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100 let od narození Norberta Frýda
21. dubna 2013 uplynulo 100 let od narození spisovatele, diplomata a cestovatele Norberta Frýda (1913 – 1976), který je pohřben
na chuchelském hřbitově. Při této příležitosti
se konalo v pátek 19. dubna 2013 slavnostní
shromáždění u hrobu č. 202 za přítomnosti
žáků VIII. třídy ZŠ Charlotty Masarykové, starosty Mgr. Martina Melichara, dcery Norberta
Frýda paní Žandy Frýdové s manželem a dalších zájemců. V krátkém proslovu připomenul
životní osudy spisovatele kronikář Mgr. Tomáš
Hromádka, o vztahu Norberta Frýda k Chuchelskému háji pohovořila paní Žanda Frýdová.
Pro spisovatele, který od roku 1958 žil až do
své smrti na Barrandově, byl Chuchelský háj
místem každodenních procházek a odpočinku.

Norbert Frýd se narodil v Českých Budějovicích, kde vystudoval i gymnázium. V roce
1932 zahájil studium práv na Univerzitě Karlově. Zpráva o schválení rigorózní práce přišla symbolicky 17. 11. 1939, v den uzavření
českých vysokých škol (doktorská promoce
se uskutečnila až v r. 1945). Druhou polovinu válečných let byl internován v Terezíně,
Osvětimi (kde ztratil těhotnou ženu a otce)
a v Dachau. Po válce se vrátil jako jediný z celé
rodiny. V letech 1947-51 působil jako kulturní atašé na čs. zastupitelských úřadech v USA
a v Mexiku. Poznával Kubu, Guatemalu, účastnil se vědecké expedice do nově objeveného
mayského města Bonampaku. Od roku 1951
pracoval jako redaktor v rozhlase, od 1953 byl
spisovatelem z povolání a působil jako delegát UNESCO. Roku 1965 mu byl udělen titul
zasloužilý umělec.
Literárně činný byl od první poloviny 30. let.
Po 2. světové válce napsal na tři desítky knih,
mimo jiné reportážní práce z cest po americkém, asijském kontinentu a romány situované do Mexika. Věnoval se také období holocaustu a historii své rodiny.

Slovo starosty

osudů. Knižně debutoval německy psanou
poezií o Praze, až do počátku 40. let pak psal
česky osobní lyriku a verše pro děti (po válce část v knihách Bratr Jan a Květovaný kůň).
V této době se také pokusil nejen o žánr pohádky (Pusťte basu do rozhlasu), ale i o romány, které byly historickým podobenstvím
a existenciální analýzou dobové atmosféry
a životní zkušenosti lidí na prahu války (Divná píseň, Don Juan jde do divadla). Rovněž
po válce převládala ve Frýdově díle žánrová různorodost. V cestopisných reportážích
(Mexiko je v Americe, Úsměvavá Quatemala),
v dobrodružných románech (Prales, Císařovna), v komediální perzifláži Noc kotrmelců
i v odborné publikaci Mexická grafika těžil
zejména z pobytů na americkém kontinentě. Snažil se však vyhovět též dobovým ideologickým požadavkům (Studna supů, Meč
archandělů) a normám budovatelské literatury (beletrizovaná reportáž Havíř Gavlas).
Později psal také psychologické, do cyklů
se sdružující prózy o morálních konfliktech
v životě drobného člověka (Tři malé ženy, Tři
nepatrní muži). Nejvlastnější tvůrčí oblastí se
mu stala autobiograficky motivovaná próza
o údělu českých Židů. Zkušenost z koncentračního tábora zachytil v románu Krabice
živých (plánované pokračování zůstalo v rukopisném torzu). Historii asimilačních snah
tří generací své rodiny i jejího zániku pak věnoval kronikářskou trilogii, jež potvrzuje jeho
vypravěčský talent a schopnost propojit autentičnost životních osudů s obecnějším obrazem doby (Vzorek bez ceny a Pan biskup,
Hedvábné starosti, Lahvová pošta, volné pokračování v anekdotických příbězích Almara
plná povídaček).
Red

Milí chucheláci,
letošní zahájení dostihové sezóny cenou Velké
Chuchle se posunulo na neděli 14. dubna. Vítězem sprinterského dostihu se stal ryzák Absolyut s jezdcem Murzabayevem.
Probíhají intenzivní přípravy na tradiční průvod Karla IV., plánovaný ve dnech 1. a 2. června. Uvidíme, jak bude vypadat v novém hávu,
vzhledem ke smutné události - úmrtí pana
Vladimíra Čecha, který po léta postavu našeho
nejslavnějšího krále velmi dobře představoval.
Čest jeho památce. V našich vzpomínkách
zůstane, s úctou, králem navždy. Pokud nedojde k žádným změnám, bude průvod přivítán,
stejně jako loni v Malé Chuchli. Součástí bude
vystoupení rytířů, ukázka dovednosti děvčat
našeho aerobiku a chuchelských ochotníků.
Naše městská část se také podílí na programu
na karlštejnské louce a to prodejním stánkem
s výrobky našich žáků a také dostihovým trenažérem obsluhovaným profesionály ze Střední školy dostihového sportu a jezdectví.
Ke Dni země uspořádala naše základní škola
soutěž tříd s tématem – „Vytvoř obraz z plastových víček“. Soutěž svými cenami zaštítila firma
Eco - sun s.r.o. Nejlepší obrazy otiskneme v příštím Chuchelském zpravodaji.
A co Vás čeká v květnu? Setkání seniorů pod
názvem Čaj o páté, proběhne 10. května od
17 hodin v restauraci Na závodišti.
Dále upozorňuji na akci pod názvem Noc kostelů, která se uskuteční 24. května v obou našich kostelích spojenou s Chuchelským májem
viz. plakátek uvnitř čísla (navazuje na podzimní
Chuchelské Babí léto).
Rád bych Vás také pozval na slavnostní Vítání
občánků do pavilonu v Malé Chuchli v objektu
České zemědělské univerzity a to na 18. května
od 10:30 hodin. Objektu pavilonu se ve zpravodaji věnujeme blíže.
O kulturních akcích v K8 se nově dozvíte na novém webu na adrese www.k8.chuchle.cz .
Nakonec Vám mohu oznámit, že se podařilo
vyřešit letitý ožehavý problém Velké Chuchle restauraci Nad poštou. Bývalý nájemce v tomto
prostoru ukončil svou činnost ke dni 31. 3. 2013
po vzájemné dohodě. Nic nebrání vypsání výběrového řízení a vybrání nového nájemce
tak, aby jedna z mála restaurací v Chuchli opět
sloužila široké veřejnosti.
Pěkné jarní dny.

Frýdova tvorba se profilovala pozvolna, poznamenána extenzitou zájmů i životních

Aktuality a více informací na www.chuchle.cz

Martin Melichar

OZNÁMENÍ
Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území
hl. m. Prahy
Dnem 1. 10. 2012 byl na území hl. m. Prahy opět zahájen mobilní tříděný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Provozovatelem mobilního sběru je
spol. Papkov, s.r.o. , V korytech ev. č. 179, Praha 10, vítěz
otevřeného zadávacího řízení na zajištění mobilního
sběru nebezpečných složek. Smlouva na zajištění mobilního sběru nebezpečných odpadů byla uzavřena do
31.12.2015.
Pro městskou část Praha – Velká Chuchle je přidělen
následující termín:
9. 5. - čt ul. Zbraslavská (před domem č. 2a/15) Malá Chuchle 15:00 - 15:20
8. 8. - čt křižovatka ul. Na hvězdárně - Nad Libří
15:40 - 16:00
7. 11. - čt nám. Chuchelských bojovníků
(u samoobsluhy) 16:10 - 16:30
nám. Omladiny 16:40 - 17:00
Do nebezpečného odpadu PATŘÍ pouze:
•
baterie, akumulátory
•
nádoby od sprejů
•
zahradní chemie
•
mazací oleje a tuky
•
ředidla a barvy
•
léky a teploměry
•
kyseliny a hydroxidy
•
lepidla a pryskyřice
•
detergenty (odmašťovací přípravky)
•
fotochemikálie
•
pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců,
plevelu, odstraňování plísní)
•
zářivky a výbojky

Informace o kácení dřevin
v prostoru mezi Chuchlemi

Hřbitov
Městská část Praha – Velká Chuchle nabízí možnost pronájmu hrobových
míst.
Cena za pronájem hrobového místa na 1 rok se skládá z 85Kč za m2 (dle
zaměření geodetickou kanceláří) + 100Kč (za správu hřbitova).
Zároveň žádáme stávající nájemce o kontrolu platnosti nájemní smlouvy
a úhrady za hrobové místo.
Další informace Vám podáme na odboru smluv, daní a poplatků na
tel.: 257 940 326
ÚMČ

Dne 12. 4. 2013 proběhlo na pozemcích par. č. 143/1
v k.ú. Malá Chuchle místní šetření Českou inspekcí
životního prostředí z důvodu podaného oznámení
o nelegálním kácení. Odboru životního prostředí
ÚMČ Praha - Velká Chuchle bylo v polovině měsíce
března r. 2013 nahlášeno kácení náletových podměrečných dřevin a to z důvodu vyčištění celého
pozemku od velkého množství odpadků, které jsou
na tomto pozemku neustále hromaděny - tzv. „černé
skládky“. Jelikož se nejednalo o souvislý keřový porost, vzal Úřad MČ celou věc na vědomí. Zároveň však
byl zástupce majitele pozemku poučen o tom, že na
dřeviny, které jsou ve výšce 130 cm většího obvodu
než 80 cm, musí být dle ust. § 8 zák. č. 114/1992 Sb.
vydáno rozhodnutí o kácení se všemi náležitostmi,
jako je např. místní šetření a náhradní výsadba.
Česká inspekce ŽP se ztotožnila s postupem ÚMČ.
Další kácení - čištění bude probíhat koncem měsíce
srpna r. 2013.
Ing. Michaela Benešová
referent Odboru ŽP ÚMČ Praha - Velká Chuchle
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Přehled usnesení
číslo: 2/2013

z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha –
Velká Chuchle, konaného dne 25.3.2013.
Zastupitelstvo městské části:
2/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 2/2013 byli p. Vokurka a p. Čahoj a zapisovatelem p. Schulz.
2/1-2 schvaluje
program 2. zasedání ZMČ podle návrhu uvedeného v pozvánce ze dne 18.3.2013.
2/2
nesouhlasí,
na základě doporučení výboru majetku obce
ze dne 20.3.2013, s realizací předložené nabídky společnosti VICTORIA Cars a.s., Za Poříčskou
bránou 315/10, Praha 8 – Karlín, 186 00 na vybudování multifunkčního sportovního centra
na pozemcích mezi ulicí Strakonická a Vltavou,
zejména z důvodu, že převažující část areálu
má zabírat trať pro motokáry (zvýšení hluku,
nebezpečí pro cyklisty na blízké cyklostezce,
apod.) a doporučuje předkladateli předložit
nový upravený návrh, do kterého již nebude
zahrnut motosport.
2/3-1 schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze
dne 20.3.2013, rozpočtový výhled MČ Praha –
Velká Chuchle na rok 2014 – 2018 (viz příloha
zápisu).
2/3-2 schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru
ze dne 20.3.2013, Základní škole Charlotty
Masarykové příděl finančních prostředků
z dosaženého hospodářského výsledku za
rok 2012 v celkové výši 286.193,60 Kč takto:
do fondu odměn 50.600,- Kč a do rezervního
fondu 235.593,60Kč.
2/3-3 schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru
ze dne 20.3.2013, Základní škole Charlotty
Masarykové převedení finančních prostředků
z uspořené provozní dotace za rok 2012 ve
výši 222.896,50 Kč z rezervního fondu do fondu investičního (FRM), a to za účelem pořízení
nové myčky.
2/3-4 schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze
dne 20.3.2013, Mateřské škole Velká Chuchle
příděl finančních prostředků z dosaženého
hospodářského výsledku za rok 2012 v celkové
výši 451.556,97 Kč takto: do fondu odměn
3.200,- Kč a do rezervního fondu 448.356,97
Kč.
2/3-5 schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze
dne 20.3.2013, Mateřské škole Velká Chuchle
převedení finančních prostředků z uspořené
provozní dotace za rok 2012 ve výši 200.000,Kč z rezervního fondu do fondu investičního
(FRM), a to za účelem pořízení nové plynové
pánve a pískoviště s pergolou.
2/3-6 schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze
dne 20.3.2013, opravu vyúčtování vodného za
období od 4.9.2012 do 20.12.2012 nájemníkům v bytovém domě v ulici Starolázeňská, a
to rozúčtováním pouze poloviny ze zvýšené
spotřeby (prasklé vodovodní potrubí ve společně užívaných prostorech) mezi nájemníky a
druhou polovinu z vyúčtované částky zaúčtovat na vrub nákladů MČ.
2/4-1 schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce
ze dne 20.3.2013, prodej obecního pozemku
parc.č. 1172/10 v k.ú. Velká Chuchle v ulici U
Zahradnictví o výměře 63 m2 manželům J. a
L. K. za základní cenu dle oceňovacích předpisů (2.250 Kč/m2) uvedenou ve znaleckém
posudku č. 1974-002/13 ze dne 3.2.2013, a to
vzhledem k tomu, že protipovodňová opatření
jsou dokončena a budou již v dohledné době
zkolaudována.
2/4-2 schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce

ze dne 20.3.2013, prodej části obecního
pozemku parc.č. 1151/3 v k.ú. Velká Chuchle
v blízkosti ulice Kazínská (o výměře 5 m2) E.
Š. za cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 1692-45/13 ze dne 7.3.2013, tj. 22.320,- Kč
(alternativa č. 3).
2/4-3 schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku obce
ze dne 20.3.2013, uzavření nájemní smlouvy
na nebytový prostor z důvodu uskladnění
lešení, žebříků, drobného spotřebního a
stavebního materiálu (o výměře 11 m2) v ulici
Kazínská č. 8 ve Velké Chuchli s panem J. D.
(výškové práce), V Dolích 172/9, 159 00 Praha 5
– Velká Chuchle na jeden rok za cenu 650,- Kč/
měsíc s účinností od 1.4.2013.
2/4-4 vydává,
na základě doporučení výboru majetku obce
ze dne 20.3.2013, souhlasné stanovisko ke
směně pozemků (část pozemku parc.č. 143/18
o výměře 69 m2 v k.ú. Malá Chuchle – vlastník
Ing. M. S. za část pozemku parc.č. 143/22 o
výměře 69 m2 v k.ú. Malá Chuchle – vlastník
hl. m. Praha) z důvodu dořešení majetkových
vztahů v lokalitě podél ulice Mezichuchelská, a
to na základě žádosti Odboru evidence, správy
a využití majetku MHMP ze dne 20.2.2013.
2/4-5 schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku
obce ze dne 20.3.2013, 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 1kV v délce 15 bm na části pozemku
parc.č. 343/1 a 342/1 v k.ú. Velká Chuchle
(ulice Na Cihelně), a to za cenu stanovenou
znaleckým posudkem.
2/4-6 schvaluje
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 1kV a 22 kV v rámci stavební akce „ Praha – Velká Chuchle, Starochuchelská – obnova
kVN, kNN“ na částech pozemků parc.č. 1, 2/1,
3 a 1207/4 v k.ú. Velká Chuchle, a to za cenu
1.000,- Kč bez DPH.
2/5-1 souhlasí,
na základě doporučení výboru stavebního a
územního plánu ze dne 20.3.2013, s předloženou žádostí o úpravu směrné části ÚP SÚ HMP
č. U 1121 v k.ú. Velká Chuchle, a to míry využití
území z kódu B na kód C pro plochu OB na
pozemcích parc.č. 561/1, 561/2 a 561/3 vymezené ulicemi Novochuchelská a Na Hvězdárně
za těchto podmínek:
a) navržená hmota ve studii je maximální, pro
členění hmot bude platit poslední předložená
varianta projektantem (Atelier 90, s.r.o., Eleonory Voračické 5a, 616 00 Brno) z 02/13,
b) pro stanovisko k DUR bude návrh představen veřejnosti a musí být umožněno záměr
zveřejnit včetně vizualizace na webových
stránkách MČ,
c) souhlas vlastníka sousední nemovitosti.
Návrh usnesení nebyl přijat.
2/5-2 schvaluje,
na základě doporučení výboru stavebního
a územního plánu ze dne 20.3.2013, po projednání Zadání nového územního (metropolitního) plánu Prahy následující připomínky
(požadavky, podněty):
Připomínka/Požadavek/Podnět 1:
Samostatným specifikem příměstských lokalit
jsou chatové osady (nezaměňovat se zahrádkářskými osadami) nyní klasifikované jako
objekty pro individuální rekreaci, které mají
stabilní a individuální vlastníky a charakterem
a rozměry překračují parametry tzv. zahradních domků. Tyto lokality je nutné samostatně
posuzovat, mají svůj neopomenutelný charakter i z městotvorného hlediska Bohužel díky
požadavku aplikace stejných pravidel jako na
rozvojová území OTTP, ÚP atd. jsou tato území

v dalším rozvoji včetně možné konverze na
obytná území v patové situaci. Stávající dlouhotrvající stavební uzávěra bez výhledu jejího
konce má za následek neřízenou nepovolenou
výstavbu v těchto lokalitách (tento fenomén
eskaluje).
Požadavek k Zadání ÚP: Chatové osady budou považovány za zastavěná území.
Podnět na doplnění Zadání ÚP: Do II. A. 2.1. Základní
požadavky na zastavěná území.
Doplnit o odstavec:
Pozornost musí být věnována územím chatových osad a vytvoření specifických pravidel
pro možný rozvoj těchto lokalit.
„Občan Vladimír Kozák podal v rámci
připomínkového řízení podnět k doplnění
stanoviska MČ Praha – Velká Chuchle o
řešení problematiky smíšených lokalit, kdy
v rámci chatových lokalit jsou již realizovány
a zkolaudovány stavby užívaných rodinných
domů včetně z toho vyplývajících stavebních
pozemků“.
Připomínka/Požadavek/Podnět 2: Do II. A. 2.1. Základní požadavky na zastavěná území.
Podnět: Do odst. 2 textu doplnit slovo: …. rozsahu a
podmínek předpokládaných přípustných zátěží území (například omezení, ohrožení, rizika),
měřítka, hustoty a režimu jejich využití…
Připomínka/Požadavek/Podnět 3: V II. A. 3.1.6. Vodní
doprava
Podnět: Navrhujeme vypustit odst. 3 cit:
Návrh upřesní rozsah vodní dopravní cesty na řece
Berounce ve spojitosti s výhledovou podobou
přístavu Radotín při zohlednění ochrany
přírodních hodnot.
Důvod: Zadání by mělo případně řešit samotnou
vhodnost dalšího splavnění Berounky i
samotnou vhodnost dalších vodních děl na
Berounce. Tato díla budou ovlivňovat např. i
hladiny spodních vod v k.ú. Velká Chuchle.
2/6-1 schvaluje
nového tajemníka výboru sociálního a volnočasových aktivit ZMČ paní Ivetu Kesslerovou
s okamžitou platností (z důvodu ukončení
pracovního poměru Ing. Evy Šmejkalové).
2/6-2 bere na vědomí
vyhlášené výsledky soutěže o Zlatý erb 2013
(krajské kolo hl. m. Prahy) na slavnostním
ceremoniálu dne 12.3.2013, a to zejména
obhájení 1. místa MČ Praha – Velká Chuchle
v kategorii nejlepší webové stránky obce s tím,
že vítězové jednotlivých kategorií se zúčastní
také celorepublikového finále, jehož výsledky
budou oznámeny dne 8.4.2013 v Hradci
Králové.
2/6-3 souhlasí
s návrhem obsahu a termínů plnění smlouvy o
spolupráci – Velká Chuchle – v rámci přípravy
stavby obchodního zařízení Strakonická předložený dne 22.3.2013 Ing. Ivanem Hlaváčkem,
jednatelem společností InterCora, spol. s r.o.,
Lochotínská 18, 301 00 Plzeň a pověřuje
starostu projednáním a přípravou obou smluv
včetně notářské úschovy.
2/6-4 bod byl stažen z programu zasedání.
2/6-5 bere na vědomí
„Petici proti rozšíření ulice Na Cihelně“ předloženou do podatelny ÚMČ dne 21.3.2013
petičním výborem (Ing. Danuše Scholzová,
Dolomitová 149/1, Praha 5 – Velká Chuchle,
Ing. Jiří Špaňhel, Dolomitová 288/5, Praha
5 – Velká Chuchle) v souladu s článkem 18
Listiny základních práv a svobod a zákonem č.
85/1990 Sb., o právu petičním,v platném znění
s tím, že po projednání a zaujetí stanoviska
výborů ZMČ k jejímu obsahu, bude petice
projednána na příštím zasedání ZMČ.
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
Ing. arch. David Vokurka - zástupce starosty
Mgr. Martin Melichar - starosta
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Koncert v kostele
sv. Jana Nepomuckého
V neděli 24.3. 2013 se uskutečnil koncert
chlapeckého sboru BRUNCVÍK v kostele sv.
Jana Nepomuckého. Tato „Květná“ neděle
je součástí velikonočních oslav jara a proto
i téma koncertu měl název „Pašijový příběh
v hudbě“.

v ČR. Názvem Bruncvík, dle legendárního
středověkého rytíře, se sbor snaží podtrhnout právě výchovu k rytířským ctnostem
- čestnosti, pravdomluvnosti a odvaze. Repertoár sboru je široký, od raného středověku až po skladby 20. století. Hlavní činností
sboru je snaha inspirovat svým zpěvem své
vrstevníky, především chlapce, což dokládá
již třetí ročník výchovných koncertů pro školy. V rámci tohoto cyklu sbor seznamuje děti
s hudbou různých období a aktivně je učí
písně, rytmy či tance, a to od zrodu zvuku

80 let chuchelské
školy
Na přelomu září a října letošního roku si připomeneme 80 let od otevření ZŠ Charlotty
Masarykové ve Velké Chuchli. Při té příležitosti připravujeme výstavu dobových dokumentů, fotografií a historických školních
pomůcek.
Rádi bychom rovněž při této příležitosti vystavili co možná nejúplnější přehled všech
klasických třídních fotografií (fotografií jednotlivých tříd s třídními učiteli) a fotografií
pedagogických sborů (z let 1933 - 2012).
V této souvislosti se obracíme na všechny absolventy a přátele školy s prosbou
o zapůjčení nebo poskytnutí uvedených
materiálů a fotografií. S vaším svolením si
je naskenujeme a obratem vrátíme, případně uvítáme přímo naskenované fotografie. V této souvislosti můžete kontaktovat
chuchelského kronikáře p. učitele Hromádku:
e-mail: hromadka@centrum.cz
tel.: 257 941 039

Zazněly zde skladby:
Václav Karel Holan Rovenský
Na procházku z kratochvíle
Umučení našeho Pána milostného
chorál			
Vexilla regis prodeunt
Jan Dimas Zelenka:			
Lamentatio II
Jakub Jan Ryba
Responsoria pro Coena Domini
In Coena Domini
Tenebrae
Caaligaverunt
Giovanni Battista Pergolesi
Inflammatus et accensus (ze Sabat mater)
I když byla velká zima a foukal silný nepříjemný vítr, koncert se velice vydařil a návštěva
byla veliká. Všichni přítomní přivítali, že před
kostelem obdrželi zdarma horký čaj nebo
kávu.
Za pomoc s organizací koncertu musím poděkovat firmě Honda za zapůjčení agregátu,
slečně Michaely Ilíkové z firmy Nespreso za
dodání „presovače“ i s kávou, paní ředitelce
Základní školy Charlotty Masarykové za zapůjčení stolů a várnic na čaj. Nesmím opomenout poděkovat také žákům ZŠ Tomášovi
Forejtovi a Vojtovi Formanovi za pomoc při
podávání občerstvení. Nakonec chci poděkovat faráři Mgr. Josefu Ptáčkovi z římskokatolické církve za umožnění uspořádání koncertu
v kostele sv. Jana Nepomuckého a panu Ladislavu Kadeřábkovi, který zajistil úklid a bezpečnost cesty ke kostelu.

přes gregoriánský chorál, renesanci, hudbu
barokní, černošské spirituály až po hudbu
etnickou či alikvotní. Sbor spolupracuje pravidelně s profesionálními hudebníky, protože jejich příklad je pro děti nejlepší inspirací.
Tento sbor založila paní Lenka Pištěcká absolventka Pražské konzervatoře. Po ukončení se velice intenzivně věnovala koncertnímu a oratornímu zpěvu. Zároveň s koncertní
činností se věnovala činnosti pedagogické.
Zájem soustředí k začátečníkům i mistrovské technice a s úspěchem užívá metod hlasové relaxace.
Od roku 2009 doprovází sbor paní Jiřina
Dvořáková - Marešová, která vystudovala
hru na varhany na Pražské konzervatoři a na
Hudební fakultě AMU v Praze. V současné
době pokračuje v HAMU v doktorském programu.
Luděk Forman

Medvídkova
nemocnice
Ve čtvrtek 18. dubna 2013 se děti ze tříd
Včelek a Motýlků v Mateřské škole v Chuchli, učily základy první pomoci v rámci akce
Medvídkova nemocnice - www.medvidkovanemocnice.cz - pod dohledem posluchačů prvního ročníku lékařské fakulty.
PK

Chlapecký sbor Bruncvík byl založen na jaře
roku 2006 ve snaze více rozezpívat chlapce a
rozmnožit zatím jen malý počet těchto těles
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Svaz městských
částí hl. m. Prahy
Malé městské části chtějí změnit dotační vztahy
„Budeme aktivně pracovat na
změně dotačních vztahů, které
by byly spravedlivější pro malé
městské části, a které by se mohly na magistrátu změnit v příštím
volebním období,“ konstatovala
17. 4. 2013 v Praze-Satalicích na
zasedání Svazu městských částí
hlavního města Prahy jeho předsedkyně Petra Venturová. Zdeňka
Javornická, zástupkyně ředitele
magistrátu, která se jednání zúčastnila, sdělila, že může se svazem na změně dotačních vztahů
spolupracovat.
Starostům malých městských
částí vadí, že v porovnání s tzv.
velkými mají k dispozici méně
finančních prostředků na opravy
vozovek či údržbu zeleně. Současné platné dotační vztahy navíc neodpovídají počtu obyvatel,
protože v malých městských částech došlo k jejich nárůstu.
Svaz městských částí hlavního
města Prahy rovněž kriticky hodnotí finanční situaci ve školství,
protože jsou zřizovateli mateřských a základních škol. „Nejsme
schopni jejich provoz financovat
z vlastních zdrojů,“ varoval starosta Lysolají Petr Hlubuček. Na
zhoršené situaci má vliv i rozpočtové určení daní, které metropoli připravilo o více než miliardu
korun. „Obrátíme se na primátora s požadavkem, aby došlo ke
kompenzaci za výpadek ze státních dotací už v tomto roce,“ řekla
místopředsedkyně svazu Jana
Plamínková.
Svaz městských částí hlavního
města Prahy má už patnáct členů,
nově byly přijaty Lysolaje.
František Jenčík, tiskový mluvčí
svazu

Metropolitní plán Prahy
Na konci března jsme byli skrze garanta nového
Úp – 1. náměstka RNDr. Tomáše Hudečka vyzváni tomu, abychom, tak jako každá městská část,
předali do září 2013 svoji představu o vývoji
územního plánu v naší obci.
Především jsme byli vyzváni, abychom se pokusili formulovat a lokalizovat nové prvky Metropolitního plánu. Dopis v plném znění je na
internetových stránkách obce – www.chuhle.cz.
Novým prvkem je pojmenovat charakter území
a vymezení lokalit se stejným charakterem – příklady jsou např. vilová čtvrť, rodinné domy atd.
Zvláště v lokalitě na Hvězdárně bude zajímavé
charakter nalézt.
Další novinkou a s tou se nyní obracíme na vás
všechny – je definování veřejných prostranství
– můžeme chápat, že jde o plácky, náměstíčka,
náměstí, ale i zelené veřejné plochy uvnitř zastavěného prostoru , ale i v místech, kde se s výstavbou počítá.
Uprostřed Zpravodaje naleznete mapu.
My všichni si můžeme do této mapy zakreslit
naší představu. Když tuto svoji představu odevzdáte , bude statisticky s ostatními návrhy vyhodnocena.
Mapy:

Oznámení o setkání
s občany

Co máte do mapy vyznačit:
1.

červeně – vyznačit plácky náměstíčka, místa, která jsou pro nás obyvatele – z pohledu veřejných prostranství důležitá

15. 5. - středa - 19.00 hodin
K8 - Kazínská 8
Setkání s občany na téma:

2.

Územní plán Prahy, stavební problematika (Obchodní zařízení
Strakonická a další)

zeleně – plochy zeleně, které by měly být
zachovány, především se zaměřte na místa
uvnitř zástavby – aleje, stromy atd.

3.

hnědě - důležitá pěší komunikační propojení, která musí zůstat zachována, případně
ty která by bylo vhodné doplnit, nebo obnovit.

Ing. arch. David Vokurka
zástupce starosty

Případně na mapu napište i váš názor, jaký mají
určité části obce charakter. (např. vilová, rodinné
domy, historické jádro atd.) – přesné názvosloví
není totiž zpracovatelem určeno.

Náměty k novému ÚP
Vyzýváme majitele nemovitostí a občany,
aby své náměty ke zpracování Návrhu nového územnímu plánu předali v úředních hodinách nebo zaslali na ÚMČ do konce května
2013.
Během června by mělo dojít k prvnímu vyhodnocení námětů vlastníků, případně občanů,
pracovní skupinou ÚP (jejíž složení bude známo
do konce května 2013).
Maximálně na počátku září by mělo být zřejmé
jakou představu městská část dodá zpracovateli
úp.
Takže těsně po prázdninách bude nutné svolat
mimořádné zasedání zastupitelstva na téma
představa MČ – pro na naše území - pro Nový
Metropolitní plán – konečná verze.
Ostatní bude komunikováno na setkání s občany, právě na téma ÚP dne 15. 5. 2013.

Ing. arch. David Vokurka
zástupce starosty
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Kultura
duben

Nové stránky K8 hledejte na http://k8.chuchle.cz

Program

setkání s divadlem

Středa 15. 5. 2013
od 19:00 hodin

Setkání s občany na téma:
Územní plán Prahy, stavební problematika
(Obchodní zařízení Strakonická a další)

Neděle 12. 5. 2013

Úterý 21. 5. 2013

Rej masek

Promítání dokumentu
Otázky pana Lásky

ve 14:00 hodin

ve 20:00 hodin

Rej matek

kejklení pro děti a maminky
Nedělní, tentokrát květnové odpoledne
na den matek.
KVĚTINY, MAMINY A KARNEVALOVÉ PŘEVLEKY
rozhodně nezapomeňte doma.

NOC KOSTELŮ 2013

V neděli 12. 5. 2013
ve 14.00 v K8
Kazínská 8
Velká Chuchle

JE POZVÁNÍM PRO VÁS VŠECHNY,
● KDO BYSTE RÁDI (TŘEBA POPRVÉ) VSTOUPILI DO BUDOVY, KTEROU DENNĚ MÍJÍTE,
● KDO MÁTE ZÁJEM POZNAT JEJÍ ARCHITEKTURU, VÝZDOBU, HISTORII A ZAJÍMAVOSTI,
● KDO SE CHCETE BLÍŽE SEZNÁMIT SE SPOLEČENSTVÍM LIDÍ, KTEŘÍ SE V NÍ SCHÁZEJÍ,
● KDO SE TOUŽÍTE DOZVĚDĚT, PROČ A ČÍM JE TOTO MÍSTO POSVÁTNÉ ...

PŘIJĎTE V PÁTEK

24. KVĚTNA 2013
DO KOSTELA SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE VELKÉ
CHUCHLI A DO KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE
V MALÉ CHUCHLI

Městská část Praha – Velká Chuchle a Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy
pořádají pod záštitou Mgr. Martina Melichara, starosty MČ Praha – Velká Chuchle

CHUCHELSKÝ MÁJ
KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE V MALÉ CHUCHLI

Uvidíme pohádkový příběh v podání profesionálního divadla
a posléze vstoupíme do reje masek na tanečním parketu v K8.
K tanci a hrám vám bude pouštět hudbu DJ tajemný???

Středa, 1. května v 17.00 hod.

Mše sv. s mariánskou pobožností

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Čtvrtek, 23. května v 18.00 hod.

„Velebí má duše Pána“

Mariánské motivy ve středověké a renesanční hudbě – Svatoludmilská schola

Pátek, 24. května v 18.00 – 22.00 hod.

Noc kostelů

18.00 – 20.00 hod.
Večer se studenty Pražské konzervatoře
Čtvrtek, 30. května v 18.00 hod.

Flétna s harfou

Krásná hudba v májovém podvečeru
Magdalena Bílková – flétna, Magdalena Šimečková – harfa

Pořádáno v rámci oslav 80 let od otevření ZŠ Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli.

film

v rámci cyklu:
DOKUMENTY
S AUTORY
Promítání dokumentu
s režisérkou Dagmar Smržovou

Otázky pana Lásky
V úterý 21. 5. 2013
ve 20.00 v K8
Kazínská 8
Velká Chuchle

„Tradiční Pašijový příběh odehráli chuchelští ochotníci v K8.“

Celovečerní dokument Dagmar Smržové vypráví příběh mladého talentovaného
schizofrenika Jiřího Lásky a jeho rodiny. Projekt získal na 15. ročníku MFDF Jihlava
cenu HBO pro nejlepší námět dokumentárního filmu Cinemart.
Unikátní film ukazuje relativitu hranic mezi zdravými a nemocnými.
Vypráví o neobvyklých formách lásky a potřebě tolerance vůči lidským jinakostem.
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Pro děti
a volný čas

Ahoj naši nejmenší
čtenáři, kluci a holky,
tak zima se nám pomalu ale jistě chýlí
ke konci a bude tu jaro. Silnice oschnou,
vyčistí se a vyspraví, což povede k tomu,
že někteří bezohlední řidiči opět začnou
jezdit rychleji i v Chuchli. Proto nebude
na škodu, když si uvedeme základní rizika dopravy a pravidla, která je potřeba
dodržovat. Města a vesnice dnes už totiž
vypadají úplně jinak než v minulosti. Žije
v nich mnohem více lidí a jezdí v nich
mnohem více dopravních prostředků,
které nás mohou kdykoliv ohrozit. Aby
byl náš pohyb po ulicích a silnicích co
nejvíce bezpečný, musíme dodržovat
určitá pravidla. S těmi nejdůležitějšími
se postupně seznámíme právě tady. Již
chůze po chodníku má svá pravidla, která je třeba dodržovat:

•

•

Chodník je určen výhradně pro
chodce, a pokud je chodník v místě,
kde se pohybujete, musíte ho použít.
Po chodníku se chodí vždy vpravo,
když to ale situace dovolí, držte se
raději uprostřed nebo u vzdálenějšího okraje od silnice. Je to bezpečnější.

•

V některých městech je součástí
chodníku také stezka pro cyklisty.
Část chodníku určená pro cyklisty
bývá barevně vyznačena nebo je
označena značkou a chodci by na ni
neměli vstupovat.

•

Pokud jde po chodníku dítě s dospělým, mělo by to být vždy dítě,
kdo půjde dále od silnice.

•

Na chodníku se nepošťuchujeme,
nehoníme se a ani si na něm nehrajeme.

Tak a příště si řekneme něco o chůzi po
silnici. Říkáte si, že po silnici se nechodí? Máte pravdu, ale výjimečně, když
není v blízkosti žádný chodník, mohou ji
chodci k chůzi využít. A jak, to se dozvíte
příště, protože i v Chuchlích máme silnice bez chodníků. Dále jako již tradičně
najdete další příběh Skřítka Chucheláčka. Mějte se hezky! Ahoj a příště zase na
viděnou ……

Skřítek Chucheláček a vítání jara
Příběh desátý
Milí malí přátelé a dospělí čtenáři,
v dnešním příběhu se dozvíte, jak skřítek Chucheláček vítal jaro v Malé a Velké Chuchli.
Konečně tady je jaro. Konečně můžou všechna zvířata vylézt ze svých úkrytů, konečně mohou
všichni společně přivítat jaro. Letošní zima byla pro celou Chuchli už příliš a příliš dlouhá. Zvířata se celou zimu choulila u svých příbytků a pravidelná sněhová nadílka nedovolila dlouhé
pobyty v přírodě. Skřítek Chucheláček se rozhodl, že udělá po tak dlouhé zimě všem kamarádům nějakou radost. Nejraději by všem splnil jejich tajná přání, to ale není možné, proto
se rozhodl, že by spolu mohli přivítat letošní jaro. Setkali by se nejprve u studánky v Malé
Chuchli a pak by se mohli jít podívat do Velké Chuchle. Chucheláček požádal srnku Rózu, aby
běžela a zaťukala na dveře všech přátel a pozvala je na vítání jara. Každý měl radost, že se
opět zase setkají. Počasí tento den dokonale vyšlo, od rána svítilo sluníčko, vzduchem voněla
země, která se začala po zimě prohřívat a připravovat pro růst prvních jarních květin. Všechna
zvířata a skřítkové z okolí se sešli u studánky a popřáli Malé Chuchli krásné a dlouhé jaro a turisté, ať nezapomínají na toto kouzelné místo. Všichni se pak v okolí prošli a vydali se dál do
Velké Chuchle. Zde už na ně čekal s překvapením pejsek Ludvíček, který se rozhodl nacvičit
artistické představení a všem předvedl, co se naučil za celou dlouhou zimu. Skákal do výšky,
přetáčel se ve vzduchu, chodil po předních a zadních tlapách a tancoval do kolečka. Byla to
velká zábava, Ludvíček sklidil úžasný potlesk a Chucheláček pozval celý průvod na kopec Na
Hvězdárně, kde je výhled do dalekého okolí. Všichni popřáli Velké Chuchli také krásné a dlouhé jaro a usměvavé obyvatele, kteří jsou rádi, že zde mohou bydlet. Celý den byl hezký a skřítek Chucheláček všem poděkoval, že přišli přivítat jaro a pozval je do Chuchelského háje, který
se v tomto období nově zazelená.
Skřítek Chucheláček se na vás bude těšit příští měsíc.
Markéta Kotek

Marek Malý
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Kontinuum

z historie k současnosti

Bývalá kuželna
v lázeňské
restauraci
Objekt bývalé kuželny, Praha 5, Malá Chuchle, je součástí areálu bývalých Chuchelských lázní, zapsaných na seznamu nemovitých kulturních památek pod č. 1 - 1358, nachází se na
území Pražské památkové zóny Praha Malá a Velká Chuchle,
vyhlášené v roce 1993.

Historické foto – 30. léta

Areál bývalých lázní v Malé Chuchli tvořil kromě budovy vlastních lázní rovněž hostinec se zahradní restaurací, který je dnes
v majetku České zemědělské univerzity. Nejstarší je budova
s mansardovou střechou, obrácená hlavním vchodem do ulice
V Lázních, druhý, mladší byla lázeňská restaurace. Bývalá kuželna sloužící jako herna je nejmladší, pochází z roku 1928, a
z celého souboru byla až do nedávna jako jediná v havarijním
a torzovitém stavu.
Chuchelské lázně vznikly před rokem 1729. Restaurace s terasovitou zahradou a kuželnou, byla postupně zařizována
v době největšího rozmachu lázní v 19. a počátkem 20. století.
Mgr. Tomáš Hromádka
S využitím stavebně historického průzkumu autorky
Mgr. Aleny Krušinové(2009)
80. léta 20. století

Čaj o páté
Klub seniorů Velká Chuchle
Vás zve na
Čaj o páté
s tancem a setkáním se starostou
Mgr. Martinem Melicharem.
v restauraci Na Závodišti
10. 5. 2013 od 17:00 hodin.
Přijďte, těšíme se na Vás!

Stav 2009 – z kuželny zachováno zčásti
obvodové cihelné zdivo, dřevěná část,
tj. čelní stěna a krov s prosklenou konstrukcí zcela chybí.

Klub seniorů zve na výlet
Klub seniorů Velká Chuchle Vás zve na výlet
Svatá hora u Příbrami, který se koná dne 23. 5. 2013.
Sraz v 9:30 hodin před Úřadem MČ Velká Chuchle
(a památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami)
Cena zájezdu 150,-Kč
Přihlášky: Úřad MČ Velká Chuchle tel. 257 941 041 pí. Černá
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Rekonstrukce
pavilonu IVP ČZU
v Malé Chuchli

Vítání občánků 2013

Ing. arch. Stano Bachleda z ateliéru plán B
(www.plan-b.cz) je spoluautorem rekonstrukce
zahradního pavilonu v objektu IVP ČZU v Malé
Chuchli. V tomto pavilonu se nově uskuteční
slavnostní akce městské části jako jsou „Vítání
občánků“ a svatební obřady.
Jak jste přistupoval k tak zajímavému prostoru a jaké bylo zadání investora?
Přistupovali jsme k němu zodpovědně a s respektem – tak jako k ostatním úkolům, které
v kanceláři řešíme. Zadáním investora bylo
vytvořit objekt, který by sloužil kromě výuky
také jiným aktivitám institutu, byl co nejvíce
propojen s přilehlou zahradou a měl v rámci
možností bezbariérový přístup. Velice jsme
ocenili kultivovanost a důvěru zadavatele.
Zaskočilo Vás něco při samotné rekonstrukci?
Nečekaná překvapení k rekonstrukcím patří.
Protože to byla totální ruina, nic zásadního
jsme neočekávali. Nakonec se ukázalo, že torzo obvodové zdi – tedy jediné co z původní
stavby zůstalo – nebyla ve skutečnosti zeď
tlustá 55 cm, ale dvě chatrné příčky a mezi ně
vsypaná suť. Takže se zdilo od základů nanovo.

V sobotu 18. května 2013 od 10:30
hodin se uskuteční slavnostní akt
Vítání občánků starostou Městské
části Praha - Velká Chuchle Mgr.
Martinem Melicharem. Vzhledem
ke spolupráci naší městské části s
Institutem výchovy a poradenství
při České zemědělské univerzitě
v Praze, proběhne Vítání občánků
nově v pavilonu IVP ČZU v Malé
Chuchli na adrese V Lázních 3, 159
00 Praha 5 - Malá Chuchle.

Pro každého nového občánka je připraven malý dárek. Těšíme se na všechny děti a rodiče.
ÚMČ

Foto: Jan Zágler

Jedná se o jednu z nejlepších adaptací v
ČR, přihlásil jste se s touto stavbou do nějaké soutěže?
Není naším primárním cílem soutěžit, ale těší
nás, že o publikaci pavilonu je zájem. Byl prezentován na letošním Salonu dřevostaveb i
v několika časopisech a bude jednou ze staveb uvedených v Ročence české architektury
2011-2012, jejíž křest proběhne koncem dubna právě v pavilonu.
Nechal jste se inspirovat historickými souvislostmi pavilonu?
Vycházeli jsme z dochované dokumentace,
fotografií a atmosféry místa. Byly to kdysi lázně a pavilon sloužil jako kuželna. Původnímu
principu řešení jsme se snažili dát novou, moderní podobu a zároveň zachovat ducha někdejšího lázeňského objektu.
Znáte Chuchli i jinak ? A pokud ano, jaké
místo máte v Chuchli nejraději? Chodíte
třeba na dostihy?
Chuchli znám jen málo, kromě naší stavby
hlavně Chuchelský háj. Akorát teď s dětma
čteme Maxipsa Fíka, který v Chuchli absolvoval vítězný dostih, takže čelím dotazům, kdy
už se do té Chuchle pojedeme konečně podívat. Poznávání Chuchle je tedy na programu.
Děkuji za rozhovor.
Pavel Kováč
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Ecologicky

snižování nákladů

Elektromobil
Peugeot iOn
POROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA PALIVO A ELEKTŘINU
Náklady na provoz a údržbu elektromobilů
jsou oproti pořizovací ceně jedním z největších lákadel pro případné zájemce. Průměrný
elektromobil spotřebuje na 100 km asi 9 - 14
kWh energie .
Elektromobil:
Vstupní parametry pro výpočet ceny energie
na 100 km
Peugeot iOn má baterii o kapacitě 16 kWh a
odpovídajícím dojezdem až 150km na jedno
plnédobití baterie. Předpokládejme spotřebu
na 100 km cca 12 kWh (některé elektromobily
mají na 100 km spotřebu 9 kWh, jiné třeba 14
kWh). Starší baterie NiMH měly účinnost dobíjení baterií 80,5%. Nyní používané Lithium-Ion baterie mají účinnost dobíjení vyšší než
95 %. Pro nabití baterie budeme tedy potřebovat cca 12,5 kWh energie. Podle stávajícího tarifu elektřiny MČ Praha – Velká Chuchle,
která nemá dohodnut tarif pro noční proud, je
tato celodenní sazba (včetně nákladů na distribuci el. energie) 5,20 Kč za 1 kWh.
Peugeot iOn – celodenní tarif el. energie –
12,5 x 5,20 = 65 Kč / 100 km
Náklady na palivo pro ujetí vzdálenosti 100
km jsou tedy přibližně 65 Kč.
Klasický automobil:
U klasického automobilu nastal problém jaký
motor zvolit. Kromě rozhodování mezi typem
motoru (dieselový, benzínový) je nutné zvolit
výkon motoru, který přímo ovlivňuje spotřebu.
Vstupní parametry modelového automobilu –
benzín na 100 km:
kombinovaná spotřeba 8 litrů/100 km
spotřeba ve městě 10 litrů/100 km
spotřeba mimo město 6 litrů/100 km
Automobil (spalovací motor - benzín) – kombinovaná – 8 x 36 = 288,- Kč / 100 km
Automobil (spalovací motor - benzín) – město
– 10 x 36 = 360,- Kč / 100 km
Automobil (spalovací motor – benzín) – mimo
město – 6 x 36 = 216,- Kč / 100 km
Vstupní parametry modelového automobilu nafta na 100 km:
kombinovaná spotřeba 5 litrů/100 km
spotřeba ve městě 6,5 litrů/100 km
spotřeba mimo město 4,1 litrů/100 km
Automobil (spalovací motor - nafta) – kombinovaná – 5 x 34 = 170,- Kč / 100 km
Automobil (spalovací motor - nafta) – město –
6,5 x 34 = 221,- Kč / 100 km
Automobil (spalovací motor - nafta) – mimo
město – 4,1 x 34 = 139,4,- Kč / 100 km
Údaje o cenách benzínu a nafty byly kalkulovány pro oblast Prahy a uváděné ceny PHM
odpovídají údajům www.ceskybenzin.cz ke
dni 27.2.2013.

SYSTÉM DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ
Pro dobíjení elektromobilů je nutno zmínit,
že rychlost dobíjení závisí nejen na výstupu
dobíjecí stanice, ale také na tom, jakou rychlost dobíjení elektromobil dokáže technicky
„absorbovat“. Ne každý elektromobil dnes
umožňuje níže evedené způsoby dobíjení.
Běžná domácí zásuvka (střídavý proud)
16A / 230 V – 6 hodin pro dojezd přibližně 150 km (z bezpečnostních důvodů je
standardně dobíjecí příkon z běžné zásuvky omezován výrobci elektromobilů na
10A/230V)
Veřejné dobíjecí stanice (střídavý proud)
16A / 400 V – 2 hodiny pro dojezd přibližně
150 km
32A / 400 V – 1 hodina pro dojezd přibližně
150 km
Rychlodobíjení (stejnosměrný proud)
125A / 400 V – 30 minut pro dobití baterie do
úrovně 80 % kapacity (cca 120 km)
(Tyto rychlodobíjecí stanice budou instalovány především na dálničních a hlavních
silničních tazích).
PROJEKT ČEZ – MUNICIPALITY
MČ Praha – Velká Chuchle uzavřela se spol.
ČEZ a.s. „Dohodu o spolupráci se strategickým partnerem“. Znění smlouvy není možné
ze strany partnera – zákazníka nijak podstatně měnit. Stejné, nebo velmi podobné
znění smluv uzavřeli například také následující partneři ČEZ: Kaufland, Orco, Odem
a.s., Tesco Stores ČR, TNT Express, Timmer,
Plzeň Plaza, McDonald´s ČR, Novodvorská
Plaza, AAA Auto, Nový Smíchov, Skanska,
Krkonošský národní park, dále CzechInvest,
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a obce jako např.
Cerhenice, Dolní Břežany, Pardubice, Praha
16, Praha 14, Vrchlabí atd. Jedná se o obchodní model společnosti ČEZ a.s., a proto je
pochopitelná doložka o mlčenlivosti.
11. Mlčenlivost
11.1. Obě Smluvní strany uchovají obsah
této Dohody a veškeré informace poskytnuté na základě nebo v souvislosti s ní jako důvěrné ve smyslu ustanovení §271 Obchodního zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“).

Důvěrné informace nesmí být použity ani
sděleny bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany jinak, než pro bona
fide účely související s touto Dohodou.
11.2. Žádná ze Smluvních stran nebude činit
veřejná prohlášení anebo tisková prohlášení
týkající se existence, obsahu, plnění nebo jakékoli části Dohody bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, pokud
není v Dohodě výslovně stanoveno jinak.
12. Antikorupční ujednání
12.1. ČEZ se přihlásil k iniciativě Světového
ekonomického fóra – dodržování zásad PACI
(Partnerství proti korupci); proto vyžaduje,
aby Infrastrukturní partner pří plnění předmětu této Dohody dodržoval nejvyšší etické
principy včetně protikorupční praxe.
CENA ZA PRONÁJEM
Obce a městské části jsou pro ČEZ a.s. strategickým partnerem, tudíž jim vychází vstříc
v ceně za pronájem elektromobilu. V případě
MČ Praha – Velká Chuchle jsme dosáhli na slevu 50 % z konečné ceny za pronájem. Měsíční
částka za pronájem je právě předmětem obchodního tajemství. Nicméně po zahrnutí nákladů na dobíjení a provoz vozidla je elektromobil ekonomicky velmi zajímavý a úsporný
ve srovnání se srovnatelným vozidlem na klasická paliva. V paušální částce pronájmu jsou
navíc zahrnuty veškeré náklady na opravy
a provoz vozidla (např. údržba, dálniční známka, zákonné pojištění a havarijní pojištění,
zimní a letní pneu, výbava vozidla, technické
prohlídky a také zvýhodněná cena za spotřebovanou el. energii pro dobíjení vozidla).
Součástí uzavřené dohody je předpoklad
umístění alespoň jedné veřejné dobíjecí stanice na území MČ Praha Velká Chuchle. Platby
za tankování u takovýchto stanic jsou možné
díky předplacenému čipu.
Další nezanedbatelnou výhodou je to, že
vozidlo je hrazeno v měsíčních splátkách za
výpůjčku.V porovnání s koncovou cenou vozidla, která činí cca 750 tis. Kč (vč. DPH). Bez
projektu ČEZ a.s. – Municipality by na elektromobil málokterá obec dosáhla.
Jedná se o smluvní vztah uzavřený podle
obchodního zákona na dobu určitou a to do
konce roku 2015.
ÚMČ
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Květnové povstání
Lahovický masakr
V ranních hodinách 7. května 1945 vyrostla na okraji starého lahovického mostu barikáda, která měla zpomalit postup záložních
motorizovaných jednotek SS z prostoru Zbraslavi přes Berounku
na Prahu. Lahovický most byl na svém místě strategickým bodem,
neboť v celém okolí byl k dispozici jen radotínský přívoz a nejbližší
přemostění na druhý břeh Berounky bylo až v Karlštejně. Na modřanské straně kladla domobrana tuhý odpor, a tak bylo zapotřebí
uvolnit cestu pro pomoc německým jednotkám bránícím Prahu
před všelidovým povstáním právě přes lahovický most. Na straně
obránců stála skupinka vojáků Vlasovovy osvobozenecké armády a skupina místních občanů doplněná o několik dobrovolníků
z okolních obcí. Špatně vyzbrojení obránci se pokusili během souboje vyhodit most do povětří, ale při nedostatku vhodné trhaviny
dokázali způsobit jen malé škody a během několika desítek minut
byli zabiti či zajati. V závěru bojů byl zastřelen i jeden z důstojníků
útočící jednotky. Jako odplata byli zajatí obránci popraveni v prostoru osady „Ahoj“. Přibližně 35 lahovických občanů bylo vyvlečeno
ze svých domů na ulici a popraveno. Jejich ostatky byly později rozježděny pásy tanků.

Bazar a výroba

kancelářského nábytku
Radotínská 1429
Praha - Radotín
Tel.: 242441667
www.QO.cz

Stůl rohový: 2420Kč
Skladem: 60ks
Židle Kohl: 1200Kč
Skladem: 100ks

Konečný součet obětí na straně obránců mostu byl:
41 lahovických občanů od 9 let – Václav Linhart (zastřelen) až do
75 let – p. Elmer (utlučen v sudu),
3 občané z okolních vesnic,
17 vojáků Vlasovovy Osvobozenecké Armády a Bulharské královské armády.
Pietní akty ve Velké Chuchli se uskuteční 7. 5. 2013.
(PK)
Placená inzerce

Placená inzerce
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Zahradě to nejlepší
Platnost akce od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013
Ceny jsou uvedené včetně DPH.

Rádi bychom Vás pozvali na předváděcí akci Honda motorové stroje
•
•
•
•

4.5. a 25.5.

jízda na člunech
možnost vyzkoušet si zahradní techniku
ukázka výkonu generátorů
zkouška dovedností řízení zahradního traktoru a další...

www.honda-stroje.cz, www.zahradnitechnikabg.cz

HRG

HRX

Sekačky
cenově dostupné
·
·
·
·
·
·
·

9 900 Kč

UMK

4takt, to je konec míchání oleje do benzínu!

od

9 990 Kč

Sekačky
to nejlepší od Hondy

2 speciální žací nože
OPTIFLOW – řízení toku vzduchu pod sekačkou
VersamowTM mulčovací systém
Elektrické startování – vlastní dobíjení
Roto-stop® – disková třecí spojka
SMART Drive® – plynulé ovládání pojezdu
Sběrný koš vysokého průtoku vzduchu

od

Křovinořezy

Kdy: 4. 5. a 25. 5. 2013 od 10.00 do 17.00 h
Kde: Sídlo ﬁrmy Honda PE (u dostihového závodiště)
U Závodiště 251/8 Praha 5 - Velká Chuchle

· 4-taktní motor se systémem RSPLS – tlakový
systém mazání olejovou emulzí, který zajišťuje
mazání motoru v celém rozsahu náklonů 360°
· Komfortní dvouramenný zádový popruh
· Vysoce odolná úhlová převodovka
· Ložiska s bezdotykovým, štěrbinovým
utěsněním
· Antivibrační spojka
· Strunová hlava Tap & Go a 3zubý kotouč
· Ochranný kryt typu 2 v 1

·
·
·
·
·
·
·
·

2 speciální žací nože
Optiﬂow –řízení toku vzduchu pod sekačkou
Xenoy – materiál podvozku sekačky
Roto stop® – disková třecí spojka nože
Hydrodynamická spojka
Elektrické startování
Smart drive® – plynulé ovládání pojezdu
VersamowTM – integrovaný mulčovací systém

od

22 990 Kč

HF

Traktory
nejlepší pro sběr trávyy
· Litinová přední nápravaa
· Optiﬂow – nucený
průtok vzduchu žací
komorou
· Největší průměr
komínu výhozu trávy
· VersamowTM
integrovaný mulčovací
systém
· Profesionální motor
· Automatické rozsvěcení
světel
· Hydrostatický pojezd
· Elektrické vyklápění
koše

od

99 990 Kč

Prodejna Praha BG Technik cs, a.s. | U závodiště 8/251, 159 00 Praha 5
Telefon: +420 283 870 136, Mobil: +420 606 756 599 | Provozní doba: Po - So 9:00 - 19:00

Placená inzerce
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Sport

a péče o zdraví

V Chuchli začala
fotbalová sezóna
První jarní mistrák sehrála starší (ročník 2002
až 2004) i mladší přípravka (mladší od ročníku
2004) v sobotu 6.4.2013. Zatímco starší kluci
hráli na hřišti soupeře Avia Čakovice až v sobotu
odpoledne, mladší se už v 8 hod. ráno připravovali na domácím hřišti SK Čechoslovanu Chuchle proti Tempu. Výsledky značící prohry 14:4
(starší) a 22:2 (mladší) nevypadají úplně ideálně,
ale hlavní je, že si kluci zahráli a bylo vidět, že je
hra baví. To je to hlavní, stejně jako to, že se vše
obešlo bez úrazů. Přeci jen šlo o první zápas sezóny a kluci se musí ještě víc sehrát. Především
mladší kluci si tedy zaslouží obdiv, protože brzy
ráno bylo hřiště ještě pěkně promrzlé a od Vltavy nám foukal svěží vítr. Je ale pravda, že více to
možná pociťovali rodiče, kteří na rozdíl od svých
ratolestí místo běhání postávali okolo hřiště
a fandili. Obrovská pochvala tedy pro všechny
kluky a do dalších zápasů přejeme více vstřelených gólů. Pokud byste měli zájem podívat se na
budoucí naději vlastních hráčů Chuchle, přijďte
na některý z domácích zápasů, které níže uvádíme. V neděli dne 9.6.2013 od 9:00 hod. se bude
v Chuchli již tradičně konat Turnaj Míly Marka.
Pokud byste snad někdo chtěl nějak přispět na
ceny dětem, ať už finančně nebo věcně, neváhejte kontaktovat hlavní organizátorku Vendy
Šafářovou (vendy.safarova@email.cz). Stejně
tak, pokud by někteří rodiče chtěli přihlásit svého kluka na fotbal v Chuchli, přijďte se podívat
na trénink, který se koná každé pondělí, středu
a pátek od 16:30 do 17:30 (oficiální část) a do
18 hod. (dobrovolná část). Sportu zdar a fotbalu
v Chuchli zvlášť !

Rozpis zápasů

zdroj: placirka.cz

Marek Malý, Vendy Šafářová

Knihovna jarní
S příchodem jara přilétlo do knihovny hejno barevných motýlů. Přijďte si jednoho pojmenovat a vepsat mu do křídel přání pro knihovnu.
Umělecké duše, které touží po něčem originálním a pestrobarevném, se zde mohou vyřádit – v rámci tvorby svého díla – s vodovými barvami,
které při správném postupu vytvoří ta nejkrásnější motýlí křídla. A do třetice, když už jsme v tom výtvarném rozpoložení, vyhlašuji soutěž pro
chuchelské čtenáře – jelikož nástěnky v knihovně zejí prázdnotou, je potřeba zaplnit je něčím pěkným. Tématem soutěže je tedy „Mé nejoblíbenější místo v Chuchli“. Ztvárnit ho můžete jakkoli, jen se prosím držte (alespoň přibližně) formátu A4. Každý, kdo přinese obrázek na dané
téma, dostane malou odměnu a navíc udělá velkou radost knihovnici.
Michaela Sochorová
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Sport

a péče o zdraví
Cena Velké Chuchle
Tradičním dostihem Cenou Velké Chuchle byla 14. dubna
2013 zahájena dostihová sezóna na dostihovém závodišti.
Sprinterský dostih IV. kategorie na 1200 metrů byl určen pro
tříleté nezvítězivší koně. V poli deseti koní se nejvíce prosadil sázkový favorit ryzák Absolyut s jezdcem Murzabayevem
ze stáje Avaz Ismoilov trenéra Arslangireje Šavujevam, který
zvítězil v čase 01:14,17. Ceny pro jezdce, trenéra a majitele
předával v ceremoniálním paddocku starosta MČ Praha - Velká Chuchle Mgr. Martin Melichar.
Mgr. Tomáš Hromádka
kronikář MČ Praha - Velká Chuchle
Foto: Tomáš Hromádka

DOSTIHY ŽÁKŮ 2013
Začátek dostihové sezóny se v letošním roce pro nepříznivé
počasí posunul. Vedle koní se přes letošní dlouhou zimu připravují na dostihovou sezónu i žáci dostihové školy ve Velké
Chuchli. K získání licence musí žáci prokázat mimo jiné jezdecké dovednosti, znalost dostihového řádu a splnit testy fyzické zdatnosti. Neméně důležitá je nízká hmotnost, s kterou
dnes mnoho mladých lidí bojuje.
Nejúspěšnější žáci budou vstupovat do sezóny 2013 - Martin Laube s 31 vítězstvími a zkušenostmi z rovinových i překážkových dostihů. Michal Mach s 25 vítězstvími, Pavlína
Filipová s 17 vítězstvími, nadějná Marie Trnková, disponující
nízkou hmotností s jedním vítězstvím. Tito preferují rovinové
dostihy. Pro porovnání jezdeckých dovedností s ostatními
žáky a k poskytnutí příležitosti v dostizích nastupující jezdecké generaci je každoročně pořádána série žákovských dostihů. Naplánovány jsou na tyto dny:

Foto: Tomáš Hromádka

5. 5. Praha - Velká Chuchle
19. 5. 1x mezinárodní - Bratislava
9. 6. 2x mezinárodní - Praha - Velká Chuchle
15. 9. Praha - Velká Chuchle
29. 9. Praha - Velká Chuchle
27.10. Praha - Velká Chuchle
Věříme, že přijdete adepty dostihového řemesla na závodiště
podpořit.
Za SŠDSaJ v Praze – Velké Chuchli
Ing. Marcela Sýkorová
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