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Seznamte se
s druhým místostarostou
V minulém díle seriálu krátkých profilů členů Rady MČ Praha-Velká
Chuchle jsme představili 1. místostarostu Martina Melichara. Na řadě
je další chuchelský rodák – 2. místostarosta Robert Mařík.

Robert vystudoval Střední průmyslovou
školu stavební v Dušní ulici. „Po absolvování školy jsem pracoval chvíli v jedné
stavební firmě, pak jsem přešel do rodinné firmy zaměřené na montáž topení,
vodovodních rozvodů a plynu,“ říká Robert. „V roce 2001 jsem převzal vedení
firmy a vedu ji dodnes,“ dodává.
Celou svou profesní kariéru tak má Robert blízko ke svému původně vystudo-

vanému oboru – ke stavebnictví. A své
zkušenosti se snaží zužitkovat i ve službách městské části Praha-Velká Chuchle. „Do politiky jsem vstoupil proto, že mi
připadalo, že obec začala stagnovat, nic
se tu moc neposouvalo – spoustu let se
nesáhlo na obnovu místních komunikací,
není tu vyřešené parkování a spousta
dalších věcí. Chtěl jsem být také v centru
dění kolem výstavby mimoúrovňového
křížení, nadjezdu-podjezdu,“ vysvětluje,
co ho přimělo ke kandidatuře do chuchelského zastupitelstva. Má za sebou
už jedno volební období jako zastupitel,
v současnosti zastává funkci 2. místostarosty. „Větší politické ambice určitě
nemám. Pokud bych mohl i v dalším volebním období působit v zastupitelstvu
městské části, budu rád, do vyšších pater politiky ale určitě nemířím,“ říká. I ve
funkci místostarosty se zaměřuje především na stavební a technická témata,
která obec řeší. Jedním z těch, která ho

aktuálně zaměstnávají asi nejvíc, je rekonstrukce a přístavba budovy Základní
školy Charlotty Masarykové.
Robert je také aktivním členem sboru
chuchelských dobrovolných hasičů –
členem sboru je již více než pět let a je
zástupcem velitele jednotky. „Jsem aktivní i v Sokole – chodíme si s chlapy
pravidelně zahrát fotbálek,“ dodává. Jeho největším koníčkem pro volný čas je
ale lyžování. „V zimě musím, jak to jen
trochu jde, vyrazit na hory, kdyby to šlo,
klidně bych se na zimu na hory odstěhoval a celou ji jen prolyžoval,“ říká s úsměvem. „Ve skutečnosti na to času moc není, ale daří se nám vyrážet aspoň
o vánočních prázdninách, kdy se na
stavbách stejně nepracuje a činnost firmy je tak utlumená. A pak se občas povede vyrazit s partou kamarádů na lyže
na nějaký ten prodloužený víkend,“ dodává.
(rp)

I Chuchle vyvěsila tibetskou vlajku
V neděli 10. března zavlála nad
úřadem městské části Praha-Velká
Chuchle tibetská vlajka. Chuchle se
tak připojila k mezinárodní kampani
Vlajka pro Tibet.
Celosvětová akce vznikla v západní Evropě v polovině devadesátých let 20. století.
Cílem kampaně je poukázat na porušování lidských práv v Tibetu. Datum vyvěšování tibetské vlajky v rámci akce Vlajka
pro Tibet není zvoleno náhodně – odkazuje k výročí krvavě potlačeného Tibetského národního povstání, k němuž došlo
10. března 1959.
V říjnu roku 1950 napochodovaly jednotky Čínské lidové osvobozenecké armády
do Tibetu, aby podle čínské propagandy
„zachránily tři miliony Tibeťanů před imperialistickým útlakem a zabezpečily ochranu
západní čínské hranice“. Utlačovaní Tibeťané však mnoho radosti nad přítomností
čínských vojsk neprojevovali, naopak, ne-
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spokojenost s čínskou invazí vedla k protičínským nepokojům. Snahy o svržení čínské komunistické nadvlády nad Tibetem
vyústily až v Tibetské národní povstání,
které začalo 10. března 1959. Tibeťané se
obávali, že Číňané chtějí zorganizovat
únos dalajlámy – a vytvořili doslova živý
kordon kolem dalajlámova letního sídla,
paláce v Norbulingce. Sešlo se jich tu na

300 000. Obavy z únosu dalajlámy vzbudila pozvánka na vojenskou přehlídku na
čínské základně, kterou dalajláma dostal
od vedoucích armádních činitelů čínské
armády. Podmínkou totiž bylo, že musí přijít
sám, bez svých osobních strážců.
Čínská armáda byla rozhodnuta odpor
Tibeťanů zlomit za každou cenu. Dalajlámovi se podařilo z obklíčeného paláce
15. března 1959 uprchnout do Indie, kde
našel azyl a založil tibetskou exilovou vládu. 21. března začala čínská vojska palác
ostřelovat – výsledkem bylo na 86 000
mrtvých Tibeťanů, přes milion Tibeťanů
zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru.
K akci Vlajka pro Tibet se česká města
poprvé připojila v roce 1996. Akci v České republice koordinuje spolek Lungta.
Chuchle se k akci loni nepřipojila, letos
podporu kampaně zastupitelstvo schválilo. Celkem letos vyvěsilo tibetskou vlajku
817 radnic a obecních úřadů v Česku.
(mč)
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Noc kostelů
Kostel sv. Jana Nepomuckého

V rámci Noci kostelů bude dne
24. května 2019 připraven program
v obou chuchelských kostelech.
Kostel Narození Panny Marie v Malé
Chuchli je od října 2018 ve správě ortodoxní pravoslavné církve. Proto vás čeká

Kostel Narození Panny Marie
vedle prohlídky kostela informace o pravoslavném křesťanství, ukázka byzantských zpěvů, bohoslužba Večerní, promítání byzantských ikon a výklad o nich,
ochutnávka řeckých postních jídel s informacemi o významu postu v křesťanství...
Kostel sv. Jana Nepomuckého v Chuchelském háji bude otevřen od 17 do

22 hodin. K vidění bude výstava reprodukcí historických pohlednic kostela
a okolí, podle zájmu návštěvníků výklad
historie a prohlídka kostela a hudební
program.
Tomáš Hromádka
Kronikář městské části
Praha-Velká Chuchle

Více informací na www.nockostelu.cz, www.centrumbarrandov.cz/ a www.facebook.com/greekorthodoxprague/
a také na www. chuchle.cz a na facebooku ÚMČ Praha-Velká Chuchle

Kotlíkové dotace jsou tu – nepropásněte příležitost
Letos to budou tři roky, kdy
poprvé vznikla zákonná povinnost
všem, kdo topí pevnými palivy,
objednat si revizního technika,
aby provedl revizi vašeho kotle
na pevná paliva.
Udělejte něco pro sebe a životní prostředí, ve kterém žijete. Dejte sbohem
přikládání a vyměňte starý, neekologický kotel za moderní tepelný zdroj, který
nevyžaduje vaši stálou pozornost a neobtěžuje kouřem vaše sousedy a okolí.
Využijte poslední příležitosti k získání vysoké dotace před zákazem topení uhlím
v emisně nevyhovujících kotlích, stanovené v zákoně a připravovanou vyhlá-

škou magistrátu, s cílem v co nejkratší
době zlepšit čistotu ovzduší v oblastech
s obytnou zástavbou.
V současné době (do konce tohoto roku
nebo do vyčerpání finančních prostředků) probíhá příjem žádostí v rámci druhé
výzvy „kotlíkových dotací“. Na podzim bude zahájen příjem žádostí o „kotlíkovou
dotaci“ v rámci třetí, ale již poslední výzvy!

foto Pixabay

Připravuje se změna v administraci příjmu žádostí. S žadateli bude předem uzavřen smluvní vztah, aby tak byly vyloučeny pochybnosti a posílena jistota „zda se
na mě dostane“. Pochybnosti vyplývají ze
situace v jiných krajích, kde stanovený
počet žadatelů byl naplněn během velmi
krátké doby, i když v Praze je situace jiná.
Lidé bydlící v rodinných domech o výměnu kotlů nejeví přílišný zájem.
Čas je skutečně neúprosný a září 2022
je dalším termínem, od něhož bude zakázáno topit v kotlích 1. a 2. emisní třídy.
Využijte nabízené jedinečné příležitosti,
vyřešte si problém nevyhovujících kotlů
na tuhá paliva dříve, než vám k jejich výměně vznikne zákonná povinnost. Čerpejte dotace, dokud jsou k dispozici!
(MHMP)
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Z jednání zastupitelstva
Do vydání tohoto čísla Chuchelského zpravodaje se uskutečnila dvě
jednání zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle – 25. února
a 25. března. Přinášíme výběr z témat, kterými se zastupitelé zabývali,
a z usnesení, jež přijali. Plné znění zápisu z jednání zastupitelstva,
včetně příloh, plné znění z usnesení i záznam z jednání zastupitelstva
najdete na obecním webu www.chuchle.cz.
Jedním z prvních témat probíraných na
únorovém jednání zastupitelstva bylo
schválení návrhu rozpočtu městské části
na rok 2019. Jak upozornil ve své řeči na
úvod k projednávání finančních záležitostí
Jiří Barcal, rozpočet dává rámec pro čerpání finančních prostředků v roce 2019
pro úřad a veškeré aktivity, do jeho
schválení funguje městská část v režimu
rozpočtového provizoria. Rozpočet vychází z minulých rozpočtů, ze znalosti smluv
a závazků, které městská část má a z nákladů na zajištění chodu městské části
(náklady na zaměstnance, energie apod.).
Rozpočet na rok 2019 byl navržen jako
schodkový – očekávané příjmy jsou ve
výši 18 100 000 Kč (příspěvek magistrátu městské části podle počtu přihlášených obyvatel, očekávané příjmy z poplatků a hospodářské činnosti), očekávané
výdaje jsou nastaveny na rok 2019 na
32 020 000 Kč. K dorovnání schodku
bude použito 14 milionů korun z nevyčerpaných příjmů z minulých let. K návrhu
rozpočtu do 11. 1. předložili návrhy zastupitel Martin Havlina, ředitelka MŠ a vedení MČ s předsedou finančního výboru
ZMČ. Po projednání návrhu rozpočtu
v kanceláři starostky městské části byl
návrh rozpočtu na rok 2019 řádně vyvěšen 24. 1. na úřední desce. Až do termínu
únorového jednání zastupitelstva nebyly
ze strany občanů resp. členů zastupitelstva předloženy další písemné připomínky nebo návrhy na změny. Zastupitelstvo
městské části na základě doporučení finančního výboru ze dne 7. 2. rozpočet
schválilo – s úpravou, resp. přesunem, fi-
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nančních prostředků ve výši 50 000 korun z rezervy (z kapitoly studie, posudky,
PD na rezervu do kapitoly pro spolky) ve
výši 50 000 Kč. Součástí rozpočtu je
i rozpočet sociálního fondu ve výši
90 000 Kč. Zastupitelé zároveň pověřili
Lenku Pěničkovou z odboru účetnictví
a správy majetku ÚMČ zpracováním podrobného rozpisu schváleného rozpočtu
na rok 2019 v plném členění dle vyhlášky
o rozpočtové skladbě. Zastupitelé na
únorovém jednání schválili také plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019
a rozpočtový výhled MČ Praha-Velká
Chuchle na léta 2020–2024.
Dostavba školy
Tématem, které bylo probíráno jak na
únorovém, tak na březnovém jednání
chuchelského zastupitelstva, byla rekonstrukce a přístavba základní školy Charlotty Masarykové. Ta v současné době
pokračuje podle harmonogramu prací.
Kvůli nedostatkům v projektové dokumentaci a v důsledku nedostatečné přípravy stavby ze strany bývalého vedení
městské části a projektové kanceláře dochází k navyšování rozpočtu na stavbu –
v současné době celková cena navýšení
činí podle změnových listů 3 925 985 Kč
bez izolace střechy přístavby. Na základě
permanentního jednání s dodavatelem
stavby byly zajištěny konkrétní úspory
v oblasti gastra, vzduchotechniky a v rámci budoucí realizace fasády.
Podle názoru současného vedení MČ
naplňuje podpis smlouvy o dílo s dodavatelem stavby bez zajištění finančních

prostředků na celou stavbu ze strany
bývalého vedení MČ podstatu porušení
rozpočtové kázně, neboť na realizaci
stavby nyní chybí cca 77 mil. Kč. MČ podala již dvě písemné žádosti o investiční
dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy, je ale velmi pravděpodobné, že z celkového objemu 500 mil. Kč pro celou Prahu nebude
městské části celková potřebná výše finančních prostředků přidělena.
Zastupitelé vzali na únorovém jednání
zastupitelstva na vědomí informace druhého místostarosty a předsedy výboru
stavebního Radka Maříka o současném
stavu dostavby ZŠ Charlotty Masarykové a také informace zástupce advokátní
kanceláře Martina Solila z advokátní
kanceláře Solil, Linke, Richtr & spol.
s poznatky, průběhem jednání a doporučeními týkající se řešení problematiky
uzavřené smlouvy se společností NOSTA-HERTZ spol. s r.o. na odborný technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby. Na
březnovém jednání zastupitelstva pak
zastupitelé na základě doporučení finančního výboru ze dne 18. 3. schválili
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne
19. 6. 2018 uzavřené mezi MČ PrahaVelká Chuchle a společností NOSTA-HERTZ. Tímto dodatkem byl odstraněn
problém statutárního orgánu (povinná
autorizace ve stavebnictví pro výkon
TDI) a promítnuty dohodnuté slevy z důvodu původních komplikací.
SK Čechoslovan Chuchle
Na únorovém jednání zastupitelstva seznámil Martin Solil z advokátní kanceláře
Solil, Linke, Richtr & spol. zastupitele s výsledky jednání se zástupci spolku Čechoslovan, vedení MČ a Odborem výstavby,
dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha
16-Radotín a se současným právním stavem mezi spolkem a městskou částí. Na
základě získaných informací a posouzení
všech dostupných podkladů z minulého
období (kontrolní výbor, písemně zpracované analýzy smluvní advokátní kanceláří,
stanovisko Odboru kontrolních činností
MHMP atd.) a aktuálních materiálů týkající se problematiky spolku sdělil možné varianty řešení týkající se převzetí, provozu,
příp. dalšího pronájmu vlastní fotbalové
plochy a přilehlé budovy rekonstruované
po povodních v roce 2002 v souvislosti
s vyřešením vlastnických vztahů všech
dotčených nemovitostí dohodou, resp.
soudní cestou – to i z důvodu v současnosti probíhajících exekucí a dluhů spolku
(mj. za spotřebovanou vodu odebranou od
PVK v letech 2017–2018) s cílem opětovně provozovat ve Velké Chuchli soutěžní fotbal. Zastupitelstvo vzalo informaci
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zástupce advokátní kanceláře týkající se
současného stavu SK Čechoslovan
Chuchle na vědomí.
Mimoúrovňové křížení
Předseda výboru mimoúrovňového křížení ZMČ seznámil přítomné s výsledky
jednání konaného dne 26. 2. 2019 na
Magistrátu hl. m. Prahy za účasti náměstka primátora pro oblast dopravy
Adama Scheinherra, zástupců MČ Praha-Velká Chuchle (starostka, místostarostové, předseda výboru dopravy
ZMČ), TSK, IPR, PČR a SŽDC týkající
se mimoúrovňového křížení železničního trati ve Velké Chuchli vzhledem
k harmonogramu přípravy mimořádně
důležité stavby „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“. Z časových důvodů a vzhledem
k nízkému počtu členů neproběhlo jednání výboru. Zároveň navrhl potvrzení
usnesení schváleného zastupitelstvem
MČ v roce 2014.
Zastupitel Jiří Špaňhel se odmítl zúčastnit hlasování týkající se změny původního

usnesení zastupitelstva z 24. 2. 2014.
Starostka konstatovala porušení zákona
a jednacího řádu ZMČ. Zastupitelstvo se
pak usneslo, že setrvává na schváleném
usnesení zastupitelstva č. 1/2014 ze
dne 24. 2. 2014 s tím, že pouze mění původní text „variantu E TUNEL“ na „variantu PODJEZD“ a ruší poslední větu usnesení v celém znění.
Změna předsedy kontrolního výboru
Na březnovém jednání zastupitelstva
předložila starostka návrh na změnu
předsedy kontrolního výboru ZMČ –
Moniku Krylovou namísto stávajícího
předsedy Martina Havliny.
Zastupitelé odvolali Martina Havlinu
z funkce předsedy kontrolního výboru
ZMČ a jmenovali do této funkce Moniku
Krylovou s účinností od 1. 4.
Z dalších usnesení
Zastupitelé vzali na vědomí:
● Zápis č. 1/2019 z jednání výboru

dopravy ZMČ konaného dne 8. 1.

2019 a č. 2/2019 konaného dne 5. 2.
2019. Výbor se věnoval konkrétní
problematice týkající se např. řešení
tzv. zóny 30, železniční zastávky v Malé
Chuchli, včetně optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Beroun (mimo),
autobusové linky č. 172, včetně rozvoje linek PID v Praze 2019–2029, protihlukových stěn v ulici Strakonická –
Dostihová, protihlukového valu v Malé Chuchli a zklidnění ulice Na Hvězdárně.
Zastupitelé schválili:
● zapojení MČ Praha-Velká Chuchle do

mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet
a vyvěšení tibetské vlajky na budově
úřadu městské části dne 10. března.
● Pravidla pro poskytování dotací
z rozpočtu městské části Praha-Velká
Chuchle.
● Poskytnutí finančního daru ve výši
40 000 Kč Janě Kolínské a Jiřině Kolínské na částečnou úhradu pronájmu
místností v Topičově salonu (Národní 9,
Praha 1, Staré Město) související s výstavou chuchelského občana, malíře
Karla Kolínského, která se uskutečnila
ve dnech 4.–29. 3. za podpory MČ.
● na základě doporučení výboru dopravy ze dne 5. 3. 2019 zřízení dvou parkovacích stání u TJ Sokol Chuchle a tři
parkovacích stání u samoobsluhy časově omezené pro stání na dvě hodiny denně pouze v pracovní dny mezi
8. a 18. hodinou.
(mč)

Zápisy z jednání zastupitelstva v plném znění, včetně příloh,
jsou k dispozici na webu městské části na
www.chuchle.cz/zapis-c-1-ze-zasedani-zmc-ze-dne-25-2-2019.html
a na www.chuchle.cz/zapis-c-2-2019-ze-dne-25-3-2019.html
Plné znění všech usnesení naleznete na
www.chuchle.cz/usneseni-c-1-2019-ze-zasednani-zmc-ze-dne-25-2-2019.html
a na www.chuchle.cz/usneseni-c-2-2019-ze-zasedani-zmc-ze-dne-25-2-2019.html
Zvukové záznamy z obou jednání zastupitelstva jsou k dispozici na adresách
audio.chuchle.cz/2019/zmc_25_2_2019.mp3
a na audio.chuchle.cz/2019/zmc_2_2019.mp3

Hold obětem druhé světové války
Dne 7. května od 17.00 proběhne u pomníku padlým v Chuchelském
háji slavnostní kladení věnců obětem druhé světové války.
Ve společném hrobě tu jsou uloženy
ostatky 25 lidí, kteří položili své životy
v květnovém odboji v roce 1945 na
území Velké Chuchle a blízkém okolí.

Aby místo zůstalo důstojnou připomínkou, nechala městská část vyčistit
a opravit hrobové desky a obnovit písmo na pomníku.

V průběhu dne budou v Chuchli položeny věnce i na dalších pietních místech připomínajících oběti obou světových válek – u pamětních desek
obětem 1. a 2, světové války na budově ZŠ Charlotty Masarykové a u pomníku obětem 1. a 2. světové války na
náměstí Chuchelských bojovníků
(mč)
v Malé Chuchli.
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Jak se uklízelo
v Chuchli

Ukliďme svět, ukliďme Česko
je dobrovolnická úklidová akce,
která probíhá na území celé
České republiky (a dokonce na
pár místech mimo ni). Jejím cílem
je uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek.
Letos se do akce zapojilo přes 65 000
dobrovolníků, kteří v průběhu prvního
dubnového víkendu na 2273 místech
v celé České republice sesbírali dohromady 1120 tun odpadků. Chuchle se k úklidu pro čistší Česko připojila také – z velké
části i díky osobní aktivitě Jiřího Barcala
a Moniky Krylové, kteří „velký jarní úklid“
zorganizovali. Uklízelo se v sobotu 6. dubna, na dvou místech. Jiří Barcal a jím ve-

dená parta dobrovolníků se postarali
o úklid v osadě Lahovská, kde už se začaly množit černé skládky, parta pod vedením Moniky Krylové zase uklízela v Mezichuchelské ulici. Dobrovolníci sesbírali
skoro 50 pytlů odpadu. Odvoz a likvidaci
odpadu zajistila městská část, pytle a pracovní rukavice na úklid odpadků dodali
koordinátoři akce Ukliďme Česko ze spolku Ekosmák a Českého svazu ochránců
přírody. „Všem dobrovolníkům, kteří se do
této akce zapojili a odvedli pěkný kus práce, moc děkuji,“ říká starostka MČ PrahaVelká Chuchle Lenka Felix.
V den velkého úklidu Chuchle probíhal
i odvoz železného šrotu chuchelskými
hasiči, kteří peníze utržené ze sběru železa použijí k financování tradičního dětského dne, který pořádají vždy začát(rp)
kem června.

Letem světem stavebních témat
Od začátku roku probíhají
intenzivní jednání týkající se
problematiky mimoúrovňového
křížení. Součástí jednání je i první
etapa posunu vlakové stanice
a revitalizace železniční trati.
Podrobnosti přineseme v příštím
čísle Chuchelského zpravodaje.
Připravuje se také stavba obchodního
centra Strakonická a výstavba prodejny
Lidl. Vedení obce jedná s investory, aby
obě tyto stavby byly představeny formou veřejné prezentace. Prezentace
obchodního centra Strakonická už pro-
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běhla v době uzávěrky tohoto čísla
zpravodaje, na přípravě veřejné prezentace projektu prodejny Lidl se intenzivně pracuje.
Městská část podporuje výstavbu protihlukových opatření u Strakonické ulice.
Zastupitelstvo městské části vydalo na
základě doporučení výboru stavebního
kladné stanovisko pro územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu protihlukových opatření Strakonická – Dostihová na pozemcích parc.č. 712, 720/2,
1205/1, 1206/1, 1206/11, 1206/12,
1209/3 a 1209/9 v k.ú. Velká Chuchle,
přičemž požaduje přihlédnout ke všem
oprávněným požadavkům dotčených
(rp)
majitelů.

Pravidla
pro pálení
na zahradách
Je tu čas jarního úklidu zahrad
a čas, kdy tráva po zimním spánku
zase začíná růst a vyžadovat
pravidelnou údržbu. Její vypalování
ale nelze doporučit. Přesněji
řečeno – vypalování trávy je
v České republice zakázáno hned
třemi zákony: zákonem o požární
ochraně, zákonem o ochraně
přírody a krajiny a zákonem
o myslivosti.
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona
č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů,
jinak se dopustí přestupku. Za tento
přestupek lze uložit pokutu do výše
25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající
fyzické osoby nesmí plošně vypalovat
porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.
Kontrolované spalování přírodních
materiálů po úklidu zahrad mohou
provádět fyzické osoby za splnění zákonem požadovaných podmínek, na
přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.
A jaká jsou pravidla pro pálení
biologického materiálu?
● velikost hromady klestí je nutno
volit tak, aby shořela v době, kdy je
na místě přítomen dozor
● při náhlém zhoršení počasí nebo
silném větru je pálení nutné ihned
přerušit a oheň uhasit, místo pro
pálení se izoluje pruhem širokým
nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu)
● místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních
látek
● místo pálení lze opustit až po
úplném uhašení ohně,
● po dobu pěti dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení
pravidelně kontrolovat,
● příjezdové cesty vedoucí k místům
spalování nesmí být zataraseny,
● spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo
hospodářských objektů,
● osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalová(mč)
ním pověřena.
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Novinky
z Chuchelského
závodiště
O první dubnové neděli
odstartovala na chuchelském
dostihovém závodišti letošní
dostihová sezona. Otevřel ji
rovinový dostih na 1600 metrů
Cena MČ Praha-Velká Chuchle.
S Petrem Foretem v sedle vyhrála
polská Darina.
Letošní sezona dostihů ve Velké Chuchli
potrvá až do soboty 9. listopadu. Divákům nabídne 14 dostihových dnů se
111 jednotlivými dostihy, v nichž bude
mezi nejúspěšnější aktéry rozdělena celková částka 16 115 000 Kč. „Průměr
výher na jeden dostihový den tak činí
1,151 mil. Kč, což představuje nárůst
o 224 000 Kč, tedy o více než 12 %,
oproti roku 2018,“ podotýká ředitel chuchelského závodiště Martin Pecka.
Rovinové dostihy
Na Velikonoční pondělí na chuchelském
závodišti přichystali bohatý program pro
všechyn dětské návštěvníky – vrcholem
dne pak bylo osm dostihů pro tříleté
hřebce a valachy, sloužící jako přípravný
test adeptům startu v klasické Velké jarní ceně, 30. Memoriál profesora Václava
Michala.
Příznivci rovinových dostihů se už mohou
těšit na první díl Klasické trojkoruny (tři

klasické dostihy, tvořící vrchol výkonnostních zkoušek pro tříleté anglické plnokrevníky: Velká jarní cena, České derby
a St. Leger). Již 98. velká jarní cena Pražské plynárenské odstartuje 11. května.
Atraktivní položkou bude také Memoriál
dr. Otakara Frankenbergera, v němž se
představí další adepti na start v Českém
derby. Celkem se uskuteční osm dostihů,
start prvního z osmi dostihů je již ve
13 hodin, areál závodiště se divákům
otevře o dvě hodiny dříve.
Pozice nejprestižnějšího dostihu sezony patří 99. Českému Derby (koná se
22. června). Již řadu let je nejbohatším
klasickým dostihem střední Evropy
a nejinak tomu bude také letos, sedm
nejlepších v cíli získá ceny v souhrnné
výši dva miliony korun. Samotný triumf
v Českém Derby je opět oceněn jedním
milionem korun. Celkem se poběží osm
dostihů, z nichž pět je zařazeno do nejvyšší výkonnostní kategorie.

Klusáci nezaostávají
Se začátkem dostihové sezony odstartovaly v Chuchli i klusácké dostihy. V květnu se mohou příznivci klusáků těšit na
sobotu 18. května, kdy startuje Velká cena primátora hlavního města Prahy –
Zlatý okruh II., Jarní cena čtyřletých
aTrotteur Francais. O první červnové neděli se pak na chuchelském závodišti poběží Velká červnová cena hlavního města

Prahy, Jarní cena tříletých a Trotteur
Francais – Memoriál Václava Bořka-Dohalského.
Parkur se vrací do Chuchle
V letošní sezoně se mohou návštěvníci
závodiště ve Velké Chuchli těšit na mnoho
novinek. Jednou z nich budou závody
v parkurovém skákání, které se do chuchelského areálu vracejí po mnoha letech.
Prvním z parkurových závodů je Jarní cena Velké Chuchle. Na programu třídenních závodů, konaných o prvním květnovém víkendu, budou soutěže pro děti na
pony, které jsou zařazené v seriálu Národní pony pohár ČJF 2019. Startovat
budou i jezdci na velkých koních a překonávat budou překážky až 135 cm vysoké.
V červnu se pak příznivci parkuru mohou
v Chuchli těšit na CPI Summer Cup
(13.–16. června) – parkurové závody určené především dětem, juniorům a mladým jezdcům. Diváci zhlédnou nejen
soutěže pro pony a velké koně, ale
i atraktivní a netradiční soutěže jako je
např. zrcadlové skákání, při kterém jedou
dva jezdci současně na identických parkurech systémem play off. V průběhu
čtyřdenních závodů bude kromě sportovního programu připraven i bohatý kulturní program, atrakce a soutěže pro děti,
koncert známé hudební skupiny a občerstvení bude zajištěno v podobě oblíbe(mč)
ných „food trucks“.
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Škola se staví, peníze (ne)tečou
V areálu Základní školy Charlotty
Masarykové ve Velké Chuchli
panuje čilý stavební ruch.
Práce na stavbě zcela nové
části budovy, která výrazně
rozšíří kapacity školy, jsou
v plném proudu. V současné
době probíhají elektrikářské
práce, dokončování rozvodů,
dokončuje se nový vstupní
prostor do budovy od tělocvičny,
na střeše finišují úpravy, příprava
na pokládku krytiny. Pokračují
výkopové práce u opěrné stěny
u sousedního pozemku.
Současné vedení obce zatím
intenzivně pracuje na zajištění
financování rozsáhlé stavební
akce a potýká se s problémy,
které výrazně navyšují cenu
stavby oproti původním
představám.
Základní škola Charlotty Masarykové ve
Velké Chuchli byla vybudována ve 30. letech 20. století. Od té doby už se její kapacita rozrostla o postranní přízemní pavilony, před sedmi lety byl dvoutřídní
pavilon zbourán a na jeho místě vyrostla
moderní přístavba. Ani to ale nestačilo
a z demografické studie bylo jasné, že
brzy stačit nebude. A tak už v roce 2015
začala obec pod tehdejším vedením připravovat rozsáhlý projekt, který měl ještě
výrazněji navýšit kapacity základní školy.
„Původně se měla postavit samostatná
budova pro druhý stupeň, postupně se
ale záměr změnil na přístavbu ke stávající
budově školy,“ říká místostarosta Robert
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Mařík. Příprava projektové dokumentace
trvala tři roky. „Výsledkem byla přístavba
se šesti kmenovými třídami, novou tělocvičnou a zrekonstruovaná jídelna,“ shrnuje Robert Mařík. V červnu 2018 se začalo stavět, na podzim byly volby, změnilo
se vedení obce a nové vedení v listopadu
zjistilo, že se nějak „zapomnělo“ zajistit
pro stavbu financování. A také to, že celá
projektová dokumentace je dost odbytá
– a z toho vyplývá celá řada změn, jež
v konečném důsledku vedou k navyšování ceny celé stavby.
Nešťastná projektová
dokumentace
„Problémů v projektové dokumentaci je
celá řada. Jedním z nejkřiklavějších je,
že projekt vůbec neřešil výztuže betonu
– položka na ně v rozpočtu zcela chybí.
Ve výkazu chybí také tepelná izolace ve
střeše nově přistavované budovy – to
jsou položky, jejichž opomenutí je dost
nepochopitelné. U obojího jde o poměrně velké částky, které budeme muset
zhotoviteli zaplatit – se kterými ale rozpočet stavby nepočítal,“ říká místostarosta Robert Mařík a dodává: „Problémy
s navyšováním nákladů oproti původnímu rozpočtu má každá stavba. Chápal
bych opomenutí v projektové dokumentaci, pokud by na to bylo málo času – tady ale vznikala skoro tři roky. Přijde mi,
že na to, kolik času bylo na přípravu projektové dokumentace, byla její kontrola
přinejmenším hodně laxní,“ dodává.
Minus šedesát milionů
Obec postupně čerpala od magistrátu
peníze na dostavbu školy – od roku
2015 do roku 2017. V roce 2018, kdy
se stavba rozjela, se ale příliv peněz

z magistrátu zastavil. „Tehdejší vedení
přitom zastupitelům i občanům celou
dobu tvrdilo, že finance na stavbu školy
jsou zajištěny a budou postupně uvolňovány. Jak jsme ale na přelomu listopadu
a prosince zjistili, nebyla to úplně pravda,“ říká Robert Mařík. „Před tím v letech
2015–2017 přicházely peníze – na
projektovou studii, na demolici objektu
na místě, kde roste přístavba, a i na realizaci stavby. Peníze na realizaci stavby
ale Chuchle dostala v roce 2017, v roce
2018 žádné nepřibyly,“ dodává. Ukázalo
se ale, že obec ani o žádnou účelovou
dotaci na stavbu školy nepožádala.
„Když jsme tohle na přelomu listopadu
a prosince zjistili, začali jsme situaci intenzivně řešit a dodali jsme na magistrát
žádost o účelovou dotaci. Bohužel už se
nám nepodařilo získat žádnou mimořádnou účelovou dotaci v loňském roce –
13. prosince, když magistrát schválil
rozpočet, pro Chuchli žádnou mimořádnou dotaci neschválil. Přitom některé
městské části, které zvládly podat žádosti už v září, nějaké peníze od magistrátu dostaly – myslím, že byla velká
škoda, že tehdejší vedení obce žádnou
takovou žádost nepodalo,“ míní Mařík.
„Navíc je teď Chuchle považována za
učebnicový příklad porušení rozpočtové
kázně – když předchozí vedení spustilo
stavbu, aniž pro ni mělo zajištěné financování. Z mého pohledu je velice nemorální začínat stavbu, když nemám ani
50 % nutných investic pro dostavbu celého projektu školy. Brát si jako „rukojmí“ studenty školy a jejich rodiče mi přijde už úplně za hranou,“ dodává.
Díky tomu, že se současné vedení začalo
intenzivně starat o to, jak chybějící financování zajistit, se projekt dostavby chu-
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chelské základní školy dostal mezi ty, které se magistrát koncem března rozhodl
podpořit z finanční rezervy. Problém byl,
že celková částka ve výši 500 milionů korun určená především na rozvoj škol, školek a hřišť v okrajových pražských městských částech, se rozdělovala mezi 66
projektů. Dostavba chuchelské základky
se naštěstí octla mezi nimi – příjemce této mimořádné finanční injekce magistrát
vybíral ze 151 projektů. Nejvíc peněz získal projekt revitalizace koupaliště Lhotka v Praze 4, z požadovaných 25 milionů
korun získal 20 milionů. Druhou nejvyšší
částku 16 milionů korun magistrát poskytnul Praze 14 na výstavbu tělocvičny
a hřiště pro ZŠ Šimanovskou, jedinou základní školu v Praze, jež dosud nemá
vlastní tělocvičnu v budově školy. Chuchle
na dostavu základní školy získala 15 milionů korun, stejné částky se dočkalo i dalších pět městských částí: Praha 15 (hokejbalová aréna), Praha 16 (plavecký
bazén v areálu ZŠ Na Chobotě), Praha
18 (odkup objektů MŠ Místecká a MŠ
Malkovského) a Štěrboholy – (ZŠ a MŠ
U Školy – rekonstrukce a přístavba).
Patnáct milionů vypadá jako hodně peněz, v kontextu rozsáhlého projektu, jakým dostavba ZŠ Charlotty Masarykové
je, jsou to však jen „drobné“. „Pro nás to
znamená, že v tuto chvíli nám bez započíINZERCE

tání víceprací chybí 60 milionů korun,“
podotýká Robert Mařík. V tuto chvíli proto pokračují intenzivní jednání s magistrátem, jednou z možností, jak financování řešit, je i bezúročná půjčka, kterou
může magistrát obci poskytnout – taková půjčka však samozřejmě znamená zátěž pro rozpočet na deset a možná i více
let. „Naší snahou proto bude půjčovat si
co nejméně, ve hře je i využití části peněz

z finanční rezervy, kterou obec má – to
závisí i na tom, jaký postoj v tomto ohledu
zaujme chuchelské zastupitelstvo,“ říká
Robert Mařík. „Každopádně práce na
stavbě pokračují podle plánu a obec
navzdory této nepříjemné situaci zvládá
platit včas své závazky,“ dodává. Na stavbě probíhají každý týden kontrolní dny za
účasti zástupců vedení obce.
Roman Peterka
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Výstava obrazů Karla Kolínského
Výstava očima dětí
v Topičově salonu
ze ZŠ Charlotty

Akademický malíř Karel Kolínský
(1902–1995) prožil většinu svého aktivního života ve Velké Chuchli, ve vile ve
Starolázeňské ulici. Odsud podnikal své
výlety do plenéru, kde jsme ho do pozdního věku mohli sledovat při práci u stojanu a s paletou. Jak na vernisáži poznamenal největší znalec malířova díla
historik umění prof. Tomáš Vlček, dílo
Karla Kolínského je prodchnuto neutuchajícím zájmem se zlepšovat a nedílně
je propojeno s vjemy, které dílo v průběhu let ovlivňovaly. Ať už to byla z počátku
reakce na první světovou válku, nebo
později rodina, od které cítil velkou pod-

poru, či osobitý vztah k pomalu mizející
krajině svého domova, to vše v kombinaci se zájmem o hudbu (při vernisáži
zahrálo skladbu od Bedřicha Smetany
smyčcové kvarteto Yolo) nelze při vnímání díla Karla Kolínského pominout.
Ostatně, vše je podrobně popsáno
v monografii Karel Kolínský, která byla
na konci vernisáže pokřtěna. Vydal ji
Atelier Fotorenesance chuchelského
fotografa Karla Koutského.

O zážitcích z výstavy napsala
Judita Barešová z VIII. třídy:
Ve středu 27. března jsme se s třídou vydali do Topičova salonu. Zde
jsou vystaveny obrazy Karla Kolínského. Malíř tvořil převážně krajiny,
zátiší, ale také portréty svých příbuzných. Většinou používal olejové barvy, akrylové barvy a tuš. V jeho sbírce obrazů se nacházejí i obrazy
Velké Chuchle. Hlavně kreslil Chuchelský háj, ale zahlédli jsme tam
i obraz ze Srbska, kde jsme se byli
podívat se školou. O Karlu Kolínském jsem zjistila, že jeho dvě dcery
(dvojčata) bydlí u nás v ulici, což mě
překvapilo. Většina vystavovaných
obrazů je ze sbírky právě jeho dcer.
O Karlu Kolínském je vydána i kniha.
Vydavatelem této knihy je fotograf
Karel Koutský, který nás provázel
celou výstavou.

foto Jan Zágler

Tomáš Hromádka,
kronikář městské části
Praha-Velká Chuchle

Masarykové

Poděkování: Za spolupráci při realizaci výstavy obrazů akademického malíře Karla Kolínského v Topičově salonu děkuji
Jiřině a Janě Kolínských, Václavu Burleovi, městské části Velká Chuchle (Lence Felix a Martinu Melicharovi), Bohuslavu
Šírovi, Zdence Hozákové, Tomáši Raslovi a Pavlu Blattnému.
Karel Koutský
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foto Tomáš Hromádka

V reprezentativních prostorách Topičova salonu na Národní třídě (někdejší
galerii Československého spisovatele) byla slavnostní vernisáží 4. března
2019 zahájena výstava obrazů Karla Kolínského pod názvem Portréty,
figury, zátiší, krajiny. Velký zájem veřejnosti při slavnostní vernisáži
dokázal, že dílo Karla Kolínského, které je z velké části spjato s širším
regionem Velké Chuchle a obcí Pěčín v okrese Rychnov nad Kněžnou,
stále oslovuje široké spektrum zájemců. Výstava, kterou finančně
podpořila městská část Praha-Velká Chuchle, trvala do 29. března 2019.

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ | Z KULTURY

Poetické setkání 2019
Letos zasedly v porotě tři ženy, paní starostka Lenka Felix, čestný host, herečka
Šárka Vaculíková a paní ředitelka Eliška
Jančíková. Čtyřleté moderátorské období brilantně zakončila dvojice Áňa Fléglová a Verča Kočendová, které symbolicky
předaly štafetu někomu dalšímu. Porota
měla skutečně letos nelehký úkol, protože zvláště v některých kategoriích se sešly výjimečné výkony. Do obvodního kola
nakonec postupili Václav Sedlák, Prokop
Křivský, Filip Cvejn, Eliška Riedlbauchová, Magdaléna Bicanová, Apolena Grešová, Antonín Křivský a Adéla Huřtáková.

foto ZŠ Charlotty Masarykové

Dne 21. února se na naší škole
uskutečnil již neuvěřitelný
17. ročník Poetického setkání,
kdy jsme strávili příjemné
odpoledne ve společnosti
poezie i prozaických textů,
které děti přednesly.

V obvodním kole (konalo se 12. března
v DDM Praha 5) zažili naši žáci velký
úspěch a nutno říci, že nebývalý! Velmi
zdatně se chopili svých textů v rámci
přehlídky recitace. Za své výkony získali
celkem pět ocenění poroty – Filip Cvejn
a Eliška Riedlbauchová ve II. kategorii,

Magdaléna Bicanová a Apolena Grešová ve III. kategorii, Adéla Huřtáková ve
IV. kategorii – a do celopražského kola
postoupil Antonín Křivský. Moc gratulujeme a držíme palce Tondovi v dalším
kole!
Mgr. Dana Martin

Výlet s Klubem seniorů Velká Chuchle
Klub seniorů Velká Chuchle
pořádá za podpory ÚMČ PrahaVelká Chuchle dvoudenní výlet:
od 4. do 5. června. Během něj
navštívíme zámek Chýše a zámek
v Bečově nad Teplou.
Cena zájezdu 450 Kč (v ceně je ubytování, 1x plná penze a část vstupů). Závazné
přihlášky odevzdávejte na sekretariátu
městské části do 20. května. Přihlášky
jsou přijímány až do naplnění kapacity
30 osob. Odjezd 4. června v 8.00 z náměstí Omladiny. Přesný harmonogram výletu obdržíte před vstupem do autobusu.
Těšíme se na vás.
INZERCE

REPORTÁŽ | CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

Chuchelský běh
cestou necestou
Sychravé počasí se hodí spíš k podzimní, než k jarní neděli. Je jen
pár stupňů nad nulou, k tomu poprchává. Letos počasí tradičnímu
chuchelskému přespolnímu běhu, který se konal v neděli 14. dubna,
prostě nepřálo. Doplatily na to hned dvě kategorie. U mladších žáků
se závodníci vůbec nesešli. A v kategorii starších žáků si musel
vystačit odchovanec chuchelského atletického oddílu a dnes člen
Spartaku Praha a „štamgast“ chuchelského přespolního běhu
Daniel Říha na trati sám. „Letos se sešlo jen 35 dětí, to je nejméně
za všech dosavadních devět ročníků,“ říká organizátorka přespolního
chuchelského běhu a trenérka chuchelského atletického oddílu,
který funguje pod hlavičkou DTJ Chuchle, Miriam Stewartová.
Ti, co do krpálu k chuchelským „Houpačkám“ vyšplhali, ale nelitovali a závodění si užili. Nejstarší museli uběhnout
trať dlouhou 800 metrů, na které museli
zvládnout jak polní a lesní cestu, tak
úsek s docela solidním převýšením.
Mladším se pak délka trasy zkracovala
– mladší žákyně běžely 500 metrů, holky a kluci (ročníky 2009–2010) běželi 400 metrů, dívky a chlapci
(2011–2012) museli zdolat 250
metrů a pro nejmladší kategorie
(2013 a mladší) byla vyměřena trasa dlouhá 90 metrů. Role startéra se
ujal místostarosta MČ Praha-Velká
Chuchle Martin Melichar. „S Miriam
se známe, líbí se mi, co dělá, že
se ve svém volném čase věnuje
vedení atletického oddílu a je
schopná uspořádat takovouto
akci. Takže moc rád aspoň
touto formou pomůžu,“ říká.
Spousta příprav
na jedno dopoledne
Miriam Stewartová se sama běhu věnuje od čtrnácti let. „Tehdy jsem začala běhat za Spartak Praha a běhám za něj
dodnes,“ říká s úsměvem. A aby toho
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neměla málo, rozjela v Chuchli, kde bydlí, pod hlavičkou Dělnické tělovýchovné
jednoty Velká Chuchle oddíl atletiky –
Atletika Chuchle. „Fungujeme už dvanáctým rokem,“ říká. A stojí i za celou organizací chuchelského dětského přespolního běhu. „Ten prvotní impulz ale
přišel od pana Lapáčka, který si moc
přál oživit činnost DTJ nějakými akcemi
– tak jsem přišla s nápadem uspořádat
atletické závody,“ říká s odkazem na
někdejšího dlouholetého starostu DTJ,
který se výrazně zasloužil o obnovu jejího areálu i činnosti, Františka Lapáčka.
Účastníky prvního přespolního běhu
tvořili hlavně členové jejího atletického
oddílu, postupně se začaly přidávat i další děti. Účast v každém ročníku ve velké
míře vždy závisela na počasí – rekord
byl 98 dětí, obvyklý počet se pohybuje
kolem 60 dětí. Letos počasí přespolnímu běhu nepřálo – což se odrazilo i na
nízké účasti. „Zažili jsme tu už dobré
i špatné počasí – někdy sluníčko, že se
tu všichni v pauzách mezi běhy opalovali, jindy zase déšť. Je to dáno i tím, že
termín máme vždycky v tom období, kdy
je počasí ještě dost nevyzpytatelné, teď
jsme navíc museli závod udělat ještě

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ | REPORTÁŽ

Výsledky

Žákyně starší:
1. Zuzana Horáková
2. Ema Bukovjanská
3. Veronika Dvořáková
4. Barbora Smržová
5. Anežka Melicharová
6. Agáta Šamajchová

o něco dřív, protože do obvyklého termínu nám spadly velikonoce,“ říká Miriam
Stewartová. Navzdory nepřízni počasí
ale závod proběhl bez zádrhelů a při závěrečném vyhlášení se pak všichni mohli radovat z medailí i pěkných cen, které
si mohli vybrat v tombole.
Organizátoři odvedli dobrou práci – a že
jí je s takovou akcí docela dost. „Vypadá
to jednoduše, děti odběhají, pak se rozdají cen, dopoledne je pryč a je hotovo.
Ale tak jednoduché to není,“ říká Miriam
Stewartová s úsměvem. Už nějakou dobu před závodem je zapotřebí nakoupit
ceny do tomboly, zajistit medaile pro vítěze, vytisknout letáčky, diplomy... Medaile pro vítěze jsou „opravdové“, žádné
medaile z papíru a skutečně originální –
Miriam Stewartová, která je profesí výtvarnice, je nechává rýt u rytce, podle
svého vlastního návrhu.
V soboru před závodem je nutné posekat
louku, večer před závodem sem navozit
věci... Tady už se zapojuje do příprav docela početný tým, včetně členů rodiny
Miriam Stewartové. A pomáhají pak
i v den závodu. „Musím tu mít zdravotníka,
dvě holky, které vyřizují přihlášky závodníků, pak aspoň dvě časomíry, startéra,“
vypočítává Miriam Stewartová. „Startéra
dělá obvykle můj syn, tomu to bohužel letos nevyšlo, tak jsme o pomoc poprosila
Martina Melichara, moje dcera tu fotí, aby
rodiče závodníků měli fotodokumentaci
ze závodu – je v tom namočeno docela
dost lidí,“ říká s úsměvem.
Práce, která je s organizací chuchelského přespolního běhu spojená, ale rozhodně nevyšla vniveč. Všichni závodníci
si běh užili a radovali se z cen. Ty si mohl
každý z účastníků vybrat z bohaté na-

bídky podle svého uvážení. Největším
hitem byly míče a baseballové pálky. Na
autíčka a plyšáky letos skoro ani nedošlo – vzhledem k malému počtu dětí v kategorii těch nejmenších. Závodníci tak
byli spokojeni – a to i ti, kteří nedoběhli
„na bednu“. A navzdory nepřízni počasí
si všichni užili hezké dopoledne.
Brány atletického oddílu dokořán
Mezi závodníky přespolního chuchelského běhu nechyběli ani letos členové
oddílu Atletika Chuchle, který vede Miriam Stewartová. „Bylo jich tu letos ale asi
jen deset, celkem mám v oddíle kolem
40 dětí,“ říká. Věkové rozmezí sahá od
mladších žáků po starší žáky. „Malí a velcí mají tréninky oddělené – zatímco
s těmi menšími je to spíš trénink formou
různých pohybových her, s těmi většími
už trénujeme víc „doopravdy“. Trénujeme běh, ale také skáčeme do dálky
a trénuju s nimi vrhačské disciplíny –
hod diskem, hod oštěpem nebo vrh
koulí,“ říká Miriam Stewartová. Přes zimu
se tréninky odehrávaly v tělocvičně DTJ,
teď se ale zase běhá venku.
„S mladšími trénujeme na hřišti u DTJ,
se staršími chodíme na ovál u školy na
Barrandově, teď tam ale probíhá rekonstrukce, tak chodíme do Slivence,“ říká
Miriam Stewartová. K tréninku využívá
i Chuchelský háj, nebo se se svými svěřenci vydá běhat i mimo Chuchli – na
Petřín, na Jíloviště nebo třeba na Ameriku.
Oddíl Atletika Chuchle stále přijímá nové zájemce o atletické disciplíny. Více informací podá přímo Miriam Stewartová
na tel. 739 544 848.
Roman Peterka

Žáci starší
1. Daniel Říha
Žákyně mladší
1. Nikola Podhradská
2. Adéla Smržová
3. Michaela Kaňkovská
4. Veronika Fuchsová
Holky
1. Viktorie Grabovská
2. Marie Preclíková (taky u nás začínala)
3. Lucie Dvořáková
4. KateřinaBartáková
5. Ema Rezková
6. Josbová Veronika
7. Grabovská Veronika
Kluci:
1. Viktor Preclík
2. Vítek Šebela
3. Theodor Šamalík
4. David Horák
Dívky
1. Thea Šmídová
2. Markéta Šebelová
3. Veronika Vacková
4. Anika Pelíšková
5. Alena Frölichová
5. Ema Redlichová
Chlapci
1. Max Šmíd
2. Václav Sedlák
3. Kristian Frölich
Holčičky
1. Hana Hedrychová
2. Bela Šmídová
3. Helena Sedláčková
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Masopustní karnevalový den v Chuchli

aneb První republika naživo
Zima, déšť a zamračeno – to bylo počasí, které v neděli 10. března
prověřilo všechny statečné a otužilé příznivce Karnevalového dne
s tématem První republika, který byl ve své podstatě již dvanáctou
Masopustní procházkou. Počasí nám nepřálo, ale i přesto se řada
účastníků nedala odradit a odhodlaně se s úsměvem na tváři
a deštníkem v ruce vydala do ulic podle naplánovaného programu.

Před začátkem celého dne si „ prvorepublikové masky“ a děti točily na Kole
štěstí drobné dárky připomínající období naší první republiky. Průvod v čele
s kapelou se vydal od sokolovny na
procházku Chuchlí k domům, které se
otevřely, a jejich obyvatelé pozvali
účastníky na pohoštění v podobě mnoha dobrot. Všechna pohoštění se hostitelům povedla, nabídka byla široká – od
sladkých koláčů a koblih po zelníky,
vdolečky, škvarkové placky, tlačenky,
jednohubky, v nabídce se objevila také
polévka, uzená masa, sulc, jitrnice a jelítka. „Medvěd a cikánka“ poctivě protancovali všechny „hospodyně a hospodáře“.
U svých domovů nás již tradičně uvítali
Hrickovi, Plhoňovi, Lošťákovi, Trnobranští, Svobodovi (Havlíčkovi), Schönbauerovi, Krištůfkovi, Riedlbauchovi,
Benešovi, Dostálkovi, Vlasákovi, Humlovi a Malatincovi. Poslední zastávka
byla na guláši v restauraci U Václava.
Závěr masopustního veselí a letošního
vytrvalého deště patřil tombole, kde vyhrál každý, kdo si koupil alespoň jeden
lístek.
Na shledanou po třinácté v roce 2020.
Martina Schönbauerová
a Mirka Košumberská

14

WWW.CHUCHLE.CZ

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ | FOTOREPORTÁŽ

Velké poděkování
za podporu, účast
a pomoc při přípravě
patří především:
● Všem domům, které otevřely

a všechny pozvaly.
● Janě Hrickové a Martinovi Schön-

bauerovi za protančení hospodyň
a hospodářů.
● Honzovi Benešovi za přípravu

a výrobu pozvánky.
● Panu Freslovi za sponzorskou

podporu skvělé masopustní kapely.
● Šímům za otevření restaurace

a uvaření guláše.
● Petrovi Kotalovi za koblihy.
● MČ Praha-Velká Chuchle za po-

moc při organizaci průvodu a podporu tomboly a Kola štěstí.
● Městské policii ČR za pomoc při

organizaci průvodu při procházení
Chuchle.
● Masopustní kapele za hraní a zpí● Všem „sokolkám“ a jejich rodinám,

které svůj volný čas nabídly k přípravným pracím tak, aby v den „D“
vše klaplo a společně
jsme si tento
den užili.
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foto Karolína Peterková

vání po celou neděli.
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Inzerujte
s námi!
Nabízíme možnost inzerovat
na stránkách
Chuchelského zpravodaje
za velmi výhodných podmínek.

rozměrová řada inzerce
1

celostrana

⁄4 strany

1. na spadávku: 210 x 297 mm (A4)
+ spadávka min. 3 mm
2. na zrcadlo: 168 x 255 mm

šířka: 1. na spadávku: 210 x 73 mm + spadávka min. 3 mm
2. na zrcadlo: 168 x 54 mm
dva sloupce 1. na spadávku: 134 x 99 mm
+ spadávka min. 3 mm
2. na zrcadlo: 110 x 80 mm

cena: základní: 3500,- Kč
zadní strana obálky: 4000,- Kč
vnitřní (druhá) strana obálky: 3700,- Kč

cena: 1200,- Kč
1

⁄2 strany

vizitka
1. na spadávku: 210 x 144 mm + spadávka
min. 3 mm
2. na zrcadlo: 168 x 125 mm

52 x 36 mm
cena: 800,- Kč

cena: 2000,- Kč

1

⁄3 strany
šířka: 1. na spadávku: 210 x 98 mm
+ spadávka min. 3 mm
2. na zrcadlo: 168 x 79 mm
výška: 1. na spadávku: 76 x 297 mm
+ spadávka min. 3 mm
2. na zrcadlo: 52 x 255 mm
cena: 1500,- Kč

Rozměry jsou udány v milimetrech a vždy šířka x výška.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Sleva: za celoroční inzerci (5+1, 5 čísel v roce plná cena,
v posledním čísle inzerce zdarma)
Příplatek: Za inzerát mimo rozměrovou řadu 30 % k nejbližšímu
inzertnímu rozměru

KONTAKT: Roman Peterka, tel.: 603 157 431
e-mail: zpravodaj@chuchle.cz

