CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ
Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

3/2010

Úspěch Městské části Praha – Velká Chuchle
v soutěži „Zlatý erb“ o nejlepší webové stránky.

STAROSTA INFORMUJE
Zápisy ze zasedání ZMČ zveřejňujeme vzhledem k transparentnosti v plném znění, upraveném z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Originály zápisu a usnesení jsou k nahlédnutí u tajemnice ÚMČ.
Zápis č. 2/2010
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 22.2.2010
Přítomni: členové zastupitelstva
nepřítomen, omluven
hosté

7
2
0

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin
a je usnášení - schopné, přítomno 7 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Olga Kuzníková, Zdeněk Vlasák
Před schválením programu navrhl starosta, aby jako první bod programu proběhlo
nové projednání stavby 514 svážnice Velká Chuchle – Radotín a požádal ZMČ
o souhlas s přijetím hostů (zástupci vlastníků, zhotovitelů, investora a projektant),
kteří chtěli podrobně seznámit s účelem stavby a zodpovědět případné dotazy členů ZMČ. ZMČ s přijetím hostů souhlasilo.
Program po změně:
1. Stavba 514 svážnice Velká Chuchle – Radotín – nové projednání.
2. Informace starosty
3. Přezkum hospodaření za rok 2009 – 2. dílčí zpráva.
4. Přezkum hospodaření za rok 2010.
5. Nový pracovní řád MČ Praha – Velká Chuchle, ÚMČ.
6. Žádost o dotaci DTJ Velká Chuchle.
7. Žádost o dotaci SK Čechoslovan Chuchle.
8. Inventarizace pohledávek a závazků za r. 2009.
9. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ.
10. Bytové záležitosti.
11. Vlajka pro Tibet .
12. Majetkové záležitosti – projednání smluv.
13. Stavební záležitosti.
14. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno
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1) Starosta seznámil s jednáním na stavebním odboru v Radotíně ohledně stavby
514 svážnice Velká Chuchle – Radotín s tím, že účastníci tohoto jednání požádali
(v souladu s usnesením 7/2009 ze dne 21.9.2009 b. 7/14) o možnost vystoupit na
zasedání ZMČ a vysvětlit účel stavby a seznámit s uvažovanou variantou. Jednání
ZMČ se jako hosté zúčastnili:
Ing. Vojta – spol. OMEGA (obstaravatel ŘSD), Ing. Řehoř – projektant SUDOP
PRAHA a.s. Ing. Suk za investora ŘSD ČR ZP, Ing. Florian a Ing. Krejčí za vlastníka
pozemků Lesy Steinských. V rámci téměř hodinové diskuse seznámili hosté se
záměry výstavby a informovali o tom, že příprava této stavby trvá spoustu let a je
velmi náročná. Jedná se o chráněnou oblast a ochranné pásmo dráhy a bylo nutné zpracovat řadu expertiz, hlavně z hlediska ekologického. MHMP vzhledem
k obavám o změnu krajinného rázu, podmínil souhlas stanoviskem vlády. Vláda
dala ke stavbě souhlas, ale stanovila pro dodavatele velmi složité podmínky. P.
Florian – jednatel vlastníka pozemků firmy Lesy Steinských vyjádřil překvapení
nad dosavadním zamítavým stanoviskem členů ZMČ ke stavbě této cesty a upozornil na hledisko odpovědnosti majitele za bezpečnost – bez této cesty nelze
majetek chránit. Na popud starosty vysvětlil projektant jak bude cesta řešena
a jaký bude mít charakter. Předložil příčné řezy s tím, že cesta je navrhovaná tak,
aby kopírovala terén. Povrch cesty bude zpevněný (nikoliv asfaltový koberec). Stavbu lze provádět z obou stran – lze postupovat od Radotína, aby se nezatížila
Chuchle (po celou dobu stavby bude přítomen geolog.)
Hosté zodpověděli ještě dotazy p. starosty, p. Hromádky a p. Vokurky a zastupitelé vzali na vědomí, že stavba bude zrealizována i přes výhrady některých členů
ZMČ, protože jsou k dispozici všechna potřebná vyjádření a povolení, včetně usnesení vlády. Vzhledem k těmto okolnostem starosta navrhl revokovat zamítavé stanovisko k této stavbě - usnesení ZMČ 7/2009 ze dne 21.9.2009 b. 7/14 v plném
rozsahu a naformulovat naše připomínky.
Hlasování: 6 pro, 1 proti
ZMČ vyjádřilo souhlas se stavbou svážnice za těchto podmínek:
realizace stavby směrem z Radotína a propustkem pod železnicí
 nezbytnost citlivého řešení vůči krajině
 bude zamezeno možné sjízdnosti z obou směrů umístěním závory
 striktní dodržení všech podmínek usnesení vlády a správních orgánů
 poskytnutí veškerých podkladů předkládaných pro územní a stavební řízení .
Hlasování: 6 pro, 1 proti


2) Informace starosty:
 dne 7.2.2010 uspořádala městská část ve spolupráci se Sokolem Chuchle
„Masopustní průvod“. Akce byla velmi úspěšná a zúčastnilo se mnoho návštěvníků jak v maskách, tak v civilu. Starosta poděkoval zastupitelce Martině Schön-
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bauerové za organizační zabezpečení a velkému počtu sponzorů za velký podíl
na úspěchu masopustního veselí.
 o jednání na MHMP ohledně finančního vypořádání hospodaření naší MČ za r.
2009, kterého se zúčastnil starosta a tajemnice. Konečná výše odvodu (přídělu),
vyplývající z finančního vypořádání za rok 2009 bude MČ sdělena po projednání
návrhu finančního vypořádání za rok 2009 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se st. rozpočtem.
 MČ, na základě usnesení RHMP č. 44 ze dne 26.1.2010, předložila požadavky na
investiční dotace MHMP z rezervy pro městské části. Návrhy vycházely ze střednědobého investičního plánu městské části, schváleného ZMČ.
 v Základní škole Charlotty Masarykové proběhl zápis dětí do 1. třídy a vzhledem
ke značnému počtu přihlášených dětí zřizovatel po dohodě s ředitelkou školy
rozhodl o otevření dvou 1. tříd s tím, že starosta zahájil potřebné kroky na MHMP
k zajištění finančních prostředků na navýšení mzdových nákladů.
 o účasti na výroční schůzi MO ČZS.
ZMČ vzalo informace starosty na vědomí
3) Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila ZMČ se zápisem z 2. dílčího
přezkoumání hospodaření, provedeného kontrolní skupinou MHMP v MČ Praha
– Velká Chuchle dokladově v úřadu městské části ve dnech 11.1.2010 - 15.1.2010
za období od 1.11.2009 do 30.11.2009. Kontrolní skupina konstatovala, že nebyly
zjištěny závažné chyby a nedostatky.
ZMČ vzalo výsledky kontroly na vědomí
4) Tajemnice požádala ZMČ o vyjádření k zabezpečení přezkoumání hospodaření
MČ Praha – Velká Chuchle za r. 2010. ZMČ schválilo, aby starosta požádal o přezkoumání hospodaření naší MČ za r. 2010 Magistrát hl.m. Prahy – odbor finanční
kontroly a přezkoumávání hospodaření.
Dále navrhla nahradit v r. 2010 výkon interního nebo externího auditu v příspěvkových organizacích, zřízených MČ Praha – Velká Chuchle, a to v ZŠ Charlotty
Masarykové a v MŠ Velká Chuchle, veřejnoprávní kontrolou ze strany zřizovatele.
Hlasování: jednomyslně schváleno
5) Tajemnice předložila ZMČ k vyjádření nový „Pracovní řád MČ Praha – Velká
Chuchle, Úřadu městské části“, který zpracovala v souladu s novelou Zákoníku
práce. Pracovní řád rozvádí v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku
práce, zákona o úřednících územních samosprávných celků a dalších právních
předpisů, vztahujících se na pracovně právní vztahy zaměstnanců Městské části
Praha – Velká Chuchle, Úřadu městské části. ZMČ schválilo Opatření tajemnice
38/2010 „Pracovní řád“ s účinností od 1.3.2010.
Hlasování: jednomyslně schváleno
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6) Starosta předložil ke schválení žádost DTJ Velká Chuchle o finanční příspěvek
na činnost pro rok 2010. ZMČ schválilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel
7) Starosta předložil ke schválení žádost SK Čechoslovanu Chuchle o finanční
příspěvek na činnost pro rok 2010. ZMČ schválilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: 5 pro, 1 proti, 1 se zdržel
8) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o jednání Hlavní inventarizační komise dne 26.1.2010. ZMČ po projednání a zodpovězení dotazů schválilo
zápis z jednání HIK a výsledky inventarizace majetku a závazků MČ Praha - Velká
Chuchle, ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Velká Chuchle za rok 2009.
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel
9) Mgr. Felixová požádala o vyjádření k návrhu „Kritérií přijímání dětí do MŠ“. ZMČ
po projednání kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2010/2011 schválila /viz
příloha č. 1 usnesení ZMČ 2/2010/.
Hlasování: jednomyslně schváleno
10) Mgr. Felixová informovala o jednání výboru sociálního a bytového, který projednával žádost Ing. Dany Kozlovské o zařazení do seznamu uchazečů o nájemní byt.
Výbor zařazení doporučil a ZMČ po projednání schválilo zařazení její žádosti do
seznamu.
Hlasování: jednomyslně schváleno
11) Mgr. Felixová seznámila s dopisem Občanského sdružení Lungta, kterým OS
připomíná 51. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase dne 10. března 2010 a vyzývá k připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“. Na základě výsledku hlasování se MČ ke kampani „Vlajka pro Tibet“ nepřipojí.
Hlasování: pro: p. Vokurka, p. Schönbauerová
proti: p. Vlasák, p. Kuzníková
zdrželi se: p. Fresl, p. Felixová, p. Hromádka
(na přání p. Vokurky hlasování zveřejněno jmenovitě)
12) P. Felixová ještě v souvislosti se změnou dodavatele služeb (dovoz obědů pro
seniory) požádala o schválení uzavření smlouvy se Záchrannou službou AS ČR
Praha – západ, U Včely 1442, 156 00 Praha – Zbraslav a schválení uzavření smlouvy o dodávce obědů mezi firmou Ivo Synek – hostinská činnost, Rejkovice 41, 262
23 Jince (provozovna: Veřejná jídelna Radotín, ul. K Cementárně) a seniory, s tím,
že MČ je vedlejší účastník smlouvy. ZMČ uzavření smluv schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
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13) Starosta předal slovo panu Z. Vlasákovi, který informoval o jednání výboru
majetku obce a konstatoval, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení
záměru a k prodeji pozemku parc.č. 670/29 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 12m2
spol. PREdistribuce, a.s. (trafostanice ve Starolázeňské ul.) nebyly ze stran občanů
připomínky. Výbor doporučil ZMČ znovu tento prodej schválit, a to za cenu dle
znaleckého posudku a ZMČ jej rovněž schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
14) Majetkový výbor projednal žádost spol. SAHAB s.r.o. ohledně prodloužení pronájmu části prostor v areálu Kazínská 8/5. Výbor doporučuje ZMČ prodloužit
nájemní smlouvu na dobu určitou, a to nejdéle do konce volebního období současného zastupitelstva a za stávající cenu. ZMČ schválilo prodloužení pronájmu
a vyvěšení záměru.
Hlasování: 6 pro, 1 proti
15) Výbor dále projednal výzvu spol. PREdistribuce, a.s. k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č. 1159/1, 1160 a 1166/1 v k.ú. Velká
Chuchle za účelem umístění, provozování a užívání kabelového vedení, a to s odvoláním na smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne
7.8.2006 (v této budoucí smlouvě byly uvedeny pozemky parc.č. 540/2, 996, 1160,
1161/1 a 1000/1 v k.ú. Velká Chuchle – po zaměření pozemků došlo k úpravě).
Výbor doporučuje ZMČ uzavření této smlouvy schválit, a to za cenu dle znaleckého posudku a ZMČ uzavření smlouvy rovněž schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
16) Tajemnice seznámila s tím, že na základě souhlasu ZMČ s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 416/2 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 54 m2 (usnesení ZMČ
1/2010 ze dne 18.1.2010 b. 1/9) zaslal Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových návrh Smlouvy o bezúplatném převodu tohoto pozemku. ZMČ schválilo uzavření smlouvy.
Hlasování: jednomyslně schváleno
17) P. Vlasák předložil žádost p. A. Vokurkové, na pronájem stánku na nám. Omladiny, kde hodlá prodávat potraviny, tisk a jízdenky MHD. ZMČ po projednání schválilo vyvěšení záměru na pronájem.
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel
18) Starosta informoval o jednáních s novou společností Vily Chuchle a.s., která
odkoupila od společnosti FINEP Chuchle pozemky Na Hvězdárně. Dle písemné
informace společnosti REFLECTA Development a.s., kterou starosta předal všem
členům ZMČ, bude projekt Vily Chuchle a.s. oproti původnímu záměru FINEP
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Chuchle asi o cca 1/3 menší jak co do objemu výstavby, tak do počtu budoucích
obyvatel a z toho vyplývající automobilové zátěže. Starosta doplnil, že nová společnost zveřejní podrobnou informaci o projektu v březnovém čísle Chuchelského
zpravodaje. Obchodní služby budou podél komunikace Na Hvězdárně a MČ by
měla mít k dispozici objekt cca 150 m2 pro potřeby MČ. Dalšího jednání ZMČ se
zúčastní zástupci společnosti a poskytnou další informace.
ZMČ vzalo na vědomí
19) V rámci navrženého bodu různé informoval starosta, že ÚMČ obdržel několik
návrhů občanů na využití bývalého areálu na Kazínské 8 a několik podnětů od
předsedů výborů ZMČ. Starosta navrhl, aby připomínky a návrhy odborně posoudil stavební výbor a komise ÚP a předložili ZMČ jako podklad pro zadání zastavovací studie. Bylo stanoveno, že jednání se uskuteční 11.3.2010 v 19.00 hodin v pracovně starosty a starosta požádal zbývající předsedy výborů o písemné návrhy do
tohoto termínu.
ZMČ vzalo na vědomí
Zasedání bylo ukončeno ve 21.30 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl, starosta

KRÁSNÉ VELIKONOCE
Redakce Chuchelského zpravodaje přeje všem čtenářům
a občanům příjemné a klidné prožití velikonočních svátků.
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VELKÝ ÚSPĚCH MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA
– VELKÁ CHUCHLE V SOUTĚŽI „ZLATÝ ERB“
O NEJLEPŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY
Městská část Praha – Velká Chuchle obsadila 1. místo
v kategorii nejlepší webové stránky obce na úrovni kraje
Hl. m. Prahy ve 12. ročníku soutěže Zlatý erb 2010.
Desetičlenná porota se při hodnocení zaměřila na povinně
zveřejňované informace, úřední desku, doporučené
a doplňkové informace, ovládání webu, navigaci a přehlednost stránek. Zajímalo je také výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost.
Ocenění z rukou Doc. PhDr. Václava Ledvinky CSc. ředitele odboru Archivu hl. města Prahy převzali na slavnostním ceremoniálu v pondělí
15. března v Clam-Gallasově paláci starosta MČ Praha – Velká Chuchle pan Stanislav Fresl, paní Pavla Pajerová a pan Miroslav Stříška z firmy Sky Media s.r.o.
Výsledky krajského kola:
Kategorie „Nejlepší webové stránky měst“
1. místo – MČ Praha 7 http://www.praha7.cz
2. místo – MČ Praha 6 http://www.praha6.cz
3. místo – MČ Praha 1 http://www.praha1.cz
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Kategorie „Nejlepší webové stránky obcí“
1. místo – MČ Praha – Velká Chuchle http://www.chuchle.cz
2. místo – MČ Praha – Dubeč http://www.praha-dubec.cz
3. místo – MČ Praha – Dolní Počernice http://www.praha-dolnipocernice.cz
Kategorie „Nejlepší elektronická služba“
1. místo - Magistrát hl.m.Prahy - „Veřejné zakázky pod lupou“ http://zakazky.praha.eu
2. místo - MČ Praha 6 - „SMS podatelna“ http://www.praha6.cz/sms_podatelna.html
3. místo - MČ Praha 6 - „Sněhová pohotovost“ http://www.snehovapohotovost.cz
Vítězové z každé kategorie postupují do celostátního kola soutěže Zlatý erb, kde
se odborná porota detailněji zaměří na hodnocení jednotlivých kategorií.
Webové stránky jednotlivých měst a obcí zde může hodnotit také široká veřejnost.
http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-80133.htm
Vítěz následně získá Cenu veřejnosti.
ÚMČ Praha – Velká Chuchle

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO HAITI
Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 209 ze dne 23.2.2010 schválila
konání veřejné sbírky za účelem shromáždění finančních prostředků na pomoc
Republice Haiti postižené zemětřesením.
Sbírka se bude konat na území České republiky po dobu jednoho roku a je prováděna formou shromažďování finančních příspěvků na zvláštním bankovním účtu
hl.m. Prahy u PPF banky a.s., č.ú.
7777772626/6000 nebo přímo do
pokladniček umístěných na úřadech.
V Chuchli pokladničku najdete
v přízemí ÚMČ - na sekretariátu.
Zapojte se, prosím,
i Vy do veřejné sbírky!

Děkujeme za Vaši pomoc.
MČ Praha - Velká Chuchle
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PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ
Na letošní jubilejní 10. ročník Pražského poetického setkání přijala pozvání usednout do poroty oblíbená herečka a dabérka paní Valérie Zawadská. Čekal ji velmi
těžký úkol, neboť musela spolu s dalšími členkami poroty, paní ředitelkou Eliškou
Jančíkovou a paní Ilonou Kněžínkovou, objektivně rozhodnout, kteří soutěžící
budou nejlepší a postoupí do obvodního kola poetické soutěže.
Žáci soutěžili celkem ve čtyřech kategoriích. Pouze dva recitátoři z každé kategorie získali ocenění s postupem. Všechny účastníky bychom chtěli pochválit nejen
za to, že dokázali ovládnout svou paměť, ale také za odvahu a nadšení, které v průběhu soutěže prokázali.
Oceněni s postupem byli tito žáci:
I. kategorie - Radek Neumann a Verunka Košumberská
II. kategorie - Hanka Bartošová, Martin Beneš a také Kryštof Kněžínek
III. kategorie - Míša Hicklová a Vítek Čížkovský
IV. kategorie - Gabča Malíková a Petr Marek
Vítězové obdrželi od ctěné poroty malované diplomy, sladkost a podkovičku pro
štěstí.
Všem recitátorům děkujeme za velmi pěkné výkony a postupujícím přejeme hodně štěstí v obvodním kole. Doufáme, že se příští rok sejdeme opět v hojném počtu.
Zvláštní dík patří také paní Valérii Zawadské, která svou přítomností potěšila úplně
všechny.
Text: Základní škola
Foto: Mgr. Hromádka
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MASOPUST V CHUCHELSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Dne 16. 2. 2010 se naše MŠ zapojila do oslav Chuchelského Masopustu. Celá školka byla od rána v duchu pohádek. Děti se seznámily s historií Masopustu, proběhla
ochutnávka koláčů, koblih a lívanců. Tancem a písničkami byl tento den zakončen.
Těšíme se na akce, které nás do konce školního roku čekají: Dny otevřených
dveří, zápis do MŠ, vynášení Moreny, škola v přírodě v Česticích, výlet do ZOO
a další překvapení, která nebudeme prozrazovat dopředu.
Za mateřskou školu Jana Pondělíková - zástupkyně ředitelky

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO
CHUCHELSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let s trvalým pobytem v místě
MŠ podle následujících priorit
a) děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky – podle § 34 odst. 4
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon)
b) děti, které do konce srpna dovrší minimálně 3 let věku :
ad 1 - děti zaměstnaných zákonných zástupců 1)
ad 2 - děti zaměstnaných rodičů samoživitelů 2)
ad 3 - děti rodičů pracujících v místě MŠ 1)
ad 4 - děti, jejichž sourozenci již navštěvují mateřskou školu
ad 5 - děti rodičů na mateřské dovolené s mladším sourozencem,
na kterého matka pobírá rodičovský příspěvek
c) děti, které do konce kalendářního roku dovrší 3 let věku 3)
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d) děti, které nemají bydliště v místě mateřské školy (tj.děti s trvalým pobytem na
území ostatních MČ a pobytem mimo Prahu) podle bodů písmen a) – d)
Děti budou přijímány dle bodů postupně v pořadí než dojde k naplnění kapacity MŠ.
Děti jsou přijímány k 1. září na celodenní docházku. Během roku jsou děti přijímány jen ve výjimečných případech a to pouze při volné kapacitě školy.
Vysvětlivky:

1)

Nutno doložit Potvrzení od zaměstnavatele, případně Potvrzení o nástupu do zaměstnání
2)
Nutno doložit Potvrzením ze sociálního odboru
3)
Při volné kapacitě školy

Tato kritéria byla schválena Zastupitelstvem MČ Praha – Velká Chuchle dne
22.2.2010 a nabývají účinnosti dnem Zápisu pro školní rok 2010/2011.
Alena Kučerová, ředitelka MŠ

BESEDA S ŽOKEJEM JOSEFEM VÁŇOU
24.2.2010 se ve Střední škole dostihového
sportu a jezdectví ve Velké Chuchli uskutečnila beseda s určitě nejpopulárnějším
překážkovým žokejem JOSEFEM VÁŇOU.
Přestože jeho program je velmi nabitý,
našel si čas a v dobré náladě seznámil
žáky a zaměstnance se svými jezdeckými
začátky, zážitky z dostihů a příběhy koní např. Železníka a lidí kolem koní. Také
s důsledky své mladické nerozvážnosti,
zmínil se o zranění, životosprávě a škodlivosti kouření. Nastínil své plány do příštího,
již 120. ročníku VELKÉ PARDUBICKÉ, v jejíž historii je se svými šesti jezdeckými
vítězstvími rekordmanem (rok 1987, 1988, 1989 a 1991 – Železník, 1997- Vronsky
a 2009 - Tiumen).
Povídání bylo velmi zajímavé (nenechal si ho ujít ani mistr svého řemesla - bývalý
žokej a trenér Miroslav Šusta) a jistě ne poslední. Na závěr proběhla autogramiáda
a fotografování. Po skončení besedy Josef Váňa nasedl do auta a vydal se do
svého tréninkového centra na Karlovarsku a ještě večer s koňmi odcestoval na
dostihy do Itálie.
Za SŠDSaJ ve Velké Chuchli Ing. Marcela Sýkorová
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Vily Chuchle
Společnost „Vily Chuchle a.s.“ odkoupila pozemky v lokalitě „Na Hvězdárně“
od původního majitele společnosti „FINEP Chuchle“ a pověřila společnost
„REFLECTA DEVELOPMENT a.s.“ zpracováním ucelené koncepce stavby vil
rodinného typu. Cílem projektu je opět navázat na původní výstavbu, kterou
v okolí tvoří rodinné domy a zachovat tak původní krajinný ráz. Připravovaný
projekt zahrnuje výstavbu cca 100 rodinných vil, které budou realizovány
v 5 etapách, vždy po 20 domech.
Výstavba bude rozložena do doby cca 5 let, s přihlédnutím na minimalizaci
negativních dopadů na okolní zástavbu. Náš nový záměr byl představen zastupitelstvu městské části Praha Chuchle a místním občanským sdružením, se
kterými jsme dále v jednání. Na základě požadavků starosty Chuchle pana
Fresla přislíbila společnost Vily Chuchle redukovat těžkou staveništní dopravu
na pouze všední dny a to vždy od 8 do 17.00 hodin.
Nově plánovaná výstavba rodinných vil o maximálně dvou nadzemních podlažích
nahradí původně připravovanou výstavbu až pětipodlažních obytných domů. Tato
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zásadní koncepční změna zohledňuje přání pana starosty Fresla hlavně proto, že
se významně promítne ve snížení počtu nových obyvatel a redukci dopravního
zatížení této lokality.
V tabulce naleznete srovnání původního záměru FINEPu s novým projektem Vily
Chuchle společnosti REFLECTA Development.
Původní záměr*

Nový záměr*

377 domů/bytů

108 vil

Počet obyvatel

715

435

Počet automobilů

605

Počet domů/bytů

Výkopové práce

20.000 m

263
3

9.400 m3

*uvedené údaje jsou orientační na základě dostupných podkladů

Bydlení nad Chuchlí – pravé místo pro vaši rodinu
Celý projekt nabídne čtyři základní typové vily, které budou navzájem architektonicky sladěny. Bude se jednat o tři typy solitérních vil a jeden typ dvojdomu.
Vily nabídnou svým novým majitelům užitnou plochu od 160m2 do 300m2.
Samozřejmostí budou garážová stání až pro dva automobily a venkovní stání na
pozemku.
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Miroslav Němec, který má prodej vil v Chuchli na starosti, k tomu sdělil:
„Projekt Vily Chuchle se snaží nabídnout propracovanou moderní koncepci rodinného bydlení. Proto klademe důraz nejen na vnější výraz samotných domů, ale
také se snažíme nabídnout funkční vnitřní uspořádání celého domu. Samozřejmostí budou světlé a prostorné místnosti s dostatečnými úložnými prostory, místo
pro domácí práce, prostory pro vestavěné skříně nebo oddělené šatny. Dále budeme klást velký důraz na kvalitu prováděných stavebních prací a výběr použitých
materiálů. Našim klientům chceme nabídnout ucelený koncept rodinného bydlení,
které bude reflektovat nejenom jejich aktuální potřeby, ale nabídne i variabilitu
v čase, to znamená, že umožní vnitřnímu prostoru domu měnit se zároveň s tím, jak
rostou a stárnou příslušníci rodiny.“
Miroslav Němec
REFLECTA Development a.s.
e-mail: miroslav.nemec@reflecta.cz
mob: 725775717
Koncepce území
Velice důležitými prvky při vytváření kvalitního bydlení jsou nejen ucelená koncepce území a zvládnutá architektura samotných domů, ale i propracovaný koncept
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zeleně, a to jak veřejné, tak i soukromé. Proto již nyní s architekty plánujeme umístění cca 100 vzrostlých stromů na budoucí zahrady domů a příjezdové komunikace (výška cca 8m). Samotná výsadba bude zahájena společně s výstavbou I. etapy
projektu a bude zahrnovat celé území. Tímto obráceným postupem, kdy nejprve
zahájíme výsadbu stromů a pak následně budeme stavět jednotlivé domy, chceme
docílit rychlejšího splynutí projektu s okolní zástavbou.
Nové obchodní prostory
Pro takto rozsáhlé území musí vzniknout i optimální obchodní zázemí. Tento projekt proto počítá s výstavbou maloobchodního objektu, který bude umístěn ve
spodní části projektu navazující na výstavbu FINEPu. Předpokládané využití:
Restaurace kavárna, cukrárna

150 – 200 m2

Potraviny – formát Žabka

100 m2

Kanceláře

200 m2

Služby/kadeřník,kosmetika

150 m2 (3 x 50 m2)

Prostor pro potřeby městské části Praha - Chuchle

150 m2

Nedílnou součástí projektu bude dokončení komunikace „Na Hvězdárně“, kterou
společně se starostou Chuchle panem Freslem podporujeme. Po dokončení
komunikace přislíbil pan starosta Fresl projednat s Magistrátem HMP a Dopravním
podnikem zavedení pravidelné autobusové linky.
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CHUCHELSKÁ RADNICE POPRVÉ
POŘÁDÁ VELIKONOČNÍ JARMARK
Městská část Praha – Velká Chuchle si Vás dovoluje pozvat
na VELIKONOČNÍ JARMARK,
který se uskuteční
v pátek 2.4.2010 od 9:00 do 17:00hodin
v areálu Kazínská 8, ve Velké Chuchli.
Pro návštěvníky budou připraveny stánky, kde bude možnost koupit si různé rukodělné výrobky, od košíků přes květinové vazby, keramiku až po batikované oblečení a šperky. Chybět samozřejmě nebude ani občerstvení ve formě např. trdelníků,
koláčků a jiných dobrot. Prezentovány budou i výrobky dětí ze základní a mateřské
školy.
Program:
9:00
otevření tržiště
15:00 vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ
15:30 velikonoční představení Divadélka Romaneto
17:00
uzavření tržiště
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BLÍŽÍ SE KAŽDOROČNÍ SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Vážení spoluobčané, členové sboru chuchelských dobrovolných hasičů si Vás dovolují upozornit, že ve dnech 16., 17. a 18. dubna provedou sběr železného šrotu, z jehož
výtěžku uspořádají 5. června, tak jako každoročně, zábavné odpoledne ke dni dětí.
Na sběru železného šrotu se přiživují různé pokoutné firmy a tak naši hasiči prosí,
nedávejte šrot před dům a nenechte se oklamat případnými lístečky ve Vašich schránkách, informující o sběru šrotu, pokud nebudou opatřeny razítkem našich hasičů. Členové sboru Vám ochotně pomohou železný šrot vynést. Veškeré informace o sběru
a případné objednávky na odvoz získáte na telefonních číslech: 604 401 147 -- 725 864
733 -- 604 707 283. Volat můžete i mimo termín uvedený na začátku tohoto článku.
Za Vaši spolupráci předem děkují chuchelští hasiči.
Jan Zágler

ZAMYŠLENÍ NAD KRONIKOU
Každým rokem se vždy začátkem roku obracím na představitele všech chuchelských
spolků a organizací, ať už osobně nebo prostřednictvím Chuchelského zpravodaje,
s prosbou o poskytnutí výroční zprávy za předchozí rok. Nejinak tomu je i letos, stejně jako v předchozích čtrnácti letech, zpracovávám zápis do obecní kroniky.
Letošní práce je od předchozích let odlišná, vlastně by se dalo říci mimořádná a žádný obecní kronikář ji neprožívá příliš často. Byl založen nový svazek kroniky a ten stávající se uzavírá. Díky laskavosti, pochopení a dlouholeté podpoře pana starosty Stanislava Fresla a tajemnice paní Jiřiny Hanlové mohu i nadále navazovat na dlouholetou
tradici svých předchůdců a zaznamenávat události pro příští generace. Úřad městské
části pořídil novou krásnou kroniku svázanou v kůži, kterou tvoří dvě stě listů kvalitního
papíru se znakem městské části na titulní straně. Budou do ní zapisovány události
počínající současným volebním obdobím. Každá kronika musí mít v rámci svých
náležitostí také svůj úvod se základními informacemi z historie a současnosti.
Při té příležitosti mě napadlo se podívat, co bylo v naší kronice zapsáno v kulatých
letech 20. století, možná to některé čtenáře Chuchelského zpravodaje zaujme:
 1910 – Zbraslavské panství koupil Cyril Bartoň z Dobenína
 1920 – odloučení osady Lahovské k Radotínu (povoleno vládou v roce 1924),
založena odbočka Čs. červeného kříže ve Velké Chuchli
 1930 – vybudován bazén pod Barrandovskými terasami
 1940 – bylo zaplaveno hřiště Čechoslovanu ledy při jarní povodni, byla oficiálně otevřena trvalá železniční zastávka ve Velké Chuchli u železničního přejezdu (zrušena
1954), zavezena úvozová cesta mezi čp. 165 a 191 (dnes ji připomíná ulice V Úvoze)
 1950 – Velká Chuchle se stala matričním obvodem, zanikla cesta mezi Malou
a Velkou Chuchlí pod kostelem sv. Jana Nepomuckého, byl odhalen současný
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památník obětem květnových událostí roku 1945 v Chuchelském háji, byla otevřena družstevní prádelna, dobrovolným hasičům byla zakoupena siréna
 1960 - Malá Chuchle byla začleněna do nového pražského obvodu s názvem Praha
5, byl zrušen provoz trolejbusové linky č. 59 do Chuchle, na Křižovatce byl umístěn
semafor, v čp. 182 byla otevřena samoobsluha a prodejna ovoce a zeleniny
 1970 – byl opraven plášť kostela Narození Panny Marie v Malé Chuchli, ve Velké
Chuchli zanikly skautské oddíly (obnoveny 1968)
 1980 – v Malé Chuchli byla postavena loděnice ČVUT
 1990 – vznikla Městská část Praha – Velká Chuchle, byl vykraden kostel sv. Jana
Nepomuckého, probíhala podpisová akce proti výstavbě nahrávacího studia
v Žákově lomu, byla pozastavena stavba parkoviště ČSAD mezi Malou a Velkou
Chuchlí a zamítnuta výstavba sídliště na Hvězdárně
 2000 – základní škole bylo navráceno jméno Charlotty Masarykové, na úřad
městské části byl zaveden internet, byla zaregistrována doména www.chuchle.cz
a chuchelští hasiči likvidovali dva malé požáry.
Závěrem svého příspěvku bych rád poděkoval všem, kteří mi v mé práci pomáhají, institucím i jednotlivcům, kteří mi dodávají podklady a informace z historie a současnosti a zejména pak za pochopení celé své rodině, s jejíž velkou podporou
zápisy do kroniky také vznikají.
Mgr. Tomáš Hromádka

OBVODNÍ ŘEDITEL MĚSTSKÉ POLICIE V PRAZE 5
– ZDENĚK HEJNA: CHCEME OTEVŘÍT EXPOZICI
HISTORIE BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK
Chystáte na vašem ředitelství v novém roce nějaké novinky?
Ano, jednu velkou novinku. Chceme při obvodním ředitelství otevřít expozici historie vývoje bezpečnostních sborů v Praze 5. Rádi bychom ji od jara využívali v rámci
přednášek a besed s dětmi i seniory. Podle toho, jak se nám podaří sehnat materiály, protože jich je skutečně minimum, tak bychom chtěli začít první republikou.
Velká část výstavy se bude věnovat právě hlavně historii, působení a činnosti městské policie v Praze 5. Návštěvníci uvidí uniformy, fotografie i historické dokumenty.
Chtěli bychom se postupně dopracovat k tomu, že lidem ukážeme, jakým způsobem šel vývoj služby. Četníci například v minulosti dělali doprovody při smutečních
průvodech, pohřbech nebo třeba počítali slepice.
S kým při sběru materiálů spolupracujete?
Základ expozice nám poskytl jeden z občanů Prahy 5 pan Stehlík, jinak jsme začali
spolupracovat s Muzeem policie České republiky. Je to ale také i o hledání v kroni-
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kách jednotlivých městských částí a v archivech. To samozřejmě všechno zabere
spoustu času a kolegové se tomu věnují ve svém volném čase. Uvidíme, jakým způsobem se nám to podaří uskutečnit, ale v květnu bychom chtěli výstavu představit.
Kde ji budou moci občané navštívit?
Přímo u nás na ředitelství, ale bohužel nebude volně přístupná. Chystáme v uvozovkách řízený přístup a otvírat ji budeme v rámci preventivně výchovných akcí.
Už jste zmínil, že chcete výstavu využívat v rámci besed a přednášek, jak
bude letos vypadat vaše spolupráce se školami nebo seniory?
Většinu přednášek má samozřejmě na starosti Útvar prevence Městské policie
hlavního města Prahy, nicméně naše potřeby jsou daleko širší. Strážníci okrskáři
proto i nad rámec těchto besed se školami spolupracují. Po dohodě s jejich vedením pořádají jednorázové akce, například diskuze o bezpečnosti v dopravě, nebo
přednášky před prázdninami o bezpečném chování. Dětem například radíme, aby
se nedávaly do hovoru s cizími lidmi nebo nenosily klíč na krku.
Na Andělu se sice za poslední roky bezpečnostní situace radikálně
zlepšila, ale stále tam jsou lidé bez domova a žebráci, co s tím bude
městská policie dělat?
S tím musíme bohužel počítat i do budoucna a na nás je, abychom situaci udrželi v přijatelných mezích. Při řešení problému bezdomovectví a drogově závislých lidí spolupracujeme i s Úřadem městské části. Praha 5, která se jako jedna z mála městských částí
k problému drog postavila čelem a jsou tu střediska primární péče o drogově závislé.
Jde o ordinace, kde lékař předepisuje Subotex, a lékárny, kde se vydává. To sem samozřejmě přitahuje drogově závislé i z jiných městských částí. Místem setkávání je pro ně
terminál Na Knížecí. Zásadní jsou časté kontroly a přítomnost strážníků právě v problémových lokalitách. Od měsíce prosince jsme požádali, po dohodě s vedením městské
policie, aby nám sem chodili pomoci i strážníci ze záložního útvaru. Slouží zde čerstvě
po zkouškách v rámci praxe. Kontroly jsou důležité i v pasážích metra a na zastávkách.
Na velitelství jste od jeho začátků, jakým vývojem si prošlo?
Obvodní ředitelství bylo ustanoveno 1. ledna 2000 a začínalo s přibližně pětapadesáti strážníky, dnes slouží na ředitelství sto šest strážníků. Kromě Prahy 5 máme na
starosti také správní obvod Prahy 16, to je celkem sedm městských částí. Začínali
jsme tady s jedním nebo dvěma vozidly a psacími stroji. Dnešní vozový park a technika se s tím nedá vůbec srovnat. Máme terénní a velkoobjemová vozidla, motocykly
a v neposlední řadě se v daleko větší míře používají například jízdní kola. Ohromný
posun nastal v digitálních fotoaparátech a radarové technice. Podobným vývojem
jsme mohli projít i díky obrovské podpoře úřadu Prahy 5 a dalších městských částí.
V poslední době nás podpořily například v zakoupení služebních koní.
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Koně už máte dva roky, jak se za tu dobu osvědčili?
Než jsme je pořídili, věděli jsme přibližně do čeho jdeme a naše očekávání se
splnila. Jsme pražským ředitelstvím, které má největší počet koní, šest. V podstatě
denně slouží v terénu, v parcích, lesoparcích i v okolí vodních toků Berounky i Vltavy. Prostor jejich působení je opravdu široký. Stali se významným spojovacím prostředkem mezi lidmi a strážníkem. Během roku se zúčastňují i dalších desítek akcí,
které nejsou čistě služební, ať jsou to různé průvody, kulturní a sportovní akce, kde
naši strážníci dohlíží. Úspěšně nás reprezentovali také na Mezinárodním mistrovství republiky městských policií v jízdě na koni.
Jaký je to pocit, mít na starosti bezpečnost obyvatel?
Je to rozhodně odpovědnost. Snažíme se přistupovat ke všem občanům a případům s důkladností, i když se jedná například o anonymy. Všechny prověříme.
Zaměstnání strážníka nechápeme jako práci represivní, ale je to především služba
lidem a my tu jsme pro ně.
Změnila se za léta vaší služby situace v ulicích?
Domnívám se, že lidé na ulicích jsou mnohem méně vybíraví. Množí se verbální
útoky na strážníky, někteří občané se také domnívají, že cestou, jak se zbavit vlastní odpovědnosti, je stížnost nebo útok.
(teg)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme těm spoluobčanům, kteří
dosáhli v březnu 2010 významného životního jubilea:
Jaroslava Horníková, Věra Nosková,
Věra Slavíková, Marie Kancýřová, Karel Moravec,
Karel Vojta a Věra Prachová
Do dalších let všem přejeme především pevné zdraví,
hodně štěstí a životní pohody.

MANŽELÉ SCHÖNBAUEROVI
OSLAVILI ZLATOU SVATBU!
Srdečně blahopřejeme manželům
Ing. Miroslavovi a Marii Schönbauerovým,
kteří dne 1.3.2010 oslavili 50 let společného života.
Gratulujeme.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje
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ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
 HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ
VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V ROCE 2010
Velká Chuchle
Termín Místo přistavení
30. 3.
Nám. Omladiny
Nad Libří
20. 4.
Nám. Omladiny

Malá Chuchle
Termín Místo přistavení

18. 5.

Nad Libří (u třídění odpadu)

18.5.

15. 6.

Nám. Omladiny

15.6.

13. 7.
10. 8.
7. 9.

Nad Libří (u třídění odpadu)
Nám. Omladiny
Nad Libří (u třídění odpadu)

7.9.

5. 10.
23. 11.

Nám. Omladiny
23.11.
Zbraslavská 30/13 – U Podjezdu

20.4.

Zbraslavská 30/13
– U Podjezdu
Zbraslavská
proti domu č.p. 39/37
Zbraslavská 30/13
- U Podjezdu

Zbraslavská
proti domu č.p. 39/37
Nad Libří (u třídění odpadu)

MHMP odbor životního prostředí snížil kvóty přistavení velkoobjemových kontejnérů pro městské části na rok 2010 a ÚMČ Praha –Velká Chuchle musel provést
úpravu harmonogramu.
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ Praha – Velká Chuchle

 HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
V ROCE 2010, URČENÝCH POUZE NA BIOODPAD (rostlinný odpad).
17.4.2010 - sobota - 9.00 - 12.00 Velká Chuchle, Náměstí Omladiny
Malá Chuchle, proti č.p. 13
6.11.2010 - sobota - 9.00 - 12.00 Velká Chuchle, Dostihová
Velká Chuchle, Nad Libří
Malá Chuchle, proti č.p. 13
Důrazně upozorňujeme, že je třeba využít kontejnery pouze pro rostlinný
odpad - v případě porušení budou ukládány pořádkové pokuty.

 NEZAPOMEŇTE ZAPLATIT ZA SVÉHO PEJSKA VČAS!!!
SPLATNOST DO 31.3.2010.
Připomínáme občanům, že ti, kteří byli osvobozeni od poplatku v roce 2008
a 2009 jsou povinni v letošním roce zaplatit místní poplatek ze psa v plné výši, a to
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nejpozději do 31.3.2010. Informace podá na odboru smluv, daní a poplatků
ÚMČ Praha – Velká Chuchle ing. Eva Šmejkalová, tel. 257 940 326.

 PRŮKAZKY KLUBU PATRIOT
Připomínáme občanům, že průkazky klubu Patriot, které opravňují občany s trvalým pobytem ve Velké nebo Malé Chuchli a minimálním věkem 60. let, k bezplatnému vstupu na všechny dostihové akce v roce 2010, si mohou občané
vyzvednout na své jméno na sekretariátu ÚMČ Praha – Velká Chuchle.

 VÝSTAVA PRO KOČKU
V neděli 18. dubna 2010 od 10 do 17 hodin v prostorách Chvalské tvrze (Praha
9, Horní Počernice) se bude konat v pořadí již 12. VÝSTAVA PRO KOČKU - jarní
umisťovací výstava opuštěných koček. Cílem akce je najít domov kočkám z útulků
a získat krmení pro ty, které si noví majitelé neodnesou. Vstupenkou na výstavu je
konzerva krmení pro kočky, kterou je možné koupit i na místě.
Tvrz se nachází jednu zastávku autobusem od konečné metra B Černý most.
Použít můžete autobus číslo 221, 223, 261, 273, 303, 304, 353 nebo 398.
Další informace o chystané výstavě vám rádi poskytneme na emailu vystava@
kocky-online.cz nebo na telefonu 603 705 072.

Z DOŠLÉ KORESPONDENCE
CO SE VÁM VYBAVÍ, KDYŽ SLYŠÍTE SLOVO ORCHIDEJE?
Pravděpodobně si představíte exotické tropické krásky, které znáte jako řezané
nebo hrnkové květiny z květinových obchodů. Ti odvážnější pěstitelé květin si už
vyzkoušeli některé z nich pěstovat ve svých bytech. Pokud to byla orchidea, která
se jmenuje falenopsis, zjistili jste, že její pěstování je poměrně jednoduché a ve
vašem bytě ochotně opakovaně vykvétá.
Pro lidi, kteří se příliš nezajímají o rostliny je často překvapující, že i u nás rostou
volně venku v přírodě mnohé druhy orchidejí.
Většinou se jedná o přírodní rezervace. Ale i mimo přírodní rezervaci je možno
nalézt louku s více než tisíci jedinci. Moc se o tom veřejně nemluví a nepíše, protože orchideje jsou rostliny snadno zranitelné. Tyto zkušenosti si botanici většinou
vyměňují jen mezi sebou. Například louky v Bílých Karpatech na pomezí Moravy
a Slovenska jsou přímo proslavené množstvím orchidejí.
Když se však někdo dozví, že i v pražských lesích rostou volně orchideje, je překvapení ještě větší. A někdy to může být i přímo za humny. Jenom musíte být ve správný
čas na správném místě a mít oči otevřené. Uvedu jeden příklad. Každým rokem na
jaře navštěvuji přírodní rezervaci Chuchelský háj, abych se pokochal v době květu
jarními bylinami /sasanky, jaterníky a další/. Letos jsem tam vyrazil ještě jednou se
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skupinou botaniků v polovině června. Bylo to velmi příjemné překvapení, když jsme
našli několik metrů ode zdi hřbitova skupinu téměř stovky orchidejí. Musím však přiznat, že to jsou divné rostliny s podivným jménem. Orchidea se jmenuje hlístník
hnízdák. Má velice divnou barvu. Je to spíše barva hub nežli barva rostlin. Správná
rostlina má přece zelené listy a barevné květy. Tato rostlina nemá žádnou zeleň a je
celá voskově hnědě žlutá. Není to však parazitická rostlina. Žije saprofyticky na tlejících zbytcích dřeva. Její kořeny jsou hnízdovitě nakupené, proto její zvláštní jméno.
Této orchideji nehrozí nebezpečí ze strany zahrádkářů. Kdo by se snažil přesadit do
své zahrádky rostlinu, která se ani neumí vybarvit!
A ještě jedno orchideové překvapení. Při turistické stezce přímo pod kostelem byla
další skupina orchidejí. Bylo jich kolem stovky a byly podstatně nápadnější než předchozí rostliny. Tato orchidea se jmenuje okrotice bílá. Je to velice elegantní rostlina, tentokrát
normální zelená rostlina s bílými květy. Ta by se již lépe hodila do zahrádky, ale vyrýpávat
ji nebudeme. A to hned ze třech důvodů. Jsme v přírodní rezervaci a tady se to nesmí.
Navíc je to rostlina chráněná zákonem jako ohrožený druh. Pokud ani tyto dva důvody
nestačí, pak uvádím ještě třetí. Orchideje jsou silně závislé na mykorhize, čili na soužití
s podhoubím určitých hub. Semena orchidejí patří k nejmenším na světě, nemají zásobní
látky. Takové semínko musí padnout nejen na správné místo, ale v zemi musí být přítomná i ta správná houba. Okrotice je silně závislá na popisované mykorhize nejenom v mládí, ale po celý svůj život. Pokusy o přesazení znamenají neúspěch a zničení rostliny.
Pokud nalezneme na louce nebo v lese orchideje, pokocháme se jimi, vyfotíme je
a necháme je žít. V každém případě můžeme být pyšni, že nám v Chuchli v lese rostou
orchideje. Pokud tento článek čte i někdo z Radotína, pak mám dobrou zprávu i pro ně.
Také v Radotíně v lese rostou uvedené druhy orchidejí. Jenom je třeba znát místo
a být tam ve správnou dobu.
František Kafka - Velká Chuchle

VTÍPKY CHUCHELSKÉ ZIMY
Vážená redakce, dovoluji si nabídnout dva
postřehy do Zpravodaje.
S pozdravem, Vladislav Veselý
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA DUBEN 2010
2. pátek - 16 a 19 hodin

MLU

(USA/GB)

17. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(GB/USA)

AVATAR

VLKODLAK

Dobrodružná sci-fi jejímž hlavním hrdinou je paralyzovaný voják
Jake. Ten se ocitá společně s vědci na fantastické planetě Pandora,
kterou chtějí lidé kolonizovat.V hlavních rolích Sam WORTHINGTON, Sigourney WEAVEROVÁ, Zoe SALDANAOVÁ, Giovanni RIBISI.
Film byl oceněn Zlatým globem za nejlepší drama a režii.
Vstupné 80,- Kč
Mládeži přístupno

Lawrence Talbot se vrací po letech domů, kde na něj čeká hrůzostrašná legenda o krvelačném monstru s nadlidskou silou, která
se v noci toulá po okolí a vraždí vše živé. V hlavních rolích hororu
Benicio del TORO, Emily BLUNTOVÁ, Antony HOPKINS, Geraldine
CHAPLINOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

3. sobota - 17 a 1930 hodin

18. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

MLU

(SR)

NA SV. VALENTÝNA

JAK SE VAŘÍ DĚJINY

Romantická komedie, která v sobě zachycuje deset malých příběhů
párů, setkávajících i rozcházejících se v L.A. během svátku zamilovaných. V hlavních rolích Julia ROBERTSOVÁ, Bradley COOPER,
Jennifer GARNEROVÁ, Patrick DEMPSEY, Jessica BIELOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

Dokumentární film zkoumá, jaký vliv mají ve válkách kuchaři. Hlavními
hrdiny filmu jsou vojenští kuchaři z různých koutů Evropy. Obyčejní muži
a ženy se zástěrou v uniformě, jejichž úkolem je nasytit armádu.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

4. neděle - 17 a 1930 hodin

DEŠŤOVÁ VÍLA

MLU

(SR/ČR)

NEBE, PEKLO … ZEM

23. pátek – 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

Příběh mladé baletky Kláry, která dostala nabídku tančit v jednom
z nejlepších baletních souborů, ale musí řešit problém nevěry svého
přítele. V hlavních rolích Zuzana KANÓCZOVÁ, Dagmar BLÁHOVÁ,
Bronislav WROCLAWSKI, Dagmar EDWARDSOVÁ, Jiří KORN.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

Romantická pohádka, ve které Voda, převlečená za Dešťovou vílu
poznává, že lidé myslí už jen na peníze a vytrácí se láska a dobro.
V hlavních rolích Vica KEREKESOVÁ, Jakub GOTTWALD, Miroslav
DONUTIL, Lenka VLASÁKOVÁ, Simona STAŠOVÁ, Petr NÁROŽNÝ,
Martin DEJDAR.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno

9. pátek - 17 a 1930 hodin

24. sobota – 17 a 1930 hodin

MLU

(FR)

TIT

(FR/KAN)

ARTUR A MALTAZARDOVA POMSTA

IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE

Příběhy malého hrdiny Artura mají pokračování. Na hostině u Minimojů objeví chlapec vzkaz, ze kterého vyplývá, že princezna Selénin je
v nebezpečí. Arthur se dvakrát nerozmýšlí a vydává se ji zachránit.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

Doktor Parnassus se kdysi vsadil s ďáblem o nesmrtelnost a vyhrál.
O pár století později našel ženu svého života a podepsal novou smlouvu, ve které si přál věčné mládí. V hlavních rolích fantasy filmu Heat
LEDGER, Johnny DEPP, Colin FARRELL, Jude LAW, Lilly COLEOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

10. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE

25. neděle - 16 a 19 hodin

Chytrá romantická komedie, která kombinuje humor a drsnou realitu mezilidských vztahů. Majitelka pekařství a restaurace Jane se
pokouší dát dohromady s bývalým manželem, ale má o ni zájem
i její architekt. V hlavních rolích Meryl STREEPOVÁ, Steve MARTIN,
Alec BALDWIN, Lake BELLOVÁ, Rita WILSONOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

POUTA

11. neděle - 17 a 1930 hodin

30. pátek - 19 hodin

MLU

(ČR)

MLU

(ČR)

Thriller z 80.let jehož hrdinou je Antonín, příslušník tajné policie. Ten
se upne na dívku Kláru, která je pro něj nedosažitelná a kterou chce za
každou cenu získat. V hlavních rolích Ondřej MALÝ, Kristína FARKAŠOVÁ, Luboš VESELÝ, Oldřich KAISER, Jana JANĚKOVÁ, Iva UHLÍŘOVÁ.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné
TIT

(FR/BEL)

PAMĚTNICE

KÁMEN MUDRCŮ (FK)

Příběh spolužáků na jednom z posledních školních srazů po šedesáti letech, tváří v tvář spolužačce Bínové. Ta je rozhodnutá zjistit,
který z nich jí kdysi zničil život. V hlavních rolích Libuše ŠVORMOVÁ,
Josef SOMR, Vladimír BRABEC, Zita KABÁTOVÁ, Pavel ZEDNÍČEK,
Květa FIALOVÁ, Libuše HAVELKOVÁ, Dalibor GONDÍK.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

Osudy smyšlené postavy vědce a filosofa Zenona Ligra, jenž je
jakousi kvintesencí historických postav, které jako on předběhly
myšlením svou dobu a musely za to pykat postavením psanců.
V hlavních rolích Gian Maria VOLONTÉ, Sami FREY, Jacques LIPPE,
Anna KARINA, Jean BOUISE. Film získal Cenu italských filmových
novinářů 1989 pro nejlepšího herce a Cenu Josepha Plateaua
1988 pro nejlepšího herce a režii.
Vstupné 70,- Kč, členové FK 50,- Kč
Mládeži nepřístupno

16. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(BEL)

CESTA NA MĚSÍC 3D
Pro velký úspěch opakujeme kouzelný animovaný příběh tří malých
much, které se stanou součástí prvního přistání na měsíci. Napínavé, komediální a dojemné dobrodružství pro všechny generace
v provedení 3D s brýlemi.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

DĚTSKÁPŘEDSTAVENÍ
4. DÁŠENKA
11. DOMA JE DOMA
18. KRTEK A WEEKEND
Neděle v 15 hodin

Změna programu vyhrazena

Vstupné 40,-Kč
tel. 257 910 322

FordLeasing

NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKA PRÁVĚ TEĎ!

• Balíček příslušenství ZDARMA
k vozům Fiesta, Fusion, Focus, CMAX
• Leasing a úvěr s nulovým navýšením
• Aktuální nabídka vozidel za nejvýhodnější ceny
na www.fordamb.cz

www.fordamb.cz
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