CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ
Foto: Jan Zágler

Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

Volby do Evropského parlamentu

6/2009

STAROSTA INFORMUJE
Zápisy ze zasedání ZMČ zveřejňujeme vzhledem k transparentnosti v plném znění, upraveném z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Originály zápisu a usnesení jsou k nahlédnutí u tajemnice ÚMČ.
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle, konaného
dne 25.5.2009
Přítomni: členové zastupitelstva 9 (Mgr. Hromádka odešel v 19.15 – hlasoval
do bodu 10 včetně)
nepřítomen, omluven
0
hosté
10
Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin
a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Lenka Felixová, Bc. Olga Kuzníková
Návrh na program zasedání:
1. Informace starosty.
2. Příspěvky zájmovým organizacím.
3. Majetkové záležitosti:
- smlouva Femat
- odsvěření pozemku parc. č. 160.
4. Rekonstrukce ul. Starochuchelská.
5. Rozpočtové úpravy za rok 2009.
6. Záležitosti výborů.
7. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno
1) Informace starosty:
 o zkušenostech s dopravou po provedení změny trasy linky 172: linku 244
nelze ovlivnit, linku 204 ROPID nehodlá obnovit. Úpravou trasy a jízdního řádu
u autobusu č. 172 nedošlo ke zlepšení dopravní obslužnosti pro občany Velké
Chuchle – občané se dostanou do Radotína, ale spoje, které přijíždějí do Velké
Chuchle jsou mnohdy zcela obsazené, až přeplněné, nedodržují jízdní řád
a významně se zhoršila i kultura cestování. Bohužel ROPID ani Radotín nechtěli akceptovat návrh starosty, aby 172 zajížděla pouze na nádraží Radotín a trvali na zajíždění na sídliště s tím, že nebude příliš využíván z důvodu dobrého
vlakového spojení. Realita je však jiná a v době mimo dopravní špičku, kdy
jezdí jeden spoj za hodinu se starší lidé a maminky s kočárky těžko dostávají
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do přeplněných autobusů. Jedna občanka předala starostovi srovnání četnosti
autobusových spojů do okolních MČ, které vyznívá v náš neprospěch, veškeré
tyto a další argumenty použije starosta k jednání o posílení linky u pana radního Šteinera na MHMP.
 o účasti ve výběrové komisi MHMP na zhotovitele II. etapy komunikace Na
Hvězdárně, kde byla vybrána firma Eurovia CS, a.s. (bývalé SSŽ). Snahou
MHMP je, aby firma zahájila práce co nejdříve - předpoklad dokončení komunikace včetně nového chodníku lesem je v listopadu t.r. V jednání je zároveň
nová autobusová linka Na Hvězdárnu, starosta ocenil přístup rodiny Smolových, která poskytne část svého pozemku v dolním úzkém místě serpentýny,
aby byl umožněn průjezd autobusu.
 o veřejné schůzi, která se uskuteční dne 10.6.2009 v 18.30 v budově ZŠ Charlotty Masarykové s programem: stavební činnost a další záležitosti městské části.
 o častých problémech, které způsobují spuštěné závory u železničního přejezdu a ujistil, že zavření závor neorganizuje radnice jak se snaží někteří rozšiřovat, ani starosta nemá v kanceláři žádné tlačítko, kterým spouští závory, aby
podpořil nadjezd. Zodpovědná je Správa železniční dopravní cesty.
 o žádosti nájemníků bytového domu „Klauz“ o odprodej nemovitosti a zahrady
– žádost bude zveřejněna v materiálech na úložišti pro zastupitele pro jednání
červnového ZMČ.
 ÚMČ Praha 16 vydal rozhodnutí ohledně dětského hřiště u mateřské školy –
Velká Chuchle a pokud nedojde k dalšímu bezdůvodnému odvolání, mohlo by
hřiště konečně sloužit školce i veřejnosti.
 o aktivitě, kterou vyvíjí, aby se mu podařilo sehnat další finanční prostředky na
dokončení hřiště u základní školy.
2) Starosta předložil žádost SK Čechoslovanu Chuchle o příspěvek na činnost pro
rok 2009. Finanční výbor poskytnutí příspěvku nedoporučil, ZMČ po projednání
schválilo příspěvek ve výši 5000,- Kč.
Hlasování: 5 pro, 3 proti, l se zdržel
3) Starosta informoval i o žádosti p. Vojtové z Malé Chuchle o příspěvek na občerstvení pro děti při pořádání dětského dne v Malé Chuchli dne 30.5.2009. Finanční
výbor doporučil poskytnout příspěvek na občerstvení do výše 3000,- Kč a ZMČ jej
schválilo.
Hlasování jednomyslně schváleno
4) Starosta požádal o schválení kupní smlouvy o převodu nemovitostí v k.ú. Velká Chuchle mezi spol. FEMAT s.r.o., Kazínská 8, Praha 5 a MČ Praha- Velká
Chuchle a to:
 budova čp. 8 – občanská vybavenost na parcele č. 21
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pozemek parc. č. 21 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2575 m2
pozemek parc. č. 1151/2 – ostatní plocha o výměře 7 m2
za dohodnutou kupní cenu ve výši 24,000.000,- Kč (záloha ve výši 5,000.000,- Kč
byla již uhrazena). Doplatek ve výši 19,000.000,- Kč je splatný do 15 dnů od podpisu smlouvy.
Hlasování: jednomyslně schváleno



5) Současně starosta požádal o schválení kupní smlouvy o převodu nemovitosti
v k.ú. Velká Chuchle mezi panem B.T, Praha-Radotín a MČ Praha – Velká Chuchle
a to pozemku parc. č. 22 – ostatní plocha o výměře 1673 m2, který je součástí
areálu, za dohodnutou kupní cenu ve výši 6,000.000,- Kč, která je splatná do 15
dnů od podpisu smlouvy.
Hlasování: jednomyslně schváleno
6) Usnesením 2/2008 ze dne 25.2.2008 b. 2/8 bylo dle požadavku MHMP řed.
Winklera schváleno odsvěření parcely č. 160, k.ú. Velká Chuchle (určeného k využití jako LR – lesní porosty), ale vzhledem k tomu, že MČ do této doby odprodala
čtyři části tohoto pozemku vlastníkům přilehlých nemovitostí, požádal starosta
ZMČ o schválení odsvěření zbývající části parcely č. 160/7 v k.ú. Velká Chuchle za
účelem svěření hlavnímu městu Praze. ZMČ odsvěření schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
7) Starosta předal slovo tajemnici, která informovala o požadavku pana T., Praha 4
o pronájem části pozemku parc. č. 1027/2 a 1189 v k.ú. Velká Chuchle (osada
Višňovka), vzhledem k tomu, že předcházející nájemnice ukončila smluvní vztah.
ZMČ schválilo, aby byl po geometrickém zaměření pozemku vyvěšen záměr.
Hlasování: jednomyslně schváleno
8) V rámci dalšího bodu programu seznámil starosta s jednáním s TSK ohledně
opravy komunikace Starochuchelská, která je v dezolátním stavu. Informoval o tom,
že byly ze strany MČ iniciovány 2 zpomalovací prahy a umístění dopravní značky
s omezením rychlosti na 40. Snahou úřadu je, aby rekonstrukce proběhla v období
prázdnin a nebyla narušena doprava dětí do školy. Řeší se provoz linky 172 a kvóta
ukončení. Starosta trvá na takovém organizačním zabezpečení ze strany TSK, aby
bylo zajištěn příjezd k poště a samoobsluze. Další jednání se uskuteční začátkem
června na TSK. Starosta předložil ke schválení smlouvu o výpůjčce mezi MČ a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1 na bezplatné
užívání pozemků parc. č. 29/1, 306, 465, 1164, 1166/1 a 1167/1 k.ú. Velká Chuchle a to po dobu opravy komunikace Starochuchelská v úseku nám. Chuchelských
bojovníků – most D62 ul. Pod Akáty, 1. a 2. etapa, č. stavby 756.
Hlasování: jednomyslně schváleno
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9) Starosta předložil žádost ředitelky ZŠ Mgr. Jančíkové o schválení čerpání prostředků z rezervního fondu školy na nákup školního nábytku ve výši 100 tis. Kč.
ZMČ použití prostředků schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
10) Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení FV seznámila s návrhem
následujících rozpočtových úprav za 5/2009:
V příjmové části rozpočtu:
+20 000 000,- inv.dotace na koupi areálu FEMAT
+5 000 000,- převod nerozd.zisku z VHČ na koupi areálu FEMAT
Celkem: 25 000 000,Ve výdajové části rozpočtu:
+10 282 600,- nákup pozemků – areál FEMAT - dotace
+14 717 400,- nákup budov, staveb – areál FEMAT – dotace,VHČ
+165 000,- zhotovení plotu (pozemek parc.č.923/61)
Celkem: 25 165 000,- Kč
V části financování (položka 8115):
+165 000,- zapojení vl.zdrojů z minul.let na zhotovení plotu
Celkem: 165 000,ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo – viz. příloha č.1 usnesení
5/2009.
Hlasování: 8 pro, 1 proti
11) Pokud jde o jednání výborů, vzalo ZMČ na vědomí zápisy z výboru stavebního
a bezpečnostního, které byly zveřejněny na úložišti.
Mgr. Hromádka ještě učinil dotaz na měření exhalací (přemostění Radotín – Lahovice), starosta odpověděl, že ve čtvrtek 28.5.2009 bude o této záležitosti hovořit se
starostou Hanzlíkem a řed. TSK.
Dále BV doporučil umíštění informačních panelů s aktuálními odjezdy vlaků, reagovala tajemnice, že takové informační tabule plánuje ROPID ve spol. s ČD, ale
termín realizace není znám.
Další připomínka výboru se týkala výjezdu ze staveniště v ul. Na Hvězdárně, kde
bylo při dešti rozváženo bahno, starosta odpověděl, že bude řešit stavební odbor
v pracovním pořádku.
Mgr. Hromádka dále jménem výboru doporučil, aby zasedání ZMČ byla audiovizuálním způsobem zaznamenávána, Ing. arch. Vokurka dodal, že napsal svůj názor
na moderované fórum a domnívá se, že není demokracie, proti čemuž se ohradila
p. Děrdová. Nikdo se ani v minulosti ani v současnosti nebránil oficielnímu nahrá-
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vání, ale nesouhlasí se soukromým nahráváním, které lze zneužít. Tento názor podpořila i p. H. Vlasáková a další zastupitelé. P. Linhart vystoupil s tím, že právní názor
ombudsmana na tuto věc se liší od stanoviska Magistrátu, které vydáváme za
zákon, ale Mgr. Felixová nesouhlasila a vysvětlila, že se jedná o dva odlišné právní
názory, které může řešit pouze soud. Tuto nesmyslnou diskusi ukončil starosta
s tím, že by se ZMČ mělo zabývat smysluplnými záležitostmi a není problém, aby
se prováděl oficielní zvukový záznam, který bude uložen na ÚMČ a nemůže docházet k případným pochybnostem.
12) Následovala diskuse a připomínky hostů:
p. Burle přečetl několik poznámek – požádal, aby se neořezával obrážející
jerlín, zajímal se o předávání dárků jubilantům a seniorům, (proč starosta chodí jen k některým jubilantům), nebyla vyvěšena pozvánka na pietní akty k 64.
výročí ukončení 2. světové války, jízdní řád autobusu nenavazuje na vlaky,
nelíbil se mu dopis, který dostal do schránky, ale domnívá se, že na veřejné
schůzi by se mělo schválit místní referendum ohledně nadjezdu, přesto, že
zastánci nadjezdu zvítězí. Nechce v Chuchli nárůst dopravy, požádal, aby příslušní odborníci byli upozorněni že „p. Burlemu a p. Riegerovi se při průjezdu
nákladních a fekálních vozů otřásá barák a aby tato skutečnost byla zohledněna zpomalovacími prahy, nikoliv retardéry, které dělají rámus“, ještě dodal, že
bylo lepší anonymní diskusní fórum.
P. Řepová požádala, aby úklid Na Hvězdárně byl prováděn kropicími vozy, aby na
Dostihové ulici byl ostříhán živý plot (brání výhledu při výjezdu z parkoviště) a iniciovala přeměření nivelety kanálových vpustí na serpentýně a nedostatečné osvětlení „U Šimůnků“. Odpověděla tajemnice, že toto se řešilo již na minulém jednání
ZMČ - Ing. Schůrek tyto připomínky předal ISTARu při kontrolním dnu a budou
řešeny s TSK.
13) Na závěr zasedání ZMČ starosta ještě jednou pozval přítomné na veřejnou
schůzi ve Velké Chuchli v budově ZŠ Charlotty Masarykové dne 10.6.2009.
Zasedání bylo ukončeno v 19.50 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl, starosta
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VE VOBÁCH DO
EVROPSKÉHO PARLAMENTU KONANÉ NA ÚZEMÍ
ČESKÉ REPUBLIKY VE DNECH 05.06. - 06.06.2009
V Evropském parlamentu zasednou zástupci čtyř českých parlamentních stran. Zvítězila ODS se ziskem 31,4
procent hlasů, následuje ČSSD s 22,4 procenty hlasů.
Třetí je KSČM se 14,18 procenty a čtvrtá KDU-ČSL s 7,64
procent. Z 22 europoslanců bude devět občanských
demokratů, sedm sociálních demokratů, čtyři komunisté
a dva lidovci. Volební účast byla 28,22 procenta voličů.
Lístek do urny tedy vhodilo 2,369 miliónu lidí z celkových
8,4 miliónu potenciálních oprávněných voličů.
Velké a Malé Chuchli s volební účastí 44% patří třetí
příčka mezi městskými částmi v Praze a téměř o 20 %
převyšuje celostátní průměr.
Jak jsme volili v Chuchli:

Potěšil nás zájem potencionálního
voliče, který zatím jen přihlížel...
Foto: Pavla Pajerová

VOLEBNÍ OKRSEK: 379 - VELKÁ CHUCHLE
Voliči
v seznamu
1 306

Vydané
obálky
593

Volební
účast v %
45.41

Odevzdané
obálky
592

Platné
hlasy
586
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Výsledky hlasování za územní celky - část 1
Strana
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

název
Libertas.cz
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Věci veřejné
Občanská demokratická strana
Suverenita
Volte Pr.Blok-www.cibulka.net
Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.
Česká str.národ.socialistická
Evropská demokratická strana
Strana svobodných demokratů
Demokratická Strana Zelených
Česká strana národně sociální
Národní strana
SDŽ-Strana důstojného života
Humanistická strana
Moravané
Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.

Platné hlasy
celkem
5
25
20
242
16
6
2
1
40
0
8
0
1
1
2
0
1

v%
0.85
4.26
3.41
41.29
2.73
1.02
0.34
0.17
6.82
0.00
1.36
0.00
0.17
0.17
0.34
0.00
0.17

Výsledky hlasování za územní celky - část 2
Strana
Platné hlasy
číslo název
celkem
v%
18
Liberálové.CZ
0
0.00
19
Strana demokracie a svobody
0
0.00
20
Nejen has. a živn. s uč. do E.
5
0.85
21
Komunistická str.Čech a Moravy
43
7.33
22
„STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“
11
1.87
23
Strana svobodných občanů
23
3.92
24
SNK Evropští demokraté
18
3.07
25
Balbínova poetická strana
0
0.00
26
Strana zelených
17
2.90
27
Koruna Česká (monarch.strana)
0
0.00
28
Lidé a Politika
0
0.00
29
„Strana soukromníků ČR“
2
0.34
30
Zelení
1
0.17
31
Dělnická strana
5
0.85
32
NEZÁVISLÍ
1
0.17
33
Česká str.sociálně demokrat.
90
15.35
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Předn.
hlasy
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Předn.
hlasy

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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VOLEBNÍ OKRSEK: 380 – MALÁ CHUCHLE
Voliči
v seznamu
119

Vydané
obálky
51

Volební
účast v %
42,86

Odevzdané
obálky
51

Platné
hlasy
51

Výsledky hlasování za územní celky - část 1
Strana
číslo název

Platné hlasy
celkem

v%

Předn.
hlasy

1

Libertas.cz

0

0.00

X

2

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

1

1.96

X

3

Věci veřejné

2

3.92

X

4

Občanská demokratická strana

27

52.94

X

5

Suverenita

2

3.92

X

6

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

0

0.00

7

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

0

0.00

8

Česká str.národ.socialistická

0

0.00
0.00

9

Evropská demokratická strana

0

10

Strana svobodných demokratů

0

0.00

11

Demokratická Strana Zelených

0

0.00

12

Česká strana národně sociální

0

0.00

13

Národní strana

0

0.00

14

SDŽ-Strana důstojného života

0

0.00

15

Humanistická strana

0

0.00

16

Moravané

0

0.00

17

Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.

0

0.00

Výsledky hlasování za územní celky - část 2
Strana
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

18

Liberálové.CZ

0

0.00

19

Strana demokracie a svobody

0

0.00

20

Nejen has. a živn. s uč. do E.

0

0.00

Předn.
hlasy

21

Komunistická str.Čech a Moravy

3

5.88

X

22

„STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“

2

3.92

X

23

Strana svobodných občanů

1

1.96

X

24

SNK Evropští demokraté

1

1.96

X

25

Balbínova poetická strana

0

0.00

26

Strana zelených

2

3.92

27

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0.00

X
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28

Lidé a Politika

0

29

„Strana soukromníků ČR“

0

0.00
0.00

30

Zelení

0

0.00

31

Dělnická strana

2

3.92

X

32

NEZÁVISLÍ

1

0.17

X

33

Česká str.sociálně demokrat.

7

13.72

X

Děkuji všem, kteří si našli čas a v tak značném počtu přišli do volebních místností obou volebních okrsků v naší městské části, zároveň děkuji členům volebních
komisí za jejich práci, zkomplikovanou nočním počítáním hlasů a všem zaměstnancům úřadu, kteří se podíleli na přípravě a organizaci voleb.
Stanislav Fresl, starosta
Foto: Jan Zágler

OPĚT VYDAŘENÉ ODPOLEDNE KE DNI DĚTÍ
Sbor dobrovolných hasičů ve Velké
Chuchli je parta šikovných žen a mužů,
což se dá snadno doložit například na
úspěšném uspořádání zábavného odpoledne ke dni dětí, které se uskutečnilo
šestého června v chuchelském háji.
I když chuchelští hasiči ještě neumí (a nejsou jediní na světě) poručit větru a dešti,
zábavné odpoledne nemělo až na dvě
dešťové přeháňky chybu. Vždyť bylo připraveno celkem dvacet různých zábavných her včetně trampolíny a oblíbené
lanovky. Novinkou byl stánek lesů hl. m.
Prahy, který připravil pan hajný Kadeřábek, který se také zasloužil o dobrou
úpravu trávníku. Děti měly po celé odpoledne zdarma limonádu a zmrzlinu a na
závěr se opékaly buřty, které byly zdarma. Občerstvení bylo připraveno i pro
dospělé. O tom, že se návštěvníci, kterých přišel opravdu velký počet, dobře
bavili, svědčí i skutečnost, že ani již zmíněné dešťové přeháňky nepokazily dobrou náladu. Bylo by krutě nespravedlivé, nezmínit se o těch, kteří se mimo chuchelských hasičů svojí spoluprací na úspěchu odpoledne podíleli, ať již ve formě zábavných her, nebo sponzorských darů. Spoluúčast na zábavných hrách
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zajistily ženy chuchelského Sokola, pan Drozd
(golf), již zmíněný hajný pan Kadeřábek, pan
Musil mladší ze záchranného hasičského sboru
hl. m. Prahy zajistil spolu s dobrovolnými hasiči
z Dubče oblíbenou lanovku. Klobásy a maso
celé odpoledne opékal pan Zdeněk Kukla.
Svoz materiálu zajistil pan Rotter. Sponzorskými dary přispěli: řeznictví Görgl ze Slivence,
Restaurace u Václava (Janoušovi), pan Fatka,
Vernerovi, rodina Vožechova, firma TOJMA
a Raiffeisenbank. Všem jmenovaným, včetně
Vás vážení spoluobčané, kteří jste chuchelským
hasičům věnovali železný šrot, z jehož výtěžku
se odpoledne finančně zajistilo, patří upřímný
dík chuchelských hasičů. Věřím, že tato již tradiční akce chuchelských hasičů bude pokračovat i v příštích letech.
Text i foto Jan Zágler

ŽOKEJ S DOBRÝM A STATEČNÝM SRDCEM
OSMDESÁTNÍKEM
Zní to sice neuvěřitelně, ale v červencových dnech se dožívá osmdesáti let jeden
z předních českých žokejů pan Vlastimil Vaňátko. Když v roce 1943 nastoupil do
učení k legendárnímu trenérovi Leslie Lomaxovi, vážil (pro dnešní čtrnáctileté
těžko pochopitelných) 29 kilogramů. Kdo se jen trochu vyzná v dostihovém sportu
ten ví, že nízká tělesná váha je dvousečnou zbraní. Takový jezdec je sice poměrně
často angažován do sedla, ale jeho „rita“ jsou povětšině na koních slabší úrovně
a právě proto je každé vítězství s takovým koněm převážně zásluhou jezdce. Pan
Vlastimil Vaňátko si ve své kariéře takových koní užil až dost a přece dokázal zvítězit ve 120 rovinových dostizích a 38 dostizích překážkových. Jeho jezdecká, slibně
se vyvíjející kariéra byla narušena vážným úrazem, který utrpěl jako dvacetiletý při
ošklivém pádu s klisny Antoanety v dostihu přes proutěné překážky. Ale ani tato
nepříjemná událost neodradila mladého jezdce, aby se po nutném a dosti dlouhém léčení vrátil ke svému řemeslu a tak diváci opět vídali svého oblíbeného,
usměvavého a milého Vlastíka v dostizích, které jezdil až do poloviny sedmdesátých let, kdy přišel další, tentokrát osudový pád v rovinovém dostihu na závodišti
v Hluboké nad Vltavou. Závažné zranění bylo příčinou jeho nuceného odchodu ze
zaměstnání, které měl tak rád. Škoda, že jeho zkušeností nebylo v dostihovém
sportu využito v jiném odvětví než jezdeckém.
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Vlastimil Vaňátko se zapsal do historie dostihů nejen svými výkony v sedle, ale
také činem bez nadsázky hrdinským, když jako šestnáctiletý chlapec v květnu roku
1945 začal neohroženě vyvádět koně z hořících chuchelských stájí. Vrhat se do
hořících dřevěných stájí, otevírat boxy a vyhánět koně do areálu závodiště, to potřebovalo notnou dávku odvahy. A ta šestnáctiletému učni Vaňátkovi určitě nechyběla. Ale chybělo něco zcela jiného jiným lidem. Byl to projev uznání mladému chlapci. Bylo mnoho osob vyznamenaných za nejrůznější činy, na Vlastimila Vaňátka
však žádné vyznamenání nezbylo. Jeho hruď sice nezdobí žádná medaile, ale bije
v ní dobré srdce laskavého člověka. Rád bych se postavil do řady gratulantů
a popřál čerstvému osmdesátníkovi k jeho životnímu jubileu mnoho zdraví, životní
pohody a aby mu to jeho dobré srdce sloužilo ještě mnoho let.
Jan Zágler

DĚTI BĚŽELY O MEDAILE V PŘESPOLNÍM
CHUCHELSKÉM BĚHU
V krásné sportovní atmosféře se
16. května 2009 poprvé konal na
louce „na Houpačkách“ Přespolní
chuchelský běh, který pořádala
Dělnická tělocvičná jednota ve Velké Chuchli. Závodu v několika kategoriích se zúčastnilo přes padesát
dětí z Velké Chuchle a okolí.
Počasí sice zprvu nepřálo, ale
poté, co se mladí atleti dostavili
spolu se svými rodiči a fanoušky
na běžeckou louku, vysvitlo zpoza
mraků dokonce sluníčko. Trať
vymezená páskami lákala sportovce už dlouho před závodem
a při samotných bězích v jednotlivých kategoriích se ukázaly všechny její kvality. Závodníci a závodnice za mohutného povzbuzování
publika běželi s největším vypětím
a dodržovali základní pravidla
atletiky. Všechny v cíli přivítal
zasloužený potlesk a malé občerstvení.
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Po závodu se všichni odebrali do areálu DTJ, kde na venkovním hřišti proběhlo
závěrečné vyhodnocení závodů na opravdových stupních vítězů, s krásnými
medailemi a věcnými cenami. Milým překvapením byl jistě stánek s cukrovou vatou
a popcornem a závěrečná tombola ve formě slosování startovních čísel. Kompletní
výsledky zájemci najdou na http://dtj.chuchle.cz. Nultý ročník přespolního běhu
se vydařil a organizátoři už začali přemýšlet nad příštím ročníkem závodu.
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ za organizaci patří všem spolupracovníkům, p. Suchomelovi za bezplatné zapůjčení louky pro konání závodu a NADACI ČEZ za finanční
podporu aktivit pro děti a mládež v rámci DTJ Velká Chuchle.
Text i foto Mgr. Tomáš Hromádka

Výsledky Přespolního chuchelského běhu:
Kategorie
Žáci starší 1994-96
Žákyně starší 1994-96

Žáci mladší 1997-98

trať
800 metrů
800 metrů

500 metrů

Žákyně mladší 1997-98 500 metrů
Kluci 1999-2000

Holky 1999-2000
Chlapci 2001-02

Dívky 2001-02

Chlapečci 2003 a ml.

Holčičky 2003 a ml.

400 metrů

400 metrů
250 metrů

250 metrů

90 metrů

90 metrů

pořadí start. č. jméno

ročník oddíl

čas

1

42

Eric Stibůrek

1994

ZŠ

4:35,8

2

43

Šimon Řežábek

1994

ZŠ

4:35,8
3:20,4

1

3

Simona Mrkvičková

1996

Spartak Praha 4

2

2

Moira Stewartová

1995

Atletika Chuchle

3:47,4

3

5

Petra Jeníková

1996

Spartak Praha 4

4:07,8

1

9

Gerron Stewart

1998

Atletika Chuchle

2:20,0

2

19

Matyáš Bálek

1998

Atletika Chuchle

2:22,5

3

32

Jan Pavlišta

1997

SK Aktis

2:24,8
2:23,4

1

11

Petra Kohoutová

1997

ŠSK Újezd n. Lesy

2

23

Ann.-Jas. Tukkerová

1998

ZŠ Barrandov

3:23,1

1

1

Radim Čermák

1999

ŠSK Újezd n. Lesy

1:32,6

2

7

Martin Kulhánek

2000

Atletika Chuchle

1:48,6

3

28

Anthony Tukker

2000

ZŠ Barrandov

1:55,7

1

4

Tereza Parásková

2000

Kotlářka

1:45,2

2

10

Hana Tomanová

1999

ČZU Praha - volejbal

2:01,0

1

26

Matouš Nedoma

2002

Atletika Chuchle

52,1

2

13

Jakub Hanák

2002

Atletika Chuchle

53,8

3

17

Oliver Bukovianský

2001

Atletika Chuchle

54,2

1

48

Laura Matlová

2001

ZŠ Velká Chuchle

48,6

2

8

Nela Lichtenbergová

2001

Atletika Chuchle

50,0

3

37

Kateřina Hricková

2001

ZŠ Velká Chuchle

53,5

1

49

Oskar Matl

2004

MŠ Velká Chuchle

22,0

2

14

Ondřej Hanák

2003

Atletika Chuchle

22,6

3

24

Tomáš Nedoma

Atletika Chuchle

22,9

1

50

Milada Reichelová

2003

MŠ Čerčany

19,2

2

44

Nikola Hanušová

2003

3

12

Ema Bukovianská

2004

Atletika Chuchle

22,5

21,6
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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ PROŽITÝ
V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
První červnový den byl od časného jitra poněkud zatažený a pohled na oblohu
skýtal podívanou s obavou, že dopolední setkání dětí „náctiletých“ s dětmi ve škole mateřské budou provázet chmury na obloze. Mraky se umoudřily, rozestoupily
se, ponechaly blankytu prostor pro uskutečnění krásného, slunného dne. Co se
událo v mateřské školce a v areálu školy toho dne?
V tento sváteční den se opět propojily dva světy, svět školní se světem předškolním. Roli organizátorů setkání převzali hoši a dívky z šesté třídy, aby v posledním
květnovém týdnu připravili pro předškoláky několik aktivit, jimiž hodlali „oslovit“
smysly mladších kamarádů z mateřské školky. „Mateřské“ skupiny berušek, šnečků, včelek a motýlků vykročily do pondělního dopoledne v olympijském duchu. Na
hřišti v mateřské škole a v areálu chuchelské školy motýli (děti s motýlími křídly)
přelétali z květu na květ, berušky (děti s krovkami na zádech) házely míče do krabice, šnečci (děti se šnečími ulitami) se vydávali na svůj výlet vybaveni geometrickými tvary, které umisťovali na smluvené místo podle dohodnutých pravidel, včelky
(děti s košíčkem pro sběr pylu) si létaly pro med v kalíšku se zavázanýma očima
směrem k medové odměně za pomoci nataženého lana. Podle spokojených tváří
malých předškoláků i těch starších školáků usuzuji, že se jim toto setkání líbilo, že
jim bylo přáno zažít cosi jedinečného a hřejivého. Pevně věříme, že jsme vykročili
správným směrem.
Děkuji všem dospělým z mateřské školky za ochotu podělit se o krásný prostor
školky, děkuji všem dospělým ze základní školy za přípravu olympijského dne,
děkuji všem dětem za jejich vnímavé, citlivé, vřelé setkání.
Mgr. Marek Burian

ELIŠKA SCHOLZOVÁ PŘEVZALA CENU
ZA 3. MÍSTO V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI
V pátek 15. 5. se celá 9. třída zúčastnila veletrhu Svět knihy, kde byly slavnostně
vyhlašovány výsledky celostátní literární soutěže programu Comenius o nejlepší
esej na téma „Kniha a vzdělání“. Naši školu reprezentovala žákyně 9. třídy Eliška
Scholzová s úvahou „Napsat knihu je těžké, ale ani přečíst ji není lehké“. Tato práce získala 3. místo za zajímavý způsob kladení otázek, odpovídání na ně a osobní
zkušenost. Porota ocenila vysokou stylistickou úroveň, neotřelá slovní spojení
v textu, literární vyspělost práce a velké množství cenných myšlenek, o čemž se
můžete přesvědčit sami a přečíst si Eliščinu úvahu.
Mgr. Lenka Jaklová
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Výlet lodí

Oběd ve školní jídelně

SCHŮZKA S PARTNERSKÝMI ŠKOLAMI V ADANĚ
Ve dnech 4. - 9. května 2009 se zúčastnila paní učitelka
Havelková s Vaškem Šamárkem z 9. třídy a Ericem Stibůrkem z 8. třídy mezinárodní schůzky partnerských škol
programu Comenius v turecké Adaně, kde se setkali se
zástupci našich partnerských škol z Německa, Polska,
Turecka a Litvy.
Paní učitelka i Eric s Vaškem se po návratu podělili o své zážitky a ocenili to, že
našli spoustu nových přátel, mohli se na týden ponořit do života ve zcela odlišné
kultuře, poznali jiný vzdělávací systém, protože chodili do tamní školy a v neposlední řadě si procvičili angličtinu, která je komunikačním jazykem celého projektu.
Na programu schůzky byla příprava zavěrečné práce projektu, což je elektronická stavebnice, kdy každá škola vyrobí jednu část a na poslední schůzce na jaře
2010 v německém Wuppertalu dojde k sestavení celého kompletu. Práce na této
stavebnici budou pokračovat i v září 2009, kdy se všichni zainteresovaní znovu
sejdou v naší škole.
Součástí projektu je i nákup interaktivní tabule pro naši školu během letních
prázdnin. Tato tabule bude Vašim dětem k dispozici již od září 2009, bude umístěna v učebně v 1. patře (dnes 5. třída) a bude používána v běžné každodenní výuce.
Mgr. Lenka Jaklová, koordinátorka projektu
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ZPRÁVA ZE STUDIJNÍ NÁVŠTĚVY POLSKA
Ráda bych se s vámi podělila o své dojmy ze studijní návštěvy v Polsku. Určitě pro
mě znamenala příjemné setkání s kolegy z Německa, Bulharska, Maďarska, Litvy
a samozřejmě z Polska, srovnání školských systémů jednotlivých zemí, které se
nijak výrazně neliší, a především podrobné seznámení s polským školstvím. I když
musím připustit, že celá akce měla spíše reprezentativní charakter než pracovní,
jak bylo v tématu studijní návštěvy původně avizováno.
A nyní již několik střípků z mého pobytu ve městě Szczecinek.
Szczecinek je půvabné čtyřicetitisícové město z počátku 14. století, ležící na okraji
jezera Trzesiecko a vzdálené asi 90 km od Baltského moře, s nádherným parkem
a pěkným městským centrem. Na historii města se podepsalo několik nepříznivých
okolností – po smrti posledního knížete z rodu Gryfitů roku 1637 bylo město připojeno k Braniborsku a posléze se stalo garnizonním městem. Město zasáhly i napoleonské války, ve 30. letech 20. století zde byla vybudována pevnostní linie a nakonec se Szczecinek stal vojenskou kořistí Rudé armády, která po sobě zanechala
výrazné stopy. Mimo jiné jsme se zúčastnili i vernisáže výstavy v městském muzeu,
jež dokumentuje rekonstrukci zámků a hradů v oblasti Pomořanska, a z reakcí návštěvníků bylo znát, jak těžce se dodnes smiřují se škodami napáchanými ruskými
vojsky, např. městský zámek byl zcela vydrancován.
Organizátorem studijní návštěvy bylo Gymnázium Sjednocené Evropy – svůj
název získalo před 5 lety po vstupu Polska do Evropské unie a my jsme měli možnost zhlédnout školní akademii pořádanou právě k tomuto výročí. Tříleté gymnázium v polském školském systému je v podstatě identické s posledními třemi ročníky české základní školy s tím rozdílem, že žáci musí v dubnu složit závěrečné
zkoušky ze tří předmětů ( polský jazyk, cizí jazyk a přírodovědný základ).
První den pobytu se odehrával ve znamení slavnostních ceremoniálů, prezentování školských systémů, prohlídky školy, setkání se starostou v historickém zasedacím sále městské radnice, oficiální večeře s představiteli města, a to vše před
blesky fotoaparátů a pod vlajkou Evropské unie.
V dalších dnech jsme doslova prolétli dvě mateřské školy – státní a soukromou,
tři gymnázia a základní školy, několik středních škol – stavební, gastronomickou,
zemědělskou zaměřenou na chov koní a jazykovou spojenou s přípravou budoucích učitelů, dvě zájmová centra pro děti a mládež.
Samotné školy ve mně zvláštní dojem nezanechaly, vybavení tříd, výzdoba, celkový vzhled – to je zcela srovnatelné s našimi školami, či spíše my jsme již o několik
kroků napřed. Žádná pozornost není věnována třídění odpadu, nejsou příliš
respektovány hygienické předpisy, které jsou u nás velmi přísné. Avšak musím
vyzdvihnout skutečnost, že většina škol disponuje prostornými a dobře vybavenými tělocvičnami, posilovnou nebo přímo sportovní halou.
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Nadstandardně byly vybaveny praktické učebny ve střední škole gastronomické.
Zajímavou diskusi mezi všemi účastníky vyvolaly návštěvy mateřských škol, kterých je ve městě devět, ale pouze jedna státní. Výrazně se liší svým vybavením
i výchovně-vzdělávacím programem. Státní školka je srovnatelná s naší chuchelskou školkou, v soukromé školce je v jednom oddělení až 30 dětí, třídy mají velmi
uniformní vzhled a děti se již od pěti let připravují na školní výuku.
Za zmínku určitě stojí přístup města Szczecinek k mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, která patří ve strategii města k těm nejdůležitějším. Je až obdivuhodné, s jakou samozřejmostí podporuje město ze svého rozpočtu veškeré
sportovní aktivity dětí. Starosta města je povoláním lékař a jeho prioritou je dobrý zdravotní stav dětí, investuje část rozpočtu do výstavby nových sportovních
center (fotbalová hřiště, tenisové kurty, plavecký bazén apod.). V tomto roce byla
dokončena největší vodní sjezdovka na světě, měří 1100 m a rychlost vodních lyžařů se pohybuje od 22 km do 60 km/hod. Školy mohou využívat veškerá sportovní
zařízení v době vyučování zcela zdarma, např. v pondělí, kdy začínala naše konference, byla téměř celá škola v bazénu a o prázdninách během školního roku může
každé dítě jednu hodinu denně do bazénu bezplatně. Také odpolední zájmová
činnost ve státních organizacích je zdarma a v soukromých dosahuje měsíční příspěvek 10 euro.
Co se týká tradičních polských jídel, tak v nabídce nechyběly pirohy s masem
nebo tvarohem, polévky a saláty z červené řepy a velmi sladké zákusky.
Přestože pracovní cíl cesty byl splněn jen částečně, cenné bylo srovnání našich
škol s polskými a zjištění, že se nemáme vůbec za co stydět. A především pro mě
byla cesta inspirací pro uspořádání studijní návštěvy pro partnery z Evropské unie
v naší škole.
Mgr. Eliška Jančíková

ŽÁCI 3. TŘÍDY VYSAZOVALI STROMKY
NA AMERICE
Tak se říká místu v nedalekém okolí Velké Chuchle, kam nás ve středu před velikonočními prázdninami zavedl místní pan hajný. Bez velkého váhání jsem slíbila, že
se svými třeťáky pomůžeme s výsadbou nových stromků, protože to považuji za
nejlepší způsob výchovy k ochraně přírody. Následné moje obavy, že to děti
nezvládnou, byly zbytečné. Práce byla výborně zorganizována a děti jsme nemuseli do práce vůbec nutit. Za tři hodiny jsme vysázeli 150 sazenic jedlí a borovic.
Místo je označené tabulkou. Kdo nevěří, ať se jde podívat. My budeme svoje stromky určitě sledovat a věřím, že jsme nevysazovali naposled.
Tř. učitelka H. Merhautová
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ŠKOLA ŽIJE EVROPSKÝM PARTNERSTVÍM
V dubnu probíhala ve všech třídách druhého stupně Základní školy Charlotty
Masarykové další část celoročního projektu Evropské partnerství. Děti v třídách
hodnotily informace o Polsku (6. třída), Turecku (7. třída), Německu (8. třída) a Litvě
(9. třída) ze všech možných úhlů pohledu (poloha, politika, historie 20. století, průmysl, kultura). Využívaly přitom informace, které získaly v minulých týdnech při návštěvách knihoven a odborných institucí, hledaly obrázky na internetu, připravovaly
powerpointové prezentace, které předvedly ostatním žákům školy v evropském
týdnu, který se nesl ve znamení přátelství a porozumnění. Škola žila všemi čtyřmi
zeměmi a to doslova a do písmene. Ve školní jídelně navíc v tomto týdnu mohli
strávnící ochutnat cepelíny, frankfurtskou pečeni nebo turecký kebab. Rozsáhlé
fotogalerie najdou zájemci na stránkách školy na http://skola.chuchle.cz.
A proč se zajímáme právě o uvedené země?
V Polsku, Turecku, Německu a Litvě se nacházejí naše partnerské školy, jejichž
zástupci z řad žáků a učitelů naši školu navštíví v září tohoto roku.
Mgr. Tomáš Hromádka

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE
VELKÁ CHUCHLE
Ohlédnutí za výsledky naší práce mohu učinit pouze za 2. pololetí školního roku,
neboť jsem byla jmenována do funkce ředitelky teprve v lednu 2009.
I za tak poměrně krátkou dobu mohu s klidným svědomím prohlásit, že všechny
naše plány na toto období se nám podařilo úspěšně splnit. A to především díky
vysoké pedagogické odbornosti a profesionalitě všech učitelek a jejich plnému
nasazení ve prospěch a spokojenost všech dětí a rodičů.
Nesmírně si vážím práce všech pedagogickým pracovnic, neboť pracovaly celý
školní rok velmi dobře i nad rámec svých povinností. Děkuji všem za úžasnou
vstřícnost a ochotu při práci s dětmi a nezapomínají ani na úsměv, který je při naší
práci velmi důležitý!
Paní učitelku Helenu Wildovou jsem jmenovala svou zástupkyní a vzájemná spolupráce byla výborná, bohužel 30. června odchází do důchodu. Chtěla bych proto
moc poděkovat paní učitelce Wildové za její dlouholetou obětavou a kvalifikovanou práci v předškolní výchově dětí a do dalších let popřát hodně zdraví a radost
z vnoučátek.
Odchod paní učitelky nahradím od nového školního roku 2009/2010 novou, rovněž dlouholetou pedagogickou pracovnicí( paní J.Pondělíkovou) a tak zaručuji
plně kvalifikovaný pedagogický tým.
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Podařil se nám i další důležitý úkol - obsadit školní jídelnu kvalifikovanými pracovnicemi včetně nové hospodářky paní Fridrichové) . Musíme neskromně přiznat, že
se u nás vaří velmi dobře, dětem chutná, přidávají si. Na základě ankety – dotazníku (připomínky rodičů) ke stravování mohu shrnout, že jsme našli společnou cestu,
abychom splňovali spotřební koš a zdravou stravu.
Nutno v neposlední řadě dodat, že mateřská škola funguje i díky dobrým a obětavým pracovníkům provozu (údržbář - pan Svoboda a uklízečky - paní Hofová
a Mocíková ).
Celé moje hodnocení vypadá, že se zakládá na jedné velké chvále. Já vím, ale
o čem hovořím. Najít tak sehraný, obětavý a pro společnou věc zapálený kolektiv
je dnes skutečně vzácností.
Proto si toho nesmírně vážím a bez rozdílu všem za to patří můj veliký dík a přání,
abychom ve školním roce 2009/2010 pracovali stejně s velkým nasazením, a tak
dětem a rodičům vytvářeli velmi dobré podmínky a klima v mateřské škole Velká
Chuchle.
Závěrem bych ráda poděkovala zřizovateli Městské části Velká Chuchle za jejich
pochopení a pomoc při řešení našich požadavků a potřeb, abychom mohli začít
školní rok s vyšší cílovou kapacitou (98 dětí) pro mateřskou školu!
Přeji všem dětem, rodičům a všem zaměstnancům hezké prožití letních prázdnin
a dovolených, předškolákům dobrý start do první třídy a hezké vzpomínky na
mateřskou školu.
Těšíme se (celý kolektiv MŠ) na shledání se všemi na začátku nového školního
roku 2009/2010.
Alena Kučerová, ředitelka MŠ
Foto: Jan Zágler
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SVĚTOVÝ POHÁR A MISTROVSTVÍ EVROPY
V DLOUHÉM TRIATLONU V PRAZE
Sportu fandící příznivci, v termínu 6. – 8.8.2009 se v Praze – Velké Chuchli uskuteční ojedinělý sportovní svátek, TRIATLONOVÝ FESTIVAL – PRAHA 2009. Jedná
se o projekt, který se svým rozsahem i významem nejen v Praze, ale i v celé České
republice dosud neuskutečnil.
Na tři dny se zastaví v Praze světová triatlonová elita, aby v historicky prvním ME v dlouhém triatlonu, které se kdy podařilo České republice získat, utkala na trasách 4 km plavání, 120 km na kole a závěrečném 30 km běhu o tituly Mistra Evropy. Světová triatlonová
federace ITU se na základě předchozích úspěšných dvou ročníků Czech BIGMAN rozhodla zároveň svěřit organizátorům i statut Světového poháru, jenž v letošním ročníku
čítá šest závodů, z toho pouze dva v Evropě. Jedná se o mimořádný organizační úspěch
prezidenta projektu TRIATLONOVÝ FESTIVAL – PRAHA 2009 a ředitele závodu Mgr.
Roman Jaroše, který nám sdělil další podrobnosti. „Rád bych pozval všechny sportu
fandící Pražany, aby přišli v sobotu 8.8 svými hlasivkami povzbudit především naše
závodníky v čele s Petrem Vabrouškem a vytvořit tak jedinečnou atmosféru, která požene
závodníky za jejich cílem v náročném závodě SP a ME, ale i ty, kteří se rozhodli absolvovat závod daleko náročnější a to závod Czech BIGMAN, kdy závodníci během dvou po
sobě následujících dnů absolvují dva závody. První den v pátek 7.8. závod v terénním triatlonu a druhý den v sobotu 8.8. závod v dlouhém triatlonu. Ten, kdo dokončí oba závody
v předepsaném časovém limitu, získává titul BIGMAN a zlatý přívěšek s logem závodu
a vyrytým svým osobním číslem v historickém pořadí držitelů tohoto titulu.
Triatlonový festival Praha 2009 není však jen o vrcholovém sportu, ale v rámci
festivalu je připravena spousta doprovodných akcí včetně EXPO výstavy sportovního zboží, výstavy sportovních fotografií, závodu v terénním triatlonu pro příchozí
veřejnost, štafetových tříčlenných týmů, zdravotně a tělesně postižených, ale také
závodu pro děti v podobě Plavecko-běžeckého poháru ( na jehož startu se v minulosti vystřídalo v rámci VIII. ročníků více jak 7 900 dětí.).
Nezapomínáme však ani na ty, kteří svůj závod absolvují v každodenním souboji
se zákeřnou nemocí, rakovinou. Jako vyjádření podpory bude věnováno 10% ze
startovného každého závodníka závodů Czech BIGMAN, štafet a veřejnosti na
výzkum proti této nemoci.
Vážení Pražané, staňte se i Vy součástí týmu boje proti rakovině a přispějte
svou závodní účastí (byť ve štafetovém týmu) v tomto nerovném boji.“
Třídenní projekt „TRIATLONOVÝ FESTIVAL – PRAHA 2009“ bude slavnostně
zahájen ve čtvrtek 6.8. v prostorách Křižíkovy fontány defilém národních federací
a vodním představením na hudbu „Má vlast“. Vstupenky na toto slavnostní zahájení jsou v předprodeji již dnes přímo na Křižíkově fontáně.
Veškeré další podrobné informace včetně dopravních omezení jsou na stránkách
www.czechbigman.cz.
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Pražané, přijďte se stát součástí „TRIATLONOVÉHO FESTIVALU – PRAHA 2009“,
přijďte fandit a povzbudit nejen Českou reprezentaci za tituly Mistrů Evropy, ale
i své známé v boji překonání sama sebe.
Záštitu nad projektem Czech BIGMAN, SP a ME v dlouhém triatlonu převzal primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, starosta MČ Praha - Velká Chuchle Stanislav Fresl, člen Mezinárodního olympijského výboru a trojnásobný olympijský vítěz
Jan Železný, vítěz Světového poháru IRONMAN v roce 2006 Petr Vabroušek.
Mgr. Roman Jaroš, ředitel závodu SP a ME v dlouhém triatlonu 2009

FANTASY DC PRAHA - MISTŘI ČR V HIP HOP
FORMACÍCH!
Taneční sezóna 2008-09 Fantasy DC Praha (dříve TS Fantazie) byla plná úžasných
výkonů, krásných zážitků a v neposlední
řadě i vytoužených medailí!
Vrcholem každého sportovního klubu je mistrovství české republiky. Ani u nás tomu není
jinak! Dne 17.5.2009 se sjelo do České Lípy
12 nejlepších klubů z celé ČR, aby se zde
utkalo o titul nejvyšší.
NAŠE DĚTSKÁ ZÁVODNÍ SKUPINA VYBOJOVALA V HIPHOP FORMACÍCH
TITUL MISTRA ČESKÉ REPUBLIKY!
Ve složení: Dan Bartušek, Matěj Kolář, Kája Nejedlová, Vendulka Vošmiková,
Katka Linhartová, Bára Hošková, Veronika Vlasáková, Kája Ratolisková,
Johanka Kaiprová, Katka Hroníková, Kamila Koppová, Klára Stehlíková,
Sabina Paletová, Klára Šulcová, Petra Špačková, Dita Wižďálková,
Terezka Syrovátková, Anna Šedinová
Na MČR se probojovala rovněž naše dětská přípravka se svojí show formací „Lesní
skřítci“, kam postoupila přes regionální kolo - 2. místo a Mistrovství Čech - 3. místo.
Účast ve finále je o to cennější, že se jedná o malé začínající tanečníky 7 - 9 let.
Juniorský team svým vystoupením „Indiana Jones“ všechny zaujal, ale bohužel
o jeden bod skončil těsně pod finálovou příčkou. Nicméně jejich vítězství
v pražském regionálním kole bylo jednoznačné!
Všem tanečníkům ještě jednou gratulujeme ke krásnému umístění a přejeme hodně úspěchů do další taneční sezóny 2009 - 2010!
O činnosti Fantasy DC Praha se můžete dočíst na www.fantasydc.cz
Text i foto Eva Filipová – hlavní trenér
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KNIHOVNA NAŠIM DĚTEM
Naše knihovna ve Velké Chuchli
pořádala dlouhodobou soutěž pro
děti „Sedm klíčů k tajemné Chuchli“.
Soutěže se zúčastnilo 24 dětí. Po
vyhodnocení soutěže bylo 16. dubna
2009 uspořádáno v knihovně slavnostní předávání cen. V krátkém kulturním programu odpovídaly děti na
kvízové otázky a poslechly si humorné vyprávění „Kterak v Chuchli přišli
k lázním“. Všechny soutěžící děti byly
odměněny – prvních 10 nejúspěšnějších získalo diplomy za vítězství v soutěži a jako hlavní ceny vstupenky do pražského Muzea pověstí a strašidel, ostatní děti obdržely diplomy za účast v soutěži spolu s drobnými dárky.
V současné době v knihovně probíhá literární soutěž na téma „Pražský Večerníček“ a celoroční vědomostní soutěž na téma „Praha – hlavní město ČR, hlavní
město EU“. Rádi uvítáme co nejvíce dětí a kdo ještě není dětským čtenářem naší
knihovny, může si zdarma u nás zřídit průkazku.
Těší se na vás vaše knihovnice.
Text i foto: A. Jelínková

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
JAK SE CHRÁNIT PŘED MEXICKOU CHŘIPKOU
Příznaky onemocnění
– horečka
– bolest v krku
– kašel
– bolesti svalů kloubů
– bolest hlavy
– případně průjem a zvracení
7 DOPORUČENÍ
1. Pokud se u vás projeví příznaky onemocnění, zůstaňte doma a obraťte se na
svého obvodního lékaře, nebo na ordinaci infekční kliniky fakultní nemocnice
Bulovka (pavilon č. 7, 4. patro), případně na specializovanou ordinaci č. 111
v prvním patře Městské polikliniky ve Spálené ulici 2 v Praze 1.
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2. Specifické léky (antivirotika) uživejte až při prvních příznacích chřipkového onemocnění a pečlivě dodržujte pokyny lékaře.
3. Snažte se dodržovat zásady účinné prevence proti šíření infekčních onemocnění kapénkovou cestou:
– vyhýbejte se místům, kde se pohybuje větší počet lidí, nebo se pokuste pohyb
na těchto místech omezit na minimum
– zakrývejte si nos i ústa při kýchání a kašli, používejte papírové kapesníky
a nikdy je neodhazujte jinam než do odpadkového koše.
4. Umývejte si ruce pod teplou, tekoucí vodou, vždy používejte mýdlo, nebo desinfekční prostředky na ruce. Nesahejte si neumytýma rukama do očí, nosu a úst.
5. Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory apod.
6. Dodržujete základní zásady zdravého životního stylu, dbejte na dostatek spánku, vitamínů a tekutin.
7. V případě nejasností či pochyb se obraťte na infolinku 800 189 767. Více informací naleznete také na www.praha.eu

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
Školní prázdniny plné jen těch nelepších zážitků, žádné úrazy, zato ale hodně slunce a pohody přejeme nejen žákům Základní školy Charlotty Masarykové a mateřské školy, ale také členům učitelského sboru, zaměstnankyním školních kuchyní
i technickému personálu.
Žákům, kteří právě skončili povinnou školní docházku a s naší školou se loučí,
přejeme dobrý start do nové etapy života a těm, kteří budou po prázdninách v naší
škole pokračovat přejeme šťastný návrat.
Samozřejmě příjemné a klidné prožití dovolených přejeme i jejich rodičům a všem
„chuchelákům“.
A protože prázdniny bude mít i náš Zpravodaj, těšíme se s vámi po prázdninách
opět nashledanou.
Redakce Chuchelského zpravodaje
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří slaví v měsíci červnu a červenci 2009 významné životní jubileum.
Červen: Květuše Mašková, Břetislav Dušek,
Emilie Řehořová, Růžena Benešová,
Růžena Vejskalová.
Červenec: Terezie Absolonová, Václav Erben, Vlastimil Vaňátko, Anton Truska,
Jaroslava Dífková, Vítězslav Křen, Vladimír Frajer, Ema Miřacká,
Do dalších let přejeme všem jubilantům především pevné zdraví, hodně
štěstí a životní pohody.
ÚMČ a Redakce chuchelského zpravodaje

DVĚ JUBILEA V RODINĚ MANŽELŮ DVOŘÁKOVÝCH
Padesát let společného života oslaví 19. srpna manželé Marie a Bohumil Dvořákovi. Velice rád se připojuji k řadě gratulantů a přeji manželům Dvořákovým mnoho
zdraví a spokojenosti do dalších let společného života. A aby nebylo pouze u jedné oslavy, tak 28. srpna oslaví své osmdesáté narozeniny pan Bohumil Dvořák,
kterého mají příznivci chuchelské kopané v paměti jako výborného fotbalistu
a dlouholetou oporu mužstva Čechoslovanu Chuchle. Tak ještě jednou hodně
zdraví, spokojenosti, životní pohody a fotbalovou terminologií řečeno, ať Vás nepotkávají žádné životní fauly.
Jan Zágler

Z DOŠLÉ KORESPONDENCE
Vážení zastupitelé!
Rádi bychom tímto reagovali na dopisy ohledně nadjezdu nad železniční tratí
v Chuchli, které v poslední době plní naši schránku.
Argumenty odpůrců stavby jsou z lidského hlediska naprosto srozumitelné. Kdo
by si přál blízko domu silnici?
Argumenty příznivců jsou však logické a korespondují s realitou života tak, jak
dnes je. Stačí se podívat každé ráno kolem osmé hodiny na stojící kolonu od závor,
která často vede až ke škole. A to jsme v situaci, že ještě nejsou nastěhováni lidé
na sídlišti Hvězdárna. Až se dalších 500 či více občanů bude snažit dostat každé
ráno do školy a práce, nastane stejný dopravní kolaps.
Chtěli bychom tímto vyjádřit podporu stavbě nadjezdu, a to jako lidé, kteří dobře
vědí, jaké to je, když jim „někdo“ zasáhne do zaběhnutého klidného života.
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Žijeme na Hvězdárně již několik let „na stavbě“ v hluku a prachu. Každodenně
(včetně sobot a nedělí) od 7 ráno nám pod okny jezdí těžká technika, v nejlepším
případě pouze někdo mlátí kladivem nebo řeže cirkulárkou. Naše zahrada se stala
výlohou pro současné řemeslníky a budoucí sousedy a my tak nadobro přišli
o veškeré soukromí.
Odpůrci nadjezdu,
vezměte prosím v potaz náš pohled na věc – kéž z Chuchle můžeme všichni alespoň plynule, rychle a bezpečně odjíždět a vracet se domů!
Vymyslete způsob jak stavbu realizovat, aby maximálně ochránila vaše majetky,
trvejte na vybudování protihlukových stěn, bojujte za snadné propojení obou částí
Chuchle, trvejte na realizaci vlakové zastávky blízko „centra“ Chuchle, ale nebojkotujte věc, která má pro většinu lidí z Chuchle smysl.
Lichtenbergová Helena s rodinou
U Bažantnice 15
Velká Chuchle

Lichtenbergová Dagmar
U Bažantnice 15
Velká Chuchle

Dvořáková Magda s rodinou
U Bažantnice 382
Velká Chuchle

PODĚKOVÁNÍ
Do konce školního roku 2008/2009 zbývá již jen několik hektických dnů spojených
s posledními tradičními akcemi, z nichž nejoblíbenější je závěrečná akademie a rozloučení s našimi deváťáky. Při této příležitosti bych chtěla poděkovat všem pedagogickým pracovníkům za jejich náročnou vzdělávací a výchovnou práci, v neposlední
řadě i provozním zaměstnancům za pečlivou práci, ochotu a spolehlivost.
Ráda bych ocenila i práci paní ředitelky chuchelské mateřské školy, díky níž se
úspěšně rozvíjí širší spolupráce se základní školou. Děkuji rodičům za finanční
dary, které letos představovaly nemalou část rozpočtu školy, a řadě rodičů za
nezištnou pomoc škole. Poděkování patří všem rodičům, kteří přispívají prostřednictvím Unie rodičů, a právě z těchto příspěvků jsme mohli vybavit třídy 1. stupně
novou počítačovou technikou.
Na závěr bych vyzdvihla spolupráci s Úřadem Městské části Velká Chuchle
a s panem starostou S. Freslem, který vychází vstříc škole při řešení jejích problémů a podporuje její práci.
Mgr. Eliška Jančíková
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA MĚSÍC ČERVENEC 2009
3. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

17. pátek - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

OBČAN HAVEL PŘIKULUJE

SEX DRIVE

Tvůrci se vracejí do minulosti, aby ilustrovali, jak vznikla slavná hra
„Audience“. Ukazují prostředí trutnovského pivovaru, kde našel
zaměstnání jako pomocný dělník( kvůli razítku v občance) a téměř
rok tam ve sklepě válel sudy piva, i pracovníky, kteří Václava Havla
k napsání inspirovali. Hrají: Václav HAVEL, Pavel LANDOVSKÝ, Jiřina BOHDALOVÁ, Ivan JIROUS.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno

Osmnáctiletý Ian dostane příležitost k prvnímu sexu, pokud navštíví
svoji známost z internetu. Vydává se proto na bláznivou cestu přes
půlku států společně se zkušeným Lancem a kamarádkou Felicií
v bráchově Pontiacu. V hlavních rolích komedie Josh ZUCKERMANN, Amanda CREWOVÁ, Clark DUKE, Katrina BOWDENOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
18. sobota - 17 a 1930 hodin

4. sobota - 17 a 1930 hodin

MLU

(IT/ČR)

PROMĚNY
Film sleduje čtyři různé postavy, jejichž život se prolíná jen pozvolna a nahodile. Jednotlivé osudy i děj gradují a směřují neodvratně
až k závěrečnému střetu. Co všechno se musí stát, aby život nebyl
takový jako dřív? V hlavních rolích Dita ZÁBRANSKÁ, Jan ZADRAŽIL, Alena AMBROVÁ, Petra HŘEBÍČKOVÁ, Petr JENIŠTA.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
TIT

(BEL/FR)

MLČENÍ LORNY
Sugestivní drama odhaluje skryté motivace imigrantů z východu
v blahobytné západní Evropě. Příběh mladé Albánky žijící v Belgii
a jejích fingovaných sňatků, nejprve s drogově závislým mužem
a poté s ruským mafiánem, aby získala občanství a mohla si otevřít
bistro. V hlavních rolích Arta DOBROSHIOVÁ, Jérémie RENIER, Fabrizio ROGNIONE, Alban UKAJ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

(USA)

Na newyorské katolické škole v polovině 60.let vládne pevnou rukou ředitelka, sestra Aloysius. Má podezření, že kněz, otec Flynn, zneužívá dvanáctiletého Donalda, prvního zdejšího černošského žáka. Podaří se jí odhalit
pravdu? V hlavních rolích dramatu Meryl STREEPOVÁ, Philip Seymour
HOFFMAN, Amy ADAMSOVÁ, Viola DAVISOVÁ, Joseph FOSTER.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
19. neděle – 16 a 19 hodin

5. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

P O CH Y B Y

TIT

(USA)

ANDĚLÉ A DÉMONI
Odborník na religionistiku Robert Langdon znovu zjišťuje, že síly se
starobylými kořeny se nezastaví před ničím, dokonce ani před vraždou, aby dosáhly svých cílů. V hlavních rolích filmu natočeného podle
bestsseleru Dana Browna Tom HANKS, Ewan McGREGOR, Stellan
SKARSGÄRD, Armin MUELLER-STAHL, Pierfrancesco FAVINO.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné
24. pátek - 17 a 1930 hodin

TIT

(GB)

HAPPY - GO - LUCKY
10. pátek - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

VÁLKA NEVĚST
Představte si, že máte nejlepší kamarádku, která by pro vás udělala
snad cokoliv na světě. Myslíte si, že vás nic nemůže rozdělit? Ale
může-svatba. Emma a Liv se totiž rozhodnou vdát ve stejný den.
V hlavních rolích Kate HUDSONOVÁ, Anne HATHAWAYOVÁ, Kirsten
JOHNSTONOVÁ, Bryan GREENBERG.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
11. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

KRVAVÝ VALENTÝN
Vinou nezkušeného horníka je v šachtě zavaleno a následně zemře pět
lidí. Jediný kdo přežil je Harry, který je však v komatu. Přesně rok po tragédii, na den svatého Valentýna, ožije a začnou se dít věci. V hlavních rolích
hororu Jensen ACKLES, Jaime KING, Kerr SMITH, Betsy RUEOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži nepřístupno

Poppy, nezkrotná a bezstarostná učitelka, vnáší nakažlivý a neutuchající optimismus do každé situace a nabízí tak působivý, pravdivý a lidský
průzkum jedné z předností lidského života. V hlavních rolích komedie
Sally HAWKINSOVÁ, Alexis ZEGERMANOVÁ, Eddie MARSAH.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
25. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

DUEL FROST / NIXON
Politické drama zachycující skutečnou událost, střetnutí televizního
reportéra Davida Frosta a bývalého amerického prezidenta Richarda
Nixona ohledně aféry Watergate. V hlavních rolích Frank LANGELLA,
Michael SHEEN, Sam ROCKWELL, Kevin BACON, Oliver PLATT.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

(RUS)

V televizi se rozjíždí reality show „Pionýrský tábor“. Je vybráno pět
holek a kluků, kteří odjedou s moderátorkou a vítěz má dostat milion rublů. Pravidla se však mění, když ztratí spojení, jeden účastník
je zavražděn a oni pochopí že výhrou pro vítěze je vlastní život.
V hlavních rolích Anfisa CHEKHOVOVÁ, Dmitri KUBASOV, Yevgenia
KHIRIVSKAYA, Artyom MAZUNOV.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži nepřístupno
28. neděle – 17 a 1930 hodin

12. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

S. S. D. – SPOJENÍ NENAVÁZÁNO

TIT

(USA)

MILK
Příběh člověka, který je do dnešní doby považován za jednoho z největších mučedníků americké historie a který musel za svou sexuální orientaci
zaplatit životem, když byl na Harveyho Milka v r. 1978 spáchán atentát.
V hlavních rolích dramatu Sean PENN, Emile HIRSCH, Josh BROWN, Diego LUNA. Film oceněný Oscary za scénář a hlavní mužskou roli.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné

Změna programu vyhrazena

tel. 257 910 322

VAŠE TEPLO – NAŠE RADOST

PRODEJ PALIV
PALIVOVÉ DŘEVO: Měkká dřeva – bříza, olše, osika
Tvrdá dřeva – dub, javor, jasan, buk
PRODEJ STAVEBNÍHO A TRUHLÁŘSKÉHO ŘEZIVA

Nejnižší ceny v regionu včetně dopravy
Tel.: 739 667 288 • e-mail: vasicek.b@seznam.cz
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