CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ
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Foto: Jan Zágler

Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

MČ Praha – Velká Chuchle uspořádala
svůj první velikonoční jarmark…

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. 3/2010
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 29.3.2010
Přítomni: členové zastupitelstva
nepřítomen, omluven
hosté

9
0
5

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin
a je usnášení - schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Zdeňka Děrdová, Jan Rys
Před schválením programu navrhl starosta, aby po informacích starosty proběhlo
seznámení členů ZMČ s plánovanou výstavbou „Na Hvězdárně“ a požádal o souhlas s přijetím hostů ze společnosti „Vily Chuchle, a.s.“ ZMČ souhlasilo.
Program:
1. Informace starosty
2. Informace zástupců spol. „Vily Chuchle a.s.“ a „Reflecta Development a.s.“
o plánované výstavbě „Na Hvězdárně“
3. Rozpočtové úpravy za r. 2010
4. Přezkum hospodaření za r. 2009 – závěrečná zpráva
5. Změna rozsahu účetnictví v příspěvkových organizacích
6. Projednání hospodářského výsledku MČ
7. Projednání hospodářského výsledku ZŠ
8. Projednání hospodářského výsledku MŠ
9. Výše úplaty v MŠ na šk. rok 2010/2011
10. Navýšení místního poplatku za psa po lhůtě splatnosti
11. Dodatek č. 1 k „Opatření tajemnice č. 36/2008“ – zadávání veř. zakázek malého rozsahu
12. Bytové záležitosti
13. Projednání smluv
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14. Informace o jednání ohledně využití „Areálu na Kazínské 8“
15. Různé
Hlasování: jednomyslně schváleno
1) Informace starosty
 o tom, že dne 25.3.2010 proběhl zápis dětí do MŠ Velká Chuchle.
 o konání „Velikonočního jarmarku“, který pořádá MČ dne 2.4.2010 v areálu na
Kazínské 8.
 o vítězství Městské části Praha – Velká Chuchle v soutěži „Zlatý erb“ v kategorii
nejlepší webové stránky obce na úrovni kraje hl. m. Prahy.
 bude pokračovat výstavba komunikace Na Hvězdárně, bude vypsán tendr na zhotovitele a starosta jedná o tom, aby se ještě letos vybudovalo otočiště pro bus.
 o jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které městským částem schválilo ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy
v roce 2009 k využití v roce 2010 a převod nedočerpaných finančních prostředků z akce „Rekonstrukce objektu samoobsluhy“ ve výši 852,2 tis. Kč na TSK hl.
m. Prahy na akci „Vybudování mostku pro pěší ve Starochuchelské ulici“.
 Zastupitelstvo hl. m. Prahy rovněž schválilo návrhy na uvolnění rezerv na investice pro městské části v roce 2010 a pro naši městskou část schválilo na akci
„Přístavba budovy ZŠ s využitím pro MŠ“ 3 000 tis. Kč a na akci „Výstavba hřiště
– Malá Chuchle“ 2 390 tis. Kč.
 finanční prostředky na dokončení hřiště u ZŠ jsou k dispozici a bude pokračovat
výstavba.
 hřiště u MŠ je připraveno k otevření pro potřeby MŠ i veřejnosti, ale vzhledem
k letošní tuhé zimě došlo k posunu příkrého svahu nad hřištěm a zřizovatel musí
vzhledem k bezpečnosti návštěvníků nechat zpevnit svah, což bylo již zadáno
a bude provedeno po velikonocích. K otevření tedy dojde v průběhu dubna, tak
jak již bylo avizováno.
2) JUDr. Jakub Sklenka ze spol. „Vily Chuchle a.s.“ seznámil přítomné s tím, jak se
bude vyvíjet zástavba v lokalitě „Na Hvězdárně“, poté co společnost odkoupila
pozemky od společnosti „FINEP Chuchle“ a pověřila spol. „REFLECTA Development, a.s.“ zpracováním ucelené koncepce stavby.
Záměr nového vlastníka nahrazuje „sídlištní typ zástavby“ zástavbou rodinnými
vilami vyššího standardu (je poptávka po větších parcelách, takže se budou i spojovat), mění zásadním způsobem míru využití území, dramaticky snižuje podlažnost, snižuje předpokládaný počet obyvatel území, frekvenci obslužné dopravy
i veškeré kapacitní nároky na návaznou technickou infrastrukturu.
Společnosti jde zároveň, dle vyjádření JUDr. Sklenky a projektantky Ing. Kateřiny
Hůrkové, o vyřešení okolí rozumným kompromisem, rozhodně nechtějí uzavřené prostory. Před prezentací na ZMČ společnost vedla jednání i s místními občanskými
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sdruženími a bude v nich dále pokračovat. Výstavba je plánovaná po etapách na
dobu cca 5 let a kromě rodinných vil se počítá i s realizací obchodního zázemí.
Koncept předpokládá 4 části:
1/ potraviny, 2/ nekuřácká restaurace ve spojení s cukrárnou a kavárnou, 3/ služby dle požadavků občanů (lékař, kadeřnictví, kosmetika apod.), 4/ kanceláře.
Kromě toho je počítáno s prostorem pro potřeby městské části o výměře 150 m2.
JUDr. Sklenka informoval členy ZMČ, že podrobná informace společnosti o chystaných záměrech bude zveřejněna v březnovém čísle Chuchelského zpravodaje
a dalším čísle Novin Prahy 16.
Po zodpovězení několika dotazů požádal starosta členy ZMČ o vyjádření k záměru
a ZMČ schválilo koncept zastavěnosti území „Na Hvězdárně“, prezentovaný zástupci spol. „Vily Chuchle a.s.“ JUDr. Sklenkou a Ing. Hůrkovou. /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 3/2010 b. 3/2/
Hlasování: jednomyslně schváleno
3) Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení FV seznámila s návrhem
následujících rozpočtových úprav za 03/2010:
V příjmové části rozpočtu:
+1 000 000,- zapojení inv. daru od Nadace ČEZ
OdPa 3113 Pol 3121
na výstavbu hřiště u ZŠ
+40 000,- zapojení neinv. dotace pro ZŠ
Pol 4121
na protidrogovou prevenci
+2 000 000,- převod části nerozděl. zisku z VHČ
Pol 4131
na zatepl. byt. domu Radotínská
Celkem: 3 040 000,- Kč
Ve výdajové části rozpočtu:
+1 000 000,- zapojení inv. daru na výstavbu hřiště u ZŠ
+40 000,- zapojení neinv. dotace pro ZŠ
na protidrogovou prevenci
+75 500,- navýš. výdajů na opravy kanalizace
v Dostihové ul.
+3 073 000,- zapojení výdajů na zateplení byt.
domu Radotínská
+22 500,- zapoj. výdajů na PD-rekonstr. komun.
Nad Závodištěm
+25 800,- navýš.výdajů na ost. služby
– revize povodň. plánu
+16 000,- navýš. výdajů na nákup DDHM
– kontejner na textil
Celkem: 4 252 800,- Kč
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OdPa 2321 Pol 5171
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V části financování (položka 8115)
+1 212 800,- zapojení vl.zdrojů z min.let
Celkem: 1 212 800,- Kč
ZMČ rozpočtové úpravy schválilo.
/viz příloha č. 2 usnesení ZMČ 3/2010 b. 3.3/
Hlasování: jednomyslně schváleno
4) Tajemnice seznámila ZMČ se závěrečnou zprávou kontrolní skupiny MHMP
o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Velká Chuchle za r. 2009, kterou
kontrolní skupina předala starostovi a tajemnici dne 24.3.2010. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření Městské části Praha – Velká Chuchle za rok 2009,
ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., kontrolní skupina konstatovala, že v r. 2009
u ÚMČ Praha - Velká Chuchle nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
ZMČ vzalo zprávu na vědomí a starosta poděkoval tajemnici a úředníkům za dobrou
práci, protože takové výsledky auditu rozhodně nejsou samozřejmostí u všech úřadů.
5) Tajemnice informovala o tom, že městské části obdržely od MHMP (v souvislosti s reformou účetnictví státu od 1.1.2010) doporučení, aby zvážily převedení účetnictví příspěvkových organizací do zjednodušeného rozsahu. Finanční výbor
doporučil zjednodušený rozsah vedení účetnictví ZŠ a MŠ vzhledem k nižším personálním a administrativním nárokům na vedení „nového“ účetnictví s tím, že na
základě doporučení MHMP budou zachovány dle metodiky MHMP pro PO knihy
analytických účtů, bude účtováno o podrozvahových účtech 901,902 a 903 (evidence drobného dlouhod. nehm. a hm. majetku a ostatního majetku) a o odepsaných pohledávkách – účet 911. FV zjednodušený rozsah vedení účetnictví příspěvkových organizací doporučil a ZMČ jej schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
6) Tajemnice předložila návrh finančního vypořádání – rozdělení zisku MČ za
r. 2009. Finanční výbor doporučil ponechat zisk za r. 2009 ve výši Kč 3 153 563,37
ve VHČ jako rezervu pro případné zapojení do rozpočtu v průběhu roku 2010
a ZMČ tento návrh schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
7) Dále předložila návrh ředitelky ZŠ na rozdělení zisku za r. 2009 ve výši Kč
43 948,50 takto:
 do fondu odměn Kč 35 000, do fondu rezervního Kč 8 948,50
ZMČ dle doporučení FV návrh na rozdělení zisku ZŠ schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
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8) Rovněž seznámila s návrhem ředitelky MŠ na rozdělení zisku za r. 2009 ve výši
Kč 4 270,- takto:
 do fondu odměn Kč 3 416, do fondu rezervního Kč 854,ZMČ dle doporučení FV návrh na rozdělení zisku MŠ schválilo.
Hlasování: jednosmyslně schváleno
9) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která seznámila s návrhem ředitelky MŠ
A. Kučerové na výši školného 500,- Kč za dítě/měsíčně pro školní rok 2010/2011.
(školné vychází z neinvestičních nákladů za rok 2009 a může činit nejvýše 50 %
nákladů na jedno dítě za 1 měsíc).
Hlasování: jednomyslně schváleno
10) Podle novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění zákona
č. 229/2003 Sb., § 11 může obec zvýšit včas nezaplacený poplatek za psa až na
trojnásobek. Tajemnice, na základě návrhu Ing. Šmejkalové z odboru smluv, daní
a poplatků, požádala ZMČ o rozhodnutí o navýšení poplatků. ZMČ po projednání
schválilo navýšit včas nezaplacený místní poplatek ze psů takto:
od 1.4.2010 do 30.4.2010 navýšení základní sazby poplatku o 30%
od 1.5.2010 do 31.5.2010 navýšení základní sazby poplatku o 50 %
od 1.6.2010 navýšení základní sazby poplatku o 100 %
Hlasování: jednomyslně schváleno
11) Tajemnice předložila ZMČ návrh na „Dodatek č. 1/2010 k Opatření tajemnice
č. 36/2008“ z 30.6.2008 k organizačnímu postupu Úřadu městské části Praha –
Velká Chuchle při přípravě a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v návaznosti na ustanovení § 18 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
ZMČ po projednání dodatek č. 1/2010 k Opatření tajemnice č. 36/2008 schválilo
s účinností od 1.4.2010.
Hlasování: 6 pro, l proti, 2 se zdrželi
12) Mgr. Felixová informovala o jednání výboru sociálního a bytového, který
projednal žádost Kateřiny Tothové o zařazení do seznamu uchazečů o nájem
bytu. Výbor SaB konstatoval, že žádost splňuje veškeré náležitosti a ZMČ
schválilo zařazení žádosti p. Kateřiny Tothové do seznamu uchazečů o nájem
bytu.
Hlasování: jednomyslně schváleno
13) Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodloužení pronájmu části prostor
v areálu Kazínská 8/5 nebyly připomínky, předložil návrh dodatku k nájemní smlou-
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vě a ZMČ schválilo uzavření dodatku k nájemní smlouvě se spol. SAHAB s.r.o. za
stejných podmínek do 31.12.2010.
Hlasování: 8 pro, 1 proti
14) P. Vlasák informoval o tom, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení
záměru a k pronájmu stánku na nám. Omladiny nebyly připomínky. ZMČ schválilo
uzavření nájemní smlouvy s p. Adélou Vokurkovou na pronájem stánku na nám.
Omladiny za účelem prodeje potravin, tisku a jízdenek MHD na dobu 1 roku. Účinnost smlouvy bude stanovena dle dohody s p. Vokurkovou.
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel
15) Na ÚMČ se obrátil pan P. se žádostí o pronájem pozemku v ul. Starochuchelská
na umístění 2 plechových garáží v lokalitě u lesa. Vzhledem k tomu, že předchozí
nájemce ukončil nájemní smlouvu, schválilo ZMČ vyvěšení záměru na pronájem.
Hlasování: jednomyslně schváleno
16) Starosta znovu předal slovo tajemnici, která seznámila, že na základě výsledků
„Výzvy MČ Praha - Velká Chuchle zájemcům k podání návrhů na uzavření smlouvy
o dílo na stavbu zateplení bytových domů v Praze 5, Velké Chuchli, ulici Radotínské č.p. 384 až 388 v rámci dotace ZELENÁ ÚSPORÁM“ z ledna 2010 a v souladu
s usnesením ZMČ bod 9/11 ze dne 30.11.2009 výběrová komise předložila návrh
„Smlouvy o dílo“ se zhotovitelem zateplování předmětných bytových domů stavební firmou PROFIS B & B s.r.o. ZMČ schválilo uzavření smlouvy s firmou PROFIS, B
& B s.r.o., Chocholova 895, 149 00 Praha 4 za cenu díla 2.384059,- Kč + 10 % DPH
s účinností od 1.4.2010.
Hlasování: jednomyslně schváleno
17) Tajemnice dále uvedla, že na základě výsledků „Výzvy MČ Velká Chuchle
zájemcům k podání cenové nabídky na uzavření smlouvy o dílo na stavbu rekonstrukce příjezdové komunikace Nad Závodištěm v Praze 5 – Velké Chuchli“ z března 2010 a v souladu s usnesením ZMČ bod 6/3 ze dne 29.6.2009 výběrová komise předložila návrh „Smlouvy o dílo“ se zhotovitelem rekonstrukce komunikace
stavební firmou ZEPRIS s.r.o. ZMČ schválilo uzavření smlouvy se spol. ZEPRIS s.r.o.,
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 za cenu díla 1 297 715,- Kč včetně DPH 20 %
s účinností po získání stavebního povolení.
Hlasování: jednomyslně schváleno
18) Tajemnice ještě informovala o uzavření smlouvy o bezplatném umístění 17 kusů
laviček AD-Net s betonovým nosníkem na místních komunikacích a veřejném prostranství městské části se spol. AD-Net, spol. s r.o., Opletalova 19/1441, 110 00
Praha 1. ZMČ vzalo na vědomí.
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19) Dále seznámila s návrhem smlouvy s Diakonií Broumov, Husova 319, 550 01
Broumov – Velká Ves ohledně bezplatné obsluhy kontejnerů pro sběr použitého
textilu pro humanitární účely od obyvatel Městské části Praha – Velká Chuchle.
Kontejner by měl být v průběhu dubna-května umístěn na nám. Omladiny vedle
tříděného odpadu. ZMČ vzalo na vědomí.
20) Starosta informoval o jednání stavebního výboru a komise územního plánu
ohledně vybudování potřebné občanské vybavenosti, obchodů a služeb na pozemcích bývalého areálu Femat, dle návrhů, které obdržela MČ. Bylo dohodnuto, že
území se bude řešit komplexně i když etapovitě, spolu s využitím pozemků s objekty současné samoobsluhy a klubového domu na Starochuchelské ulici. Komplexní
řešení předpokládá vytvoření dosud chybějícího centra městské části.
a) zadání architektonické zastavovací studie pozemků areálu Kazínská 8 bude probíhat otevřenou soutěží, výhradně podle pravidel České komory architektů.
b) byly stanoveny priority v umístění služeb a zařízení k vyžití občanů v nově vybudovaných objektech na pozemcích areálu Kazínská 8:
 pošta
 víceúčelová tělocvična
 klubovna a zázemí pro účelová sdružení a kroužky občanů
 městská knihovna
 ordinace lékaře
 úřadovna Městské policie
 gastronomické zařízení
 parkovací místa pro návštěvníky
 parková úprava nezastavěné části včetně zřízení veřejného prostranství ke
konání obecních slavností, svátečních jarmarků, vánoční zvonkohry atd.
ZMČ návrh na využití areálu schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
21) Tajemnice doplnila předcházející informaci o jednání s Ing. Markétou Kohoutovou, která pracovala jako tisková mluvčí na ČKA, kde se spolupodílela na organizaci zadávání architektonických soutěží (Betonový dům, Úsporný dům a naposledy obdobné soutěže na MČ Nebušice) a požádala členy ZMČ o schválení
jmenování Ing. Markéty Kohoutové do funkce tajemníka a sekretáře soutěže na
arch. studii pro areál na Kazínské ve Velké Chuchli.
Hlasování: jednomyslně schváleno
22) Starosta doplnil e-mailovou informaci Ing. Jiřího Barcala, kterou zastupitelé
obdrželi v podkladech pro jednání ZMČ. Ing. Barcal jako člen přípravného výboru
informoval o založení občanského sdružení s názvem „Osada Lahovská“, jehož cílem
je aktivně přispět k rozvoji a zvelebení prostředí v osadě a ujistil, že sdružení bylo
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založeno především z motivace najít společnou řeč a postoj obyvatel osady Lahovská
a podpořit ty obyvatele osady, kteří chtějí aktivně přispět k rozvoji osady s tím, že ÚMČ
vnímají jako partnera, se kterým chtějí aktivně komunikovat a spolupracovat.
ZMČ vzalo na vědomí.
23) Starosta informoval o dopisu 1. nám. primátora hl. m. Prahy JUDr. Rudolfa
Blažka, který zaslal všem městským částem návrh vyhlášky hlavního města Prahy,
kterou se mění obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se
vydává Statut hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů a předpokládá změnu
kompetencí v oblasti ochrany přírody a krajiny s tím, že ruší kompetence městských částí Praha 1-57 a svěřuje je městským částem Praha 1-22. Úřad s touto
změnou zásadně nesouhlasí a ZMČ tento názor rovněž podpořilo a schválilo zaslání připomínek dle návrhu (viz příloha č. 3 usnesení ZMČ 3/2010 b. 3/23)
Hlasování: jednomyslně schváleno
24) Zastupitelé vzali na vědomí e-mail Mgr. Šachové a Mgr. Šacha ohledně výstavby komunikace Na Hvězdárnu, který obdrželi v podkladech na jednání ZMČ a starosta doplnil, že tyto podněty byly zaslány investorovi a zhotoviteli a v průběhu
dubna dojde k jednání s ředitelem ISTARu Ing. Hrdličkou.
25) Zastupitelé vzali na vědomí dopis p. Vilmy Vágnerové.
Zasedání bylo ukončeno ve 21.20 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl, starosta

VOLBY DO PARLAMENTU ČR
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
Starosta městské části Praha-Velká Chuchle podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve
dnech:
28.5.2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
29.5.2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
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2. Místa konání voleb:
ve volebním okrsku č. 381
bude volební místností učebna v Základní škole Charlotty Masarykové,
určená pro voliče s trvalým pobytem ve Velké Chuchli,
ve volebním okrsku č. 382
bude volební místností učebna v České zemědělské univerzitě,
určená pro voliče s trvalým pobytem v Malé Chuchli.
Stanislav Fresl, starosta

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ
VE VOLBÁCH DO PARLAMENTU ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“) na území České republiky vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 37/2010 Sb. ze dne 5. února 2010.
Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat ve dvou dnech, v pátek 28.
května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od
8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování bude probíhat ve volebních místnostech na území České republiky a ve volebních místnostech zřízených při zastupitelských a konzulárních
úřadech České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených
honorárními konzulárními úředníky.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let.

HLASOVÁNÍ
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže
své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu
ze stálého seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování.
Hlasování na voličský průkaz
Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen
po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky tento průkaz
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odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu
voličů.
Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR budou vydávány voličské
průkazy pro ty voliče, kteří se nebudou ve dnech voleb nacházet v místě trvalého
pobytu. O voličský průkaz si může volič požádat kdykoliv ode dne vyhlášení voleb,
tj. od 5. února 2010, avšak pouze do 21. května 2010. Od 13. května bude zahájeno jejich vydávání.
Jak lze požádat o voličský průkaz?
a. Písemně ode dne vyhlášení voleb, nejpozději však do 21. května 2010
na adresu příslušného úřadu městské části, kde je občan přihlášen
k trvalému pobytu.
Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele a je třeba uvést
adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán. Voličský průkaz bude zaslán
žadateli na uvedenou adresu až po 13. květnu 2010.
b. Osobně od 13. května 2010 na příslušném úřadu, kde je občan přihlášen k trvalému pobytu.
Volič se musí prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním
dokladem. O voličský průkaz si musí každý požádat osobně a také si jej
osobně vyzvednout.
Pokud by občan chtěl požádat nebo vyzvednout voličský průkaz pro jiného voliče, musí se prokázat jeho plnou mocí, opatřenou úředně ověřeným podpisem.
Tomu, kdo do 21. května 2010 o voličský průkaz nepožádá (písemně
nebo osobně), později vydán nebude.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny samostatně
pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím
lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit
úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy kandidátní listina politické strany,
politického hnutí nebo koalice nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem.
Každému voliči budou hlasovací lístky dodány 3 dny přede dnem voleb, tj. do
25. května 2010, do schránky. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě
anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat
ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
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ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, případně novou sadu hlasovacích lístků. Poté vstoupí volič do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování
umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1
hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom
zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy
hlasovacího lístku nemají na jeho posouzení vliv.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední
obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích
lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební
schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže pro tělesnou vadu sám upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise a hlasovací lístek za
něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do
volební schránky.
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obec a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své 2 členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Pokud již nyní víte, že ze zdravotních důvodů se nebudete moci dostavit do volební místnosti, obraťte se telefonicky na pí Černou – tel. 257 941 041, 257 940 092,
nejpozději do pátku 28.5.2010 do 11.00 hodin. Od 14.00 do 22.00 hodin (pouze v pátek) již volejte přímo okrskovou volební komisi ve svém volebním okrsku
(Velká Chuchle – 257 941 039, Malá Chuchle – 251 812 466), aby bylo možné
hlasování organizačně zajistit.
V sobotu dopoledne vyšle OVK 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Jana Černá, ref. evidence obyvatel
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KVĚTNOVÉ PIETNÍ AKTY
Dne 4. května 2010 se uskuteční pietní akty k uctění památky obětí 2. světové
války. První proběhne u Základní školy Charlotty Masarykové položením kytice
u pamětní desky umístěné na budově školy, a to v 9.40 hod. za účasti žáků ZŠ.
Následně bude položena také kytice u památníku na Náměstí Chuchelských
bojovníků. Odpoledne, konkrétně v 18.00 hod. budou pietní akty pokračovat uctěním památky a položením květin u společného hrobu obětí odboje v Chuchelském
háji (před hřbitovem). Téhož dne také budou položeny kytice i u dvou památných
míst v Malé Chuchli. Dovolte, abychom Vás pozvali na uváděné pietní akty.
Mgr. Lenka Felixová, místostarostka

VLÁDKYNĚ ZIMY MORANA SKONČILA
U CHUCHELSKÉ SOKOLOVNY
Topení vládkyně zimy Morany
v chladných vodách Vltavy patří
k oblíbeným aktivitám chuchelské
mateřské školy. Samotní žáčci se
vždy na pouť Velkou Chuchlí od
školky k Vltavě, při které nesou
figurínu Morany, kterou pak za
doprovodu říkánky vhodí do vody,
velmi těší.
Letošní loučení bylo naplánováno na 26. března. Vše bylo na
tuto pouť pečlivě připraveno, ale
vážná dopravní nehoda na železničním přejezdu, která na dlouhé
hodiny značně ovlivnila a zkomplikovala dopravní situaci v naší městské části, byla příčinou, že poslední
cesta Morany skončila na zahrádce před sokolovnou. Na rozdíl od minulých
let, neskončila tedy ve vodě, neboť ani hladina potoka Vrutice nebyla tak
velká, aby figurínu odnesla do Vltavy. A tak byla připoutána k plotu, kde
bude čekat, až jí vítr rozfouká do povětří a tím ukončí její letošní dlouhou vládu. Děti se s ní rozloučily říkankou a stejně jako my budou doufat, že se již
nevrátí, vždyť jsme si té zimy užili již dost. Učitelskému sboru mateřské školy
patří uznání za to, jak dokázalo za dané situace improvizovat a nepřipravilo
děti o hezký zážitek.
Jan Zágler
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ve čtvrtek 25. března proběhl zápis dětí do mateřské školy. K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2010/2011 bylo podáno 57 přihlášek, avšak kapacita volných
míst umožňovala přijetí pouze 35 dětí předškolního věku. Děti vybírány na základě Kriterií schválených Zastupitelstvem MČ Praha – Velká Chuchle.
22 dětí daná kriteria nesplňovaly, a tak přijaté nebyly.
Počet nepřijatých dětí a důvody jejich nepřijetí:
 12 dětí mladších 3 let, které mají bydliště Velká a Malá Chuchle (nesplňovaly
kritérium, dovršení věku tří let do 31.8.2010),
 7 dětí, které nemají bydliště ve Velké nebo v Malé Chuchli,
 3 děti, které dovrší 3 let věku, ale maminky jsou na mateřské dovolené.
A. Kučerová, foto Jan Zágler

HŘIŠTĚ U MATEŘSKÉ ŠKOLY OTEVŘENO
Dne 17. 4. 2010 bylo otevřeno hřiště
u Mateřské školy Na Cihelně určené
pro potřeby nejen chuchelské mateřinky, ale i veřejnosti.
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí - pátek
8:00 - 12:00 vyhrazeno pro MŠ
12:00 - 20:00 vyhrazeno pro veřejnost
Sobota, neděle
9:00 - 20:00 vyhrazeno pro veřejnost.
Městská část Praha - Velká Chuchle,
foto Jan Zágler
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VELKÝ DÍK PATŘÍ ŽÁKŮM
Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY!
Anna Daňhelková, Veronika Lexová, Barbora Kultová a Matěj Schmiller, žáci
naši školy, poskytli bezprostřední pomoc starší paní na autobusové zastávce
ve Velké Chuchli. Když starší paní po ztrátě vědomí upadla a způsobila si
pádem tržnou krvácející ránu na hlavě, žáci jí poskytli základní ošetření a zavolali lékařskou službu první pomoci. Sanitní vůz se záchranáři dorazil ke zraněné ženě do devíti minut od zavolání na číslo integrovaného záchranného systému. Na zastávce bylo přítomno i několik dospělých, z nichž taktéž někteří
pomohli zraněné paní.
Anně, Veronice, Barboře a Matějovi patří veliké poděkování za jejich lidské
jednání. V této mezní situaci se projevila jejich schopnost jednat rychle, zodpovědně, racionálně.
Můžeme společně doufat v uzdravení zraněné, přejeme jí brzký návrat
domů.
Za ZŠ Mgr. Marek Burian

MČ USPOŘÁDALA PRVNÍ
CHUCHELSKÝ VELIKONOČNÍ
JARMARK
Z iniciativy naší městské části se v pátek 2. dubna konal v Kazínské ulici č. 8, v areálu, který je
v majetku naší městské části, první velikonoční
jarmark. Své rozmanité zboží a upomínkové
předměty zde nabízelo, v době od deváté hodiny ranní do sedmnácté hodiny odpolední, celkem dvacet stánkařů. Velmi sympaticky působily stánky Základní školy Charlotty Masarykové
a Mateřské školy, ve kterých se pyšnily upomínkové předměty vlastnoručně vyrobené žáky
obou škol. Nevím, do jaké míry byli s tržbou
spokojeni prodejci, kteří nabízeli od květinových
výrobků, přes zboží pletené, keramické až po
trdelník, ale z řad chuchelských občanů, kteří
se na jarmark přišli podívat, žádné negativní
ohlasy nebyly slyšet a mnozí z nich si domů
odnášeli některý z nabízených výrobků. Třešničkou na dortu bylo kulturní vystoupení žáků

DUBEN – 2010

15

čtvrté třídy Základní školy Charlotty Masarykové a také divadelní skupiny Romaneto, kteří
v odpoledních hodinách zpříjemnili návštěvníkům pobyt na tržišti. (Sponzorem divadelního
představení byl MUDr. Jakub Sklenka ze spol.
Vily Chuchle a.s.) Tento první velikonoční jarmark jistě nebyl posledním a vytvořil základ
pro další chuchelskou tradici. Domnívám se,
že k takovým akcím se mimo poděkování za
realizaci dobrého nápadu dá říci jediné: „jen
houšť a větší kapky“. V průběhu jarmarku pár
kapek opravdu spadlo, nikterak jej to naštěstí
neohrozilo a třeba to byly ty kapky, které
zavlažily semínko právě zaseté nové tradice.
Text i foto Jan Zágler

PODĚKOVÁNÍ CHUCHELSKÝM OBČANŮM
Členové chuchelského sboru
dobrovolných hasičů děkují všem
občanům Malé a Velké Chuchle
za odevzdání železného šrotu,
z jehož výtěžku bude v sobotu
pátého června uspořádáno tradiční zábavné odpoledne ke dni
dětí. Snímek paní Ivany Malatincové Vám alespoň trochu přiblíží
atmosféru sběru. Věříme, že pěkné počasí, které chuchelské hasiče po celé tři dny sběru provázelo, se bude opakovat i při
zábavném odpoledni, o kterém
vám bližší informace přineseme
v příštím čísle Chuchelského
Zpravodaje. Ještě jednou Vám
všem děkujeme a těšíme se na shledání na zábavném odpoledni. Vítáni jsou
nejen děti, ale i dospělí.
Za chuchelské hasiče
Jan Zágler, foto I.Malatincová
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PŘESPOLNÍ CHUCHELSKÝ BĚH 2010 - KRÁSNÉ
POČASÍ A SPORTOVNÍ ATMOSFÉRA
... a ještě k tomu rekordní účast dětí a dospělých. Tak lze několika slovy popsat II.
ročník Přespolního běhu, který jsme pořádali 18. dubna 2010 v chuchelské lokalitě
„na Houpačkách“ za finanční podpory NADACE ČEZ. Hlavní organizátorka a vedoucí atletického oddílu DTJ Velká Chuchle Miriam Stewartová, která má hlavní podíl na
úspěchu celé akce, sdělila: „Letos nám opravdu vyšlo počasí. Některé běžecké
kategorie byly přeplněné, myslím, že kapacita závodu se zcela naplnila.“ Soutěžních
běhů v jednotlivých kategoriích se zúčastnilo celkem 83 dětí, přihlíželo dalších více
než 160 dalších zájemců z řad dětí, rodičů, prarodičů, přítomno bylo i několik psů.
Trať doznala oproti loňskému roku určité malé změny (v otočce), ta ale neměla žádný
vliv na časy běžců a celkovou náročnost. Troufáme si tvrdit, že celý závod se stal
svojí úrovní, zájmem a nadšením běžců i spontaneitou diváků ozdobou sportovního
dění v Chuchli a současně i oslavou běžeckého sportu. Všichni se už těší na příští
rok, s touhou svůj výkon zlepšit nebo se znovu postavit na stupně vítězů.
Tuto možnost vítězové jednotlivých kategorií prožili zanedlouho po ukončení
závodu v areálu DTJ Velká Chuchle. Slavnostnímu vyhlášení předcházela bohatá
tombola, žádný závodník neodešel s prázdnou.
Minutou ticha i státní vlajkou svěšenou na půl žerdi byly zároveň připomenuty
zmařené životy polských politiků při leteckém neštěstí.
Předávání medailí a diplomů se ujal starosta jednoty Ing. František Lapáček spolu s Miriam Stewartovou a dalšími spolupracovníky. Vedle těch, co „stáli na bedně“
se i drobnou pozorností s diplomem dostalo opět na všechny.
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ za organizaci všem spolupracovníkům Miriam Stewartové, p. Suchomelovi za bezplatné zapůjčení louky pro konání závodu a NADACI
ČEZ za finanční podporu aktivit pro děti a mládež v rámci DTJ Velká Chuchle.
Text i foto Tomáš Hromádka
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MAKLÉŘ POKŘTIL
AUTO HASE PARK VELKÁ
CHUCHLE VÍTĚZSTVÍM
I když se v titulku tohoto článku vyskytuje
název Auto Hase Park, nebudou další řádky vonět benzínem, ale bude se jednat
o pravé a nefalšované koňské síly, nikoliv
však ukryté pod kapotou automobilu, ale spoutané pravou koňskou kůží. V neděli čtvrtého dubna začala totiž na chuchelském závodišti dostihová sezóna roku 2010. Začalo
se sice závodit ve starém známém areálu, který má ovšem od letošní sezóny nové oficielní jméno: AUTO HASE PARK VELKÁ CHUCHLE DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ PRAHA
– PRAGUE RACECOURSE. Firma Auto Hase je autorizovaný Volvo dealer a převzala
hlavní patronát nad chuchelským závodištěm. Dostihové odpoledne, které mělo na programu celkem osm dostihů a jehož hlavním dostihem byl osmdesátý pátý ročník Gomba Handicapu – s dodatkem Velká cena Auto Hase, začínalo stylově, první dostih sezóny nesl název Cena MČ Praha – Velká Chuchle. Propozice nám prozradila, že se
jednalo o dostih IV. kategorie na 1 600 metrů pro tříleté koně, kteří dosud nestartovali.
Do startovacích boxů vstoupilo šest koní z nichž si palmu vítězství o jeden a půl délky
odnesl hnědák MAKLÉŘ ze stáje DS Pegas, trénovaný polským trenérem Wroblewskim.
V sedle vítěze byl jezdec Pavel Hlavatý, který se po dvanáctiletém působení v Německu
vrátil na české dráhy. Poháry, které věnoval úřad naší městské části, předal majiteli, trenérovi a jezdci vítězného koně starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl. V hlavním
dostihu odpoledne Velké ceně Auto Hase - 85. Gomba Handicapu zvítězil čtyřletý HEAT
SET s žokejem Janem Rájou. V rámci odpoledne byla odběhnuta také Cena Chuchelských Legionářů, ve které zvítězila ryzka NINA VARADI, v jejímž sedle byl loňský rovinový šampión ž. Václav Janáček. Ten začal letošní sezónu opravdu na výbornou. Z osmi
startů si odnesl čtyři vítězství. V loňském roce dokázal zvítězit v rekordním počtu 82
dostizích. Zda se mu to podaří i letos, to se dozvíme v neděli 31. října, kdy by měla být
letošní dostihová sezóna zakončena. Vážení spoluobčané, nezapomeňte, že se brány
dostihového závodiště otevřely i pro vás. Tak nashledanou na dostizích.
Text i foto Jan Zágler

TIP NA VÝLET
Tak rychle, jak zima odešla, přišlo náhle i jarní počasí. Nemusíme se navlékat do teplého oblečení a konečně můžeme vyrazit do přírody. Po zimním odpočinku je dobré začít
s menší náročností:
Výlet č. 1 „Prokopským údolím“
Vyjdeme z náměstí Omladiny, nejlépe kolem 9-té hodiny, ve směru na Slivenec. Mine-
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me Petzoldovu vápenku, která je technickou památkou a za ní odbočíme doleva
a pokračujeme do mírného svahu. Stále se držíme modré turistické značky a pokračujeme do Holyně, sejdeme k Dalejskému potoku, který nás bude provázet celou cestu.
Po levé straně se tyčí skalní útvary s nejvyšším bodem Hradištěm s výškou kolem 314
m. Na něm bývalo keltské oppidum a nelezly se zde v 19. století vzácné předměty ze
zlata, stříbra, bronzu i ze železa, stejně jako poklad zlatých a stříbrných mincí. Všechny
nálezy jsou ve sbírkách Národního muzea.My pokračujeme v cestě krásným údolím
Dalejského potoka, které je přírodní rezervací. Vyjma silurských a devonských vápencových skalních útvarů a lomů, které vytvářejí nejúplnější geologický profil těmito horninami, je zde vyhlášena i ochrana květeny typické pro vápencové území. O všech
pozoruhodnostech se dočteme na tabulích umístěných podél cesty.
Z cesty později odbočíme doleva k nedalekému lomu s pozoruhodným jezírkem,
vzniklým výronem vody. Zde nás určitě zaujme neobvyklý skalní profil a vodní ptactvo,
které je možno a doporučeno krmit. Na tabulce zjistíme jaká potrava je vhodná. Určitě
si všimneme kačen a páru sněhobílých labutí, které byly zraněné a byly sem umístěné
do chráněného území. Od jezírka se vrátíme na cestu a pokračujeme v pochodu. Projdeme pod železničním viaduktem a dojdeme ke křižovatce v zástavbě. Dáme-li se
doprava, dojdeme k příjemné restauraci, kde můžeme poobědvat.
Pak pokračujeme dále do Hlubočep, kde můžeme nasednout na tramvaj z Barrandova a sjet ke stanici Zlíchov – Lihovar, přesednout na autobus a dojet zpátky domů.
Můžeme si zapsat, že jsme ušli 10 km.
Pokud se chceme ještě projít, odbočíme před zastávkou tramvaje doprava, projedeme pod Barrandovským mostem na starou silnici pod Barrandovskou skálou a přes
Malou Chuchli dojdeme až domů. V tom případě ujdeme ještě dalších 5-6 km.
Závěrečné slovo: Uvedená kratší vycházka je vhodná pro dospělé i pro děti v tomto
brzkém jarním období. Delší pochody a výlety s návštěvami památek a hradů je vhodné
si nechat na trochu pozdější období, kdy bude stálejší počasí a více slunečných dnů.
S pozdravem a přáním hodně úspěšných pochodů pro Vás zapsala
Dana Růžičková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme těm spoluobčanům, kteří
dosáhli v dubnu 2010 významného životního jubilea:
Květoslava Příhodová, Jiří Flosman,
Marie Pešková, Milena Jelínková
a Karel Stibůrek.
Do dalších let všem přejeme především pevné zdraví,
hodně štěstí a životní pohody.
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Chuchelská miminka
V měsíci únoru se narodil: Jan Hájek
v březnu: Ema Fenclová, Marie Sobotková
Novým chuchelským občánkům přejeme do života hodně zdraví a štěstí.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
UPOZORNĚNÍ PRO DRŽITELE PSŮ
Upozorňujeme občany, kteří nesplnili do 31.3.2010 svoji povinnost uhradit místní
poplatek ze psů a nebyli od tohoto poplatku osvobozeni dle Vyhlášky hl.m.Prahy
č.18/2004, že na základě rozhodnutí ZMČ Praha – Velká Chuchle ze dne 29.3.2010
(viz usnesení č.3/2010, bod 3/10) se navyšuje sazba poplatku takto:
pokud zaplatí
do 30.4.2010
navýšení činí
30%
do 31.5.2010
navýšení činí
50%
od 1.6.2010
navýšení činí
100%
V případě, že již psa nevlastníte, je Vaší povinností neprodleně nahlásit tuto skutečnost na odbor smluv, daní a poplatků, kde se též můžete domluvit o způsobu úhrady.
Ing. Eva Šmejkalová, Odbor smluv daní a poplatků

KONTEJNER NA TEXTIL
ÚMČ Praha -Velká Chuchle zakoupil kontejner na použitý textil, který bude umístěn
na stejném místě, tj. na nám. Omladiny u tříděného odpadu a bude přistaven v průběhu měsíce dubna. Občané mohou vhazovat do tohoto kontejneru nepotřebné
(čisté) oblečení, deky, lůžkoviny, přikrývky, ručníky, záclony, příp. i boty. Obsluhu
kontejnerů zajišťuje nová firma – charitativní organizace Diakonie Broumov, což je
humanitární organizace, která se soustřeďuje na pracovní a sociální integraci osob,
které se ocitly v krizové životní situaci. Hlavní činností této organizace je třídění darovaného textilu, který se sváží do Broumova z celé republiky a následně se dostává
přímo k lidem, kteří jej dále využijí. Věříme, že tato služba, která byla tak vyhledávána
se opět dostane do povědomí občanů a nebudou textilní materiál dávat do komunálního odpadu, ale darují jej k dalšímu smysluplnému využití.
J. Hanlová, tajemnice ÚMČ

NOVÉ LAVIČKY
V průběhu dubna umístila společnost AD – Net na území Malé a Velké Chuchle 17
kusů nových laviček.
Příjemné posezení přeje městská část.
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA KVĚTEN 2010
30

1. sobota - 17 a 19 hodin

TIT

(USA)

21. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(USA)

MORGANOVI

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

Romantická komedie, ve které se rozpadající manželství Paula
a Meryl ocitne v mnohem horších komplikacích, když se oba stanou svědky vraždy. V hlavních rolích Hugh GRANT a Sarah Jessica
PARKEROVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

Nové zpracování knihy L. Carrolla o dobrodružstvích Alenky, která
se ocitne ve fantastické podzemní říši. V hlavních rolích Johnny
DEPP, Mia WASIKOWSKA, Anne HATHAWAYOVÁ, Alan RICKMAN.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno
22. sobota - 17 a 1930 hodin

2. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

FAME – CESTA ZA SLÁVOU
Muzikál, ve kterém sledujeme studium výjimečné skupiny tanečníků, zpěváků, herců a umělců na newyorské umělecké škole,
kteří touží stát se hvězdami, ale jen některým z nich se to podaří.
V hlavních rolích Asher BOOK, Kristy FLORESOVÁ, Paul IACONO,
Paul McGILL.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

TIT

(USA/FR)

NEW YORKU, MILUJI TĚ
Lásku k New Yorku tímto filmem vyjadřuje skupina těch nejkreativnějších současných režisérů i herců, jejichž příběhy se odehrávají
v pěti různých čtvrtích. Hrají: Andy GARCIA, Natálie PORTMANOVÁ,
Orlando BLOOM, Christina RICIOVÁ, Ethan HAWKE, John HURT.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
23. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(ŠVĚD/SRN)

MAMUT
7. pátek - 17 a 1930 hodin
8. sobota - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Komedie podle předlohy M. Švandrlíka o mladém lékaři Čeňkovi, žijícím v bytě s manželkou a thyní. Není moc ctižádostivý a tak má doma
ze života peklo. V hlavních rolích Jaroslav ŠMÍD, Eva HOLUBOVÁ, Jiří
LANGMAJER, Tereza BEBAROVÁ, Oldřich NAVRÁTIL, Bob KLEPL.
Vstupné 80,- Kč
Mládeži přístupno

Leo a Ellen jsou úspěšný manželský pár. On, tvůrce webových stránek, odlétá do Thajska, kde přehodnocuje svůj život, zatímco ona řeší
problémy se sedmiletou dcerou. Je to film o rodinách a o tom, jak se
chováme k dětem. V hlavních rolích Gael García BERNAL, Michelle
WILLIAMSOVÁ, Marife NECESITOVÁ, Sophie NYWEIDEOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
28. pátek – 19 hodin

MLU

(ČR)

MĚSÍC NAD ŘEKOU (FK)
9. neděle - 16 a 19 hodin

TIT

(RAK/SRN)

BÍLÁ STUHA
Černobílé drama nás zavede do vesnice na severu Německa v době
před první světovou válkou.Dějí se zde divné věci.V hlavních rolích, Leoni
BENESCHOVÁ, Christian FRIEDEL, Ulrich TUKUR, Rainer BOCK. Ocenění: CANNES 2009 - Zlatá palma a ceny FIPRESCI San SEBASTIAN 2009
- film roku Vítěz Evropské filmové ceny - nejlepší film, režie a scénář.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné
14. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(ITA)

WINX CLUB – VÝPRAVA
DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ

29. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

NEZAPOMEŇ NA MĚ

Šestice přítelkyň z vílí akademie se vydává na nebezpečnou výpravu, bojovat proti zlu do hlubin temné dimenze, aby přivedla zpět své
rodiče a odhalila záhadu spojenou s jejich původem.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
15. sobota - 17 a 1930 hodin
16. neděle - 17 a 1930 hodin

Mimořádně zdařilá adaptace stejnojmenné divadelní hry Fráni
Šrámka o neuskutečněných snech stárnoucí generace a o stále
živých touhách mládí. V hlavních rolích Zdeněk ŠTĚPÁNEK, Zdeňka BaldovÁ, Eduard CUPÁK, Dana MEDŘICKÁ, Blanka WALESKÁ,
Eman FIALA, Jiří PLACHÝ. Ocenění:Filmové léto Lagow 1971 - cena
za režii; MFF Moskva – Zlatá medaile za nejlepší film a nejlepší
mužská hlavní role.
Vstupné 70,- Kč, členové FK 50,- Kč
Mládeži nepřístupno

MLU

Jejich nečekaná láska musí projít silnou zkouškou, způsobenou
tragédií v obou rodinách. Tylerovi rodiče se rozvedli kvůli sebevraždě bratra a Ally byla svědkem vraždy své matky. V hlavních rolích
Robert PATTINSON, Emilie de RAVINOVÁ, Pierce BROSNAN, Chris
COOPER.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno

(ČR)
30. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(GB/SRN)

ŽENY V POKUŠENÍ

KVĚT POUŠTĚ

Odbornice, která radí jiným s manželskými problémy, se musí
potýkat s manželovou nevěrou. Pomáhat jí chtějí matka i dcera.
V hlavních rolích komedie Eliška BALCEROVÁ, Lenka VLASÁKOVÁ,
Veronika KUBAŘOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Vojtěch DYK, Roman ZACH.
Vstupné 80,- Kč
Mládeži přístupno

Skutečný příběh světové modelky Waris Dirie, nomádské dívky která
zazářila v Londýnském světě módy a síla její osobnosti ovlivnila život
afrických žen. V hlavních rolích Liya KEBEDEOVÁ, Timothy SPALL,
Sally HAWKINSOVÁ, Juliet STEVENSONOVÁ, Graig PARKINSON.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

DĚTSKÁPŘEDSTAVENÍ
2. DÁŠENKA I

16. KRAKONOŠOVY POHÁDKY II

Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

Neděle v 15 hodin
23. VLÁČEK KOLEJÁČEK

Změna programu vyhrazena

Vstupné 40,- Kč
30. S KRTKEM DO POHÁDKY
tel. 257 910 322

Předškolní centrum
Mateřinka SLUNÍČKO
• soukromé předškolní zařízení rodinného typu s malým počtem přítomných
dětí, zajímavé aktivity, moderní interiér
• kvaliﬁkované učitelky, ind.přístup, celodenní stravování, pitný režim
• provoz: 8:00 – 16:00, nadstandardní aktivity, zájmové kroužky
V současné době je kapacita Mateřinky zcela naplněna, ale od září 2010 budeme
otevírat další třídu. Přihlášky dětí evidujeme již nyní až do naplnění kapacity.
Kontakt: e-mail: mateřinka-slunicko@centrum.cz, www.skolaslivenec.cz

Přijďte se podívat i se svými dětmi
ve středu 12. 5. 2010 od 15:00 do 17:00 hodin.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

BIO
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Pražsk

Společnost Pražské služby, a. s., nabízí občanům a dalším původcům odpadu službu sběru
a svozu bioodpadu ze zahrad, údržby zeleně
a z domácností pravidelně 1 x za 14 dní.

DO BIOODPADU PATŘÍ listí, tráva, plevel,
zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina,
skořápky od vajec apod.

info: www.psas.cz/bio, tel. 284 091 888

Zpr_Velka_Chuchle_125x46_inz_PSAS_bio2010.indd 1

Tříděním bioodpadu ušetříte přírodu i peníze.
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CHCETE UŠETŘIT...

Fiesta

Focus

Fusion

Kuga

Mondeo

Transit

Plzeňská 130/221, Praha 5  Motol, tel.: 257 288 118 • Strakonická 25, Praha 5  Smíchov, tel.: 257 321 221

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY PRÁVĚ TEĎ!
na www.fordamb.cz

Chuchelský zpravodaj, měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle. Adresa redakce: Úřad Městské části,
U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle, tel. 257 941 041, 257 940 092, fax: 257 941 317, e-mail: info@chuchle.cz;
http://www.chuchle.cz•Redakční rada: Jana Černá, Jiřina Hanlová, Mgr. Lenka Felixová, Jan Zágler, Pavla Pajerová.
Informace ke zveřejnění a nabídku příspěvků přijímá redakce vždy do 5. dne v měsíci. Podepsané články nemusejí
vyjadřovat názor redakční rady, zastupitelstva a Úřadu městské části.
Registrační známka MK ČR E 12 175. Neprodejné. Číslo 4/2010, 16. ročník. Vyšlo v dubnu 2010.

