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Seznamte se
se zastupitelem Martinem Havlinou
V minulém díle seriálu krátkých profilů členů Rady MČ Praha-Velká
Chuchle jsme představili zastupitele Jiřího Barcala. Nyní je na řadě
další ze zastupitelů – Martin Havlina.

Martin se do Chuchle přistěhoval ze
Smíchova, když mu bylo šest let. Bydlí
v Malé Chuchli – a na bydlení tady nedá
dopustit. „Je to ,vesnice‘ v Praze, klidová
oblast v ruchu velkoměsta,“ míní. Z pozice zastupitele chce také hájit její zájmy,

aby se v rámci městské části nerozhodovalo „o ní bez ní“.
Vystudoval stavební průmyslovku, poté
pracoval v různých obchodně manažerských pozicích ve finančním sektoru či
v telekomunikacích. Nyní coby projektový manažer spolupracuje na různých projektech v rámci investiční skupiny. „ Pomáhám také házenkářskému klubu DHC
Slavia Praha s mládeží,“ dodává. Zastupitelem je od loňských komunálních voleb,
už před tím ale působil v dopravním výboru obce, jehož je nyní předsedou.
Právě zájem o dopravní stavby na území
Chuchle a obavy z jejich dopadů na život
zdejších obyvatel ho přivedly do komunální politiky. „Byla to hlavně potřeba mít
informace k dění kolem plánovaných sta-

veb v Malé Chuchli, jako je optimalizace
trati Smíchov – Radotín a možná výstavba koridoru Praha – Plzeň – a také zkušenost s jednáním předchozího vedení
radnice městské části,“ prozrazuje. Jeho
hlavním tématem je zachování stávajícího poklidného charakteru Malé Chuchle.
„Rád bych, aby se po ukončení optimalizace trati realizovala myšlenka vytvoření
komunitních zahrad v Malé Chuchli, aby
se zvýšila péče o úklid a zeleň a také
abychom se zaměřili na rozvoj obce
v územích okolo Vltavy,“ říká. „Také bych
už rád viděl definitivní řešení mimoúrovňového křížení trati u stávajících šraněk –
a rád bych pomohl nynějšímu zvolenému
vedení radnice s jeho dotažením do kon(rp)
ce,“ dodává.
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Před prázdninami předložil
magistrát městským částem
k vyjádření návrh změny výpočtu
daně z nemovitostí. Impulzem
byl dosud dlouho opomíjený
požadavek některých radnic mít
možnost si samostatně určit výši
daně z nemovitých věcí. Je to totiž
jediná daň, která téměř celá putuje
z kapes daňových poplatníků
do rozpočtu městské části.
Výši placené daně určují tři koeficienty,
které si nastavuje každé město samostatně. Tzv. místní koeficient je v Praze
doposud na nejnižší možné úrovni. Magistrát navrhl tento místní koeficient
zvýšit od roku 2020 na dvojnásobek
(z 1 na 2 z pětistupňové škály). Touto
změnou by vzrostla výše daně také přibližně na dvojnásobek. Výši daně však
ovlivňují další dva koeficienty – komerč-

ní pro komerční nemovitosti a velikostní
pro obytné nemovitosti a stavební pozemky. Aby se navýšení částečně kompenzovalo, magistrát navrhuje snížit na
polovinu (ze současných 5 na 2,5) velikostní koeficient, čímž by do budoucna
zdanění obytných nemovitostí zůstalo
téměř na současné úrovni. Podle našich
propočtů by navýšení bylo v řádech desetikorun za rok.
Navrhovaná změna by do rozpočtu naší
městské části mohla přinést dle odhadu
necelý jeden milion korun, což odpovídá
např. přibližně třem čtvrtinám ročního
příspěvku městské části na provoz mateřské školy.
Finanční výbor a následně zastupitelstvo ve Velké Chuchli se přiklonilo k návrhu magistrátu. Zastupitelstvo nemělo
možnost ovlivnit výši zdanění komerčních nemovitostí, u zdanění obytných
nemovitostí nevidí potřebu výši daně
měnit.
O konečné výši zdanění nakonec bude
rozhodovat magistrát, proto ještě nelze

kresba Pixabay

Očekávané změny
v dani z nemovitostí

s určitostí říci, jak se daň z nemovitých věcí vyvine. Podle zpráv uveřejněných v médiích většina pražských městských částí
souhlasí s navýšením koeficientu daně
z nemovitosti. Pro změnu způsobu určování výše daně se vyslovilo 53 z celkem
57 městských částí. Jen čtyři žádnou
změnu nechtějí. Třiatřicet městských částí
se naopak vyjádřilo o ještě větší navýšení
daně z nemovitostí, než jaké představuje
návrh magistrátu. Dvacítka radnic, mezi
něž patří i Velká Chuchle, se spokojí s naJiří Barcal
vrženou výší.

Harmonogram přistavení
velkoobjemových
kontejnerů
datum místo přistavení
31. 8. Velká Chuchle – osada
Lahovská, ul. Nad Chuchlí
(dříve ul. Polní)
21. 9. náměstí Omladiny
5. 10. Velká Chuchle – Nad Libří
(u tříděného odpadu)
19. 10. Malá Chuchle – Zbraslavská
proti č. p. 39/37
2. 11. Velká Chuhle – Dostihová
16. 11. Velká Chuchle – osada
Lahovská, ul. Nad Chuchlí
(dříve ul. Polní)
Kontejnery jsou přistaveny
vždy v čase 9.00–13.00 hod.
Upozorňujeme občany na skutečnost,
že pokud bude kontejner naplněn,
nebude za něj přistaven náhradní.
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Z jednání zastupitelstva
Do vydání tohoto čísla Chuchelského zpravodaje se uskutečnila dvě
jednání zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle – řádné
8. července a mimořádné 25. července. Plné znění zápisu z jednání
zastupitelstva, včetně příloh, plné znění z usnesení i záznamy z jednání
zastupitelstva najdete na obecním webu www.chuchle.cz.

foto Jan Zágler

Mimořádné červencové jednání zastupitelstva mělo na programu seznam změnových listů k dostavbě ZŠ Charlotty
Masarykové a žádost ředitelky ZŠ Charlotty Masarykové týkající se pořízení
a instalace certifikovaného herního prvku v areálu základní školy. Zastupitelé
schválili změnové listy předložené zhotovitelem díla „Dostavba ZŠ Charlotty
Masarykové, Starochuchelská 240/38,
Praha-Velká Chuchle“ společností Podzimek a syno-vé v celkové ceně
více/méně prací 1 028 085,97 Kč Kč
bez DPH. Zastupitelé pověřili starostku
k podpisu změnových listů, po předchozím schválení TDI a projektantem, které
vyvstanou v mezidobí od tohoto zastupitelstva do ukončení stavby. Zastupitelé
také schválili navýšení investičního příspěvku z rozpočtu městské části Základní škole Charlotty Masarykové ve
výši 450 000 Kč na pořízení certifikovaného herního prvku Farmhouse, včetně
jeho montáže a dopravy pro školní družinu v areálu základní školy.
Situace kolem Čechoslovanu
Starostka podala na mimořádném jednání zastupitelstva také aktuální informace ohledně Čechoslovanu. 8. července realizovala městská část
zadržovací právo ke svému majetku –
tedy hřišti Čechoslovanu. Výkon zadržovacího práva proběhl za účasti notáře a městské policie. Hospodář
Čechoslovanu Jan Šafář odmítl dobrovolně umožnit zpřístupnění zavlažovacího zařízení, dále odmítl předat klíče
od vrat a branek. Na přítomné zavolal
policii. Policisté přijeli a poté, co zjistili,
o co jde, sepsali záznam a odjeli. Městská část nechala vyměnit zámky
k hřišti. Zhruba dvakrát v týdnu se stará o provizorní zalévání. Smlouva
s PVK o úhradě dluhu za vodu byla
podepsána a dluh zaplacen. O tom
rozhodlo už řádné červencové zastupitelstvo, které odsouhlasilo uzavření
dohody o narovnání sporných vztahů
se společností PVK ohledně úhrady
dlužného vodného a stočného v celko-
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vé výši 144 412 Kč (peněžitý dluh za
neuhrazené vodné a stočné spolkem
SK Čechoslovan Chuchle) s tím, že
nebude požadován ze strany společnosti úrok z prodlení a náhrada nákladů řízení. Na Čechoslovan bude podána v této souvislosti žaloba. Jan Šafář
na vlastníka, tedy Magistrát hl. m. Prahy, podal žalobu na určení vlastnictví
budovy a požádal soud o předběžné
opatření na zákaz vstupu do budovy
a vstup zástupcům městské části na
požádání neumožnil.
Na řádném červencovém jednání
zastupitelstva zastupitelé schválili:
● Návrh obecně závazné vyhlášky o výši

koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, který byl předložen v rámci připomínkového řízení všem městským částem HMP k vyjádření a s doporučením
finančního výboru ze dne 1. 7. 2019. Navržená varianta s koeficienty 2,5 – 1,5 – 2
(místní koeficient – velikostní koeficient –
komerční koeficient byla zastupiteli
schválena s účinností od 1. 1. 2020. Podrobně v článku na str. 3.
● Návrh investičních požadavků MČ

Praha-Velká Chuchle na rozpočet hl. m.
Prahy na rok 2020 v tomto znění:
■ vybudování občanské vybavenosti
pro Nové centrum Velké Chuchle –
25 mil. Kč,
■ rekonstrukce komunikací a chodníků – 10 mil. Kč,
■ dokončení rozšíření kapacity základní školy – 12 mil. Kč,
■ rekonstrukce hřbitova – 10 mil. Kč,
■ vybudování víceúčelové společenské
místnosti mateřské školy – 5 mil. Kč,
■ koupě souboru šesti pozemků
parc.č. 641/2, 643, 646, 650/1,
661/1 a 648 v k.ú. Velká Chuchle (objekt bývalé Klausovy továrny a přilehlé
pozemky mezi ulicemi Strakonická
a Mezichuchelská) se záměrem vybudování víceúčelového informačního
a návštěvnického centra nejen pro potřeby městské části – 55 mil. Kč,
■ rozvoj Chuchelského nábřeží – úprava
a revitalizace veřejné zeleně a vybudování nových sportovišť ve spolupráci
s IPR Praha (Příměstský park soutok) –
25 mil. Kč,

vybudování komunitních zahrad
v Malé Chuchli (revitalizace území a výsadba nové veřejné zeleně – 3 mil. Kč,
■ oprava kapličky na nám. Chuchelských bojovníků – 1 mil. Kč.
■

● Žádosti o finanční příspěvky těmto sub-

jektům: spolku Rodinné centrum Chuchle
(dotace ve výši 38 000 Kč na organizaci
akcí rodinného centra v roce 2019), spolku DTJ Velká Chuchle (dotace ve výši
12 000 Kč na devátý ročník Chuchelského přespolního běhu v roce 2019), organizaci Český svaz chovatelů, ZO Velká
Chuchle (poskytnutí dotace ve výši
15 000 Kč na podporu činnosti organizace v roce 2019). Zastupitelé také schválili
poskytnutí příspěvku ve výši 30 000 korun pro veslařskou závodnici z Chuchle
Vandu Nejedlovou na pokrytí nákladů (doprava, stravování, ubytování apod.) spojených s účastí na prestižním závodu Coupe
de la Jeunesse – pohár mládeže, konající
se v Corgenu v severní Itálii v roce 2019.
● Vyvěšení záměru týkající se prodlou-

žení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor části objektu v Kazínské
8/5 za stávajících podmínek předem
známému zájemci
● Uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Pra-

ha-Velká Chuchle a společností J.I.H. –
Ing. Jiří Huptych týkající se rekonstrukce
sportovního hřiště v Malé Chuchli za celkovou cenu 998 225,80 Kč, vč. DPH.
● Odeslání písemných „Připomínek ze

strany MČ Praha-Velká Chuchle k uvažovaným variantám tras a tunelu na trati Praha–Beroun (Plzeň) skrze území MČ Velká
Chuchle (Malou Chuchlí)“ generálnímu řediteli společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a v kopiích
mj. centrální komisi Ministerstva dopravy
ČR a kompetentním orgánům MHMP.
● Žádost o rozšíření stávajícího parkovacího stání v ulici Pod Akáty 99/72
s tím, že realizace bude provedena na
vlastní náklady žadatelů a bude zachována současná šíře přilehlého chodníku.
● ZMČ, na základě doporučení výboru

dopravy ze dne 4. 6. 2019, vydalo kladné
stanovisko k DÚR stavby „Strakonická –
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rozšíření (č. akce 999170, Praha 5)“ s následujícími připomínkami: na komunikaci
Strakonická bude položen „tichý asfalt“
a další stupeň stavebního řízení bude
předložen MČ Praha-Velká Chuchle k připomínkování

SK Čechoslovan Chuchle a ubytovnou
Josefa Pipoty s tím, že naopak souhlasí s návrhem výboru dopravy na umístění dopravní značky zákaz vjezdu nákladních vozidel.
● Žádost o napojení na komunikaci Bíl-

Zastupitelé neschválili:
● Žádost o povolení parkování náklad-

ních vozidel mezi fotbalovým hřištěm

čická související se záměrem realizace
bytového domu „Domov Bílčická – penzion pro důchodce“ (dopravně inženýrské posouzení křižovatky Na Hvězdárně

Zápisy z jednání zastupitelstva v plném znění, včetně příloh, jsou k dispozici
na webu městské části na:
www.chuchle.cz/zapis-c-6-2019-mimoradne-zasedani-ze-dne-25-7-2019.html
a na www.chuchle.cz/zapis-c-5-ze-zasedani-zmc-ze-dne-8-7-2019.html
Plné znění všech usnesení naleznete na:
www.chuchle.cz/usneseni-c-6-2019-z-mimoradneho-zmc-ze-dne-25-7-2019.html
a na www.chuchle.cz/usneseni-c-5-2019-ze-zasedani-zmc-ze-dne-8-7-2019.html
Zvukový záznam z mimořádného jednání zastupitelstva
je k dispozici na adrese
audio.chuchle.cz/2019/zmc_6_2019.mp3
Zvukový záznam z řádného jednání zastupitelstva
je k dispozici na adrese
audio.chuchle.cz/2019/5zmc2019.mp3

x U Bažantnice) z důvodu velkého dopravního zatížení.
Zastupitelé vzali na vědomí:
● Informaci prvního místostarosty MČ

o zvýhodněných vstupenkách pro seniory do Aquaparku Barrandov, které lze
zakoupit v pokladně ÚMČ za 50 Kč
v max. počtu čtyř kusů na osobu/aktuál(mč)
ní měsíc.
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Autobusy versus vlaky:
Řekněte svůj názor v anketě
Součástí rozsáhlé modernizace železničního koridoru Praha – Plzeň –
Cheb je i plánovaný přesun železniční zastávky Praha-Velká Chuchle.
Ta se přesune o téměř půl kilometru metrů blíže k zástavbě. Přesun
a plánované posílení osobní vlakové dopravy se dotkne i vedení
navazujících linek autobusové dopravy – resp. komplikuje se přímé
spojení mezi Chuchlí a Smíchovem.
ROPID připravil dokument Rozvoj linek
PID 2019–2029, kde se plánované
změny dotknou i dopravy v Malé a Velké Chuchli. V některých variantách by
autobusy měly jet z Chuchle na Barrandov, kde budou muset cestující na Smíchov přestoupit. V případě zachování
přímého spoje bude nutné snížit počty
vlaků, jež v Chuchli zastavují. „V souhrnu platí, že pokud zůstane plnohodnotný současný stav s autobusy na
Smíchov, je třeba jej kompenzovat snížením počtu zastavení na železnici. Pokud by všechny busy na Smíchov ne-
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směřovaly, vlaky mohou zastavovat bez
omezení. Čím méně zastavení vlaků,
tím lepší přepočet zrychlení pro cestující ve vlacích a menší nutnost přesun
železniční zastávky kompenzovat rušením autobusů na Smíchov,“ vysvětluje
Martin Šubrt z ROPID. Vedení městské
části preferuje ponechání přímého
spojení mezi Velkou Chuchlí – Malou
Chuchlí – Smíchovským nádražím jedním autobusem bez přestupu. Otázka,
na kterou teď potřebuje znát odpověď,
je, zda tento postoj zastává i většina
obyvatel městské části Praha-Velká

Chuchle. Přinášíme vám proto přehled
všech variant.
Blízký výhled:
Přisunutá železniční zastávka
+ stávající přejezd
V1: Vlaky zastavují každých 10 minut
ve špičce, závory dole 52 minut, autobus nemá šanci dostat se v nějakém
rozumně pravidelném provozu na Smíchov a zpět, nebylo by možné dodržovat
ani současný jízdní řád. Proto je zde linka z Velké Chuchle vedena přes Hvězdárnu na Barrandov k tramvaji a k Poliklinice.
V2: Varianta, kdyby komunikace za
Hvězdárnou nebyla pro bus trvale průjezdná. Výchozí situace jako u varianty 1
– často zastavující vlaky blokují po většinu času přejezd. Proto je zde linka
z Hvězdárny vedena přes Velkou Chuchli
na Barrandov k tramvaji a k Poliklinice.
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který provoz linky 172 na Smíchov ještě
umožňuje, byť ne optimálně.

V3: Současný stav. Bus 172 jede z Hvězdárny i Velké Chuchle na Lihovar a Smíchov stejně jako dnes. Aby měl nějakou
šanci se dostat přes přejezd a byl alespoň základním způsobem pravidelný jeho
provoz, musí ale současně dojít k výraznému snížení frekvence zastavování
osobních vlaků v přisunuté železniční zastávce (1x za 60 minut celotýdenně). Ve
špičkách by pak na přejezdu nebyly závory dole 52 minut, ale cca 35–40 minut,
což zhruba odpovídá dnešnímu stavu,

Daleký výhled:
Přisunutá železniční zastávka
+ dostavěný podjezd/nadjezd
V1: Vlaky zastavují každých 10 minut
ve špičce. Obnovuje se 244 na Velkou
Chuchli s přímým spojením na Lihovar,
Smíchov i do Radotína. Nabízí se navíc
nové spojení z Chuchle na Barrandov
k Poliklinice. To je ale možné jen výměnou za návrat linky 172 z Hvězdárny pouze do podoby napaječe k často

zastavujícímu vlaku. V1 vede spojení
na Barrandov menším busem pod číslem 230 trasou přes Velkou Chuchli
na západ.
V2: Stejná situace jako u V1, včetně návratu linky 172 do podoby pouhého napaječe k často zastavujícímu vlaku. V2
vede spojení na Barrandov větším busem z Chuchle přes Hvězdárnu a Lochkov vše pod jedním číslem 172.
V3: Současný stav. Vlaky zastavují opět
celotýdenně pouze 1x za 60 minut.
(mč)

foto Jan Zágler

Musí to být kvůli serpentinám nad
Chuchlí menší autobus.

WWW.CHUCHLE.CZ

7

Anketa pro obyvatele městské části Praha-Velká Chuchle
Otázka č. 1:
Preferujete, stejně jako vedení MČ, ponechání přímého spojení mezi Velkou Chuchlí – Malou Chuchlí – Smíchovským
nádražím jedním autobusem bez přestupu – jako nejdůležitější spojení pro občany?
Ano

Ne

Otázka č. 2:
Ve variantě Blízkého výhledu: Přisunutá železniční zastávka + stávající přejezd preferujete variantu:
V1
V2
V3
Otázka č. 3
Ve variantě Daleký výhled: Přisunutá železniční zastávka + dostavěný podjezd/nadjezd preferujete variantu:
V1
V2
V3
Otázka č. 4:
Jakou podobu intervalu vybraného spojení byste preferovali?
a) 30 minut ve špičkách, v ostatních obdobích 60 minut
b) 20 minut ve špičkách, v ostatních obdobích 30 minut

Ano
Ano

Ne
Ne

Otázka č. 5:
V případě varianty 20 minut ve špičkách, v ostatních obdobích 30 minut, využívali byste více jízdu MHD více než nyní?
Ano

8
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Ne

Svůj názor zašlete v papírové podobě do 30. září na adresu úřadu městské části
Praha-Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha-Velká Chuchle
nebo e-mailem na adresu doprava@chuchle.cz
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Úspěšná taneční
sezona Fantasy DC
Taneční studio Fantasy DC
Praha patří již několik let
k nejúspěšnějším tanečním
streetovým klubům v ČR a ani
tento rok tomu nebylo jinak.
Všechny soutěžní týmy FDC předvedly
své choreografie nejen na vysoké technické úrovni ale i s úžasnou energií a originalitou. Pod hlavičkou Czech Dance
Organization nenašly během celé taneční tour přemožitele dětské ani juniorské
týmy a staly se tak již po osmé Mistry ČR
v street dance formacích. A co víc!
U dvou z nich ocenila mezinárodní porota

prestižní cenou Choreografie roku! Pyšnit se můžeme i svými nejmenšími z „baby kategorie“ (děti od 4 do 8 let). Ty měly
v letošním roce svou premiéru a ve velké
konkurenci získali na pohárových soutěžích tři zlaté a dvě stříbrné medaile za což
jim ještě jednou moc gratulujeme.
Ve Fantasy DC mají své zastoupení nejen
děti ale i rodiče. Nesmíme tak zapomenout na úspěšný tým rodičů který již pátou sezonu pilně trénuje a získává stále
lepší výsledky.
Po loňském úspěchu v poodbě druhého
místa na Mistrovství ČR se tento rok
může pochlubit opět medailí, a to v podobě druhých vicemistrů ČR ve street
dance formacích.

V letošní sezoně vybojovali naši svěřenci neuvěřitelných:
1. místo: 21krát
2. místo: 8krát
3. místo: 2krát
Děkujeme všem tanečníkům a lektorům
za chvíle plné krásných emocí, šťastných
okamžiků, slz radostí a potlesku diváků.
Jsme na vás pyšní! Tyto úspěchy by se
neobešly bez podpory rodičů a příznivců
FDC a tak bych ráda touto cestou všem
poděkovala. Velice si toho vážíme!
Taneční studio FDC otvírá letos kurzy
street a break dance i v ZŠ Charlotty
Masarykové. Více na www.fantasydc.cz.
Eva Filipová,
studio manažer – majitelka FDC

Karate pro chuchelské děti
Děti z našeho klubu Kamiwaza
Karate mají prázdniny za sebou
a již teď se připravují a těší na
novou sezonu. Vstupujeme
společně do nového školního
roku skvěle připraveni a natěšeni
na to vše nové, co nám přinese.
Nejen děti, ale i naši skvělí trenéři se již
těší na tréninky v novém školním roce,
které tradičně probíhají v Sokolu Velká
Chuchle. Kurzy jsou rozděleny do několika věkových kategorií, ze kterých si může vybrat každý. Velice oblíbené jsou
kurzy pro mladší děti, kde se děti učí zábavnou formou bojové umění karate,
všeobecnou pohybovou průpravu a zlepšují si fyzickou kondici a koordinaci těla,
a to již od pěti let věku.
A na co se již teď můžete společně s námi těšit? Ani v letošní sezoně nepřijdete
o soustředění a to jak jarní, tak i skvělé
letní soustředění. Taktéž budeme pořádat velmi oblíbený příměstský tábor Karate Kid, který je určen pro děti mladšího

věku. Vždy je pro děti připraven skvělý
program a všichni si to náramně užíváme
jako praví asijští bojovníci. To všechno zažily děti i o těchto prázdninách a dle výrazů v jejich tvářích to opět stálo za to!
Nesmíme zapomenout ani na naše závodní skupiny, které o prázdninách vůbec
nezahálely a poctivě na sobě makaly při
náročných přípravách na speciálních
campech, které probíhaly nejen u nás,
ale i v zahraničí. I letos je čeká v prosinci
Mistrovství ČR 2019, tak jim držte společně s námi palce!
Opět, jako každý rok, tak i tento pořádáme dětský miniturnaj technik a kata

a také dětskou sportovní ligu kumite.
Můžete se také těšit na naši největší
klubovou akci Kamiwaza Cup 2020
a pro velký úspěch opět náš klub bude
v říjnu pořádat krajský přebor karate.
Čekají nás zkoušky jak na vyšší pásky
pro pokročilé bojovníky, tak i na bílé pásky pro naše začátečníky.
V našem klubu se děje neustále něco
zajímavého. Čas na nudu u nás rozhodně nenajdete. Karate rozvíjí děti,
utváří je, pomáhá jim s lepší koordinací
těla. Náš sportovní klub během roku
navíc pořádá, kromě samotných tréninků, různé doprovodné akce republikového významu. Díky tomu, že klub je
součástí olympijského hnutí, patří
k největším organizacím svého druhu
v ČR a členové klubu jsou součástí reprezentace ČR, mají členové možnost
i dlouhodobého rozvoje. Přijďte si i vy
vyzkoušet zcela nezávazně a zdarma
lekce karate.
Více informací na www.karate1.cz.
Denisa Šťásková,
SK Kamiwaza Karate

WWW.CHUCHLE.CZ
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foto www.challenge-prague.com

Obří triatlonový podnik
se nevyhnul ani Chuchli
V sobotu 27. července se Chuchle stala částečně dějištěm obřího
triatlonového závodu Ford ChallengePrague – letos přes ni vedli
pořadatelé trasu cyklistického okruhu. Jde o největší triatlonový závod
na území České republiky. Na start závodu se postavilo ve čtyřech
kategoriích celkem 1360 triatlonistů ze 47 zemí.
Startovalo se na Střeleckém ostrově, cíl
závodu byl ve Vítězné ulici. Závodníci
museli zvládnout 1,9 km plavání, 90 km
na kole a pak ještě uběhnout dalších
21,1 km. Plavecký okruh vedl mezi Střeleckým osrovem a Kampou, běžecká
trať byla vedena ve třech okruzích historickým centrem města podél řeky Vltavy
přes Rašínovo nábřeží, náplavku, Palackého most, Strakonickou ulici a zpět na
Janáčkovo nábřeží. Cyklistický okruh se
oproti předcházejícím rokům změnil
a směřoval po Strakonické do Velké
Chuchle – ze Strakonické závodníci odbočili na Mezichuchelskou a pokračovali
k chuchelskému závodišti a okolo něj do
Radotína a dál Radotínským údolím
a pak dvěma okruhy mezi obcemi Zbuzany, Nučice, Mezouň, Vysoký Újezd,
Kuchař a Chýnice.
Třetí ročník Ford ChallengePrague
ovládli Radka Kahlefeldt Vodičková
a Němec Florian Angert. „V Praze
jsem v rámci série Challenge závodila
poprvé a vítězství má pro mě mimořádnou cenu,” přiznala Kahlefeldt Vodičková, která plánovala start v Praze už při
první ročníku Ford ChallengePrague, ale
krátce před závodem musela účast zrušit – kvůli těhotenství. Po narození dcery
Ruby, kterou má s australským triatlonistou Bradem Kahlefeldtem, se nejlepší česká triatlonistka vrátila do seriálu
Challenge ve skvělé formě. Letos skončila druhá na červnovém mistrovství
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světa této série v Šamoríně a v Praze
nastupovala v roli jedné z favoritek.
Na trati soupěřila od začátku se Švédkou Lisou Nordénovou, stříbrnou olympijskou medailistkou z Londýna 2012.
O vítězce třetího ročníku Ford ChallengePrague se rozhodlo v závěrečném
běhu, který zvládla suverénně domácí
reprezentantka – pro vítězství si doběhla v čase 4:22:13,5 hod., s náskokem
necelých dvou minut před Nordénovou
(4:24:11,2 hod.). Třetí skončila v sobotním závodě Rakušanka Eva Wuttiová
(4:31:35,9 hod.).
Závod mužů měl překvapivého vítěze –
nástrahy tratě nejlépe zvládl Florian Angert v čase 3:54:49,7 hod. Sedmadvacetiletý Němec se ze čtvrté příčky po
plavecké části dostal na kole do vedení,
které v běžecké části navýšil, a v Praze
si na konto připsal první letošní triumf
v rámci seriálu Challenge. Druhý skončil
tradiční účastník pražského triatlonu
a aktuální lídr letošního pořadí seriálu
Challenge Pieter Heemeryck z Belgie
(3:57:36,4 hod.), třetí dokončil mistr
světa v dlouhém triatlonu Španěl Pablo
Dapena Gonzalez (3:59:04,02 hod.).
V kratším závodě nazvaném Scott Challengetry-Athlon (0,38 km plavání,
18 km kolo a 4,2 km běh) se mezi amatérskými sportovci představili také
osobnosti, jako desetibojař Roman Šebrle nebo kardiolog Jan Pirk, v klání štafet v hlavním závodě absolvoval plaveckou část ministr školství Robert Plaga.
Tratě Scott Challengetry-Athlonu nejlépe zvládl domácí reprezentant Tomáš
Pivrnec, mezi ženami zvítězila Němka
Claudia Maiová. V kategorii štafet zvítězil tým Ford One ve složení Miloš Aišman, Václav Nežerka a Jiří Csirik v čase
(rp)
3:59:51,0.
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Sportovní
sobota
na břehu
Vltavy

Přestože před druhým srpnovým víkendem panovala vedra, v den, kdy se na
chuchelském břehu Vltavy sportovalo,
ukázalo počasí zcela jinou tvář. Jak konstatoval prezident Czech Bigman Festival – Praha Roman Jaroš, letos nikomu
kolaps z vedra nehrozil. „V minulých ročních jsme zažili situace, kdy závodníci
kolabovali horkem a přímo na trati si nechávali dát infuzi (podotýkám i s helmou
na hlavě, jak by ji sundali – následovala
by diskvalifikace), aby mohli dál v závodě pokračovat, tak i hromy a blesky,
včetně přívalového deště. Že by nám
však celý den doslova propršelo, bylo
pro nás novým zážitkem. Závodníci však
byli skvělí a stejně tak se nenechali zahanbit ani organizátoři, za což jim patří
můj obrovský dík a hluboké smeknutí
pomyslného klobouku,“ zhodnotil průběh závodu. Závody se uskutečnili za
podpory městské části Praha – Velká
Chuchle. Zvláštní poděkování pak patří
chuchelským hasičům, kteří celý den
pomáhali organizátorovi závodu.
Letošní Czech Bigman Festival - Praha
se navzdory nepřízni počasí vydařil.
Všichni, kdo se zúčastnili, si vyzkoušeli
v praxi motto této sportovní akce: „Bigman je výzvou, která nechá člověka
klesnout až na samé dno psychických
i fyzických sil, aby mohl v cíli zažít ten
neopakovatelný pocit štěstí z překonání
(rp)
sama sebe.“

foto Lenka Felix

Sobota 10. srpna patřila v Chuchli
sportu. Dopoledne se za účasti
více než stovky běžců uskutečnil
Běh metropole MČ Praha-Velká
Chuchle. Odpoledne pak patřilo
triatlonovému závodu Czech
Bigman Festival – Praha. Do
Vltavy – letos značně studené –
se ponořilo kolem 70 triatlonistů
a triatlonistek. Čekalo je
500 m plavání, 25 km terénní
cyklistiky v Chuchelském háji
a šestikilometrový běh
podél Vltavy.

INZERCE
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Chuchelská škola otevírá brány
Letošní školní rok začíná o týden později – až 9. září. Poté, co byla
úspěšně dokončena moderní přístavba se šesti kmenovými třídami,
novou tělocvičnou a rekonstruovanou jídelnou, bylo nutné vše
přestěhovat, dovybavit interiéry – zkrátka připravit prostory ve škole
na příchod dětí i učitelů. Ještě v předposledním srpnovém týdnu, kdy
jsme se sešli s ředitelkou ZŠ Charlotty Masarykové Eliškou Jančíkovou
v její kanceláři ve škole, to ale vypadalo dost nepředstavitelně.
V budově školy se každou chvíli ozývalo vrtání nebo řev brusky, všude
se stále pohybovali stavební dělníci, všude byla spousta věcí, které
teprve čekaly, až budou umístěny na svá místa. Paní ředitelka ale
neztrácela optimismus a smysl pro humor.

čátku roku, provoz v jídelně se bude muset nejprve trochu zaběhnout. Pan vedoucí má za sebou bohatou profesní
dráhu kuchaře a šéfkuchaře, byť ne ve
školní jídelně, tak uvidíme, jak to všechno půjde.
Museli jste se obejít i bez tělocvičny, to
asi taky nebylo ideální.
Nebylo, ale také jsme si poradili. Chodili
jsme s dětmi ven, přecházeli do sokolovny, jezdili jsme na bruslení, plavat...
Nějak jsme si poradili. Všechno se dá
zvládnout, když k tomu máte ty správné
lidi. A také vstřícné rodiče. A musím říct,
že i ty máme – jsem tu od roku 1993

Témata závěrečných prací

Eliška Jančíková
Na podobné „divočiny“ už je totiž za léta
praxe zvyklá. „Když jsme otevírali předchozí nový pavilon, tak mi do školy nastoupili učitelé v pondělí a v pátek už bylo slavnostní otevření s tehdejším
primátorem Svobodou. A také jsme to
stihli připravit,“ říká s úsměvem. „Samozřejmě ve školství se neustále potýkáte
s tím, že máte nedostatek lidí a všechno
se dělá „na koleně“ – včetně toho, že zapojujeme naše rodinné příslušníky, kteří
nám sem pak přijdou přivrtat dekoraci
na zeď, obrázek a podobně,“ dodává
s úsměvem.
Se začátkem školního roku se otevře
škola i s dokončenou přístavbou. Jaké
bylo fungovat „na stavbě“?
Nebylo to jednoduché dva roky, ale museli jsme to zvládnout – a zvládli jsme to,
jsme zvyklí překonávat překážky. Mám
za sebou výborný sbor složený ze
schopných a vstřícných lidí, kteří neváhají přiložit ruku k dílu. Já se zase snažím zajistit jim dobré podmínky, protože
jen spokojený učitel může dobře učit
a jedině když je učitel spokojený, může
mít spokojené žáky. Vztahy u nás ve
škole jsou nadstandardní, byť je nás už
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asi třicet. To je to nedůležitější, co nám
pomohlo zvládnout i ty dva roky v provizoriu. Dobrá byla i spolupráce se stavbou – všechno se dalo domluvit, cokoli
jsme potřebovali, vyšli nám vstříc.
K tomu provizoriu patřilo i zajištění
stravování bez jídelny, teď máte k dispozici zbrusu novou jídelnu. Má v ní
kdo vařit?
Podařilo se nám sehnat lidi do kuchyně.
Najít vedoucího školní kuchyně tak složité nebylo, složitější bylo sehnat kuchařky, nakonec se nám podařilo získat
dvě paní odtud z Chuchle, které přecházejí z mateřské školy, takže vaření
v takhle velké škole pro ně bude nová
zkušenost. A podařilo se nám najít i další dvě pomocné síly do kuchyně. Důležité hlavně bude, aby se naučily dobře využívat všechny technologie, které jsou
v nové školní kuchyni k dispozici – kromě konvektomatů jsou tu úplně nové
multifunkční pánve, které jsou skutečně
tím nejlepším, co je na trhu k dispozici
a pokud to budou umět dobře používat,
odrazí se to na efektivitě školního provozu i na kvalitě jídel. Plánujeme nabízet
dvě jídla, ale asi to nebude hned od za-

9.B
■ Psí sporty
■ Ferraty
■ Tenerife
■ Ukrajina – svátky a tradice
■ Cukry v potravinách
■ Návykové látky
■ Rybaření
■ Historie a vývoj baletu
■ Parkour
■ Posilování
■ Hana Podolská
■ České hrady a zámky
■ B-Boying
■ Burza
■ Atletika
■ Golf
■ Aston Martin
■ Skolióza
■ Cestování
9.A
■

FC Liverpool
Včely
■ Bezpilotní letouny
■ Dancehall
■ Afroamerické hnutí za občanská
práva
■ Plasty v oceánech
■ Cukrářství
■ Lil Peep
■ Boston Bruins
■ Vývoj motorismu
■ Marvel
■ Anabolické steroidy
■ Poruchy příjmu potravy
■ Airsoft
■ Graffiti
■ Rozdíly života mezi Evropou
a Asií
■ Rock opera Praha
■ Impresionismus
■
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a za tu dobu jsem řešila s rodiči jen minimum konfliktů. Samozřejmě řešíme
občas nějaké problémy, kdy se rodičům
něco nelíbí, ale vždy se nám zatím podařilo dojít k nějakému oboustranně
přijatelnému řešení. I rodičům patří velké poděkování za vstřícnost, dobrou
spolupráci, ale i za aktivní pomoc při tradičních akcích.
Takovou tradiční akcí před koncem
školního roku, je školní akademie v Divadle Kalich, kde se žáci dvou pátých
tříd rozloučí s prvním stupněm a žáci
devátých tříd se školní docházkou. Té
předchází prezentace závěrečných
prací deváťáků. Jaké byly letošní prezentace?
Kolikrát tekly slzy, probíhají tam často
velké emoce u některých prací, když si
někdo vezme téma, které se ho nějak
osobně dotýká... Prezentace tentokrát
neprobíhaly v jejich domovských třídách,
ale kvůli teplotním rekordům v té nejzápadnější třídě chuchelské školy, kterou
je 7.A. Vše proběhlo v poklidu a atmosféře vzájemného porozumění a spolu-

práce. Nebyl nikdo, komu by se prezentace nepodvedla. Cílem není, aby se někomu něco nepovedlo, ale aby měli ještě motivaci dělat něco ve škole v době,
kdy už mají po přijímačkách na střední
školy a ještě pořád je dost času do
prázdnin. A funguje to. Témata mají
možnost si navrhnout sami – a musím
říct, že často nás pak často překvapí šíří
znalostí ve zvolené oblasti. A je to dobrá
příprava na to, co je pak bude čekat dál
– připravit si prezentaci a pak s ní umět
vystoupit před lidmi.
Roman Peterka

Chuchelská školka má nové hřiště
I v chuchelské školce se před prázdninami rozjely stavební práce.
V červnu začala oprava terasy u hlavního vchodu a také práce na
novém dětském hřišti umístěném na zahradě mateřské školy. To už
mělo v nevyhovujícím stavu umělý povrch, dosluhovaly ale i herní prvky.
„Podařilo se mi získat grant na přírodní zahradu a od úřadu jsme
dostali také příspěvek, takže jsme to spojili dohromady, máme nový
povrch hřiště, nové herní prvky a nad hřištěm je vybudovaná přírodní
zahrada,“ říká ředitelka MŠ Velká Chuchle Jana Pondělíková.
Než se ale mohlo začít s realizací, bylo
nutné vše papírově připravit – výsledkem této fáze je tlustý fascikl dokumentů a projekčních nákresů. „Musela jsem
se tak trochu stát i projektantem,“ říká
Jana Pondělíková s úsměvem. Kromě
přípravy všech potřebných dokumentů
a shánění nezbytných razítek musela
projekt prosadit i u rodičů. „Někteří se
děsili toho, že když tu bude přírodní zahrada, znamená to, že si děti budou hrát
v hlíně a budou chodit ze školky domů
špinavé,“ krčí rameny paní ředitelka. Z původního záměru vytvořit
čistě přírodní hřiště proto nakonec
raději ustoupila a výsledkem je
kompromis – hřiště s novým umělým povrchem a nahoře ve svahu
nad hřištěm ve zredukované podobě přírodní zahrada s hmyzím domečkem, kde se už zabydleli hmyzí
nájemníci, ještěrkoviště (kde
opravdu bydlí ještěrky) a podobné
zajímavůstky. Součástí je i zastře-

šená pergola pro případ nepříznivého
počasí.
Nové hřiště na zahradě školky je určeno
pouze zdejším školkáčkům. Školka má
ale k dispozici ještě jedno hřiště, které
se nachází hned pod zahradou školky –
a to je určeno jak pro potřeby školky, tak
pro potřeby všech obyvatel Chuchle.
„V dopoledních hodinách je vyhrazeno
pro školku, odpoledne je přístupné veřejnosti,“ potvrzuje Jana Pondělíková.
Kromě budování nového hřiště musela

ředitelka MŠ Velká Chuchle řešit „personální havárii“ v kuchyni. „V červnu to
vypadalo, že nebude mít od září kdo dětem vařit – obě kuchařky mi řekly, že odcházejí kvůli paní hospodářce,“ vzpomíná. „Musela jsem se rozloučit s paní
hospodářkou, což byla velmi nepříjemná
situace, a hledat nové lidi do kuchyně.
Nakonec se to ale podařilo, přihlásily se
mi dvě paní kuchařky, pak i nová paní
hospodářka, takže vše dobře dopadlo,“
dodává. O žaludky sto pětadvaceti malých strávníků tak bude i v dalším školním roce postaráno.
Jana Pondělíková má za sebou v roli ředitelky chuchelské školky dva roky, před
tím tu ale byla devět let zástupkyní.
„Před tím jsem dvacet let učila v MŠ
U Železničního mostu na Smíchově,“ říká. „Tam jsem dostala docela velkou
školu života, od té doby už mě toho moc
nepřekvapí,“ říká s úsměvem. Pro děti
má, stejně jako v předchozích letech připravenu řadu akcí, včetně výletů do
přírody. „Sama mám výlety do přírody ráda, tak se to snažím dopřát
i našim dětem,“ říká Jana Pondělíková s úsměvem. Kromě výletů
jsou to každý měsíc divadélka, na
začátku školního roku proběhne
zahájení pro nové školkáčky, před
prázdninami zase probíhá tradiční
loučení s předškoláky a mezi tím je
celá řada akcí v průběhu školního
(rp)
roku.
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foto archiv Rodinného centra CHUCHLE

Rodinné centrum
Chuchle
Aktivity pro děti i dospělé, pravidelné kurzy, komunitní večery – to vše
pořádá Rodinné centrum CHUCHLE. „Naším cílem bylo vytvořit místo,
kde se spolu mohou lidé z Chuchle poznávat a setkávat a zároveň
nabízí atraktivní volnočasové aktivity. Pět let fungování rodinného centra
ukázalo, že tato myšlenka měla smysl,“ říká zakladatelka Rodinného
centra CHUCHLE Věra Formanová.
Rodinné centrum CHUCHLE vzniklo
v roce 2014. „Když jsme se přistěhovali
do Chuchle, postrádala jsem tu místo,
kde by se mohly nově přistěhovalé maminky seznámit, nebylo tu ani žádné dětské hřiště, které by bylo dopoledne dostupné, žádné aktivity pro maminky
s dětmi... Byla jsem zvyklá ze sídliště, kde
jsem bydlela před tím, s dětmi na takovéto aktivity chodit a chybělo mi to,“ vypráví
Věra Formanová, co ji přivedlo k založení
Rodinného centra CHUCHLE. „Přišlo mi
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jako nesmysl děti pořád vozit za těmito
aktivitami autem někam jinam, když bychom mohly vytvořit něco přímo tady. Takže když už malinko odrostly a to první nastoupilo do školky, otevřel se prostor pro
to tuhle myšlenku proměnit ve skutečnost. A podařilo se mi najít další tři dobré
duše, které mi s tím pomohly,“ dodává.
Z původní zakladatelské trojice zbyla už
dnes jen předsedkyně spolku Věra Formanová. „Holky byly skvělé a měly
spoustu nápadů, pak ale s tím, jak jim

odrostly děti a ony začaly chodit do práce, začaly mít jiné starosti a už neměly
tolik času a energie na rozvoj spolku
ubývalo. Naštěstí stále nacházím nové
posily a aktuálně mi s vedením spolku
pomáhá Katka Hakenová a Eva Ness,“
říká Věra Formanová.
Klubovna rodinného centra se nachází
v prostorách bývalé restaurace nad poštou na adrese Starochuchelská 7/20.
V nabídce mají dopolední kroužek pro
maminky s dětmi, odpolední kroužek
pro školní děti, ale také aktivity pro dospělé – zkrátka spektrum aktivit pro celou rodinu. „Začínaly jsme tak, že jsme
se orientovaly na maminky, které byly
s dětmi doma na mateřské. Ještě před
oficiálním založením spolku jsme dělaly
kurzy malování pro maminky s dětmi –
o kurz byl tak velký zájem, že musel být
rozdělený do dvou, jinak by se zájemci
nevešli,“ říká Věra Formanová. V současné době ale už je v Chuchli řada jiných
aktivit pro děti, velké množství kroužků
nabízí i škola. „Proto se nesnažíme
kroužky pro děti dál rozšiřovat, v této oblasti jsou potřeby obyvatel už docela
dobře neplněny. Soustředíme se tak
hlavně na kroužky či aktivity pro dospělé, což je opomíjená kategorie – třikrát
týdně tu máme jógu pro dospělé a je
o ni opravdu velký zájem, lidé už se naučili chodit a kurzy jsou pořád plné,“ říká
Věra Formanová.
Kromě pravidelných kurzů pořádá Rodinné centrum CHUCHLE i různé další aktivity, jako jsou různé jednorázové
dílničky, tradiční maškarní a podobně.
Letos spojilo své síly s obcí při zajišťování programu chuchelského vinobraní, které proběhne 28. září. „Budeme
zajišťovat program pro děti,“ říká Věra
Formanová.
Veškeré aktivity rodinného centra jsou
přístupné všem bez rozdílu. „A pokud by
někdo rád rozjel nějaký kroužek nebo
třeba jen jednorázový seminář na libovolné téma, budeme jen rády, pokud se
ozve. Jsme otevřeny jakýmkoli podnětům a nápadům a případnou pomocnou
ruku rozhodně neodmítneme,“ dodává
(rp)
Věra Formanová s úsměvem.
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Vanda Nejedlová:

Veslař potřebuje
fyzičku i silnou hlavu
Jmenuje se Vanda Nejedlová,
je jí sedmnáct let a sbírá medaile
ve veslařských závodech –
několikanásobná mistryně ČR,
dvojnásobná mistryně střední
Evropy, letos si přivezla bronzovou
medaili z Mistrovství Evropy
v německém Essenu. O jedinou
setinu vteřiny jí utekla kvalifikace
na mistrovství světa v Tokiu, místo
toho se ale zúčastnila prestižního
závodu Coupe de la Jeunesse –
pohár mládeže, z něhož si před
dvěma lety přivezla zlatou
a bronzovou medaili. Na účast
v závodě letos mladé veslařce
(a obyvatelce Chuchle) přispěla
i její domovská městská část
Praha-Velká Chuchle.
Česká reprezentace z Coupe de la Jeunesse letos sice žádné nedaile nepřivezla, jak ale říká Vanda, která závodila
dvou disciplínách (juniorská dívčí osma
s kormidelníkem a juniorská dívčí čtyřka
bez kormidelníka), i pátá místa, jichž se
podařilo v závodech dosáhnout, jsou
velkým úspěchem. „Z dvaceti posádek,
tudíž ze sto dvaceti děvčat z různých zemí se nám podařilo obhájit si pátá místa
všechny tři dny, což je vlastně skvělé,“ říká mladá závodnice.

Na jak dlouhé vzdálenosti se jezdí?
Mladí děti jezdí 500 metrů a kilometr,
starší patnáctistovku a já už jezdím dva
kilometry. A pak máme dvakrát ročně
závod na šest kilometrů, což už je opravdu docela náročné. Jedete to skoro půl
hodiny, pořád ten samý pohyb a loni,
když jsem to jela, tak byť jsme mistryně
republiky, celou tu půlhodinu jsem měla
tep přes 200 tepů za minutu. Je to
opravdu docela náročný. (směje se)
Máte za sebou už různé vyhrané závody, sbíráte medaile, co je pro vás zatím
největší úspěch?
Osobně si nejvíc cením, když jsem před
dvěma lety vyhrála se svými nejlepšími
kamarádkami, se kterými jsme se sešly
v jedné posádce, mistrovství republiky.
To byl pro mě osobně asi nejpříjemnější
a nejsilnější zážitek. Ale když to vezmu
z hlediska prestiže jednotlivých sportovních soutěží, tak je samozřejmě zatím největším úspěchem třetí místo
z mistrovství Evropy.

Jak dlouho se už věnujete veslování?
Začala jsem, když mi bylo deset let. Před
tím jsme chodila s bráchou do sboru,
odkud mě pak ale vyhodili, asi se jim nelíbilo, jak zpívám. (směje se) A v tu dobu
začal můj bratr veslovat, já se začala doprošovat, že chci taky, všichni mi říkali,
že ne, že to není sport pro holku... až
jsem si to vynutila, zalíbilo se mi to a už
se tomu věnuju sedm let.

Jak vypadá váš tréninkový režim?
Trénuji šestkrát až sedmkrát týdně.
V pondělí máme vodu na hodinku, potom
posilovnu a pak třeba vyšlapání na kole,
v úterý zase vodu a běhání, ve středu vodu a posilovnu... Na tréninku strávím tak
tři až čtyři hodiny denně. V sobotu máme
trénink dopoledne i odpoledne, jediný
volný den je neděle. Ale skoro každý víkend jsou nějaké závody...
A co studium?
Teď začínám čtvťák na zdravotní škole,
kde studuju na zubního technika. Skloubit s tréninkem to jde těžko, ve třeťáku
jsem si musela žádat o individuál, který
mi nakonec stejně nepovolili, ale povolili
mi alespoň navýšení absencí – což se
podařilo jen díky tomu, že moje třídní má
dceru, která taky vesluje, takže měla pochopení. Jen za druhé pololetí jsme měla
ve škole zameškáno 196 hodin. Naštěstí
se mi všechno povedlo doplnit a vytáhnout všechny předměty i na docela dobré známky, ale bylo to hodně dohánění
pak v červnu. A tenhle rok to bude ještě
těžší, protože se chci znovu pokusit probojovat na mistrovství světa a věřím, že
tentokrát už to vyjde – bude se mi to ale
krýt přesně s maturitou. Mistrovství Evropy, které je klasifikací na mistrovství světa, je totiž v květnu, stejně jako maturity.
Jaké jsou vaše plány po škole? Budete se chtít živit veslováním jako sportovec na plný úvazek?

Veslování je sport náročný na fyzičku...
Jaké disciplíny jezdíte?
Kam mě posadí, v tom jedu – jakmile to
má vesla, je to moje. (směje se) Cokoli
od skifu přes dvojskif, párovku, čtyřku až
po osmu, osmu mám asi nejradši, tam je
nejvíc lidí a je to takový nadupaný stroj.
O úspěchu pak rozhoduje nejen síla jednotlivců, ale hlavně to, jak se dokážou
dokonale sladit. Pak třeba i slabší, ale
perfektně sladěná posádka může porazit mnohem silnější veslaře.

foto J. Pazdera

srovnané vedle sebe a o vítězi rozhoduje
často jen pár centimetrů, musí to udržet
hlavně hlava – a nedovolit tělu se na to
vykašlat. I to se někdy stane.

To ano. Je to velké vypětí, zabírá při něm
celé tělo – nejvíc nohy, což je pro většinu lidí zvláštní zjištění, všichni si myslí, že
musím mít hrozně namakané ruce, což
zase tak moc nemám, v nohou mám té
síly daleko víc. Protože nohama se odkopáváme a jde o to odkopnout se co
nejvíc. Na legpress zvednu ke dvěma
metrákům. (směje se) Veslování je ale
náročné i na psychiku, možná ještě víc,
než na fyzičku. Když jedou všechny lodě

To ne, navíc u tohohle sportu je těch lidí,
co to mohou dělat plně profesionálně,
jen pár, to není hokej. Ale tím, že se člověk díky veslování dostane na různé
mezinárodní soutěže, se mi otevírají
dveře do světa – už mám nabídky ze zahraničních univerzit na stipendia, tak
přemýšlím, že bych po maturitě vyrazila
na rok do světa a studovat a veslovat.
Ale do budoucna s tím počítám už jen
rekreačně. Odmala mám sen stát se letuškou a ten sen mě nepustil, takže
o svém budoucím povolání mám jasno.
(usmívá se)
Roman Peterka
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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

