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Pietní akty k sedmdesátému třetímu
výročí ukončení druhé světové války
V PÁTEK čtvrtého května v dopoledních hodinách proběhly ve Velké i Malé
Chuchli pietní akty k sedmdesátému
třetímu výročí ukončení druhé světové
války. Kytice ve státních barvách jsou
pokládány na pěti památných místech.
Začíná se u Základní školy Charlotty Masarykové. Za přítomnosti starosty Velké Chuchle Stanislava Fresla, zástupců
starosty Pavla Klána a Martina Šímka
a člena Čsl. obce legionářské Vladimíra
Kratochvíla přednesl svůj projev před
žáky školy Mgr. Tomáš Hromádka. Státní hymnu zazpívala za houslového doprovodu paní Mgr. Dany Martin žákyně Ester
Rosenfeld. Druhá kytice byla položena

STRANA 3
Chuchelské závodiště otevřelo své brány

u památníku na náměstí Chuchelských
bojovníků, tohoto pietního aktu se kromě
již výše jmenovaných zúčastnili také žáci
deváté třídy. Za přítomnosti starosty Stanislava Fresla a jeho zástupce Martina
Šimka byla položena kytice u památníku obětí květnových událostí roku 1945
umístěném v Chuchelském háji. Jmenovaní pánové položili kytice u památníku
v Malé Chuchli a také u pamětní desky
pana Václava Dudka umístěné na domě
ve Zbraslavské ulici v Malé Chuchli.
TICHÝMI PIETNÍMI akty byla vzdána
čest obětem druhé světové války.

STRANA 4
Žáci čtvrtých tříd se proměnili
v jarmarečníky

TEXT A FOTO JAN ZÁGLER

STRANA 7
Podpora péče obyvatel Velké a Malé
Chuchle o plochy veřejné zeleně

STRANA 15
Koně nad Chuchlí a koňský kroužek
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KARNEVALOVÝ DEN
ANEB DVANÁCT ZASTAVENÍ JARA
Krásné slunečné počasí provázelo v neděli jedenáctého března hojný počet
účastníků Karnevalového dne s tématem SPORTOVCI A OLYMPIÁDA,
který byl ve své podstatě jedenáctou masopustní procházkou.
TUTO HEZKOU AKCI pořádali členky a členové chuchelského Sokola. Před
začátkem průvodu si „sportovní masky“
a děti točily na Kole štěstí. Průvod pestrých a nápaditých masek i občanů „v civilu“
se za doprovodu osvědčené kapely vydal
od sokolovny na pochod Velkou Chuchlí.
Vše pokračovalo na dvanácti zastaveních
u domů, které se otevřely a jejich obyvatelé
pozvali účastníky na pohoštění v podobě
mnoha dobrot, jak ve skupenství pevném
tak i tekutém. Všechny dobroty se hostitelům povedly, nabídka byla široká – od sladkých koláčů po zelníky, pomazánky, polévka, uzené maso, sulc. Medvěd a cikánka
poctivě protancovali všechny „hospodyně
a hospodáře.“ Stejně jako na deseti předcházejících procházkách přivítaly poutníky
u domu manželů Malatincových stromy,
na kterých kvetly jitrnice a jelítka. Poslední štací bylo prostranství před restaurací
U Václava, kde se podával chutný guláš,
který uvařil Marcel Šíma a rozdával člen zastupitelstva Robert Pořízek a také trdelník,
na který všechny pozvali Maceškovi.
HEZKOU TEČKOU byla jistě tombola, ve které vyhrával každý, kdo měl lístky.
U svých domovů nás již tradičně uvítali
Hrickovi, Plhoňovi, Lošťákovi, Svobodovi/
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Havlíčkovi/, Belﬁnovi, Schönbauerovi, Krištůfkovi, Riedlbauchovi, Vlasákovi, Humlovi
a Malatincovi. Poslední zastávka byla na guláši v znovu otevřené restauraci „U Václava“.
Tam jako sladká tečka čekal na účastníky
stánek s trdelníky manželů Maceškových.
DĚKUJEME VŠEM domům, které otevřely a všechny pozvaly. Dále děkujeme
za spolupráci Honzovi Benešovi za výrobu
pozvánky, panu Freslovi za podporu kapely
a guláš, Šímům za otevření restaurace, Janoušům za podporu, prostě všem dalším,
kteří se podíleli. Děkujeme městské policii
za pomoc při organizaci průvodu.
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří masopustní kapele, která hrála a zpívala celou neděli
a cvičitelkám a dětem za přípravu.
S ČISTÝM SVĚDOMÍM mohu dodat,
že se tato akce setkala s velkým úspěchem
a nikdo nelitoval, že se jí zúčastnil. Pořadateli patří právem uznání a poděkování.
ZA DOPLNĚNÍ článku děkuji náčelnici chuchelského Sokola paní Martině
Schönbauerové.
TEXT A FOTO JAN ZÁGLER

Rekonstrukce
dětského hřiště
u mateřské školky V Úvoze
V průběhu letošního roku dojde k rekonstrukci dětského hřiště u mateřské školky, které
slouží v dopoledních hodinách pro potřeby
MŠ a v odpoledních pro veřejnost. V dubnu
proběhla schůzka mezi ředitelkou mateřské
školy Mgr. Pondělíkovou, místostarostou M.
Šimkem a zástupcem projektové kanceláře
ABCD Studio s.r.o., se kterou má MČ pozitivní
zkušenost na výstavbě modulární školy a jídelny. Iniciativní schůzka měla za cíl představit odborníkům návrhy na rekonstrukci hřiště.
Nápadů na širší využití je hodně, ale vše bude
limitováno rozpočtem a případnými stavebními předpisy. Jen pro představu uvádím pár
návrhů: vybudování malého amﬁteátru pro
potřeby školky, školy, ale i veřejnosti. Vybudování přístřešku, sloužícího jako zázemí pro
návštěvníky, včetně pevné toalety s umyvadlem. V neposlední řadě pak doplnění areálu
novými herními prvky.
Pro ﬁnanční krytí plánované rekonstrukce
byla v rozpočtu naší městské části pro r. 2018
schválena zastupiteli částka 900 tis. Kč, ale
v průběhu prvních měsíců letošního roku se
podařilo úspěšně zažádat o účelovou dotaci
z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 1,8 mil. Kč, které tedy budou použity přednostně.
MARTIN ŠIMEK, 1.MÍSTOSTAROSTA
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OCENĚNÍ

Městská policie oceňovala
spolupráci i strážníky v Koruně
MEDAILI „ZA ZÁSLUHY“ 3. stupně
převzali: Stanislav Fresl, starosta městské
části Praha - Velká Chuchle, npor. Jiří Svoboda, DiS., velitel místního oddělení PČR
Praha - Radotín, Bc. Oldřich Kinduch, velitel
HS č. 8 Radotín, strážník okrskář Antonín
Hruška a strážník okrskář Bohumír Bielik.

CENY PŘEDÁVAL ředitel Obvodního
ředitelství Městské policie Praha 5 Zdeněk Hejna (pod jeho gesci spadá i správní
obvod Prahy 16) spolu se spoluorganizátorem akce starostou MČ Praha 16
Mgr. Karlem Hanzlíkem.

V kulturním středisku Radotín
ve středu 28. března poděkovala
pražská městská policie kolegům
policistům, hasičům, zástupcům
místních samospráv i strážníkům.
Medailemi „Za zásluhy“ 3. stupně
byla oceněna jejich dlouholetá
nadstandardní spolupráce
i výjimečné pracovní nasazení.

RADOTÍNSKÝ STAROSTA Karel Hanzlík pogratuloval všem oceněným a poděkoval jim za práci. ,,Všem oceněným
je potřeba poděkovat, tak jako desítkám
dalších strážníků, policistů a hasičů, kteří
svědomitě vykonávají svoji těžkou profesi
a ve složitých situacích, které se nevyhnou
ani správnímu obvodu Prahy 16, jsou našimi nejbližšími a spolehlivými pomocníky,
řešící nastalé situace“, zmínil v závěru svého proslovu starosta Hanzlík. Myslel tím
především povodňové situace na Vltavě
a Berounce, které v řadě případů končily
i evakuacemi obyvatel.
ČERPÁNO ZE STRÁNEK MČ PRAHA 16

CHUCHELSKÉ ZÁVODIŠTĚ
OTEVŘELO SVÉ BRÁNY
NÁVŠTĚVNÍKY přivítala nově zrekonstruovaná restaurace a další drobné změny. Prvním dostihem odpoledne byla Cena
Velké Chuchle pro tříleté nezvítězivší koně
na 1800 metrů. Zahajovací dostih nezačal
dobře pro mladou žokejku Kateřinu Hlubučkovou a trenérku Lenku Horákovou. Jejich
kůň Orson odmítl poslušnost u startovních
boxů, zbavil se své jezdkyně, od startovních
boxů utekl a dostihu se nezúčastnil. Z devítičlenného pole získal vítězství hnědák TOP
ONE, stáje TVD a.s. Vítězného koně trénuje

polský trenér Grzegorz Wroblewski, který
do sedla vítěze povolal svého krajana několikanásobného polského šampiona Szcepana Mazura. Výrok rozhodčí byl boj-hlava,
čas 01:52,10 Čestné ceny majiteli, trenérovi
a jezdci vítězného koně předával starosta
Velké Chuchle Stanislav Fresl.
HLAVNÍM DOSTIHEM odpoledne byl
91. GOMBA HANDICAP PRIMÁTORKY
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, pro čtyřleté
a starší koně na 1200 metrů. Do startovních

Po zimní přestávce se příznivci dostihového
sportu dočkali zahájení dostihové sezóny
i na chuchelském závodišti. Po dostihovém
dni na závodišti v Lysé nad Labem
a Mosteckém hipodromu se osmého dubna
konaly dostihy ve Velké Chuchli.
boxů vstoupilo jedenáct koní a jezdců. Po vyrovnaném boji si palmu vítězství odnesl sedmiletý hnědák MASTER OF GOLD, stáje
TVD a.s. trenéra Grzegorze Wroblewského.
V sedle vítěze nebyl nikdo jiný než žokej Szcepan Mazur. Výrok rozhodčích. Boj- 3/3 –
½ čas : 01: 10,67...
DOSTIHOVÉ ODPOLEDNE, které se
konalo za podmračeného počasí s poměrně slušnou návštěvou, mělo na programu
sedm dostihů. Velmi pěkný výkon předvedl
mladý, ještě žákovský, jezdec David Liška,
který zvítězil ve čtyřech dostizích.
DOSTIHY na chuchelském závodišti budou pokračovat každou neděli a první polovina sezóny vyvrcholí 24. června devadesátým osmým ročníkem Českého derby. Jak
vidno, příležitostí navštívit chuchelské závodiště je dost. Tak na shledanou při některém
z dostihových dnů.
TEXT A FOTO JAN ZÁGLER
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ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZÁJEM byl opět velký. Děvčátka
i chlapci, kteří v doprovodu rodičů k zápisu přicházeli, dostávali pořadová čísla,
podle kterých byli k zápisu voláni. Zápis
se konal ve třech třídách a jedna třída
sloužila jako kreslírna, ve které budoucí
žáčci kreslili obrázky podle své představy. Ty potom sebou nosili k zápisu.
U zápisu samotného, zatímco rodiče
vyplňovali s jednou paní učitelkou dotazník, druhá paní učitelka se věnovala
žáčkovi. Za dobu mojí přítomnosti se

Ve čtvrtek pátého dubna se konal
zápis žáků do první třídy Základní
školy Charlotty Masarykové.

vše odehrálo v pohodě a bez slziček.
Na budoucích prvňáčcích byla vidět
dobrá práce mateřské školy.
PODLE VYJÁDŘENÍ ŘEDITELKY základní školy se k zápisu dostavilo padesát
žáků. Předpokládá se, že rodiče šesti žáků
budou požadovat pro své dítě odklad. Pokud dobře počítám a nic se již nezmění,
mělo by v září nastoupit do první třídy čtyřicet čtyři žáků. Takže to vyjde opět na dvě
třídy.

NASTÁVAJÍCÍM PRVŇÁČKŮM si
dovoluji popřát, aby si ještě těch několik
zbývajících měsíců užívali v pohodě mateřskou školu a v září nastoupili do prvních
tříd bez obav a bez pláče.
TEXT A FOTO JAN ZÁGLER

VYDAŘENÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli osmnáctého března nepřipomínalo počasí blížící se první
jarní den, ale to vůbec nevadilo účastníkům dětského karnevalu, který
v tělocvičně DTJ uspořádalo aktivní Rodinné centrum Velká Chuchle.

DĚTI nejrůznějšího věku v hezkých
maskách se během odpoledne jistě
dobře pobavily. Bavili se také rodiče, kteří své děti doprovázeli. Hezkou zábavu
nejrůznějším maskám připravil moderátor odpoledne. Pozadu nezůstalo ani připravené občerstvení. Velký úspěch měla
paní vizážistka, u jejíhož stolku byl stále
zástup zájemců o úpravu vzhledu.
PŘÍPRAVA takové úspěšné akce
stojí mnoho hodin práce a starostí.
Nutno dodat, že se vynaložené úsilí
pořadateli dětského karnevalu vrátilo v podobě dobré zábavy všech zúčastněných. Rodinné centrum Velká
Chuchle si tak plným právem může
do seznamu svých aktivit zapsat další vydařenou akci.
TEXT A FOTO JAN ZÁGLER
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ŽÁCI ČTVRTÝCH TŘÍD
SE PROMĚNILI V JARMAREČNÍKY
NENÍ TO TAK DLOUHO, co se v Základní
škole Charlotty Masarykové konala Vánoční
kavárna. Neuplynulo ve Vltavě mnoho vody
a na dveře zaklepaly velikonoční svátky, což
byla příležitost pro žáky čtvrtých tříd, aby
uspořádali oblíbený Velikonoční jarmark.
V ÚTERÝ 27. března se nejen chodby ale
i některé třídy proměnily v jarmark, na kterém
čtvrťáci jako zkušení jarmarečníci nabízeli
moc hezké a vkusné předměty s velikonoční
tématikou za velmi příznivé ceny. Nezapomnělo se ani na krásně vypadající i výborně
chutnající zákusky a bábovky, takže i chuťové
buňky si na jarmarku přišly na své.

VELIKONOČNÍ JARMARK byl bezesporu výbornou a vydařenou akcí.
Čtvrťákům patří pochvala a jednička
s hvězdičkou. Za pochvalu stojí i nabízený školní časopis. Autoři článků, převážně žácičtvrtého až šestého ročníku
dokázali, že i v tomto mladém věku mají
zájem o dění kolem nás.
JSEM PŘESVĚDČENÝ, že z Velikonočního jarmarku odcházeli spokojeni kupující a spokojenost byla i na straně prodávajících. A o tom to je.

Plavání seniorů 65+
Zastupiteli MČ byla na 4. zasedání schválena ﬁnanční podpora plavání chuchelských seniorů (věk
65+) v Aquaparku Barrandov na Praze 5. Každému zájemci ve věku nad 65 let s trvalým pobytem
ve Velké či Malé Chuchli bude umožněno zakoupit
v sekretariátu úřadu MČ vstupenky ve zvýhodněné
ceně 40 Kč/ks v maximálním počtu 4 ks na jeden
kalendářní měsíc. Vstupenky jsou určeny pro plavání seniorů po dobu 60 min.
ÚMČ PRAHA – VELKÁ CHUCHLE

TEXT I FOTO JAN ZÁGLER

Školní družina v příštím školním roce
Pro nadcházející školní rok 2018/19 je potřeba řešit problém s umístěním školní družiny. Současná
družina má svoji učebnu v dočasné modulární (kontejnerové) budově ZŠ v areálu K8 a ta musí být
od září k dispozici nové třídě prvňáčků.
PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU je tak nutné
najít nový prostor. V rámci kapacity ZŠ se
žádný volný prostor nenabízí. MČ proto
uvažuje o jiných variantách, konkrétně se
jedná o 1) přidání dalšího patra na modulární budovu, 2) umístění družiny v Klubovém domě, 3) vybudování nové místnosti
v areálu K8. Varianty 1) a 3) jsou náročné
jak ﬁnančně, tak také časově a legislativně. Varianta 2) není vhodná pro účel školní
družiny, vzhledem ke stavu budovy a především okolí.
V SOUČASNÉ DOBĚ řešíme s projektovou kanceláří ABCD Studio s.r.o., možnost
využití současné šatny dočasné jídelny
v areálu K8 jako místnosti pro družinu. Tato
varianta se jeví jako nejschůdnější. V loňském roce vybudovaný nový prostor šatny
je dostatečně velký a splňuje požadavky
na osvětlení a na hygienické zázemí. Je

ovšem nutné vytvořit nový prostor na odkládání obuvi a oděvu, tedy šatnu pro
družinu. K tomu se nabízí sousední volná
skladová místnost, která se může s minimálními investicemi stavebně upravit.
ČEKÁ NÁS tedy urychlené vypracování
projektu pro změnu užívání části stavby, který bude hotov v průběhu května.
Následně musí být vybrán zhotovitel a je
předpoklad, že v červenci bude možné získat povolení k užívání upravených prostor
od příslušných orgánů státní správy (hygienická stanice, požární ochrana, odbor
výstavby Radotín).
SPOLU s těmito úpravami, se bude muset
vymezit v rámci jídelny jednoduchý prostor
sloužící jako šatna pro strávníky.
MARTIN ŠIMEK, 1. MÍSTOSTAROSTA
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PROTIPOVODŇOVÉ
OPATŘENÍ V DOLNÍ ČÁSTI
VELKÉ CHUCHLE
Po četných urgencích a několika písemných
dotazech ze strany pana starosty Fresla bylo
konečně přistoupeno k realizaci protipovodňového opatření zabraňujícímu hromadění spodních a srážkových vod v oblasti ulic Starolázeňská a K Zahradnictví. V dané lokalitě v současné
době probíhají geodetické práce, které mají
za cíl přesně zmapovat výškové poměry lokality. Veškeré náklady na tuto činnost jsou hrazeny
přímo z prostředků rozpočtu hl.m. Prahy bez
participace naší městské části.

REVITALIZACE
OBLASTI LIBŘE
RESP. V OBLASTI POVODÍ
LIBEŘSKÉHO POTOKA
V jarních měsících zahájila své práce na zpracování krajinářské studie paní Klára Salzmann
se svým týmem. Proběhly opakované prohlídky
dané oblasti a byly dožádány dostupné podklady od Institutu plánování a rozvoje (IPR). První
výstupy z práce týmu odborníků jsou očekávány v průběhu letních měsíců t.r.

Rekonstrukce
komunikace
Na Cihelně
Poměrně zdlouhavě připravovaná rekonstrukce horního úseku ulice Na cihelně (pozn. celý
úsek nad připojením ul. Dolomitová) se dostala do fáze ﬁnalizace projektových prací, které
zajišťuje projekční kancelář DOPRAVNÍ FILIP
s.r.o. Projektová dokumentace je připravována
pro územní a stavební řízení a v rámci tohoto
procesu probíhají připomínková jednání s dotčenými orgány. Plánovaná rekonstrukce je
ﬁnancována přímo z prostředků rozpočtu hl.m.
Prahy a spadá do gesce Odboru technické výstavby – OTV). Časová představa OTV o realizaci stavebních prací závisí na úspěšném projednání a předpokládá se v r. 2019.
MGR. PAVEL KLÁN, 2. MÍSTOSTAROSTA
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Sázení lípy k 100. výročí
vzniku Československé republiky
V rámci 4. zasedání zastupitelstva MČ proběhla diskuse o návrhu vysadit na území Chuchle
(Velké či Malé) památný strom – lípu u příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky. Důležitou otázkou je především umístění památného stromu. Zastupitelé MČ a vedení radnice
touto cestou oslovují širokou chuchelskou veřejnou s žádostí o pomoc s výběrem místa
pro tento strom. Své návrhy prosím zasílejte na email info@chuchle.cz. Děkujeme.

ROZŠÍŘENÍ KLIDOVÉ ZÓNY
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V MALÉ CHUCHLI
V prosinci minulého roku byly zahájeny zemní práce na zanedbaném pozemku v rozsahu cca 400 m2. Jedná se o urovnání nerovností terénu, zavezení humusem, osetí travou, osazení izolační zeleně – vzrostlých stromů a keřů, odpočinkových laviček
a umístění převezených herních prvků od ZŠ. Upravený pozemek navazuje na stávající
dětské hřiště. Tím vznikne další odpočinková plocha pro občany a výletníky. Práce
byly v prvním čtvrtletí 2018 z provozních a administrativních důvodů (získání souhlasu
SŽDC a životního prostředí ÚMČ Praha 16 – Radotín ) pozastaveny. V současné době
byly zemní práce obnoveny s předpokladem dokončení v červnu 2018.
PAVLA MACHÁNKOVÁ, ÚMČ PRAHA-VELKÁ CHUCHHLE,
ODBOR ŽP, ODBOR STAVEBNÍ A SPRÁVY MAJETKU

Přesun herního prvku
ARTY ze školy na dvůr K8
V SOUVISLOSTI s plánovanou přístavbou
základní školy bylo nezbytné odstranit herní
prvek ARTY v areálu školy umístěný před
bývalou přízemní budovou, která sloužila
v posledních letech jako družina. Na tomto
místě bude již brzy zařízení staveniště. Herní prvek je stále v dobrém stavu a vzhledem
k cenám podobných zařízení byla škoda jej
zlikvidovat. Po dohodě mezi MČ a ZŠ a dále
po konzultaci s revizním technikem v oboru
dětských hřišť bylo odsouhlaseno přesunutí
herního prvku do areálu K8, kde je dočasně
umístěna modulární budova školy.
HERNÍ PRVEK byl vybourán z původního místa stavební technikou a převezen
na místo nové. Zde bylo nutné částečně
odtěžit a srovnat terén, vybourat základy
budovy, která zde kdysi stála. Následně

byl herní prvek ukotven a zabetonován
a byla budována tzv. dopadová plocha.
SOUČÁSTÍ ÚPRAV je také úprava stávající zchátralé zdi podél Vrutice, aby okolí
herního prvku bylo pro děti bezpečné.
Po dokončení stavebních prací a provedení vstupní revize, bude hřiště v průběhu
května předáno k užívání.
FINANČNÍ KRYTÍ celé akce se opět
podařilo dojednat s hl.m. Prahou, z jejíhož
rozpočtu bylo městské části poskytnuto
450 tis. Kč. Tato částka pokryje kromě
přesunu herního prvku i zbudování malé
multifunkční herní plochy z bezpečného
povrchu SmartSoft.
MARTIN ŠIMEK, 1. MÍSTOSTAROSTA
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STRUČNĚ Z RADNICE

Dostavba a přístavba Výstavba
základní školy Charlotty Masarykové
V únoru 2018 nabylo právní moci stavební povolení na dostavbu ZŠ. Následně
byla objednána kompletní administrace výběrového řízení veřejné zakázky
u společnosti DPU REVIT s.r.o. Na mimořádném jednání zastupitelstva
městské části konaném 12. 4. 2018 byla zastupiteli schválena Zadávací
dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou
v otevřeném řízení, jejíž součástí je také závazný vzoru Smlouvy o dílo.
V SOUČASNÉ DOBĚ probíhá výběrové
řízení s termínem podání nabídek do 15.
5. 2018. Došlé nabídky jsou hodnoceny
komisí a nabídka vyhodnocená jako nejvýhodnější bude předložena zastupitelům
k odsouhlasení. Dne 27. 4. 2018 proběhla
prohlídka místa plnění zájemci o zhotovení
stavby. Z jejich hojné účasti lze usuzovat
na výrazný zájem o získání zakázky. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným a schváleným zhotovitelem by mělo proběhnout
do konce měsíce. V průběhu června pak
bude zhotoviteli předáno staveniště a dojde k zahájení stavebních prací.
SOUČÁSTÍ schválené zadávací dokumentace jsou také termíny plnění. Stavba
je rozdělena do dvou etap. V první etapě
bude provedena nástavba nad stávající
přístavbou jídelny až do výše hlavní budovy. Součástí této etapy je vybudování nové
kuchyně, jídelny, čtyř kmenových a dvou
specializovaných učeben, šaten a zázemí.

Termín dokončení první etapy je stanoven
na 30. ledna 2019.
DRUHÁ ETAPA obsahuje vybudování
nového pavilonu propojeného s hlavní budovou spojovacím krčkem. Součástí nového pavilonu bude tělocvična, dvě kmenové
a jedna specializovaná učebna a zázemí.
Termín dokončení druhé etapy je stanoven
na 31. července 2019.
FINANCOVÁNÍ realizace výstavby je zajištěno z prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy, která nám v průběhu roku
2016 a 2017 poskytla dostatečné ﬁnanční
krytí potřebné pro zahájení realizace výstavby. V současné době disponuje městská
část částkou převyšující 43 mil. Kč. O další
prostředky bude žádáno v průběhu roku
v návaznosti na postup výstavby.
MARTIN ŠIMEK, 1. MÍSTOSTAROSTA

protihlukových stěn
Strakonická
Poměrně dlouho dobu se řeší projekt vybudování protihlukového opatření podél Strakonické silnice. Investorem této akce je TSK, pro
kterou řeší projektovou a inženýrskou činnost
společnost Novák & Partner. Ta podala již
v roce 2016 žádost o vydání Územního rozhodnutí u Odboru výstavby v Radotíně. Od té doby
proběhlo několik jednání s následným prodloužením termínu pro dodání všech kladných vyjádření od účastníků řízení. Bohužel požadovaná
vyjádření projekční kancelář stále nedodala.
Poslední lhůta pro dodání je 31. 5. 2018 a podle
sdělení odboru výstavby se dá předpokládat,
že žádost o vydání ÚR bude zamítnuta. Podle posledních dostupných informací je v této
věci zásadní nesouhlasné stanovisko Institutu
plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a také
Povodí Vltavy. Hlavním problémem je snaha
vybudovat protihlukové stěny v místě napojení
ul. Dostihová, kde se protihluková stěna dostává do kolize s instalovanými protipovodňovými opatřeními. MČ požádala projektanta akce
o zaslání upravené verze dokumentace po projednání s IPR.
MARTIN ŠIMEK, 1. MÍSTOSTAROSTA

MGR. PAVEL KLÁN, 2. MÍSTOSTAROSTA

Podpora péče obyvatel
Velké a Malé Chuchle o plochy veřejné zeleně
PO POZITIVNÍCH ohlasech v loňském
roce bude i v tom letošním městská část
podporovat péči o veřejnou zeleň ze strany obyvatel Velké a Malé Chuchle. Pilotní
projekt v loňském roce ukázal, že myšlenka
ohodnotit naše sousedy drobnou pozorností je nejen milá, ale i všeobecně přínosná, neboť přináší prospěch i ostatním
obyvatelům, kteří se sice projektu aktivně
neúčastní, ale jeho výsledky mohou zaznamenat ve svém okolí. Projekt bude podporován a kontrolován obdobným způsobem

jako vloni. Zájemci o účast v tomto projektu
tedy mohou opět navštívit odbor životního
prostředí (pí. Machánková) a sdělit, které
části veřejných ploch v letošním roce poskytnou svou péči. Odměnou jim za jejich
laskavou péči bude i v letošním roce dárková poukázka na nákup zboží v projektovém
hobbymarketu HORNBACH podle jejich
uvážení, která bude předána všem zúčastněným v projektu na přelomu října – listopadu tohoto roku.
MGR. PAVEL KLÁN, 2. MÍSTOSTAROSTA
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Přehled usnesení č. 2/2018
z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne
26.3.2018.
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI:

2/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 2/2018 byli dva
členové zastupitelstva, a to p. Pavel Klán
a p. Martin Melichar.
2/1-2 schvaluje,
aby zapisovatelem zápisu č. 2/2018 ze
zasedání zastupitelstva byl tajemník ÚMČ
p. Vilém Schulz.
2/1-3 schvaluje
vyřazení bodu 5 (Zadání podmínek veřejné zakázky na zhotovitele přístavby
základní školy) z dnešního programu zasedání zastupitelstva z důvodu nekompletnosti podkladových materiálů.
Návrh usnesení nebyl přijat.
2/1-4 schvaluje
doplnění programu zasedání o bod „Vyjádření zastupitelstva MČ k Pokračování územního řízení na stavbu nazvanou
„BYTY CHUCHLE“ s jeho zařazením jako
bod 2.
2/1-5 schvaluje
program 2. zasedání ZMČ podle návrhu
uvedeného v pozvánce ze dne 19.3.2018
s doplněním bodu 2 a s navrženým přesunem původního bodu 5 za bod 2.
2/1-6 schvaluje,
v souladu s bodem 11) článku XI Zápis
a usnesení ze zasedání zastupitelstva,
„Žádost o doplnění písemného zápisu
z jednání Zastupitelstva Městské části
Praha – Velká Chuchle ze dne 12.2.2018“
předloženou Mgr. Martinem Melicharem
k rukám tajemníka ÚMČ zaevidovanou
podatelnou ÚMČ dne 19.3.2018 (č.j.
00505/2018 – viz příloha).
2/2a souhlasí s tím,
aby pan David Franc na dnešním zasedání
ZMČ sdělil své vyjádření k projednávanému bodu 2.
2/2b souhlasí s tím,
aby pan Mario Hais na dnešním zasedání
ZMČ sdělil své vyjádření k projednávanému bodu 2.
2/2c trvá
na současně platném územním rozhodnutí vydaném pod č.j. 003692/11/
OVDŽP/Čr a nesouhlasí s jeho změnou
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evidovanou pod sp. zn. 016691/17/
OVDŽP/Mh, protože není v souladu
s plány rozvoje obce, mj. protože pro
plánované navýšení počtu obyvatel není
v MČ části dostatečná občanská vybavenost a developer ji svým záměrem ještě
snižuje, dále navržené místo pro dopravu
v klidu je na spodní hranici určené normou a tím potencionálně zvyšuje riziko
přetížení okolních komunikací a dále
zvyšuje zátěž příjezdových komunikací
do Chuchle včetně křížení železniční trati.
2/3
bod byl stažen z programu zasedání.
2/4-1 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 21.3.2018, rozpočtové úpravy č.
2/2018 (viz příloha).

dotace ve výši 15.000,- Kč spolku Český
svaz chovatelů, ZO Velká Chuchle (IČ
04537190), Starochuchelská 7, 159 00
Praha 5 – Velká Chuchle na podporu
činnosti v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
2/4-5b schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 21.3.2018, poskytnutí dotace
ve výši 8.000,- Kč spolku Rodinné centrum Chuchle, z.s. (IČ 3438554), Starochuchelská 7, 159 00 Praha 5 – Velká
Chuchle na organizaci JARNÍ SLAVNOSTI 2018 - maškarní bál se soutěžemi,
tancem, tombolou a dalšími aktivitami
pro děti předškolního a mladšího školního věku v prostorech DTJ Velká Chuchle
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2/4-2a schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 21.3.2018, Základní škole Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240/38,
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle převedení zůstatku ﬁnančního rozpočtu za rok
2017 ve výši 49.096,68 Kč do rozpočtu
pro rok 2018 na nutné provozní výdaje.

2/4-5c schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 21.3.2018, poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč spolku TJ Sokol
Chuchle (IČ 71191852), Starochuchelská
96/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
na podporu celodenní akce (sportovně-poznávací výlet na zámek Hluboká nad
Vltavou a okolí) v květnu 2018 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.

2/4-2b schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 21.3.2018, Mateřské škole Velká
Chuchle, Na Cihelně 456/17, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle čerpání nevyčerpaných ﬁnančních prostředků od zřizovatele
pro rok 2017 ve výši 110.464,46 Kč, a to
na posílení mzdových prostředků pro
rok 2018 (mzdy – 81.244,- Kč a odvody –
29.220,46 Kč).

2/4-5d schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 21.3.2018, poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč spolku TJ Sokol
Chuchle (IČ 71191852), Starochuchelská
96/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
na podporu činnosti TJ v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

2/4-3 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 21.3.2018, Inventarizační zprávu
z jednání Ústřední inventarizační komise o výsledcích provedené inventarizace majetku a závazků MČ Praha – Velká
Chuchle za rok 2017, které se konalo dne
31.1.2018.

2/4-5e schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 21.3.2018, poskytnutí dotace
ve výši 7.139,- Kč ZO Českého zahrádkářského svazu (IČ 45770484), 159 00
Praha 5 – Velká Chuchle (org. č. 805021)
na podporu činnosti pro rok 2018 (stavební práce – opravy v zahrádkové osadě Třešňovka) a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.

2/4-4 bere na vědomí,
na základě stanoviska ﬁnančního výboru
ze dne 21.3.2018, Záznam z jednání o ﬁnančním vypořádání hospodaření městské části Praha – Velká Chuchle za rok
2017 ze dne 5.3.2018 za účasti zástupců
MČ a HMP.
2/4-5a schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze dne 21.3.2018, poskytnutí

2/4-5f schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč
paní Nicole Růžičkové (IČ 04569903),
V Údolí 464/32, 165 00 Praha 6 - Suchdol (koňský kroužek Koně nad Chuchlí Na Cihelně, 159 00 Velká Chuchle – Praha
5) týkající se činnosti a provozu koňského
kroužku pro děti v průběhu roku 2018
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Návrh usnesení nebyl přijat.

2/4-5g schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze dne 21.3.2018, poskytnutí dotace
ve výši 50.000,- Kč paní Nicole Růžičkové
(IČ 04569903), V Údolí 464/32, 165 00
Praha 6 - Suchdol (koňský kroužek Koně
nad Chuchlí - Na Cihelně, 159 00 Velká
Chuchle – Praha 5) týkající se činnosti a provozu koňského kroužku pro děti
v průběhu roku 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
2/4-5h bere na vědomí
zápis č. 2/2018 ze zasedání ﬁnančního výboru ZMČ konaného dne 21.3.2018 v budově ÚMČ Praha - Velká Chuchle.
2/5-1 schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku ze
dne 21.3.2018, uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemena mezi MČ Praha – Velká Chuchle,
U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 – Velká
Chuchle, obchodní ﬁrmou PREdistribuce,
a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
(IČ 27376516) a společností ALGON, a.s.,
Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 (IČ
28420403) týkající se přeložky součásti
distribuční soustavy podzemního kabelového vedení 1kV v trase délky cca 9 m
na obecních pozemcích parc.č. 1215/1
a 564/10 v k.ú. Velká Chuchle za jednorázovou náhradu ve výši 2.250,- Kč bez DPH.
2/5-2
bod byl stažen z programu zasedání.
2/5-3 vydává,
na základě doporučení výboru majetku ze
dne 21.3.2018, souhlasné stanovisko k žádosti Oddělení využití a správy pozemků
odboru hospodaření s majetkem MHMP
ze dne 1.3.2018 (č.j. MHMP 342808/2018)

týkající se prodeje pozemku parc.č. 1145/7
v k.ú. Velká Chuchle o výměře 182 m2 vlastníkovi sousedních pozemků.
2/5-4a vydává,
na základě doporučení výboru majetku
ze dne 21.3.2018, nesouhlasné stanovisko k žádosti Oddělení využití a správy
pozemků odboru hospodaření s majetkem MHMP ze dne 9.2.2018 (č.j. MHMP
266247/2018) týkající se prodeje části pozemku parc.č. 160/7 v k.ú. Velká
Chuchle, a to z důvodu existence přístupového prostoru pro jednotku HZS v případě likvidace lesního požáru.
2/5-4b bere na vědomí
zápis č. 2/2018 z jednání výboru majetku
ZMČ konaného dne 21.3.2018 v budově
ÚMČ Praha – Velká Chuchle.
2/6-1 bere na vědomí
zápis č. 1/2018 z jednání výboru územního plánu konaného dne 14.2.2018.
2/6-2 bere na vědomí
zápis č. 1/2018 z jednání výboru sociálního a bytového konaného dne 26.2.2018.
2/6-3a schvaluje,
na základě doporučení výboru školského
ze dne 19.3.2018, „Kritéria pro přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole
Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17, 159 00
Praha 5 – Velká Chuchle pro školní rok
2018/2019“ (příloha zápisu) a bere na vědomí oznámení ředitelky mateřské školy
o termínu „Zápisu do MŠ Velká Chuchle pro
školní rok 2018/2019“ (3. květen 2018).

2/7-1 schvaluje,
na základě podané žádosti společnosti TMM s.r.o., Radotínská 69/34, 159 00
Praha 5 – Velká Chuchle (IČ 25164449)
ze dne 7.2.2018, konání cvalových dostihů na závodišti Velká Chuchle v roce 2018
včetně termínové listiny dostihů od 8. dubna do 28. října 2018.
2/7-2 bere na vědomí
tajemníkem ÚMČ zpracovaný a starostou MČ schválený Vnitřní předpis
o finanční kontrole č. 1/2018 upravující
povinnosti Městské části Praha – Velká Chuchle vyplývající ze zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, a to
s nabytím platnosti a účinností dnem
1.3.2018.
2/7-3a souhlasí
s odložením hlasování o memorandu
proti těžbě štěrkopísků na soutoku Berounky a Vltavy na příští řádné zasedání
ZMČ z důvodu nedostatku podkladových
materiálů.
Návrh usnesení nebyl přijat.
2/7-3b souhlasí
s připojením se Městské části Praha –
Velká Chuchle k memorandu proti těžbě
štěrkopísků na soutoku Berounky a Vltavy s názvem „Memorandum pro zřízení
chráněné oblasti přirozené akumulace
vod říční nivy dolní Berounky“ předloženého předsedou z.s. Život na soutoku (IČ
22607366), Výpadová 1329/8, 153 00
Praha 5 - Radotín.
Návrh usnesení nebyl přijat.
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz

2/6-3b bere na vědomí
zápis z jednání výboru školského konaného dne 19.3.2018.

STANISLAV FRESL, STAROSTA
MARTIN ŠIMEK, 1. ZÁSTUPCE STAROSTY

Přehled usnesení č. 3/2018
z 3. zasedání (mimořádné) Zastupitelstva
městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 12.4.2018.
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI:

3/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 3/2018 z mimořádného zasedání zastupitelstva byli dva
členové zastupitelstva, a to p. Martin Šimek a p. Ladislav Kadeřábek.
3/1-2 schvaluje,
aby zapisovatelem zápisu č. 3/2018 z mimořádného zasedání zastupitelstva byl
tajemník ÚMČ p. Vilém Schulz.

3/1-3 schvaluje
program 3. zasedání (mimořádné) ZMČ
podle návrhu uvedeného v pozvánce ze
dne 5.4.2018 s jeho doplněním o bod 3
(povolení klusáckých dostihů).
3/2 schvaluje
Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou
v otevřeném řízení v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, pro zakázku s názvem „Dostavba
ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240/38, Praha – Velká Chuchle“ včetně závazného vzoru smlouvy o dílo.

3/3 schvaluje,
na základě podané žádosti spolkem Česká klusácká asociace, z.s., Radotínská
69/34, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
(IČ 00537004) ze dne 29.3.2018, konání klusáckých dostihů na závodišti Velká
Chuchle v první části roku 2018 včetně
termínové listiny dostihů od 28. dubna
do 11. srpna 2018.
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
STANISLAV FRESL, STAROSTA
MARTIN ŠIMEK, 1. ZÁSTUPCE STAROSTY
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Přehled usnesení č. 4/2018
ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne
23.4.2018.
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI:

4/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 4/2018 byli dva členové zastupitelstva, a to p. Jiří Barcal a p. Robert Mařík.
4/1-2 schvaluje,
aby zapisovatelem zápisu č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva byl tajemník ÚMČ p. Vilém Schulz.
4/1-3 schvaluje
program 4. zasedání ZMČ podle návrhu uvedeného v pozvánce ze dne 16.4.2018.
4/2-1 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze
dne 18.4.2018, rozpočtové úpravy č. 3/2018
(viz příloha).
4/2-2 schvaluje,
na základě doporučení ﬁnančního výboru
ze dne 18.4.2018, poskytnutí dotace ve výši
25.000,- Kč spolku DTJ Velká Chuchle z.s. (IČ
45241147), K Vápence 208/23, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle na provoz tělocvičny
provozované tělovýchovnou jednotou v roce
2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
4/2-3 souhlasí,
dle doporučení ﬁnančního výboru ze dne
18.4.2018, na základě žádosti ze dne 9.4.2018
s tím, aby MČ Praha – Velká Chuchle sdělila
Odboru rozpočtu MHMP, že nemá žádné připomínky ke „Zprávě o plnění rozpočtu hl. m.
Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl.
m. Prahy za rok 2017 – závěrečný účet“.
4/2-4 bere na vědomí,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze
dne 18.4.2018, Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha – Velká
Chuchle, v Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle, se sídlem U Skály 262/2, Praha 5, za období od 1.11.2017 do 31.12.2017
uskutečněného ve dnech 30.10.2017 –
16.11.2017 a ve dnech 6.3.2018 – 16.3.2018
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 zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
v platném znění, pověřenými zaměstnanci
Odboru kontrolních činností MHMP.
4/2-5 bere na vědomí,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze
dne 18.4.2018, informaci o stavu a obsahu
účtů 168 (opravné položky k nedokončenému
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dlouhodobému majetku) a 194 (opravné položky k odběratelům) požadované členem
ZMČ panem Ing. Jiřím Barcalem na minulém
řádném zasedání ZMČ v průběhu projednávání inventarizační zprávy za rok 2017.
4/2-6a bere na vědomí,
na základě doporučení ﬁnančního výboru ze
dne 18.4.2018, informace týkající se návrhu
realizace „Podpory péče o plochy veřejné zeleně ze strany obyvatel Velké a Malé Chuchle“
v roce 2018.
4/2-6b bere na vědomí
zápis č. 3/2018 ze zasedání ﬁnančního výboru ZMČ konaného dne 18.4.2018 v budově
ÚMČ Praha - Velká Chuchle.
4/3-1 souhlasí,
na základě doporučení výboru majetku ze
dne 18.4.2018, s trvalým snížením nájemného panu V. B. za pronájem pozemku parc.č.
998/46 v k.ú. Velká Chuchle z důvodu enormního výskytu černé zvěře a s tím spojenými
problémy a komplikacemi s údržbou pozemku, a to o 1.000,- Kč s účinností od 1.5.2018.
4/3-2 nesouhlasí,
na základě doporučení výboru majetku ze
dne 18.4.2018, se zřízením služebnosti stezky
a cesty na pozemku parc.č. 998/43 v k.ú. Velká Chuchle v ulici U Bažantnice s tím, že odbor stavební a správy majetku (budovy, haly,
stavby) ÚMČ prověří současný stav (stavební
povolení) příjezdu na soukromý pozemek (napojení pozemků parc.č. 998/43 ve vlastnictví
MČ a parc.č. 998/38 ve vlastnictví žadatele).
4/3-3a nesouhlasí,
na základě doporučení výboru majetku ze dne
18.4.2018, s prodejem části pozemku parc.č.
1145/1 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 56,3 m2
z důvodu zachování případné dopravní obslužnosti sousedních pozemků parc.č. 236 a 237.
4/3-3b bere na vědomí
zápis č. 3/2018 z jednání výboru majetku
ZMČ konaného dne 18.4.2018 v budově
ÚMČ Praha – Velká Chuchle.
4/4 souhlasí
s připojením se Městské části Praha – Velká
Chuchle k memorandu proti těžbě štěrkopísků
na soutoku Berounky a Vltavy s názvem „Memorandum pro zřízení chráněné oblasti přirozené akumulace vod říční nivy dolní Berounky“
předloženého předsedou spolku Život na soutoku (IČ 22607366), Výpadová 1329/8, 153 00
Praha 5 - Radotín.
4/5 bere na vědomí
informace zástupců společnosti ISTAR s.r.o.
(jednatel dodavatele realizujících sanační

a revitalizační práce I. etapa), společnosti
SATRA spol. s r.o. (zpracovatel dokumentace
stavby), MHMP (ředitel odboru technické vybavenosti a referentka oddělení technického
a kontrolního téhož odboru) a HMP (radní pro
oblast infrastruktury, technické vybavenosti
a životního prostředí) týkající se minulého,
současného a budoucího stavu stavby nazvané „Stavba č. 0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle“.
4/6-1 bere na vědomí
uzavření ÚMČ ve dnech 30.4.2018
a 7.5.2018 z důvodu nařízeného čerpání
dovolené (Interní sdělení č. 4/2018) podle ustanovení § 217 a následujících zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, všem zaměstnancům MČ zařazeným
do ÚMČ a uvolněným zastupitelům městské
části (starosta, první místostarosta), tj. v den
před státním svátkem (Svátek práce) a v den
před státním svátkem (Den vítězství), a to mj.
z provozních důvodů.
4/6-2 bere na vědomí
Pozvánku na oslavu květnových událostí
v roce 2018 obsahující harmonogram pietních aktů k uctění památky obětí druhé světové války (4. května 2018 od 10.45 hodin
u základní školy), která byla mj. uveřejněna
na webové stránce MČ.
4/6-3 bere na vědomí
současný stav příprav oslav 100. výročí Dne
vzniku samostatného československého
státu (1918) ve spolupráci s kronikářem MČ
a Základní školou Charlotty Masarykové, výzvu prvního místostarosty pro všechny členy
místního zastupitelstva včetně předsedy
výboru životního prostředí, kultury a sportu,
občanům Velké a Malé Chuchle a zástupcům příspěvkových a neziskových organizací
k předložení návrhů na zajištění a organizaci
oslav výročí odboru vnitřní správy a sociálních věcí ÚMČ a bere na vědomí současný
stav příprav oslav 125. výročí založení jednotky SDH ve Velké Chuchli v rámci pravidelně
organizované akce ke dni dětí v Chuchelském areálu zdraví.
4/6-4 schvaluje
zakoupení 100 ks zvýhodněných vstupenek
za cenu 60,- Kč do Aquaparku Barrandov,
Sídliště Barrandov, K Barrandovu 8, 152 00
Praha 5 - Hlubočepy a jejich poskytování
chuchelským seniorům s příspěvkem MČ
na sjednané zvýhodněné vstupné ve výši
20,- Kč při splnění následujících podmínek:
• trvalý pobyt MČ Praha – Velká Chuchle,
• dosažení věku 65 let a více,
• maximální počet 4 zvýhodněných vstupů
v jednom kalendářním měsíci.
Zpracoval: Ing. Vilém Schulz
STANISLAV FRESL, STAROSTA
MARTIN ŠIMEK, 1. ZÁSTUPCE STAROSTY
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AEROBIC TEAM
PRAHA – ČINNOST 2018
DĚTI NA STARTU

Ve spolupráci se základní školou ve Velké
Chuchli jsme otevřeli projekt Děti na startu. Cvičení je zaměřeno na všeobecnou
pohybovou přípravu dětí předškolního
a mladšího školního věku a na všestranný
rozvoj pohybových schopností a dovedností. Hodiny nejsou zaměřeny na úzkou
ranou sportovní specializaci, nezaměřujeme se ani na výkon a porovnávání pohybových schopností mezi dětmi. U dětí
se snažíme rozvíjet základní pohybové
schopnosti, motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu. Děti vedeme k celoživotnímu pozitivnímu vztahu k pohybu
a k trávení volného času. V současné
době kroužek navštěvuje celkem 33 nadšených chuchelských dětí. Ve spolupráci
se základní školou budeme s projektem
Děti na startu pokračovat i v dalším roce.
Velikou měrou projekt Děti na startu ﬁnančně podpořil ÚMČ Praha - Velká
Chuchle. Za ﬁnanční příspěvek jsme
mohli zakoupit cvičební pomůcky určené
přímo pro cvičení s dětmi.
Lekce probíhají 1x týdně 60 minut.

činnosti dětí. Děti připravujeme na práci
v týmech a na soutěžní kategorie. Pro kvalitní přípravu se snažíme zajistit veškeré
pomůcky a dostatečný počet trenérů pro
efektivnější práci v menších skupinkách
dětí. Příprava dětí předškolního věku je
pro klub nepostradatelná. Věková kategorie 4-7 let. Tréninky probíhají 2x týdně
60 minut.

SPORT

KULTURNĚ SPORTOVNÍ AKCE

Každoročně pořádáme Sportovní akademii oddílu Aerobic Team Praha, Mikulášskou a Vánoční akademii. Spoluprací se
podílíme na závěrečné akademii základní
školy ve Velké Chuchli.
Kulturně sportovní akce jsou nedílnou
a důležitou součástí klubového roku. Děti
i závodníci mají možnost ukázat výsledky
společné snahy a rodiče podpořit své děti
v plnění snů a cílů. Možnost mladších dětí
vidět a podpořit své starší kamarády je pro
děti velice přínosná a motivační. Trenéři
a vedení klubu pak tato setkání využívají
i pro budování přátelských vztahů s rodiči
dětí a závodníků.
TEXT I FOTO: VERONIKA BURIŠ

POHYBOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Klademe důraz na správný rozvoj všech
pohybových schopností a dovedností
dětí předškolního věku dle věkových zákonitostí. Děti seznamujeme s principy
a základy aerobiku a hudebně pohybových vztahů. Snažíme se o pestrý fyzický
i psychický vývoj dětí v rámci klubu. Zabezpečení pravidelné vedené sportovní
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Budoucnost Chuchle
a Metropolitní plán
Letos v létě se bude rozhodovat o budoucnosti Velké i Malé Chuchle. Magistrát zveřejnil na internetu
http://plan.iprpraha.cz ucelenou podobu nového územního plánu, tzv. Metropolitního plánu a nabídl
jej městským částem i jednotlivým občanům k diskusi. Tento plán určí, jak se bude měnit tvář Chuchle
v následujících deseti nebo i více letech. Rád bych za sebe vyzdvihl důležitost diskuse a podpořil váš
zájem o podobu budoucího Metropolitního plánu.
JAKO ZASTUPITEL mám nejblíže
k území osady Lahovské na konci ulice
Na Hvězdárně, kde jsem vyrostl a posledních 17 let trvale bydlím. Se mnou
i další desítky lidí na více než pětině pozemků chatové osady, která vznikala
od 50. let minulého století.
BOHUŽEL JE TOTO území dlouhodobě na chvostu zájmu úřadů a je jako
poslední v pořadí pro investice do komunikací, veřejných prostor a inženýrských
sítí. To i přesto, že jsou průjezdní komunikace intenzivně využívány přilehlými
částmi Radotína a zbytku Velké Chuchle.
Důsledkem jsou zdevastované komunikace, zarostlé krajnice a věčný konﬂikt
mezi automobilovou dopravou a chodci.
NENÍ DIVU, když zdálky působí území
zanedbaně. Působí tak i mnohé zahrady
těch, kteří nemají zájem „chatařit“ v podmínkách téměř provizorních přístřešků,
které v mládí postavili sami nebo jejich
předci v době absolutního nedostatku
všeho. Na pozemcích, které se rozlohou mnohdy blíží k 2000 m2 chtějí dle
mého názoru oprávně budovat domky
pro trvalé bydlení. Ti, kteří vlastní menší

pozemky, chtějí mít často domek, kde
by s komfortem splachovacího záchodu
a sprchy s teplou vodou trávili víkendy
nebo celou letní sezónu.
NÁVRH Metropolitního plánu dělí území
osady Lahovské zcela nelogicky na dvě
poloviny. Ta bližší nové výstavbě luxusních domů projektu Vily Chuchle má převzít charakter tohoto území a připouští
vznik obytné čtvrti charakteru „zahradní
město“. Druhá část, oddělená od té první vedením vysokého napětí, má zůstat
zahrádkářskou osadou, za níž opět navazuje rezidenční čtvrť Radotína. Rozdělení nijak nectí žádnou jinou přirozenou
hranici a současné rozmístění trvale bydlících nebo pozemků vhodných pro bydlení je v obou částech stejné. Ptám se
proto, proč umělá čára na papíře rozděluje dnešní obyvatele mezi ty privilegované a ostatní? Už dost otazníků mezi lidmi
způsobilo půlroční administrativní vakuum z roku 1999, které umožnilo transformaci asi deseti chat na rodinné domy.
JSEM PŘESVĚDČEN, že by měl nový
Metropolitní plán především respektovat přání současných obyvatel. Tím je

kombinace obytné a rekreační čtvrti, která umožní vznik novým domům k trvalému bydlení vedle pozemků, které budou
obývané pouze sezónně a budou prioritně sloužit k rekreaci. Pokud jsou v Praze
běžná území kombinující bydlení s administrativně-obchodními objekty, proč by
jiná nemohla kombinovat obytnou funkci
s rekreační? To by podle mého názoru
byla nejlepší volba pro území celé osady
Lahovské. Nic navíc nebrání tomu, aby
vznikly dodatečné regulativy, které zabrání výstavbě nevhodně velkých domů
na malých pozemcích a ztrátě přírodního
charakteru území. Vznik takových doplňujících regulativů z pera naší městské
části nový Metropolitní plán připouští
a podporuje.
KONTAKTUJTE své zastupitele i Úřad
městské části Praha – Velká Chuchle
nebo přímo vy sami do 26. července
2018 podejte připomínky k Metropolitnímu plánu. Jen tak můžete pozitivně
ovlivnit budoucnost celé Malé i Velké
Chuchle.
ING. JIŘÍ BARCAL,
ZASTUPITEL

České klusácké derby bude opět ve Velké Chuchli
Poslední dubnovou soboru (28. 4. 2018) byla zahájena letošní česká klusácká
dostihová sezóna, v jejímž průběhu se uskuteční nejméně 8 dostihových dnů
na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli, a to včetně Českého klusáckého derby,
vrcholu každé dostihové sezóny v tradičním termínu na začátku září. Klusácké
derby se tak vrací do Prahy po pěti letech.
PŘI ZAHAJOVACÍM klusáckém dostihovém
dni 28. dubna byla hlavním dostihem Velká dubnová cena Magistrátu hlavního města Prahy jako
výraz velkého poděkování hlavnímu městu Praha, které letos opět klusáckému sportu ﬁnančně pomohlo zásadním způsobem. Rádi jsme –
stejně jako v loňském roce – pojmenovali jeden
z dostihů Cena městské části Velká Chuchle.
Úvodním dílem byl zahájen seriál dostihů pro
plemeno francouzský klusák, většinovým sponzorem tohoto dostihového seriálu je francouzská
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autorita LeTrot, která významnou měrou podporuje
české dostihy pro francouzské klusáky a také český chov francouzského klusáka již třináctým rokem.
V Ceně městské části Velká Chuchle zvítězil kůň
DEXTER, jehož vedl jeho majitel a jezdec Jiří Svoboda. Čestnou cenu vítězi předal starosta Velké
Chuchle Stanislav Fresl.
NEJBLIŽŠÍM klusáckým dostihovým dnem bude
sobota 26. 5. se soubojem našich nejlepších klusáků v hlavním dostihu Velké ceně primátorky hlavního

města Prahy – právě vítěze tohoto dostihu loni
paní primátorka osobně dekorovala a věříme,
že v letošním roce tento slavnostní ceremoniál
zopakuje. S velkým napětím je očekáván start
v zimě importovaného amerického hřebce, devítiletého tmavého hnědáka Nato Dream (US),
který obohatil tochovickou stáj rodiny Volfových. Je to nejrychlejší klusák, který kdy startoval na české půdě, doprovází ho úctyhodný
osobní kilometrový rekord 1:10,6, a zatím vydělaných téměř 6 mil. Kč na dostihových výhrách.
Již samozřejmostí je vstup na klusácké dostihy
zdarma. Ze slavnostního dostihového dne 26.
5. bude vysílán pořad v České televizi. Více se
dozvíte na webové stránce České klusácké
asociace - www.czetra.cz.
(HP)

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

Z CHUCHLE

NA ZÁKLADĚ hlasování z výboru územního plánu odeslal starosta Fresl primátorce hlavního města Prahy dopis s požadavkem- snížit vrchol skládky odtěžením
na kótu 300 metrů (tak vysoká je Homolka,
a TKO asi 353 m). To prý nejde – skládka by
smrděla občanům Chuchle.

Skládka Chuchle
NA ZASTUPITELSTVU dne 23.4.2018
byl zařazen bod jednání „Revitalizace
skládky Chuchle“. Na jednání zastupitelstva se dostavila paní radní Plamínková
a její poradní tým. Pan Ing.Frelich, zástupce investora, obšírně hovořil o povolení na pěstební zásahy, ale proč kácet
křoviny po obvodu skládky- aby zde nežili
divočáci? Po obvodu tělesa skládky není
prakticky žádná zemina, a křoviny se zde
za 30 let uchytily zcela náhodně. Ale to by
bylo dlouhé vysvětlování, co strom k životu potřebuje.
PAK ZASTUPITELŮM obce a několika
přítomným občanům paní radní začala vysvětlovat, kolik práce i o Vánocích věnovala
paní Králová zpracováním žádosti o stomilionovou dotaci. Jak prospěšné bude

vybudovat na skládce rekreační prostor
pro obyvatele Prahy.
MOŽNÁ TOMU nerozumím, a proto jsem
se přihlásil jako občan s několika dotazy.
Kdy a jak byla obec se záměrem revitalizace seznámena? Ano byla, na obec dorazila
složka podkladů, ale až po mém dotazu dle
zákona o informacích na paní radní! Další
otázka zněla, zda na bourání opěrné zdi je
třeba povolení – odpověď - není třeba.

DNES ALE JIŽ existují technologie k bezproblémovému odtěžení a separaci skládky. Jen jsem zachytil informaci z tisku, že
laguny na Ostravsku budou za 400 milionů
odtěženy a odvezeny do spalovny.
CELÝ PROSTOR mezi Homolkou a Chuchelským hájem byl v minulosti přirozeným
prostorem k proudění vzduchu do naší kotliny. To skládka TKO znemožnila a ještě se
zvýší? Mám několik dost důležitých dotazů
na orgány státní správy. S obsahem odpovědí si čtenáře dovolím seznámit příště.
ING. JIŘÍ ŠPAŇHEL

NASTALO DLOUHÉ „vysvětlování,“ jak
bude probíhat revitalizace. Celý prostor se
utěsní 50 cm vrstvou jílu, naveze se zemina
a vysází vegetace. Což dle mého odhadu
bude navýšení skládky zhruba o 20 metrů (až
dorostou vysázené stromy). Voda z prostoru
bude odvedena do potoka Vrutice - kudy?

CHUCHELSKÝ
PŘESPOLNÍ BĚH 2018
PO ROČNÍ PŘESTÁVCE SE 22. DUBNA
2018 VRÁTIL NÁŠ PŘESPOLÁK
NA CHUCHELSKÉ HOUPAČKY.
Počasí tentokrát vyšlo na 100%, takže si všichni závodníci i diváci dopoledne užívali.
Účast byla ve srovnání s předchozími ročníky
standartní - rozdalo se 65 startovních čísel.
Nejstarší závodníci byli ročník 2004 na trati
800 metrů a nejmladší závodník - ročník 2016
zvládl 90 m trať zatím jen do tří čtvrtin, a pak
dorazil do cíle v náruči maminky. V cíli dostal
každý účastník pitíčko a sušenku.
Novinka pro tento ročník byla štafeta složená z různých ročníků. I toto je velmi napínavá
a divácky oblíbená disciplína, jejíž průběh celá
louka prožívala.
Na stupních vítězů byli závodníci odměněni
diplomem, medailí a věcnou sportovní cenou.
Na krk dostaly účastnickou medaili všechny
děti. Na závěr, kdo z běžců vydržel, si ještě mohl
užít trochu napětí a úspěchu při losování v tombole. I tady na každého něco čekalo.
Tímto bych chtěla využít možnost oznámení, že
přijímáme zájemce o atletiku do našeho oddílu
Atletika Chuchle.
MIRIAM
STEWARTOVÁ, TEL. 739
WWW.CHUCHLE.CZ
13544 848
FOTO: MIREK ŘÍHA
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ
SCHŮZE ZO ČSZ
VELKÁ CHUCHLE

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
CHUCHELSKÉHO SOKOLA
V pátek devátého března se sešli členky a členové TJ Sokol
Chuchle na výroční valné hromadě.
VALNOU HROMADU zahájil starosta Sokola Ing. Miroslav Mendlík, který
přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Zprávu o činnosti za rok
2017 přednesla náčelnice Mgr. Martina
Schönbauerová, která přítomné seznámila i s plánem činnosti na letošní rok.
O činnosti tenisového oddílu přednesla
svoji zprávu Zuzana Kosová. O tom, jak
chuchelský Sokol v uplynulém roce hospodařil hovořila zpráva, kterou přednesla
Ingrid Benešová. Tradičním bodem jednání je gratulace jubilantům, žel tentokrát byla ze seznamu jubilantů přítomna
pouze Zuzana Kosová, ale i ta se dočkala
zaslouženého potlesku.

PRO NEMOC se tentokrát omluvil starosta Velké Chuchle Stanislav Fresl. Jménem chuchelských dobrovolných hasičů
pozdravil výroční valnou hromadu autor
tohoto článku.

V sobotu čtrnáctého dubna se v nově otevřené restauraci U Václava konala výroční členská schůze
chuchelských zahrádkářů. V zaplněném salonku
vedl schůzi předseda zahrádkářů Ing. Bc. Vladimír
Stolín, který také přednesl zprávu o činnosti za rok
2017. Zprávu kontrolní komise a plán na letošní
rok přednesl Mgr. Pavel Hlavička, CSc. Chuchelští zahrádkáři hospodaří ve dvou zahrádkářských
osadách - osadě Třešňovka a osadě Libeř. I přesto, že jejich práce je prospěšná a užitečná a dá
se říci, že mnohdy i náročná, zůstávají chuchelští
zahrádkáři organizací skromnou bez vlastní klubovny. V tomto směru již několik roků spolupracují
s chuchelskými hasiči.
Výroční schůze probíhala v klidné a přátelské pohodě. V diskusi vystoupil starosta Velké Chuchle
Stanislav Fresl. Chuchelským zahrádkářům poděkoval za jejich obětavou práci a popřál do další
činnosti mnoho zdraví a pěstebních úspěchů.
Za chuchelské hasiče přednesl svůj pozdrav autor
tohoto článku.
Úspěchy či neúspěchy zahrádkářské práce jsou
závislé nejen na píli těch, kteří o své zahrádky pečují, ale také na počasí. Závěrem tohoto článku si
dovoluji chuchelským zahrádkářům popřát hodně
zdraví a síly do další práce, a hlavně přízeň počasí.
TEXT A FOTO JAN ZÁGLER

TJ SOKOL CHUCHLE se v žádném případě nemusí za svojí práci stydět, po celá
dlouhá léta své činnosti vždy patřil a stále
patří k předním zájmovým organizacím
Malé a Velké Chuchle. Svůj článek nemohu zakončit jinak, než přáním pevného
zdraví všem členkám a členům a hodně
úspěchů v další činnosti.
TEXT A FOTO JAN ZÁGLER

Vycházka seniorů
do chuchelských lázní
ZA KRÁSNÉHO POČASÍ se konala 22. dubna 2018 vycházka chuchelských seniorů do lázní v Malé Chuchli. Průvodkyní
po historických místech byla zdejší patriotka a velká znalkyně
historie Malé Chuchle paní Helena Kuzníková. Procházku plnou
vzpomínek vhodně doplnilo malé občerstvení v areálu Institutu
vzdělávání a poradenství ČZU, které paní Kuzníková obětavě
připravila. Účastníci navíc měli možnost si prohlédnout terasu
někdejší zahradní restaurace, která není veřejně přístupná. Procházka za historií lázní skončila u pramene a kapličky, většina
účastníků však pokračovala do Chuchelského háje.
TEXT A FOTO TOMÁŠ HROMÁDKA,
KRONIKÁŘ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – VELKÁ CHUCHLE
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Koně nad Chuchlí
a koňský kroužek
RÁDA BYCH vám blíže představila náplň
našeho koňského kroužku, který probíhá
pravidelně po celý školní rok tři dny v týdnu.
Naše děti se během kroužku učí nejen jezdit na koních, ale učí se o koně starat komplexně. Veliký důraz kladu na výuku přirozené komunikace s koněm, též známou
jako horsemanship. Jedná se o speciﬁcký
přístup budování partnerského vztahu
mezi koněm a člověkem, kde děti s koněm
pracují ze země. Cílem je, aby kůň přijal dítě
jako svého přirozeného vůdce a s radostí
a ochotou jej následoval. Děti se učí jemně
ale přesto důsledně prosadit a díky tomu
získávají u koní přirozenou autoritu.
PŘIROZENÁ KOMUNIKACE s koněm
vychází ze stejných principů, které využívají
koně při komunikaci ve stádu. Stádo představuje dynamickou sociální skupinu, která
má vždy jednoho vůdce. Mylně se můžeme
domnívat, že vůdcem stáda se stane nejsilnější a nejdominantnější jedinec, který
si své místo vydobude agresivním jednáním. Vůdce stáda nemá ale ambici mít nad
ostatními jedinci moc, jeho úkolem je stádo
ochránit před nebezpečím a vést ho za potravou a vodou. Proto je ve volné přírodě
ve vůdčí pozici vždy nejstarší klisna, která
má na rozdíl od hřebců zkušenosti s výchovou a opečováváním potomstva, a tak
je vůči členům stáda více empatická. Tato
klisna má nejvíce zkušeností, má vyrovnanou povahu a nenechá se rozhodit každou
maličkostí. Pokud však hrozí nebezpečí,
nepodlehne strachu a s klidnou hlavou vyvede své stádo z nebezpečné situace. To
ostatním koním dodává klid a sílu. Ve svém
jednání je rázná ale spravedlivá. Když klisna vede své stádo, vždy kráčí první a nikdo
ji nesmí předběhnout. Vůdčí klisnu ostatní
členové vždy vnímají jako nejlepšího jedinec ve skupině a s radostí ji poslouchají.
TÉŽ DOMESTIKOVANÉ KONĚ žijící
ve stádu mají vždy svého vůdce a řídí se
stejnými pravidly. Ne vždy ale musí být

ve vůdčí pozici klisna. V našem stádu je
ve vůdčí pozici bílý valach Uragán, který
je i přes přítomnost klisen nejvyrovnanější
a projevuje vysokou míru empatie. Je důležité si uvědomit, že již dva koně tvoří stádo a vždy pouze jeden bude ve vůdčí pozici. Kůň to vnímá stejně, i když se setkává
s člověkem a v jeho očích může být opět
pouze jeden ve vůdčí pozici. Pokud chceme, aby nás kůň poslouchal, musíme se
stát v jeho očích lepším koněm, než je on
sám. Musíme vykazovat stejné vlastnosti,
jaké má vůdce stáda. Tudíž být spravedlivý
ale rázní, obstarávat koni potravu a vodu,
chránit ho a dodávat mu klid a odvahu.
Koně navzájem komunikují pomocí řeči
těla a gest. Ty se může člověk snadno naučit a komunikovat tak s koněm pro něho
přirozeným a tudíž srozumitelným způsobem. Děti se tyto dovednosti učí postupně
pomocí různých cviků, které se s koněm
provádí ze zemně. Například první důležité cvičení je vždy při vodění koně chodit
první a nenechat se od koně předběhnout
či vytlačit.
DÍKY přirozené komunikaci jsou naši koně
velice klidní a ochotně s dětmi spolupracují.
To se projevuje nejen při běžné manipulaci s nimi, ale i při ježdění na jízdárně nebo
v přírodě. Během jezdeckého výcviku se
nikam nespěchá. Důležité je nejdříve získat
pevné základy a nebát se. Děti se učí jezdit
na koni nejprve bez sedla a získat dobrou
rovnováhu. Ze začátku se děti na koních
vodí, poté se učí koně ovládat bez asistence
v kroku, později i v klusu a cvalu. Děti si navzájem pomáhají. Když se jdeme s koňmi
projít do přírody, má vždy jezdec svého pomocníka, který koně vede. Teprve když dítě
získá dostatečně zkušeností, může na koni
jezdit na vyjížďky do přírody i bez vodiče.
DALŠÍ NÁPLNÍ koňského kroužku je
péče o koně. Děti se podílejí na všech aktivitách, které zahrnují čištění koní, úklid
pastvin a kydání přístřešků. Také se učí,

jak se starat o menší zranění nebo o koňská kopyta. Též pomáhají při péči o jezdecké vybavení. Někdy probíhá i teoretická výuka, kde se děti učí popisovat různé
části koňského těla či rozeznávají různé
zbarvení či odznaky. Také se učí, jak se
vyvarovat základním koňským onemocněním a pokud nastanou, jak je rozpoznat
a řešit. Též si povídáme o různých jezdeckých disciplínách a koňských plemenech.
Pokročilé děti mají již teoretickou i praktickou výuku drezurního jezdectví.
Aby se dětem přes letní prázdniny
po koních příliš nestýskalo, mají možnost se účastnit příměstského tábora
a strávit s koňmi celý týden. V letošním
roce proběhnou čtyři tábory, kdy jeden
turnus je pro pár hodně pokročilých
dětí a bude mít spíše formu jezdeckého soustředění, druhý turnus je pouze
pro děti, které navštěvují koňský kroužek a již mají pevné základy. Zbylé dva
turnusy jsou otevřené pro všechny děti
od šesti let, též pro ty, co s koňmi nemají žádné zkušenosti. Stále je možné
se přihlásit na oba turnusy (13. 8. - 17.
8. a 27. 8. - 31. 8.). Během tábora se
děti naučí základům jízdy na koni a přirozené komunikace. Každý den probíhají vyjížďky do přírody nebo jezdecké
lekce a další činnosti s koňmi spojené.
Zbývající čas probíhají táborové hry
a výtvarná dílna s koňskou tematikou.
Čeká nás celodenní výlet s koňmi, opékání buřtů a závěrečná jezdecká ukázka pro rodiče.
NICOLE RŮŽIČKOVÁ

WWW.CHUCHLE.CZ
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Rodinné centrum informuje
JÓGA, ANEB KVALITNĚ SE DÁ
CVIČIT I PŘÍMO V CHUCHLI
ASI NENÍ ČLOVĚKA, který by v současné době neslyšel něco o józe. Jóga je
označení pro fyzickou, mentální a spirituální disciplínu, která má kořeny ve staré
Indii. Toť přesné vysvětlení, které může
kdekoho odradit, ale nenechte se mýlit.
POKUD hledáte cvičení, které vám pomůže protáhnout vaše unavené a bolavé tělo,
ale zároveň si netroufáte na příliš velkou fyzickou námahu je jóga přesně pro vás. Jóga
je, ale i skvělým doplňkovým cvičením pro
ty, kdo fyzickou námahu vyhledávají.
ZA KVALITNÍMI LEKTORY není nutno jezdit desítky kilometrů a složitě řešit
parkování v centru. Stejně jako u ostatních kroužků rodinného centra vybíráme
ty nejlepší, kteří jezdí za vámi a stačí jen
opustit prostor svého domu nebo bytu
a vydat se do Klubového domu.
JÓGA je cvičení pro všechny generace.
Přijďte si vyzkoušet testovací lekci zdarma.

Do kurzů jógy se lze přihlásit i v průběhu
školního roku. Jógu cvičíme jak dopoledne,
tak v podvečer. Stačí si vybrat, který z časů
a dnů vám vyhovuje více.
Pondělí 8.15 – 9.15
Pondělí 19.00 – 20.00
Čtvrtek 19.00 – 20.00
Dětská jóga – úterý 17.00 – 18.00
Udělejte si čas na práci se svým vlastním
tělem a ono se vám odvděčí.

PRÁZDNINY V CHUCHLI
Na dobu velkých letních prázdnin pro vás
připravujeme příměstský tabor s angličtinou, keramikou a jógou.
Tábor se bude konat v termínu:
9. - 13.7.2018
6. - 10.8.2018
CENA: 4 200 Kč (zahrnuje veškerý materiál pro výtvarné činnosti, 2x výpal, celodenní stravu a pitný režim)
Přihlášky a bližší informace na telefonu
734 442 777.
ALICE FISCHEROVÁ

Pohyb koní
v Chuchelském háji
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ÚMČ PRAHA-VELKÁ CHUCHLE
SE ZABÝVÁ PODNĚTY OBČANŮ,
KTERÉ SE TÝKAJÍ POHYBU KONÍ
(A JEZDCŮ) V OBLASTI CHUCHELSKÉHO HÁJE.
Chuchelský háj, jakožto lesní plocha
spadá do režimu, který je upraven lesním zákonem, v němž je pohyb koní
s jezdci vymezen pouze po zpevněných
cestách. Vzhledem k tomu, že v Chuchelském háji se koně s jezdci pohybují
i mimo tyto cesty po pěšinách, resp. nezpevněných stezkách, dochází k poškození jejich povrchu, který pak ztěžuje
pohyb chodců. Problematika je v současné době řešena ve spolupráci s odborem péče o zeleň MHMP. O přijatých
opatřeních budeme informovat.
PAVLA MACHÁNKOVÁ
ÚMČ PRAHA - VELKÁ CHUCHLE, ODBOR
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODBOR STAVEBNÍ A SPRÁVY MAJETKU
(BUDOVY, HALY, STAVBY)

(LEKTORKA KERAMIKY A JÓGY)

Chuchelští hasiči pořádají

DĚTSKÝ DEN
který se uskuteční v sobotu

9.6.2018 od 13:00
v areálu zdraví ve Velké Chuchli.
Přijďte si užít odpoledne, kde si mohou o drobné ceny zasoutěžit děti
všech věkových kategorií! Navíc jako vždy – zmrzlina,
limonáda, na závěr dne opékání buřtů – to vše pro děti zdarma!
pujpujpujpujpujpujpujpujpujpujpujpujpujpujpujpujpujpujpujpujpujpujpujpujpuj
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