Příprava dostihové sezóny 2018
Praha, 25. 1. 2018 - Dostihové závodiště Praha-Velká Chuchle plánuje v letošním roce ve svém
sportovním kalendáři celkem 18 dostihových dnů. Oproti minulému roku tedy o dva termíny více.
Již na první dostihový den, tedy na tradiční Gomba handicap v neděli 8. dubna 2018, plánujeme
přinést všem účastníkům dostihů viditelné změny a úpravy. Řešíme celkovou stravovací situaci, vyžití
pro rodiny s dětmi, prostory pro partnery dostihů. Restaurace na závodišti bude od 31. ledna na
několik týdnů uzavřena z důvodu rekonstrukce vnitřních prostor a přípravy na nový provoz.
Do budoucna je plánována významná investice, která tvář dostihového závodiště změní a přivede do
Chuchle jezdecké disciplín jako třeba například parkurové skákání či drezuru. Celková koncepce
nového areálu je nyní ve stadiu zahájení příprav, pasportizace pozemků a budov. Připomeňme také,
že areál leží v záplavovém území a je ovlivněn povodňovým plánem. Zásadním okamžikem je
samozřejmě vyřešení majetkoprávních vztahů s pozemky v areálu závodiště. Příprava nové tváře
areálu je tedy poměrně komplikovaná záležitost.
Konečnou podobu areálu, jeho název a přesné funkce nejsou v tuto chvíli známy. Víme však, že bude
sloužit dostihovému a jezdeckému sportu v rozsahu, který v ČR doposud chybí. Přinese komplexní
služby se všemi sportovními disciplínami a co víc, bude sloužit široké veřejnosti po celý rok. Zcela jistě
nabídne více důvodů pro návštěvníky z Prahy a širokého okolí, proč do Chuchle přijet. Počítáme
s restauračním provozem, rozšířeným dětským hřištěm a také s jezdeckými aktivitami nejen pro
pokročilé, ale i pro úplné začátečníky a děti. Máme tím na mysli třeba ježdění na ponících pro úplně
malé děti, velké koně na svezení pro dospělé a samozřejmě celou řadu jezdeckých závodů a dostihů.
Areál také poskytne prostor pro společenská setkání, firemní eventy a možná i pro zcela jiné
sportovní disciplíny. V současné době zde každým rokem probíhá start a cíl jedné z etap známého
seriálu Kolo pro život, úspěšně zde fungoval Skipark Praha (letos přesunut do prostor Na Vypichu,
možná bychom jej rádi zpátky). Umíme si zde představit určité běžecké závody. To vše pro širokou
veřejnost nejen z Prahy.
Areál Velká Chuchle má přinést jednoznačně vysokou úroveň v jezdeckém sportu, špičkové sportovní
podniky a přispět tak k celkové prestiži hlavního města Prahy. Další informace najdete na webu
www.velka-chuchle.cz.

TMM s.r.o., se sídlem Radotínská 69/34, Velká Chuchle, 159 00, Praha 5, identifikační číslo: 251 64 449, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86987 tel.: +420 242 447 031, https:// velka-chuchle.cz/ e-mail: produkce@velka-chuchle.cz

