
Využijte internetový přihlašovací formulář na www.chuchle.smsbrana.cz
3.
Zašlete nám Vaše příjmení, jméno
a mobilní telefonní číslo na e-mail:
info@chuchle.cz
4.
Nebo se zastavte osobně na úřadu MČ
– Velká Chuchle.
Jako příjemce SMS zpráv nic neplatíte, Vaše
telefonní číslo nebude poskytnuto nikomu
dalšímu a kdykoliv můžete své telefonní číslo odhlásit.
Odhlášení proběhne zasláním SMS ve tvaru
CHUCHLE mezera KONEC (příklad: CHUCHLE KONEC).
Marek Malý, Michal Strnad

Okrsky
počet

zprac.

v%

Voliči
v
seznamu

1. kolo

3

3

100

1 658

1 206

72,74

1 206

1 197

99,25

2. kolo

3

3

100

1 653

1 145

69,27

1 145

1 139

99,48

Kandidát

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

Navrhující
strana

číslo

příjmení, jméno, tituly

1

Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan

2

Fischer Jan Ing. CSc.

3

Politická
příslušnost

1. kolo

2. kolo

hlasy

%

hlasy

%

KDU-ČSL

31

2,58

X

X

Občan

BEZPP

136

11,36

X

X

Bobošíková Jana Ing.

Občan

SBB

18

1,5

X

X

4

Fischerová Taťana

Občan

KH

30

2,5

X

X

5

Sobotka Přemysl MUDr.

Poslanci

ODS

48

4,01

X

X

6*

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPOZ

144

12,03

320

28,09

7

Franz Vladimír Prof. JUDr.

Občan

BEZPP

60

5,01

X

X

8

Dienstbier Jiří

Senátoři

ČSSD

129

10,77

X

X

9

Schwarzenberg Karel

Poslanci

TOP 09

601

50,2

819

71,9

Svatby a vítání občánků
v pavilonu IVP ČZU v Malé Chuchli
Městská část Praha – Velká Chuchle spolupracuje s Institutem vzdělávání a poradenství ČZU v Praze, ohledně využívání slavnostního, nově zrekonstruovaného slavnostního
pavilonu v objetu bývalých lázní v Malé Chuchli.
V tomto pavilonu je možné objednat si prostřednictvím
Úřadu MČ Velká Chuchle provedení svatebního obřadu
nebo symbolického svatebního obřadu tzv. zlaté nebo
jiné svatby. Uvedený prostor bude využíván také pro účely
slavnostního „Vítání občánků“.
Další podrobnosti je možné dohodnout na Úřadu MČ
Velká Chuchle tel. č. 257 941 041, popř. e-mailem na:
info@chuchle.cz.
Pavel Kováč

Zápisu do 1. třídy ZŠ Charlotty Masarykové
se zúčastnilo 52 dětí. Zápisu byli přítomni
budoucí patroni prvňáčků ze VI. třídy.
Foto: Tomáš Hromádka
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Největší zájem je vždy
o omáčky, špagety,
buchtičky se šodó
S koncem roku 2012 se po více než 27 letech poctivé práce rozloučila s funkcí vedoucí školní jídelny v ZŠ Charlotty Masarykové paní Jana Škábová.
Pří té příležitosti jsme ji za redakci Chuchelského
zpravodaje popřáli hodně zdraví a radosti do dalšího života a současně položili několik otázek.
Mnozí z chucheláků vědí, že jste polského původu. Jak je možné, že se Polka objeví v Chuchli?
„Poznala jsem manžela na výletě, za rok jsme měli
svatbu. Bydleli jsme čtyři roky v Košířích, a pak
jsme se nastěhovali sem, do Chuchle a zde jsme
bydleli více než dvacet let.“

Dělala jste hospodářku celý život?
„Vůbec ne. Vystudovala jsem Vysokou školu těžkého strojírenství ve Wroclavi. Když jsem se přestěhovala do Československa, dva roky jsem studovala soukromě češtinu, a pak jsem pracovala
jako samostatný propagační referent v ZPA Košíře. V roce 1981 se mi narodila dcera a po mateřské
jsem nastoupila do zdejší školy jako hospodářka
školní jídelny.“
V čem spočívá práce hospodářky školní jídelny?
„Především je to zabezpečení kvalitního stravování žáků, učitelů a dalších strávníků školní jídelny.
Nákupy potravin, výdej, vaření. Mnozí si ani nedokáží představit, kolika předpisy jsme ve školní
jídelně nuceni se řídit, tak, aby vše bylo v pořádku.
Takže k mojí práci patří i papírování a paragrafy.“
Jak se změnila práce oproti období před pětadvaceti lety?
„Značným způsobem. Nebudu se vyjadřovat
o financích, ale pokud jde na příklad o vybavení
školní kuchyně, tak tam došlo k velkým změnám
za starosty Fresla (konvektomaty, myčky). Také se
změnily postupy ve vaření – dříve běžné polotovary nahradily čerstvé produkty. Také se změnil
přístup rodičů ke školnímu stravování. Živě se
zajímají o to, jak se děti ve školní jídelně stravují.“
Máte zpětnou vazbu, co dětem nejvíce chutná?
„Největší zájem je vždy o omáčky, špagety, buchtičky se šodó, karbanátky – o klasická česká jídla.
Totálním propadákem jsou naopak lehká zdravá
jídla, ryby a luštěniny. Struktura jídelníčku je ovšem neměnná a je podložená tzv. spotřebním košem, který musíme dodržovat. Je to rozumná věc.
Koš totiž určuje pro každé dítě výživovou normu,
tím pádem i množství spotřebovaných surovin.
Dnes si tyto údaje ověřuji v databázi počítače.“
Jak vzpomínáte na téměř třicetileté období,
které jste strávila na chuchelské škole?
„Budu mít hezké vzpomínky na všechny ředitele, učitele, školníky, uklízečky i spolupracovnice
ze školní kuchyně. Vzpomínám na dobu, kdy se
v původní kuchyni ještě zatápělo uhlím v kamnech, a ta doba není zas až tak vzdálená… Jak
jsme celou kuchyni i jídelnu stěhovali naproti do
restaurace „U potůčku“, když se stavěla současná
kuchyně a jídelna. Pak jsem krátce pracovala ve

škole na Zbraslavi, než jsem se do Chuchle zase
vrátila a opět jsem stěhovala jídelnu do nových
prostor. Na co jsem ale velmi hrdá, je fakt, že
v naší chuchelské kuchyni nebyla nikdy salmonelóza ani infekční průjmy. Ani žádné konkrétní
velké stížnosti ze strany rodičů nebo strávníků.
Ráda bych tímto poděkovala všem, se kterými
jsem se pracovně, ale i jinak setkávala.
Děkuji za rozhovor.
Tomáš Hromádka

Došlo po uzávěrce!
Obchodní zařízení
Strakonická
Uveřejňujeme záměr na výstavbu „Obchodního zařízení Strakonická“, která se týká výstavby
mezi Malou a Velkou Chuchlí.
Místo stavby
území při hranici katastrálních území Malá
Chuchle a Velká Chuchle, mezi ulicemi Strakonickou a Mezichuchelskou
Stavebník
InterCora, spol. s r.o., Lochotínská 18, 301 00 Plzeň – město, DIČ: CZ 47714018
Projektant
Bomart s.r.o., Ohradní 65, 140 00 Praha 4, DIČ:
CZ 25091905
Základní údaje o kapacitě stavby
celková výměra pozemků dotčených stavbou
56 272 m2
zastavěné plochy
- prodejna „Dům a zahrada“
10 164 m2
- prodejní sklad stavebnin
4 258 m2
- zahradní centrum
3 310 m2
- půjčovna nářadí
108m2
- trafostanice
21m2
zastavěná plocha celkem
17 861 m2
zpevněné plochy
- komunikace, parkovací stání, opěrky26 796 m2
počet podlaží
1 nadzemní podlaží
(v malé části půdorysu vestavba sociálního zázemí)
sadové úpravy
- trávník se stromy a keři
10 485 m2
- stromy v parkovišti
53
- záhony pro popínavé rostliny
175 m2
sadové úpravy cekem
11 615 m2
celkový počet parkovacích stání
465
zdroj tepelné energie plynová kotelna 2 x 635
kW
elektrická energie
trafostanice 8 000 kVA
hospodaření s vodou
zasakovací galerie, retenční nádrž a závlahy, vodovodní a kanalizační přípojky
Předkládaná dokumentace umisťuje do území
mezi ulicemi Strakonickou a Mezichuchelskou,
severně od hranice katastrů Malé Chuchle a Velké Chuchle, stavbu obchodního zařízení kategorie „dům a zahrada“. Podle platného územního
plánu se záměr nachází v ploše ZOB-D určené
pro obchodní zařízení širšího (nadmístního) významu. Součástí stavby je i připojení na okolní
inženýrskou a dopravní infrastrukturu.
Pozemek je součástí plochého vltavského údolí.
Jeho původní úroveň byla přibližně 192,00 m
n.m. Na západě údolí vymezuje příkrý, zalesněný svah Chuchelského háje stoupající nad hladinu Vltavy o více než 100 metrů. Přirozenou dominantou místa je barokní poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého. Významnými prvky území jsou
čtyřpruhová komunikace (Strakonická), vyvýše-

ná nad okolní terén na zhruba 194,00 m n.m.,
a vícekolejná železnice u paty svahu. Původně
zcela rovinatá parcela byla v nedávné době
upravena navážkami, které umožňují umístit
budovy nad kritickou hladinu povodní roku
2002.
Navrhovaný areál sestává ze dvou dominantních částí - parkoviště zákazníků a převážně
jednopodlažní prodejní budovy s následujícími úseky:
• zahradnickým centrem s venkovní prodejní
plochou
• prodejnou dům a zahrada (dominantní,
plošně největší část)
• prodejnou stavebnin oddělenou prodejním
dvorem
Hlavní budova má fasádu z profilovaného ocelového plechu s nátěrem kombinujícím oranžovou a fialovou barvu. Střecha všech budov
je plochá, skrytá za atikou, provedená z šedé
foliové izolace, členěná polykarbonátovými
světlíky. Zahradnické centrum má prosklenou
fasádu. Úroveň podlahy 1.NP (±0) odpovídá
195,50 m n.m..
• Atika hlavní budovy má relativní výšku
+9,55 m.
• Vyvýšena atika nad hlavním vstupem má
relativní výšku +11,70 m.
• Pylony nesoucí markýzu nad hlavním vstupem mají relativní výšku +14,45 m.

• Atika střechy zahradnického centra má relativní výšku +7,50 m. Navazující oplocení
venkovní prodejní plochy má výšku 4,00 m.
V severovýchodním rohu parkoviště, proti
vjezdu ze Strakonické, je umístěn firemní pylon celkové výšky 30,00 m.
Podél jižní hranice areálu navrhujeme betonovou protihlukovou stěnu výšky 3,00 m krytou
popínavými rostlinami.
V severozápadní části areálu je umístěna venkovní výstavní a odpočinková plocha. Vybavena bude dřevěnou zahradní architekturou
s dětským hříštěm a lavičkami.
Navržený areál je situován mezi dvěma pozemními komunikacemi. Na ulici Strakonickou bude napojen novým jízdním pásem,
s vjezdem i výjezdem v severovýchodním cípu
pozemku. V Mezichuchelské navrhujeme dvě
připojení. Severní, s novým odbočovacím pruhem, pro osobní i nákladní auta, jižní určené
pouze pro výjezd zásobovacích vozů doprava
směrem k severu. Návrh zamezuje dopravním
značením i příjezdu nákladních automobilů
po Mezichuchelské od jihu.
Provozní doba se předpokládá od 7.00 do
21.00 hodin. Zásobování bude probíhat výhradně během této provozní doby. Maximální počet zásobovacích vozidel denně – 13
kamionů a 20 menších zásobovacích vozidel,
průměrně – 8 kamionů a 13 menších zásobovacích vozidel.
Nedílnou součástí záměru jsou sadové úpravy.
Aleje v parkovišti kombinují trnovníky akáty
s platany, po obvodu jsou navržena nepravidelná stromořadí, převážně z listnáčů, druhů
odpovídajících dané lokalitě; lip, javorů, bříz,
habrů, kultivarů ovocných stromů a doplňkově stálozelených jehličnanů.
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Klub seniorů
Velká Chuchle
V Chuchli žije velký počet seniorů, kteří
jsou aktivní a na svůj věk velice čilí, kteří
mají zájem
se setkávat, vzdělávat a pořádat různé
akce. Zastupitelé MČ Praha – Velká Chuchle vyšli vstříc mému nápadu založit „Klub
seniorů“ a poskytli nám prozatímní prostory.
Dne 25. 10. 2011 proběhlo první setkání
zájemců o členství v Klubu seniorů ve Velké Chuchli.
Setkáváme se jednou měsíčně a v každém
měsíci ještě pořádáme nějakou akci.
Dne 8. 11. 2011 jsme se sešli podruhé na
mini kurzu Vazby adventních věnců. Ten
pro nás připravila paní Poláková z květinářství na Barrandově. Kurz byl velice
zajímavý a každá účastnice kurzu si odnesla adventní věnec ozdobený s pomocí
paní Polákové.
Dne 3. 1. 2012 se konalo další setkání seniorek v nově zrekonstruovaném prostoru
v ul. Starochuchelská 7/20 v Klubovém
domě. Setkání bylo příjemné s malým občerstvením a dobrou náladou povídat si
a plánovat další akce na tento rok a mluvily jsme nejenom o tom , jak vylepšit a zpříjemnit si prostor, kde se budeme setkávat
, ale jak nejlépe využít čas našich setkání.
Na závěr jsme si připily a popřály si hlavně
dobré zdraví.
Dne 10. 1. 2012 se uskutečnila přednáška na téma „Sociální poradenství a novinky v občanském sdružení Život 90“
v Klubovém domě ul.Starochuchelská
7 s Mgr. Kosařovou z centra Život 90.
Přednáška byla velice zajímavá a poskytla
některým ještě další informace a kontakty z oblasti sociální péče a seznámila nás
s „Senior telefonem Život 90 „ Také jsme se
dozvěděly, jaké výhody by pro nás mělo
členství v občanském sdružení Život 90.
Přednáška měla seznámit i obyvatele Velké Chuchle o zřízení Pečovatelské služby
jako terénní služby v obci a možnosti jejího využití.
Dne 12. 1. 2012 proběhlo setkání v Klubu seniorů, kde nás navštívila sl. Hanka Šmucrová z Rehabilitačního ústavu
z oboru ergoterapie, s kterou jsme si povídaly o možnosti výroby vánočních dárků (ubrouskovou metodou) pro potěšení
sebe, ale i svých blízkých. Přivezla nám
několik výrobků, které bychom si mohli na
příštích setkáních vyrobit a mluvila s námi
o tom, jak je ve stáří velice důležité neustále procvičovat své ruce i když už máme
nějaké zdravotní problémy, je nutné pořád s nimi něco dělat.
17. 2. 2012 jsme se sešli v klubovně Čechoslovanu u vyprávění o starých kavárnách s písničkami.
8. 3. 2012 jsme se setkali k výrobě velikonočních dekorací: šití slepiček z filcu,
zdobení vajec ubrouskovou metodou

Na Hvězdárně
se dočkáme autobusu!
a omotávání bavlnkou. Těmi jsme vyzdobily tělocvičnu, kde se konalo představení
žáků místní školy „Pašijové hry“, které
jsme také zhlédli.
20. 3. 2012 jsme podnikli zájezd do Skanzenu v Přerově nad Labem, kde je k vidění celkem 32 objektů, z toho 7 chalup,
6 špýcharů a 2 stodoly.
25. 4. 2012 Divadelní představení pořádané Život 90: Manžel pro Opalu.
15. 5. 2012 návštěva Místního hasičského muzea v Chuchli
12. 6. 2012 se uskutečnilo na chuchelském závodišti taneční setkání se starostou a živou hudbou zprostředkovanou
panem Kotasem.
19. 6. 2012 nám strážníci Městské policie uspořádali besedu „Stop kriminalitě
páchané na seniorech.“
Představení místní mateřské školy
12.9.2012 divadelní představení v obecním areálu Kazínská 8 - Jiří Hubač „Generálka“
2. 10. 2012 nám režisér Vít Olmer představil svůj časosběrný dokumentární film
o navrácení majetků šlechtickým rodům
10.10.2012 Rokoko „Fialové Květy Štěstí“ - Květa Fialová se ve své benefici představila taková, jaká je – laskavá, moudrá,
zábavná dáma v nejlepších letech, plná
životního optimismu.
24.10.2012 se konal tradiční Čaj o páté
na chuchelském dostihovém závodišti se
starostou a hudbou.
6.11.2012 proběhla za velkého zájmu
beseda s kronikářem a učitelem panem T.Hromádkou o historii Malé a Velké
Chuchle.
A konečně poslední akcí v r. 2012 bylo vánoční setkání seniorů na chuchelském
závodišti 11. 12. 2012. Zúčastnilo se
více než 55 seniorů z Malé a Velké Chuchle, pro které byl připraven nejen kulturní
program a občerstvení ale také beseda
o zdraví.
Více informací najdete na
http://www.seniorichuchle.cz.
Monika Krylová

Kde najdete Klub seniorů?
Klub seniorů naleznete v přízemí
Klubového domu
(Starochuchelská 7, za poštou).

Po počátečních experimentech, které probíhaly zejména v centru Prahy již od roku
2003, odstartoval masivní rozvoj midibusových linek v rámci systému Pražské integrované dopravy až v roce 2010 pražským
projektem midibusových linek pro obsluhu zdravotnických a sociálních zařízení.
Midibusové linky si velmi rychle získaly
oblibu, část z nich spolufinancují jako nadstandardní obsluhu také samotné městské
části. Začaly vznikat také lokální midibusové linky uvnitř jednotlivých městských částí jako návazná doprava na železnici.
Pro nejbližší budoucnost ROPID plánuje nasazení midibusů na další linky MHD
v Praze, neboť Dopravní podnik hl. m.
Prahy obdržel koncem roku 2012 deset
nových midibusů Solaris Urbino 8,9. Ve
vysokém stádiu příprav je také nová linka
č. 172 pro obsluhu lokality Na Hvězdárně
v uvažované trase Nádraží ČD Velká Chuchle – Radotínská – Kazínská – Základní škola
– nám. Omladiny – Starochuchelská – Novochuchelská – Mrkosova - Na Hvězdárně
(točna u osady Lahovská) a zpět po stejné
trase na nádraží Velká Chuchle, jejíž spuštění se plánuje na 4. březen 2013.
Tomáš Hromádka

Soutěž
„Pohled z okna“
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.“
Thomas Hoepker

V případě vašeho zájmu
navštěvovat klub prosím
kontaktujte
ÚMČ Praha – Velká Chuchle
na tel. 257 941 041.
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Kultura
březen

SOKOL POŘÁDÁ MASOPUST

kreativní workshop

V sobotu 2. 3. 2013 pořádá tělocvičná jednota SOKOL Chuchle
masopustní průvod Velkou Chuchlí. Začátek masopustního průvodu je v 10:00 hodin od sokolovny TJ. Součástí akce je věcná
tombola a v odpoledních hodinách si mohou děti v prostoru sokolovny zkusit různé rukodělné činnosti.

keramika
pro děti
a dospělé

Program
Sobota 2 . 3. 2013

od 14:00 do 15:00 hodin

keramika pro dospělé a děti

Pátek 29. 3. 2013
od 18:00 hodin

Pašijová hra aneb Ježíšku na křížku

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

Velikonoční ladění ve Velké Chuchli na Velký pátek. Skrze divadlo
prožijeme velký příběh velkého člověka. Zapálíme velikonoční
oheň, pojíme mazanců a popijeme červeného vína a možná ještě
přijde i .........? Těší se na Vás chuchelští ochotníci K8

Postní zastavení aneb

Pašijový příběh
v hudbě

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.

24.3. 2013, 15h

kostel sv. Jana Nepomuckého, Praha – Velká Chuchle, Chuchelský háj

Chlapecký sbor Bruncvík a Lenka Pištěcká – zpěv
Jiřina Dvořáková - Marešová – varhany

divadlo

vstupné 1 svíčka
koncert probíhá za podpory starosty Městské části Praha - Velká Chuchle
Mgr. Martina Melichara

www.bruncvik.eu

www.chuchle.cz

„jde malý chlapec za oslíkem
a říká věci největší“
(J. A. Pitínský)

PAŠIJOVÁ HRA
aneb JÉŽIŠKU NA KŘIŽKU!
29. 3. 2013 v 18.00
na Velký pátek v K8
Kazínská 8
Velká Chuchle

Karnevalový rej
Dne 6. 2. 2013 proběhl v areálu K8 „Karnevalový rej“ dětí z Mateřské školy v Chuchli. Součástí karnevalu bylo také klaunské
vystoupení.

Velikonoční ladění ve Velké Chuchli na Velký pátek. Skrze divadlo prožijeme
velký příběh velkého člověka. Zapálíme velikonoční oheň, pojíme mazanců
a popijeme červeného vína a možná ještě přijde i........?
Těší se na vás chuchelští ochotníci K8.

Foto: Pavel Kováč
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Vážený p. starosta M. Melichar.
Chtěla bych poděkovat celému zastupitelstvu, že zařídilo tak velmi dobrou
pečovatelskou službu, která pomáhá, a je hlavně pro seniory a nemohoucí.
Jsem po operaci páteře, a jsem velice vděčná, že se mohu spolehnout na
tuto službu, která mě odveze k lékaři a kam potřebuji.
P. Krylová i p. Moučková jsou velice ochotné a pečlivé, velice si jich vážím
a proto bych i jim chtěla poděkovat tímto způsobem za jejich pěknou práci.
S pozdravem V. Marková
Placená inzerce

IQ školka je otevřena pro všechny děti, které se chtějí dozvědět více,
než jim mohou nabídnout ostatní mateřské školy.
•
•
•

vzdělávací program pro intelektově nadané děti
vysoká úspěšnost při přijímání dětí do výběrových základních škol
krásné prostředí, pestré činnosti a aktivity, malý počet dětí ve skupině

Přijďte se za námi podívat– těšíme se na Vás!
www.IQskolka.cz

Placená inzerce

Nový FORD KUGA

Důmyslné SUV již v AMB Praha!

· inteligentní pohon všech kol
· otevírání 5. dveří bez použití
rukou
· SYNC – při dopravní nehodě
vůz automaticky telefonuje na
tísňovou linku
již od 565

940 Kč vč. DPH

KUGA
vající verze
Výprodej stá
%
8
ž2
se slevou a
Foto je pouze ilustrační. Kombinovaná spotřeba: 5,3 – 7,7 l/100 km, Emise CO2: 139 – 179 g/km

účtem

Výkup proti

AMB KUGA 188x127.indd 1

06.02.13
17:02
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Bezpečnost
nejen na sjezdovce

1. Ohled na ostatní lyžaře - každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval
nebo nepoškozoval někoho jiného.

1.

2.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy - každý lyžař nebo snowboardista
musí jezdit s přiměřeným odstupem
a s ohledem na vzdálenost, na niž
vidí. Rychlost a způsob jízdy musí
přizpůsobit svému umění, terénním,
sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.
3. Volba jízdní stopy - lyžař nebo
snowboardista přijíždějící zezadu
musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby
neohrožoval lyžaře jedoucího před
ním.

3.

5.

7.

4.

6.

8.

4. Předjíždění - předjíždět se může
shora nebo zespoda, zprava nebo
zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či
snowboardistovi pro všechny jeho
pohyby dostatek prostoru.
5. Vjíždění a rozjíždění - každý lyžař
nebo snowboardista, který chce vjet
do sjezdové tratě nebo se chce po
zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit
se, že to může učinit bez nebezpečí
pro sebe a pro ostatní.
6. Zastavení - každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu,
aby se zbytečně zdržoval na úzkých
nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo
uvolnit co nejrychleji.
7. Stoupání a sestup - lyžař nebo
snowboardista, který stoupá nebo
sestupuje pěšky, musí používat okraj
sjezdové tratě.
8. Respektování značek - každý lyžař
nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
9. Chování při úrazech - při úrazech je
každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

9.

10.

10. Povinnost prokázání se - každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek
nebo účastník, ať odpovědný nebo
ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.
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Pro děti

Milí malí přátelé a dospělí čtenáři,
v dnešním příběhu se dozvíte, jak skřítek Chucheláček s pejskem Ludvíčkem pozorovali východ slunce.
Byl tady nový rok a s ním i další plány skřítka Chucheláčka. Je třeba opět projít důkladně celou
Chuchli, pozdravit staré kamarády. A tak pondělní ráno vstal Chucheláček velmi brzy, všude
ještě byla tma, vzduch byl mrazivý a slunce ještě bylo za obzorem. Protáhl si celé tělo, namasíroval nožičky a začal si oblékat teplé zimní oblečení, kalhoty, svetr, kabátek, teplé rukavice
a krásnou čepici s velkou špičatou bambulí. Teprve pak se vydal Chuchelským hájem směrem
k Chuchli.
Vše zde vypadalo poklidně a tak šel pomalým krokem do kopce směrem k čtvrti Na Hvězdárně.
Cestou nahoru potkal středně velkého bílého pejska jménem Ludvíček. Chucheláček se s ním
potkal poprvé, protože Ludvíček se do Chuchle přistěhoval se svojí rodinou teprve nedávno.
Oba dva se dali hned do řeči. Ludvíček vyprávěl, že dříve bydlel v Radotíně a do Chuchle jezdili
jenom na výlety a pak se jeho majitelé rozhodli přestěhovat. A protože bydlí na velkém kopci,
chodí se Ludvíček večer a časně ráno dívat na hvězdnou oblohu a východ slunce. Z kopce je
během dne i nádherný výhled na část Prahy. Chucheláčkovi se nápad s pozorováním hvězdné
oblohy líbil a hned se s ním domluvil na následující den, že by spolu mohli pozorovat východ
slunce. Oba dva se poté rozloučili. Chucheláček večer usínal s dobrou náladou, těšil se na ráno
a na setkání s novým kamarádem.
Druhý den vstal velmi brzy, venku byla tma a slunce ještě nebylo vidět. Došel svižným krokem
k Chuchli, cesta mu rychle utekla. Vyšlapal po chodníku do kopce a z dálky už viděl Ludvíčka.
Srdečně se pozdravili a rozhodli se vystoupat ještě výše, pak se zastavili a tiše čekali na východ
slunce. Bylo to něco překrásného. Oba dva bez pohnutí pozorovali toto přírodní představení.
Napřed byl vidět jenom malý kousek, po nějaké době už viděli celé slunce a s ním tady byl
i další den. Chucheláček a Ludvíček se rozloučili a domluvili se, že se zase někdy sejdou a půjdou pozorovat třeba noční oblohu. A tak Chucheláček potkal nového čtyřnohého kamaráda,
se kterým se nebude nikdy nudit.
Skřítek Chucheláček se na vás bude těšit příští měsíc.
Markéta Kotek
Placená inzerce
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Řešení z minulého čísla

Skřítek Chucheláček a pejsek Ludvíček
Příběh osmý

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUDOKU ---------------------

a volný čas

Chuchle
( text písně Petr Linhart )

Linharta
Na levém břehu Vltavy vrány
létaly
Na levé bráně slávy skály stály
Na pravé havrani
V hluboké noci kříže Kristů zářily
Závodní koně v stáji stále stáli
Ze spaní mluvili
Na levém břehu nebe pára zebe
Zvedá se z rosy dostihové dráhy
Světelné váhy
Závodní koně v mlze blízko sebe
Vysoko v lesích skrýše dávných
mnichů
Ozvěny v tichu
Naše obec se již od 19. století objevuje v celé řadě beletristických děl
většinou v roli výletního místa. Nepřehlédla ji díky Jaroslavu Vrchlickému ani poezie. Chuchle se ale objevila i v moderní písňové tvorbě díky
skupině s poněkud bizarním názvem
„Majerovy brzdové tabulky“, která na
naší scéně působí již třetí desetiletí.
Její originální hudební i textová poetika se často inspiruje mytickými
místy mj. i z našeho nedalekého okolí. Asi nejznámější píseň je věnována
dobrému duchu brdských lesů Fabiánovi. Ve svém albu „ Místa častých
zjevení“ (1992) se textař Petr Linhart
zastavil i u nás v Chuchli.
V. Veselý
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Nepropásněte
upozornění a nabídky
Upozornění

Nabízíme práci

Úřad městské části Praha - Velká Chuchle upozorňuje své
občany, mající v držení psa, na povinnost vyplývající ze
zákona č. 565/1990 Sb.o místních poplatcích,ve znění
pozdějších předpisů, uhradit
NEJPOZDĚJI
do 31. března 2013
místní poplatek ze psů

Požadujeme:
• vyučení v oboru, životopis

Nabízíme:

Za nedodržení tohoto termínu budou majitelé psů penalizováni. Držitelé psů, kteří měli v roce 2011 a 2012 úlevu
od poplatku z důvodu čipování musí již v roce 2013 platit.
Přihlášení psa, úhradu poplatku, vyzvednutí poštovní
poukázky či evidenční známky lze provést na odboru
smluv, daní a poplatků ÚMČ Velká Chuchle :
pondělí a středa:
8,00 - 12,00 hod.
13,00 - 17,30 hod.
čtvrtek:
8,00 - 11,00 hod.

Kuchař - kuchařka

Ing.Eva Šmejkalová
odbor smluv, daní a poplatků
tel. 257 940 326

Změna zastávek
Malá Chuchle (129, 241, 244, 314, 318, 507)
od 18.1.2013 do 30.6.2013
Není-li napsán čas, pak uvedené termíny platí vždy od
zahájení denního provozu daného dne do ukončení denního provozu daného dne.

• práci na plný úvazek, nástup možný ihned
• směnný provoz
+ So, Ne (1x za 3 týdny)
• 5 týdnů dovolené
Nabídky zasílejte do 29. 3. 2013 na mail:
ZBreburdova@sou-chuchle.cz
Školní jídelna Střední školy dostihového sportu a jezdectví (Praha – Velká Chuchle)
Adresa:
U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle.
Informace na tel. čísle:
257 941 094 pí. Breburdová

Přistavení VOK
Datum

Místo přistavení

26. 3. 2013
Úterý

Malá Chuchle
• Zbraslavská 30/13
U Podjezdu

16. 4. 2013
Úterý

Velká Chuchle
• nám. Omladiny
Velká Chuchle
• osada Lahovská, ul. Polní

21. 5. 2013
Úterý

Malá Chuchle
• Zbraslavská proti
č. p. 39/37
Velká Chuchle
• ul. U Závodiště
(parkoviště)

18. 6. 2013
Úterý

Velká Chuchle
• Nad Libří
(u třídění odpadu)
Velká Chuchle
• nám. Omladiny

129, 241, 507:
• změna trasy ve směru z centra: linky jsou vedeny mezi
Malou a Velkou Chuchlí ulicí Mezichuchelskou
• přemisťují se zastávky:
• Malá Chuchle - ve směru z centra: do ul. Zbraslavské, cca 35m za křižovatkou s ul. Podjezd
• Dostihová - ve směru z centra: do ul. Dostihové, cca
100m před křižovatkou s ul. Strakonickou
• zřizuje se zastávka:
• Starolázeňská - ve směru z centra: v ul. Mezichuchelské, v pravidelné zastávce linky 244

244:
• trasa beze změny
• přemisťuje se zastávka:
• Malá Chuchle - ve směru z centra: do ul. Zbraslavské, cca 35m za křižovatkou s ul. Podjezd

314, 318:

• trasa beze změny
• ruší se zastávka:
• Malá Chuchle - ve směru z centra

Důvod:
výstavba protipovodňových zábran v Malé Chuchli

Ing. Michaela Benešová (odbor životního prostředí)
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Historie

versus současnost
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Nejviditelnější zdejší kulturní památkou
je kostel sv. Jana Nepomuckého na ostrohu nad železniční tratí v Chuchelském
háji. Jedná se o velice dobře umístěnou
jednolodní podélnou stavbu s čtvercovým presbytářem, který je osvětlen
kruhovým oknem a nevysokou věží na
západní straně.
Klenba presbytáře je zdobena štukem,
znázorňujícím sv. Jana Nepomuckého
v květinovém a ovocném věnci, obklopeného anděly. V cípech klenby jsou pak
alegorické postavy, znázorňující světcovy ctnosti: víru, dobročinnost a čistotu.
Hlavní oltář je barokní – z doby výstavby
kostela – s obrazem od neznámého autora, na němž je zobrazen sv. Jan Nepomucký. Nad ním je dále umístěna kopie
Panny Marie Zbraslavské, jenž je zasazen
do osmibokého rámu. Boční stěny kostela byly ozdobeny dalšími obrazy, na
nichž byly výjevy ze života světce, například: Utopení sv. Jana, Sv. Jan v rakvi, Sv.
Jan v mučírně a sv. Jan na úmrtním loži.
Tyto obrazy ale byly v roce 1990 z kostela
ukradeny, stejně jako jeho další příslušenství.
Po stranách hlavního oltáře jsou sochy
sv. Prokopa a sv. Ivana z roku 1729. Vedle
něho je do zdi vložena mramorová deska
z roku 1931 až 1935, kdy byl kostel opravován. Tehdy sem byly dány také nové
zvony, na střechu byl položen nový krov
a věž byla pokryta měděnou krytinou.
Všechny tyto úpravy byly na náklady
patrona kostela(majitele panství) Cyrila
Bartoně z Dobenína. Hlavní vchod do
kostela vede pod věží, jejíž krov tvoří jehlan zakončený lucernou.
Po 2. světové válce začal kostel stále
více a více chátrat až „dozrála“ doba, kdy
oprava byla naprosto nezbytná. Stalo se
tak na podzim 1992. Rekonstrukce, která
stála 7 mil. korun, byla provedena v neuvěřitelně krátkém čase, za devět měsíců.
A tak 22. května 1993, právě v roce 600.
výročí umučení sv. Jana Nepomuckého,
byl kostel znovu vysvěcen a začal tak
opět sloužit svému účelu. Celková oprava byla pak dokončena o rok později, kdy
byl 3. dubna 1994 slavnostně posvěcen
zvon „sv. Jan Nepomucký“, který kostelu
věnovalo chuchelské zastupitelstvo.
Mgr. Tomáš Hromádka
(z publikace Malá a Velká Chuchle, kterou
můžete zakoupit na ÚMČ Praha – Velká
Chuchle)
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Současnost
versus historie

Už před 103 lety byly
chuchelské přejezdy nebezpečné

Vzpomínka na slavné jezdce v Chuchli. Poznáte je všechny ?

Nehoda na přejezdu v Malé Chuchli
Ve vážném nebezpečí ocitl se včera odpoledne p. cís. rada Jan Otto,
když meškal na projížďce v Chuchli.
Odjel právě osobní vlak ku Praze
a p. cís. rada chtěl pokračovati v jízdě k Radotínu. Železniční závory se
zvedly a kočí vjel na trať. V tom však
přiběhl železniční strážník a volal,
že přijíždí pražský rychlík. Závory
spadly opět koňům na hlavu. Na
štěstí podařilo se koně s trati strhnouti. Prudkým obratem zlomena
byla oj, ale osobám pranic se nestalo. Podivení budí, že na trati této
není lépe o bezpečí postaráno.
Pražský ilustrovaný kurýr - pátek
8. července 1910
Ve vážném nebezpečí. Ku zprávě včerejších listů o nebezpečí,
v němž se ocitl ve čtvrtek na dráze
v Chuchli cís. r. p. Jan Otto, sděluje se nám, že v ekypáži p. cís. rady
byli pouze pan profesor K. B. Mádlo
se svou chotí. P. cís. r. Otto mešká
v Karlových Varech.
Pražský ilustrovaný kurýr - v sobotu
9. července 1910

Historické reklamy Chuchle a Radotína cca z počátku 40.tých let 20. stol,
nenechte se zmást, už neplatí, podobnosti jsou samozřejmě možné…

p. Šusta, p. Melnický (polský žokej) a p. Havelka.

Z dostihového závodiště v Chuchli
Vstupné na dostihy r. 2013
Denní vstupné
dospělá osoba (běžné):
dospělá osoba (klubové „derby klub“: oběd, Dostihový program):
do 18 let, studenti do 26 let, držitelé zákaznické karty a. s. Pražská
plynárenská, držitelé karty www.rodinnepasy.cz, držitelé In-karty
ČD, držitelé Sphere card:
do 15 let, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP-P:
držitel celoročního kupónu pražské MHD - opencard:
České derby - běžné (včetně Dostihového programu):
České derby - klubové:
Parkovné:
Roční předplatné
permanentní vstupenka na sezónu 2013:
permanentní vstupenka „Extra“ na sezónu 2013:
Vstup do areálu + parkování
permanentní vstupenka „all in one“ na sezónu 2013:
Vstup do areálu + parkování + Dostihový program
Klub Patriot/Student:
Vstupné pro přátele dostihů 60 let a starší a studenty do 26 let
Derby klub:
Derby klub (člen klubu):
Vstupné do klubových prostor pro jednu osobu.

Zdroj – Z Prahy ven – propagační
brožura s popisem jednotlivých míst
pro výletníky z Prahy

Foto: Jan Zágler

Pravidelné tiskoviny
Dostihový program:
Obsahuje startovní listiny dostihů včetně kariér startujících koní.
LOT:
Nepostradatelný pomocník pro sázkaře.

120 Kč
600 Kč
60 Kč
zdarma
zdarma
200 Kč
1200 Kč
50 Kč
900 Kč
1300 Kč
1800 Kč
260 Kč
9000 Kč
8000 Kč

50 Kč
10 Kč
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Sport

a péče o zdraví

Poděkování rodičů
Za všechny rodiče kluků, kteří hrají fotbal ve SK Čechoslovan Chuchle za mladší i starší žáky, bych rád poděkoval panu Michalovi Strnadovi
a jeho společnosti LEMICOM s.r.o. s internetovým obchodem www.of.cz za to, že jako sponzorský dar vyrobil a věnoval 20ks kvalitních mikin
s vyšitým logem klubu. Protože je kluků méně, máme tedy i malou zásobu. Pokud byste měli zájem rozšířit naše řady, přijďte se podívat na
trénink, který se teď v zimě koná v hale DTJ každou středu 16-17 hod. a pátek 16-17:30 hod. Všem rodičům a hlavně klukům se mikiny moc
líbily. Konečně budou na turnajích vypadat jednotně jako tým (viz foto). Ještě jednou tedy moc děkujeme a těšíme se na příp. další spolupráci.
										
Marek Malý, Vendy Šafářová

Díky nadšencům a členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří ledovou plochu připravovali, bylo možné si opět na hřišti u Základní školy
Charlotty Masarykové zabruslit. Foto: Tomáš Hromádka
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