CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ
Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

5/2007

STAROSTA INFORMUJE
Dne 30.4.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle.
Zápis z důvodu transparentnosti zveřejňujeme v plném znění.
Přítomni: členové zastupitelstva
nepřítomen, omluven
hosté

8
1
0

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00
hodin a je usnášení-schopné, přítomno 8 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Zdeňka Děrdová, Václav Vlasák
Návrh na program zasedání:
1. kontrola zápisu a usnesení 5/2007
2. projednání návrhů
■ rozpočtové úpravy
■ závěrečný účet hl. m. Prahy
■ majetkové záležitosti
■ projednání smluv
■ projednání programu veřejné schůze
■ různé
■ diskuse
■ závěr
Hlasování: jednohlasně schváleno
I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.5/2007, uskutečněného dne
26.3.2007 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.
II. Projednání návrhů
1. Starosta předal slovo tajemnici, která na základě doporučení finančního výboru,
seznámila s návrhem rozpočtových úprav na rok 2007 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle byl navýšen o částku 6 006 500,- Kč (zapojena inv. dotace na nákup
zařízení pro údržbu komunikací a veřejné zeleně, inv. dotace na rekonstr. komunikace a chodníků, inv. dotace na rekonstrukci byt. domu Vojtěška, neinv. dotace na
provoz MŠ). ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo včetně výdajů na
výše uvedené účely se zapojením vl. zdrojů a dále navýšení výdajů na zahrad.
práce na hřišti u MŠ z vl. zdrojů a navýšení výdajů na opravy komunikací a chodníků v Malé Chuchli zapojením daru Prahy 5.
Hlasování: jednohlasně schváleno
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2.Tajemnice dále seznámila se „Zprávou o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2006“ a členové ZMČ ji vzali na vědomí.
3. Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který po předchozím schválení minulým
ZMČ znovu požádal ZMČ o souhlas se zakoupením pozemku parc. č. 869/8 v k.
ú. Velká Chuchle o výměře 2562 m2 (u fotbalového hřiště) od pí. K.P. za dohodnutou cenu 452 tis. Kč. ZMČ po projednání vyjádřilo souhlas a schválilo vyvěšení záměru.
Hlasování: jednohlasně schváleno
4. Pan Vlasák, vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru a k prodeji nebyly ze stran občanů připomínky, požádal znovu ZMČ
o schválení prodeje části pozemku parc.č. 160 v k.ú. Velká Chuchle, který byl
oddělen geometr. plánem pod č. 160/10 o výměře 478 m2 za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 700 Kč/m2 paní V.D. ZMČ prodej schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno
5. Starosta dále seznámil s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene pro
kabely PRE, vedené na pozemcích parc. č. 87, 154 a 155 k.ú. Malá Chuchle, kterou předložilo PRE distribuce, a.s.za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000,Kč. Výbor SaUP uzavření smlouvy doporučil a ZMČ uzavření smlouvy mezi MČ
Praha – Velká Chuchle a PRE distribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno
6. Starosta též předložil ke schválení návrh „Kupní smlouvy“ mezi MČ Praha – Velká Chuchle a PRE distribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 na prodej
pozemku parc. č. 87/2 k.ú. Malá Chuchle o výměře 25 m2 za cenu dle znaleckého
posudku. ZMČ prodej schválilo a souhlasí s vyvěšením záměru.
Hlasování: jednohlasně schváleno
7. Starosta znovu předal slovo tajemnici, která seznámila s „Dohodou o narovnání“
mezi MČ Praha – Velká Chuchle a ing. M.H. (MČ Praha – Velká Chuchle na základě svěřené správy nemovitostí) je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 876/8
o výměře 256 m2 a 923/137 o výměře 14 m2 a ing. M.H. byl na základě listiny „Rozhodnutí o dědictví“ zapsán v KN také jako vlastník. Účastníci dohody napravili tento stav tak, že vlastnické právo k předmětným pozemkům dohodli ve prospěch MČ
Praha – Velká Chuchle (Hl. m. Praha koupilo tyto pozemky v r. 1976) a na základě
uvedené právní skutečnosti byl podán návrh na záznam do KN.
Hlasování: jednohlasně schváleno
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8. Starosta dále předložil společný návrh MČ Praha – Slivenec a MČ Praha – Velká
Chuchle na zřízení autobusového spojení mezi našimi městskými částmi a to
vzhledem k profilu komunikace nejlépe pomocí malého autobusu. ZMČ po projednání schválilo zaslání této žádosti generálnímu řediteli DP hl. m. Prahy.
Hlasování: jednohlasně schváleno
9. Starosta rovněž informoval o žádosti starostky MČ Praha – Slivenec RNDr. Jany
Plamínkové o povolení výjimky k průjezdu fekálních vozů naší obcí. Vzhledem k tomuto dlouhodobému problému, který značně zatěžuje naše občany, schválilo ZMČ
postoupení žádosti odboru dopravy MČ Prahy 16, aby ji řešil v součinnosti s policií.
Hlasování: jednohlasně schváleno
10. Starosta ještě v souvislosti s investičními akcemi, schválenými pro naši MČ ve
státním rozpočtu ČR na rok 2007 v oblasti školství:
Výstavba hřiště pro účely ZŠ Charlotty Masarykové
4 500 tis. Kč
Rekonstrukce ústředního vytápění budovy ZŠ Ch. Masarykové
3 500 tis. Kč
předložil po předběžném projednání s OMI (Odbor městského investora) návrh,
aby obě akce zadal OMI jako veřejnou zakázku a prováděl investorskou činnost.
ZMČ po projednání návrh schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno
11. Starosta informoval o jednání na OMI ve věci protihlukových stěn v oblasti ul.
Strakonická mezi Malou a Velkou Chuchlí s tím, že bylo dohodnuto, že projektovou
a inženýrskou činnost pro tyto práce zajistí OMI na základě předložení požadavku
MČ Praha – Velká Chuchle.
Hlasování: jednohlasně schváleno
12. Starosta zároveň informoval o jednání na OMI ohledně protipovodňových opatření v oblasti závodiště – umožnění odtoku povodňových vod v prostoru „8 kanálů“. ZMČ po projednání schválilo zaslání žádosti na OMI.
Hlasování: jednohlasně schváleno
13 Starosta dále informoval o kolaudaci komunikace Dubnická a v souvislosti s tím
s požadavkem zkontrolovat kamerou splaškovou kanalizaci a vodovod. ZMČ
schválilo objednání kontroly a s tím spojených prací.
Hlasování: jednohlasně schváleno
14. Starosta ještě požádal o vyjádření k žádosti pí. A.CH, aby veřejnou část plynovodu na hranu pozemku uhradila MČ. ZMČ po projednání schválilo úhradu s tím,
že po kolaudaci bude uzavřena smlouva s Pražskou plynárenskou na odprodej.
Hlasování: jednohlasně schváleno
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15. Starosta rovněž informoval o probíhajících úpravách nového dětského hřiště u MŠ
a v této souvislosti požádal o schválení uzavření smlouvy s firmou Profis B & B s.r.o.
na „Oplocení zadní části areálu, terénní úpravy, chodníčky, přístupový chodníček
z hřiště MŠ a přístupovou komunikaci – v ul. V Úvoze“. ZMČ uzavření smlouvy schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno
16. Starosta předal slovo p. Rysovi, který informoval o jednání výboru životního
prostředí a poukázal na 3 uschlé stromy v ulici Nad Drahou, které ohrožují bezpečnost chodců. Odpověděl starosta, že stromy budou odborně pokáceny.
17. Starosta ještě informoval ZMČ, že dosud není upřesněn harmonogram prací na
výstavbu serpentiny Na Hvězdárnu (není vydáno dopravně-inženýrské opatření)
a 2.5.2007 bude komunikace předána zhotoviteli.
18. Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která informovala o jednání výboru sociálního a bytového.
19. Starosta předal slovo Bc. Kuzníkové, která upozornila na to, že v Malé Chuchli
na pozemku parc. č. 86 se do chatičky znovu nastěhovali bezdomovci, kteří na
pozemku pálí odpad. Odpověděla tajemnice, že o situaci je informována MP, ale
vlastníkem je Pozemkový fond ČR. ZMČ po diskusi schválilo, aby MČ zaslala
žádost MHMP – odboru obecního majetku, aby požádal Pozemkový fond ČR
o svěření pozemku parc. č. 86 i přilehlých pozemků parc.č. 84 a 85 do správy Hl.
m. Prahy resp. Městské části Praha – Velká Chuchle, aby městská část měla možnost tyto pozemky kontrolovat.
Hlasování: jednohlasně schváleno
20. Paní Kuzníková zároveň upozornila na nepořádek a vznikající skládku odpadu
v ulici Zbraslavská mezi Malou Chuchlí a Hlubočepy pod „Barrandovskými terasami“ a ZMČ schválilo, aby MČ zaslala výzvu ÚMČ Praha 5 na řešení této situace na
jejich kat. území.
Hlasování: jednohlasně schváleno
21. Starosta předal slovo p. Děrdové, která informovala o jednání výboru kontrolního a připomínkách a dotazech členů k usnesením ZMČ. (dotaz na kolaudaci
samoobsluhy, apel na likvidaci stromů bezpečným způsobem, názor většiny výboru na nevhodnost propojení přes ČD tunelem pro jeho vysokou fin. náročnost
a obtížné tech. řešení). Zároveň požádala, aby výbor ŽP provedl místní šetření
v zadní části závodiště, kde se nachází skladiště nepotřebných věcí.
Hlasování: jednohlasně schváleno
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22. Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který informoval o jednání výboru
stavebního a územního plánu. Výbor doporučil, aby stavební práce spojené
s obnovou vodovodních řadů v ul. Bílčická, Nad Libří, Novochuchelská, Bruntálská
a Na Hvězdárně (náhrada starého poruchového potrubí) byly zkoordinovány
s ostatními investory v této lokalitě (OMI a FINEP).
23. Ing. arch. Vokurka podal dále informace o jednání starosty, JUDr. Kubáta
a Ing. arch. Vokurky na Útvaru rozvoje HMP ve věci vymezení rozsahu zastavovací studie chatové oblasti „Lahovská“ – výbor s vymezením rozsahu řešeného
území a území pro širší vztahy doporučuje souhlasit a ZMČ po projednání
schválilo zadání studie v tomto rozsahu.
Hlasování: jednohlasně schváleno
24. Výbor rovněž doporučil podat návrh na změnu územního plánu – vypuštění
přemostění Libeřského údolí mezi ul. Na Hvězdárně a V Úvoze a ZMČ návrh na
změnu územního plánu rovněž schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno
25. Výbor dále doporučil souhlasit s návrhem na změnu územního plánu v oblasti
mezi Malou a Velkou Chuchlí z kategorie DH (plochy a zařízení hromadné dopravy
a parkoviště) na kategorii ZOB – obchodní. ZMČ návrh na změnu územního plánu
schválilo.
Hlasování: jednohlasně schváleno
26. Výbor ještě doporučil, aby byl požádán MHMP o vypracování urbanistické studie prostoru mezi ČD a Vltavou od Malé Chuchle až po hranice k.ú. Lahovice. ZMČ
schválilo zaslání žádosti v této věci na Útvar rozvoje hl. m. Prahy.
Hlasování: jednohlasně schváleno
27. Výbor stavební zároveň doporučil zadat vypracování projektu na dešťovou
kanalizaci v oblasti ul. Starolázeňská a U Zahradnictví a ZMČ po projednání schválilo, aby stavební odbor a odbor účetnictví ÚMČ prověřily možnost zadat vypracování tohoto projektu.
Hlasování: jednohlasně schváleno
28. Ing. arch. Vokurka ještě upozornil v souvislosti se stížností na nepořádek,
který je v Malé Chuchli v areálu kolem společnosti EKO-SUNRISE a kterým se
zabýval výbor ŽP, že lokalitu navštívil osobně a zjištěné nedostatky potvrdil.
Starosta odpověděl, že v této věci bude provedeno místní šetření. Zároveň přečetl dopis, který zaslala MČ řed. odboru ŽP MHMP v této věci s návrhem na
opatření.
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29. Ing. arch. Vokurka dále požádal o zvážení možnosti otevření hřiště u ZŠ Charlotty Masarykové i v dopoledních hodinách a v sobotu a v neděli pro veřejnost.
ZMČ nemělo námitek a starosta pověřil Mgr. Felixovou projednáním této záležitosti s ředitelkou ZŠ Mgr. Jančíkovou.
30. Starosta předal slovo Mgr. Hromádkovi, který informoval o jednání výboru bezpečnostního a návrhu člena výboru p. Laburdy na umístění vodorovného značení
před TJ Sokol Chuchle, aby bylo zřejmé, kde je chodník, parkovací místa a komunikace. Odpověděla tajemnice, že ÚMČ inicioval toto značení již zhruba před měsícem na odboru dopravy MČ Prahy 16.
31. Pan Laburda dále navrhl zřídit v rámci ÚMČ pro každého člena zastupitelstva
e-mailovou adresu (schránku) pro jednodušší komunikaci občanů se zastupiteli,
což členové ZMČ nepovažují za nezbytné a návrh neschválili.
Hlasování: jednohlasně proti
32. Mgr. Hromádka dále požádal o informaci o aktuální situaci ohledně infokanálu.
Odpověděla tajemnice, že provozovatel kabelové televize na zprovoznění pracuje
– dává dohromady počítač a vyhledává vhodný program.
33. Starosta ještě upozornil, že z důvodu opravných prací na trati bude železniční
přejezd ve Velké Chuchli krátkodobě uzavřen, a to: 16.5.2007 od 23.30 hodin –
17.5.2007 do 4.00 hodin.
34. Starosta dále v souvislosti s připravovanou veřejnou schůzí dne 24.5.2007
požádal členy ZMČ o vyjádření. Požádala o slovo p. Děrdová, která vyjádřila názor,
že vzhledem k tomu, že není dosud vydáno DIO ani harmonogram výstavby komunikace Na Hvězdárnu, není vyjasněno zadání projektu na dešťovou kanalizaci
v oblasti ul. Starolázeňská a U Zahradnictví, a není uzavřeno jednání ve věci protihlukových stěn, doporučila veřejnou schůzi odložit. K tomuto názoru se připojila
většina členů ZMČ a z tohoto důvodu bylo konání schůze odloženo.
Hlasování: 6 pro, 2 se zdrželi
Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.10 hodin.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl, starosta

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů 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.
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62 LET OD UKONČENÍ
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
V letošním roce uplynulo již 62 let od ukončení druhé světové války, jež patří k největším a nejkrvavějším konfliktům v historii.
Československá obec legionářská mimo jiné také vždy ve dnech 27. – 30. dubna
pořádala také zájezd po stopách bojů OSTRAVSKÉ OPERACE druhé světové války, aby mohli bývalí účastníci, dosud ještě žijící, zavzpomínat a poklonit se u hrobů
padlých kamarádů.
„Operace znamenala jeden z podstatných kroků k porážce německých vojsk
v naší zemi. Když pohyb 1. ukrajinského frontu v Horním Slezsku umožnil 4. ukrajinskému frontu postoupit za řeku Odru, byla do tohoto útoku ve dnech 24. března
– 16. dubna 1945 nasazena také 1. československá samostatná tanková brigáda.
Po zahájení operace se stala 15. dubna 1945 v českém Slezsku první pozemní
jednotkou čsl. exilové armády, která překročila hranice naší republiky. 1. května
u Chebu následoval kombinovaný oddíl československé samostatné obrněné brigády přicházející od Dunkerque.
Nastaly těžké boje. Dne 17. dubna narazili na bývalá opevnění, která Němci využili k obraně. Tanky, automobily musely počkat na postup pomalejších hlavních sil
fronty a vyčkat, až jim ženisté dělostřelci a pěšáci prorazí další koridory k zahájení
nového útoku. Dne 26. dubna čsl. a sovětští vojáci opět zaútočili a 30. dubna osvobodili Ostravu. Tato operace pomohla sovětským a polským jednotkám ulehčit
bitvu o Berlín a také jejím přispěním se podařilo zachránit většinu ostravského průmyslu, který už Němci nestačili zničit.
Během bojů v předměstských obcích a jednotlivých čtvrtích dnešní Ostravy padlo
1.141 sovětských vojáků, 3 příslušníci 1. čs. tankové samostatné brigády a 338
civilistů. Kromě lidských obětí utrpělo město během války a především při osvobozovacích akcích i velké hospodářské škody. Komunikace byly rozrušeny a ve městě existoval pouze 1 most, spojující Slezskou a Moravskou Ostravu. Bylo poškozeno 3.198 domů a 241 úplně zničeno. Obyvatelstvo trpělo nedostatkem ubytování
a nedostatkem základních potravin. Padlí byli nejdříve pochováni před Novou radnicí a na různých místech v jednotlivých čtvrtích města. Dne 30. dubna 1946 byly
jejich zpopelněné pozůstatky uloženy v nově vybudovaném „Památníku osvobození“ v Komenského sadech.
Jako dodatek z vyprávění přímého účastníka plk. J. Heřkoviče a z 1. tankové brigády: „O statečnosti tankistů se hodně hovoří a píše, samozřejmě právem, ale často se však zcela zapomíná na samopalníky. A přece oni měli obtížnější a nebezpečnější úkol v bojích. Samopalníci měli nejen chránit tanky před zákeřným
nepřítelem, který se často dostal blízko k tankům a ohrožoval je pancéřovou střelbou, ale často se dostali tváří v tvář nepříteli a sváděli s ním osobní boje. Proto také
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většina z nich nedojela. Také i já jsem byl těžce raněn. Při plnění rozkazu mě fašisté spatřili a vylézt z úkrytu za tank znamenalo jistou smrt. V tom se objevil poručík
s tankem a já se chtěl k němu dostat. Skrčil jsem se a začal kličkovat. Začala šílená
palba fašistů a jedna ze střel dum dum od snajpra zasáhla má záda, v těle vybuchla, střepiny vylétly ven a tím mi roztříštily rameno. Snažil jsem se dostat do příkopu,
dále jsem nemohl, upadl jsem do bezvědomí a ležel jsem tam asi 2 hodiny než se
mohla dostavit první pomoc. S hlavou zkrvavenou mě odvezli do polní nemocnice.
V brigádním rozkaze jsem byl hlášen jako padlý. Když jsem se pak asi v srpnu
dostal k brigádě, vyděsil jsem velitele praporu. V nemocnici jsem přežil konec války. Všichni se radovali, těšili se domů. Já ležel na lůžku a plakal. Bylo to poprvé ve
válce. Věděl jsem, že se nemám kam vrátit. Rodiče i všech 8 sourozenců totiž
odvedli do koncentračních táborů. Když se mi stav pomalu zlepšil, toužil jsem se
podívat domů, že snad někoho najdu. Souhlas městských nemocnic jsem nedostal. Nezbylo mi než utéci a dobrodružnou cestou se dostat domů. Tam už jsem
bohužel nikoho nenašel, ani náš barák, který byl zničený. Až později jsem našel tři
z mých osmi sourozenců. Ostatní, ani rodiče se již nevrátili.“
Vyprávění je mnoho a mnoho, někdy i ne tak smutné. O konci války – osvobozování Prahy – Plzně – Brna .............. se ví dost, a snad bude také zajímat i mladší
generaci něco o Ostravské operaci.
Marta Serafínová

Použito částečného výpisu z publikace Ostravsko – opavské operace.

PIETNÍ AKTY K UKONČENÍ
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Pietní akty k uctění památky obětí druhé světové
války, spojené s položením kytic k pamětním místům v Malé a Velké Chuchli se uskutečnily dne 4.
května 2007. V 9.40 hod. u ZŠ Charlotty Masarykové proběhl krátký pietní akt a položení kytice
k pamětní desce obětem první světové války umístěné na budově školy.
V krátkém projevu, který byl určen zejména dětem
místní základní školy, jsem připomněl úlohu Velké
Chuchle a okolí v pražském povstání 1945. Znovu
jsem ocenil odvahu a bojovnost našich předků, kteří
nejen aktivním bojem ale i touhou po obnově svobodného Československa přispěli k osvobození od
fašismu. Naší povinností by mělo zůstat si tyto hrdin-
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ské činy připomínat i nadále, abychom znovu nepodcenili totalitní režimy, jako se už
v historii několikrát stalo. Shromáždění krátce pozdravila i Marie Tykalová, tajemnice
Obvodního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 5. Čestnou stráž
držel u pamětní desky voják aktivních záloh Armády České republiky.
Následně byla položena žáky 9. třídy za přítomnosti místostarostky Městské části Praha – Velká Chuchle Mgr. Lenky Felixové kytice k pomníku na náměstí Chuchelských bojovníků. Nebylo zapomenuto i na oběti z Malé Chuchle, k oběma
pomníčkům byla rovněž položena květinová vzpomínka.
Tichý pietní akt se za přítomnosti chuchelských občanů, které bylo možné spočítat na prstech jedné ruky konal v Chuchelském háji. Kytici k pomníku položili členové Sboru dobrovolných hasičů a starosta městské části Praha Velká Chuchle
Stanislav Fresl požádal přítomné o symbolickou minutu ticha za padlé chuchelské
občany v pražském povstání a všechny oběti druhé světové války.
Text a foto Mgr. Tomáš Hromádka

DĚTI NAVŠTÍVILY LIDICE
25. dubna 2007 žáci 8. a 9. ročníku základní školy podnikli autobusový zájezd do
Lidic. Nejprve v lidické galerii zhlédli dokument o době první i druhé republiky
a protektorátu, a pak si prohlédli novou expozici v lidickém památníku.
Posláním Památníku Lidice je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení
obce Lidice a utrpení jejích občanů, kteří se 10. června 1942 stali obětí fašistického násilí, a zachování jména obce Lidice jako celosvětového symbolu obětí válečných zločinů. Nová expozice otevřená v loňském roce odpovídá všem trendům
současného zpracování podobných témat. Působí na city člověka a je na rozdíl od
dřívější doby oproštěna od jakékoliv ideologie. V potemnělém prostoru jsou na
betonové stěny promítány filmy připomínající tragédii lidických občanů, čteny dětské dopisy z koncentračního tábora. Můžete si sáhnout na dveře lidického kostela,
za nimi je na hrubou betonovou stěnu promítaný oltář, symbol touhy po obnovení
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starého řádu, jež ani totální srovnání Lidic se zemí nemohlo zcela vykořenit. Spatřit
lze i další artefakty - dětské dívčí šatičky, poškozená tabule obecního úřadu Lidice,
zbytek hudebního nástroje nebo zničený mlýnek na kávu. Na děti zapůsobilo vzpomínání těch, kteří přežili. Jejich zájmu neunikla ani hasičská stříkačka, která se jako
zázrakem zachovala a na jejímž znovuobjevení a popsání se podílel majitel chuchelského hasičského muzea p. Zbyšek Vožniak.
Po prohlídce památníku zapálili žáci svíčky u pomníku lidických dětí, položením
věnce v pietním území a minutou ticha uctili lidickou památku.
Vedle žáků a pedagogů se zájezdu účastnili dva vojáci aktivních vojenských
záloh Armády České republiky a Marie Tykalová, tajemnice OV ČSBS Praha 5
a Československé obce legionářské, kterým patří poděkování za vhodné doplnění
výkladu o historii Lidic, organizaci a zprostředkování zájezdu.
Text a foto Mgr. Tomáš Hromádka

STUDENTI UKLÍZELI OKOLÍ
KAPLIČKY PANNY MARIE
K oslavám Dne Země se v sobotu 21.4. připojili studenti Gymnázia Botičská z Prahy 2. Po dohodě
s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
vyčistili koryto Mariánsko – lázeňského potoka u kapličky Panny Marie v Malé Chuchli od napadaných
větví a polen a také odstranili nánosy zeminy na opěrné zdi u chodníku ke kapličce a studánce.
Mariánsko-lázeňský potok je svojí délkou jednoho
kilometru nejkratším pražským potokem. Studánka
dříve napájela lázeňské objekty v Malé Chuchli. Údržbu lokality provádí organizace Hnutí Brontosaurus,
základní článek Kandík, se kterým spolupracují studenti některých pražských středních i vysokých škol.
Práce probíhají na objednávku odboru ochrany prostředí MHMP. V přípravě je také vybudování nové lávky přes Mariánsko – lázeňský potok. Oblast Malé
Chuchle a přilehlého Chuchelského háje je hojně využívána Pražany k odpočinku
a rekreaci. Prochází tudy naučná stezka Barrandovské skály – Chuchelský háj
a také žlutá turistická značka vedoucí směrem k oblíbenému zookoutku.
Text Mgr. Tomáš Hromádka, (s využitím podkladů OOP MHMP)
foto Mgr. Petr Šíma
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PRAŽSKÝ POCHOD Z BARRANDOVA
DO CHUCHLE SE VYDAŘIL
Pražský pochod z DTJ Santoška do DTJ Velká
Chuchle přivítal v prosluněném sobotním odpoledni
28. dubna 2007 téměř padesát výletníků, kteří se
sešli na zastávce tramvaje na Chaplinově náměstí na
Barrandově. Odtud pak turisté směřovali přes Chuchelský háj, kde nejen obdivovali chráněnou přírodu
a místní pamětihodnosti, ale také si mohli trochu
zasportovat v Areálu zdraví a potom pokračovat do
Velké Chuchle.
V DTJ Velká Chuchle na ně čekalo příjemné překvapení ve formě grilovaného prasete a dalšího občerstvení. Současně si za zvuků hudby třicátých let minulého století mohli prohlédnout rekonstruovaný areál
jednoty, kterým s nadšením provázel starosta jednoty Ing. František Lapáček. Mezi účastníky pochodu
byl mj. i známý politik Ing. Jiří Paroubek, od letošního
roku řádný člen DTJ Velká Chuchle. Akce DTJ Velká
Chuchle přispěla k oživení kulturně sportovního dění
v obci a patří poděkování všem aktivním členům jednoty kolem hlavního organizátora pochodu Ing. Václava Čuřína, kteří se o její úspěch zasloužili. Věřme,
že se pochod stane každoroční tradicí.
Text a foto Mgr. Tomáš Hromádka

ZAHRADNÍ ČARODĚJNICKÁ PÁRTY
V pátek 27. dubna odpoledne se sešli
členové a příznivci chuchelského Sokola na již tradiční akci – pálení čarodějnic. Vzhledem k tomu, že počasí mělo
v dubnu letní náladu, sešli jsme se na
sokolské zahradě. V námi oblíbeném
lomu bylo velké sucho, ale i zahrada
u sokolovny se ukázala jako správné
místo na příjemné setkání. Posedět
u ohně, spálit čarodějnice a zazpívat si
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s „našimi masopustními hudebníky“ přišli
malí a velcí v hojném počtu. Také jsme si
zahráli fotbálek, chodili na chůdách
a u zpívání tančili.
„Čarodějnická párty“ ukázala, že když
se sejdou prima lidi, není rozhodující,
jestli je to na zahradě nebo v lomu. Těšíme se na Vás na další z našich akcí.
Cvičitelský sbor TJ Sokol Chuchle,
foto Jiří Laburda

ZPRÁVY ZE ZO ČZS
Dne 19. 4. 2007 se konala městská konference Českého zahrádkářského svazu. Na této
konferenci obdrželi „Čestná uznání Územní
rady hl. m. Prahy“ za práci pro svaz př. Marková, př. Indra a př. ing. Pilous. Dále předseda
naší ZO ČZS Peterek Rudolf převzal vyznamenání „Zlatá růže“, za dlouhodobou obětavou
práci pro rozvoj zahrádkářství, plnění svazových úkolů a podporu společných cílů.
Dne 17. května proběhlo Pražské kolo mladého zahrádkáře, kterého se zúčastnilo 60 dětí
z pražských základních škol.Toto kolo se konalo ve stanici mladých přírodovědců v Praze Smíchově.Při organizaci nám velice
pomohla Mgr. Zahradníková z osady Třešňovka nad Tratí.
Komise mládeže Republikové Rady vyhlásila pro rok 2007 celostátní výtvarnou
soutěž na téma: „Kytička pro maminku“. Soutěžních prací se sešlo přes 5000. Děti
soutěžily v kategorii: kresba-malba a v kat. polytechnické práce a právě v této kategorii „A“ obsadila naše mateřská školka krásné 2. místo. Děti obdržely od Republikové rady velmi pěkné dárky a diplomy. Ceny jim předal náš předseda, který je též
místopředsedou pražské organizace ČZS.
Někteří členové naší ZO navštívili zahradnické výstavy v Lysé nad Labem a to
Narcis a Viva Natura.
Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na červencovou výstavu Kočky v Lysé nad
Labem, která se bude konat ve dnech 12. – 15. 7. 2007
Výbor ZO ČZS, Foto Jana Černá

ÚMČ i redakce se připojují ke gratulaci dětem z chuchelské mateřské školky
k velkému úspěchu v celostátní výtvarné soutěži.
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AKADEMIE PATŘILA
NEJMENŠÍM SOKOLŮM
V téměř rodinné atmosféře se konala 17. května 2007 slavnostní akademie ke stoletému výročí chuchelského Sokola v místní sokolovně. Akademii zahájil krátce po
17. hodině starosta jednoty Miroslav Mendlík, program provázela vzdělavatelka
jednoty Pavla Šimková. Hlavní úloha patřila v jednotlivých číslech akademie
nejmenším předškolákům, kteří pod vedením svých nadšených cvičitelek (Martiny
Schönbauerové, Dagmar Kultové, Olgy Kuzníkové, Ilony Kněžínkové a Miroslavy
Košumberské) předvedli ukázky sportovního tance, cvičení s maminkami, hru
s barevným padákem a gymnastické cviky na „opičí“ dráze s tělocvičným nářadím.
Na závěr při slavnostním nástupu byly oceněny děti, kteří se účastnily nedávných
sokolských závodů v atletice a plavání.
Text a foto Mgr. Tomáš Hromádka

SPORTOVNÍ AEROBIK
SOKOL CHUCHLE
Ve dnech 9.-13. května 2007 se ve
španělském městečku Loret de Mar
konalo Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness. Chuchelský
aerobik měl své zastoupení ve sportovním aerobiku a fitness. Sedmičlenný tým ve složení Táňa Bednářová,
Ivča Dvořáková, Markéta Kolářová,
Martina Kolářová, Martina Krčilová,
Renča Mielniková a Adéla Navarová
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ve velké konkurenci vybojoval skvělé druhé místo a titul vicemistryň Evropy. Protože jsem byla v Loret de Mar s nimi, prožívala jsem celou atmosféru závodů, držela
jim palce, povzbuzovala je a moc věřila v jejich úspěch.
Přeji si, aby tato báječná parta spolu vydržela co nejdéle a aby děvčata společně
dosáhla na ty nejvyšší stupínky nejen ve sportovním, ale i v osobním životě.
Chtěla bych děvčatům popřát na Mistrovství světa, které se bude konat koncem
října v Bělehradě pevné nervy a stále optimistický přístup, se kterým ne tréninku
stále hýří.
Jejich úspěch je pro mne nejlepší odměnou. Děvčata děkuji.
Text i foto Mgr. Veronika Vrzbová – trenérka

TJ SOKOL CHUCHLE ZVE
na turnaj žen v rekreační odbíjené určený pro neregistrované hráčky,

4. ročník SALÁM CUP - OPEN,
který pořádá TJ Sokol Chuchle na hřišti TJ Sokola Radotín.
Kdy ?:
v sobotu, 23. června 2007
V kolik hodin ?: prezentace 8,45 hod, zahájení v 9,00 hod
Kde ?:
Venkovní lacross hřiště před sokolovnou TJ Sokol Radotín,
ul. Vykoukových.
SRDEČNĚ0ZVEME VŠECHNY SVÉ FANOUŠKY
POKUD MÁTE TÝM KE HŘE, PŘIHLAŠTE SE KAŽDÉ PONDĚLÍ PO 20 HOD
V SOKOLOVNĚ
Za TJ Sokol Chuchle
Mirka Košumberská a Martina Schönbauerová

DĚTSKÝ DEN
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vás zve na DĚTSKÝ DEN,
který se bude konat v sobotu 9. června 2007 od 13 : 00 hodin
v Areálu zdraví v Chuchelském háji.
Je připraveno mnoho zábavných soutěží o ceny, trampolína Giga Jump a další.
Na závěr bude opékání buřtů, které dostanou děti zdarma.
Občerstvení pro děti i dospělé je zajištěno.
Na vaši návštěvu se těší chuchelští hasiči
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Za Ing. arch. Jiřím Prekem
26. ledna 2007 zemřel Ing. arch. Jiří Prek první novodobý starosta Městské části
Praha – Velká Chuchle.
Do historie Velké Chuchle se Ing. arch. Jiří Prek poprvé zapsal v šedesátých
letech minulého století, kdy převzal funkci předsedy Místního národního výboru
(MNV) po dlouholetém předsedovi s. Antonínu Zajícovi. Ujal se tehdy vedení obce
a jako nestraník (jako první a poslední v době totality!) měl problémy s místními
komunisty, což je lakonicky mezi řádky komentováno v obecní kronice. Navíc to
bylo v osudném roce 1968, roce Pražského jara a okupace vojsk Varšavské smlouvy a připojení Velké Chuchle k hlavnímu městu. Předsedou MNV byl až do roku
1971, kdy byl vystřídán Antonínem Hrdličkou.
Znovu se zapojil do veřejné činnosti po Sametové revoluci. Prvním starostou
Městské části Praha Velká Chuchle se stal po prvních svobodných volbách do
místního zastupitelstva (24. listopadu 1990) jako zástupce Občanského fóra
a v souvislosti s celostátními změnami ve veřejné správě.
Převedl Malou a Velkou Chuchli do demokratických poměrů, zahájil práce na
obnově a vybudování veškeré infrastruktury, která byla dosud v obou obcích značně zanedbaná nebo vůbec neexistovala (kanalizace, plyn). Funkci starosty městské části vykonával až do roku 1994. Vzdejme čest jeho památce!
Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář městské části

Za Josefem Langerem
Zejména občany Malé Chuchle zarmoutila zpráva, že 6. května 2007 zemřel ve
věku nedožitých 85 let Josef Langer, dlouholetý správce areálu České zemědělské
univerzity v Malé Chuchli.
Josef Langer byl vůbec prvním člověkem, který mi v Malé Chuchli v polovině
devadesátých let poskytl řadu informací o historii této malebné části hlavního města. Dovolil mi nahlédnout do podkladů, které byly v budově zemědělské univerzity
uloženy od velké výstavy o historii obce z roku 1982 a předal řadu kontaktů na
další pamětníky a zájemce o historii. Ostatně osvětovou práci prováděl mezi studenty a informace občas podával i náhodně procházejícím turistům. Byli jsme
potom i nadále spolu v průběžném kontaktu a když jsme se třeba náhodně sešli,
vždy jsme si měli co povědět.
Když jsme navštívili Josefa Langera v roce 2004 společně s malochuchelským patriotem Miroslavem Patočkou, vyprávěl nám o svém životě a práci na
Katedře pedagogiky. Narodil se 6. srpna 1922 v Bačetíně u Dobrušky a dětství
prožil ve velmi chudých poměrech navíc jako Čech ještě v německém prostředí,
což utvářelo jeho myšlení po celý život. Velkou roli v jeho životě sehrálo i období
Heydrichiády a totální nasazení v období 2. světové války. Vyprávěl nám, jak za
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dramatických událostí z Německa utekl, a když se vrátil domů, rodiče ho málem
ani nepoznali.
V Malé Chuchli se poprvé objevil v roce 1955, kdy budova bývalé vojenské ubytovny a ještě před tím lazaretu a lázeňské restaurace začala sloužit jako výukové
středisko zemědělskému školství. Pracoval zde jako hospodář a od 60. let, kdy
areál převzala Vysoká škola zemědělská a zřídila zde Katedru pedagogiky, jako
správce.
Josef Langer byl v Malé Chuchli nesmírně aktivním člověkem až do svých 84 let,
kdy se přestěhoval s manželkou do domu s chráněnými byty v Praze 4 – Kunraticích. Je třeba ocenit jeho dlouholetou práci ve většině společenských organizací
v Malé Chuchli, zásluhu na zajištění někdejšího dlouhodobého patronátu a spolupráce Katedry pedagogiky Vysoké školy zemědělské (dnes Institutu vzdělávání
a poradenství České zemědělské univerzity) na veškerém dění v Malé Chuchli
a účast ve volebních komisích.
Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář městské části

UZAVŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU
ÚMČ Praha – Velká Chuchle
oznamuje občanům, že ve dnech:
od 21.6.2007 od 7.00 hodin ráno do 23.6.2007 do 18.00 hodin odpoledne
bude firma SKANSKA DS provádět pokládku obrusné vrstvy komunikace v křižovatce ulic Dostihová – Radotínská v návaznosti na ulici U Skály.
Železniční přejezd bude v této době neprůjezdný

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
Usnesením Rady HMP č. 0322 ze dne 13.3.2007 bylo rozhodnuto že MČ Praha –
Velká Chuchle má nově pojmenovanou ulici „Paroplavební“, která vychází jihozápadním směrem z ul. Zbraslavské v Malé Chuchli východně od železniční tratě
a vstupuje do dosud nepojmenované komunikace, vedoucí od ul. Strakonické do
Velké Chuchle (navazuje na ul.Dostihovou).
Název nově pojmenované ulice připomíná dlouhou historii paroplavby na nedaleké řece Vltavě.

Projekt náhradní rodinné péče
V roce 2000 byl, díky laskavé podpoře Nadace Terezy Maxové a společnosti Nestlé Česko s r.o., spuštěn informační projekt o náhradní rodinné péči, který zájemcům o osvojení či pěstounskou péči nabízí kvalitně zpracované informace formou
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brožury informačního portálu na adrese www.adopce.com a telefonních linkách.
Odborným garantem projektu je Středisko náhradní rodinné péče.
Infolinka: 233 356 701 (Po 13 – 18 hod. / St. 9-13 hod.).

Pražské služby, a.s.,
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 informují občany o zřízení „call centra“ na tel č. 284
091 888, kde telefonicky vyřídíte:
■ dotazy a podněty na svoz odpadu
■ jak si zajistit svoz odpadu
■ oznámení ztráty popelnice
■ vadné a znečištěné nádoby na odpad
■ jak třídit odpad
■ objednávky velkoobjemových kontejnerů
■ otázky kolem dopravního značení
■ odevzdání odpadů do sběrných dvorů
■ čištění a údržba komunikací
■ vysypávání košů na odpadky
■ stížnosti.

Dotační program hl. m. Prahy
Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy poskytuje
občanům na území hl. m. Prahy dotace na instalaci ekologického zdroje energie
v bytech a rodinných a bytových domech:
■ na vytápění zemním plynem, elektrickou energií, obnovitelnými zdroji nebo centrálním zásobováním teplem jako náhradu za vytápění méně ušlechtilými palivy
(uhlí, koks ap.),
■ na zařízení využívající obnovitelné zdroje energie, jako např. vytápění biomasou,
tepelným čerpadlem, solárními kolektory ap., jako náhradu za vytápění neobnovitelnými zdroji (zemní plyn, elektřina, uhlí ap.),
■ na instalaci nového zařízení využívající obnovitelné zdroje energie,včetně solárních systémů na ohřev vody a výrobu elektřiny v nových bytech a domech.
Komu je dotace určena
Fyzickým nebo právnickým osobám s trvalým pobytem nebo sídlem v ČR, které na
území hl.m. Prahy vlastní nebo užívají byt nebo dům s trvale obývanými byty, které
však neslouží k podnikání.
Informujte se včas
Lhůta pro podání žádosti o dotaci je do 21 kalendářních dnů od uvedení nového
zdroje do provozu. Pokud ke zprovoznění došlo v období od 1. listopadu minulého
roku do 10. června tohoto roku, žádost se podává nejpozději 30. června t.r.
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CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách: www.praha-mesto.cz
Kontakt: Magistrát hl.m. Prahy, odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
tel. č. 236 004 314; e-mail: dotace.topení@cityofprague.cz

Cyklistická doprava v Praze
Informace o cyklistické dopravě v Praze můžete nalézt na webových stránkách
Ústavu dopravního inženýrství hl.m. Prahy: www.udipraha.cz/obsahy/cykli4.htm

Z DOŠLÉ KORESPONDENCE
(Zveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat názory a stanoviska ZMČ, ÚMČ a redakční rady).
PROMIŇTE MI , ALE NEMOHU MLČET….
Ve čtvrtém čísle Chuchelského zpravodaje byl uveřejněn článek, ve kterém jeho pisatel
pan Burle velice ostře a místy i nevybíravými slovy kritizuje práci starosty Velké Chuchle pana Stanislava Fresla. Vzhledem k tomu, že jsem ve Velké Chuchli působil deset let
ve funkci zástupce starosty a tudíž jsem měl možnost poznat práci starosty mnohem
lépe než pan Burle, musím vystoupit na starostovu obranu. Pan Burle, který je prakticky
celý den za dveřmi své prodejny, nemá totiž ani to nejmenší tušení, co vše funkce starosty obnáší. Je lehké kritizovat, nemám–li za nic zodpovědnost a nemusím o ničem
rozhodovat, nemusím se pod žádné rozhodnutí podepsat. Já osobně jsem na rozdíl od
pana Burleho přesvědčen, že pan Stanislav Fresl je dobrým starostou a pro Velkou
Chuchli vykonal mnohem více užitečné a poctivé práce než pan Burle. Nechci na tomto místě provádět analýzu článku pana Burleho, ale pokud pan Burle pokládá to, že
díky své nepozornosti vstoupil na železniční přejezd v okamžiku, kdy se blížil vlak za
chybu pana starosty, tak nevím... A ještě bych na adresu pana Burleho rád podotkl, že
ať se ve Velké Chuchli stavělo nebo bude stavět cokoliv, tak žádný zisk z takovéto realizace nikdy nepřinesl a nepřinese žádné peníze do pokladny ODS.
Vážení občané Velké Chuchle, věřím, že na rozdíl od pana Burleho většina z vás
dokáže spravedlivě posoudit, co vše pan Stanislav Fresl za dobu svého starostování
pro Velkou Chuchli vykonal. Není lehké zajistit na všechny stavební práce finanční
prostředky. A na tom, že Velká Chuchle je nezadluženou městskou částí, má pan
starosta ten největší podíl. Pochopitelně, že nechci nikomu upírat právo kritiky, ale
i kritika může být vyřčena bez urážek a hanlivých výrazů a každopádně by měla být
objektivní a nezaujatá. A právě toto, jsem v článku pana Burleho postrádal.
Nevím jak vy vážení spoluobčané, ale já osobně si práce pana Stanislava Fresla
vážím, neboť, jak bylo již v úvodu řečeno, vím, co vše starostování obnáší.
Jan Zágler

KVĚTEN – 2007

19

VYZNÁNÍ – PROČ NECHCI NADJEZD
Já jsem živnostník na hlavní chuchelské třídě. V mém zájmu by mělo být, aby kolem mé
vzorkovny denně projíždělo co nejvíce automobilů. To by byl potom kšeft... Hodně aut,
mnoho potencionálních zákazníků. Jsem však přesvědčen, že kšeft musí jít stranou,
když se jedná o zdraví a pohodu chuchelských občanů a do budoucna pak i o naše
děti, vnuky a jejich potomky. Já nechci ve Velké Chuchli žádnou autostrádu. Já požaduji klid a pohodu v naší nádherné obci. Chci, aby v tom dobrém slova smyslu se opět
stala vesnicí v blízkosti hlavního města.
Velká Chuchle je položena v údolí. Na západě máme obrovskou skládku – od které
převažují větry – a všechny ty zplodiny dostáváme v plných dávkách, což určitě neprospívá našemu zdraví. A nyní ještě autostráda, tedy zplodiny z tisíců aut denně. Za nepříznivých klimatických podmínek se údolí z vrchu uzavře a my budeme měsíce žít v plynové komoře. Ještě si pamatujeme, když jsme topili hnědým uhlím. Z pohledu
z Homolky nad obcí pokllička a pod ní hustý dým, a v obci nedychatelno. A to nás opět
čeká, když připustíme udělat ze Starochuchelské a přilehlých ulic dálnici.
A ještě ke skládce komunálního odpadu za Homolkou. Všude byly cedule Zákaz vstupu,
Nebezpečí výbuchu, Nerozdělávat oheň atd. Mnozí z nás měli možnost hovořit s pracovníky, kteří tam prováděli měření zplodin. Čísla byla a určitě ještě jsou zdrcující. Ví snad někdo
z vás občanů, jak moc skládka zatěžuje naše zdraví??? Nebo to snad je tajné??? A teď se
k tomu přidají ještě statisíce aut, která měsíčně /ročně/ projedou naší nádhernou obcí.
Fakta jsou fakta a tak na závěr několik čísel, která zdůrazní, že předchozí řádky
jsou burcující a pravdivé. Jenom hlupák, nebo ten, který dává práci stavebním firmám, likviduje tak státní rozpočet – pak nejsou finance na zdravotnictví, školství,
důchody – může prosazovat v naší obci tyto megalomanské stavby. Nebo se snad
dokonce jedná o korupci???
Počet osobních automobilů na 1 km silnic /rok2004/...
Austrálie 11/ Rumunsko 16/ USA 21/ Polsko 30/ Slovensko 32/ Japonsko 47/
Nizozemsko 57/ Česká republika 68/.
Počet automobilů v letech v České republice...
1950 – 130 000/ 1960 – 223 000/ 1970 – 683 079/ 1980 – 1 810 223/ 1990 -2
330 755/ 2000 – 3 431 573/ 2006 – 4 036 815/.
To znamená, že každý druhý občan v České republice má své auto. A k tomu si ještě
připočtěte automobily nákladní, speciální, kamióny, autobusy, tanky, raketové nosiče,
letecké tahače, traktory, traktůrky, sekačky, pily atd. A TO VŠE pravděpodobně PROJEDE NAŠÍ OBCÍ. Z tohoto důvodu bychom měli v naší obci vybudovat zdravotní polikliniku, rehabilitační ústav, krematorium. Zplodiny nás určitě zahubí. A k tomu pokácejme
ještě co nejvíce stromů. Ti, kteří to všechno způsobí v obci nebydlí, nebo se včas odstěhují – už mají nahrabáno – ale my a naši potomci, zde budou muset i nadále žít. LIDÉ
PROBUĎTE SE !!!
Václav Burle
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA MĚSÍC ČERVEN 2007
1. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(USA)

17. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

ROBINSONOVI

NEZNÁMÝ SVŮDCE

Animovaná disneyovka vypráví o dvanáctiletém vynálezci, jehož
objev skeneru vzpomínek spustí sled dobrodružných událostí.
Vstupné 65,- Kč
Mládeži přístupno

Investigativní novinářka Rowena se pokouší objasnit vraždu své
přítelkyně a nechá se proto zaměstnat mužem, jehož podezřívá.
V hlavních rolích thrilleru Halle BERRYOVÁ a Bruce WILLIS.
Vstupné 65,- Kč
Do 12 let nevhodné

2. sobota - 17 a 1930 hodin
3. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)
22. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(USA)

BESTIÁŘ

OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ

Podle bestselleru B. Nesvadbové o emancipované ženě, která se
pokouší řešit krizi mužským přístupem ke vztahům. V hlavních
rolích romantické komedie Danica JURČOVÁ, Marek VAŠUT, Miroslav ETZLER, Tomáš MATONOHA, Jitka ČVANČAROVÁ.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné

Představte si svět plný vychovaných a inteligentních zvířátek.
S tím teda nepočítejte v nové animované pohádce podle H.CH.
Andersena.
Vstupné 65,- Kč
Mládeži přístupno
23. sobota - 17 a 1930 hodin

8. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(USA/FR)

ARTHUR A MINIMOJOVÉ
Desetiletý Arthur putuje do říše ušatých skřítků, aby mu pomohli
zachránit babiččinu farmu. V hlavních rolích rodinného filmu Freddie HIGHMORE a Mia FARROWOVÁ.
Vstupné 65- Kč
Mládeži přístupno
9. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)
24. neděle - 17 a 1930 hodin

Stárnoucí popová hvězda dostane šanci na comeback. Napsat
píseň pro začínající hvězdičku na nové album. V hlavních rolích
romantické komedie Hugh GRANT a Drew BARRYMOREOVÁ.
Vstupné 65- Kč
Do 12 let nevhodné

VLAJKY NAŠICH OTCŮ

TIT

(ČR)

Iška, Vendula a Karolína odmaturovaly, nedostaly se podělanou
vejšku a na poslední prázdniny proto naplánovaly super cestu do
Holandska, kde si chtějí pořádně užívat. V hlavních rolích Sandra NOVÁKOVÁ, Marie DOLEŽALOVÁ, Petra NESVAČILOVÁ, Filip
BLAŽEK.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL

10. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

PUSINKY

(GB)

TIT

(USA)

Citlivý příběh o odvaze, přátelství a oběti šestice amerických vojáků, vztyčujících vlajku na ostrově Suribači během 2. světové války
v Tichomoří. V hlavních rolích válečného dramatu Adam BEACH,
Ryan PHILLIPPE, Jesse BRADFORD.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL
Odpudivý, fascinující, paranoidní, smutně proslulý ugandský diktátor Idi Amin v autentickém dramatu z doby, kdy se začíná drát
vzhůru. V hlavních rolích Forest WHITAKER ( Oscar a Zlatý globus
za hlavní roli ), James McAVOY, Gillian ANDERSONOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži nepřístupno
15. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

29. pátek - 16 a 19 hodin
MLU
(USA)
SPIDER – MAN 3
V závěru comicsové série se musí utkat nejen s novým protivníkem Sandmanem, ale i temnotou, která do nečekaného odstínu
zabarvila jeho svět. V hlavních rolích Tobey MAGUIRE a Kirsten
DUNSTOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ
Nový celovečerní animovaný film s prvky hororu a černého humoru. Příběh o lidské osamělosti i o tom, kolik podivností a podivínů
se vyskytuje všude kolem nás.
Vstupné 65,- Kč
Mládeži přístupno

30. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

DIVOČÁCI

300 : BITVA U THERMOPYL

Příběh kamarádů, kteří se jednoho dne rozhodnou radikálním
způsobem opepřit svůj nudný život na předměstí a vydají se na
motorkářský výlet napříč Amerikou. V hlavních rolích dobrodružné
komedie Tim ALLEN, John TRAVOLTA, Martin LAWRENCE.
Vstupné 65,- Kč
Mládeži přístupno

Vypráví příběh bitvy, kde se spartský král Leonidas a jeho 300
věrných bojovníků utkalo s mnohonásobnou přesilou Peršanů pod
vedením krále Xerxa. V hlavních rolích historického dramatu Gerrd
BUTLER, Lena HEADETOVÁ, Dominic WEST, David WENHAM.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

Pokladna otevřena 1 hodinu před představením
Změna programu vyhrazena
tel. 257 910 322

16. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

ZAHRADNICKÉ
PRÁCE
Lukáš Szabo
Nabízíme Vám:
• kácení, prořezávání stromů a keřů
• sekání trávníku a péče o něj
• hubení plevele
• zakládání okrasných záhonů
• další práce na zahradě
dle dohody
Kontakt:
mobil: 739 905 904
szabolukas@seznam.cz
www.luszabo.wz.cz

Střední škola dostihového
sportu a jezdectví
přijme
Učitele (-ku) odborného výcviku (pro obor vzdělání Jezdec a ošetřovatel
dostihových koní)
Kvalifikační předpoklad: - VŠ (event. SŠ)
- praxe v oboru
- pedagogická praxe vítána
- případně doplňk. pedag. studium (lze doplnit po nástupu)
Nástup: dle dohody
Učitele (-ku) chovu koní a dalších odborných předmětů
Kvalifikační předpoklad: - VŠ zootechnického směru
- doplňkové pedagog. studium (lze doplnit po nástupu)
- pedagogická praxe vítána
Nástup: 1. 9. 2007
Vychovatele (-ku) domova mládeže
Kvalifikační předpoklad: - SŠ pedagogického směru
- nebo doplňkové pedagog. studium
- praxe v oboru
- nepřetržitý provoz DM
Nástup: 1. 8. 2007
Vedoucí technicko ekonomického úseku
Kvalifikační předpoklady:- VŠ ekonomického směru (event. SŠ)
- praxe v oboru (nejlépe ve školství)
- znalosti ekonomického provozu
- práce na PC
- organizační schopnosti
Nástup: 20. 8. 2007 nebo dle dohody
Informace na všechna volná místa: tel.: 257941094
nebo: ekonom@sou-chuchle.cz, reditel@sou-chuchle.cz
nebo zasílejte písemně na adresu: Střední škola dostihového sportu a jezdectví
U závodiště 325, Praha 5, 159 00

Pozvánka na výstavu pana Burleho

„PÁTÁ

F O T O G R A F I E“

Byla otevřena ve vzorkovně dveří
pana Václava Burleho
Starochuchelská 12,
Praha – Velká Chuchle.
Přijďte si prohlédnout záběry z Malé Chuchle z konce 19. století.

ANGLICKÁ ŠKOLIČKA KRYŠTOF
pro kluky a holčičky 3-7 let celodenní
školička vedená rodilými mluvčími
KRYŠTOF JUNIOR návazný anglický
program pro školáky 7-15 let s rodilým
mluvčím v malých skupinkách

ZÁPIS 2007/2008 probíhá od 1. 4. 2007
Zveme Vás na OPEN DAY 26. 4. 2007 / 14.00-18.00
SUMMER CAMP
V ČERNOŠICÍCH
angličtí rodilí mluvčí
9.-13. 7. 2007
16.-20. 7. 2007
denně 8.00 – 16.00

THINGS THAT
GO BUMP IN
THE PRESCHOOL
zajímavá témata
pro zvídavé námořníky,
voda, kolo, lyže

ADRESA:
ANGLICKÁ ŠKOLIČKA
KRYŠTOF
Sadová 61 / Černošice
Telefon: 222 51 65 78
www.klckrystof.cz
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