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Seznamte se
se zastupitelem Jiřím Barcalem
V minulém díle seriálu krátkých profilů členů zastupitelstva
MČ Praha-Velká Chuchle jsme představili 2. místostarostu Roberta
Maříka. Na řadě je nyní zastupitel Jiří Barcal.

Jiří Barcal se sice v Chuchli nenarodil,
ale od mala tu byl skoro jako doma.
„Když jsem se narodil, koupili rodiče pozemek nahoře v chatové osadě a během dvou tří let tu v potu tváře postavili
chatu,“ říká. „Odmala jsem tak jezdil do
Chuchle na chatu, teď už tu asi dvacet
let bydlím natrvalo,“ dodává.
Jiří vystudoval finance na VŠE, sedm let
pak pracoval v IT jako vývojář. Nakonec

Mateřská škola Velká Chuchle,
Na Cihelně 456/17, Praha 5
hledá velmi nutně

dvě kvalifikované kuchařky!
Nástup poslední týden v srpnu
pro nový školní rok 2019/2020.
Požadavky:
● praxe ve ŠJ výhodou
● kvalifikace nutná
● čistý TR
● zdravotní průkaz
Veškeré ostatní informace
u ředitelky MŠ
tel.: 603 801 603

se ale vrátil k oboru, který původně vystudoval – nastoupil do firmy, která se
zabývá dodávkami vzduchotechniky
a klimatizace. „Jsem ve firmě jedním ze
společníků a jednatelů, mám na starosti
provoz a finance,“ vysvětluje.
Zhruba před deseti lety se začal angažovat ve „věcech veřejných“, tedy na
úrovni osady Lahovská, kde bydlí. „Komunita v této chatové osadě vždy fungovala tak trochu nezávisle na Chuchli,
což bylo i tím, že tam ještě začátkem 80.
let nevedla ani elektřina,“ říká Jiří Barcal.
Před deseti lety, v souvislosti s výstavbou Pražského okruhu, zmizela lidem
voda ze studní a lidé v osadě tak byli závislí na zásobování cisternami s vodou.
Ředitelství silnic a dálnic coby investor
přiznalo chybu a nabídlo, že zajistí pro
osadu vodovodní přípojku. „Bylo ale zapotřebí, aby tu byl někdo, kdo bude fungovat jako styčná osoba mezi ŘSD a lidmi z osady, zajistí podpisy na různé
smlouvy a dohody o věcných břemenech a podobně,“ vzpomíná Jiří Barcal,
který se pro tento úkol tehdy nabídl.

„Dopadlo to úspěšně a pro mě osobně
to byla velká škola,“ říká s úsměvem. Poté stál u zrodu sdružení Osada Lahovská, jehož cílem je podpora rozvoje území chatařské osady Lahovská coby
atraktivního místa pro trvalé bydlení
a rekreaci. A přestože veškeré snahy
o hledání kompromisů mezi požadavky
obyvatel na výstavbu objektů pro trvalé
bydlení a vyhláškami, jež tyto snahy blokují, zatím vždy připomínaly boj s větrnými mlýny, nenechal se odradit. Naopak –
v předchozím volebním období vstoupil
do komunální politiky na kandidátce
hnutí Pro Prahu a v současném volebním období je zastupitelem za toto hnutí.
Jeho cílem je, jak říká, zasadit se o udržovanou, hezkou a čistou Malou i Velkou
Chuchli. Což v praxi prokazuje i jako organizátor každoročního jarního úklidu
v Chuchli v okolí Lahovské pod hlavičkou celorepublikové akce Ukliďme
Česko. Ve volném čase, kterého už moc
nezbývá, se rád věnuje přátelům, cestování, jachtingu a sborovému zpívání.
(rp)

Vítání občánků
Úřad MČ Praha-Velká Chuchle
zve všechny rodiče i jejich
miminka na slavnostní vítání
občánků, které se uskuteční
v sobotu 14. září 2019 od 11.00
hodin v zahradním pavilonu
Institutu výchovy a poradenství
České zemědělské univerzity
v Malé Chuchli, V Lázních 3. Svou
účast nahlašte do 31. 8, nejlépe
na e-mail info@chuchle.cz
nebo na tel.: 257 941 041.

ilustrační foto Pixabay

Milí Chucheláci,
přeji vám za městkou část i za úřad krásné prázdninové dny a vydařenou, pohodovou dovolenou.
Lenka Felix
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Hold obětem 2. světové války

Dne 7. května od 17.00 proběhlo u pomníku padlým v Chuchelském háji
slavnostní kladení věnců obětem 2. světové války. Věnce zde položili
starostka MČ Praha-Velká Chuchle Lenka Felix, místostarostové
Martin Melichar a Jiří Mařík a ředitelka ZŠ Charlotty Masarykové
Eliška Jančíková. Slavnostního aktu se zúčastnily i děti z chuchelské
základní školy, které na závěr zazpívaly hymnu. Přítomni byli i zástupci
chuchelských spolků.
Starostka Lenka Felix zmínila ve svém
krátkém proslovu k přítomným jméno
Květoslava Mašity ze Všenor, který padl
ve Velké Chuchli při obraně vlasti ve věku 18 let. Jeho jméno bylo na pomníku
dříve uvedeno chybně, ale nyní už je vše
uvedeno do pořádku. Mladý Květoslav,
který se v té době učil na drogistu, šel 4.

května 1945 na vlak do Prahy, aby pomohl zdejším odbojářům – sám totiž působil v odbojové skupině. Cestou potkal
otce, který se vracel z noční služby. Otec
Květoslava zrazoval, aby do Prahy nejezdil, ale on odpověděl, že tam musí. Od tohoto dne zůstal v Praze a domů se již nevrátil. Rodina o něm nejdříve věděla od

Všenoráků, kteří ho viděli sedět s vojáky
na tanku a hrát na foukací harmoniku.
Otec, který pracoval na smíchovském
nádraží, se pak dozvěděl od kolegů, že
se Květoslav přihlásil na pancéřový vlak,
který jel na Radotín, kam přicházeli z Lahovic Němci. Bohužel ve Waltrově zahradnictví v Chuchli byli schováni Němci,
kteří začali vlak ostřelovat. Lokomotivu
Němci rozstříleli, Květoslav byl zasažen
do nohy, a nemohl proto vyskočit z vlaku
jako ostatní. Němci ho pak zastřelili. Rodina to nevěděla, pátrala, co s ním je.
Nakonec přišli k Mašitovům sousedi se
sdělením, že je Květa v márnici v Chuchli,
připravený do společného hrobu. Rodina
si pak tělo Květoslava Mašity převezla
(mč)
do Všenor, kde je pochován.

Volby do evropského parlamentu
O posledním květnovém víkendu, 24. a 25. května, proběhly v Chuchli,
stejně jako na dalších místech České republiky, volby do Evropského
parlamentu.
Vítězem voleb na celostátní úrovni bylo
hnutí ANO 2011, které celkově získalo
21,18 % hlasů a šest mandátů v evropském parlamentu, za ním následovala
ODS se 14,56 % hlasů a čtyřmi mandáty. Své eurposlance mají po letošních
volbách i Česká pirátská strana (3),
koalice STAN, TOP 09 (3), SPD (2),

KDU-ČSL (2) a KSČM (1). Volební
účast byla v celorepublikovém měřítku
28,72 %, což je třetí nejmenší volební
účastí ze všech států EU po Slovinsku
a Slovensku. A jak vypadaly evropské
volby v Chuchli?
V Chuchli byla volební účast vysoko nad
celorepublikovým průměrem – 44,29 %

oprávněných voličů. Nejvíce z chuchelských voličů dalo svůj hlas ve volbách
do Evropského parlamentu ODS, a to
23,24 % (179 hlasů). Druzí v Chuchli
skončili Piráti (Česká pirátská strana)
s 21,81 % hlasů. Koalice STAN, TOP 09
získala v Chuchli 20,38 % hlasů a skon(mč)
čila tak jako třetí.
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Z jednání zastupitelstva
Do vydání tohoto čísla Chuchelského zpravodaje se uskutečnila dvě
jednání zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle – řádné
27. května a mimořádné 10. června. Plné znění zápisu z jednání
zastupitelstva, včetně příloh, plné znění z usnesení i záznam z jednání
zastupitelstva najdete na obecním webu www.chuchle.cz.
Mimořádné červnové jednání zastupitelstva mělo na programu jediný bod, který
sem byl přesunut z předchozího řádného
jednání v květnu. Tím byla rekonstrukce
dětského hřiště na pozemcích Mateřské
školy Velká Chuchle. Zastupitelé tento
bod přesunuli nejbližší zasedání ZMČ
s tím, že požadují předložení kompletních
podkladů týkající se poskytnuté dotace
z rozpočtu HMP a vyjádření ředitelky příspěvkové organizace. Na mimořádném
zasedání v červnu proto byla přítomna i ředitelka mateřské školy Jana Pondělíková
a její zástupkyně Alena Kučerová a také
referentka odboru stavebního (budovy,
haly, stavby) a odboru životního prostředí
ÚMČ Pavla Machánková. Po rozpravě zastupitelé schválili uzavření smlouvy o dílo
mezi MČ Praha-Velká Chuchle a a společností 4soft na zhotovení hřiště z povrchu
SmartSoft na pozemcích Mateřské školy
Velká Chuchle za celkovou cenu ve výši
1 015 100,46 Kč, včetně DPH
Skládka a její revitalizace
Květnové jednání zastupitelstva začalo
tématem sanačních a revitalizačních
prací na chuchelské skládce. Skládka
o rozloze 15 ha a výšce až 28 m původně vznikla živelným zanášením vápencových dolů, v 70. letech se na ní odpad
ukládal oficiálně. Skládkování bylo zastaveno teprve v roce 1986. Cílem revitalizace je zabezpečení skládky proti sesuvům půdy, vzniknou odvodňovací
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kanály a budou opraveny asfaltové cesty lemující okraj skládky. V poslední etapě má být vrchol skládky pokryt jílem,
budou na něm vysazeny nové stromy
a vznikne zde odpočinková zóna s altány a hřišti.
První místostarosta úvodem přivítal jednatele společnosti ISTAR s.r.o. (dodavatel realizovaných prací), společnosti
SATRA spol. s r.o. (zpracovatel dokumentace stavby) a referentku Odboru
investičního – oddělení technické vybavenosti MHMP a předal jim slovo, aby
přítomné seznámili se současným a budoucím stavem skládky Velká Chuchle.
Mluvilo se o rozsahu sanačních a revitalizačních prací v I. etapě (lokální terénní
úpravy povrchu terénu tělesa skládky,
sanace a náprava současného stavu
nefunkční kotvené stěny zajišťující stabilitu tělesa skládky, pěstební zásahy
a vegetační úpravy pro zmenšení rozsahu vsakování srážkových vod do tělesa
skládky) a také se opět řešilo téma reálnosti či nereálnosti požadavku na odvoz
uloženého odpadu skládky z hlediska
ekonomického a ekologického v souladu se zákonem o odpadech. Probíral se
i časový plán realizace stavby zejména
navazující II. a III. etapy z hlediska rozsahu a náplně prací podléhajícím správnímu řízení dle stavebního zákona. Na
přetřes přišla i problematika opěrné zdi
(průběh řešení majetkoprávních vztahů,
stav kotev, jejich sanace, trvanlivost,

úroveň a zajištění kontroly), která musí
být opravena, aby zadržovala hmotu
skládky a bránila dalším sesuvům. Zmíněn byl i prováděný a plánovaný monitoring a odborné kontroly celkového stavu
skládky, včetně stavu blízkých studní
a potoka a možnosti řešení (odstraňování a financování) vzniklých problémů.
Zastupitelé vzali aktuální informace na
vědomí.
Na květnovém jednání zastupitelé
schválili:
● Snížení ceny publikace Malá a Velká
Chuchle ze stávající částky 134 Kč,
včetně DPH, na částku 0 Kč s účinností
od 1. 6. 2019.
● Záměr dohodnout s HMP (kompetentními orgány MHMP) půjčku za účelem
dofinancování realizované akce „Dostavba ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240/38, Praha-Velká Chuchle“,
jejíž samotné schválení bude předmětem
samostatného usnesení ZMČ. (Poznámka redakce: Po usilovných jednáních
s Hlavním městem Prahou se městské
části podařilo získat na financování akce
dotaci z rozpočtu Hl. m. Prahy ve výši
50 milionů korun, takže variantu půjčky
již nebude třeba využít.)
● Žádosti o finanční příspěvky:

pro spolek Rodinné centrum Chuchle ve výši 15 000 Kč na organizaci akcí rodinného centra v roce 2019
■ pro spolek Aerobic Team Praha ve
výši 20 000 Kč na podporu kurzu Děti
na startu v roce 2019, další dotaci ve
výši 20 000 Kč spolek získal na pokrytí
nákladů na dopravu, ubytování a stravování v rámci účasti na Mistrovství
světa ve sportovním aerobiku a fitness
■
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foto Jan Zágler

2019 v holandském Leidenu ve dnech
9.-13. 10. 2019
■ pro spolek TJ Sokol Chuchle ve výši
20 000 Kč na celodenní sportovněpoznávací výlet s doprovodným programem na zámek Loučeň a Labyrintárium v okolním lesoparku a na
podporu činnosti TJ v roce 2019
■ pro spolek DTJ Velká Chuchle ve
výši 25 000 Kč na provoz tělocvičny
provozované tělovýchovnou jednotou
v roce 2019
■ na činnost spolku Koně nad Chuchlí
20 000 Kč.
■ pro SDH Praha-Velká Chuchle
25 000 Kč na zajištění a organizaci vánočních oslav spojených s rozsvícením
vánočního stromku dne 1. 12. 2019 na
nám. Chuchelských bojovníků.
■ na činnost spolku Český rybářský
svaz ve výši 20 000 Kč

dosažení věku 65 let a více,
maximální počet čtyř zvýhodněných
vstupů v jednom kalendářním měsíci.
■
■

● Ředitelkou mateřské školy stanovená
kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání v Mateřské škole Velká
Chuchle pro školní rok 2019/2020.

Zastupitelé vzali na vědomí:
● Petici k dopravní situaci v ulici Pod

Akáty (Na Mrázovce) ze dne 16. 5.
2019 předloženou organizátory petice.
● Zápis č. 4/2019 z jednání výboru do-

pravy konaného dne 7. 5 .2019, který se
zabýval mj. veřejnou prezentací společnosti ROPID dne 16. 5. 2019 ve víceúčelovém areálu K8 týkající se dokumentu Rozvoj linek PID v letech
2019–2029, problematikou parkování
v Malé a Velké Chuchli, veřejnou prezentací projektu Obchodního centra Strakonická a návrhy a postřehy k dopravě ve
Velké Chuchli ze dne 30. 3. 2019.

● Na základě doporučení výboru sociální-

● Zápis č. 3/2019 z jednání výboru sta-

ho, kultury a sportu ze dne 15. 5. 2019
schválili zastupitelé MČ Praha-Velká
Chuchle zakoupení 100 kusů zvýhodněných vstupenek za cenu 70 Kč do Aquaparku Barrandov a jejich poskytování chuchelským seniorům s příspěvkem MČ na
sjednané zvýhodněné vstupné ve výši
20 Kč při splnění následujících podmínek:
■ trvalý pobyt v MČ Praha-Velká
Chuchle,

vebního konaného dne 15. 5. 2019,
který se mj. zabýval opravou havarijního
stavu terasy v mateřské škole, obchodním centrem Strakonická a obchodním
centrem Lidl a KFC, plánovanou výstavbou domova pro seniory v ulici Bílčická,
novým využitím prostoru autobusové zastávky na nám. Omladiny a současnou
situací týkající se dofinancování dostavby základní školy.

● Oznámení ředitelky mateřské školy

o prázdninovém provozu v roce 2019 (od
pondělí 1. 7. 2019 do pátku 12. 7. 2019)
a o uzavření mateřské školy v době letních prázdnin (od pondělí 15. 7. 2019 do
pátku 30. 8. 2019).
● Oznámení ředitelky základní školy

o vyhlášení dnů ředitelského volna
z provozních důvodů (příprava školy
a školní jídelny po dokončení stavby) ve
dnech 2.–6. 9. 2019 s tím, že nový školní rok bude zahájen dne 9. 9. 2019.
● Informace starostky MČ týkající se

ustavujícího zasedání Výboru městských
částí a obvodů Svazu měst a obcí ČR
dne 15. 5. 2019 v Pardubicích s tím, že
se v souladu se závěrem minulého zasedání zastupitelstva stala jeho členkou.
● Informace starostky o výsledcích voleb do Evropského parlamentu, které se
konaly ve dnech 24.–25. 5. 2019 ve
třech volebních okrscích MČ Praha-Velká Chuchle a o vysoké účasti místních
voličů (44,29 %).
(mč)

Zápisy z jednání zastupitelstva v plném znění, včetně příloh,
jsou k dispozici na webu městské části na
www.chuchle.cz/zapis-c-4-2019-mimoradne-zasedani-ze-dne-10-6-2019.html
a na www.chuchle.cz/zapis-c-3-ze-zasedani-zmc-ze-dne-27-5-2019.html
Plné znění všech usnesení naleznete na
www.chuchle.cz/usneseni-c-4-mzmc-ze-dne-10-6-2019.html
a na www.chuchle.cz/usneseni-c-3-zmc-ze-dne-27-5-2019.html

Zvukový záznam z řádného jednání zastupitelstva je k dispozici na adrese
audio.chuchle.cz/2019/zmc_3_2019.mp3
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Pět medailí
z Mistrovství Evropy
v aerobiku do Chuchle
Ve dnech 30. 5.–2. 6. 2019 se v polském Krakowě konalo Mistrovství
Evropy ve sportovním aerobiku a fitness týmech. Z chuchelského
klubu Aerobic Team Praha se vydalo bojovat o evropské medaile
celkem 30 závodnic v sedmi soutěžních sestavách, které svou nominaci
vybojovaly ve třech náročných nominačních kolech. Na Mistroství
Evropy jsme vezli celkem dva nováčkovské týmy, které svou
mezinárodní účast okusili v Polsku úplně poprvé.
Šampionát byl pro naše děvčata fyzicky
i psychicky velice náročný, ve třech soutěžních dnech byla na programu tři kola
soutěže, ve kterých musíte předvést ten
nejlepší výkon, na který jste se celou dobu připravovali. Naše děvčata se v konkurenci evropských týmů a závodníků
opět neztratila. Do Chuchle jsme přivezli
1x zlato, 2x stříbro, 2x bronz a 2x poctivě
a čestně vybojované 4. místo. Veliké díky
patří všem, kteří drželi palce, posílali pozi-

tivní energii a věřili nám. Veliký dík patří
všem rodičům za obrovskou podporu
a fandění (i na dálku) a také všem našim
závodnicím za jejich skvělé a nepřehlédnutelné výkony a za jejich skvělou partu.
A v neposlední řadě patří veliké díky trenérkám Veronice Buriš, Lucce Čuřínové
a Kačce Hrickové za jejich obětavou,
profesionální a nikdy nekončící práci
s tak velkou závodní skupinou.
Veronika Buriš

Karatisté rekapitulují sezonu
Školní rok je u konce. Děti
dostaly vysvědčení a rozběhly
se na prázdniny, které si jistě
zaslouží. S posledním školním
zvoněním začaly také prázdniny
v klubu SK Kamiwaza karate,
ale to jen částečně.
Jak je totiž každoročním zvykem, tak
klub pro děti přes letní prázdniny organizuje řadu akcí, jako jsou např. letní
soustředění v Krkonoších, příměstské
tábory a v neposlední řadě speciální
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campy a tréninky pro členy závodních
skupin. Někteří závodníci dokonce odjíždějí na turnaj do Brazílie. Tedy ani
přes léto není v klubu SK Kamiwaza karate nuda.
A jak vypadala uplynulá sezona? „Letošní sezona byla po všech stránkách mimořádně vydařená. Členům klubu se
podařilo vybojovat mnoho sportovních
úspěchů a to i v té nejnáročnější světové konkurenci v olympijském karate.
Klub udržel pozici nejen největšího karate klubu v ČR, ale také udržel přední
pozice v žebříčku jednoho z nejúspěšnějších karate klubů v České republice,“

umístění chuchelských
závodnic
1. místo: Survivors – junior fitness
aerobik
2. místo: Terezka Miková – junior
ženy
2. místo: Bad Girls – kadetky
fitness aerobik
3. místo: Bety Al-Kaysy + Natálka
Smíšková – junior duo
3. místo: Zorro – junior aerobik
performance
4. místo: Harley Girls – junior
fitness aerobik
4. místo: Elvis – senior aerobik
performance

Městská část Praha-Velká Chuchle
děkuje Aerobic Teamu Praha, všem
cvičenkám i trenérkám za vzornou
reprezentaci městské části. Přejeme
mnoho úspěchů na nadcházejícím
Mistrovství světa, na které svěřenkyně Veroniky Buriš rozhodně neodjíždějí bez medailových ambicí... Vždyť
z posledního Mistrovství Evropy přivezly medailí pět!
Lenka Felix

shrnuje předseda klubu Filip Miler. „Zorganizovali jsme několik významných
sportovních akcí, které měly značný dopad na děti na všech úrovních. Kromě
toho stále více podporujeme i nejmenší
děti. Daří se nám zlepšovat jejich pohybové schopnosti a máme velmi pozitivní
reakce od rodičů i těch nejmenších. Což
je pro nás vždy taková třešnička na dortu,“ dodává.
Věříme, že příští sezona bude pro karatisty minimálně stejně tak úspěšná, jako
ta letošní. Pokud máte zájem podpořit
své dítě v pohybové aktivitě, pak můžete
navštívit internetové stránky www.kamiwaza.cz, kde bude již brzy zveřejněn rozpis tréninků, které budou probíhat od
září 2019.
SK Kamiwaza karate
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Chuchle získala dotaci na dostavbu školy
Práce na rekonstrukci ZŠ
Charlotty Masarykové běží podle
plánu, až donedávna ale obec
řešila problém chybějících
prostředků. Předchozí vedení
obce spustilo stavbu, aniž by
podalo žádost na Magistrát
hlavního města Prahy o účelovou
dotaci na ni. Nové vedení obce
tak stálo před problémem, kde
sehnat na již rozjetou stavbu
chybějící peníze.
Díky tomu, že se současné vedení začalo
intenzivně starat o to, jak chybějící financování zajistit, se projekt dostavby chuchelské základní školy dostal mezi ty, které se magistrát koncem března rozhodl
podpořit z finanční rezervy. Ta se ale dělila
mezi 66 projektů, Chuchle na dostavu základní školy získala 15 milionů korun, což

nebylo ani zdaleka dostačující – stále
chybělo nějakých 60 milionů korun.
Městská část proto i nadále pokračovala
v intenzivních jednáních s magistrátem
o možnostech financování rekonstrukce
a dostavby chuchelské školy. Ve hře byla
i varianta bezúročné půjčky.
Výsledek nelehkých a zdlouhavých vyjednávání mezi městskou částí a magistrátem ale předčil očekávání. Žádost
o schválení dotace ve výši 50 milionů
korun na dostavbu a rekonstrukci ZŠ

Czech Bigman
Festival – Praha
V Chuchli se uskuteční
již 13. ročník sportovní
akce Czech Bigman
Festival – Praha.
10. srpna v dopoledních
hodinách odstartuje
sportovní festival úvodní
prolog – běžecký závod
Běh Metropole
MČ Praha-Velká Chuchle, aby ve 14. 00 hod. byl
odstartován hlavní závod Czech Bigman terénní
triatlon a MČR zdravotníků a složek Integrovaného
záchranného systému. Mezinárodní sportovní festival
se koná ve spolupráci s MČ Praha-Velká Chuchle.

Charlotty Masarykové se podařilo dostat na program jednání pražského zastupitelstva, které proběhlo ve čtvrtek
20. 6. a v pátek 21. 6. Ke schválení došlo 21. 6. brzy ráno – v 5.30. „Nemusíme si tak brát půjčku, která by zatížila
rozpočet městské části na řadu let
splátkami,“ konstatuje starostka MČ
Praha-Velká Chuchle Lenka Felix. „Malý rozdíl, který chybí, už zvládneme pokrýt sami z našeho rozpočtu,“ dodává
(mč)
starostka.

Úřad Městské části Praha-Velká Chuchle
odbor místního hospodářství
přijme

posilu do pracovní čety

Náplň práce:
● údržba a úprava městské zeleně
● údržba obecních komunikací a chodníků
● drobné opravy

Druh pracovní smlouvy: možnost i zkrácené pracovní
doby, nebo DPP
Pracovní doba: 6.00–14.30, nebo dle dohody
Požadavky na uchazeče:
● dovršení věku 18 let
● způsobilost k právním úkonům
● manuální zručnost
● ŘP minimálně skup. B
● ukončené SŠ vzdělání (např. výuční list)
Nástup: červenec 2019, nebo dle dohody

Z důvodu bezpečnosti jednotlivých tratí, závodníků, přihlížejícíh i všech chuchelských obyvatel bude pro závod Běh Metropole a terénní triatlon zcela uzavřen provoz v sobotu dne
10. 8. od 9.30 do 18.00 hod v úseku hřiště SK Čechoslovan
Chuchle – stezka podél Vltavy – pod Barrandovský most –
Zbraslavská (cyklostezka A1 pod Barrandovskými skalami)
a přilehlých silnicích (Podjezd, V Lázních ) – viadukt pod Strakonickou dálnicí mezi loděnicemi ČVUT a USK Praha.
Na tyto komunikace nebude možné vjíždět autem, a pokud je
to možné, zaparkujte předem svá vozidla mimo trasy závodů.
„Předem se všem obyvatelům Chuchle omlouváme za omezení
či komplikace, které jim v této souvislosti vzniknou a zároveň
děkujeme za pochopení a trpělivost,“ říká ředitel Czech Bigman
Festival – Praha 2019 Roman Jaroš.
Více informací najdete na
www.czechbigman.cz

V písemné přihlášce uveďte:
● jméno, příjmení
● datum a místo narození
● číslo OP
● místo trvalého pobytu
● stručný pracovní životopis
● datum a podpis
Adresa pro zaslání přihlášky:
e-mailem: info@chuchle.cz
poštou: ÚMČ Praha-Velká Chuchle,
U skály 262/2 159 00 Praha 5

Více informací na tel.: 257 941 041
WWW.CHUCHLE.CZ
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Výlet chuchelských seniorů
na zámky Chyše a Bečov nad Teplou

Chuchelští senioři si 4.–5. června
2019 vyjeli na poznávací zájezd
na zámky Chyše a Bečov nad
Teplou. Zájezd se uskutečnil
za krásného slunného počasí.
Výlet začal prohlídkou krásného restaurovaného zámku Chyše. Nejstarší historické zprávy o Chyších pocházejí z druhé
poloviny 12. století, kde na místě dnešního zámku stála tvrz. Postupem času
se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů až do roku 1766, kdy panství
získal ve veřejné dražbě hrabě Prokop
Lažanský z Bukové. Po zestátnění se
stává majitelem objektu Ředitelství lesů
a statků, později Střední zemědělská
škola. Největší zkáza zámku nastala
v letech 1967 – 1989, kdy se vlastníkem stala firma Balnex a.s., která chtěla
vybudovat v zámku luxusní hotel.
V roce 1996 zámecký areál zakoupil
Vladimír Lažanský z Děčína (potomek
hraběte Prokopa Lažanského z Bukové)
a v témže roce byla zahájena celková
oprava zámecké budovy, která neustále
probíhá. Do budoucna plánují manželé
Lažanští prodloužení prohlídkové trasy
o další krásné historické interiéry zámku.
Po prohlídce jsme byli pozváni majitelem ing. Lažanským na prohlídku pivovaru, který je součástí zámku, spojenou
s ochutnávkou výborného piva. Z pivovarské restaurace jsme se po dobrém
obědě odjeli ubytovat do překrásného
penzionu Harmonie ve Žluticích.
Po krátkém odpočinku na nás čekalo
opékání buřtů s překvapením. Odjeli
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jsme autobusem na neznámé místo
v polích s hromadou klestí. Cesta byla
rozbitá jako tankodrom, až nám bylo líto pana řidiče a jeho autobusu. Před
námi po polní cestě jela béžová Fabie,
která zastavila vedle nás. K našemu
překvapení z auta vystoupila paní starostka Mgr. Lenka Felix, která nás přivítala a odvedla na Mariánské poutní
místo Skoky u Žlutic, kde nás očekával
průvodce Zdeněk Felix, který zajímavě
vyprávěl o historii i současnosti poutního místa.
Do dnešní doby se zachovaly ruiny bývalého hostince, hřbitova, jedné stodoly
a zejména barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie, poškozený četnými
loupežemi. Zdejší poutní obraz Panny
Marie Pomocné dal vzniknout známému
úsloví „Panenko Skákavá!“. Od roku
1982 zde trvale nikdo nežije. Poutní
kostel je jedinou zachovalejší stavbou
ve Skocích. Nahradil původní kapli a je
barokní novostavbou z let 1736–1748.
O obnovu a oživení tohoto poutního místa se v současnosti stará spolek Pod
střechou za podpory dobrovolníků a finančních dárců. V letech 2006 a 2010
byla díky darům a dotacím Karlovarského kraje a ministerstva kultury provedena oprava věžních bání, které byly poničeny zloději.
Po prohlídce kostela jsme si opekli buřty, udělali několik fotek a vydali se zpět
k autobusu a do penzionu. Druhý den
jsme po snídani odjeli na zámek Bečov
nad Teplou.
Zde jsme měli objednanou prohlídkovou
trasu expozicí o Relikviáři svatého Maura.
Je to významná románská památka, po-

cházející z první třetiny 13. století. Je považována za druhou nejcennější movitou
památku v České republice (po českých
korunovačních klenotech) a vůbec nejvýznamnější románskou klenotnickou památku uloženou na českém území. Relikviář je elký140x42x60 cm, zdobený
dekoracemi pozlaceného stříbra a drahými kameny.Byl vyroben na zakázku benediktínského kláštera ve Florennes. Po zániku kláštera jej značně poškozený
zakoupil majitel bečovského panství
Alfréd de Beaufort-Spontin.
Majitelé kolaborovali s nacisty a museli
po vydání Benešových dekretů opustit
republiku. Relikviář ukryli v roce 1939
v hradní kapli. Byl nalezen v roce 1985
a zrestaurován, v roce 1995 prohlášen
národní kulturní památkou České republiky. Relikviář je součástí stálé expozice na zámku a je trvale vystaven
v trezorové místnosti se stálou teplotou
a vlhkostí.
Odpoledne byla volná prohlídka města
Bečova. Mezi zajímavosti patří muzeum
motocyklů, muzeum hraček a Botanická
zahrada.
Poděkování všech účastníků zájezdu
patří Martinu Melicharovi, paní starostce
Lence Felix, Zdeňkovi Felixovi a paní
Monice Krylové za přípravu a organizaci
zájezdu, i panu řidiči Martinu Švecovi.
Škoda, že o tyto zájezdy je tak malý zájem chuchelských mužů seniorů. Ať tyto
informace poslouží ostatním občanům
Chuchle jako tip na hezký výlet za poznáním naší vlasti.
Těšíme se na další výlety.
Petr Daňhelka
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Kostel sv. Jana
Nepomuckého
Kostel stojí na ostrohu
mezi oběma Chuchlemi
v Chuchelském háji. Jde o velice
dobře umístěnou jednolodní
podélnou stavbu s čtvercovým
presbytářem, který je osvětlen
kruhovým oknem a nevysokou
věží na západní straně.
Klenba presbytáře je zdobena štukem,
znázorňujícím sv. Jana Nepomuckého
v květinovém a ovocném věnci, obklopeného anděly. V cípech klenby jsou
pak alegorické postavy, znázorňující
světcovy ctnosti: víru, dobročinnost
a čistotu. Hlavní oltář je barokní – z doby
výstavby kostela – s obrazem od neznámého autora, na němž je zobrazen sv.
Jan Nepomucký. Nad ním je dále umístěna kopie Panny Marie Zbraslavské,
jenž je zasazena do osmibokého rámu.
Boční stěny kostela byly ozdobeny dalšími obrazy, na nichž byly výjevy ze životě
světce, například: Utopení sv. Jana, Sv.
Jan v rakvi, Sv. Jan v mučírně a sv. Jan
na úmrtním loži. Tyto obrazy ale byly
v roce 1990 z kostela ukradeny, stejně
jako jeho další příslušenství. Po stranách hlavního oltáře jsou sochy sv. Prokopa a sv. Ivana z roku 1729. Vedle oltáře je do zdi vložena mramorová deska
z roku 1931 až 1935, kdy byl kostel
opravován. Tehdy sem byly dány také
nové zvony, na střechu byl položen nový

krov a věž byla pokryta měděnou krytinou. Všechny tyto úpravy byly na náklady patrona kostela – majitele panství –
Cyrila Bartoně z Dobenína. Hlavní vchod
do kostela vede pod věží, jejíž krov tvoří
jehlan zakončený lucernou.
Po 2. světové válce začal kostel stále více a více chátrat až „dozrála“ doba, kdy
oprava byla naprosto nezbytná. Stalo se
tak na podzim 1992. Rekonstrukce,
která stála sedm milionů korun, byla
provedena v neuvěřitelně krátkém ča-

se, za devět měsíců. A tak 22. května
1993, právě v roce 600. výročí umučení
sv. Jana Nepomuckého, byl kostel znovu vysvěcen a začal opět sloužit svému
účelu. Celková oprava byla dokončena
o rok později, kdy byl 3. dubna 1994
slavnostně posvěcen zvon „sv. Jan Nepomucký“, který kostelu věnovalo chuchelské zastupitelstvo.
Tomáš Hromádka,
kronikář městské části
Praha-Velká Chuchle

Zajímavosti
●

Při kostele byli od nepaměti dva až tři poustevníci, jejichž poustevna byla v místě
dnešní hájovny. Byli vyživováni zbraslavským klášterem s tím, že budou přisluhovat
při mších v kostele sv. Jana. Poslední dva však skončili tragicky. Jeden byl zabit při
přepadení kostela loupežníci, druhého zabil blesk na silnici do Zbraslavi. Všichni
poustevníci byli pak pohřbeni pod deskou bez nápisu pod podlahou kostela.

●

Tvrdí se, že loupežníci, když kostel v roce 1793 vykradli, svůj lup někde před
kostelem zakopali.

●

Podle místní tradice měla z kostela vést „tajná“ podzemí chodba do Malé
Chuchle. Krátce po sametové revoluci byla krypta pod kostelem prozkoumána,
žádná tajná chodba nalezena nebyla, jenom pozůstatky uvedených poustevníků.

●

Kostel neslouží jenom církevním účelům (svatby, křty, pohřby, mše), v průběhu
posledních třiceti let se zde konala celá řada kulturních akcí (koncerty, Svatohubertské troubení, Noc kostelů, akce mateřské školy ve Velké Chuchli...).

●

Kostel sv. Jana Nepomuckého je v současné době ve správě Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově, mše se zde konají pravidelně
první sobotu v měsíci od 15 hodin.

WWW.CHUCHLE.CZ
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Návrh varianty s tunelem

Přes přejezd nebo pod ním?
Otázka trvá
Železniční přejezd se závorami u křižovatky ulic Starochuchelská,
Radotínská, Dostihová, Mezichuchelská a U Skály je už dlouho
problematickým dopravním místem. Nevyhovující křížení čtyřkolejného
přejezdu, kde každou chvíli „spadnou šraňky“ s křižovatkou několika
silnic, komplikuje dopravu mezi Chuchlí „za přejezdem“ a před ním.
A v souvislosti s modernizací železničního koridoru Praha – Plzeň –
Cheb, jehož je trať vedoucí přes Chuchli součástí, a plánovaným
posílením vlakových spojů na této trati je stávající situace neudržitelná.
Řešením je mimoúrovňové křížení. Otázka, kudy má vést – zda nad
tratí, nebo pod ní – ale zatím zůstává otevřená.
Mimoúrovňové křížení silnice a železniční trati se řeší v Chuchli už zhruba posledních dvanáct let. „Údajně už někdy
v 80. letech měl padnout návrh, že místo
železničního přejezdu bude v Chuchli
nadjezd. Pak se dlouhá léta nic nedělo
a najednou se v roce 2007 v ulici Nad
Drahou vykácely kaštany a rozjelo se
územní řízení pro variantu nadjezd,“ říká
místostarosta Robert Mařík. Tehdejší
vedení městské části variantu mimoúrovňového křížení v podobě nadjezdu
prosazovalo jako jedinou možnou, měst-
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ská část Praha 16 už vydala pro stavbu
nadjezdu územní rozhodnutí. Obří stavba, která by překlenula železniční trať
obloukem od ulice Starolázeňská do ulice Nad Drahou, ale vyvolala u poměrně
velké části obyvatel – zejména u těch,
jejichž domy by se ocitly v její blízkosti –
poměrně výraznou nevoli. Proti záměru
se postavilo sdružení Zdravá Chuchle,
které aktivně vystupovalo i proti developerskému projektu rezidenční čtvrti Na
Hvězdárně. Sdružení se proti územnímu
rozhodnutí odvolalo ve spolupráci s Ate-

liérem pro životní prostředí, odpůrce
stavby zastupoval právník Ateliéru Petr
Kužvart. „Územní řízení se podařilo
u soudu zastavit, soud ho vrátil k dalšímu projednání, k němuž už ale nedošlo,“
podotýká Robert Mařík.
Přejezd nebo tunel?
Pak přišly volby a s nimi změna ve vedení obce – volby vyhrála koalice TOP 09,
ČSSD a Zelení a starostou se stal Martin Melichar. Radnice pod jeho vedením
začala řešit, jaká varianta mimoúrovňového křížení by byla nejvhodnější. Výsledkem dopravních studií byly tři varianty – nadjezd, podjezd a tunel, který je
v podstatě jen modifikovanou variantou
podjezdu. „Na úřad jsme pak pozvali
všechny občany dotčené touto stavbou,
abychom s nimi jednotlivé varianty projednali. Na 95 % z nich se vyjádřilo jednoznačně v tom smyslu, že budou akceptovat pouze variantu podjezdu,
nadjezdu určitě svůj souhlas nedají,“
vzpomíná Martin Melichar.
Na toto setkání s vlastníky pozemků dotčených plánovanou stavbou pak navá-
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Návrh varianty s nadjezdem
zala prezentace zmíněných variant v kulturním centru K8. „Na prezentaci přišlo
132 lidí a 94 z nich na anketním lístku
vyplnilo, že souhlasí s variantou E tunel,
13 bylo pro variantu podjezdu, 20 lidí se
vyjádřilo v tom smyslu, že chtějí nadjezd
a pět si přálo jakoukoliv variantu mimoúrovňového křížení,“ vzpomíná Martin
Melichar. Radnice pak připravila na téma nadjezdu či podjezdu (tunelu) referendum, které spojila s volbami do
Evropského parlamentu. Chuchelští
obyvatelé se mohli vyjádřit k tomu, zda
chtějí zachovat stávající železniční přejezd, nebo zda má zastupitelstvo podporovat variantu tunelu pod železniční tratí,
případně zda se má zahájit příprava jiné
varianty mimoúrovňového křížení.
Referendum nakonec nebylo platné –
byť chybělo jen málo. Aby bylo platné,
muselo by se jej zúčastnit nejméně
35 % oprávněných voličů. K urnám jich
však přišlo 32,2 %. Nicméně i tak bylo
pro tehdejší vedení městské části vodítkem. Z odevzdaných 536 platných
hlasů bylo 417 pro tunel. „Pokračovali
jsme proto dál s rozvojem varianty tunelu, už jsme měli přislíbené souhlasy
všech majitelů dotčených pozemků,
souhlas magistrátu, že tunel není v rozporu s územním plánem, kladné stanovisko ministerstva dopravy, přislíbené
peníze... A pak přišly další volby,“ říká
Martin Melichar. Ten po volbách přestal
být starostou, v roli starosty ho opět vystřídal Stanislav Fresl, který byl staros-

tou už v předešlém volebním období.
A (staro)nové vedení obce preferovalo
nadjezd. „Na začátku volebního období
mi osobně pan starosta Fresl přislíbil,
že když bude platná projektová dokumentace na podjezd bude samozřejmě
podporovat variantu podjezdu. Bohužel
na všech jednáních mimo obec jasně
prosazoval variantu nadjezdu,“ říká
místostarosta Robert Mařík, který byl
tehdy opozičním zastupitelem. Sám patří k jednoznačným příznivcům podjezdu. „Nadjezd je ohromné betonové
monstrum, které zcela zničí ráz Chuchle. To nevadí jen těm, kteří mají pozemky přímo u plánované stavby, ale vyhlídka na nadjezd děsí i lidi v horní části
Chuchle,“ konstatuje Robert Mařík.
„Ještě po volbách proběhla na úřadě
městské části schůzka, na kterou byli
přizváni všichni zastupitelé, pak už ale
na další jednání na toto téma, jako byla
schůzka se zástupcem Správy železniční a dopravní cesty, probíhaly jen
s účastí vybraných zastupitelů,“ říká Robert Mařík. Správa železniční a dopravní cesty nechala zpracovat projektovou
dokumentaci na obě varianty a městkou část Praha-Velká Chuchle pak vyzvala před vydáním projektové dokumentace k připomínkám. „Na tuto
schůzku už jsme přizváni nebyli a ti, kdo
na ní byli, se buď nevyjádřili nebo podpořili variantu nadjezd, protože bude
levnější,“ říká Robert Mařík. „Bohužel na
této schůzce nebyl nikdo, kdo by tlačil

na to, aby byla vybrána varianta snesitelnější pro obec,“ dodává. Jak se později ukázalo, předchozí vedení městské
části předkládalo magistrátu a dalším
zainteresovaným institucím k vyjádření
pouze variantu nadjezdu. Ta ale nemá
podporu vlastníků přilehlých pozemků.
Volba nejschůdnější varianty
Současné vedení radnice proto pokračuje v rozvoji varianty podjezdu (tunelu). „Nevidím důvod, pokud máme připravenou projektovou dokumentaci ke
stavebnímu povolení, což platí jak pro
nadjezd, tak pro podjezd, začít se stavbou, která je pro občany přijatelnější.
Samozřejmě je tu určité procento vlastníků, kteří nechtějí ani nadjezd, ani podjezd, ale určitě nemá smysl prosazovat
variantu, proti které je drtivá většina,“
konstatuje místostarosta Melichar.
„V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání, máme předběžný souhlas Tehcnocké správy komunikací, čekáme na vyjádření Policie České republiky, která až
dosud posuzovala stále jen variantu
nadjezdu, vyjednáváme se Správou železniční dopravní cesty... Naším cílem je
vyřešit nevyhovující dopravní situaci na
železničním přejezdu, ale chceme podpořit variantu, kterou podporuje většina
obyvatel. Nedává mi smysl prosazovat
nadjezd, když vím, že se z dvaceti vlastníků pozemků sedmnáct hned odvolá,“
dodává.
Roman Peterka
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Noc kostelů v Chuchli
I letos se městská část
Praha-Velká Chuchle připojila
k celorepublikové akci Noc
kostelů. V České republice
se do Noci kostelů každoročně
zapojuje na 1500 kostelů
a modliteben, které kromě
otevřených dveří nabízejí více než
7000 doprovodných programů.
Zájem bývá pravidelně velký
a každoročně se pohybuje kolem
500 000 návštěvnických vstupů.
V Chuchli byly pro veřejnost
k dispozici oba kostely – jak
kostel sv. Jana Nepomuckého
v Chuchelském háji v části
spadající do Velké Chuchle,
tak malochuchelský kostel
Narození Panny Marie. Oba
kostely přilákaly o pátečním
večeru 24. května řadu lidí.
Celkem kostely v pražské
arcidiecézi zaznamenaly
přes 111 000 vstupů.
V kostele sv. Jana Nepomuckého měli
zájemci možnost už od pěti odpoledne
prohlédnout si i běžně nepřístupné prostory, doslova odzdola až nahoru – kdo
se nebál strmého schodiště, mohl se vydat až pod střechu, kde se ukrývají zvony. Pro zájemce o historii kostela měl
připravené zasvěcené povídání Zdeněk
Felix, který kostelem všechny návštěvníky prováděl a byl připraven zodpovědět
veškeré otázky. Pro návštěvníky byla
v kostele připravena i výstava historic-
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kých pohlednic kostela. Program pro
Noc kostelů v kostele sv. Jana Nepomuckého zajistila městská část PrahaVelká Chuchle.
Na závěr koncert
Zdeněk Felix popsal ve stručnosti historii kostela od jeho vzniku až po současnost – kostel založil bohatý polský
šlechtic, jehož jméno neznáme a který
se léčil v lázních, jež tehdy byly v Malé
Chuchli. Vyléčil se a z vděčnosti Bohu za
uzdravení nechal postavit kostel v Chuchelském háji. Kostel byl vysvěcen roku
1729 a byl zasvěcen Janu Nepomuckému. Současně byla při kostele zřízena
i poustevna, poustevníci se starali
o kostel. Zdeněk Felix nesdílí všeobec-

ně přijímaný názor, že poustevna byla
v místě dnešní hájovny, podle něj by to
měli poustevníci do kostela dost daleko.
Domnívá se, že přebývali v kostele,
v prvním patře v sakristii. „Filiální kostel,
kde nebyla nikdy fara, nepotřeboval patrovou sakristii,“ míní Zdeněk Felix.
V roce 1990–1991 došlo k vykradení
kostela, v roce 1998 prošel celý kostel
rozsáhlou rekonstrukcí a byl zde osazen
i nový zvon. Nákup zvonu financovala
městská část Praha-Velká Chuchle.
Od sedmi večer se v kostele rozjely varhanní improvizace a od devíti večer vystoupilo hudební uskupení TNT, skládající se z Terezy Bečičkové a Tomáše
Ludvíčka. Jejich hudba sahá ke kořenům blues, gospelu, rock’n’rollu, country

Kostel Narození Panny Marie
Kostel je v Malé Chuchli zmíněn ve 13. století jako farní, podle některých zpráv byl vybudován již v roce 1132. Na konci 13. století jej
pražský biskup Řehoř předal Zbraslavskému
klášteru. V době husitských válek o něj Zbraslavský klášter přišel, po husitských válkách
jej dostal zpět, duchovní správa tu však už
nebyla obnovena. Kostel byl ve velmi špatném stavu, trpěl prosakováním podzemních
vod, nakonec se podmáčená stavba zřítila.
Ze sutin původního kostela byl zbudován násep, aby se do budoucna zamezilo
problémům se spodní vodou. Současná barokní stavba pochází z roku 1774, kdy
byla posvěcena opatem Zbraslavského kláštera Celestynem Stoyem. Hlavní opravy kostela probíhaly v letech 1860–1861, 1970–1971, naposledy byl kostel rekonstruován v letech 1994–1995. Kostel má obdélnou loď a čtvercový presbytář,
barokní volutové štíty na východní a západní straně. Nemá věž, ale jen malou vížku
na střeše, krytou cibulovitou bání.
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Pravoslavné
křesťanství

a bluegrassu, avšak nebojí se využít ani
prvků šansonu nebo tradičních postupů
folkových písničkářů.
Malá exkurze
do světa pravoslavné liturgie
Z kostela Narození Panny Marie v Malé
Chuchli zní zpěv. Probíhá tu večerní bohoslužba – ale jiná, než by člověk čekal
v katolickém kostele. Na stěnu naproti
vchodu promítá projektor byzantskou
ikonu, ikony (skutečné, ne jen promítnuté) jsou i před oltářem. Večerní bohoslužbu slouží otec Kyrillos. Pro člověka
neznalého je bohoslužba podle byzantské liturgie zvláštní zážitek. Většina zdejších návštěvníků bohoslužby ale nejsou
zvědavci, jako já, kteří sem zavítali kvůli
Noci kostelů, ale věřící, co přišli na bohoslužbu a setkat se s přáteli z církve.
Kostel má totiž nyní propůjčen od římskokatolické církve Řeckojazyčná pravoslavná farnost v Praze, jež dosud fungovala v chrámu sv. Cyrila a Metoděje
v Resslově ulici. „V Praze je poměrně silná řecká komunita a ta dlouho neměla
možnost chodit na bohoslužby v řeckém
jazyce – bohoslužby v pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje
byly jen v češtině. Proto se náš arcibiskup, vladyka Michal, rozhodl, že bude
založena řeckojazyčná farnost a já pro ni
budu vysvěcen na kněze,“ říká otec Kyrillos. To se stalo před rokem a půl. Nová
farnost od té doby hledala možnost, kde
by mohla mít svůj vlastsní svatostánek.
Až se to nakonec podařilo. „Za to, že můžeme být tady, vděčíme velmi barrandovskému panu faráři Josefu Ptáčkovi, který nám byl velmi nakloněn a velmi nám
pomohl. Byl dokonce velice rád, že se
tento kostel bude využívat a že to tu bude žít,“ říká otec Kyrillos. Řecké pravoslavné farníky teď čeká spousta práce –
kostelík není v dobrém stavu, přes léto
proto projde rekonstrukcí. Což pro řec-

kojazyčnou farnost znamená v první řadě nutnost sehnat dostatek peněz. Večerní bohoslužba uspořádaná na Noc
kostelů byla první řeckojazyčnou pravoslavnou bohoslužbou – v podstatě jakýmsi slavnostním zahájením provozu ve
vlastním kostele. „Bohoslužby tu teď budou probíhat pravidelně v sobotu večer
a v neděli ráno a o pravoslavných svátcích,“ říká otec Kyrillos.
Po bohoslužbě byla před kostelem přichystána ochutnávka řeckých postních
pokrmů – kdo chtěl, mohl si vzít podle libosti. Řecká pohostinnost byla zkrátka
znát. Mezi farníky se mluvilo převážně
řecky. Otec Kyrillos přecházel plynule
mezi řečtinou a češtinou, jak bylo zrovna
potřeba. Paradoxně sám přitom není
Řek, původem je z Ruska. „V Athénách
jsem ale studoval teologii a tam jsem si
Řecko zamiloval,“ říká mi. S trochou nadsázky se dá říct i to, že studium teologie
v Řecku ho přivedlo do Čech. „Zamiloval
jsem se tam nejen do Řecka,“ říká
s úsměvem. „Seznámil jsem se tam se
svou manželkou – přijela tam tehdy
z Česka v rámci výměnného programu
Erasmus. Dali jsme se dohromady a nakonec padlo rozhodnutí, že náš společný život se bude odehrávat v Čechách,“
vypráví otec Kyrillos.
Po večerní bohoslužbě pokračoval program v kostele Narození Panny Marie
dál. Pod vedením sbormistra Maria
Christou zazněly ukázky byzantských
zpěvů. Technika byzantského církevního
zpěvu je velmi specifická a pro posluchače velice působivá. Po průřezu byzantskými církevními zpěvy provázeném
vysvětlujícím komentářem otce Kyrilla
následovala přednáška Minolise Stivaktakise o chrámech v pravoslavné křesťanské tradici. Pak se ještě dlouho do
večera povídalo, až do závěrečného požehnání.
Roman Peterka

Pravoslavná církev odvozuje své počátky od prvotní křesťanské církve
v Jeruzalémě a od Východořímské
(Byzantské) říše. Pravoslavná církev
není samostatnou církví, ale společenstvím 14 autonomních těles, které se označují podle země, ve které
se nachází (např. Řecké pravoslavná
církev, Ruská pravoslavná církev).
Spojuje je stejné chápání svátostí,
doktríny, liturgie a církevní správy,
i když každá řídí své záležitosti samostatně.
Prvním mezi rovnými je mezi nejvyššími představiteli těchto církví konstantinopolský patriarcha (Konstantinopol, dnešní Istanbul, je někdejší
centrum Byzantské říše), pravoslavní
ale nemají žádnou centrální autoritu,
jako je papež v římskokatolické církvi. Ke starověkým a dosud existujícím patriarchátům patří ještě Antiochie (na území dnešního Turecka),
Alexandrie (v Egyptě) a Jeruzalém
(v Izraeli). V čele dalších 11 církví
nestojí patriarcha, ale arcibiskup.
Nejpočetnější je dnes ruská církev,
k dalším patří řecká, srbská, bulharská, rumunská, albánská, kyperská,
gruzínská, polská a americká církev
a také církev českých a slovenských
zemí. Pravoslavná i katolická věrouka
vycházejí ze stejného základu. Původně byla křesťanská církev jen
jedna, postupně ale docházelo k rozkolům mezi východní (byzantskou)
částí a západní (římskou), které byly
dány rozdíly politickými, kulturními
i věroučnými. Postupně se rozdíly
prohlubovaly a vyvrcholily v roce
1054. Rozdíly mezi pravoslavným
křesťanstvím a římskokatolickým vyznáním v oblasti věrouky nejsou pro
laika moc patrné. Odlišná je liturgie
– pravoslavná mše je mnohem delší,
než katolická, je mnohem více zpívaná, důležitou roli tu hrají ikony (obrazy svatých). Pravoslavní kněží se také mohou ženit.
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Návštěva u chovatele
Letošní Celostátní výstava drobného zvířectva Chovatel v Lysé nad
Labem bude obohacena o 1. ročník Česko-slovenské speciální výstavy
králíků vídeňských plemen, což z ní může učinit zcela nevšední
podívanou. Toto rozšíření také může ještě více pozvednout její
mezinárodní prestiž. Je za ním možno hledat tuzemské a slovenské
nadšené chovatele králíků vídeňských plemen, obzvláště pak Josefa
Zusku z Prahy-Velké Chuchle, který za myšlenkou neochvějně stojí
a ujme se role hlavního garanta sekce.

Při té příležitosti zároveň velkolepě, jak je
ostatně jeho zvykem, oslaví své 60. narozeniny, třebaže to bude s drobným zpožděním, jelikož se narodil 8. května 1959,
ale spojit obě akce, to se v jeho případě
přímo nabízí.
Prosperita ZO ČSCH Velká Chuchle
na prvním místě
Letos uplyne nejen šedesát let od narození Josefa Zusky, ale také rovných čtyřicet
let od chvíle, kdy rozšířil svazové řady.
V roce 1979 zamířil do základní organizace ve Velké Chuchli. Když její aktivita sláb-
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la, přesunul se do ZO ČSCH Mukařov, ale
v roce 2015, jakmile zjistil, že se jeho původní mateřský spolek ocitá v existenční
krizi, zasáhl, jak jen mohl, a vytvořil z něj jako nový předseda fungující seskupení,
přičemž do něj nalákal členky i členy, kteří
dosahují obdivuhodných výsledků se svými zvířaty. „Jednorázově zazářit, to se může povést každému a nemusí to být ani
přehnaně složité, komu se to stane, tomu
to přeji, ale nepovažuji to za úspěch. Ten
nastává až ve chvíli, kdy se jedinec drží
mezi nejlepšími stabilně. K tomuto svému
přesvědčení se snažím vést všechny

v chuchelské základní organizaci, což pozvolna přináší své ovoce. Obrovskou radost mi v tomto ohledu dělá Nicole Staňková. Nedávno opustila kategorii mladých
chovatelů, stabilně se v chovu zakrslých
beranů divoce zbarvených drží mezi elitou
a vypracovala se dokonce až tak daleko,
že se hlásí do kurzu pro adepty na posuzovatele králíků. Podobný potenciál spatřuji v Tomáši Krátkém, ten ještě zatím
osmnácti let věku nedosáhl, ale jde si neotřesitelně za svými cíli. A mohl bych jmenovat další, to by ale asi došel papír v tiskárně. Ještě bych ale rád zmínil svou
pravou ruku, jednatele Ondřeje Koušu.
Tohle je pro mě podstatné, ne vítězství
moje, ne triumfy jednorázové, ale stabilní
týmový, když to řeknu sportovní terminologií, tah na branku. A ve Velké Chuchli takový manšaft prostě je, ať se to někomu
líbí, nebo nelíbí,“ rozebírá Josef Zuska
s razancí předsedy a dodává, že zakazuje
v celém textu jakoukoliv zmínku o jeho
všemožných prvenstvích, jelikož na tom
své priority nestaví.
Funkcionářské nasazení oslavence nekončí ve Velké Chuchli, ale projevuje se
i v Klubu chovatelů králíků vídeňských
plemen, kde zastává post poradce chovu
a aktuálně usiluje o vybroušení podoby
vídeňských králíků v připravovaném vzorníku k dokonalosti. Kromě toho působí,
i když už bez jakéhokoliv podílu na vedení, v organizačních jednotkách německého svazu ZDRK, konkrétně v organizaci
S 785 Frankenhain a v saském Klubu
chovatelů králíků vídeňských plemen. „Ať
si kdokoliv myslí, co chce, moje zapojení
do německého chovatelského dění má
jen dva důvody. Nemusíme si nic nalhávat, Německo je králíkářská velmoc. První příčina je tedy taková, že rád měřím síly
s tamější špičkou. Druhá tkví v tom, že
tam mohu získávat informace o nových
trendech, nové poznatky, ale také prvotřídní králíky a kromě toho utvářet mezinárodní přátelství. Nic víc, nic míň,“ komentuje. Třebaže chystaná přehlídka
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vídeňských králíků nese v názvu označení česko-slovenská, předpokládá výrazné
překročení tohoto rámce.
Narozeninový závazek
Ačkoliv se v jubilantově chovatelském
zázemí objevila různá plemena králíků
i další zvířata, do středu své pozornosti
jednoznačně a bez váhání staví králíky vídeňských plemen, z nichž jsou mu nejvíce blízcí vídeňští šedí, i když začínal s modrými. S jeho jménem budou ve zdejších
králíkářských kruzích navždy spjati vídeňští modrošedí, za jejichž vyšlechtěním
a následným uznáním stojí. Celé své dosavadní snažení chce předvést právě při
Celostátní výstavě Chovatel doplněné
o 1. ročník Česko-slovenské speciální
výstavy králíků vídeňských plemen v Lysé
nad Labem. Jako narozeninový úkol si
totiž vytyčil cíl předvést na ní sto reprezentantů vídeňských plemen, a to ve
všech pěti uznaných barevných varietách. Plánuje už také doprovodný program, společenský večer spojený s oslavou kulatin na sobotu 16. listopadu
i bezplatné narozeninové pohoštění pro
příchozí u expozice po otevření výstavy,
jejž budou servírovat jeho kolegyně a kolegové ze ZO ČSCH Velká Chuchle. Ti
zároveň budou pomáhat na společenském večeru i v rolích garantů výstavy.
Počin navíc překoná česko-slovenský
rozměr díky přislíbené německé, nizozemské a rakouské účasti. Pozvání už
přijal i prezident ZDRK Bernd Graf. „Mou
osobní metou sice je stovka vídeňských
králíků, celkově bychom jich ale v Lysé
nad Labem chtěli mít sedm až osmkrát
tolik. Vážíme si v tomto ohledu našich
hlavních partnerů, Českého svazu chovatelů a výrobce krmiv Mifuma, kteří za takovým odvážným číslem stojí stejně jako
my a bez nichž by se naše smělé plány
jen rozplynuly. Stejně tak si ceníme spolupořadatelství ze strany slovenského
klubu, z nějž společnou ideu výrazně p
odporuje především jeho jednatel Maroš
Sládek,“ podotýká. Přehlídka vídeňských
králíků bude, včetně navazujícího programu, představovat další zátěžovou zkoušku pro celý chuchelský spolek. Tím prvním byla předloňská říjnová mezinárodní
výstava králíků, na niž příští a každý sudý
rok navážou další v pořadí.

kvalitní péče o živé tvory, včetně udržování jejich co nejlepšího zdravotního stavu
i vhodného krmení. Pokud tohle kdokoliv
nechce akceptovat, měl by zvážit jiné koníčky, aby se zbytečně netrápil něčím, co
ho nebude naplňovat. Stejně tak není tím
správným receptem, když už se tedy někdo pro chovatelskou cestu rozhodne, aby
se spoléhal pouze na body. Vždy by měl
za těmi snad magickými čísly vidět ještě
v jasnějších obrysech to, co potřebuje při
prošlechťování zlepšit, jinak se z průměru
stěží posune na výsluní. Rozhodně by
však neměl zapomínat ani na utváření
přátelských mezilidských vztahů,“ dodává.
O platnosti slov Josefa Zusky může vypovídat rozšiřující se základna mladých chovatelů v ZO ČSCH Velká Chuchle, jež se
rozrostla o sekci Králičího hopu.
Text a foto Jan Jirků,
(převzato z časopisu Chovatel,
květen 2019)
INZERCE

Aby se záliba nestala noční můrou
„Pokud se chce kdokoliv věnovat chovatelskému hobby, musí dobře vědět, do čeho se pouští,“ upozorňuje chuchelská žijící
legenda. Takovýmto způsobem nezřídka
rozmlouvá se členy základní organizace,
které předsedá, obzvláště s těmi nejmladšími. „V prvé řadě by si měl každý vybrat, co se mu líbí, mám na mysli plemeno
či barevný ráz, ale také zohlednit, zda má
patřičné podmínky ve svém zařízení a dostatečně zajištěné krmivo v odpovídajícím
množství. Nezbytné jsou aspoň minimální
znalosti, hlavně takové, které se týkají
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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

