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PRÁZDNINY SKONČILY,
ŠKOLA OTEVŘELA BRÁNY
Slunečné a teplé ráno tvořilo rámec zahajovacího
ceremoniálu u příležitosti prvního školního dne
ŘEDITELKA Základní školy Charlotty Masarykové paní Mgr. Eliška Jančíková v hezkém uvítacím proslovu přivítala přítomné
žáky i jejich četný doprovod. Představila
i nové členy pedagogického sboru. Přítomné také pozdravil starosta Velké Chuchle
pan Stanislav Fresl. Velmi působivý byl závěrečný bod zahájení, kdy žáci obou prvních
tříd obdrželi z rukou ředitelky školy pamětní
listy. Za velkého zájmu doprovázejících proběhlo poté fotografování prvňáčků.

STRANA 2
Výstavba prodejního areálu
HORNBACH

V NASTÁVAJÍCÍM školním roce čekají chuchelskou základní školu stavební práce spojené s nutnou přístavbou
dalších tříd. Přáním všech je, aby práce
proběhly co nejrychleji a co nejméně
narušily chod školy. Všem žákům, celému pedagogickému sboru i technickému personálu školy si dovolím popřát
mnoho úspěchů a klidný průběh celého
školního roku 2015 – 2016.

STRANA 5
Chuchelští chovatelé opět na scéně

JAN ZÁGLER

STRANA 9
200 let chuchelského školství

STRANA 13
Kvalitou nabitý dostihový podzim
WWW.CHUCHLE.CZ
startuje!
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Práce na přístavbě mateřské
školy jsou v plném proudu
TÍMTO SNÍMKEM Vám chceme ukázat
současný stav a postup přístavby mateřské
školy. Možná se Vám zdá, že je to málo a pomalé, ale začátky jsou někdy trochu složité.
DALŠÍ POSTUP přístavby po dokončení
základů a podlahové desky (viz foto) bude
pokračovat tak, abychom 1. 12. 2015 mohli
přivítat v nové třídě předškoláky.
FOTO: JAN ZÁGLER
TEXT: STANISLAV FRESL, STAROSTA

Výstavba prodejního
areálu HORNBACH
NABÍZÍME Vám pohled na současnou výstavbu prodejního areálu
Hornbach. Stavba postupuje dle
představ investora. Předpokládaný konec výstavby je březen 2016,
poté bude zahájen prodej širokého sortimentu zboží železářského
a stavebního, zahradního a dalšího
materiálu.

BUDE ZDE VŠAK i příležitost najít
nové zaměstnání, která je inzerována jak v tisku, tak na reklamních
billboardech. Je možné, že někteří
z vás zde naleznou uplatnění.
VĚŘÍM, že i do budoucna bude
s vedením obchodního centra
Hornbach – Velká Chuchle dobrá
spolupráce.

FOTO: JAN ZÁGLER, TEXT: STANISLAV FRESL, STAROSTA

Demoliční práce
v základní škole
TROCHU SMUTNÝ pohled na staveniště, kde vznikne
přístavba základní školy. Věřím, že se nám podaří tento
prostor využít tak, aby zde vyrostly nové učebny pro potřeby ZŠ.
FOTO: JAN ZÁGLER
TEXT: STANISLAV FRESL, STAROSTA
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DOPRAVA

Rodinné
centrum
ve školním
roce 2015/2016
ROK SE s rokem sešel a již po druhé
ZAČÍNÁME. Stejně jako v loňském roce
jsme si pro vás připravili pohádku a následovat budou soutěže pro děti a to vše
v neděli 13. září od 14 hodin.
KROUŽKY, které se nám pro nový školní
rok podařilo zajistit, ať už prostřednictvím
chuchelských maminek nebo dojíždějících lektorů, budou probíhat v prostorách
klubovny, kterou si od úřadu městské části
pronajímáme (prostor nad poštou) nebo
v prostorách školní tělocvičny. Snažili jsme
se najít co možná nejzajímavější náplň pro
naše školáky i předškoláky a je jen na vás,
kolik kroužků nakonec opravdu otevřeme.
TÉMĚŘ u všech kroužků budou probíhat
ukázkové hodiny, které jsou vždy zdarma,
abyste zhodnotili, zda vás náplň a lektor
opravdu zaujme. Ukázkové lekce budou
probíhat v týdnu od 14. září podle rozvrhu.
V týdnu od 21. září již poběží kroužky naostro. Konkrétní rozpis všech kroužků najdete
na webových stránkách www.rcchuchle.cz/
pravidelny-program/rozvrh-hodin/.
ZÁVĚREM bych chtěla poděkovat všem,
kteří náš spolek podporují právě tím, že
nabídku kroužků využívají. O chod centra
(zajištění prostor, lektorů atd.) se starají dobrovolníci, kteří pracují bez nároku na ﬁnanční
odměnu. Odměnou je pro nás to, že vidíme,
že je naše snaha oceněna a že jsou děti i rodiče spokojeni s tím, co jsme pro ně připravili. Abychom mohli pořádat v průběhu roku
více akcí pro rodiny s dětmi, potřebujeme
více volných rukou, které pomohou s organizací akcí, proto pokud máte chuť spolupracovat a nechat se odměnit dětským úsměvem, jsme vám vždy otevřeni.
ZA RODINNÉ CENTRUM CHUCHLE, Z. S.
VĚRA FORMANOVÁ

Vyjádření ke zjednosměrnění

části ulice Dostihová
Vážení spoluobčané,
rád bych vám poskytl informaci
ohledně křižovatky Dostihová – Radotínská – Mezichuchelská - železniční přejezd. Svedení dopravy
do Starolázeňské ulice z důvodu
zjednosměrnění části ulice Dostihové je určitě zatěžující pro zde bydlící občany a bez hlubších znalostí
problematiky se zdá být nelogické.
Tato úprava dopravního značení byla
nařízena dopravním úřadem Praha
16 - Radotín a Policií ČR jako jedna
z variant nutnosti zklidnění křižovatky u železničního přejezdu. Možná si
ještě pamatujete, že v loňském roce
byla 1 měsíc na zkoušku zjednosměrněna celá Radotínská ulice. Ona totiž
křižovatka Radotínská-Mezichuchelská-Dostihová byla v roce 2006 zkolaudována pouze podmínečně, a to
do doby vybudování tehdy připravovaného nadjezdu přes železniční
tratě ČD. Protože zastupitelé Velké
Chuchle z minulého volebního období zcela odmítli realizaci onoho projektově již připraveného nadjezdu,
skončila dle stavebního úřadu a PČR
kolaudační podmínka povolující zde
silniční provoz. Od minulého roku se
hledá účinné řešení vedoucí k dílčímu zklidnění dopravy u železničního
přejezdu do doby vybudování nového mimoúrovňového křížení trati ČD.

To by se mělo uskutečnit nejpozději
do roku 2020. Pokud se současná
úprava statisticky neosvědčí, může
dojít až k úplnému uzavření komunikace Mezichuchelská, u které je
právě zpochybňována kolaudace. Závěrem lze konstatovat, že současná
situace byla naší MČ prakticky direktivně stanovena nadřízenými správními orgány a to především proto, že
komunikace Dostihová, Radotínská,
Starochuchelská a Mezichuchelská
nejsou v majetku MČ Velká Chuchle,
ale Hl. m. Prahy ve správě TSK Praha.
Toto dopravní opatření je dočasné,
a to do doby vyřešení křižovatky, jejíž
součástí je železniční přejezd. Pokud
tzv. neprojde návrh podjezdu nebo
nadjezdu, bude zachován železniční
přejezd. To do budoucna bude mít
za následek dlouhé stojící kolony automobilů v této křižovatce, neboť železniční přejezd bude mít velice málo
a velice krátké intervaly na průjezd,
z důvodu plánovaného nárůstu železniční dopravy. Vhodnost umístění
nadjezdu nebo podjezdu rozhodne
SŽDC na základě vyhodnocení všech
ukazatelů a podmínek k realizaci některé ze dvou variant.
STANISLAV FRESL
STAROSTA
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POKRAČOVÁNÍ

Vodovodní kalvárie
Voda – pro někoho samozřejmá věc – otočíš kohoutkem a ona teče.
Není tomu tak jinde ve světě. V budoucnu nebudou boje o území,
ropu či zlato. Ale o vodu. Na území našeho státu máme zatím vody
dost. Ale umíme si jí vážit?
MINULÝ TÝDEN (20. 7.) jsem šel
s vnoučkem na procházku kolem výstavby
Hornbachu. Upoutala mě modrá hadice
(asi dvoucoulka) vycházející z díry v ulici
Mezichuchelská. Zde vede výtlačný řád
i pro vodojem Chuchle.
PŘI ZEVRUBNĚJŠÍ prohlídce jámy
jsem zjistil uplnou hrůzu. Modrá hadice
byla napojena na hlavní napájecí vodovodní řád. Kolem příruby vesele protékalo značné množství vody (odhad 20-30
litrů za minutu). Hladina vytékající vody
byla kalná a ztrácela se v štěrkopískovém

podloží. To dle laické úvahy by znamenalo při poklesu tlaku v hlavním řádu přisátí
kalné vody do řádu. A máme tu nemilou
zkušenost s problémy v Dejvicích? Proto
jsem 24. 7. zavolal na PVS a oznámil jim
tuto skutečnost. Odpověď zněla – máme
to hlášeno jako havárii a díl na opravu se
veze z Francie?
OTÁZKOU JE, kdo připojení na hlavní řád
povolil, kdo odbornou montáž prováděl
a kdo zaplatí vodu, která jen tak odtekla.

DNE 28. 7. jsem obdržel odpověď z úseku kontroly PVS: citace… k havarii došlo
následujícím postupem prací. Firma Walco prováděla výkopové práce, odhalení
stávajícího řádu DN400 pro následnou
přípojku vody „Obchodního centra Hornbach“. Dále měla být provedena odbočka
na tento řád… Při odkopu byl zjištěn jiný
materiál trubního vedení (litina DN400),
PVK a. s. mělo informaci, že trubka
HDPE se nachází v chráničce (z důvodu
umístění vodovodu v zóně povodňových
zábran). Přistoupilo se k realizaci vysazení odbočky s naříznutím otvoru do údajné chráničky – s tím, že došlo k porušení
vysokotlaku vodovodu a PVK vyhlašuje
přes CD havárii. Oprava byla provedena
opravným pasem na LD DN 400 s tím,
že v této situaci musí odbočku objednat
u výrobce ve Francii se 14 denní lhůtou
dodání… Závěrem lze konstatovat, že
k havárii došlo mylnou informací o uložení vodovodní trubky v chráničce. K opravě došlo dne 29. 7. 2015.
JEŠTĚ TAKOVÁ maličkost, jak se může
chovat velká ﬁrma, je skutečnost, že povolení k přechodné úpravě silničního provozu v Praze 16 v ulici Mezichuchelská bylo
stanoveno odborem dopravy Radotín
od 11. 7. do 15. 7. 2015.
CO KONSTATOVAT závěrem? Chyba
byla napravena. Rozbory vody po spuštění
řádu jsou v pořádku a Hornbach staví dál.
Asi bude nutný přísnější dohled ze strany
MÚČ Praha – Velká Chuchle a obě strany
spolu musí více komunikovat.

ING JIŘÍ ŠPAŇHEL

5. 9. 2015

26. 7. 2015

ING. JIŘÍ ŠPAŇHEL

ZAČALA PODZIMNÍ ČÁST DOSTIHOVÉ SEZÓNY NA CHUCHELSKÉM ZÁVODIŠTI
TŘICÁTÉHO SRPNA začala v CONSEQ
PARKU – dostihovém závodišti ve Velké
Chuchli podzimní část dostihové sezóny. Hlavním dostihem byl poslední klasický dostih pro
tříleté koně sedmdesátý ročník PEGAS ST.
LEGER. Na 2 800 metrů. Vítězem se stal hnědák SANOK s žokejem Václavem Janáčkem
v sedle. Šestého září se po záštitou primátorky
hl. m. Prahy paní Adriany Krnáčové konal Dostihový festival, 37. Velká cena hl.m. Prahy CK
Martin Tour na 2 400 metrů a 37. Conseq velká
cena českého turfu na 1 600 metrů. Dostihovému odpoledni byla přítomna i primátorka hl.
m. Prahy paní Andrea Krnáčová, která společně s hezkou diváckou kulisou měla možnost
vidět ve Velké Ceně Českého Turfu vítězství
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jednoho z nejlepších koní posledních dvaceti
let, který se na chuchelském závodišti představil. Byl jím sedmiletý bělouš MEANDRE, do jehož sedla povolal trenér Šavujev vedoucího
jezdce rovinového šampionátu jezdců, žokeje

Bauyrzhana Muzarbayeva. Ve Velké Ceně Prahy CK Martin Tour zvítězil po krásném závěrečném ﬁniši TANARIND s žokejem Jaromírem
Šafářem. Trenérem vítěze je populární Josef
Váňa. Opravdovou dostihovou lahůdku připravil pro diváky pořadatel chuchelských dostihů
na sobotu 26. září. V ten den se bude konat EVROPSKÝ POHÁR ŽOKEJŮ. Mimo špičkových
domácích žokejů by se měli představit přední
žokejové v Evropě. Dostihové sezóna na chuchelském závodišti bude pokračovat až do 25.
října. Výjimkou je neděle 11. října, kdy se koná
Velká Pardubická. Brány dostihového závodiště ve Velké Chuchli jsou otevřeny i pro vás vážení čtenáři Chuchelského zpravodaje.
JAN ZÁGLER

AKCE

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

CHUCHELŠTÍ CHOVATELÉ
OPĚT NA SCÉNĚ
Historie ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU
CHOVATELŮ ve Velké Chuchli nás zanese až do předválečného
období druhé světové války. V tomto období vznikla organizace,
zabývající se chovem drobného hospodářského zvířectva.
BĚHEM LET své činnosti zažívala organizace období úspěšná i méně úspěšná.
Podle slov nynějšího předsedy chuchelské
organizace pana Josefa Zusky bylo určité
útlumové období činnosti zaviněné malým počtem mladých členů. Těch služebně
starších zvolna ubývalo a tak se členská
základna původně čítající 50 členů ztenčovala. I když díky vytrvalým členům jako
je pan Ladislav Slezáček či Jan Fencl a již
zmíněný Josef Zuska organizace stále žila
a dobývala na nejrůznějších výstavách domácích i zahraničních úspěchy, byla ve stínu medializace a patřila k nejskromnějším
organizacím ve Velké Chuchli. V letošním
roce se pro chuchelské chovatele začalo
blýskat na lepší časy. Začali přibývat členové z řad mladší generace. Výstavka, kterou
chovatelé uspořádali v rámci dětského

zábavného odpoledne, se setkala s velkým
úspěchem a zájmem a přivedla i nové členy
z řad mládeže. Po dlouhé době se chovatelé mají také kde scházet ke své výborové
činnosti. Každý poslední pátek v měsíci je
najdeme v přízemí Klubového domu. Chovatelská činnost je zábava prospěšná a velmi zajímavá. Zabývá se především chovem
– laicky řečeno - čistokrevných plemen.
O úspěších chovu svědčí téměř 900(!)
pohárů, které na domácích i zahraničních
výstavách získal pan Josef Zuska. Věřím, že
noví členové chuchelských chovatelů půjdou ve stopách svého předsedy a budou
dobývat stejných úspěchů. Rád bych chuchelským chovatelům popřál, aby se jim
dařilo nejen v chovu samotném, ale také
v práci s mládeží a v uskutečnění všech plánů, které si předsevzali.

TI Z VÁS, vážení čtenáři, kteří máte zájem vidět chlouby chuchelských chovatelů přímo na výstavě, můžete navštívit
celopražskou soutěžní výstavu králíků,
holubů a drůbeže, která se koná 23 – 25.
10. v Modřanech, v prostorách OD PRIOR
na Soﬁjském náměstí.
PODLE SLOV předsedy chuchelských
chovatelů je jedním z plánů organizace
uspořádat v budoucnu výstavu i ve Velké
Chuchli. Podle úsilí, které do své práce
členové vkládají nepochybuji o tom, že se
tento plán podaří realizovat.
JAN ZÁGLER
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Přehled usnesení č. 5/2015
z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne
29. 6. 2015.

vodu městskou částí v období zvýšeného
provozu v obecním areálu Kazínská 8 za období 24. 9. 2013 – 12. 3. 2015.

Zastupitelstvo městské části:

5/2-4a souhlasí
s přijetím hosta na dnešním zasedání, a to
p. Petra Vencoura zastupujícího společnost MEGELLAN, SE, IČ 24772691) z důvodu objasnění záměru stavby Auto MEGELLAN Chuchle zasahující do obecních
pozemků.

5/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 5/2015 byli dva
členové zastupitelstva, a to p. Robert Pořízek a p. Ladislav Kadeřábek.
5/1-2 schvaluje,
aby zapisovatelem zápisu č. 5/2015 ze
zasedání zastupitelstva byl tajemník ÚMČ
Ing. Vilém Schulz.
5/1-3 schvaluje
program 5. zasedání ZMČ podle návrhu
uvedeného v pozvánce ze dne 22. 6. 2015.
5/2-1 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 22. 6. 2015, rozpočtové úpravy
č. 3/2015 (viz příloha).
5/2-2a schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 22. 6. 2015, poskytnutí dotace
ve výši 5 000,- Kč spolku FbK Olymp
Praha (IČ 26575418), Pod Stárkou 36/4,
140 00 Praha 4 na provoz sportovně-ﬂorbalových kroužků při ZŠ Charlotty Masarykové pro rok 2015 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
5/2-2b schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 22. 6. 2015, poskytnutí dotace
ve výši 5.000,- Kč spolku Rodinné centrum Chuchle, z.s. (IČ 3438554), Starochuchelská 7, 159 00 Praha 5 – Velká
Chuchle na divadelní představení při akci
„Vítáme nový školní rok!“ dne 13.9.2015
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
5/2-2c schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 22. 6. 2015, poskytnutí dotace
ve výši 15 680,- Kč spolku Aerobic Team
Chuchle, o.s. (IČ 22845364), Spádová 390,
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle na startovné na MS ve sportovním aerobiku a ﬁtness
2015 ve dnech 1. - 6. 12. 2015 na Martiniku
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
5/2-3 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 22.6.2015, vyplacení náhrady spolku
Aerobic Team Chuchle, o.s. (IČ 22845364),
Spádová 390, 159 00 Praha 5 – Velká
Chuchle ve výši 760,- Kč za spotřebovanou
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5/2-4b schvaluje
využití obecních pozemků parc.č. 1189
a parc. č. 1032 v k.ú. Velká Chuchle pro
provedení stavby na parc.č. 1000/27
(Auto MEGELLAN Chuchle – instalace
dočasných kotev pod komunikací v ulici
U Bažantnice dle PD), a to za jednorázovou náhradu ve výši 70 000,- Kč a pověřuje
starostu MČ dopracováním a uzavřením
předloženého návrhu „Smlouvy o užívání
obecních pozemků pro provedení stavby“
se stavebníkem MEGELLAN, SE, se sídlem Roháčova 1666/94, 130 00 Praha –
Žižkov, IČ 24772691.
5/2-5a schvaluje,
aby mj. výbor majetku a ﬁnanční výbor
projednaly znění a podmínky výběrového řízení týkající se využití místnosti ve 2.
patře Klubového domu v ulici Starochuchelská 7/20 a předložily je zastupitelstvu
k odsouhlasení.
Návrh usnesení nebyl přijat.
5/2-5b schvaluje
užívání obou místností v Klubovém domě
v ulici Starochuchelská 7/20 pro potřeby
MČ (spolky, zájmové organizace, aktivity
dětí aj.).
5/2-5c schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 22. 6. 2015, ceník pro užívání společenské místnosti MČ včetně sociálního
zázemí v přízemí a klubovny MČ se sociálním zázemím ve 2. patře Klubového domu
v ulici Starochuchelská 7/20, a to 50Kč/
hod v případě uzavření rámcové smlouvy
na užívání prostor, 100Kč/hod u opakujících se jednorázových užití, 150Kč/hod
u jednorázových užití.
5/2-6 bere na vědomí
žádost nájemníků bytového domu v ulici
Starolázeńská 320/27 o prodej BD a přilehlých obecních pozemků do podílového
spoluvlastnictví; vzhledem k tomu, že dle
sdělení nájemníků BD je nutné v dohledné době realizovat nákladné opravy domu,

předloží odbor stavební a správy majetku
(budovy, haly, stavby) ÚMČ ﬁnančnímu
výboru ZMČ plán oprav včetně cenového odhadu prací, aby mohla být na dalším
jednání FV posouzena výhodnější varianta (nájem x prodej).
5/2-7a schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 22. 6. 2015, návrh investičního
požadavku MČ Praha – Velká Chuchle
na rozpočet hl. m. Prahy na rok 2016 a následující v tomto znění:
 vybudování OV pro „Nové centrum Velké
Chuchle“- 9 mil. Kč (211 mil. Kč na další
roky).
5/2-7b schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 22. 6. 2015, upravený návrh investičního požadavku MČ Praha – Velká
Chuchle na rozpočet hl. m. Prahy na rok
2016 a následující v tomto znění:
 rekonstrukce komunikací a chodníků
8 mil. Kč.
5/2-7c schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 22. 6. 2015, upravený návrh investičního požadavku MČ Praha – Velká
Chuchle na rozpočet hl. m. Prahy na rok
2016 a následující v tomto znění:
 revitalizace (obnova) polních cest –
1 250 tis. Kč.
5/2-7d schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 22. 6. 2015, upravený návrh investičního požadavku MČ Praha – Velká
Chuchle na rozpočet hl. m. Prahy na rok
2016 a následující v tomto znění:
 rekonstrukce nám. Chuchelských bojovníků, pomníku u hřbitova a hřbitovní zdi
– 750 tis. Kč.
5/2-7e schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 22.6.2015, návrh investičního
požadavku MČ Praha – Velká Chuchle
na rozpočet hl. m. Prahy na rok 2016 a následující v tomto znění:
 rozšíření kapacity základní školy
– 25 mil. Kč.
5/3-1 schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku
ze dne 15. 6. 2015, Smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi společností
PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a,
PSČ 150 00 Praha 5 a MČ Praha – Velká Chuchle týkající se zřízení elektrické

přípojky podzemního kabelového vedení 1 kV na části pozemku parc. č. 945
v k.ú. Velká Chuchle (ulice K Višňovce),
a to za jednorázovou náhradu ve výši
1 000,- Kč bez DPH.
5/3-2 nesouhlasí,
na základě doporučení výboru majetku
ze dne 15.6.2015, s odkupem ani dlouhodobým pronájmem obecních pozemků o velikosti 4000 – 5000 m2 u Vltavy
v k.ú. Velká Chuchle (na úrovni chuchelského dostihového závodiště) společnosti WP active s.r.o., Kaprova 42/14,
110 00 Praha 1 pro deponii dřevního
materiálu a ani pro vybudování areálu
s volnočasovými aktivitami ve spolupráci se společností Sport Cycling s.r.o., Zahrádka 18, 341 42 Kolinec z důvodu, že
v současné době jsou obecní pozemky
pronajaty a také že se jedná o průtočné
povodňové území, kde není možné cokoliv skladovat.
5/3-3 bere na vědomí
oznámení Odboru ochrany prostředí
MHMP ze dne 5. 6. 2015 o zahájení řízení
o udělení souhlasu k provozování zařízení
ke sběru, výkupu a využívání odpadů dle
zákona o odpadech pro provozovnu Paroplavební 50/10, Praha 5 – Malá Chuchle
na základě žádosti společnosti PROSTOR
a.s., Čimická 317/90, 182 00 Praha 8 (IČ
41188519) a návrh Dodatku k nájemní
smlouvě č. N/193/2006/D4/2015 (změna nájemce jakožto nabyvatele části
závodu společnosti ECO-SUN, s.r.o., Paroplavební 50/10, 159 00 Praha 5 – Malá
Chuchle, IČ 26723611).

5/4 bere na vědomí
zápis č. 6/2015 z jednání kontrolního výboru ze dne 22. 6. 2015.
5/6-1 bere na vědomí
Záznam z 6. zasedání výboru stavebního,
dopravního a bezpečnosti konaného dne
22. 6. 2015.
5/6-2a schvaluje
Jednací řád výboru životního prostředí, kultury a sportu ZMČ Praha – Velká
Chuchle, který nabývá platnosti dnem
podpisu starosty MČ a předsedy výboru
životního prostředí, kultury a sportu (viz
příloha).
5/6-2b bere na vědomí
Zápis č. 3/2015 z jednání výboru životního
prostředí, kultury a sportu konaného dne
17. 6. 2015.
5/6-3 bere na vědomí
Zápis č. 3/2015 z jednání výboru sociálního a bytového konaného dne 15. 6. 2015.
5/6-4 bere na vědomí
Zápis č. 4/2015 z jednání výboru územního plánu ze dne 27. 5. 2015 a záznam
z jednání ze dne 24. 6. 2015 (rozvaha urbanistického rozvoje MČ).
5/7-1 bere na vědomí
zrušení plánované sportovní akce Czech
BIGMAN FESTIVAL – PRAHA 2015,
která se měla uskutečnit ve dnech 3. –
5. 7. 2015 z důvodu zdravotní indispozici prezidenta festivalu p. Mgr. Romana
Jaroše.

5/7-2 bere na vědomí
termíny řádných zasedání ZMČ Praha
– Velká Chuchle na II. pololetí 2015, a to:
14. září 2015, 19. října 2015, 23. listopadu
2015 a 14. prosince 2015.
5/7-3 schvaluje
text Memoranda o spolupráci na rozvoji
a budoucím využitím území kolem soutoku Berounky a Vltavy a ukládá starostovi
MČ memorandum podepsat a jednat
o spolupráci s možnými partnery.
5/7-4 souhlasí
se změnou zápisu Mateřské školy Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17, 159 00
Praha 5 – Velká Chuchle do rejstříku škol
a školských zařízení týkající se navýšení celkového počtu dětí 123 na 125 dětí
a navýšení celkového počtu 123 stravovaných na 125 stravovaných, a to s účinností od 1. 11. 2015.
5/7-5 schvaluje
Dodatek č. 3 k Jednacímu řádu Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle
s účinností od 29. června 2015(viz příloha).
5/7-6 bere na vědomí
panem Robertem Pořízkem předložený
souhrn nákladů na Pečovatelskou službu
Velká Chuchle ke konci roku 2014 z důvodu posouzení ﬁnanční výhodnosti pro MČ
a zejména její občany (viz příloha).
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
LADISLAV KADEŘÁBEK
2. ZÁSTUPCE STAROSTY
STANISLAV FRESL, STAROSTA
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Přehled usnesení č. 6/2015
z 6. zasedání (mimořádné) Zastupitelstva
městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 27. 7. 2015.
Zastupitelstvo městské části:
6/1-1 schvaluje,
aby zapisovatelem zápisu č. 6/2015 z mimořádného zasedání zastupitelstva byl
tajemník ÚMČ Ing. Vilém Schulz.
6/1-2 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 6/2015 byli dva
členové zastupitelstva, a to p. Pavel Klán
a p. Martin Šimek.
6/1-3 schvaluje
program 6. zasedání (mimořádné) ZMČ
podle návrhu uvedeného v pozvánce ze
dne 20. 7. 2015 se změnou textu v bodu
5 (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti).
6/2 schvaluje,
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zpracované dle zákona o veřejných zakázkách dne 23. 7.
2015 obsahující mj. doporučení členů

hodnotící komise, zhotovitele stavby nazvané „Rozšíření kapacity Mateřské školy Velká Chuchle“, a to společnost Xedos
s.r.o., Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2 (IČ 27121852).
6/3 schvaluje,
na základě Protokolu z jednání hodnotící
komise zpracovaného dne 22. 7. 2015 obsahující protokol o posouzení kvaliﬁkace
dodavatele a zprávu z hodnocení nabídek
včetně doporučení členů hodnotící komise, zhotovitele „Demolice objektu družiny ZŠ Velká Chuchle“, a to společnost
Jan Doucek – stavební ﬁrma, Polní 295,
267 06 Hýskov (IČ 73862452).
6/4-1 schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem
akce „Rozšíření kapacity Mateřské školy
Velká Chuchle“, a to se společností Xedos
s.r.o., Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha
2 (IČ 27121852) s celkovou výší nabídkové ceny 3 476 941,- Kč bez DPH.

Chuchle“, a to se společností Jan Doucek
– stavební ﬁrma, Polní 295, 267 06 Hýskov (IČ 73862452) s celkovou výší nabídkové ceny 792 554,- Kč bez DPH.
6/5 schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti mezi společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
3 – Žižkov (IČ 04084063) a MČ Praha
- Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00
Praha 5 – Velká Chuchle spočívající
ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě - HDPE trubky
a OK na části obecního pozemku parc.č.
650/2 (zahrada) v k.ú. Velká Chuchle
v předpokládávané délce trasy cca 2 m,
a to za jednorázovou náhradu stanovenou
znaleckým posudkem dle zákona o oceňování majetku.
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
MARTIN ŠIMEK

6/4-2 schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem
akce „Demolice objektu družiny ZŠ Velká

1. ZÁSTUPCE STAROSTY
STANISLAV FRESL
STAROSTA

Chuchle na starých pohlednicích
NA SVĚTLOTISKOVÉ pohlednici Malé
Chuchle od vydavatele Karla Bellmanna
z přelomu 19. a 20. století je zobrazená lázeňská restaurace. Na terase pod
kaštany se v závěru června 1881 uskutečnila známá „Chuchelská řež“ mezi
českými a německými studenty. V pravé části snímku vedle kostela Narození
Panny Marie je pak budova obecné školy
v podobě z roku 1881. Za povšimnutí stojí,
že okolní kopce nebyly zarostlé stromy,
vysazování akátů zde bylo zahájeno až
následně po rozšíření kolejového svršku
o druhou kolej (1908).
MGR. TOMÁŠ HROMÁDKA
KRONIKÁŘ MČ PRAHA – VELKÁ
CHUCHLE
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200 let
chuchelského školství
V letošním roce si připomínáme 200 let od vzniku první školy
v Chuchli. Nová školní budova byla v Malé Chuchli nedaleko
kostela postavena sice o rok později, ale to už děti školou povinné
učil po různých místech v Malé Chuchli učitel Antonín Skřivánek.
Ve své práci byl finančně zaopatřen díky nadaci pražského sládka
Antonína Augusta Ullricha, který pobýval v chuchelských lázních
a na vznik školy přispěl vysokou finanční částkou.
AŽ DO ROKU 1933 do zdejší školy docházely i děti z Velké Chuchle. Jména Josef Suk či Antonín Přibík dnes již skoro
nikomu nic neříkají, šlo o vážené řídící učitele, kteří byli pro zásluhy v oblasti místního školství jmenováni chuchelskými čestnými občany. Legendární a dlouholetou
paní učitelkou byla také Anna Koupilová.
Obecná škola v Malé Chuchli existovala
jako málotřídní až do roku 1963, kdy se
nakrátko stala pobočkou ZŠ Vltavská.
JAK UŽ BYLO zmíněno, ve Velké Chuchli
byla škola postavena po poměrně dlouhých peripetiích spojených s povolením
stavby v roce 1933 a to za pouhých pět

měsíců. O kvalitě a preciznosti stavby se
můžete dodnes přesvědčit (jde o nejstarší - prostřední – budovu ve školním areálu
ve Starochuchelské ulici). Prvním řídícím
učitelem byl Albín Dvořáček. Postupně
během let vznikaly kolem této budovy

nejrůznější přístavby (v padesátých letech dva pavilonky, v devadesátých letech
jídelna a zadní přístavba, nejnověji pak
přístavba v západní části areálu), školou
prošly stovky žáků a desítky učitelů a dnes
opět nese jméno manželky prvního československého prezidenta Charlotty
Masarykové.
DŮLEŽITOU součástí vzdělávání ve Velké Chuchli se stala v roce 1940 i mateřská
škola, jejíž sídlo bylo nejprve v obecné škole. V šedesátých letech vznikla nová školní budova úpravou provizorního objektu

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOL
Mateřská škola Velká Chuchle www.ms-chuchle.cz
Základní škola Charlotty Masarykové http://skola.chuchle.cz
Střední škola dostihového sportu a jezdectví www.dostihovaskola.cz
Institut vzdělávání a poradenství ČZU www.ivp.czu.cz
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ve Starolázeňské ulici. Školní areál byl pak
na začátku osmdesátých let obohacen novým moderním pavilonem a zde chuchelská mateřská školka působila až do roku
2002, kdy všechny objekty byly zaplaveny
až po střechu nenadálou povodní. Školka
se pak stěhovala do sokolovny a následně
do základní školy, kde jí více než tři roky
sloužil spodní pavilon. Nový velkorysý a originální areál mateřské školy v ulici Na Cihelně byl otevřen v roce 2006.
V BLÍZKOSTI dostihového závodiště se
nachází Střední škola dostihového sportu
a jezdectví. Svému účelu začal zdejší areál
sloužit v roce 1956 (při tom bylo navázáno
na více než desetiletou tradici učňovské
školy jezdčíků a učňovské školy zemědělské). V roce 1962 zde vzniklo zemědělské
odborné učiliště, které zde pod různými
názvy existuje dosud. Školní výuka byla
bohužel dvakrát výrazně ovlivněna povodněmi (2002, 2013), přesto je škola
dnes jediným komplexním vzdělávacím
zařízením pro přípravu dostihových jezdců a vedoucích pracovníků na úseku chovu a tréninku dostihových a sportovních
koní v České republice.
A NA ZÁVĚR souhrnného článku o chuchelském školství nesmíme zapomenout
také na Institut vzdělávání a poradenství
České zemědělské univerzity, jedinou
instituci terciérního vzdělávání, která sídlí
na území naší městské části. V objektu
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bývalé lázeňské restaurace v Malé Chuchli
sídlil její předchůdce (Katedra pedagogiky
Vysoké školy zemědělské) od roku 1966.
Pro zajímavost a pod čarou uvádíme, že
od roku 1955 zde byla Škola pro předsedy JZD, později Škola pro funkcionáře
socialistických zemědělských závodů
a nakonec Střední zemědělská technická
škola. Vysokoškolští studenti zde - velmi
zjednodušeně řečeno - od šedesátých let
až do současnosti mohou absolvovat doplňkové pedagogické studium odborných
předmětů pro oblast zemědělství, lesnictví a obory příbuzné a dále se vzdělávat
v souvislosti s jejich kariérním růstem.

Obloukem se dostáváme na začátek,
protože vysokoškoláci v roce 1984 převzali sousední objekt bývalé obecné školy
a postupně ho upravili pro moderní výuku.
JAK SE MŮŽETE přesvědčit na webových stránkách, chuchelské školy mají
význam nejen v místním ale i v národním
a mezinárodním měřítku. Mají přitom
značnou podporu svých zřizovatelů ale
i sponzorů a mecenášů.
MGR. TOMÁŠ HROMÁDKA
KRONIKÁŘ MČ PRAHA-VELKÁ CHUCHLE

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

DOPRAVA

Informace o záměru výstavby
komunikací a inž. sítí
PRVNĚ je nutné zdůraznit, že se aktuální
záměr týká pouze komunikací Na Hvězdárně, části ulice Na Lahovské (část
od trafostanice směrem k Chuchli) a větší
části ulice Nad Chuchlí. Lze předpokládat,
že zdárný průběh realizace této části dá
zelenou i dokončení ulice Na Lahovské
a dalších komunikací ve zbytku území.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
KOMUNIKACE Na Hvězdárně v části
procházející osadou a Na Lahovské jsou
navrženy 4 m široké komunikace doplněné o jednostranný chodník o šíři 2 m. Celková šíře prostoru mezi ploty je tedy minimálně 6,5 m. Ulice Na Hvězdárně bude
pro automobilový provoz jednosměrná

ŠIPKAMI JE NAZNAČEN SMĚR
PLÁNOVANÝCH JEDNOSMĚREK

směrem od Chuchle na Lochkov, ulice Na Lahovské ve směru od Radotína
na Chuchli. Pohyb cyklistů by měl být
umožněn obousměrně. Zvolené řešení je kompromisem, který minimalizuje
velikost pozemků, které bude magistrát
odkupovat od jejich současných vlastníků. Dříve se opakovaně potvrdilo, že
větší zásahy do soukromých pozemků
vždy narazily na částečný nesouhlas
a tedy nebyly realizovatelné. Při příjezdu z Chuchle se bude pro automobilový
provoz jezdit ke spojce mezi Lochkovem
a Otěšínskou ulicí - ke křižovatce, kde
jsou dnes panelové zábrany. Ty budou
odstraněny, křižovatky upraveny a zprůjezdněny. Navíc bude tato komunikace
sloužit veřejnosti pro propojení na Pražský okruh.

Dlouho připravovaný záměr
vybudovat v osadě Lahovské
nové komunikace začíná
získávat konkrétní obrysy.
Rádi bychom vás v tomto
článku seznámili s aktuální
podobou tohoto záměru.

KOMUNIKACE Nad Chuchlí bude
v dnešním krátkém úseku mezi ulicemi
Na Hvězdárně a Na Lahovské zklidněna
a bude z ní pravděpodobně zbudována
obytná zóna s omezenou rychlostí. Nově
bude v místě pěšiny (zkratky) k autobusové zastávce nová obousměrná propojka, která bude vyúsťovat z ulice Na Lahovské přímo do ulice Na Hvězdárně
nad současnou autobusovou zastávkou.
Zbytek komunikace vedoucí podél louky
k lesu bude také obousměrná a bude široká 5,5 m.

DOPRAVA

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

V KOORDINAČNÍM výkresu jsou
zakresleny další postranní komunikace, jejichž realizace je odsunuta do budoucích etap a jejich podoba se může
změnit.

MAPA ŘEŠENÉ OBLASTI
Zeleně jsou označené komunikace,
které projekt řeší
Zde uvádíme v bodech klíčové vlastnosti plánovaného záměru:
 součástí je vybudování komunikací
z živice (lidově asfaltu), chodníků
a vjezdů na pozemky ze zámkové
dlažby, dále pouličního osvětlení,
rozvodu plynu, kanalizace,










počítá se také s novou realizací rozvodů elektřiny, která umožní přivedení většího příkonu na pozemek,
případně zbudování nočního proudu. Budou vybudovány nové pilíře
pro elektřinu,
v ulici Na Hvězdárně a Na Lahovské a se vybuduje dešťová kanalizace, která svede povrchovou vodu
z komunikací. To by mohlo vyřešit
problémy s každoročně zaplavenými pozemky, především v ulici
Na Lahovské,
všem bude zřízen dlážděný vjezd
v místě požadovaného vjezdu
na pozemek, dovedena splašková
kanalizace na hranici pozemku a vybudován pilíř pro plyn. Zatím není
zřejmé, co z toho uhradí stavebník
(tj. magistrát),
majitelé pozemků, na jejichž úkor se
musí rozšířit komunikace, budou dopisem osloveni s nabídkou odkupu
za cenu určenou odborným znaleckým posudkem. Zároveň jim bude
podle potřeby přesunuta vodoměrná šachta, pilíř pro elektřinu a oplocení. To vše na náklady stavebníka,
později bude všem majitelům pozemků sousedících s budovanými
komunikacemi dopisem nabídnuta
možnost určit umístění vjezdu, místa
přípojky plynu a kanalizace.

HLAVNÍM prokladem pro tento článek je koordinačního výkres, který vznikl
v rámci přípravy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Další informace jsme získali od společnosti Istar, která
na základě plné moci tento záměr pro
magistrát připravuje a s níž byl text článku
před jeho publikováním potvrzen.
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ZDALI se záměr podaří zrealizovat
nyní záleží především na souhlasu oslovených majitelů s projektem
a s odkupem části jejich pozemků.
Následně po odsouhlasení projektu
a vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení bude společnost
Istar žádat magistrát o vyčlenění prostředků na realizaci. Nelze tvrdit, že
se začne dříve než za rok a také nelze
nyní jednoznačně tvrdit, že se opravdu
začne.
PŘESTO bych chtěl za sdružení Osada Lahovská prohlásit, že výstavbu
komunikací a s tím spojených inženýrských sítí podporujeme, protože jsme
sami za více než pět let jednání s úřady
a projektanty zjistili, že tento záměr je
ze všech již dříve připravených nejcitlivější k současnému stavu, minimalizuje výměry pozemků, které budou
odkoupeny a ponechává osadě klidný
ráz. Někteří by mohl namítnout, že ulice Na Hvězdárně a možná i Na Lahovské budou používány lidmi z blízkého
okolí pro příjezd na Pražský okruh
a v konečném důsledku v nich vzroste
doprava. Tento dopad nelze vyloučit,
avšak podle dopravních studií by nárůst neměl být dramatický. Na druhou stranu se stávající komunikace
stanou bezpečnější, protože se zvětší
výhledy při výjezdu ze zahrad a především se budou chodci bezpečně
pohybovat po chodnících s veřejným
osvětlením. Dále se zlepší dopravní
propojení na Lochkov, Slivenec a v konečném důsledku to umožní spojení
autobusem až na Barrandov, kde je
dostupné množství služeb pro občany (obchody, školy, poliklinika, bazén
atd.). Maximální přípustná rychlost
zůstane na 30km/h a budeme prosazovat, aby bylo použito maximum
opatření pro další zklidnění dopravy.
Dalším pozitivním důsledkem je, že
se otevře možnost legálně upravovat
chaty a pokud to velikost pozemku
umožní i budovat rodinné domy. Snad
tím skončí období neregulované a nelegální výstavby, které mnohdy poškozuje sousedské vztahy.
CHTĚLI bychom vás vyzvat, abyste
nám zasílali své nápady, dotazy a náměty, které zprostředkujeme projektantům a zastupitelstvu naší městské
části, a maximum z nich nechali zapracovat do projektu a podmínek stavebního povolení. Připomínky zasílejte
e-mailem na sdruzeni@lahovska.info
nebo kontaktujte Jiřího Barcala telefonicky (737 200 490).
JIŘÍ BARCAL

Chuchelský
pohár 2015
V SOBOTU 12. září se konal na Vltavě
ve Velké Chuchli osmý ročník rybářských závodů. Počasí rybářům přálo, a možná proto
se letos sešel u vody velký počet účastníků.
O poháry a věcné ceny bojovalo čtrnáct dospělých a třináct dětí.
ZÁVODNÍ ÚSEK a prostor pro občerstvení
připravil Milan Jurčík se spolupracovníky z ﬁrmy Honda. Vzhledem k tomu, že vrbový háj
a přilehlé břehy, kde tento závod každoročně
pořádáme, byl značně zarostlý, patří jim velký
dík za práci, kterou při vysekání místa konání
závodu odvedli.
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří také Robertu
Pořízkovi, který se postaral o občerstvení. Podle ohlasů účastníků se mu povedl mimo jiné vynikající guláš.
SAMOTNÉHO pořadatelství závodu se
opět ujali Láďa Houška a Marcel Šíma, kteří
měli na starosti vážení úlovků a vyhlašování
výsledků.
VÝSLEDKY CHUCHELSKÉHO POHÁRU
Kategorie dospělí
1. místo
Pavel Nálepka
2. místo
Jiří Růžek
3. místo
Milan Jurčík
Kategorie děti – chlapci
1. místo
Fanda Fatka
2. místo
Jirka Humhal
3. místo
Lukáš Fatka
Kategorie děti – dívky
1. místo
Eliška Benčatová
2. místo
Eliška Štiková
3. a 4. místo Kristýna Forejtová
Anička Štiková
Největší počet úlovků Jiří Růžek
Největší úlovek
Pavel Nálepka
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří
také přiložili ruku k dílu. Přijměte pozvání na další devátý ročník, který se bude konat opět v příštím roce po prázdninách.
TEXT: PETR ŠTIKA
FOTO: JAN ZÁGLER
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Kvalitou nabitý dostihový
podzim startuje!
Tradičně poslední srpnovou neděli byla v Conseq Parku Velká Chuchle zahájena
druhá polovina letošní metropolitní dostihové sezóny a už nyní se mohou všichni
příznivci těšit na mimořádnou nabídku kvalitní podívané, protože během osmi
dostihových dnů (do konce října) se uskuteční čtrnáct dostihů nejvyšší kategorie!
HNED 30. srpna to bude závěrečný
a nejdelší klasický dostih, jubilejní 70.
Pegas St. Leger (2800 m) pro tříleté
koně, jehož hvězdou by měl být skvělý
hnědák trenéra Josefa Váni Touch of Genius, který dokázal vyhrát Derby v Praze
i Bratislavě.
V NEDĚLI 6. září se pod záštitou
pražské primátorky Adriany Krnáčové
uskuteční Dostihový festival s nejlepšími mílaři i vytrvalci, kteří změří síly
v 37. ročnících Velkých cen: hl. m. Prahy
CK Martin Tour (1600 m) a Conseq českého turfu (2400 m).
I DALŠÍ neděle 13. září obsahuje
ve svém programu dvě „jedničkové“ položky: 9. Zlatý pohár EŽ Praha - nejdelší
a nejlépe dotovaný tuzemský dostih přes
proutěné překážky a již 94. Svatováclavskou cenu (1200 m), jež je nejprestižnější

českou sprinterskou zkouškou a obhajovat loňské vítězství by v ní měl populární
„kocour“ Mikesh.
UNIKÁTNÍ akcí pak bude – výjimečně
v sobotu – 26. září Evropský pohár žokejů,
jehož program tvoří pouze dostihy elitní
kategorie, do nichž jsou pozváni nejlepší
jezdci starého kontinentu!
TRADIČNÍ rozloučení se sezónou obstará 25. října 95. Cena prezidenta republiky, přičemž v rámcovém programu
se uskuteční i první ročník Velké národní
steeplechase Josefa Váni Agrofert 2015.
TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH DNÍ:
září: 20, 26
říjen: 4, 18, 25
Více informací najdete na adrese
www.velka-chuchle.cz.
(ZLA)

Dvojnásobný klasický hrdina
– vítěz Českého i Slovenského
derby Touch of Genius by měl být
favoritem 70. Pegas St. Leger.
(Autor: Jiří Kurzweil - TMM)

AKCE

AKCE
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CHUCHELSKÉ ZÁVODIŠTĚ PLNÉ KOL
Říká se, „když nejde o život, jde.. vlastně nejde o nic“. Ale když
se řekne KOLO PRO ŽIVOT, to znamená, že se jedná o sérii
cyklistických závodů. A právě jeden díl tohoto sportovního klání
byl odstartován 25. července na chuchelském závodišti.
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V NEJRŮZNĚJŠÍCH kategoriích včetně
závodů pro děti, se zúčastnilo 1716 mužů,
žen a dětí. V hlavním závodě Chuchle
- Karlštejn a zpět, který byl rozdělen
na dvě kategorie, 37 km a 53 km se postavilo na start, který provedl starosta
Velké Chuchle, celkem 1246 závodníků.
Na tu hlavní trasu dlouhou 53 km se vydalo 835 mužů a žen. Ve startovním poli
bylo také 20 mužů starších šedesáti let a 9
žen starších padesáti let. Od úctyhodných
výkonů neodradila závodníky ani dešťová
přeháňka. První závodník z té nejprestižnější soutěže Matouš Ulman dojel do cíle
v čase jedna hodina, padesát minut a jedna vteřina.

v mládežnických kategoriích, takže se
bylo na co dívat. Na závěr proběhlo vyhlašování a dekorování vítězů všech kategorií, kterého se zúčastnil i starosta Velké
Chuchle pan Stanislav Fresl. .

V PRŮBĚHU celého odpoledne se
na klusácké dráze konaly další soutěže

JAN ZÁGLER
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TO, ŽE SERIÁL KOLO PRO ŽIVOT je
oblíbenou sportovní disciplínou dokazuje velký zájem účastníků na všech dílech.
Čest vítězům, sláva poraženým i když
v podstatě o žádné poražené nejde, vítězem je každý, kdo se tohoto závodu
vzniklého z krásné myšlenky zúčastnil.
Pochvala patří i organizátorům, neboť
není lehké zvládnout akci s tak velkou
účastí.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO

Pohádkového
chuchelského lesa
který pořádáme dne

10. ŘÍJNA 2015 od 13 do 16 hodin
První stanoviště bude u Areálu zdraví
odkud se bude pokračovat k lesní ZOO kde
bude poslední stanoviště a sladká odměna.
ZA VŠECHNA PŘÍTOMNÁ STRAŠIDLA
VÁS ZVEME A MOC SE NA VÁS TĚŠÍME!
AKCI POŘÁDÁ:
ČSOP Barrandov, oddíl Sportík
Lesy hl. města Prahy
Pohostinství Kadeřábková
Ladislav Kadeřábek

V neděli 1. listopadu 2015 od 15 hodin
pořádáme v kostele sv. Jana Nepomuckého
v Chuchelském lese

SVATOHUBERTSKÝ
KONCERT LOVECKÉ HUDBY
Koncert bude v podání
profesionálních trubačů p. Pacovského.
Po koncertě budou v lese ukázky
loveckých signálů, vábniček
a povídání o historii lovecké hudby
a signálů.

VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVOU
LESY HL. M. PRAHY
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