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ZPRAVODAJ
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Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

Opět vysoká volební
účast v Chuchli

5/2010

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. 4/2010
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 26.4.2010
Přítomni: členové zastupitelstva
nepřítomen, omluven
hosté

6
3
4

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin
a je usnášení -schopné, přítomno 6 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Lenka Felixová, Mgr. Tomáš Hromádka
Před zahájením zasedání požádal starosta o souhlas s přijetím hostů ze společnosti Vily Chuchle, a.s. (Ing. Kateřiny Hůrkové, JUDr. Jakuba Sklenky), kteří chtěli
informovat o předložené dokumentaci v souvislosti s plánovanou výstavbou „Na
Hvězdárně“. ZMČ souhlasilo.
Hosté seznámili ZMČ s tím, že předali ÚMČ dokumentaci pro změnu územního
rozhodnutí na akci „Vily Chuchle“ (dříve bytový areál Chuchle – Hvězdárna)
a žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les včetně dendrologického
průzkumu. Vzhledem k tomu, že žádost o vyjádření k dokumentaci obdržel úřad až
po jednání stavebního výboru, Ing. arch. Vokurka vyjádřil názor, že dokumentace
musí být projednána SV a následně na příštím zasedání ZMČ. Starosta navrhl, aby
k projednání došlo na mimořádném zasedání ZMČ, které by se mělo uskutečnit
17.5.2010 v 18.00 v souvislosti s projednáním soutěžních podmínek na zadání
veřejné architektonické soutěže na zpracování ideového návrhu urbanisticko architektonického řešení areálu Kazínská 8 a požádal p. Vokurku, aby do tohoto termínu svolal stavební výbor. ZMČ nemělo námitek.
Starosta předložil ke schválení program:
1. Informace starosty
2. Rozpočtové úpravy za r. 2010
3. Stanovisko k návrhu závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2009
4. Projednání závěrečného účtu MČ Praha-Velká Chuchle za r. 2009
5. Příspěvky zájmovým organizacím
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6.
7.
8.
9.

Majetkové záležitosti (projednání smluv a žádostí o pronájem pozemku)
Volební záležitosti
Stavební záležitosti
Podmínky veřejné architektonické soutěže na zpracování ideového návrhu
urbanisticko architektonického řešení areálu Kazínská 8
10. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno
1) Informace starosty:
 17.4.2010 bylo otevřeno hřiště u Mateřské školy Velká Chuchle pro potřeby MŠ
i pro veřejnost
 stavba lapače splavenin, která probíhá u železničního přejezdu bude dokončena
do konce května
 probíhá zateplování bytových domů MČ v Radotínské ulici
 bylo dohodnuto, že budou pokračovat protipovodňová opatření včetně úpravy
potoka Vrutice, úpravy by měla doznat i ulice Dostihová – zatím TSK provizorně
zabezpečí poničené zábradlí
 je příslib, že bude pokračovat rekonstrukce Starochuchelské od samoobsluhy ke
křižovatce Na Hvězdárnu. V této oblasti starosta požaduje ještě jeden zpomalovací práh. Technická správa komunikací předpokládá, že část komunikace nad
železničním přejezdem se odfrézuje a provedou se nejnutnější opravy
 byla zahájena dostihová sezóna
 pokud jde o komunikaci Na Hvězdárně, starosta konstatoval, že každý si představuje ideální stav, ale „udělat rovinky do kopce“ dost dobře nejde, není jednoduché
dodržet sklonové parametry. Komunikace je vyprojektovaná až k otočišti a snad se
dotáhne do konce i ve spolupráci se spol. VILY CHUCHLE a.s.. Nyní se dělají úpravy na křižovatce s ul. Nad Libří, kde je to dost složité a situace se řeší podle možností s Policií ČR, aby konečné řešení odpovídalo normám a předpisům. Mgr.
Hromádka k této informaci vyjádřil názor, že přes drobné chyby komunikace
dopadla dobře.
 3.-4.7.2010 proběhne Mistrovství světa v závodě BIGMAN a 4. ročník závodu Czech
BIGMAN, který se stal poprvé i součástí světové série WORLD TRIATHLETE 1, kdy
se Praha stává jedním z pořadatelských měst. Omezení na Strakonické by mělo
být menší, protože by měla být dokončena komunikace na Zbraslavi
 občané osady Lahovská, založili občanské sdružení Osada Lahovská, starosta
se zúčastnil jejich prvního zasedání dne 23.4.2010.
2) Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení FV seznámila s návrhem
následujících rozpočtových úprav za 04/2010:
V příjmové části rozpočtu:
+151 200,- zapojení neinv.dotace pro ZŠ na integraci žáků
Pol 4121
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+ 21 000,- zapojení neinv.dotace na ZZOZ
+ 500 000,- zapojení inv.dotace na zast.studii býv.areálu FEMAT
+3 000 000,- zapojení inv.dotace na příst.budovy ZŠ s využitím pro MŠ
+2 390 000,- zapojení inv.dotace na výst.hřiště v Malé Chuchli
Celkem: 6 062 200,- Kč
Ve výdajové části rozpočtu:
+ 151 200,- navýšení příspěvku pro ZŠ-dotace
na integraci žáků
+ 21 000,- navýš.prostř.na školení – ÚMČ
– z dotace na ZZOZ
+ 500 000,- zapojení inv.dotace na zast.studii
býv.areálu FEMAT
+3 000 000,- zapojení inv.dotace na příst.budovy ZŠ
s využitím pro MŠ
+2 390 000,- zapojení inv.dotace na výst.hřiště
v Malé Chuchli
+ 500 000,- zapojení inv.dotace na zast.studii býv.
areálu FEMAT-ponech.
+1 374 900,- zapojení inv.dotace na rek. komun.
Nad Závodištěm-ponech.
+1 999 000,- zapojení inv.dotace na stav. přípr.
v býv. areálu FEMAT-ponech.
- 22 500,- snížení prostř. na PD k rekonstr. komun.
Nad Závodištěm-vl. zdr.
+ 17 000,- zapojení prostř.na opravy v MŠ
+ 24 300,- navýš.prostř.na ost.služby
– revize v budově ÚMČ
+ 80 000,- zpevnění svahu vč.výsadby
zeleně na hřišti u MŠ
+ 7 700,- navýš.prostř.na ost.služby –
dětský tábor pro Kulhánkovi
Celkem: 10 042 600,- Kč

Pol 4121
Pol 4221
Pol 4221
Pol 4221

Odpa 3113 Pol 5331
OdPa 6171 Pol 5167
OdPa 3613 Pol 6119
OdPa 3113 Pol 6121
OdPa 3421 Pol 6121
OdPa 3613 Pol 6119
OdPa 2212 Pol 6121
OdPa 3613 Pol 6121
OdPa 2212 Pol 6121
OdPa 3111 Pol 5171
OdPa 6171 Pol 5169
OdPa 3113 Pol 6121
OdPa 6171 Pol 5169

V části financování (položka 8115)
+3 873 900,- zapojení inv. dotací ponechaných z roku 2009 (500tis.- zast. studie býv. areálu FEMAT, 1 374,9tis.- rekonstr. komun. Nad Závodištěm, 1 999tis.-stavební příprava v býv. areálu FEMAT)
+ 106 500,- zapojení vl. zdrojů z minulých let - z vrácené daně z příjmů (-22,5tis.
- PD k rekonstr. komun.Nad Závodištěm, +17tis.-opravy v MŠ,
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+80tis.– zpevnění svahu vč. výsadby zeleně na hřišti u MŠ,
+24,3tis.–revize, +7,7tis.-dětský tábor pro Kulhánkovi)
Celkem: 3 980 400,- Kč
ZMČ rozpočtové úpravy schválilo.
/viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 4/2010 b. 4.2/
Hlasování: jednomyslně schváleno
3) Tajemnice požádala o vyjádření k návrhu závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2009
– podklady pro členy ZMČ byly k dispozici na úložišti pro zastupitele a návrh byl zpřístupněn na extranetu hl. m. Prahy. ZMČ návrh závěrečného účtu hl. m. Prahy schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
4) Tajemnice, dle doporučení finančního výboru, požádala o schválení závěrečného účtu MČ Praha-Velká Chuchle za r. 2009, který byl před projednáváním vyvěšen
po dobu 15 dnů na úřední desce a ZMČ schválilo závěrečný účet MČ Praha – Velká Chuchle za r. 2009 bez výhrad.
Hlasování: jednomyslně schváleno
5) Starosta předložil žádosti TJ Sokol Chuchle, Městské knihovny v Praze (pro
pobočku ve Velké Chuchli) a MO Českého rybářského svazu o finanční příspěvek
na činnost v roce 2010.
ZMČ schválilo finanční příspěvek pro r. 2010 ve výši Kč 5000,- pro každou organizaci.
Hlasování: jednomyslně schváleno
6) Starosta rovněž informoval o žádosti p. Vojtové z Malé Chuchle o poskytnutí
příspěvku na pořádání dětského dne v Malé Chuchli dne 29.5.2010. Na základě
doporučení finančního výboru starosta navrhl úhradu části nákladů na tuto akci do
výše 3 000,- Kč a ZMČ tento návrh schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
7) Vzhledem k nepřítomnosti p. Vlasáka, požádal starosta tajemnici, aby předložila
ZMČ k vyjádření žádosti, projednávané na výboru majetku obce dne 16.4.2010.
Tajemnice informovala o tom, že majetkový výbor projednal uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemena se spol. T-Systems Czech republic a.s.
k pozemkům parc.č.725/1, 725/4, 725/5, 725/7, 725/8, 725/9, 725/11, 602/1,
1209/1, 1209/11 a 1170 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění, provozování,
nutných oprav, údržby, rekonstrukce a kontroly stavby „Rozšíření optické sítě PRAGONET na území Velké Chuchle a Lahovic“. Výbor doporučil ZMČ uzavření této
smlouvy a ZMČ schválilo uzavření smlouvy za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno
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8) Výbor se dále zabýval žádostí pana Jaromíra Vejvody o odkup části pozemku
parc.č.651/1 v k.ú. Velká Chuchle o velikosti cca 425 m2 (část zahrady u bytového
domu Klausovka) za účelem sloučení s jeho pozemky parc.č.651/2,652,653 a 654
z důvodu prodloužení kanalizační přípojky a vybudování lehkého skladu, který by
navazoval na prodejnu čtyřkolek. Výbor s prodejem za tímto účelem nesouhlasil
a nedoporučil ZMČ jeho prodej. ZMČ prodej pozemku rovněž neschválilo.
Hlasování: 5 proti prodeji, 1 se zdržel
9) Tajemnice informovala o žádosti ředitele Odboru obchodních aktivit MHMP
RNDr. Ďurici o stanovisko MČ k pronájmu (příp. prodeji) části pozemku parc.č. 84
v k.ú. Malá Chuchle o výměře 1876 m2 p. Dobešovi, který by pozemek využíval
jako zahrádku (sad), výbor konstatoval, že nemá k pronájmu námitky. Stejný názor
mělo i ZMČ s tím, že dává přednost pronájmu před prodejem, vzhledem k tomu, že
výhledově se počítá v této oblasti s výstavbou tunelu a tento pozemek by měl
zůstat v majetku hl. m. Prahy.
Hlasování: jednomyslně schváleno
10) Výbor řešil i žádost spol. VILY CHUCHLE a.s. o uzavření budoucí nájemní smlouvy na staveništní komunikaci Na Hvězdárně (parc.č.993/1,994,996,1004,1013 a 1184
v k.ú. Velká Chuchle), kterou má do 31.7.2010 v pronájmu spol.Finep Chuchle a.s.,
za účelem výstavby rodinných domů. Vzhledem k tomu, že spol. Finep Chuchle a.s.
odprodala část svých pozemků spol. VILY CHUCHLE a.s., žádá tato společnost
o pronájem komunikace s tím, že účinnost nájemní smlouvy by navazovala na ukončení nájemní smlouvy se spol. FINEP Chuchle a.s., tzn.od 1.8.2010. Výbor nemá
proti uzavření této smlouvy námitky a doporučuje tedy ZMČ pronájem schválit. ZMČ
pronájem také schválilo, resp. souhlasilo s vyvěšením záměru na pronájem.
Hlasování: jednomyslně schváleno
11) V souvislosti s konáním voleb do Parlamentu ČR, předložil starosta návrh na
vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů. Návrh byl schválen a zaregistrované politické strany a hnutí mohou předat sekretariátu ÚMČ k vyvěšení 1 plakát A4
pro vyvěšení na informativních deskách u budovy ÚMČ, na nám. Omladiny, Na
Hvězdárně a v Malé Chuchli.
Hlasování: jednomyslně schváleno
12) Ing. arch. Vokurka informoval o jednání stavebního výboru a seznámil se
žádostí p. Michala Strnada (parc. č. 62 v k.ú. Velká Chuchle) o finanční spoluúčast
MČ Praha – Velká Chuchle při rekonstrukci opěrné zdi na pozemku p. Strnada, ke
které přiléhá chodník a komunikace Pod Akáty. SV doporučil, aby městská část
přispěla p. Strnadovi na opravu zdi, která je v havarijním stavu 30% s tím, že tento
stav ohrožuje účastníky silničního provozu,neboť hrozí poškození zmíněného
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chodníku, komunikace a sítí v ní. S tímto návrhem zásadně nesouhlasila předsedkyně finančního výboru Bc. Kuzníková a tlumočila názor FV, že je povinností vlastníka starat se o svůj majetek a rozpočtová situace obecně neumožňuje přispívat
takto vysokými finančními příspěvky (přes 100 tis. Kč) vlastníkům na opravy jejich
majetku. K tomuto argumentu se připojila i Mgr. Felixová. Starosta podpořil tyto
názory znaleckým posudkem, který si nechala zpracovat MČ znalcem Ing. Vladimírem Váchou a ze kterého vyplývá, že „se lze důvodně domnívat, že mezi hlavní
příčiny poruch opěrné stěny patří vedle špatného původního návrhu a nevhodné
dobové realizace materiálově nesourodé opěrné stěny zejména stáří (83 let) dnes
již prakticky dožilé konstrukce trpící dlouhodobě jak vzdušnou, tak i běžnou vlhkostní zemní erozí, která je zejména v zimním období vystavována střídání nepříznivých cyklů mrazů a tání. Změněné hydrologické podmínky v sektoru za opěrnou
stěnou nelze jednoznačně prokázat bez náročnějších odvrtů a sond, nicméně se
lze domnívat, že při takto zásadní změně poměrů by došlo k podobné destrukci
i u zbývající části opěrné stěny s vyšší rozdílovou výškou dvora a komunikace jakož
i u opěrných stěn sousedících nemovitostí. Žádné takové indicie nebo masivní
průniky spodní vody poškozenou stěnou se však zjistit nepodařilo.“
Starosta navrhl, aby MČ po opravě opěrné zdi vlastníkem nechala udělat nový
chodník v celé délce plotu, případně opraví i komunikaci. Proti poskytnutí příspěvku se vyjádřil i Mgr. Hromádka s tím, že MČ se musí chovat jako řádný hospodář
a dle toho nakládat s finančními prostředky.
Na základě hlasování ZMČ rozhodlo:
a) ZMČ neschválilo poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci opěrné zdi
pana Strnada.
Hlasování: 2 pro, 3 proti, 1 se zdržel
b) ZMČ schválilo provedení opravy chodníku (případně části komunikace) podél
celé délky plotu p. Strnada
Hlasování: 5 pro, 1 proti
13) SV dále, v souvislosti s právě probíhající výstavbou hřiště u ZŠ Ch. Masarykové, doporučil, aby součástí bylo i vypracování PD a realizace dořešení okolí stavby
tj. chodníků a ozelenění na venkovní straně oploceného hřiště vymezeného ulicí
Starochuchelská, Pod Akáty a pěšinou u telefonní budky směrem k bočnímu vjezdu do školy. ZMČ schválilo, aby bylo zadáno vypracování PD.
Hlasování: jednomyslně schváleno
14) SV dále nesouhlasil s vydanou změnou 1857 územního plánu ve změnách 07,
kde je zastávka vlaku posunuta do míst, kde byla prezentována SŽDC – ve studii
optimalizace trati Praha – Beroun. K této studii vydalo ZMČ nesouhlasné stanovisko. SV se domnívá, že stanovisko MČ nebylo zohledněno a rovněž doporučuje
prověřit vydání změny, týkající se posunutí suchého poldru v Libři. Starosta infor-
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moval, že Ing. Kozlovská prověřovala zapracování změn na Útvaru rozvoje hl. m.
Prahy a byla ujištěna, že ke změnám došlo. Přesto ZMČ schválilo, aby starosta
písemně požádal Útvar rozvoje o potvrzení námi požadovaných změn ÚP.
Hlasování: jednomyslně schváleno
15) Starosta, tajemnice a Ing. arch. Vokurka seznámili přítomné s jednáním stavebního výboru dne 23.4.2010 ohledně přípravy veřejné architektonické soutěže na
zpracování ideového návrhu urbanisticko-architektonického řešení prostoru na
Kazínské 8. Podmínky pro vypsání soutěže připravila tajemnice a sekretářka soutěže Ing. Markéta Kohoutová a jejich projednáním se zabýval nejen stavební výbor,
ale i porota na svém ustavujícím jednání rovněž 23.4.2010.
Starosta požádal o schválení členů poroty:
Nezávislá porota:
Ing. arch. Jan Aulík – Atelier Aulík Fišer architekti Praha
Ing. arch. Roman Brychta – Projektil architekti s.r.o.
Ing. arch. Markéta Cajthamlová – Atelier Praha
Ing. arch. Michal Fišer - Atelier Tři architekti Praha
Ing. arch. Jan Sedlák – ČVUT Praha Atelier S.P.S.
RNDr. Milan Svoboda – urbanista, zkuš. s městským plánováním v Plzni + zákon
o zadávání veř. zakázek atd.
Závislá porota:
Stanislav Fresl – starosta
Ing. arch. David Vokurka – předseda stavebního výboru a člen komise ÚP
Ing. Jiří Vrzal – člen komise ÚP
Ing. arch. Karel Doubner – člen komise ÚP
Dopracované soutěžní podmínky budou znovu projednány stavebním výborem
a ZMČ na mimořádném zasedání 17.5.2010 v 18.00 hod.
Hlasování: jednomyslně schváleno
16) Na závěr zasedání dal starosta slovo hostům. Pan Kučera poděkoval za zimní
údržbu a sjízdnost serpentiny Na Hvězdárnu, požádal o zvážení možnosti umístění
většího zrcadla na křižovatku ul. Na Hvězdárně a Starochuchelské a případné
umístění „Stopky“ před železničním přejezdem do ulic Dostihové a Radotínské.
Pan Čahoj požádal o prověření nastavení signalizace na přechodu u ZŠ, zvláště ve
večerních hodinách. Starosta přislíbil prověření všech podnětů.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Zasedání bylo ukončeno ve 21.30 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl, starosta
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Výsledky hlasování ve volebním okrsku 381 – Praha
– Velká Chuchle a 382 – Praha – Malá Chuchle
Velká Chuchle
Voliči
Vydané Volební Odevzdav seznamu obálky účast v % né obálky
1 325
1 019
76,91
1 018

Platné % platných
hlasy
hlasů
1 016
99,8

Malá Chuchle
Voliči
Vydané Volební Odevzdav seznamu obálky účast v % né obálky
122
93
76,23
93

Platné % platných
hlasy
hlasů
93
100

Velká Chuchle
Strana
Platné hlasy
číslo název
celkem
v%
1 OBČANÉ.CZ
1
0,09
4 Věci veřejné
92
9,05
5 Konzervativní strana
2
0,19
Komunistická str.
54
5,31
6
Čech a Moravy
Koruna Česká
1
0,09
7
(monarch.strana)
Česká strana
2
0,19
8
národně sociální
Česká str.sociálně
143
14,07
9
demokrat.
Strana Práv Občanů
38
3,74
13
ZEMANOVCI
14 STOP
0
0
15 TOP 09
335
32,97
16 EVROPSKÝ STŘED
0
0
Křesť. demokr.
13
1,27
17
unie-Čs. str. lid.
Volte Pr.Blok
2
0,19
18
www.cibulka.net
20 Strana zelených
54
5,31
Suverenita-blok
21
15
1,47
J.Bobošíkové
22 Humanistická strana
0
0
23 Česká pirátská strana
9
0,88
Dělnic.str.sociální
3
0,29
24
spravedl.
Strana svobodných
25
11
1,08
občanů
Občanská
26
239
23,52
demokratická strana
27 Klíčové hnutí
2
0,19

Malá Chuchle
číslo
1
4
5
6
7
8
9
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27

Strana
Platné hlasy
název
celkem
v%
OBČANÉ.CZ
0
0
Věci veřejné
6
6,45
Konzervativní strana
0
0
Komunistická str.
4
4,3
Čech a Moravy
Koruna Česká
0
0
(monarch.strana)
Česká strana
0
0
národně sociální
Česká str.sociálně
15
16,12
demokrat.
Strana Práv Občanů
1
1,07
ZEMANOVCI
STOP
0
0
TOP 09
27
29,03
EVROPSKÝ STŘED
0
0
Křesť. demokr.
13
1,27
unie-Čs. str. lid.
Volte Pr. Blok
2
2,15
www.cibulka.net
Strana zelených
2
2,15
Suverenita-blok
4
4,43
J.Bobošíkové
Humanistická strana
0
0
Česká pirátská strana
1
1,07
Dělnic.str.sociální
1
1,07
spravedl.
Strana svobodných
2
2,15
občanů
Občanská
28
30,1
demokratická strana
Klíčové hnutí
0
0
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PIETNÍ AKTY K 65. VÝROČÍ UKONČENÍ
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
U příležitosti 65. výročí ukončení
druhé světové války se v naší městské části konaly v úterý 4. května
dva pietní akty, spojené s pokládáním věnců. První pietní akt se
uskutečnil před Základní školou
Charlotty Masarykové, kde za
účasti žáků a pedagogů školy
a přítomnosti místostarostky Velké
Chuchle paní Mgr. Lenky Felixové
byla zavěšena kytice pod pamětní
desku, která je umístěna na budově školy. Jako čestní hosté byli přítomni zástupci Československé
obce legionářské paní Marie Tykalová a pan kapitán Vladimír Kratochvíl. Hlavní projev k přítomným
přednesl člen učitelského sboru,
chuchelský kronikář a člen místního zastupitelstva pan Mgr. Tomáš
Hromádka. Na závěr zazpívaly
žákyně sedmé třídy Karolína Lexová, Cecílie Zahnová a Kateřina
Nováková za kytarového doprovodu zástupce ředitelky školy pana
Mgr. Marka Buriana Českou státní
hymnu. Žáci deváté třídy poté za dozoru Mgr. Tomáše Hromádky a kapitána Kratochvíla položili kytici k památníku na náměstí Chuchelských bojovníků.
Druhý pietní akt proběhl od osmnácti hodin u společného hrobu obětí druhé
světové války, který je umístěn v chuchelském háji. Včetně starosty Velké Chuchle
pana Stanislava Fresla, který k pomníku položil kytici, místostarostky Velké Chuchle paní Mgr. Lenky Felixové, člena chuchelského zastupitelstva pana Mgr. Tomáše
Hromádky a čestné stráže držících členů sboru dobrovolných hasičů pánů Jiřího
Kokty a Jaroslava Malatince mladšího, bylo této akci přítomno 17 chuchelských
občanů. Poděkováním starosty přítomným občanům za účast a minutou ticha byl
pietní akt zakončen.
Kytice byly položeny také ke dvěma památným místům v Malé Chuchli.
Text i foto Jan Zágler
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CHUCHELSKÁ ZŠ PROVEDLA ZMAPOVÁNÍ
ŠKOLNÍHO KLIMATU
V únoru proběhlo v Základní škole Ch. Masarykové ve Velké Chuchli dotazníkové
šetření připravené společností Scio, které bylo zaměřeno na zmapování školního
klimatu, tedy vzájemných vztahů, jednotlivých postojů a představ žáků, rodičů
a učitelů školy.
Dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 177 škol plně organizovaných a 76
škol pouze s 1. stupněm (počet respondentů: žáci 1. stupně - 23 721, žáci 2. stupně - 18 165, učitelé - 3 513, rodiče - 35 251). Pokud se týká počtu škol podle velikosti, malých škol se zapojilo 66 a podle zastoupení krajů, tak nejčetnější zastoupení měl kraj Středočeský (37 škol) a Moravskoslezský (34 škol), z Hlavního města
Prahy se zúčastnilo 22 škol.
Pro získání co nejvíce relevantních informací o životě školy byla pro nás podstatná návratnost vyplněných dotazníků – rodiče, učitelé i žáci přistoupili k vyplňování
dotazníků téměř vzorově a vrátilo se nám v průměru 95% dotazníků, čímž jsme
předstihli o 15% průměr všech zúčastněných škol.
Dotazníky sledovaly následující oblasti: cíle školy, školní vzdělávací program,
výběr školy, spokojenost se školou, kvalitu a formy výuky, hodnocení, vztahy, bezpečné a zdravé prostředí školy, materiální zázemí, školní NEJ.
Z výsledků jsem vybrala nejčastěji diskutovaná témata. V souvislosti se společenskými změnami přichází jako první otázka, co v podstatě patří mezi hlavní úkoly
školy. Z pohledu rodičů patří mezi důvody vzdělávání na prvním místě naučit se
učit, vyhledávat a zpracovávat informace, následuje dovednost naučit se spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi a třetím důvodem je získat maximum
znalostí a dovedností. Z hlediska žáků jsou na prvním místě znalosti, pak spolupráce v kolektivu, naučit se učit a vyhledávat informace. Učitelé kladou na první místo
spolupráci v kolektivu, dále naučit se učit, vyhledávat a zpracovávat informace
a na třetí místo staví dovednost naučit se obhajovat vlastní názor a vést diskusi.
V oblasti průběhu a kvality výuky je škola hodnocena spíše pozitivně, žáci by přivítali
více praktických činností, provádění pokusů, práci ve skupinách nebo ve dvojicích.
Dotazník sledoval i funkci školy v osvojování správného a slušného chování – rodiče vidí školu v této oblasti spíše pozitivně, udělili škole 5,32 bodů ze 7 možných.
Velký vliv na vzdělávání a výchovu žáků má atmosféra a prostředí školy – na prvním stupni byla tato oblast hodnocena 2,8 bodů ze 3 možných, na druhém stupni
3,23 bodů ze 4 možných, tedy vcelku velmi pozitivně.
Důležitá pro nás byla i informace, čeho si nejvíce váží na škole učitelé, žáci a rodiče, a zároveň nás zajímalo, co jim na škole nejvíce vadí. Žáci si nejvíce cení kamarádů, spolužáků, dále vedení školy – snaží se řešit problémy a věci zlepšovat, akcí,
které škola pořádá. Rodiče kladou na první místo přístup učitelů k žákům, následuje vedení školy a přístup učitelů k rodičům. Učitelé si nejvíce váží vedení školy,
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přátelských vztahů mezi žáky a učiteli a dobrých vztahů mezi učiteli. Co by bylo
potřeba zlepšit? Rodiče na prvním místě nespatřují důvod ke změně, na druhém
místě by se měly zlepšit vztahy mezi žáky navzájem (16%), následují s 11 až 13%
příprava na přijímací zkoušky, materiální vybavení školy, výběr kroužků. Učitelům
nejvíce vadí špatná kázeň některých žáků, jejich přístup a neochota. Děti by si
přály zlepšit kázeň některých žáků (32%), podmínky stravování a způsob výuky.
V dotaznících jsme se ptali rodičů a učitelů, co brání žákům v dosahování lepších
výsledků. Obě skupiny vidí příčiny v neochotě, lenosti, pohodlnosti, nedostatku
vůle dítěte, učitelé i v neukázněnosti a neschopnosti soustředit se na výuku.
Cenné jsou pro nás údaje o úrovni spolupráce rodičů a školy – je hodnocena
většinou jako vyhovující a rodiče by se rádi spolupodíleli na chodu školy v těchto
oblastech: řešení výchovných problémů, spolupráce při realizaci některých školních projektů, besed, akcí, sponzorství a materiální pomoc.
Dotazníkové šetření bylo velmi podrobné, přineslo obrovské množství informací,
které budou sloužit vedení školy jako východisko pro práci v dalších letech i jednotlivým pedagogům v jejich každodenní práci.
Ještě jednou děkuji touto cestou všem zúčastněným za pomoc a spolupráci.
Mgr. Eliška Jančíková

HASIČI VE VODÁCH VLTAVY
O svátku svatého Jiří, který připadá na dvacátého čtvrtého
dubna říká jedna pranostika : „
Na svatého Jiří, vylézají hadi
a štíři.“ Nevím, jestli se tato
pranostika letos naplnila, zato
vím úplně přesně, že tentokrát
vyjeli dobrovolní hasiči na
celopražské cvičení „Voda
2010“, které se konalo na řece
Vltavě mezi Železničním a Palackého mostem. Protože se tohoto cvičení zúčastnili
chuchelští hasiči se svým nafukovacím motorovým člunem, požádal jsem velitele
chuchelských hasičů Jiřího Koktu, aby se s námi rozdělil o nějaké ty „ historky
z natáčení“. „Jednalo se o cvičení součinnosti záchranných složek, které mají vodní nebo říční techniku, to znamená čluny, neoprénové obleky, případně norné
stěny a vybavení pro záchranu osob a likvidaci ekologických havárií. Takové sbory
mohou provádět záchranářské práce, případně dozor při různých sportovních
a společenských akcích. Mimo jiné náš sbor takovýto dozor vykonává při akci
Železný muž. Cvičení se zúčastnilo celkem 26 pražských sborů a jeden mimo-
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pražský. Dále pak zástupci profesionálních hasičů, městské a státní policie, což
čítalo dohromady 195 osob. Z chuchelských hasičů byli do této akce aktivně
zapojeni Jiří Kokta, Jiří Krištůfek a Zdeněk Janouš. Další místa ve člunu jsme přenechali našim kamarádům z Dubče, kteří jsou aktivním sborem, ale nemají možnost podobná cvičení absolvovat, neboť nemají na rozdíl od nás ve svém okolí
žádný vhodný vodní tok nebo řeku. Jak jsem již řekl, cvičení byli přítomni příslušníci městské policie se dvěma čluny, státní policie s jedním člunem a profesionální hasiči také s jedním člunem. Velmi poučné byly ukázky policejních potápěčů
při záchraně tonoucích, první pomoci osobám v šoku a asistence při výlovu
nežádoucích předmětů z vody. Veškerá tato instruktáž probíhala na vodě. Na
suchu pak byla předvedena práce s nornými stěnami a instruktáž o použití sorbentních látek. Na závěr bych ještě dodal, že v době, kdy Magistrát hlavního města Prahy vynakládá značné finanční částky na technické vybavení sborů dobrovolných hasičů, mají podobná cvičení své opodstatnění.
Děkuji veliteli chuchelských hasičů za rozhovor a u příští hasičské akce nashledanou.
Text Jan Zágler, foto I. Malatincová

CVIČENÍ HASIČŮ U TROJSKÉHO JEZU
Celopražské cvičení dobrovolných hasičů tentokrát zaměřené na práci strojníků
a čerpací techniky proběhlo za účasti členů chuchelského sboru v podvečerních
hodinách dvanáctého května v sousedství trojského jezu. Čtyřčlenné družstvo
chuchelských hasičů ve složení : Jiří Kokta – velitel, Zdeněk Nedvěd, Zdeněk
Janouš a Jaroslav Malatinec mladší, dokázalo, že svěřenou techniku mají nejen
v perfektním, zásahu schopném stavu, ale umí s ní pracovat na patřičné úrovni. Při
tomto cvičení, které
nebylo pouze formální, došlo mimo praktického předvedení
techniky také na přezkoušení z teoretických znalostí.
Bez jakéhokoliv vychloubání lze říci, že
chuchelští dobrovolní
hasiči naší městské
části ani sobě, ostudu
neudělali.
Jan Zágler
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SOKOL CHUCHLE INFORMUJE
Ve dnech 24. a 26.4. 2010 se malí chuchelští sportovci zúčastnili dalšího ročníku
Soutěže sokolské všestrannosti.
V pátek se uskutečnil závod v plavání všech věkových kategorií. Chuchle měla
zastoupení ve čtyřech z nich.
Mladší žáky II (1999-2000) za Chuchli v rámci župy Pobělohorské výborně
reprezentovali zejména Martin Beneš a Martin Schönbauer, kteří obsadili krásné 2. a 3. místo. Těsně pod stupni vítězů se umístili Vojta Zeman na 4. a Lukáš
Košumberský na 5. místě.
Za mladší žákyně I (2001-2003) doplavala na 7. místě Kačka Hricková a 9.
místo patřilo nejmladší chuchelské závodnici Elišce Dražďákové.
V kategorii mladší žákyně II (1999-2000) se na 6. místě umístila Veronika
Košumberská.
Starší žákyně III (1997-1998) Daniela Kolečková si doplavala pro 5. místo.
Neděle již tradičně patřila atletice, ve které změřilo své síly celkem 14 závodníků
Sokola Chuchle.
Mezi mladšími žáky II (1999-2000) si
závod rozdali chuchelští spolužáci. Na
stupně vítězů se postavil skvěle 2. Martin
Kulhánek, Vojta Zeman skončil opět těsně pod „bednou“, 5. byl Martin Schönbauer, 6. a 7. Lukáš a Marek Košumberský a 8. místo vybojoval Martin Beneš.
Za starší žáky III (1997-1998) se na
start atletického závodu postavili sportovní
rivalové a kamarádi Honza Hricko a Kryštof Kněžínek. Oba stáli na stupních vítězů.
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Mladší žákyně I (2001-2003) měly ve svých řadách jasnou vítězku Kačenku
Hrickovou, která podala vynikající výkony a zaslouženě tak ve své kategorii vyhrála. Závod si užily také celkově 9. Kačka Laburdová a 12. Eliška Dražďáková,
která byla opět nejmladší zástupkyní své kategorie.
Bronzovou medaili si ze závodů odvezla mladší žákyně II (1999-2000) Veronika Košumberská. Áňa Šafářová si po statečném výkonu vybojovala 9.místo.
Danča Kolečková se mezi staršími žákyněmi III (1997-1998) umístila na
6.místě.
Všem závodnicím i závodníkům moc blahopřejeme k dosaženým výkonům, děkujeme za vzornou reprezentaci Sokola Chuchle a těšíme se na příští ročník.
Za TJ Sokol Chuchle, Martina Schönbauerová, náčelnice

ATLETICKÉ ZÁVODY PŘEDŠKOLÁKŮ
A „ČARODĚJNICE“ BYLY USPOŘÁDANÉ
NA ZAHRADĚ TJ
Ve čtvrtek 29. dubna proběhly závody předškolních, tzn. 3-6 letých dětí v sokolovně a na
zahradě TJ. Pětičlenná družstva „zdatných atletů“, pod vedením svých rodičů - jako trenérů, absolvovala 4 disciplíny - sprint, hody, skok do dálky a vytrvalostní běh „okolo Fatků“.
Organizaci jednotlivých stanovišť měly na starosti naše cvičitelky a mládež z volejbalu –
„sedmačky“ Šárka, Terka, Kačka, Cecilka a deváťák Šimon. Děti i rodiče podali skvělé
výkony a všichni si plně zasloužili medaile a diplomy při vyhlašování výsledků.
Pokračovali jsme odpoledne, kdy nám počasí také přálo, zapálením ohňů, opékáním buřtíků a tradičním pálením dřevěných čarodějnic na konci dubna. Závody
se povedly a my věříme, že tuto akci zařadíme mezi naše pravidelné akce.
Poděkování patří rodičům za pomoc při organizaci závodů, přípravných pracech
v kuchyni, kompletování medailí a výrobě a nadepsaní diplomů.
Dále děkujeme Janu Rysovi, p. Jiřímu Svobodovi, pí Janě Hrickové a rodičům
našich atletických nadějí za pomoc při úpravě sokolské zahrady a rovněž firmě
Honda za nabídku a provedení posekání trávy.
Věříme, že stejně jako my, i vy jste prožili příjemné odpoledne.
Cvičitelky TJ Sokol Chuchle

CENA HIPPOSPOLU CUP 2010 BYLA ODSTARTOVÁNA
První květnovou neděli byl ve Velké Chuchli odstartován zahajovací dostih seriálu
pro jezdce – žáky O pohár společnosti Pražská energetika, a.s.- Hippospol Cup
2010. Na startovní listině handicapového dostihu na 1200 metrů bylo 9 koní, v jejich
sedlech 4 chlapci a 5 děvčat. Po startu se do čela dostihu dostala Premiéra s žákov-
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ským šampiónem Janem Vernerem, sledována Hmatem s Pavlínou Honsovou, na
třetím místě cválal Tennessee Dancer s Ondřejem Velkem v červenobílých barvách
naší stáje. Přibližně 200 metrů před cílem se do čela propracoval zvenčí jdoucí
Velasques s Markétou Dostalovou, žákyní třetího ročníku, který v dostihu jistě o 1
délku zvítězil. Velasques reprezentuje stáj Buc – Film, trenérkou je Petra Jirátová. Na
druhém místě doběhl Arzek s Tomášem Vrajem, třetí Tulum s Filipem Koplíkem, čtvrtá Premiéra s Janem Vernerem, a pátá Roseburn s Barborou Galatíkovou. Na dalších
místech dostih dokončili Hmat s Pavlínou Honsovou, Tennessee Dancer s Ondřejem
Velkem, Double Game s Terezou Vašinovou a Lexus s Helenou Šicovou.
Výsledky každého dostihu jsou bodovány. Průběžné pořadí po 2.5.:
Markéta Dostalová
10 bodů
Tomáš Vraj
7 bodů
Filip Koplík
5 bodů
Jan Verner
3 body
Barbora Galatíková
1 bod
Termíny dalších dostihů seriálu: 13.6.(2x mezinárodní), 19.9., 3.10. a 31.10.
Za SŠDSaJ Velká Chuchle
Ing. Marcela Sýkorová

VÝLETY - POKRAČOVÁNÍ Z DUBNOVÉHO ČÍSLA
Výlet č. 2 „Podél Berounky a Vltavy“
Vyjedeme z vlakového nádraží ve Velké Chuchli, z nástupiště na Beroun, v 9.23 hodin
a pojedeme do Černošic. Jízdenku si zakoupíme ve vlaku. Z nádraží v Černošicích
sejdeme dolů k Berounce.
Rovnou, příjemnou cestou se dáme k Radotínu. Přibližně po 15 min. chůze, při níž
můžeme obdivovat množství vodního ptactva včetně nenasytných kormoránů, kteří
působí rybářům starosti odlovováním velkého množství ryb, přijdeme k půvabné chatové osadě. Ta byla v době povodní zaplavena, ale je již z velké části obnovena. Na
některých objektech si můžeme všimnout do jaké výšky v té době voda dosahovala.
Zdá se to skoro neuvěřitelné.
My pokračujeme dále cestou podél meandrující řeky, místy lemované vzrostlými
stromy, až projdeme okolo další chatové oblasti a chovu koní k lávce pod kostelem
v Radotíně. Lávka je také využívána při cestě do Zbraslavi.
U lávky můžeme odbočit doleva a dojít si na oběd, či na občerstvení do nedaleké
smaltovny. Dosud jsme podle ukazatele absolvovali 7 km.
Kdo by byl unaven, může použít autobusy č.172 nebo 244 a vydat se na cestu domů.
My však budeme pokračovat od lávky podél toku řeky až k přístavu Radotín. Na této
cestě mineme bývalou čistírnu odpadních vod pro Radotín, z níž zbyl již jen prázdný oxidační příkop a malá budova, která dnes slouží Svazu rybářů. Dostaneme se do další

16 KVĚTEN – 2010

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
chatové osady a povšimneme si opatření proti vysoké vodě, které vybudovali chataři.
Jedná se o val s možností zasunutí mobilních přepážek. Doufejme, že ho nebudou muset
často používat. A pak již podejdeme nově budovaný silniční okruh a zamíříme k přístavu.
Zde odbočíme doleva ve směru na silnici Výpadovou a dáme se doprava chodníkem
podél plotu přístavu. Podejdeme Lahovický most přes Berounku a dostaneme se k prvním domům Lahoviček. Odtud budeme pochodovat po málo frekventované asfaltové
silnici až k vodní nádrži. Zde se dáme doleva, mineme nové golfové hřiště po pravé straně a za bytovými domy odbočíme doleva ke Strakonické. Před výpadovkou přejdeme
napravo na obslužnou silničku, která kopíruje Strakonickou a dojdeme až k chuchelskému podchodu. Přejdeme horem ke schodům do podchodu a pak už jsme skoro doma.
S cestou domů a s ranní cestou na nádraží jsme absolvovali celkem 15 km.
Výlet č. 3 „Černošice – Cukrák – Jíloviště – Zbraslav“
Již jsme se trochu rozchodili a tak zamíříme do kopečků. Vyjedeme podobně jako u výletu č. 2 stejným vlakovým spojem do Černošic. Zde přejdeme lávku přes Berounku a dáme se doprava
po žluté značce ve směru ke Kazínu. Budeme pochodovat proti
toku Berounky až dojdeme do chatové osady Tornádo. Ta je
pozoruhodná svými malinkými chatičkami nalepenými k sobě,
což si můžeme prohlédnout. Určitě se to bude líbit dětem. U rozcestníku odbočíme po modré značce doleva nahoru a pokračujeme ve stoupání až k dalšímu rozcestníku. Stále se držíme modré značky, která nás přivede svažitým terénem až k televizní věži
Cukráku. Zde je další rozcestí a my se dáme doprava. Pokračujeme v pochodu, podejdeme silnici č. 4 spojující Dobříš s Prahou a jsme na Jílovišti. Tato obec ležící mezi údolími Vltavy
a Berounky bývala za první republiky oblíbeným výletním místem
s několika hotely. Svědkem této epochy je hotel Hubertus, ležící
níže ve střední části obce.
My se však dáme po silnici doleva a po chvíli dojdeme k Motorestu, kde můžeme velmi
chutně poobědvat. Dosud jsme ušli 7 km, včetně ranní cesty na nádraží v Chuchli.
Kdo by již nechtěl pokračovat, dojde si na zastávku příměstských autobusů č. 317
a 321 a sveze se do Prahy. Vystoupit je však nutno v Lahovičkách, které jsou zastávkou na znamení a přesednout na autobus MHD a dojet na Dostihovou, neboť tyto
autobusy na Dostihové nestaví.
Kdo si chce ještě chůze užít, přejde od Motorestu silnici a vstoupí do lesa, kde najde
červenou značku. Po ní se vydáme rovinatým lesním terénem až na její konec, kde se
nachází konečná stanice autobusu 129 Zbraslav – Baně. Tím jsme si prodloužili trasu
o dalších 7 km, pokud připočítáme ještě cestu z Dostihové domů.
Výlety pro vás vybrala
Ing. Dana Růžičková
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I CHUCHELSKÁ KNIHOVNA
BUDE MÍT PRÁZDNINY
Knihovna Velká Chuchle bude mít od 3.7. do 29.8.2010 letní otevírací dobu pouze ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 hod. V týdnu od 2.8. do 8.8.2010 budou mít
všechny knihovny zavřeno.
Letní výpůjční lhůty budou jednotně takto:
V období od 18.6. do 30.7.2010 je výpůjční lhůta o 4 týdny delší bez možnosti prodloužení. Od 9.8.2010 platí již standardní výpůjční lhůta s možností prodlužovat.
A. Jelínková

CHUCHELSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
Vážení čtenáři,
v měsíci dubnu 2010 jsme pro vás zakoupili do knihovny Velká Chuchle tyto nové
knihy:
Knihy pro dospělé:
Beletrie
Shafferová, M.A.: Spolek přátel krásné literatury a bramborových koláčů
Příběh Juliet Ashtonové, která je krátce po 2. svět. válce úspěšnou autorkou humoristických esejů.
Coelho, Paulo: Vítěz je sám
Kriminální román ze zákulisí canneského filmového festivalu je i propracovanou
studií marnosti slávy a moci.
Braun, L.J.: Kočka, která měla 60 vousků
Devětadvacátá kočičí detektivka, v níž je Qwilll se svými siamkami zaskočen podezřelou smrtí mladé ženy a dvěma požáry.
Vondruška, Vlastimil: Pečeť smrti
Historický detektivní román z doby vlády Přemysla Otakara II. opět uvádí na scénu
zdatného královského prokurátora Oldřicha z Chlumu.
Whitton, Hana: Eliška Přemyslovna
Historický román (určený především ženám) o životě, láskách, ale i panovnickém
úsilí Elišky Přemyslovny.
Kafka, Franz: Proměna a jiné povídky
Další vydání slavné Kafkovy existenciální povídky, ve které se hlavní hrdina,
odcizený sám sobě a smyslu svého života, proměnil v odporného brouka. Kniha obsahuje také povídkové soubory: Rozjímání, Venkovský lékař, Umělec
v hladovění aj.
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Brown, Dan: Ztracený symbol
Napínavý román o pátrání po legendárním zednářském pokladu na území Washingtonu D.C.
Christie, Agatha: Nultá hodina
Psychologická novela s detektivní zápletkou se odehrává v prostředí zámožné
anglické rodiny ve 30.letech 20.stol.
Robertsová, Nora: Kouzla osudu
Příběh tří nevšedních žen, které teprve prostřednictvím vlastní odvahy, cesty za dobrodružstvím a lásky, pomohou svému lidu, přemůžou kouzla, zlo a dávné kletby.
Naučná literatura
Hora-Hořejš, Petr: Toulky českou minulostí 12.
Dvanáctý díl Toulek přináší galerii portrétů významných českých osobností z oblasti kultury, umění, průmyslu, lékařství a politiky. Zaměřuje se na období přelomu 19.
a 20. století.
Dočekalová, Markéta: Tvůrčí psaní 3.
Třetí díl učebnice je věnován televizní tvorbě.
Knihy pro děti a mládež:
Beletrie
Zajatci oceánu
Tři ilustrované příběhy oblíbených hrdinů Čtyřlístku. Pro mladší děti.
Čechura, Rudolf: Maxipes Fík na cestách
Několik příběhů z cest maxipsa Fíka. Určeno dětem od 5 let.
Bryantová, Bonnie: Kovbojské prázdniny (Dívky v sedlech 29)
Další z příběhů známých hrdinek a jejich kamarádů z Borovicového údolí. Určeno
pro starší děti.
Bryantová, Bonnie: Troufalé plány (Dívky v sedlech 34)
Další příhody dívek z Borovicového údolí a to nejen o koních. Pro náctileté.
Horowitz, Anthony: Nekropole 4. (Síla pětice)
Čtvrtý díl ze série Síla pětice, v němž odhalíme posledního strážce brány. Bude mít
tentokrát kompletní pětice sílu postavit se Starým? Pro starší děti.
McCombie, Karen: Moje „drahé“ babičky 3. (Rockerka Sadie)
Třetí pokračování příběhů třináctileté Sadie a její trochu potrhlé rodinky. Pro starší dívky.
McCombie, Karen: Totální propadák 4. (Rockerka Sadie)
Čtvrté pokračování příběhů třináctileté Sadie a její trochu potrhlé rodinky. Pro starší dívky.
Hergé: Případ Hluchavka (Tintin)
Komiksový příběh o neuvěřitelných příhodách odvážného reportéra Tintina a jeho
psa Filuty. Tentokrát musí Tintin najít geniálního vědce Hluchavku, který byl unesen.
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Naučná literatura
Gilpin, Rebecca: Zábavné výtvarné nápady
Kniha plná výtvarných nápadů pro maminky a jejich děti. Vystřihování z papíru,
různé druhy kresby, otisky, malování čajem či solí a zajímavé pokusy.
Krejčí, Vladimíra: Nebohé čarodějnice a boží inkvizitoři
Publikace z řady Děsné české dějiny provede otrlé čtenáře hrůzným obdobím
čarodějnických procesů (17. stol.), nelidského mučení a krutých poprav. Pro starší
děti a mládež.
Trujillo, Eduardo: Hledej bojovníky (Samurajové, nindžové, Vikingové, rytíři, Indiáni)
Celoobrázková knížka s minimem textů, kde se děti setkávají s bojovníky všech
dob. Pro děti kolem 10 let.
A. Jelínková

BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM
13.5. oslavil ve skvělé kondici a plný elánu
neuvěřitelné 92. narozeniny žokej Karel
Havelka, kterému jsme se vydali poblahopřát
s malou kytičkou do horní části Velké Chuchle. Pan Havelka se s námi podělil o zážitky
z doby, kdy byl aktivním jezdcem, zavzpomínal na zajímavé angažmá ve Francii, na vítězství s legendárním Masisem.
Přinesl zajímavé fotografie, porovnal svůj
jezdecký styl se stylem dnešních jezdců,
z nichž pochválil Martina Srnce.
Za všechny žáky a zaměstnance školy přejeme stálé zdraví a hodně životního elánu.
Za SŠDSaJ ve Velké Chuchli, Ing. Marcela Sýkorová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme těm spoluobčanům, kteří dosáhli
v květnu 2010 významného životního jubilea:
Hermína Čumrdová, Miloslava Petráková,
Olga Daňhelková, Karel Havelka,
Jaroslav Trnka, Miluška Průšová,
Květa Lexová, Zdeňka Kornhäuserová
a Eva Bezděková
Do dalších let jim přejeme především pevné zdraví,
hodně štěstí a životní pohody.
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Chuchelská miminka
V měsíci březnu se narodila
Eliška Pětníková
Elišce přejeme do života hlavně hodně zdraví
a štěstí.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
NA ROK 2010
Velká Chuchle
Termín
Místo přistavení
15.6.2010 nám. Omladiny
13.7.2010 Nad Libří
(u třídění odpadu)
nám. Omladiny
10.8.2010 Nad Libří
(u třídění odpadu)
7.9.2010
nám. Omladiny
5.10.2010 Nad Libří
(u třídění odpadu)
2.11.2010 nám. Omladiny
23.11.2010 Nad Libří
(u třídění odpadu)
nám. Omladiny
7.12.2010 Nad Libří
(u třídění odpadu)

Malá Chuchle
Termín
Místo přistavení
15.6.2010 Zbraslavská 30/13 - U Podjezdu

10.8.2010 Zbraslavská
proti domu č.p. 39/37
7.9.2010 Zbraslavská 30/13 - U Podjezdu
5.10.2010 Zbraslavská
proti domu č.p. 39/37
2.11.2010 Zbraslavská 30/13 - U Podjezdu

7.12.2010

Zbraslavská
proti domu č.p. 39/37

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ POMÁHÁ
PŘI POVODNÍCH NA MORAVĚ
Český červený kříž organizuje pomoc oblastem zasaženým letošní povodní. Pokud
budete chtít pomoci i Vy, můžete finančně přispět na sbírkový účet ČČK – číslo
účtu 222 826 / 5500, variabilní symbol 222, nebo jednoduše prostřednictvím
zaslání dárcovské SMS ve tvaru DMS CCK na číslo 87777,
(cena 1 DMS je 30,- Kč, z toho jde přímo na pomoc 27,- Kč).
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA ČERVEN 2010
4. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

18. pátek - 17 a 1930 hodin

TIT

(FR/ITA)

OKO NAD PRAHOU

KONCERT

Osobní i politický život „Chobotnice“, neboli projektu Národní
knihovny, ale také životopis zejména posledních let života autora
tohoto návrhu. Účinkují: Jan KAPLICKÝ, Václav HAVEL, Václav
KLAUS, Eva JIŘIČNÁ, Eliška KAPLICKY,Norman FOSTER.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

Před 30 lety byl Andrej, známý dirigent, vyhozen z práce. Teď v divadle uklízí. Náhodou se dozví, že současný orchestr má hrát v Paříži.
Napadne ho myšlenka, jet do Paříže se svým orchestrem. S přítelem houslistou kontaktuje bývalé kolegy, zda jsou schopni znovu
hrát. V hlavních rolích Aleksei GUSKOV, Melanie LAURENTOVÁ,
Dmitri NAZAROV, Francois BERLÉANDOVÁ, MIOU-MIOU.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

5. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

NINE
Excelentní taneční čísla a superhvězdná herecká sestava dominují této filmové verzi proslulého broadwayského muzikálu, který si
nemůžete nechat ujít. V hlavních rolích Nicole KIDMANOVÁ, Penélope CRUZOVÁ, Sophia LORENOVÁ, Kate HUDSONOVÁ, Daniel DayLEVIS, Judi DENCHOVÁ.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno
6. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(IRS/GB)

19. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA/GB)

PEVNÉ POUTO
Příběh o životě a o všem, co přišlo po něm. Susie bylo pouhých 14 let, když
byla v prosinci 1973 na cestě domů ze školy zavražděna. Po své smrti
pokračuje ve sledování své pozemské rodiny, zatím co její vrah zůstává
na svobodě. V hlavních rolích Saoirse RONANOVÁ, Mark WAHLBERG,
Rachel WEISZOVÁ, Susan SARANDONOVÁ, Stanley TUCCI.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

COMMITMENTS
Když autoři vyhlásili, že hledají členy kapely pro filmovou verzi knihy
R. Doyle, přihlásilo se více než 3000 nadšenců, mladých muzikantů, kteří se zúčastnili této zkoušky v naději, že budou objeveni. Bylo
vybráno 12 lidí, kteří vytvořili fiktivní soulovou skupinu, podle níž je
pojmenován film. Hrají: Michael AHERNE, Robert ARKINS, Angeline
BALLOVÁ, Maria KENNEDYOVÁ, Emily WATSONOVÁ.
Ocenění: nejlepší Irský film všech dob.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

20. neděle - 17 a 1930 hodin

11. pátek - 17 a 1930 hodin

25. pátek – 18 hodin

MLU

(KAN/USA)

TIT

(USA)

SOUBOJ TITÁNŮ
Perseus, syn boha vychovávaný člověkem, neuspěje v záchraně své rodiny před Hádem, bohem podsvětí. Když už nemá co ztratit, rozhodne se
zničit Háda dřív, než se jemu podaří zničit Dia a rozpoutat peklo na Zemi.
V hlavních rolích Sam WORTHINGTON, Liam NEESON, Ralph FIENNES,
Mads MIKKELSEN, Gemma ARTERTONOVÁ, Alexa DAVALOSOVÁ.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné
TIT

(JAP)

PERCY JACKSON : ZLODĚJ BLESKU

SEDM SAMURAJŮ (FK)

Percy má věčně problémy ve školy i v okolí, a navíc se z ničeho
nic dozví, že jeho skutečným otcem je Poseidon, bůh moří. To
znamená, že je napůl člověk a napůl bůh. A aby toho nebylo
málo, Zeus ho obviní, že ukradl jeho magickou hůl, ukrývající
blesky. V hlavních rolích fantasy komedie Logan LERMAN,
Rosario DAWSON, Uma THURMANOVÁ, Pierce BROSNAN, Sean
BEAN.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

V 16. století, v dobách poznamenaných chorobami, suchem a občanskou válkou, jsou rolníci po celé zemi terorizováni bandity. Muži z jedné z pleněných vesnic se rozhodnou bránit a najmou si na ochranu
bojové roniny-samuraje bez pána. V hlavních rolích Tošikó MIFUNE,
Takaši ŠIMURA, Seidži MIJAGUČI, Minoru ČIAKI, Daisuke KATO.
Začátek promítání posunut o hodinu dříve vzhledem k délce filmu.
Vstupné 75,- Kč, členové FK 55,-Kč
Do 12 let nevhodné

12. sobota - 17 a 1930 hodin

ŠKOLA ŽIVOTA

26. sobota - 17 a 1930 hodin
TIT

(USA/IRS)

PŘESTUPNÝ ROK

TIT

(GB)

V Irsku mají pěknou tradici. Na přestupný rok může právě 29. února
požádat holka kluka o ruku. Co všechno je moderní žena ochotna
podstoupit, aby si tenhle obyčej mohla vyzkoušet na vlastní kůži?
V hlavních rolích romantické komedie Amy ADAMSOVÁ, Matthew
GOODE, John LITHGOW, Adam SCOTT.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

Píše se rok 1961, atraktivní 16tiletá Jenny ochutnává počátky ženství, sní
o výjimečných zážitcích a životě zahaleném do cigaretového dýmu. Vítejte
v poválečném, předbeatlovském Londýně, kdy maloměstské poměry
dávají jen stěží tušit, že zlatá šedesátá už klepou na dveře. V hlavních
rolích Carey MULLIGANOVÁ, Peter SARSGAARD, Dominic COOPER,
Alfred MOLINA, Emma THOMPSONOVÁ, Sally HAWKINSOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

13. neděle - 17 a 1930 hodin

27. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(GB/ŠVÉD)

MLU

(ČR)

VIDEOKRACIE

MAMAS & PAPAS

V Itálii měl na televizní průmysl vliv pouze jediný muž, televizní
magnát a posléze prezident Silvio Berlusconi. Dokument zobrazuje
následky televizního experimentu, jemuž jsou Italové vystaveni již
více jak 30 let. Hrají: Ricky CANEVALI, Lele MORA, Fabio CALVI,
Silvio BERLUSCONI, Marella GIOVANNELLIOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

Čtyři příběhy filmu tvoří mozaiku osudů několika manželských nebo
partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě života řeší otázky
chtěného, nechtěného, vytouženého či zmařeného rodičovství. V hlavních rolích Zuzana BYDŽOVSKÁ, Martha ISSOVÁ, Filip ČAPKA, Zuzana
ČAPKOVÁ, Václav JIRÁČEK, Zuzana KRÓNEROVÁ, Petr FRANĚK.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

Změna programu vyhrazena

tel. 257 910 322

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
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