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Zápis do první třídy
Základní školy
Charlotty
Masarykové
V nové budově Základní školy Charlotty
Masarykové, bylo odpoledne 15. ledna
letošního roku pěkně rušno. Probíhal
zde zápis žáků do první třídy. Dříve,
než si budoucí prvňáčky po jednom,
v doprovodu rodičů, pozvaly paní učitelky
do tříd k pohovoru, měli přihlášení adepti
možnost se za asistence svých patronů,
kterými byli žáci z vyšších tříd, zabavit
kreslením, skládáním kostek a podobně.
Přihlášených uchazečů o vstup do první
třídy bylo šedesát, otevřeny budou dvě
třídy po dvaceti. V září přivítají své žáky
ve třídách paní učitelky Suchomelová
a Králová. Podle slov paní ředitelky
Jančíkové, má chuchelská škola doposud
čtyři třídy po dvou odděleních a letos
v září k nim přibyde pátá, která bude
mít také dvě oddělení. Nemalý problém
je v tom, že škola není nafukovací a tak
bude třeba urychleně řešit otázku téměř
Nerudovskou, kam s nimi? Chuchelští
zastupitelé v čele se starostou se již touto
ožehavou otázkou zabývají. Je jisté, že
k určitým stavebním úpravám dojde. Bude
to možná tvrdý oříšek, ale věřme, že se
jej podaří rozlousknout a podobně jako
z Popelčiných oříšků i z tohoto oříšku se
dočkáme úspěšného řešení.
Text a foto: Jan Zágler
Dvouměsíčník Městské části
Praha - Velká Chuchle

www.chuchle.cz
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MČ informuje

Harmonogram svozu bioodpadu
na rok 2015
Sběr bioodpadu je zaměřen především na bioodpad
ze zahrad. Svoz je prováděn 1x za 14 dní (podle přání
zákazníka sezonně nebo celoročně) svozovým vozidlem
značky Mercedes se speciální záchytnou vanou pod korbou
vozidla. Bioodpad je odvážen k dalšímu zpracování
(kompostování) do kompostárny JENA v Úholičkách
u Velkých Přílep.
Dle harmonogramu bude svoz pro území Velká a Malé
Chuchle prováděn každý lichý pátek (tj. 2.1.2015,
16.1.2014, 30.1.2014, 13.2.2015,…)
Více o bioodpadu a možnost objednání služby naleznete
na www.psas.cz.
Mezi bioodpad patří:
listí (bez smetků z ulice), tráva, plevel, zbytky ovoce
a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek
apod.), slupky z citrusových plodů, skořápky z vajec,
čajové sáčky, sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem),
zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů,
hlína z květináčů, květináče z lepenky a rašeliny, spadané
ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů) atd.

INFORMACE O SBĚRU
ŽELEZNÉHO ŠROTU

Těžba v Chuchelském háji

Vážení spoluobčané, Sbor dobrovolných hasičů
ve Velké Chuchli si Vás dovoluje upozornit, že
ve dnech 17. 18. a 19. dubna provedou členové
zmíněného sboru sběr železného šrotu. Vzhledem
k tomu, že o železný šrot je v posledních letech ze strany
různých pokoutných firem zájem, prosíme Vás o spolupráci
v tom směru, že nebudete sběr odkládat před dům, ale ti
z Vás, kteří hasičům chtějí šrot věnovat mohou zavolat
na telefonní čísla 725 864 733 nebo 604 401 147. Hasiči
Vám rádi pomohu šrot vystěhovat a domluví si termín,
který Vám bude vyhovovat. Tak jako každoročně bude
výtěžek se sběru věnován na uspořádání zábavného
odpoledne ke dni dětí. Všem Vám, kteří se rozhodnou
hasičům šrot věnovat předem děkujeme.
Za hasiče Jan Zágler

Chtěl bych podat pár informací k rozvolňovací těžbě dřeva
probíhající v přírodní rezervaci Chuchelský háj v lokalitě
nad malým lomem.
Jak jsem již předestřel jedná se o těžbu rozvolňovací,
která má za účel uvolnit prostor pro přirozené zmlazení
lesa , tedy pro semenáčky rostoucí z žaludů původního
matečného porostu. Ti se nacházejí pod stromy v poměrně
hojném počtu , ale při nedostatku světla a živin uhynou.
Rozvolněním porostu dojde ke snížení zakmenění a tedy
prosvětlení a snížení kořenové konkurence ze strany
dospělých stromů . Malé duby tím budou mít možnost
vyrůst a vytvořit spodní (druhé) patro porostu složené
z původních dřevin.
Tento způsob přirozené obnovy lesa má za cíl vytvoření
porostů schopných samy sebe obnovovat bez větších
zásahů člověka a pro ty je existence více věkových pater
nutná.

Závěrem bych podotkl , že tento způsob obnovy lesa není
bohužel možný na všech místech v lesích okolo Chuchlí
a to jednak z důvodu naprostého rozkladu (odumření)
matečného porostu ( například ve svahu pod kostelem
sv. Jana Nepomuckého ) a tedy absence přirozeného
zmlazení , anebo pro nevhodné složení uměle vysázených
nepůvodních dřevin (akát, černá borovice ,jerlín
apod.), kde jsme nuceni opětovně vysázet les původními
dřevinami.
Závěrem bych vás chtěl ujistit , že v žádném případě
nechceme zmenšovat plochu lesů v okolí Velké a Malé
Chuchle , ale naopak je naším záměrem pokud to bude
v našich silách zvětšovat výměru lesa zalesňováním
na vykoupených pozemcích.
Děkuji za trpělivost a pochopení.
Ladislav Kadeřábek

Kladem tohoto přírodě blízkého pěstování lesa je
v neposlední řadě absence holin (pasek), jejichž vytváření
v tomto případě není nutné.

Mezi bioodpad nepatří:

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je
využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na
rekultivaci.
Ing. arch. Eva Kratochvílová
odbor životního prostředí

Harmonogram přistavení
velkoobjemových kontejnerů
I. pololetí 2015
Datum

Místo přistavení

24. 3. 2015
Úterý

Velká Chuchle – nám. Omladiny

21. 4. 2015
Úterý

Malá Chuchle – Zbraslavská proti č. p. 39/37
Velká Chuchle – osada Lahovská, ul. Nad
Chuchlí (dříve ul. Polní)

19. 5. 2015
Úterý

Velká Chuchle - ul. U Závodiště (u parkoviště)

16. 6. 2015
Úterý

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

Vždy v čase 14 až 18 hod., upozorňujeme občany
na skutečnost, že pokud bude kontejner naplněn, nebude
za něj přistaven náhradní.
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Ing. arch. Eva Kratochvílová
odbor životního prostředí

PVK varují před falešnými
kontrolory
Pražské vodovody a kanalizace důrazně varují obyvatele,
aby tyto osoby do svého bytu nepouštěli. „Žádná akce
tohoto druhu pro zákazníky neprobíhá. Tuto službu
dokonce vůbec klientům nenabízíme,“ zdůraznil tiskový
mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Z KAŽDÉHO
NÁKUPU PENÍZE
ZPĚT !

Poslední případ byl zaznamenán na Chodově, kdy falešní
zaměstnanci kromě měření tlaku ještě navíc nabízeli
„pomůcku“, která zajistí nižší spotřebu vody. „Na tyto
podvodníky nás upozornil klient na naší zákaznické lince,“
uvedl mluvčí.

např.: INTERSPAR, Knihy
Dobrovský, Husky, Jamall,
K+B Elektro, Akcenta,
stavebniny Rabat, Vtt Travel,
Sportisimo, AlpinePro, Baťa,
Humanic, eBay, Deichmann,
Klenoty, M&S, McDonald´s,
Blažek, Restaurace
ROCKSHARD, MK Optik,
Baumax, BRENO, OMV, Mall.
cz, Parfums.cz, Amazon, Tesco,
LIDL, Apple, Microsoft a tisíce
dalších po celém světě…

PVK všechny zákazníky vyzývají, aby si veškeré informace
ověřovali na zákaznické lince 840 111 112 nebo mohou
osobně navštívit Zákaznické centrum PVK na adrese
Dykova 3, Praha 10.
Zdroj: www.pvk.cz

AKTIVACE věrnostní karty
bez závazku ZDARMA
+ více informací na:
Placená inzerce

zbytky jídel (tzv. gastroodpad, např. zbytky omáček,
pomazánek, majonézových salátů), jedlé oleje, kosti, maso,
kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat,
podestýlka od drobných domácích zvířat, znečištěné piliny,
pleny, pytlíky z vysavače, oharky z cigaret, uhelný popel,
smetky z ulice a všechny další bioologicky nerozložitelné
odpady.

www.mylyconet.com/
marekmaly
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Usnesení

Přehled usnesení č. 3/2015
z 3. zasedání nového Zastupitelstva
městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 15.12.2014.
Zastupitelstvo městské části:

3/1-1
schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 3/2014 byli
dva členové nového zastupitelstva, a
to p. Ladislav Kadeřábek a p. Martin
Melichar.

3/1-2
schvaluje,
aby zapisovatelem zápisu č. 3/2014
ze zasedání nového zastupitelstva byl
tajemník ÚMČ Ing. Vilém Schulz.

3/1-3
schvaluje
program 3. zasedání nově zvoleného
ZMČ podle návrhu uvedeného v pozvánce ze dne 8.12.2014.
3/2-1a schvaluje
členy výboru kontrolního pro volební
období 2014 – 2018 takto: Zdeňka
Děrdová, Petra Škodová, Jan Zágler,
Vladimír Kozák.

3/2-1b schvaluje
členy výboru finančního pro volební
období 2014 – 2018 takto: Jiřina Hanlová, Pavla Kozáková, Olga Kuzníková,
Jaromír Piskáček.

3/2-1c schvaluje
členy výboru majetku pro volební období 2014 – 2018 takto: Karel Novotný,
Josef Střihavka, Tomáš Benčat, Zdeněk
Vlasák.
3/2-1d schvaluje
členy výboru životního prostředí, kultury a sportu pro volební období 2014
– 2018 takto: Jiří Špaňhel, Robert Pořízek, Jiří Janouš ml., Vladislav Houška.

3/2-1e schvaluje
členy výboru stavebního, dopravy a
bezpečnosti pro volební období 2014 –
2018 takto: Jiří Barcal, Martin Havlina,
Marek Malý, Daniel Kozický, Robert
Schaffer, Miroslav Veselý.
3/2-1f schvaluje
členy výboru územního plánu pro
volební období 2014 – 2018 takto:
Pavel Klán, Jiří Špaňhel, Josef Dušek,
Vladimír Kozák.

3/2-1g schvaluje
členy výboru školského pro volební
období 2014 – 2018 takto: Patricie Božková, Soňa Froňková, Jana Pondělíková,
Lenka Felixová.
3/2-1h schvaluje
členy výboru sociálního a bytového pro
volební období 2014 – 2018 takto: Monika Krylová, Renáta Kahounová, Petra
Benčatová, Vlasta Formanová.
3/2-1ch schvaluje
členy Redakční rady Chuchelského
zpravodaje pro volební období 2014 –
2018 takto: Stanislav Fresl, Jan Zágler,
Jiří Špaňhel.

3/2-2a schvaluje
úpravu Jednacího řádu kontrolního
výboru ze dne 1.2.2011 týkající se
pouze nového znění bodu 1) v článku 4
takto: „Členové výboru mohou provádět
činnost v rozsahu zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze. Při provádění své činnosti jsou členové výboru
oprávněni požadovat potřebné podklady
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a informace od orgánů a zaměstnanců
MČ k úspěšnému výkonu jejich kontrolní činnosti“.

3/2-2b schvaluje
Jednací řád výboru územního plánu
ZMČ Praha – Velká Chuchle, který
nabývá platnosti dnem podpisu starosty MČ a předsedy výboru územního
plánu (viz příloha).

3/3
schvaluje,
přesun bodu 6 (školské záležitosti)
schváleného programu zasedání k projednání hned za bod 2 (namísto bodu
3 – finanční náležitosti) s posunutím
pořadí původních bodů programu (3-5
namísto 4-6).

3/3-1
souhlasí s tím, aby byla zadána studie na rozšíření MŠ a přístavbu
ZŠ.
3/3-2a bere na vědomí
informaci o výsledku voleb členů
školské rady na další tříleté období
v souladu s „Volební řádem pro volby
členů školské rady v Základní škole
Charlotty Masarykové, Starochuchleská 240, Praha 5 – Velká Chuchle“,
které se uskutečnily ve dnech 13. a
18.11.2014 (za zákonné zástupce
žáků byly zvoleny Jana Havlíčková
- Svobodová a Ing. Alžběta Bukovianská, za pedagogické pracovníky školy
Mgr. Vladimíra Saviová a Mgr. Lenka
Kočišová).
3/3-2b jmenuje
za zřizovatele pro doplnění šestičlenného složení školské rady při ZŠ Mgr.
Lenku Felixovou a p. Martina Šimka.
3/3-3
bere na vědomí
oznámení ředitelky Mateřské školy Velká Chuchle o provozu MŠ o
vánočních prázdninách v době od
22.12.2014 do 2.1.2015.

3/4-1
schvaluje rozpočtové úpravy
č. 10/2014 (viz příloha).

3/4-2
schvaluje
Zásady pro hospodaření MČ Praha –
Velká Chuchle v období rozpočtového
provizoria v roce 2015 (viz příloha).

3/4-3
pověřuje starostu MČ
prováděním nezbytných rozpočtových
úprav v období od 16.12.2014 do
31.12.2014 a v průběhu roku 2015
v případě přijetí a realizace účelově
poskytnutých prostředků, výdajů k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení
havárií a živelních pohrom, výdaje ve
stavu nouze a další výdaje, kde může
dojít ke škodám z důvodu časového
prodlení s tím, že na následujícím
zasedání ZMČ budou tyto rozpočtové
úpravy předloženy na vědomí.

3/4-4
schvaluje
zrušení poskytování měsíční odměny
za výkon funkce předsedy finančního
výboru ZMČ, a to Mgr. Pavlu Klánovi
v souladu s písemným sdělením ze dne
5.12.2014, kterým se „vzdává vyplácení měsíční odměny ve výši 1.000,- Kč“.
3/4-5
bere na vědomí
zahájení přezkoumání hospodaření za
rok 2014 Městské části Praha – Velká
Chuchle, v Úřadu městské části Praha
– Velká Chuchle, se sídlem U Skály
262/2, Praha 5, ve dnech 3.11.2014 –

21.11.2014 v souladu se zněním zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí,
v platném znění, a se zněním obecně
závazné vyhlášky hlavního města Prahy
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydává Statut hlavního města Prahy,
v platném znění, pověřenými zaměstnanci Odboru kontrolních činností
MHMP a Zápis z 1. dílčího přezkoumání
hospodaření městské části Praha – Velká
Chuchle ze dne 15.12.2014.

3/5
bere na vědomí
zahájení inventarizace majetku a závazků MČ v souladu s ustanoveními § 29
a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, s vyhláškou č.
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
a závazků, v platném znění, s Opatřením tajemníka č. 2/2011 pro provedení
inventarizace a Plánem inventur na rok
2014 vydaným formou Příkazu starosty
č. 1/2014 (na základě usnesení Rady
HMP č. 2730 ze dne 7.10.2014, kterým
byl schválen Metodický pokyn k zajištění a provedení inventarizace majetku a
závazků hl. m. Prahy k 31.12.2014).

3/6-1a schvaluje
uzavření nájemních smluv na pronájem nebytových prostor resp. obecních
pozemků na dobu určitou od 1.1.2015
do 31.12.2016 za stávajících podmínek
takto:

Divadlo Různých Jmen, o.s., Nad Dolíky
1036/35, 165 00 Praha – Suchdol nebytový prostor na parc.č. 21, 22 a
1151/2 v k.ú. Velká Chuchle o výměře
52 m2,

o výměře 40 m2.

3/6-1b schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem
nebytového prostoru v ulici Kazínská
8 o výměře 11 m2 na dobu určitou od
1.4.2015 do 31.12.2016 za stávajících
podmínek s J. D. – výškové práce.

3/6-2
schvaluje
prodej části obecního pozemku parc.č.
993/12 v k.ú. Velká Chuchle (po
oddělení 993/1 o výměře 13 m2)
v ulici Na Hvězdárně z důvodu stavby
nové transformační stanice společnosti
PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a,
150 00 Praha 5 (IČ 27376516) za cenu
stanovenou znaleckým posudkem č.
4942/121/2014 ze dne 19.8.2014, tj.
79.690,- Kč bez DPH.
3/7-1
schvaluje
počet zaměstnanců MČ Praha – Velká
Chuchle zařazených do ÚMČ na rok
2015 – 2018 takto: 5 úředníků na plný
úvazek, 2 úředníci na částečný úvazek,
2 pracovníci pečovatelské služby na
částečný úvazek (dohoda o pracovní
činnosti nebo o provedení práce) a 1
sociální pracovník (dohoda o provedení
práce), 4 zaměstnanci odboru místního
hospodářství (pracovní četa), ostatní
dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti (úklidové práce, datové
schránky a ESS, obsluha kotelny, vedení
kroniky, vymáhání pohledávek, přestupková komise, správa dětských hřišť,
instalatérské, zámečnické a elektrikář-

ské práce) a souhlasí v odůvodněných
případech s uzavřením dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
a s případným uzavřením pracovních
poměrů na dobu určitou z důvodu
zástupu dlouhodobě nepřítomného
zaměstnance.

3/7-2
bere na vědomí
uzavření ÚMČ dne 2.1.2015 z důvodu
nařízeného čerpání dovolené (Interní
sdělení č. 12/2014) podle ustanovení § 217 a následujících zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, všem zaměstnancům MČ
zařazeným do ÚMČ a uvolněnému
zastupiteli městské části (starosta),
tj. v den po státním svátku, a to mj.
z provozních důvodů.
3/8a
jmenuje kronikářem MČ
Praha – Velká Chuchle Mgr. Tomáše
Hromádku.

3/8b
schvaluje,
aby kronika MČ byla počínaje zápisy
za rok 2014 vedena (v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 132/2006 Sb.,
o kronikách obcí, v platném znění)
v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku na trvanlivém
papíře určeném pro dokumenty, které
se zajistí vazbou a aby byla podepsána
starostou a kronikářem MČ.
3/9
bere na vědomí
termíny řádných zasedání ZMČ Praha

– Velká Chuchle na I. pololetí 2015 takto: 23.2.2015 nebo 2.3.2015, 30.3.2015,
27.4.2015, 25.5.2015 a 29.6.2015.
3/10-1a souhlasí
s návrhem nového dopravního značení
křižovatky Dostihová x Radotínská x
Mezichuchelská x železniční přejezd
zpracovaného společnosti DIPRO, spol.
s r.o., Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12 (Úprava ulice Dostihová – koncept – varianta III, datum vypracování
02/2014).

3/10-1b pověřuje starostu MČ
k dalšímu jednání týkající se zklidnění
dopravy a řešení návaznosti na okolní
komunikace ve Velké a Malé Chuchli.

3/10-2 bere na vědomí
aktuální složení v listopadu 2010 starostou MČ zřízeného zvláštního orgánu
MČ Praha – Velká Chuchle (přestupková
komise) projednávajícího dle zákona o
přestupcích přestupky proti veřejnému
pořádku, občanskému soužití a proti
majetku, a to Mgr. Lenka Felixová
(předsedkyně), Jana Černá, Iveta Kesslerová, Eva Humlová, Zdeňka Vlasáková,
Hana Hlavatá, Věra Bínová a Marie
Schönbauerová (členové).
Ing. Vilém Schulz – tajemník
Ladislav Kadeřábek – zástupce starosty
Stanislav Fresl - starosta

Placená inzerce

P. K. - nebytový prostor na zastávce
MHD v ulici Starochuchelská na parc.č.
1166/1 v k.ú. Velká Chuchle,

P. D. - nebytový prostor v přízemí domu
v ulici Radotínská č.p. 388 o výměře 9
m2,
LCGroup s.r.o., Na Mrázovce 24/7, 159
00 Praha 5 – Velká Chuchle - nebytový
prostor na adrese Kazínská 8 na parcele
parc.č. 21, 22 a 1151/2, k.ú. Velká
Chuchle,
J. D. – zámečnictví - část obecního
pozemku parc.č. 670/3 v k.ú. Velká
Chuchle o rozloze 135 m2 a objekt na
pozemku parc.č. 670/4 o výměře 66
m2,

Podzimek a synové s.r.o., Váňovská
528/22, 589 16 Třešť (pobočka Praha
– Zbraslavská 2, 159 00 Praha 5 – Malá
Chuchle - obecní pozemky parc.č. 89/3
o výměře 435 m2 a parc.č. 89/2 o výměře 150 m2 v k.ú. Malá Chuchle,

Radiové systémy a komunikace spol.
s r.o., Klínec 12, 252 10 (provozovna
Pod Akáty 60/169, 159 00 Praha 5 –
Velká Chuchle - část obecního pozemku
parc. č. 3 o výměře 24 m2 v k.ú. Velká
Chuchle,
R. P., Starochuchelská 92/36, 159 00
Praha 5 – Velká Chuchle - část obecního pozemku parc.č. 92/36 v k.ú. Velká
Chuchle o výměře 8 m2,

CMMS s.r.o., Zbraslavská 22/49, 159
00 Praha 5 – Malá Chuchle - nebytový
prostor na parc.č. 3 v k.ú. Malá Chuchle
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Okénko zastupitelů / Názory občanů

Redakční rada Chuchelského
zpravodaje rozhodla:
1) o vymezení jedné strany rozsahu běžného formátu A4
pro názory občanů, přičemž redakční rada si vymezuje
právo příspěvky zkrátit, případně neuveřejnit vůbec
z důvodu porušení platných zákonů, etiky, či jiného
jednání porušujícího dobré mravy;
2) o vymezení maximálně dvou stran rozsahu běžného
formátu A4 pro názory a jiné texty zastupitelů v souladu
s tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Tato rubrika „Okénko zastupitelů“ je ze zákona
povinná dle uvedeného tiskové zákona, do těchto textů
není přípustný zásah redakční radou z důvodu obsahového
a právní odpovědnost za nezávadnost textu je plně
na konkrétním zastupiteli.
Pro úplnost znovu uvádím – uzávěrka je každý sudý měsíc
přibližně v polovině příslušného měsíce. Příspěvky je
možno zasílat fyzicky na adresu úřadu ÚMČ Praha – Velká
Chuchle, U Skály 262/2, 15900 Praha – Velká Chuchle,
nebo e-mailem na info@chuchle.cz (na obálku nebo
do předmětu e-mailu uveďte Příspěvek do zpravodaje).

ZOO koutek

Příspěvek občanů
k chuchelskému háji

Chuchelský zookoutek v
obležení dětských návštěvníků

Dobrý den,

Zookoutek v Malé Chuchli neopustil ani v loňském roce
smích a radost ze společného poznávání přírody kolem nás.
Lesy hl. m. Prahy, které pečují o pražské lesy a malou zoo
v Chuchelském háji provozují, připravily v Chuchli celkem
80 ekovýchovných programů v duchu tzv. lesní pedagogiky,
do nichž se zapojilo na 2100 zvídavých dětí z mateřských
i základních škol.

rádi bychom přispěli s naším krátkým příspěvkem
k otevření problému, kterým je záměr developerské
firmy Reflecta Development přeměna Chuchelského
háje v Trail running / Singltrek centrum se zaměřením
na běh, cyklistiku a běh na lyžích. Prosíme o důkladné
zvážení toho, pro koho by se tento záměr měl realizovat. Pro lidi z Chuchle je to zajisté kontraproduktivní...
Les má být dle plánu poměrně hustě protkán cestami
pro běh a kola křižující se nejen navzájem, ale i křižující a kopírující stávající zpevněné cesty pro pěší. Navíc
lesní porost má být protkán kolařskými stezkami. Vše
bude „obohaceno“ směrovkami, kamerami, cedulemi....
Toto vše přinese zvýšený pohyb lidí v lese především
přespolních a zvětšené parkovací plochy kolem lesa.
Jako obyvatelé Velké Chuchle, kterým není osud
lesa lhostejný, bychom se, samozřejmě, rádi zapojili
do diskuze o jeho šetrných úpravách (například co dál
s nezpevněným kopcem bývalé skládky). Nesmíme tu
ale zapomínat na to, aby to našemu přírodnímu parku
neuškodilo, ale prospělo.

Lucie Trnobranská

Ladislav Kadeřábek
zástupce starosty a předseda RR CHZ

V doprovodu zkušených pražských lesníků se děti vydaly
na výpravu za dobrodružstvím, jaké les a jeho ostražití obyvatelé každý den připravují tomu, kdo se nebojí s otevřenýma
očima vyhlédnout zpoza kmene, skrčit se na zem do jehličí
nebo se kouknout skrz závoj zeleného listí. Některé z dětí
prošly kouzelnou lesní stezkou neznámým územím mechu
a kapradí během projektového dne Lesní čarování, jiné se
s vervou pustily do sázení nových stromků, z nichž jednou
vyroste silný mladý les. Všichni se taky seznámili s domorodci
v zookoutku, kde má svůj pelíšek i takový rys ostrovid nebo
psík mývalovitý a kde můžete zblízka spatřit dokonce krále
našich lesů ˗ jelena evropského. A 18 dětských kolektivů
zažilo v zookoutku i výjimečnou Noc v lese, během níž se jim
prostřednictvím celého repertoáru tajuplných zvuků na chvíli
ukázal noční život lesa, který ani na okamžik neupadá do
dřímoty.

Taky letos Chuchelský háj rád přivítá všechny ty, kteří si
budou chtít odpočinout uprostřed přírody kousek od svého
domova a přitom se něco nového dozvědět o světě, jehož jsme
součástí.
Ing. Petra Fišerová

K návrhu zatraktivnění
Chuchelského háje.
V nedávné době mi byl představen návrh opatření, jejichž
součástí bylo takzvané zatraktivnění Chuchelského háje.
Následně bylo svoláno jednání s předkladateli návrhu,
kterého se zúčastnili zástupci Velké Chuchle, Slivence,
Prahy 5, Prahy 4 a Magistrátu hl. m. Prahy, na kterém byla
koncepce návrhu všem představena.
V souboru návrhů opatření je jako první propojení
Velké a Malé Chuchle a Prahy 4 pomocí stezky pro pěší
a cyklisty přes ,,most inteligence‘‘ ideálně svedenou přímo
na cyklistickou stezku na druhé straně mostu, to bych
považoval za dobrý nápad.
Pokud se týká opatření týkajících se chuchelského lesa,
chtěl bych předem upozornit na existenci samotné přírodní
rezervace Chuchelský háj což jsou zjednodušeně řečeno
původní ,,staré‘‘ převážně dubové porosty nacházející se
hlavně v okolí kostela sv. Jana Nepomuckého. V těchto
částech lesa nepřicházejí aktivity typu tratí pro horská
kola (singl track) k úvahu. Naopak uvažujeme o možném
odklonění stávající cyklistické stezky a ponechání
Chuchelského háje pouze pro klidovou rekreaci.
Z tohoto důvodu bych pro větší přesnost užíval výraz
chuchelský les a nikoliv Chuchelský háj v souvislosti
s těmito aktivitami.
Samotné úpravy by se tedy odehrávaly v mladších
porostech u chuchelské skládky a v porostech pod
barrandovskými ateliéry, které byly vysazovány jako les
určený k rekreačnímu využití. Jednalo by se o trailové
běžěcké trasy vedené výhraně po již existujících cestách
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a pěšinách, dále o jednosměrné tratě pro kola
v porostech k tomuto určených a případně
na vybudování tratě pro in-line bruslení na asfaltové
cestě od Slivence k chuchelskému lesu, která ovšem
vede mimo les samotný.
Celý záměr je teprve ve fázi jednání dotčených
městských částí a magistrátu a není ještě jasné kdy
a zda vůbec se podaří uskutečnit. Je zde k řešení
ještě mnoho problémů jako zabezpečení bezpečnosti
návštěvníků lesa, případně nebezpečí určitého
přetížení chuchelského lesa přílišným počtem
návštěvníku soustředěných na poměrně malé ploše.
To by bylo možné řešit pokračováním rozvoje těchto
aktivit do dalších lokalit mimo chuchelský les.
Cílem těchto opatření tedy není zničení
Chuchelského háje, jak nás informují někteří
spoluobčané, ale zavedení pravidel pro tyto
sportovní aktivity, které se dnes načerno provozují
často na místech pro to nevhodných.
Závěrem bych chtěl podotknout, že žádný
s těchto návrhů nebyl nikým tedy ani
zastupitelstvem ani starostou schválen, ani není
doporučován výborem životního prostředí.
Kdo tvrdí opak lže.
Děkuji za pochopení.
Ladislav Kadeřábek
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Kultura

Kultura

Česká vánoční mše
Jana Jakuba Ryby

Velkou Chuchlí zněly zvony
Nově zvoleným členům chuchelského zastupitelstva se podařilo zajistit pěkný kulturní zážitek, v podobě unikátní
mobilní zvonohry známého zvonaře pana Petra R. Manouška.
Po dvouleté přestávce se 26.prosince dopoledne v areálu Kazínská 8 představil tento výjimečný hudební nástroj sestavený s padesáti sedmi různě velikých zvonů. Největší zvon f1
váží 860 kg a nejmenší d6 - 5 kg.. Hmotnost zvonů je 4 750
kg.

Dne 3.1.2015 proběhla v kostele
sv. Jana Nepomuckého v chuchelském
lese vánoční mše doprovázená hudbou
České mše vánoční Jana Jakuba Ryby.

Mši svatou sloužil kanovník metropolitní kapituly sv.Víta p. Jan Gerndt velmi
citlivě a tak pro přítomné byla mše
zážitkem jak duchovním tak kulturním.

Ještě dříve, než starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl
přivítal přítomné posluchače, jichž se sešel opravdu pěkný
počet, krátká sněhová přeháňka jakoby chtěla připomenout Vánoční čas. Několika slovy přivítal přítomné i tvůrce
a majitel mobilní zvonohry pan Petr R. Manoušek. A potom
se již pod rukama a nohama hráče na zvonohru pana Radka
Rejška rozezněly zvony a přítomní posluchači se při svařeném
vínu a čaji, zajištěném restaurací U Václava mohli zaposlouchat do hezkých melodií, které ze zvonohry vycházely.

Vzhledem k vysoké návštěvě soudím,
že je tato mše mezi místními obyvateli
velmi oblíbená a proto se můžeme těšit
na následující v příštím roce.

Ladislav Kadeřábek

Velmi početná návštěva této neobyčejné hudební produkce
svědčí o tom, že rozhodnutí o pozvání mobilní zvonohry bylo
správné. Věřme, že i další rozhodnutí našich zastupitelů budou správná a ku prospěchu Velké Chuchle a jejích občanů.

Text a foto: Jan Zágler

Vánoční ladění v K8
Předvánoční setkání, letos již po čtvrté,
proběhlo opět v našem místním netradičním kulturním prostoru. Jde o prostor bývalé autodílny v areálu Kazínské
ulice, dnešní K8, chcete-li Ká osmička.
Program zajistili i tentokrát chuchelští
mladí ochotníci.

uvolnili prostor na jevišti pro Chucheláky, kteří v ,,Živém Betlému“ připomněli příběh Ježíškova narození. Malí
i velcí andělé se světýlky, za zvuku
písně Tichá noc, přišli nám všem oznámit, že Ježíšek v Betlémě čerstvě se
narodil a do našich srdcí světlo a lásku
přinesl. Děkujeme Ježíšku a slibujeme,
že toto světlo a lásku po celý rok šířit
budeme. Děkujeme všem kteří jste
do K8 přišli, divácká účast byla letos
opravdu hojná.
Rádi bychom ještě poděkovali nově
vzniklému rodinnému centru, které
teď v K8 sídlí, že svou čistou a voňavou energií pomohlo tento vskutku
zvláštní prostor ještě více zútulnit. : )

Děkujeme též panu hajnému Kadeřábkovi, který jako každý rok přivezl
na výzdobu dva krásné stromečky
a v neposlední řadě děkujeme novému
vedení radnice, že k tomuto každoročnímu svátečnímu setkání mohlo dojít.

Moc bychom si přáli, abychom v té
naší ,, zrecyklované“ autodílně, anóbrž
Ká osmičce, i v příštím roce mohli zažít
další příjemná setkání. Protože tato
společná setkání nám mohou přinášet dobrou náladu a třeba i uvolnění
v těch našich uspěchaných životech.
Do nového roku 2015 přejeme nám
všem klid v na duších a srdce plné
lásky.

Za chuchelské ochotníky
Andrea Marečková

Jako první ale vystoupili hosté až
z ,,dalekého“ Radotína. Radotínský
ochotnický spolek Gaudium poprvé
zahrál na jevišti v K8 představení.

,,Vánoční čtení a zpívání s Gaudiem
aneb může za to Božena“,

Naši sousedé z Radotína přednesli
či přečetli několik známých i méně
známých vánočních povídek. Sličné
dívky za doprovodu hudebních nástrojů
k tomu zazpívaly netradiční koledy.
Duch vánoc nesl se celým prostorem.
Radotínští nakonec diváky ještě obdařili
panáčkem vaječného likéru, vánočním
cukrovím a vánočkou. A takto sladce
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Nová zeleň v Chuchli

Plánované akce ČSOP
v Chuchelském háji.
Rád bych upozornil na čtyři akce
plánované v letošním roce.
Jedná se o již oblíbený chuchelský
pohádkový les , který letos proběhne
v sobotu 26.září.
Dále Svatohubertské troubení ,
jež tentokrát vychází na neděli
1. listopadu. Z nových zamýšlených
podniků pak na strašidelný les a dále
na oblastní kolo dětské vědomostní
soutěže ,, Zlatý list ‘‘ , která by letos
mohla proběhnout v Chuchelském háji.
K těmto novým akcím ještě nemáme
stanovené pevné datum , ale budeme
vás včas informovat.
ZO ČSOP oddíl Sportíci
ZO ČSOP Zahrabarr
Ladislav kadeřábek

Neskromný plán práce chuchelských
hasičů na rok 2015

Starochuchelská má opět
stromy

Výroční Valná hromada sboru dobrovolných hasičů ve Velké Chuchli schválila
plán práce sboru na rok 2015. Nejbližší plánovanou akcí bude dubnový sběr
železného šrotu. V plánu je ale zahrnuta i účast na soutěžích v požárním
sportu, absolvování odborných školení členů zásahové jednotky a strojníků
a také lékařské prohlídky . Průběžné kontrola a údržba svěřené techniky, tak
aby byla v provozu schopném stavu. Uspořádání zábavného odpoledne ke
dni dětí a v neposlední řadě spolupráce s úřadem naší městské části. V plánu
je zahrnuta i spolupráce s chuchelskými zájmovými organizacemi. V plánu
práce se také počítá s pomocí chuchelským občanům v případě nutného
pokácení stromu, nebo likvidace obtížného hmyzu. Věřím, že k plánované
pomoci při přírodních katastofách likvidaci jejích následků nebude
muset dojít. Věřím také, že stejně jako já i vy vážení spoluobčané budete
chuchelským dobrovolným hasičům přát, aby se jim plán práce podařilo
splnit.

Koncem loňského roku se znenadání objevil projekt
obnovy hlohů na Starochuchelské ulici. Nemám nic proti
obnově zeleně, ale vše musí mít nějaký důvod a řád. Staré
hlohy pamatuji od svého dětství. Jejich stav byl takový,
jak se o ně kdo staral. Při neodborném zmlazování došlo
k možnosti zatékání dešťové vody do koruny a následně
kmene, což vedlo ke vzniku hnilob a dutin. Všechno má
svůj čas.

Jan Zágler

Staré vedení místního úřadu nechalo vykopat díry (nebo
okopy pro stojící střelce), a nic se nedělo.
Byly volby a z nich vzešlo nové vedení radnice. Při první
schůzce s místostarostou obce L. Kadeřábkem, jsem
poukázal na nevýhody výsadby hlohů v dané lokalitě
a navrhl, jaké stromy by se hodily jako náhradní výsadba.
Problém ale nastal v okamžiku, co s objednanými
třímetrovými hlohy. Našlo se jejich náhradní umístění
a byla vybrána nová lokalita – alej – podél Mezichuchelské.
Když kolem projíždím autem tak mám dojem, že stromy
tu stojí od nepaměti. Určitě by si celá lokalita zasloužila
komplexní sadovnické řešení.
A jaké že to stromy byly před koncem roku 2014 vysázeny
na Starochuchelské. Jedná se o Fagus silvatica „fastigiata
„ červenolistý kultivar. V překladu buk lesní „kuželovitý“
červenolistý. Na jaře bude dokončena celková rekultivace
zeleného pásu. A co říci na závěr. Bez řádné péče žádný
strom neporoste dle našich představ. A kolem obecní
zeleně nás čeká ještě hodně práce, ale o tom až jindy.
Ing. Jiří Špaňhel

Nadační příspěvek „Obnova hlohové aleje
Starochuchelská“
Městská část Praha – Velká Chuchle zažádala dne 31.7.2014 o poskytnutí
nadačního příspěvku v grantovém řízení Stromy, vypsaným Nadací ČEZ
a to v celkové výši 92.960 Kč.
Původní projekt řešil výsadbu 10 ks hlohů v ulici Starochuchelská, kde byly na
základě dendrologického posudku vykáceny původní dřeviny. Stromy měly být
doplněny navazující výsadbou keřů, tvořících živý plot.
Vhledem k technickým problémů s výsadbou vzrostlých stromů Crateagus x
laevigata „Pauls‘s Scarlet“ s obvodem kmene 20-25 cm a zejména jejich výškou,
nebylo možno realizovat výsadbu těchto dřevin na původně plánovaném místě.
Hlohy v ulici Starochuchelská byly nahrazeny buky (pyramidálními). Dle
původní studie byly buky doplněny keři Berberis ottawensis Superba. Samotná
výsadba hlohové aleje byla přesunuta na pozemek při ulici Mezichuchelská,
parcelní číslo 226/14 v katastrálním území Malá Chuchle. Tímto řešením vznikly
v Chuchli dvě samostatné aleje.
Finanční prostředky poskytnuté Nadací ČEZ byly použity na nákup 10 ks stromů
Crateagus x laevigata „Pauls‘s Scarlet“, 100 ks Berberis ottawensis Superba,
zahradnický substrát, travní osivo a podpůrný výsadbový materiál. Buky
a výsadba byla financována z prostředků MČ Praha – Velká Chuchle.
Celkové náklady na výsadbu obou alejí činily cca 123.500 Kč.
Ing. arch. Eva Kratochvílová
odbor životního prostředí
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Rodinné centrum Chuchle

Z knihovny / zahrádkáři

Co se děje v knihovně?
Od září se opět setkáváme s dětmi na besedách v knihovně. Doposud
jsme stihli probrat nejrůznější témata – od tajuplných záhad vesmíru
přes starobylou krásu biblických příběhů až k moderním, zábavným
a zajímavým komiksovým dílům.

Rodinné centrum CHUCHLE, z. s.,
vzniklo v září 2014 jako nová
komunitní nezisková organizace
zaměřená na aktivity pro rodiny
s dětmi v Chuchli a jejím okolí.
Z našeho pohledu se Chuchle
dlouhodobě potýká s problémem
zázemí pro rodiny s dětmi a hlavně
pro rodiče na rodičovské dovolené.
Aktivity organizace se budou
postupem času proměňovat spolu
s tím, jak se mění potřeby rodin.
S přibývajícím počtem dětí školou
povinných budou přibývat i aktivity
zaměřené právě na ně. V současné
době nabízíme dva dopolední kroužky
pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 – 4
roky a jeden kroužek pro děti 3 – 5
let a 2 kroužky pro předškoláky
a školáky.
Počet nabízených aktivit je závisí
také na počtu osob, které jsou
ochotny do těchto aktivit vložit svůj
volný čas. Pokud tedy postrádáte
nějakou aktivitu právě pro vaše dítě
a zároveň ji umíte celou zprodukovat,
nebojte se nás oslovit. Za každou
iniciativu budeme rády.
A co pro vás chystáme v roce 2015?
15. února opět proběhl maškarní bál
pro děti. Stejně jako v loňském roce
se jej zúčastnilo zhruba 50 dětí, které
si odpoledne plné soutěží a tance
báječně užily. Dále se chystáme
uvítat jaro, nebudou chybět divadelní
představení pro děti a rádi bychom
pokračovaly společně s ochotníky
i v tradici letního slunovratu.
Na podzim pak aktivně zapojíme
i tatínky a nakonec se vydáme
za Ježíškem.
Velice děkujeme za podporu, kterou
nám projevuje místní úřad a také
dobrovolníci, kteří nám pomáhají
s organizací všech akcí nebo
i úklidem centra. Pokud nás chcete
podpořit i vy, navštivte naše webové
stránky www.rcchuchle.cz, kde
pravidelně zveřejňujeme jaké potřeby
centrum, potažmo naše chuchelské
děti právě mají.
Za rodinné centrum CHUCHLE, z. s.,
Věra Formanová, Tereza Matásková,
Dana HůlkováNývltová, Jaroslava
Wiedermannová
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Dne 16. října nás poctila svou návštěvou ilustrátorka Lenka
Němcová, která doprovodila svými krásnými a roztomilými kresbami
knihu Oldřišky Ciprové Kam chodí spát Usínáček. Beseda se velice
vydařila. Paní Němcová disponuje skvělým vypravěčským talentem,
takže děti jí po celou dobu zcela visely na rtech (jak je vidět i na
fotografii). Pro velký úspěch besedu zopakujeme v lednu. Do té doby
nás čeká ještě mnoho dalších, o nichž se rozepíšu zase příště.
Ráda bych ještě upozornila na několik podzimních skvostů, které se
urodily v našich nakladatelstvích a brzy budou k zapůjčení i v naší
knihovně. Začátkem měsíce vyšel poslední díl skvělé severské trilogie Petera Maye Šachové figurky, před několika dny
předposlední případ Harryho Hola Přízrak od hvězdy norské krimi Jo Nesba a rovněž nový román Haruki Murakamiho
odehrávající se na pomezí reality, snů a vzpomínek Kronika ptáčka na klíček.
Knihovna je pro Vás otevřena každé úterý mezi 13. – 18. hod. a čtvrtek mezi 10. – 18. hod. Těším se na viděnou,

Zahrádkáři v Libři
a Třešňovce

Michaela Sochorová
knihovnice

Základní organizace Velká Chuchle je
jako součást Českého zahrádkářského
svazu evidována od roku 1957.
V témže roce, 25. listopadu, byl
Místním národním výborem ve
Velké Chuchli zahrádkářům pronajat
pozemek - pokusné pole č. k. 1025
(Na Syrovátkách, tzv. Houpačky)
o výměře 8572 m2. Tato osada
dnes nese název LIBEŘ. Svépomocí
byl založen rybníček, postavena
pumpovna a přiveden elektrický
proud. Po osadě byla rozvedena
voda. Pozemek byl původně rozdělen
na 33 políček. 9. prosince 2011
vydal ÚMČ Praha 16 (Radotín)
územní rozhodnutí pro osadu Libeř,
ul. Na Cihelně.
Druhá zahrádkářská osada
TŘEŠŇOVKA, parcela č. 569
a č. 570/1, byla povolena
hospodářskou smlouvou z 5. října
1983. Po osadě byla rozvedena voda
a osada byla rozdělena na 9 dílů. Dne
25. července 2005 rozhodl ÚMČ
Praha 16 o umístění 9 zahrádkářských
chat (o velikosti max. 4x4m).
V současné době má ZO ČZS Velká
Chuchle 37 členů a od loňského roku
spravuje vlastní webovou stránku
www.zahradkari.cz/zo/velka.chuchle.
cz.
Juraj Martoník
předseda ZO ČZS V. Chuchle
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Čechoslovan Chuchle

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA CHUCHELSKÝCH HASIČŮ
Je ustáleným zvykem, že v měsících lednu a únoru
se konají výroční schůze a valné hromady zájmových
organizací. S tou v letošním roce první, se přihlásili
chuchelští dobrovolní hasiči, kteří jsou nejstarší
dobrovolnou organizací v naší městské části. V letošním
roce si připomenou již 122 let činnosti. Letošní valná
hromada se konala 23.1. v hasičské klubovně a zprávu
o činnosti sboru za rok 2014, kterou přednesl starosta
hasičů pan David Šefara si vyslechli i přítomní hosté: člen
výboru Městského Sdružení Hasičů pan Jaroslav Růžička,
místostarosta Velké Chuchle pan Martin Šimek a hosté
z hasičských sborů Prahy 8, přátelé z Dubče a zástupci
chuchelského Sokola a svazu chuchelských zahrádkářů.
Z přednesené zprávy vyplynulo, že práce chuchelských
hasičů v loňském roce byla úspěšná a pestrá. I když
se malá skvrnka v podobě určitého neúspěchu v soutěži
v požárním sportu objevila, je zcela oprávněné považovat
rok 2014 co do činnosti jako úspěšný. To ostatně zaznělo
i z úst člena MSH pana Jaroslava Růžičky. V krátkém
příspěvku pozdravil chuchelské hasiče i místostarosta
Velké Chuchle pan Martin Šimek. K pozdravům se připojili
i již dříve zmínění hosté. Plán práce chuchelských hasičů
na rok 2015 tak jak jej výroční valná hromada schválila
je opět pestrý a náročný. Přejme chuchelským hasičům,
aby se jim podařilo splnit všechny body, které si do plánu
práce zařadili a tak jako v předchozích letech i v roce
letošním byli úspěšní a patřili k organizacím, za které
se naše městská část nemusí stydět.

V SK Čechoslovan Chuchle
je momentálně 5 týmů
Mužstvo A a B, ml.žáci, st.přípravka a ml.přípravka.

Text a foto: Jan Zágler

Všechny dětské mužstva zahájili podzimní sezonu
2014/2015 na nově zrekonstruované trávě po povodních.
Naši nejmenší tam trénují a hrají mistrovské utkání.
Standartně bývaly přípravky dvě až letošní sezonu v září
2014 nastoupili hráči ml.žáci.
Jelikož u žáků a st.přípravky tolik kluků nemáme,proto
máme na střídavý start z jiného klubu hráče aby nám
pomohli vždy s doplněním mužstva.Ale pokud je to
jen trochu možné, kmenový hráči SK Čechoslovanu
vypomáhají např.hráči z přípravek v žákách a ml.pomáhají
doplnit sestavu ve st.přípravce.Nejmladší si vystačí vždy
s našimi hráči,naštestí jsme ted posílili malými fotbalisty
a vedou si výborně.

Výroční členská schůze členů Českého rybářského svazu.
V sobotu 14. února v podvečer,
neseděli členové Místní organizace
Českého rybářského svazu s prutem
někde u vody, ale na své výroční
členské schůzi, která se konala
v restauraci U Václava. Stejně
jako při chytání ryb, v tichosti
vyslechli výroční zprávu i správu
o hospodaření, které přednesl
jednatel organizace pan Petr Štika.
Chuchelští rybáři, jsou jednou
z nejmladších organizací ve Velké
Chuchli, ale za jedenáct let své
existence odvedli mnoho užitečné
a poctivé práce. Nejznámější
a nejoblíbenější akcí, kterou rybáři
pořádají je Chuchelský pohár
v rybolovu, který se pro dospělé
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i děti pořádá na Vltavě. Pro takovou
akci je nutné brigádně připravit
terén, vysekat břehy zajistit místo
k chytání a v neposlední řadě
i občerstvení. V Loňském roce se
konal již sedmý ročník této akce.
Oblíbená je i soutěž pro děti – lovení
ryb udicí se splávkem. Při Loňském
poháru, který byl pro dospělé i děti,
se zúčastnění dospělí tak věnovali
dětem, že v kategorie dospělých
měla pouze jednoho vítěze, pana
Pavla Humhala. Ostatní „dospěláci“
fandili dětem. Kategorie chlapců
skončila v tomto pořadí: František
Fatka, Lukáš Fatka, Jiří Humhal
a Vojta Žebrakovský. Kategorie
dívek: Eliška Benčatová, Anička

Štiková a Eliška Štiková.
Organizace má 312 členů z toho
44 dětí a právě za práci s mládeží,
patří chuchelským rybářům obdiv
a poděkování. Z plánů, které rybáři
na letošní rok mají vyplynulo, že
nebudou čekat na vylovení zlaté
rybky, která by jim splnila přání,
ale že jsou odhodláni dále poctivě
pracovat a dál se věnovat práci
s mládeží. Jistě nebudu sám, kdo
této sympatické organizaci přeje
do dalšího působení mnoho úspěchů.

Ted přes zimu trénují všichni v DTJ v Chuchli,hrají turnaje
a myslíme že se daří.Jednou se umístili na pěkném 3.místě
a pak na 5.místě,ještě než zahájí jarní část sezony nás
čekají dva turnaje.
Chlapi mužstvo A si vede výborně,zatím po podzimní části
sezony kraluje na 1.místě v tabulce a doufáme,že se udrží
postoupí z této ll.třídy výš do 1.B třídy odkud bohužel
vloni sestoupili,dělají vše proto aby se štěstí obrátilo
a mohli zpět a možná i výše.
za Čechoslovan V. Šafářová

Nábor malých fotbalistů
Čechoslovanu Chuchle
Hledáme malé hvězdičky,které baví a chtějí si zahrát fotbal
ročníky 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009
Teď se můžete přijít podívat do Chuchelské DTJ,K Vápence
208/23
Trénujeme každou středu a pátek vždy 16:30-18h.
Od jara budeme trénovat na hřišti SK Čechoslovanu
Chuchle,Strakonická 418 ve dnech
pondělí,středa a pátek 16:30-18h.
Kontakt na vedoucí dětských mužstev
vendy.safarova@email.cz

Text: Jan Zágler
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AEROBIC CHUCHLE
ROZPIS SOUTĚŽÍ 2015
ÚNOR
21. - 28.2.2015

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ - pouze I.VT děti, kadet, junior, senior

Harrachov

7. - 8.3.2015

I. VT FITNESS, SA - I. nominační závod - děti, kadet, junior, senior

Kladno

14.3.2015

ŽIJ POHYBEM - I. ligový závod - přípravka, děti, kadet

Praha

21. - 22.3.2015

II. VT FITNESS, SA - děti

Ostrava

28. - 29.3.2015

I. VT FITNESS, SA - II. nominační závod - děti, kadet, junior, senior

Ostrava

11. - 12.4.2015

I. VT FITNESS, SA - III. nominační závod - děti, kadet, junior, senior

Brno

18. - 19.4.2015

II. VT FITNESS, SA - děti

Praha

25.4.2015

ŽIJ POHYBEM - II. ligový závod - přípravka, děti, kadet

Praha

1. - 2.5.2015

I. VT FITNESS, SA - IV. nominační závod - děti, kadet, junior, senior

Semily

8. - 9.5.2015

II. VT FITNESS, SA - děti

Hradec Králové

12. - 16.5.2015

MISTROVSTVÍ EVROPY - kadet, junior, senior

Dordrecht

23.5.2015

ŽIJ POHYBEM - III. ligový závod - přípravka, děti, kadet

Praha

6. - 7.6.2015

II. VT FITNESS, SA - děti

Mladá Boleslav

13.6.2015

ŽIJ POHYBEM - finále ligy - přípravka, děti, kadet

Praha

konec června

SPORTOVNÍ AKADEMIE ATCH - přípravka, děti, kadet, junior, senior

Praha

15. - 22.8.2015

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ - děti, kadet

Harrachov

22. - 29.2015

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ - kadet, junior, senior

Harrachov

II. VT FITNESS, SA - děti

Praha

3. - 4.10.2015

I. VT FITNESS, SA - děti, kadet, junior, senior

Praha

17. - 18.10.2015

II. VT FITNESS, SA - děti

Ostrava

24.- 25.10.2015

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - děti, kadet, junior, senior

Mladá Boleslav

7. - 8.11.2015

II. VT FITNESS, SA - děti

Mladá Boleslav

14. - 15.10.2015

I. VT FITNESS, SA - děti, kadet, junior, senior

Plzeň

MISTROVSTVÍ SVĚTA - kadet, junior, senior

Martinik

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

SRPEN

ZÁŘÍ
26. - 27.9.2015
ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC
1. - 5.12.2015

Tiráž
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