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Zlatý erb
2013 - Praha

Slovo starosty

V soutěži Zlatý erb 2013 o nejlepší webové stránky obce v Praze získala Velká Chuchle 1. místo
a obhájila tak prvenství z minulého ročníku.
Na druhém místě se umístil web
Dolních Počernic a na třetím
web Městské části Troja.
V kategorii nejlepší webová
stránka města v Praze je pořadí
následující - první místo Praha
12, druhé Praha 2 a třetí místo
Praha 7. Pozornost si zaslouží také vítěz soutěže JuniorErb
2013 Dominik Hanzlík z Prahy
4 - žák 7. třídy ZŠ a jeho projekt třídních školních stránek
http://skvelatrida.webnode.cz/.

Vážení občané, milí chucheláci,
Masopustní průvod v Chuchli byl opět
jedinečný. Cestou byl občerstvován
dobrovolníky, hudba hrála zvesela
a ani počasí si nikdo nemohl přát lepší.
Letošní oslavy Masopustu jako každoročně perfektně uspořádal místní Sokol.
Dne 28. března jsme si připomněli narození učitele národů J. A. Komenského.
Tento den je slaven také jako Den učitelů. Při této příležitosti bych velmi rád
poděkoval celému učitelskému sboru
základní, ale i mateřské školy za jejich
obětavou práci s naší mládeží.
Chtěl bych Vás upozornit na probíhající
soutěž „Pohled z okna“. Jsme rádi za zaslané fotografie. Času do konce soutěže
– podzim r. 2013, je zatím ještě dost.

Vítězové jednotlivých kategorií
se zúčastní také celorepublikového finále, jehož výsledky budou oznámeny 8.4.2013 v Hradci
Králové.

V minulém čísle Chuchelského zpravodaje byl otištěn článek o projektu Obchodního zařízení Strakonická. V tomto
vydání si můžete prohlédnout další náhledy z projektové dokumentace.

ÚMČ

Stejně jako minulý rok se naše městská
část připojila k akci vlajka pro Tibet.

Již měsíc je v provozu nová autobusová
linka č. 172. Po dvou měsících provozu
vyhodnotíme ve spolupráci s Ropidem
využití této linky a budeme jednat
o možnostech a financování víkendového provozu. Jakékoliv připomínky
nebo podněty jenom uvítáme.
Na žádost občanů, ohledně problematického parkování před základní školou, jsem se dohodnul s firmou RSK s.r.o.
o zpřístupnění pronajatého pozemku
v ul. Pod akáty - vedle trafostanice,
alespoň v době od 7:15 až 7:50 hodin
za účelem dočasného zastavení rodičů,
doprovázející své děti.
Obhájili jsme 1. místo v soutěži Zlatý
Erb 2013 – o nejlepší obecní webové
stránky v Praze a to přestože byla změněna kriteria hodnocení z předchozích
let. Všem, kdo se podíleli na jejich administraci nebo programování, děkuji.
Přeji Vám prosluněný začátek jara

Aktuality a více informací na www.chuchle.cz

Martin Melichar

Sběr železného šrotu
Chuchelští hasiči pořádají ve
dnech
12., 13. a 14. dubna 2013 sběr železného šrotu.
Protože nám cizí firmy a lidé odvážení železný
šrot, který je volně na ulici, tak budeme rádi,
když se předem spojíte s panem Malatincem
na tel. č. : 604 40 11 47 a domluvíte, kdy si
máme pro šrot přijet.
Všem kteří nám dají železný šrot bychom chtěli předem poděkovat, protože tím přispějí na
pořádání dětského dne, který se bude konat
1.6.2013 v areálu zdraví od 13.00 hodin.

Vlajka pro Tibet
Chuchle se zapojila do kampaně „Vlajka pro
Tibet“

Není jenom Chuchelský zpravodaj
•

Od roku 2003 vychází péčí radotínské radnice měsíčně Noviny Prahy 16. Jsou zdarma distribuovány
do poštovních schránek a obsahují informace o
dění ve správním obvodu Praha 16.

•

V chuchelské samoobsluze je k zakoupení radotínský informační zpravodaj Šemík, který publikuje
informace zejména z Radotína, ale obsahuje i zpravodajství z Velké Chuchle.

•

Od roku 2008 vychází čtrnáctidenně noviny Náš
region publikující zajímavé texty a informace z regionu Dolního Poberouní.

•

Již více než rok se můžete setkávat ve svých poštovních schránkách s občasníkem Chucheláci
trochu jinak, kde publikují své texty chuchelští
občané s alternativními názory na dění v Chuchli.
Redakci vede a zpravodaj zaštiťuje Ing. Jiří Špaňhel.

•

Na začátku roku 2013 vznikly nové internetové stránky NAŠE CHUCHLE. Stránky obsahují texty převážně o přírodě, historii a současnosti Malé a Velké Chuchle - a to očima
chucheláků. Na tvorbě obsahu se podílejí Tomáš
Hromádka a Václav Burle. Stránky najdete na adrese
http://chuchle.blog.cz/ , kontaktní e-mail na redakci je chuchle.blog@gmail.com
(red)

Parkování u ZŠ Charlotty
Masarykové
Z důvodu nedostatečné parkovací kapacity před
Základní školou ve Velké Chuchli došlo k následující
dohodě mezi firmou RSK a Městskou částí Chuchle.
Parkovací prostory v ulici Pod Akáty (u trafostanice)
má firma RSK v dlouhodobém nájmu, tyto plochy
částečně zpřístupní pro potřeby parkování rodičů
žáků školy v ranních hodinách (tj. 7.15 - 7.50 hodin).
Prosíme tedy rodiče i zaměstnance firmy o vzájemnou toleranci a respektování běžných parkovacích
pravidel v těchto exponovaných hodinách.
ÚMČ

Kampaň „Vlajka pro Tibet“ vznikla v polovině
devadesátých let v západní Evropě s cílem
poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká
republika se ke kampani
připojuje pravidelně od
roku 1996. V loňském roce
kampaň v ČR podpořilo
vyvěšením tibetské vlajky
410 obcí, měst, městských
částí nebo krajů. V sousedním Německu akci v loňském roce podpořilo 1200
úřadů, tibetské vlajky druhým rokem vlají také na
Slovensku. Akci v České
republice koordinuje Občanské sdružení Lungta.
V roce 1950 obsadila území Tibetu armáda Čínské
lidové republiky. V roce
1959 uprchl dalajlama do
Indie, po jeho odchodu
ze země vypuklo v Tibetu
povstání proti několik let
trvajícím represím a čínské politice znevýhodňující Tibeťany v jejich vlastní
zemi. Při povstání zemřelo
přibližně 80 tisíc Tibeťanů. Za poslední tři roky si
sebeupálení, jako nejkrajnější formu protestu proti
politickému, kulturnímu
a náboženskému útlaku
ze strany Číny zvolilo 107
Tibeťanů. Jen v listopadu
2012 se podle dostupných
informací upálilo 28 Tibeťanů.

V Tibetu jsou desítky let porušována základní lidská práva, včetně systematického potlačování svobody slova, politického a náboženského vyznání, národní
a kulturní identity. Tibeťané se stali menšinou ve své vlastní zemi. Tibeťanům
jsou odpírána práva na vzdělání, zdravotní péči, používání mateřského jazyka aj.
Dochází k cenzuře sdělovacích prostředků a internetu. Lidé jsou zatýkáni, zadržováni a souzeni bez práva na obhájce a řádný soudní proces. Dochází k mučení
politických vězňů a k diskriminaci jejich rodinných příslušníků.
Zdroj:
http://www.lungta.cz/
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Přehled usnesení
číslo: 1/2013

z 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha –
Velká Chuchle, konaného dne 25.2.2013.
Zastupitelstvo městské části:
1/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 1/2013 byli p. Petr a
p. Benčat a zapisovatelem p. Schulz.
1/1-2 schvaluje
program 1. zasedání ZMČ podle návrhu
uvedeného v pozvánce ze dne 18.2.2013.
1/2-1 bere na vědomí,
na základě doporučení finančního výboru ze
dne 20.2.2013, rozpočtové úpravy č. 9/2012,
které byly realizovány na základě schválení
starosty MČ v souladu s přijatým usnesením
č. 10/3-2 ze dne 17.12.2012 (viz příloha).
1/2-2 schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze
dne 20.2.2013, rozpočtové úpravy č. 1/2013
(viz příloha).
1/2-3 schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru
ze dne 20.2.2013, poskytnutí finančního
příspěvku pro ZO Českého zahrádkářského
svazu Velká Chuchle ve výši 5.000,- Kč na
podporu její činnosti v roce 2013.
1/2-4 schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru
ze dne 20.2.2013, poskytnutí finančního
příspěvku pro SK Čechoslovan Chuchle ve
výši 5.000,- Kč pro provoz mužstva dětí na
rok 2013.
1/2-5 odkládá
hlasování o finanční spoluúčasti na provozu
pobočky MKP ve Velké Chuchli na rok 2013 o
čtvrt roku (do června 2013) s tím, že v mezidobí bude ve spolupráci s MK zjištěn zájem
veřejnosti o rozšířené služby (úterý 13.00
– 18.00) formou ankety o účasti návštěvníků
MK.
1/2-6 souhlasí,
na základě doporučení finančního výboru
ze dne 20.2.2013, s poskytnutím finanční
podpory na projekt „Celková rekonstrukce naučné stezky Chuchelský háj“ ve výši
10.000,- Kč panu Ing. Radku Borovičkovi, Na
Veselí 15, 140 00 Praha 4 za předpokladu,
že na tento projekt obdrží grant od MHMP
v oblasti životního prostředí.
1/2-7 schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru
ze dne 20.2.2013, Inventarizační zprávu z
jednání Ústřední inventarizační komise o
výsledcích provedené inventarizace majetku
a závazků MČ Praha – Velká Chuchle za rok
2012, které se konalo dne 31.1.2013.
1/3-1 schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce
ze dne 20.2.2013, vyvěšení záměru prodeje
pozemku parc.č. 1172/10 v k.ú. Velká Chuchle
v ulici U Zahradnictví o výměře 63 m2.
1/3-2 schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce
ze dne 20.2.2013, uzavření nájemní smlouvy
na pronájem obecních pozemků parc.č. 89/3
o výměře 435 m2 a parc.č. 89/2 o výměře 150
m2 v k.ú. Malá Chuchle společnosti Podzimek
a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 16 Třešť
(pobočka Praha – Zbraslavská 2, 159 00 Praha
5 – Malá Chuchle) s účinností od 1.1.2013 do
konce roku 2013 za cenu 80,- Kč/m2/rok (celý
pozemek parc.č. 89/3 a 70 m2 u parc.č. 89/2)
a za cenu 15,- Kč/m2/rok u přístupové cesty
(80 m2 u parc.č. 89/2).
1/3-3 schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce
ze dne 20.2.2013, uzavření nájemní smlouvy
na pronájem stánku na nám. Omladiny ve
Velké Chuchli společnosti Michelské pekárny
a.s., Pekárenská 10/1151, 141 00 Praha 4 za
cenu 3.000,- Kč/měsíc.
1/3-4 souhlasí,

na základě doporučení výboru majetku obce
ze dne 20.2.2013, se směnou části pozemku
parc.č. 342/3 v k.ú. Velká Chuchle (ve vlastnictví manželů J.M. a E. B. – po oddělení 342/4 o
výměře 20 m2) za část pozemků parc.č. 343/1
a 342/1 v k.ú. Velká Chuchle (ve vlastnictví
MČ Praha – Velká Chuchle – po oddělení
342/5 o výměře 20 m2) z důvodu rozšíření
komunikace v ulici Na Cihelně (ulehčení
přístupové cesty k nemovitostem tamních
vlastníků) s tím, že rozdíl v ceně stanovené
dle znaleckého posudku č. 3937/2188/2012
ze dne 10.12.2012 (1.280,- Kč) nebude ze
strany MČ doplacen.
1/3-5 schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce
ze dne 20.2.2013, prodej části obecního
pozemku parc.č. 1158 v k.ú. Velká Chuchle
(po oddělení 1158/4 o výměře 6 m2) v ulici
Starochuchelská pod přístavbou restaurace
U Václava panu J. J. za cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 3145-45/2012 ze dne
14.1.2013, tj. 28.320,- Kč.
1/3-6 souhlasí,
na základě doporučení výboru majetku obce
ze dne 20.2.2013, se směnou části pozemku parc.č. 923/60 (po oddělení 923/239 o
výměře 62 m2), pozemku parc.č. 923/153
(o výměře 37 m2) a části pozemku parc.č.
923/40 (po oddělení 923/238 o výměře 157
m2) v k.ú. Velká Chuchle (ve vlastnictví Ing.
J. P.) za pozemky parc.č. 923/218 (o výměře
221 m2) a parc.č. 923/221 (o výměře 34 m2)
v k.ú. Velká Chuchle (ve vlastnictví MČ Praha
– Velká Chuchle) z důvodu scelení s ostatními
pozemky ve vlastnictví Ing. J. P. a umožnění přístupu k obecnímu pozemku parc.č.
923/152 s tím, že rozdíl v ceně stanovené dle
znaleckého posudku č. 2494/2013 ze dne
25.1.2013 (1.920,- Kč) nebude ze strany Ing. J.
P. doplacen.
1/3-7 schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce
ze dne 20.2.2013, smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi společností PREdistribuce,
a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 a MČ
Praha – Velká Chuchle týkající se podzemního
kabelového vedení 1 kV v délce 13 bm v ulici
Na Hvězdárně na části pozemku parc.č. 1184
v k.ú. Velká Chuchle, a to za cenu 3.250,- Kč
bez DPH.
1/3-8 schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce
ze dne 20.2.2013, smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi společností PREdistribuce,
a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 a MČ
Praha – Velká Chuchle týkající se podzemního
kabelového vedení 1 kV v délce 26 bm v ulici
Nad Libří na části pozemku parc.č. 1027/2
v k.ú. Velká Chuchle (stavba „Praha-Velká
Chuchle, Nad Libří, nová SS 102, přípojka
kNN“), a to za cenu 250,- Kč/bm bez DPH.
1/3-9 schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku
obce ze dne 20.2.2013, smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi společností PREdistribuce, a.s., Svornosti
3199/19a, 150 00 Praha 5 a MČ Praha – Velká
Chuchle týkající se podzemního kabelového vedení 1 kV v délce cca 10 bm na části
pozemku parc.č. 983/24 a 981/82 v k.ú. Velká
Chuchle (lokalita Lahovská), a to za cenu
stanovenou znaleckým posudkem.
1/3-10 schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce
ze dne 20.2.2013, smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi společností PREdistribuce,
a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 a MČ
Praha – Velká Chuchle týkající se podzemního kabelového vedení 1 kV v délce 220 bm
v ulici Radotínská na části pozemku parc.č.
936/39 v k.ú. Velká Chuchle (k bytovému
domu Radotínská), a to na základě uzavřené

budoucí smlouvy o zřízení bezúplatného
věcného břemene z roku 2005.
1/3-11 bod byl stažen z programu zasedání.
1/4
schvaluje,
na základě doporučení výboru sociálního
a volnočasových aktivit ze dne 20.2.2013,
„Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání do Mateřské školy Velká Chuchle
pro školní rok 2013/2014“ (příloha zápisu) s
tím, že u kritéria „Individuální situace dítěte“
bude v případě, že MŠ navštěvuje sourozenec
dítěte s trvalým pobytem v MČ Praha – Velká
Chuchle použito bodové hodnocení 2 namísto 1 a bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ
Velká Chuchle o termínu „Zápisu do MŠ pro
školní rok 2013/2014“ (20. března 2013) (viz
příloha).
1/5-1 nesouhlasí,
na základě doporučení výboru stavebního a
územního plánu ze dne 18.2.2013, s PD zpracovanou společností SINDLAR Group s.r.o. v
říjnu 2012 k DUR nazvanou „Rozšíření koryta
Vltavy pod Modřanským jezem“ předloženou Povodím Vltavy s.p., Holečkova 8, 150
24 Praha 5 ani se zásahem do pozemků ve
správě Městské části Praha – Velká Chuchle
a pověřuje vedení MČ dále s navrhovateli
jednat o přijatelném řešení pro MČ.
1/5-2 souhlasí,
na základě doporučení výboru dopravy a
bezpečnosti ze dne 18.2.2013, s návrhem
úpravy směrné části ÚP SÚ HMP č. U 1143 v
k.ú. Malá Chuchle, a to na kód D s minimálním koeficientem zeleně KZ = 0,19 v části
plochy ZOB vymezené výkresovou přílohou.
1/6-1 souhlasí,
na základě doporučení výboru dopravy a
bezpečnosti ze dne 18.2.2013, s předloženou
projektovou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí „Úprava části komunikace
Na Cihelně – úprava přístupu na zemědělské
pozemky parc.č. 476 a 477 v k.ú. Velká Chuchle“ s těmito podmínkami:
1) v současné době se nejedná o investici MČ,
2) šířka vozovky komunikace je navržena 5,5
m,
3) komunikace nebude sloužit jako příjezdová komunikace pro staveništní dopravu
v případě budoucí výstavby na pozemcích
parc.č. 476 a 477 v k.ú. Velká Chuchle,
4) stávající chodník (zpevněná plocha) na západní straně komunikace zůstane zachována,
popř. bude rekonstruována.
Návrh usnesení nebyl přijat.
1/6-2 bere na vědomí
žádost společnosti TMM, s.r.o., Radotínská 69,
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle o písemné
vyjádření k oznámení konání cvalových dostihů na závodišti Velká Chuchle v roce 2013
včetně termínové listiny dostihů od 7. dubna
do 27. října 2013.
1/6-3 bere na vědomí
„Hlášení velitele SDH Velká Chuchle o činnosti zásahové skupiny za rok 2012“ předloženou
velitelem sboru Jiřím Koktou dne 18.2.2013.
1/6-4 bere na vědomí
výsledek kontroly státní správy na úseku
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů zabezpečované Úřadem
městské části Praha – Velká Chuchle provedené Odborem bezpečnosti a krizového řízení
MHMP dne 22.2.2013.
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
Ing. arch. David Vokurka - zástupce starosty
Mgr. Martin Melichar - starosta
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D. V. telegraficky
V rámci informovanosti, po uzávěře, vás chci
seznámit alespoň heslovitě se základními žádostmi o stavební počiny v Chuchli.
1, Obchodní zařízení Strakonická – část prostoru mezi Chuchlemi vyhrazeného v územním plánu pro - Velké obchodní komplexy.
Informace o záměru již proběhla v minulém
čísle CHZ. Zastupitelstvo dalo souhlas s prvním krokem – úpravou směrné části ÚP.

Chuchlemi, ZMČ vyjádřilo nesouhlas s takovýmto zásadním zásahem. Je pravdou, že
v návrhu je snaha o navrácení přírodního
charakteru břehu třeba pomocí ostrůvků,
na druhou stranu je pro nás všechny asi
nepředstavitelné, aby u fotbalového hřiště
hned pod cyklostezkou začínala voda. Bude-li nějaký vývoj budete informováni.
5, Je možné, že se začíná rýsovat i reálná
šance využít pozemky u Vltavy směrem do
Lahoviček pro sportovní využití.

Jaké zadání je? Dají se předpokládat velké
změny v pojetí, názvosloví i grafickém ztvárnění – omezení množství barev ( funkčních
dělení území)atd. Autoři mají představu podstatně zjednodušeného územního plánu, který nebude svázaný např. množstvím výpočtů
atd.. Základním regulativem v území by měla
být daná max. výška objektů a charakter území. Názvosloví ale není ještě jasné.
Zjednodušeně, v Chuchli bude možné, myslím si, v místech k zastavění realizovat mnohem hustší zástavbu než dodnes. Žádosti
o úpravy směrných částí ÚP už nebudou, protože nebudou existovat. Zjednodušení je asi
dobře, je otázka kolik okének a dírek kudy se
dá proklouznout v novém pojetí najde.
4, Povodí Vltavy požádalo o vyjádření se k záměru rozšířit Vltavu, prakticky až k cyklostezce a to od jezu až ke vzrostlým stromům mezi

Ing.arch. David Vokurka – zástupce starosty
Dále např. viz čl.:
http://uppraha.cz/clanek/151/mestske-casti-ceka-pripominkovani-zadani-noveho-uzemniho-planu

Zpráva
pro starostu
Zpráva pro starostu ÚMČ Velká Chuchle za
měsíc prosinec 2012, leden a únor 2013.
V měsících prosinci, lednu a únoru byly prováděny kontroly zákazu vjezdu nákladních
automobilů v ulicích Dostihová, Radotínská
a Mezichuchelská, kde byly zkontrolovány
desítky vozidel. Dále jsme denně kontrolovali zákaz vjezdu vozidel do Chuchelského
háje a převážně v ranních hodinách vjezd
na cyklostezku místními okrskáři společně
s jízdní skupinou. Od 1.1.2013 je obnoveno
měření rychlosti v ulici Radotínská.

Pro toto území přišla k vyjádření se další žádost týkající se této lokality, ta se týká úpravy ÚP – navýšení hustoty zástavby. Jedná se
o pozemky pod ul. Novochuchelskou. Žádost
byla v prosinci jednou zamítnuta, nyní se snížením hustoty zastavění vrátila.

3, Zadání nového Metropolitního plánu Prahy, dne 15.3. byl uveřejněn dokument Zadání Metropolitního plánu Prahy , připomínky
a podněty se mohou podat do 18.4.2013.

Proto upozorňujeme na tento fakt občany
a majitele nemovitostí, protože v tomto šibeničním termínu, který je nyní daný stavebním zákonem, je pro všechny jediná
možnost se k vydanému Zadání ÚP Prahy
vyjádřit.

Ing.arch. David Vokurka

2, Výstavba mezi Hvězdárnou a bytovkou.
V jednom případě jde o zastavění pozemků
přímo u bytového domu v místě bývalého hřiště a dále jižně od této lokality. Obdrželi jsme
žádost o vyjádření se k dokumentaci k územnímu rozhodnutí na bytový dům o osmi bytech 1PP, dvěmi NP a třetím ustupujícím podlažím a dva RD v jižní části. Vzhledem k tomu,
že část území je v ÚP vyjádřeno jako stabilizované, se na území kde je navržen bytový dům
vztahují pouze základní regulativy OTTP a ten
návrh splňuje. V jižní části pozemků je dodržená malá hustota zastavění podle ÚP. Investor
byl vyzván k tomu, aby ve hmotě dodržel studii BD z minulého roku. O formě výstavby se
na těchto pozemcích jedná už více než čtyři
roky.

Ve studii se jedná půdorysně o segment, který je prakticky navržen na zastavitelné části
pozemku tj. výřez kruhu, hmotově je výstavba navržena v různých výškách , max. výška
části je suterén a tři podlaží, suterén je zhruba
posazený na terén pod ul. Novochuchelskou.
Z ulice Novochuchelské by toto nejvyšší podlaží bylo cca 2,5 podlaží od roviny ul. Novochuchelské. Vjezd do parkoviště je navržen
z ul. Na Hvězdárně pod objektem Telecomu.
Dohromady by v objektu mělo být podle materiálů cca 18 bytů s dalším zázemím.

25.3. Kde budou i konzultovány a schvalovány zastupiteli případné připomínky naší
MČ.

Územní plán
Blíží se uveřejnění Zadání územního plánu
Prahy
Podle zpráv z MHMP by mělo okolo
15.3.2013 dojít k vydání Zadání nového MetropolitníhoÚP Prahy, tento dokument má
být podle aktualizovaného stavebního zákona formu veřejné vyhlášky. Do 15-ti dnů!
může každý uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky. … K připomínkám, vyjádřením,
a podnětům uplatněným po uvedených
lhůtách se nepřihlíží. Dále Viz Stavební zákon v novém znění § 47.
Je také důležité připomenout, že po letošní
úpravě stavebního zákona vypadla jedna
fáze příprav územního plánu a to Koncept
ÚP. Takže po projednání Zásad ÚP bude další
fází už samotný Návrh ÚP.
Proto se dá předpokládat, že bude tento
předložený dokument, jehož znění a formu
ještě neznáme, tématem na dalším zasedání
zastupitelstva naší MČ, které se bude konat

Na základě oznámení o opakovaných krádežích měděných okapů, cedulek z hrobů
a uren je pravidelně prováděna kontrola
Chuchelského háje a hřbitova a to jak při
denních, tak při nočních směnách. Na ÚMČ
Velká Chuchle jsme dne 20.2.2013 předali
dvě skládky, které se nacházejí v ulici Na
Hvězdárně - vyhořelý karavan, pneumatiky,
textil a v ulici Kalabisova - plastové láhve,
domácí odpad, nábytek, elektronika. Dne
21.2.2013 byla nahlášena krádež zimní
bundy a vrtačky ze zahrady v ulici Větrová
a krádež měděného okapu z rodinného
domu v ulici Na Cihelně.
V měsíci lednu proběhlo opatření, kdy jsme
formou namátkových kontrol měřili u řidičů alkohol a v ulici U Bažantnice byl zkontrolován řidič, u kterého byla zkouška na
alkohol pozitivní a na místo jsme přivolali
PČR.
Na denních a hlavně nočních směnách se
zaměřujeme na výskyt drogově závislých
a sociálně nepřizpůsobivých osob ve Velké
i Malé Chuchli a to v oblastech - hřbitov v
Chuchelském háji, garáž v ulici V Dolích,
nálety na Mezichuchelské, tunel v Malé
Chuchli v ulici Podjezd a cyklostezka na
ulici Zbraslavská. Tyto osoby jsou ztotožněny, vykázány z místa a několikrát jim byla
uložena bloková pokuta za znečišťování veřejného prostranství a v jednom případě se
zjistilo, že se jedná o osobu hledanou PČR.
Trojanský Ivo,
Štěpánková Kristýna
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Kultura
duben

Program

setkání s divadlem

Sobota 13 . 4. 2013

od 14:00 do 15:00 hodin

keramika pro dospělé a děti

„teče voda teče, přes kameny skáče,
když jí někdo trápí, tak ta voda pláče“

Neděle 21. 4. 2013
v 15:00 hodin

Otvírání studánky v Malé Chuchli (v Lázních)
aneb CESTOU K PRAMENI

Český lev řve i v Chuchli
Českého lva za loňský rok získal dokument Láska v hrobě. S Krasimirou Velitchkovou, která už mnoho let v Chuchli bydlí, je tento film spojený zásadně. Proč ? Jako střihačka a spoluprodukční
s Davidem Vondráčkem - režisérem a autorem, dala celému dokumentu vzniknout. A dá se říci, že na koleně, nebo spíše ve svém
volném čase, zachytávali na filmový pás osud lidí, kteří se ocitli
„na pokraji“. Ti, o kterých dokument je, už nežijí. Z ráje zpustlého
hřbitova, těsně u nových staveb za Olšany, byli vyhnáni ven. Na
stanici metra skončil život hlavní představitelky dokumentu. Během posledního roku, to už film putoval po světě, zemřel i hlavní
hrdina. Dokument je drsný, úsměvný i emotivní. S výbornou hudbou k tomu.
Ing. arch. Vokurka – zástupce starosty

Děti hrály divadlo
Žáci sedmé třídy pod vedení paní učitelky Šárky Havelkové zahráli na klubové scéně K8 pro děti i veřejnost divadelní představení
z dílny Járy Cimrmanna Dlouhý, Široký a Krátkozraký. „Představení
mělo velký ohlas. A prohloupil ten, kdo na představení nepřišel.
O zábavu bylo totiž postaráno. Děti předvedly opravdu nádherné
výkony a publikum je ocenilo velikým potleskem. Nakonec přidaly i malý přídavek - písničku. Celý večer proběhl v milé atmosféře
s vůní a chutí zázvorového čaje,“ uvedla na webových stránkách
školy Šárka Havelková. Představení pro velký zájem děti opakovaly v sokolovně a znovu v „káosmičce“.
Tomáš Hromádka

OTVÍRÁNÍ STUDÁNKY
V MALÉ CHUCHLI
aneb CESTOU K PRAMENI

neděle 21. 4. 2013 v 15.00
v Malé Chuchli v Lázních

Rádi bychom vás pozvali na společnou procházku k Mariánskému prameni
v Malé Chuchli. Voda, jako živel veledůležitý pro naše žití na tomto světě,
si jistojistě zaslouží malou oslavu. My jsme se rozhodli jednu takovou
,,Oslavu vodě“ uspořádat. Sejdeme se na náměstí nad kostelem
Narození Panny Marie v Malé Chuchli a vydáme se cestou k prameni.
Tato cesta bude plná ,,Živých obrazů“ a jiných roztodivných úkazů.
Na nedělní dubnové odpoledne se na vás těší chuchelští divadelníci K8.

kreativní workshop

keramika
pro děti
a dospělé

13. 4. 2013
od 14.00 do 15.00
Kazínská 8
Velká Chuchle
Rádi bychom vám nabídli kurz keramiky v kulturnim centru K8.
Kurz je zaměřený na tvorbu květníků, které se vytváří za pomocí plátů,
z červené, černé či bílé hlíny a rastru, tedy tkaniny, která je vmačkávána do
plátu. Květníky se neglazují, budou se zdobit prostřídáním výše
vyjmenovaných druhů hlín. Výrobky se následně vypálí.
Cena: dospělý 150,-, děti 50,- (v případě platícího dospělého).
Doba trvání: 1 hodina.

strana 5

Třinácté poetické
setkání
Ve čtvrtek 28. února jsme se v odpoledních
hodinách sešli v historické budově chuchelské základní školy, abychom strávili příjemné
odpoledne s poezií – konal se již 13. ročník
Pražského poetického setkání.
V porotě tento rok zasedly dvě velmi milé
dámy. Ředitelka Střední školy dostihového
sportu a jezdectví v Praze 5 - Velké Chuchli
paní Ing. Soňa Froňková a zpěvačka, herečka, moderátorka a vedoucí tvůrčí skupiny pro
děti a mládež Českého rozhlasu paní Zora
Jandová. Třetím členem poroty se stal pan
učitel Marek Burian.

Vojta Hnízdil (3. místo)
3. kategorie:
Jana Bejdová (1. místo)
Martin Schönbauer (2. místo)
Hanička Bartošová, Kačka Vlková (3. místo)
4. kategorie:
Gerron Stewart (1. místo)
Philip Hladký (2. místo)
Vendula Rudolfová, Danča Kolečková, Kája
Černá (3. místo)
Rádi bychom pogratulovali všem žákyním
a žákům za svou odvahu postavit se před
publikum a recitovat.
Všichni vítězové dostali diplom, na kterém
se výtvarně podíleli žáci 1. a 3. tříd, sladkou
(ale zdravou) odměnu a podkovičku pro
štěstí.
Následující den obešli žáci a žákyně 7. třídy
všechny zúčastněné a i je odměnili čestným
uznáním, sladkostí a podkovičkou.
Vám, kteří budete reprezentovat naši školu
v obvodním kole Pražského poetické setkání, přejeme hodně štěstí.
Mgr. Patricie Bošková

Paní Zora Jandová šířila svou pozitivní energii
všude kolem. Svou písní o tchořovi rozesmála
snad všechny přítomné. Žákyně a žáky se snažila před zahájením soutěže povzbudit a na
závěr jim dala několik cenných rad. Při svých
závěrečných slovech nešetřila chválou. Chválila nejen úroveň našeho školního kola poetického setkání, ale také atmosféru, která celé
odpoledne v naší škole panovala. Několika
žákům nabídla dokonce spolupráci s Českým
rozhlasem a nás ostatní pozvala, abychom se
přišli podívat, jak se tvoří pořady v Českém
rozhlasu.

Sedmáci čtou
Beruškám

Recitační odpoledne zpestřili žáci a žákyně ze
4. třídy svým hudebním vystoupením, které
nacvičili pod vedením pana učitele Marka Buriana. Jejich vystoupení nadchlo nejen rodiče,
ale i paní Zoru Jandovou.
Soutěž byla rozdělena opět do čtyř kategorií (2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6. a 7. třída,
8. a 9. třída). V každé kategorii bylo vyhlášeno
1., 2. a 3. místo. Do obvodního kola postupují
žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:
1. kategorie:
Eda Lošťák (1. místo)
Áša Melicharová (2. místo)
Eliška Štiková, Anička Štiková (3.místo)
2. kategorie:
Kryštof Zapletal (1. místo)
Anička Králová (2. místo)

Vojta Rendl, 7. třída

Pečení s babičkami
ve třídě Motýlků
Únor je měsíc, kdy nám všem ve školce
už zima připadá dlouhá, těšíme se na jaro
a sluníčko. Je to také čas masopustů před
obdobím střídmosti končícím Velikonocemi. I když tato tradice v dnešní době skoro
vymizela, řekli jsme si, že ji přece jen dětem
trochu přiblížíme, a to proniknutím do světa pekařského umění, společnou přípravou
sladké hostiny. V rámci projektu sbližování
školy a rodiny nás napadlo oslovit babičky
dětí a některé naší prosbu opravdu vyslyšely. Babička Eva, Marie a Dáša přišly v dohodnutý den s připravenými surovinami. Děti
v kuchařských zástěrkách je nadšeně vítaly

Dne 28.1.2013 děti z MŠ pozvaly děti ze ZŠ
na besedu o knížkách .Byla to krásná akce
a určitě ještě nějakou společnou akci uskutečníme.

Letošní setkání moderovali žáci 7. třídy – Anička Šafářová a Míša Holada. Svůj moderátorský
ostych z loňského roku letos vyměnili za lehkost, se kterou nás provedli celým poetickým
odpolednem.
Naše setkání zahájili žáci a žákyně prvních
tříd, kteří svými verši o zvířátkách z Afriky
předvedli, že se toho za 1. pololetí opravdu
hodně naučili. V příštím roce jistě některé
z nich uslyšíme recitovat v 1. kategorii 14. ročníku poetického setkání.

dva předškoláky. Můj se jmenoval Dan.
Četl jsem mu knížku Pan Sova. Myslím, že
ho to docela bavilo. Četl jsem mu kapitolu
o tom, jak pan Sova chtěl pustit do svého
domu zimu. Potom Dan nakreslil asi 3 obrázky a vystřihl je a spolu jsme je nalepili na
papír. Dan si výtvor sám podepsal. Potom
jsme si šli s dětmi hrát. Házeli jsme si s míčky, skládali puclíky a hráli stolní hry. Když
nastal ten pravý čas, tak jsme se rozloučili
a šli jsme zpátky do školy. Byla to zábava.

7. třída předčítá
Je 28. ledna 2013 a žáci sedmé třídy opouštějí budovu školy, aby navštívili své budoucí
spolu-žáčky a přečetli jim úryvky ze svých
oblíbených dětských knih. Měli jsme s sebou
knihy: Mach a Šebestová, Křemílek a Vochomůrka, loupežník Rumcajs, Kvak a Žbluňk....
apod. Děti ze školky se na nás prý moc těšily. Když jsme dorazili a přivítali se s dětmi,
rozdělili jsme se do skupin a začali číst. Děti
dávaly při čtení pozor a vůbec nezlobily. Následně po čtení děti malovaly obrázky z přečteného textu. Děti byly na malování velmi
šikovné a jejich výkresy dopadly moc dobře.
Po čtení a malování nám zbyl ještě čas na
hry a skládání puclíků. Na závěr jsme se rozloučili a šli zpátky do školy.
Martin Schőnbauer, 7. třída
Čtení ve školce
V pondělí 28. 1. 2012 jsme se vypravili číst
do školky. Cestou jsme se trochu koulovali. Když jsme dorazili do třídy, přivítali jsme
se s dětmi a každý z nás dostal jednoho až

a brzy se naše třída proměnila v pekárnu.
Malí pekaři soustředěně míchali, hnětli,
váleli, vykrajovali, uždibovali a ochutnávali pod laskavým dohledem a pomocnýma
rukama babiček. Oslovení „babičko“ jsme
slyšeli z nejedněch úst, ať to byla babička
vlastní či nevlastní. Práce jim šla skvěle od
ruky a zanedlouho jsme odvezli plné plechy cukroví do naší školní kuchyně, kde
nám ho ochotné paní kuchařky upekly. Ještě před obědem jsme si mohli prohlédnout
výsledek našeho pekařského umění. Perníčky, linecká kolečka i tvarohové šátečky
každého lákaly svým vzhledem i vůní. Po
práci s námi babičky ještě chvilku poseděly
a loučily jsme se s příslibem účasti a pomoci při některé z našich dalších akcí. Netřeba
říkat, že po cukroví se jen zaprášilo a děti si
odnesly i vzorek k ochutnání domů.
Všichni jsme měli radost. My z dobrého
nápadu, děti z nové zkušenosti a myslíme
si, že i babičky s námi strávily příjemné dopoledne. Naše poděkování patří paní Evě
Vamberové, Marii Langerové a Dáše Šustové. Teď už pilně přemýšlíme, na co příště nalákat dědečky! Jestlipak by některý
odvážný přišel sám s nápadem, jak potěšit
nadměrné množství vnoučat? Necháme se
překvapit!
Jana Hlaváčková a Vlasta Formanová
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Pro děti
a volný čas

Ahoj naši nejmenší čtenáři, kluci a holky,
tak co zima? Zimní prázdniny a hory již má pravděpodobně většina z vás za sebou. Doufejme, že bez úrazu! Snad také aspoň někomu z vás při lyžování nebo snowboardingu pomohlo
v minulém čísle uveřejněné desatero správného chování na sjezdovce. Zima nám za chvilku
skončí a bude tu zase jaro a spousta sportovaní venku. Tak tedy buďte opatrní a při jízdě na
kole, in-line bruslích, skateboardu a vlastně čemkoli, nezapomínejte na helmy! Helmy musí
být nejen nasazené na hlavě, ale i řádně seřízené na velikost hlavy a hlavně zapnuté, jinak vám
při spadnutí z hlavy helma nepomůže. Nezapomeňte na to, že např. když vám podjedou nohy
na bruslích a spadnete dozadu na hlavu, tak jednak lebka hlavy má vzadu kosti nejméně silné
a také vám hlava padá s připočtením výšky bruslí z celkové výšky cca 1,5m! Zkuste si s rodiči
koupit meloun a hoďte ho na beton z této výšky a podívejte se, co se s melounem stane. Něco
podobného se totiž může stát s vaší hlavou a takové krvácení do mozku, může mít opravdu
vážné následky, které mohou vést až k ochrnutí! Proto si pamatujte, frajer není ten, kdo jezdí
bez helmy, ale ten kdo nějakou pěknou helmu má  A argument, že jsem dobrý jezdec a nepadám, není správný, protože můžete třeba najet na kámen, píchnout kolo, anebo vás může
nějaký horší jezdec srazit a úraz se stane coby dup. Přitom helma na hlavě může zachránit
život! Jako již tradičně najdete další příběh Skřítka Chucheláčka. Kdybyste nám chtěli něco
napsat nebo nakreslit o tom, co jste prožili v zimě, budeme se těšit  Mějte se hezky! Ahoj
a příště zase na viděnou …

Skřítek Chucheláček
a výlet na Zbraslav - příběh devátý

Akce
HRAVÉ LYŽOVÁNÍ
V týdnu od 21.2.-25.2.2013 proběhlo ,,Hravé
lyžování“ v Chotouni. V pondělí jsme se sešli
s troškou obav ,jak to vše proběhne? Zvládne
to tam to naše dítě? Musím Vám všem říct ,že
jsme to všichni zvládli s úsměvem ,bez slziček a hlavně umíme lyžovat !!!! V pátek proběhl závod všech účastníků a odměnou byla
medaile,diplom a dětské šampaňské. Máme
spousty zážitků,dojmů a určitě maminkám
a tatínkům ukážeme, jak umíme lyžovat. Byla
to výborná akce pro děti a děkujeme všem
rodičům za spolupráci. Fotografie z této akce
jsou na stránkách ,,Hravé lyžování ¨ a nebo
inf.ve třídě Berušky.
Jana Pondělíková – zástupkyně ředitelky MŠ

Marek Malý

Milí malí přátelé a dospělí čtenáři,
v dnešním příběhu se dozvíte, jak skřítek Chucheláček navštívil se svými kamarády moudrého
skřítka Zbraslavana.
Bylo krásné jarní dopoledne a skřítek Chucheláček si uvědomil, že již dlouho sliboval návštěvu
u skřítka Zbraslavana na Zbraslavi. Rozhodl se, že ji uskuteční právě dnes. Na výlet pozval myšku Kousalku, ježka Bodláčka a srnku Rózu. Protože je Zbraslav trochu dále od Chuchle, bylo
třeba vyrazit téměř okamžitě. Sbalili si potřebné věci, dárek pro Zbraslavana a mohli odejít.
Sluníčko jim vesele svítilo na cestu, z Vltavy na ně občas zamával kapřík Rudla a celá cesta byla
provoněná jarním vzduchem. Za nějakou dobu došli do spodní části Zbraslavi k areálu Zbraslavského zámku a rozhodli se zaklepat na dveře skřítkova obydlí. Zbraslavan totiž bydlí přímo
pod zámkem v mírném svahovitém kopci. Je to hezké a důstojné místo pro moudrého starého skřítka. Chucheláček zabouchal na dveře, nikdo se však neozýval. Z toho všichni usoudili,
že Zbraslavan bude někde na obchůzce a rozhodli se jít podívat na náměstí, které je od zámku nedaleko. Měli štěstí, protože Zbraslavan na náměstí kontroloval čistotu chodníků a stav
zdejší zeleně. Jakmile je uviděl, zazářily mu jeho moudré oči radostí nad tím, že vidí své přátele z Chuchle. Jejich návštěvou byl moc potěšen. Chucheláček mu předal malý dárek, krásný
kamínek nalezený u Pacoldovy vápenky v Chuchli.
Zbraslavanovi to udělalo velkou radost a rozhodl
se, že jim ukáže alespoň část Zbraslavi. Všichni se
vydali do kopce směrem k Slunečnímu městu, kde
bydlí spousta malých dětí se svými rodiči a samozřejmě také spousta pejsků a kočiček. Zbraslav i jako
Chuchle je místo se svojí dlouhou historií. Asi nejhezčí a největší stavbou je zdejší zámek s krásnou
zahradou. Úplně původně stál na jeho místě lovecký
dvůr a později klášter, který byl přestaven na zámek.
Když se podívali v okolí Slunečního města, rozhodli
se vrátit dolů na náměstí. Odpoledne bylo plné nových zážitků, a protože je domů čekala delší trasa,
museli se už se Zbraslavanem rozloučit. Ale slíbili
si, že se vzájemně opět brzy navštíví. Cesta zpátky
ubíhala rychle a do Chuchle přišli skoro potmě, pak
ještě došli domů do Chuchelského háje a popřáli si
hezký večer. Každý z výletníků pak usínal s pěkně
bolavými nožičkami z dlouhého výletu na Zbraslav.

Placená inzerce

Skřítek Chucheláček se na vás bude těšit příští měsíc.
Markéta Kotek
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Zajímavosti
poznáváme Chuchli

Pacoldova vápenka
Když se řekne Velká Chuchle, každému se hned vybaví koně a s nimi i dostihové
závodiště. Přitom, málokdo ví, že na druhé straně této městské části, je zde dochována technická památka přímo světového významu, která pamatuje zašlé časy
zdejší těžby vápence. Jedná se o Pacoldovu vápenku, která zde stojí dodnes v úvoze silnice do Slivence, v místě zvaném Přídolí nebo také V dolích.
Podle historických pramenů se zde kámen těžil již v 15. století a do Prahy se dovážel po Vltavě.
O několik století později se tady již lámal dlažební kámen pro tzv. pražskou mozaiku, dále pak i vápenec a dolomit, suroviny, důležité pro výrobu zdejšího vápna,
které mělo výbornou pověst.
Vápenka je složena ze dvou dvojáků tzv. Pacoldovek, tj. vedle sebe postavených
dvojitých šachtových pecí. Vápenec se do nich navážel shora po dřevěné lávce, která se již do dnešní doby nezachovala.
Vápenka pochází z období, kdy šachtové pece byly podobné pecím železářským
a definitivně překonaly dosavadní techniky pálení vápna v jámových pecích a vápenických milířích. Ve své době to byl významný vynález, jehož autorem byl profesor pozemního stavitelství a rektor české techniky Jiří Pacold (1834 až 1907).
Podle zachovaných zpráv je ale jisté, že v roce 1898 byla zdejší Pacaldova vápenka
v provozu. Během 1. světové války se zastavila a její provoz byl zásluhou obchodníka Šurana obnoven až v roce 1935.
Po roce 1948 přešel celý objekt včetně pozemků do rukou státu a vápenka začala
chátrat. Jediní, kdo ji ještě využívali byli filmaři z nedalekých barrandovských ateliérů. Ti zde kupodivu natáčeli hlavně komedie a pak také detektivky. V roce 1966 byla
Pacoldova vápenka prohlášena technickou památkou. Její stav ale již nebyl vůbec
dobrý. Povětrnostní vlivy způsobily, že dokonce došlo k částečnému zborcení zdí
a vápenka musela být stažena kovovými pásy.
V rámci restitučního řízení byla Pacoldova vápenka vrácena potomku původního
majitele, kterému se v letech 2003 až 2005 podařilo pomocí grantů pražského magistrátu vápenku zrekonstruovat.
Mgr. Tomáš Hromádka
(z publikace Malá a Velká Chuchle, kterou si můžete stále ještě zakoupit v podatelně
ÚMČ Praha - Velká Chuchle)

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

Placená inzerce
06.02.13
17:02
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Pro seniory

aktivní stáří v Chuchli
Klub Patriot pro seniory
Dostihové závodiště ve Velké Chuchli nabízí, jako každoročně, celoroční vstupenku
na dostihy pod názvem Klub Patriot. Nepřenosná karta prokazující členství v klubu
opravňuje ke vstupu jednu osobu na jakýkoliv dostih v Chuchli. Karty jsou zdarma
k vyzvednutí v samotném areálu závodiště nebo na Úřadu Městské části Praha – Velká
Chuchle, U Skály 262/2 ve Velké Chuchli, tel. 257 941 041. Členství v klubu vzniká automaticky dosažením věku 60 let, resp. zažádáním o výdej klubové karty. Klub Patriot
je určen pro seniory.
ÚMČ

Klub
seniorů
Velká
Chuchle
Klub seniorů Velká Chuchle
Vás srdečně zve na setkání
každý první čtvrtek v měsíci
(od 16:00 hodin)
Starochuchelská 7/20 ,
Velká Chuchle
Těšíme se na Vás,
Monika Krylová 774867151,
Jitka Belčevová 736671993

Poděkování
Poděkování pro pana Melichara, starostu ve V. Chuchli
Za všechny seniory bych chtěla poděkovat za to, co pro nás
pane starosto děláte.
Velmi oceňuji snahu pana
starosty Melichara za přístup
k občanům, kteří se dříve
narodili.
Chci vyjádřit dík za Vaší péči,
kterou nám dříve narozeným
věnujete během celého roku.
Přeji Vám a vaším spolupracovníkům vše nejlepší do
Nového roku a díky za vše.

Jana Bezděková
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Aktuálně
stalo se, stane se

Masopust
Jako každoročně TJ Sokol Chuchle uspořádal v sobotu 2.3.2013 Masopustní průvod
Chuchlí. Začínalo se u sokolovny, trasa byla dlouhá a vedla celou obcí. Ovšem zastávek na
občerstvení bylo dost. Každá maska byla originální a se zpěvem a tancem všichni došli až
k zázračnému stromu plnému jelit a jitrnic u Malatinců. Kdo chtěl něco teplého, počkal si až
K Václavovi, kde každý dostal zdarma vynikající guláš.
ÚMČ

Foto: Jan Zágler & Pavel Kováč

Obchodní zařízení
Strakonická
Vzhledem k akci „Obchodní zařízení Strakonická“ uveřejňujeme
další část projektové dokumentace. Podrobnější informace,
včetně popisné textové části naleznete na našich webových
stránkách pod odkazem: http://www.chuchle.cz/obchodni-zarizeni-strakonicka.html .

ÚMČ
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versus historie

Foto: Jan Zágler

UDĚLEJTE SI

RADOST...

Největší výrobce bazénů a zastřešení v Evropě.
Praha 777 11 33 11, Brno 608 723 918, Bruntál 777 795 743, Břeclav 773 795 206,
České Budějovice 777 796 446, Hradec Králové 777 795 762, Chomutov 777 795 747, Jičín 777 796 438,
www.
Jihlava 777 795 745, Karlovy Vary 777 478 846, Klatovy 773 794 996, Kutná Hora 773 794 998,
Liberec 777 477 567, Mladá Boleslav 777 795 744, Olomouc 777 477 568, Osov 251 094 350,
T:
Ostrava 777 795 743, Pardubice 777 795 773, Písek 775 861 589, Plzeň 777 795 746, Rakovník 773 794 999,
Sokolov 773 794 995, Svitavy 773 794 997, Šumperk 773 795 208, Tábor 777 795 774, Trutnov 773 794 993,
Třinec 773 794 994, Ústí nad Labem 608 723 922, Vlašim 608 317 665, Zlín 777 477 569, Znojmo 773 795 205

ALBIXON.cz
777 11 33 11
Placená inzerce
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Sport

a péče o zdraví
V Chuchli startuje dostihová sezóna

Skipark Chuchle

V Conseq Parku Velká Chuchle bude 7. dubna zahájena nová dostihová sezóna. Jako hlavní bod otevíracího programu se poběží tradiční
sprinterský dostih, již 88. ročník Gomba handicapu, jehož sponzorem
bude radotínská firma Auto Femat, dlouholetý partner chuchelského
závodiště.
Začátek programu, který obsahuje celkem osm dostihů, je tradičně ve
14 hodin. Ačkoliv aktuální finanční situace v dostihovém sportu není
ideální, pražský pořadatel ani letos nezvýšil ceny vstupného a v termínové listině zachovává počet dvaceti dostihových nedělí. Od 7. dubna
do 23. června je připraveno jedenáct odpolední, po letní pauze od konce srpna dalších devět.
Denní vstupné pro dospělé činí 120 Kč, pro mládež do 18 let a studenty 60 Kč, děti do 15 let, stejně jako držitelé ročního kupónu pražské
MHD, mají vstup zdarma. Vedle toho jsou poskytovány některé další
slevy a také si lze koupit permanentní vstupenky na celou sezónu. Podrobnější informace najdete na internetových stránkách www.velka-chuchle.cz.
Nedělní dostihy jsou ideálním tipem na výlet pro celé rodiny. Děti mají
k dispozici venkovní hřiště i krytý dětský koutek a nejmladšími návštěvníky jsou velmi oblíbené jízdy na třech chuchelských ponících. Ty jsou
provozovány zdarma, resp. za dobrovolné jízdné, kterým může být i jablko či mrkev pro Jupíka, Vilíka a Bajaju.
Termíny dostihových dnů první části sezóny (vždy od 14 hodin):
duben: 7., 14., 21., 28.
květen: 5., 12., 19., 29.
červen: 2., 9., 23.
(zla)

Skipark Chuchle navštívilo za sedm týdnů přes 30 tisíc lidí,
58 škol z Prahy a středních Čech zde absolvovalo po 2 hodinách
výuky zdarma. Půjčovna poskytla přes 700 lyžařských setů. Celkem 14 instruktorů tady odučilo 195 hodin.
V uplynulých měsících se tu konal Pražský pohár, dětské závody
i Český pohár v zimním duatlonu, celkem osm nejrůznějších závodů za účasti stovek závodníků.
Lyžuje se tu zdarma od osmi ráno a za umělého osvětlení až do
devíti večer.
Autorkou ideje Ski parku je olympijská vítězka a mistryně světa
Kateřina Neumannová. „Jsem moc ráda, že má náš projekt, který
jsme letos realizovali za pomoci Magistrátu hlavního města Prahy už podruhé, takový ohlas a že si tady i v Praze skoro po celou
zimu můžou vyzkoušet běžky, jak začátečníci, tak hobby běžci,“
hodnotí spokojeně. „Přála bych si, aby se stal pravidelnou součástí sportovního života Pražanů.“
Zdroj: Tomáš Nohejl, tonohejl@gmail.com

Termínová listina 2013
Sportovní program každého dostihového dne tvoří osm jednotlivých
dostihů (u termínů je uveden plánovaný čas startu prvního z nich
a název hlavního bodu programu), přestávky mezi nimi jsou obvykle
30 minut. V první části sezóny se konají dostihy rovinové, ve druhé části
sezóny některé dny i s dostihy přes proutěné překážky.
neděle 7. dubna (14 hod):
neděle 14. dubna (14 hod.):
neděle 21. dubna (14 hod.):
neděle 28. dubna (14 hod.):
neděle 5. května (14 hod.):
neděle 12. května (14 hod.):
neděle 19. května (14 hod.):
neděle 26. května (14 hod.):
neděle 2. června (14 hod.):
neděle 9. června (14 hod.):
neděle 23. června (14 hod.):
neděle 25. srpna (14 hod.):
neděle 1. září (14 hod.):
neděle 8. září (14 hod.):
neděle 15. září (14 hod.):
neděle 22. září (14 hod.):
neděle 29. září (14 hod.):
neděle 6. říjen (13 hod.):
neděle 20. říjen (13 hod.):
neděle 27. říjen (12 hod.):

88. Gomba handicap
56. Velká dubnová cena,
39. Memoriál Rudolfa Deyla
24. Memoriál prof. Václava Michala
8. Memoriál Jaroslava Maška
65. Jarní cena klisen
92. Velká jarní cena
64. Velká květnová cena
Jarní handicap
62. Velká červnová cena
11. Červnový pohár
93. České derby
68. St Leger
Zářijový handicap
7. Zlatý pohár (prout. př.)
35. VC Prahy CK Martin Tour,
35. VC českého turfu
92. Svatováclavská cena
77.Gerschův memoriál
11. Memoriál Harryho Petrlíka
75. Cena zimního favorita
93. Cena prezidenta republiky
(zla)

Foto: Jan Zágler

Tiráž
Chuchelský zpravodaj, měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle. Adresa redakce: Úřad Městské části, U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle, telefon 257 941 041, 257
940 092, fax: 257 941 317, e-mail: info@chuchle.cz, www.chuchle.cz. Redakční rada: Martin Melichar, Marek Malý, Viktor Čahoj, Ivan Petr. Šéfredaktor: Pavel Kováč, redakce: Tomáš
Hromádka. Informace ke zveřejnění a nabídku příspěvků příjmá 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 03/2013.

strana 12

