CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ
Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

03/2011

Foto: Peter Buriš

VE SPORTOVNÍ HALE PRAŽSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PETŘINY - JIH SE KONAL
PRVNÍ ZÁVOD SEZONY WELLNESS TÝMŮ. CHUCHELSKÝ ODDÍL SPORTOVNÍHO
AEROBIKU AEROBIC TEAM CHUCHLE MĚL V SOUTĚŽI ZASTOUPENÍ V NEJMLADŠÍ VĚKOVÉ KATEGORII - BENJAMÍNCI (4 - 7 LET). CHUCHELSKÝ
WELLNESS TÝM NEJMENŠÍCH SKONČIL NA FANTASTICKÉM PRVNÍM MÍSTĚ!
ZDÁ SE, ŽE V NOVĚ REKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH PO FEMATU SE
DĚVČATŮM CVIČÍ SKVĚLE.

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 z 5. mimořádného jednání zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle
Datum konání:
Místo konání:
Přítomni:
Host:
Veřejnost:

17.1.2011, v 18.00 hod
Úřad městské části, kancelář starosty, U Skály 262/2, Praha 5,
Velká Chuchle
členové zastupitelstva 11
Mgr. Ivan Courton, advokát
p. Špaňhel, p. Vlasák, p. Holeček, p. Benčat, p. Benčatová

Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta Mgr. Martin Melichar. Jednání bylo
zahájeno v 18.00 hodin, kdy bylo a konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, jelikož jsou přítomni všichni členové zastupitelstva. Zastupitelé se před
jednáním dohodli, že pro usnadnění zápisu budou všechna příjmení uváděna bez
titulů.
Starosta následně dal návrh na obsazení funkce ověřovatelů zápisu, kdy do
funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi: Stanislav Fresl a Jiří Petr.
Dále dal návrh na obsazení funkce zapisovatele, kdy navržena byla p. Gabriela
Dudášová, načež dal o návrzích hlasovat. Starosta dále upozornil, že v souladu
s předchozím usnesením zastupitelstva bude o jednání pořizován zvukový záznam
pro účely sepsání zápisu z jednání a archivaci.
Návrh usnesení:
ZMČ schválilo, aby ověřovateli zápisu byli Stanislav Fresl a Jiří Petr a zapisovatelem p. Gabriela Dudášová.
Hlasování: Schváleno jednomyslně
Před schvalováním programu požádal starosta o souhlas s přijetím hosta –
Mgr. Ivana Courtona, advokáta, v souvislosti s projednáváním bodu č. 5.
Hlasování: Schváleno jednomyslně
Dále dal starosta hlasovat o navrženém programu jednání dle pozvánky a dotázal
se, zda jsou nějaké protinávrhy. Protinávrh vznesl pan Vokurka, který navrhoval,
aby bod 5 byl zařazen namísto bodu 1 a to s ohledem na předpokládanou časovou
náročnost projednávání tohoto bodu a časovou tíseň p. Linharta a v souvislosti s přítomností Mgr. Courtona. Starosta dal následně hlasovat o protinávrhu p. Vokurky:
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Hlasování: Pro: p. Vokurka, p. Petr, Proti: 9, zdržel se: 0
Protinávrh nebyl přijat.
Starosta dal hlasovat o původním návrhu programu:
1.Záležitosti ZŠ a MŠ.
2.Schválení darovací smlouvy pro ZŠ.
3.Změna tajemníka výboru strategie a komunikace.
4.Úprava nájemní smlouvy s Veronikou Buriš.
5.Řešení pronájmu restaurace „Nad poštou“ na další období.
6.Různé.
7.Organizační záležitosti.
Hlasování: Pro: 10, proti p. Vokurka
Program jednání zastupitelstva dle uveřejněné pozvánky byl schválen.
Poté bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu jednání dle
pozvánky.
K bodu 1
Záležitosti ZŠ a MŠ
Paní Hanlová přednesla návrh na úpravu platových tarifů ředitelky ZŠ a MŠ a to
s ohledem na novou právní úpravu, kdy nařízením vlády 381/2010 Sb., ze dne
7.12.2010 jsou nově upraveny platové tarify pedag. pracovníků. Dle nových tabulek připravila nové plat. výměry pro ředitelku ZŠ a MŠ.
Návrh usnesení 5/1:
ZMČ, v souladu s NV 381/2010 Sb., ze dne 7.12.2010, schvaluje s účinností od
1.1.2011 platové výměry ředitelky ZŠ Mgr. Jančíkové a ředitelky MŠ p. Kučerové.
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu 2
Schválení darovací smlouvy pro ZŠ
Tajemnice úřadu, paní Hanlová uvedla, že dle schválené zřizovací listiny ZŠ Charlotty Masarykové musí zřizovatel vyjádřit souhlas s přijetím daru, přesahujícím
částku Kč 40000,Z uvedených důvodů je třeba vyjádřit souhlas s uzavřením předložené „Darovací
smlouvy“ s p. Soukupem a předložila návrh usnesení.
Návrh usnesení 5/2:
ZMČ schválilo uzavření darovací smlouvy ZŠ Charlotty Masarykové se spol.
„HAVELSKÁ KORUNA s.r.o. na finanční dar v celkové hodnotě 46 787,- Kč.
Hlasování: schváleno jednomyslně
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K bodu 3
Změna tajemníka výboru strategie a komunikace.
Tajemnice úřadu, paní Hanlová, uvedla, že v souvislosti s tím, že p. Marie Schönbauerová ukončila pracovní poměr k 31.12.2010 navrhuje, aby jako tajemník výboru strategie a komunikace pracovala paní Pavla Pajerová.
Návrh usnesení 5/3:
ZMČ vzalo na vědomí ukončení pracovního poměru p. Marie Schönbauerové ke
dni 31.12.2010 a schválilo nového tajemníka výboru strategie a komunikace
p. Pavlu Pajerovou.
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu 4
Úprava nájemní smlouvy s Veronikou Buriš.
Tajemnice úřadu, paní Hanlová, uvedla, že, ZMČ dne 20.12.2010 na svém 4. zasedání schválilo uzavření nájemní smlouvy s paní Veronikou Buriš na pronájem nebytových prostor. Při přípravě nájemní smlouvy požádala paní Veronika Buriš, aby
vzhledem k lepším možnostem získání dotací, byla smlouva uzavřena s občanským sdružením AEROBIC TEAM Chuchle (zakládající členové sdružení a zároveň
jednatelé jsou Mgr. Veronika Buriš, Peter Buriš, Zorka Proudová). Paní Buriš doložila Stanovy sdružení AEROBIC TEAM Chuchle a registraci sdružení u Ministerstva vnitra. Je třeba schválit změnu nájemce.
Návrh usnesení 5/4:
ZMČ schválilo, aby nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v areálu
Kazínská 8 byla uzavřena s občanským sdružením AEROBIC TEAM Chuchle (zakládající členové sdružení a zároveň jednatelé jsou Mgr. Veronika Buriš, Peter
Buriš, Zorka Proudová) a ne s Mgr. Veronikou Buriš, jak bylo schváleno usnesením č. 4/2010 dne 20.12.2010.
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu 5
Řešení pronájmu restaurace „Nad poštou“ na další období
Starosta nejdříve navrhuje, zda pro jednání o tomto bodě vyloučit veřejnost (vzhledem k ochraně osobních údajů) a dal o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování: Pro:0, Proti:10, Zdržel se: p. Felixová
Starosta uvedl, že je třeba dořešit situaci s nájemní smlouvou restaurace „Nad
poštou“, dále uvedl, že pověřil externího právního poradce Mgr. Ivana Courtona,
aby zpracoval analýzu právní situace a dal návrh doporučení, jak danou situaci
řešit. O stanovisko byla požádána i JUDr. Jirásková, která obec zastupovala
v dnes již pravomocně skončeném soudním sporu o neplatnost výpovědi nájemcům restaurace Nad poštou. Dále byly zastupitelům k dispozici vyjádření právního
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zástupce bývalých nájemců restaurace Nad poštou – JUDr. Jankovského.
Starosta předal slovo Mgr. Courtonovi, aby přednesl své závěry a doporučení.
Mgr. Courton stručně přednesl své závěry, s tím, že v podrobnostech odkázal na
své písemné stanovisko, které bylo zastupitelům k dispozici na úložišti, a dal prostor k případným dotazům zastupitelů.
Stručně uvádíme jednotlivé příspěvky do diskuze:
O slovo se přihlásil pan Linhart, který zastával stanovisko, že by mělo být pokračováno v původní nájemní smlouvě s panem Holečkem, a to s ohledem na ustanovení o opci, které tato smlouva obsahuje. Navíc již obec prohrála soudní spor
o neplatnost výpovědi a je podána žaloba ze strany pana Holečka a paní Barciagové na rozhodnutí minulého zastupitelstva vyhlásit výběrové řízení na pronájem
restaurace a ustanovení o opci nerespektovat.
Tajemnice, paní Hanlová reagovala, že MČ žádné výběrové řízení nevyhlásila
a jedná se o mylnou informaci. Pan Linhart opakovaně poukázal na náklady na již
skončený soudní spor a na možné náklady, které obci přinese spor další. Dotazoval se na motivaci zamýšleného nerespektování opce, uvedené ve smlouvě.
Pan Čahoj vznáší dotaz, zda pokud by pan Holeček přistoupil na výběrové řízení,
zda by to znamenalo okamžité vyklizení předmětu nájmu. K tomuto uvádí Mgr.
Courton, že skončením platnosti smlouvy má nájemce povinnost nebytové prostory vyklidit a předat.
Pan Fresl uvedl, že celý spor v této věci vznikl z důvodu nekázně bývalých nájemců při neplacení nájemného, dále pan Fresl uvedl, že dle stanovisek právníků
smlouva zanikla, pro pana Holečka by neměl být problém přihlásit se do výběrového řízení a podepsat novou smlouvu.
Pan Linhart opakovaně zdůrazňoval, že se jedná o stanovisko některých právníků.
O slovo se přihlásila paní Dudášová, která uvedla, že pokud existují dvě stanoviska nezávislých právníků (Mgr. Courton a JUDr. Jirásková), že smlouva s panem
Holečkem a paní Barciagovou skončila nejpozději 31.12.2010 uplynutím doby, na
kterou byla sjednána, měla by obec vyvěsit záměr na pronájem předmětných nebytových prostor v souladu se zákonem o obcích. Pan Holeček má možnost podat
svoji nabídku. Dále upozornila na skutečnost, že nelze ustupovat a případně porušovat zákon a to i s ohledem na podanou žalobu. Dále upozornila, že soudní spor,
který byl veden, byl veden z důvodu opakovaného neplnění smluvních a zákonných povinností ze strany bývalých nájemců a MČ má ze zákona povinnost vymáhat dluhy. Nelze, aby si nájemce pod hrozbou žaloby diktoval podmínky užívání
obecního majetku.
O slovo se opakovaně přihlásil pan Holeček, který uvedl, že má za to, že mají
platnou opci na nájem předmětných nebytových prostor do roku 2015 a že soud
ve svém rozhodnutí uznal, že smlouva ze strany nájemců nebyla porušena, totéž
potvrdil i odvolací soud.
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O slovo se přihlásil pan Špaňhel, který přečetl svůj příspěvek do diskuze, s tím,
že požádal o jeho uveřejnění v Chuchelském zpravodaji. Příspěvek je přílohou
č. 1 tohoto zápisu.
O slovo se přihlásil pan Vlasák, který se dotazoval, proč by měl být ke kauze
restaurace Nad poštou zaujímán jiný přístup než k jiným nájemcům obecního majetku (jako příklad uvedl případ nájemce části objektu Kazínská 8 – SAHAB, který
neuhradil řádně a včas nájemné a nebyla s tímto nájemcem prodloužena smlouva).
O slovo se přihlásila paní Felixová, která se dotázala pana Holečka, na co chce
pan Holeček navázat, upozorňuje, že pokud chce tvrdit, že smlouva je platná, musí
počítat se třemi nájemci.
Pan Linhart uvedl, že nechápe, proč někteří zastupitelé stále vznáší pouze variantu neuznání opce, uvedené ve smlouvě, a proč se obec vůbec nezabývala možností narovnání situace s nájemci, které by vyřešilo všechny rozpory smírně a odvrátilo hrozící soudní spor. Na tuto možnost se zeptal přítomného Mgr. Courtona,
který potvrdil, že cesta narovnání je právně možná a že záleží pouze na rozhodnutí zastupitelstva, jaké variantě řešení dá přednost.
Výše uvedená diskuse vyústila ve formulaci následujícího návrhu usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby zajistil vypracování analýzy dvou dosud
projednávaných variant řešení vzniklé právní situace externím právním poradcem:
1.Prodloužení nájemní smlouvy bývalým nájemcům Restaurace Nad poštou
resp. pouze panu Holečkovi a paní Barciagové bez výběrového řízení
2.Vyvěšení záměru – výzvy na pronájem prostor Restaurace Nad Poštou k podání
nabídek případným zájemcům o pronájem předmětných nebytových prostor
Analýza by měla obsahovat popis právních rizik z obou shora projednávaných
variant vyplývajících, výhody a nevýhody obou řešení pro obec včetně doporučení
externího poradce, které z obou řešení se jeví jako vhodnější.
Schvaluje, aby byla z opatrnosti podána v zákonné lhůtě žaloba na vyklizení
předmětu nájmu, která bude případně vzata zpět, pokud by byla schválena varianta uzavření dodatku k nájemní smlouvě s bývalými nájemníky Restaurace Nad
poštou bez vyvěšení záměru a byla by s nimi zároveň uzavřena dohoda o narovnání, kterými by byly ukončeny veškeré vzájemné sporné vztahy, vyřešeny veškeré
vzájemné závazky.
Zastupitelstvo dále pověřuje starostu, aby projednal a předložil podmínky a návrh dohody o narovnání vzájemných sporných právních vztahů s bývalými nájemci
Restaurace Nad poštou.
Návrh usnesení č. 5/5:
ZMČ schvaluje, aby do 25.1.2011 byla z opatrnosti podána žaloba na vyklizení
předmětu nájmu – prostor Restaurace Nad poštou. V případě schválení varianty
A bude tato žaloba při narovnání sporu vzata zpět.
Pověřuje starostu, aby zajistil vypracování analýzy s návrhy usnesení dvou projednávaných variant externím právním poradcem a zároveň projednal podmínky
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narovnání s dosavadními nájemci tak, aby tyto podmínky byly součástí návrhu
usnesení:
Ve variantách:
A,Narovnání vzájemných sporných právních vztahů s dosavadními nájemci
Restaurace Nad Poštou s tím, že bude zároveň předložen návrh podmínek
dodatku k nájemní smlouvě
B,Neprodloužení nájemní smlouvy a vypsání výběrového řízení na prostory
Restaurace Nad Poštou.
Analýza by měla obsahovat popis právních rizik z obou shora projednávaných
variant vyplývajících.
Hlasování: schváleno jednomyslně
K bodu 6
Různé.
6.1.
Tajemnice úřadu, paní Hanlová, uvedla, že již několik měsíců ona i bývalý starosta
pan Fresl vedli jednání s p. Haklem a jeho dcerou (Češi trvale žijící ve Skandinávii),
kteří mají na místním hřbitově uloženu blízkou osobu a náš hřbitov je svou polohou
a uspořádáním velmi zaujal. Domluvili se, že za jejich přispění se začne postupně
hřbitov zvelebovat a upravovat. ÚMČ dosud provedl sadové úpravy jak v urnovém
háji, tak na starém hřbitově, provedl drobné opravy, vyčistil márnici a prostory před
hlavním vchodem a zadal opravu vchodových vrat u obou částí hřbitova uměleckému kovářovi. 12.ledna t.r. p. Hakl s dcerou opět navštívili paní tajemnici a domlouvali se na dalších krocích, které přispějí k vylepšení hřbitova a okolí. 13. ledna
p. Hakl znovu kontaktoval p. tajemnici, dostavil se s dcerou osobně na úřad a poskytl MČ finanční dar ve výši 50 tis. Kč na další opravy a podepsali u pana starosty Darovací smlouvu. Dle jejich vyjádření hodlají v této sponzorské činnosti pokračovat i dále a požádali o zvážení možnosti zajistit správce pro hřbitov.
Návrh usnesení 5/6.1:
ZMČ schválilo přijetí finančního daru ve výši 50 tis. Kč od p. Lenky Haklové a pověřilo starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: schváleno jednomyslně
6.2
Tajemnice úřadu, paní Hanlová, uvedla, že vstoupilo v platnost a účinnost nařízení
vlády č. 375/2010 Sb., ze 7.12.2010, kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, kterým
se snižují odměny členům zastupitelstev (v naší MČ u neuvolněných zastupitelů se
nic nemění – odměny nebyly v nejvyšší možné výši, u starosty dojde o snížení odměny o 2128,- Kč).
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Návrh usnesení 5/6.2:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci tajemnice o snížení odměn členům ZMČ
dle nařízení vlády č. 375/2010 Sb., ze 7.12.2010, kterým se mění NV č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
DISKUZE:
Paní Dudášová se dotázala, proč nebyl včas zajištěn úklid komunikace Dubnická
ve čtvrtek, kdy bylo dopředu známo z předpovědí, že bude kritická situace a ona
i řada lidí z jejího okolí se nedostala včas tam, kam potřebovala. V tomto smyslu
byl vznesen jedním z obyvatelů – panem Kábrtem dotaz na zástupce starosty
p. Petra, který má v kompetenci dopravu a bezpečnost a který zatím nereagoval
a požádala jej o vyjádření. P. Petr, k dotazu p. Dudášové sdělil, že do 17.1.2011
byl časově vytížen a neměl prostor se těmto věcem věnovat, nicméně dohodl se
starostou panem Melicharem, že tento jej dočasně zastoupí. Pan Petr přislíbil, že
na dotaz pana Kábrta bude reagovat.
Do diskuse se ještě přihlásil p. Vlasák, který se dotázal, proč nebyla svolána
povodňová komise. Starosta vysvětlil, že byl v denním spojení s panem Habermannem, který vypracoval povodňové plány pro většinu okolních MČ a dle jeho
odborného názoru nebylo nutné povodňovou komisi svolávat vzhledem k tomu,
že nehrozilo bezprostřední ohrožení naší MČ.
Zapisovatel upozorňuje, že nebylo řádně zajištěno nahrávání průběhu jednání
zastupitelstva ve smyslu usnesení nového ZMČ č. 4/2010 ze dne 20.12.2010.
(nahrávka sice existuje, ale je nepoužitelná pro účely vyhotovení zápisu), další
nahrávka, kterou pořizoval pan Špaňhel bohužel není kompletní. Dále zapisovatel
uvádí, že opět nebyla respektována povinnost předkladatelů návrhů (s výjimkou
návrhů předkládaným paní tajemnicí Hanlovou) ukládat na úložiště kompletní
podklady včetně návrhu usnesení, o kterém by zastupitelstvo mělo hlasovat.
Minulé jednání zastupitelstva probíhalo jako zcela neřízená diskuze, v rozporu
s jednacím a hlasovacím řádem zastupitelstva. Shora uvedené skutečnosti vylučují řádné a včasné vyhotovení zápisu z jednání zastupitelstva. Zapisovatel uvádí,
že vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem odmítá napříště vyhotovovat zápis z jednání zastupitelstva.
Závěr jednání 20.20 hod.
Zapsala: Mgr. Gabriela Dudášová
Mgr. Martin Melichar
starosta
Ověřovatelé: Stanislav Fresl
Ing. Jiří Petr
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
19. února 2011 jsme přivítali naše malé Chucheláčky. Vítání se uskutečnilo
v budově ZŠ ve Velké Chuchli. Účast byla hojná, přišli nejen rodiče s dětmi, ale
i širší příbuzenstvo, několik řad zaplnili – podle vlastních slov – ti od Hujerů.
Některé z miminek vítání zaspalo, jedna z holčiček vytrvale chodila či pobíhala
a jistě by vyhrála soutěž o našlapané kilometry, byli i tací, kteří se odmítali obléknout
a pustit z rukou dáreček – dřevěného koníka. K mému překvapení nikdo z dětí
moc neplakal. Tak jak to bývá, proběhlo uvítání, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ a projev
pana starosty. Program, který si děti pod vedením paní učitelek připravily, se všem líbil.
A když hrálo jedno z děvčátek na flétničku, sál najednou utichl, to se totiž
nejmenší Chucheláčci zaposlouchali. Potom už následovalo předání dárečku
a zápis do Pamětní knihy. Jako motto letošního vítání občánků jsem zvolila citát
z knihy Zeptej se táty od spisovatele Jana Balabána. Motto jsem zapsala i do přáníček pro rodiče a jejich děti.
Všechno dobré na světě začíná dítětem.
Jana Vrběcká

PODĚKOVÁNÍ
Za výbor sociální a volnočasových aktivit bych ráda poděkovala paní ředitelce
ZŠ ve Velké Chuchli Mgr. Elišce Jančíkové za propůjčení prostor školy na Vítání
občánků. Oběma paní ředitelkám škol – základní a mateřské, paní učitelkám
a všem účinkujícím děkuji za krásné vystoupení.
Jana Vrběcká

VIZE ROZVOJE NENÍ JEN PRÁZDNÉ SLOVO
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás informoval o hlavních cílech a záměrech Výboru strategie
a komunikace, který byl zřízen na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva
v listopadu 2010. Jak již jeho název napovídá, jeho smyslem je přicházet s podněty, týkajícími se dalšího rozvoje místa, v němž žijeme, a maximálního zatažení vás,
občanů, do této diskuse. Moje životní zkušenost je taková, že věcí si pravidelně
nevážíme až do doby, než o ně přijdeme – a potom je už pozdě. Tak i v Chuchli se
často setkávám s názorem, že „není co řešit“, „jaká vize, vždyť my přece víme“
a podobně. Myslím, že při bližším zkoumání tyto postoje neobstojí. V Chuchli jsou
dnes slyšet hodně protichůdné názory na řešení dopravní situace, výhled školství,
možný nadjezd nad tratí, omezení tranzitní dopravy, systém sdělování informací
občanům a podobně. Tyto názory jsou vyhraněné a tak někdy i velmi rozčilené občas proto opouštějí věcnou rovinu a uchylují se do nesmyslné roviny stranické
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nebo dokonce i osobní.
Společný jmenovatel současných sporů ohledně dalšího rozvoje naší MČ je přitom jediný – nejsou k dispozici dostatečné informace. Po třech měsících působení v zastupitelstvu mohu zodpovědně prohlásit, že neexistuje dost informací
o tom, co si vlastně vy jako občané přejete, jakou budoucí podobu obce preferujete. Vášnivé spory se vedou o jednotlivosti – přemostění trati ano nebo ne, dostavba školy ano nebo ne, webové stránky takové nebo makové a podobně. A přitom
– a to je tragikomické – pro tyto vyhraněné postoje neexistuje dostatek podkladů
a informací. Dodnes vůbec netušíme, kolik nám obcí projíždí tranzitní dopravy,
a přesto bojujeme za a nebo naopak proti přemostění. Dosud se nikdo nezabýval
budoucím demografickým vývojem v obci. Vůbec netušíme, zda plánovaně rozšířenou školu dokážeme naplnit chuchelskými žáky, když už dnes je do Chuchle
musíme „dovážet“ odjinud (!). Jednotlivé otázky jsou ale stále dokola pokládány
stejným sugestivním způsobem: „Jsi pro dostavbu - a tedy rozvoj školství – nebo
snad proti dostavbě a tedy proti tomuto rozvoji?!“ Podle mého názoru je to celé
z principu špatně. Základní otázky týkající se rozvoje naší MČ totiž znějí úplně
jinak: Nezatížíme touto a podobnými stavbami příští chuchelské reprezentace,
v nichž už my, kteří jsme dnes takto rozhodli, nebudeme? Nebudou tyto stavby
znamenat v budoucnu pro obec náklady a „přínosy“, po nichž třeba vůbec netoužila? Co tyto stavby konkrétně přinesou občanům nejen za rok, ale také třeba za
pět, za deset let? Jaké budou konkrétní plusy a mínusy zvolených řešení? Nemůžeme způsobit my, kteří se dnes považujeme za tlumočníky toho jediného správného rozhodnutí, v dlouhodobém pohledu obci víc škody než užitku? Stavět
a proměňovat obec je jistě chvályhodné, ale podle mého názoru určitě ne za každou cenu - pouze s dostatečnými informacemi, znalostí všech souvislostí a především s rozmyslem. Pro rozvoj obce je tudíž zcela klíčová formulace vize jejího rozvoje, tedy jasného plánu směřování, z něhož se budou odvíjet další jednotlivé
kroky a rozhodnutí zastupitelstva. Návrh této vize musí vzniknout na základě názorů občanů a před finálním schválením jim musí být předložen k diskusi, neboť jsou
to oni, kteří nám – zastupitelům – propůjčili na určité časově omezené období svůj
mandát. Nejde přitom o nic nového pod sluncem: svou vizi rozvoje mají všechna
zodpovědná lidská sídla, obchodní firmy a koneckonců i jednotlivci…
Výbor strategie a komunikace se bude snažit návrh této klíčové vize rozvoje
obce postupně formulovat a dnešní nedostatečnou komunikaci s vámi zlepšit. Je
v tuto chvíli pětičlený a pracuje ve složení Viktor Čahoj, Jiří Kodet, Oto Linhart
(předseda), Ivo Matl a David Vokurka. Základním úkolem, na němž v tuto chvíli
pracujeme, jsou okruhy a témata otázek, které bychom vám po schválení zastupitelstvem rádi předložili a dozvěděli se vaše názory a stanoviska. Lepší znalost
toho, co vy jako občané považujete pro rozvoj obce za klíčové, bude základním
podkladem pro naši další práci.
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Tolik v tuto chvíli na vysvětlenou. Dovolte mi ještě touto cestou všem, kteří se
rozhodli ve Výboru strategie a komunikace zdarma a ve svém volném čase pracovat, upřímně za jejich zájem a úsilí poděkovat.
Oto Linhart

POETICKÉ ODPOLEDNE
Prvního března proběhla v ZŠ Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli recitační
soutěž. Letos přijala pozvání paní ředitelky charismatická herečka Valerie Zawadská, která si děti i dospělé získala svým milým projevem a šarmem. Na úvod vystoupily nesoutěžící dětí z prvních tříd s písmenkovou říkankou. Prvňáci nikdy nezklamou! Odměnil je mohutný potlesk. Soutěžící byli rozděleni do 4 kategorií
podle věku. Hodnotit výkony a přednes nebylo jednoduché. Děti byly odvážné, šikovné a recitovaly s nasazením. Nakonec bylo rozhodnuto. Vítězové jednotlivých
kategorií – Anna Králová, Hana Bartošová, Klára Vlková a Lenka Zborníková. A pokud mohu dodat něco z mých pocitů - cenu za krásný úsměv by dostala Andrejka
Šimková, cenu za odvahu Kristýnka Uhlíková, cenu za nejkratší vystoupení Bára
Vlková s krásnými verši od Jana Skácela. A když jsem nechala prvotní dojmy pominout, tak jsem ještě druhý den slyšela Havrana v přednesu Gerona Stewarta
a vzpomínala na vystoupení Aničky Králové. Poděkování za poetické odpoledne
patří nejen soutěžícím, ale i paní ředitelce, školnímu sboru a rodičům.
Jana Vrběcká
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CHUCHELSKÁ VÝTVARNICE VYSTAVUJE V SENÁTU
Od 3. března 2011 do 17. dubna 2011 se ve Valdštejnském paláci koná výstava
výtvarné skupiny Femina pod záštitou místopředsedkyně Senátu Aleny Palečkové.
Výstava je uspořádaná k 15. výročí založení sdružení výtvarné skupiny Femina,
v současnosti jediného spojení profesních umělkyň (malířky, sochařky, keramičky,
textilní návrhářky a grafičky). Jednou z vystavujících je i Věra Růžičková, sochařka
z Malé Chuchle, která na výstavě představuje mj. model busty Charlotty Masarykové (původně plánované do vestibulu chuchelské školy) a herce Borise Rösnera
(bronzový originál je umístěn v Národním divadle).
Připomínáme, že chuchelské veřejnosti se Věra Růžičková představila právě
před deseti lety, kdy se konala průřezová výstava jejího díla v místní knihovně.
Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář

S PŘICHÁZEJÍCÍM JAREM PŘICHÁZÍ I SBĚR
ŽELEZNÉHO ŠROTU
Vážení spoluobčané, tak jako každý rok i letos připravují členové chuchelského
Sboru dobrovolných hasičů jarní sběr železného šrotu, který se uskuteční ve
dnech: 8. 9. a 10 dubna. Stejně jako v letech minulých bude výtěžek použit na
uspořádání zábavného odpoledne ke dni dětí. Vzhledem k tomu, že právě v období sběru se do Velké Chuchle stahují různé pokoutné firmy, které prostřednictvím
letáčků nabádají občany aby železný šrot připravili před své domy, prosíme vás
milí spoluobčané, nenechte se oklamat těmito letáčky a pokud chcete železný šrot
věnovat nám hasičům, nedávejte staré železo před dům a věřte pouze takovým
letáčkům, které jsou opatřeny razítkem chuchelských hasičů. Jakékoliv kusy železa
vám pomůžeme vynést, stačí pouze zatelefonovat na následující čísla: 604 401 147
– 725 864 733 -- 604 707 283. Volat můžete i mimo uvedený termín sběrových
dnů. Na spolupráci s vámi se těší chuchelští dobrovolní hasiči, kteří vám za ní
předem děkují .
Za SDH Jan Zágler

JAK JSME SI VEDLI V ROCE 2010
Knihovnu ve Velké Chuchli navštěvovalo v loňském roce 315 čtenářů, což je
16,9 % obyvatel. Dospělých uživatelů je 222 a dětských návštěvníků 93. Počet dětí
se meziročně snížil o 2 %.
V uplynulém roce knihovna půjčila 13.176 knihovních jednotek. Nejvíce se půjčovala beletrie (7.907), periodika (2.841), naučná literatura (2.394), mapy (21)
a zvukové nosiče (13). Do knihovny si přišlo půjčit knihy 2.918 návštěvníků a 601
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návštěvníků přišlo do knihovny na internet. V průměru si tedy každý čtenář půjčil
cca 42 knihovních jednotek a do knihovny přišel 9x.
Kromě knih si čtenář může půjčit také časopisy. Pravidelně odebíráme Bravo,
Burdu, Čtyřlístek, Domov, Epochu, Kačera Donalda, Květy, Praktickou ženu, Receptář, Reflex, Vlastu a Zahrádkáře. Půjčování časopisů je velmi oblíbenou službou. Na konci roku 2010 se v knihovně začalo s půjčováním mluveného slova na
CD. Ve fondu jsou nejen pohádky a příběhy pro děti, ale také celá řada namluvených knih pro dospělé.
V knihovně také tradičně probíhají různé kulturní a výchovné aktivity. V roce
2010 proběhlo celkem 44 akcí. Mezi nejoblíbenější patří výtvarné dílny, v nichž si
děti vyrábí drobnosti pro radost. Děti si tu také mohou zasoutěžit. Knihovna pro ně
připravuje kvízy, a také soutěže o drobné ceny. V roce 2010 se uskutečnilo
14 besed ve spolupráci se školami. Do knihovny přišly děti z mateřské školy, družiny a žáci základní školy. Pro čtenáře jsou každý měsíc připravovány tématické
výstavky knih. V knihovně se uskutečnil křest a prezentace knihy Malá a Velká
Chuchle kronikáře Mgr. Tomáše Hromádky, kterou vydala Městská část Praha –
Velká Chuchle.
Být čtenářem Městské knihovny v Praze je velmi výhodné. Děti do 15 let mají
čtenářský průkaz zdarma, dospělí čtenáři zaplatí 60,- Kč na rok a při přihlášení
jednorázový poplatek 20,- Kčs za legitimaci. Vlastníci pražské Opencard mohou
svou průkazku využít také jako legitimaci do knihovny. Stačí jen vyplnit přihlášku
a Opencard předložit v knihovně. Čtenáři mohou využívat služeb nejen knihovny
ve Velké Chuchli, ale všech poboček Městské knihovny v Praze. Knihovna ve Velké Chuchli má otevřeno v úterý, středu a čtvrtek od 13 do 18 hod.
Knihovna ve Velké Chuchli letos slaví 90 let své činnosti. Městská knihovna v Praze spolu s chuchelským kronikářem Mgr. Hromádkou připravuje malou výstavu 90. výročí chuchelské knihovny. Bude probíhat od 5. dubna do
5. května 2011. Přijďte se podívat, jste srdečně zváni.
V souvislosti s výstavou knihovna také připravuje pro děti výtvarnou akci. Děti
mají možnost účastnit se tvorby ilustrované „knihy“ Chuchelské pověsti v obrazech. Podrobnosti o projektu se zájemci dozví v knihovně, družině nebo ve škole
či školce. Své práce mohou děti odevzdávat do 25. března v knihovně. Společné
dílo, „knihu“ Chuchelské pověsti v obrazech, si budou moci prohlédnout návštěvníci výstavy.
A. Jelínková, knihovnice
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CHATOVÁ OSADA „LAHOVSKÁ“ A „TŘEŠŇOVKA“
V prvním a druhém týdnu měsíce února došlo v chatové osadě „Třešňovka“
a „Lahovská“ k vykradení několika chat – konkrétně se číslo pohybuje okolo
12 chat, ale toto číslo se může s realitou rozcházet, neboť ne všichni poškození
objektu nahlásili.Vzhledem ke skutečnosti, že chaty byly vykradeny v nočních hodinách, bylo zde Městskou policií, i ve spolupráci s místním oddělením Policie ČR
Barrandov provedeno několik pěších nočních kontrol, kterým přes den sekundovaly kontroly prováděné Jízdní skupinou OŘ MP Prahy 5.
Během těchto kontrol se hlídky MP zaměřovaly na monitorování pohybu podezřelých osob, za využití moderní techniky ( přístroje pro noční vidění ) bylo
v oblasti chatové osady „Třešňovka“ zkontrolováno celkem 16 osob, chovajících
se v nočních hodinách podezřele. Hlídky dále monitorovaly přilehlé okolí osad
v časovém rozmezí od devatenácté do čtvrté hodiny ranní, často bez zanechání
tzv. mrtvého místa v hodinách mezi půlnocí a jednou hodinou ranní.
V průběhu našeho působení v oblasti se bohužel nepodařilo pachatele krádeží
zadržet, nicméně bylo na místě zjištěno, často ve spolupráci s místními chataři,
několik poznatků, které MP předala Policii ČR. Pozitivní věcí je, že během našich
kontrol v oblasti nedošlo k vykradení dalších chat.
Tímto bych chtěl apelovat na majitele chat v osadě Třešňovka, aby i při jednodenním opuštění chat, využívali co nejvíce možnosti zajištění chat proti násilnému vniknutí.
Kompletní přehled rozložení hlídek od 11.2.2011 do 28.2.2011
Datum
11.2.2011
12.2.2011
13.2.2011
14.2.2011
15.2.2011
16.2.2011
17.2.2011
18.2.2011
19.2.2011
20.2.2011
21.2.2011
22.2.2011
23.2.2011
24.2.2011
25.2.2011
26.2.2011
27.2.2011
28.2.2011

Denní hlídka
Pší hlídka + auto
Auto
Jízdní skupina + pší hlídka
Auto + pší hlídka
Auto
Auto
Auto
Jízdní skupina + pší hlídka
Auto
Jízdní skupina
Jízdní skupina + pší hlídka
Auto + pší hlídka
Auto + pší hlídka
Auto + pší hlídka
Auto + pší hlídka
Jízdní skupina
Jízdní skupina
Pší hlídka

Noní hlídka
Auto
Auto
Auto
Pší hlídka
Pší hlídka
Auto
Pší hlídka
Pší hlídka
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Pší hlídka
Auto
Auto
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CHUCHELŠTÍ BENJAMÍNCI WELLNES TÝMU
ZÍSKALY 1. MÍSTO
V sobotu 19.2.2011 se ve sportovní hale v pražské Základní škole Petřiny - Jih
konal první závod sezony - Wellness týmy. Soutěž wellness týmů je předstupeň
soutěže fitness týmů a kromě pohybové skladby se soutěží ještě ve dvou dovednostních disciplínách - přeskoky přes švihadlo a „kobereček“. Výsledné pořadí se
tvoří ze součtu všech tří výsledků - skladba, švihadlo a kobereček.
Chuchelský oddíl sportovního aerobiku Aerobic Team Chuchle měl v soutěži
zastoupení v nemladší věkové kategorii - Benjamínci (4 - 7 let). Osmičlenný wellness tým soutěžil ve složení: Kristina Dudášová, Sára Fryšová, Karina Gren, Sandra
Maříková, Lucka Pospíchalová, Natálka Smíšková, Johanka Sýkorová, Adéla
Vlčková.
Hned na začátku soutěže jsme splnili obě dovednostní disciplíny s celkem slušným výsledkem. Poté nás čekala dvě soutěžní kola skladby. V prvním kole děvčata
udělala pár drobných chybiček v provedení, ale druhé - finálové kolo se jim povedlo skvěle :-). V celkovém hodnocení a po součtu všech tří disciplín se chuchelský
wellness tým nejmenších umístil na výborném prvním místě. Děvčata dostala zlaté
medaile a věcné ceny od sponzorů.
Start Aerobic Teamu Chuchle do nové sezony se povedl opravdu na výbornou.
Čekají nás další soutěže nejen Wellness týmů. ale také fitness týmů a sportovního aerobiku, máme před sebou nominační závody před Mistrovstvím Evropy
a Mistrovstvím světa. Sezona 2011 bude opravdu velmi zajímavá a náročná. Také
v nových prostorách se děvčatům cvičí skvěle.
Veronika Buriš
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SK ČECHOSLOVAN CHUCHLE INFORMUJE
SK Čechoslovan Chuchle pořádá stálý nábor dětí rok narození 2003 a mladší,
každý čtvrtek od 15,30 do 16,30 hodin v Základní škole Charlotty Masarykové ve
Velké Chuchli.
Za SK Čechoslovan Chuchle trenér Luděk Forman - tel. 602 362 645

LESNÍ MATEŘSKÝ KLUB MEZI STROMY INFORMUJE
Od září roku 2011 začne fungovat v areálu zookoutku Malá Chuchle Lesní
mateřský klub Mezi stromy (dalo by se to i nazvat Lesní mateřskou školou).
Klub bude určen pro děti mateřského věku z celé Prahy, ale rádi bychom
upřednostnili místní – z Chuchle, ze Slivence, Barrandova a Zbraslavi.
Další informace o projektu naleznete na http://www.mezi-stromy.cz/
Ing. Václav Nejman, Vedoucí střediska Lesy hl.m. Prahy

DOSTIHOVÁ SEZÓNA STARTUJE 3. DUBNA
(zla) První dubnovou neděli bude na chuchelském závodišti zahájena dostihová sezóna 2011. Pořadatelé naplánovali celkem 21 nedělních termínů, během
nichž se uskuteční 168 dostihů. Pro občany Velké Chuchle, kteří v letošním roce
dovrší minimálně 60 let věku budou na MÚ opět zdarma připraveny karty Klubu
Patriot, které slouží jako celosezónní vstupenky pro danou osobu. Premiérový den
sezóny proběhne pod záštitou starosty MČ Velká Chuchle pana Martina Melichara a součástí odpoledne bude dostih s tradičním názvem Cena Velké Chuchle.
Otevíracího odpoledne sezóny se zúčastní také aktéři filmu Czech Made Man,
který přijde do kin koncem dubna a jehož některé scény se natáčely právě na
chuchelském závodišti.
Závodiště i nadále pokračuje v rozšiřování návštěvnické nabídky zejména pro
rodiny s dětmi – ty do 15 let mají vstup zdarma, mládež do 18 let platí poloviční
vstupné. Pro nejmenší jsou připraveny bezplatné jízdy na ponících, venkovní hřiště, krytý koutek Hříbátka s komponovaným programem a soutěžemi o ceny, suvenýry či brožurka „Dostihová angličtina“. V přízemí tribuny byla zřízena místnost
s přebalovacím pultem a pro klidnější prožití odpoledne si lze v dětském koutku
bezplatně zapůjčit dětskou sedačku.
Jarní termínová listina (všechny programy začínají ve 14 hodin a obsahují osm
rovinových dostihů):
neděle 3. dubna – Den pod záštitou starosty V. Chuchle, Velká cena AUTO HASE
neděle 10. dubna – Velká dubnová cena Factoringu ČS
neděle 17. dubna – The 10th British Racing Day
neděle 24. dubna – Den s Dopravním podnikem Praha
neděle 8. května – 63. Jarní cena klisen, mezinárodně obsazený klasický dostih
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neděle 15. května – 90. Velká jarní cena Holdingu Rabbit, mezinárodně obsazený
klasický dostih
neděle 22. května – 62. Velká květnová cena
neděle 29. května – GP de la Francophonie Economique
neděle 5. června – 60. Velká červnová cena, příležitostné razítko ke 100. výročí
letu Jana Kašpara
neděle 12. června – Den s Městskou policií Praha
neděle 26. června – 91. Fortuna České derby: mezinárodně obsazený, nejprestižnější klasický dostih, vrcholný den sezóny 2011.

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
UPOZORNĚNÍ
Úřad městské části Praha - Velká Chuchle upozorňuje své občany, mající
v držení psa, na povinnost vyplývající ze zákona č. 565/1990 Sb.o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů, uhradit

N E J P O Z D Ě J I do 31. března 2011
místní poplatek ze psů
Za nedodržení tohoto termínu budou majitelé psů penalizováni.
Držitelé psů, kteří měli v roce 2009 a 2010 úlevu od poplatku z důvodu
čipování musí již v roce 2011 platit.
Přihlášení psa, úhradu poplatku, vyzvednutí poštovní poukázky či evidenční
známky lze provést na odboru smluv, daní a poplatků ÚMČ Velká Chuchle :
pondělí a středa: 8,00 - 12,00 13,00 - 17,30 hod.
čtvrtek :
8,00 - 11,00 hod.
Ing.Eva Šmejkalová odbor smluv, daní a poplatků
ÚMČ Praha – Velká Chuchle, tel. 257 940 326
HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V
ROCE 2011, URČENÝCH POUZE NA BIOODPAD (ROSTLINNÝ ODPAD).
Datum
16.4.2011
sobota

Místo přistavení
Čas přistavení
Velká Chuchle, Náměstí Omladiny
9.00 – 12.00
Velká Chuchle, Nad Libří
9.00 – 12.00
Velká Chuchle, osada Lahovská (ul. Polní)
9.00 – 12.00
Malá Chuchle, proti č.p. 13
9.00 – 12.00
Důrazně upozorňujeme, že je třeba využít kontejnery pouze pro rostlinný
odpad – v případě porušení budou ukládány pořádkové pokuty.
Tento projekt je hrazen z prostředků hl. m. Prahy.
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
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CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
INFORMACE PRO OBČANY KE SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území ČR sčítání lidu, domů
a bytů. Sčítání upravuje zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání
se koná jednotně v roce 2011 ve všech členských státech Evropské unie podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 763/2008.
Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem k němuž se vztahují všechny
zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25. a 26. března 2011.
V této souvislosti upozorňujeme všechny vlastníky domů na povinnost
označit budovy číslem popisným a orientačním (u rekreačních objektů číslem evidenčním).
Další informace o sčítání budou průběžně zveřejňovány ve vývěskách i na
našich webových stránkách.
ÚMČ Praha – Velká Chuchle

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
Blahopřejeme těm občanům,
kteří oslavili v měsíci březnu
významné životní jubileum:

Věra Nosková,
Věra Slavíková,
Marie Kancnýřová,
Karel Vojta,
Věra Prachová
Do dalších let jim přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody.
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1. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

85min.

(USA)

GULIVEROVY CESTY

16. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

115min.

(USA)

VARIETÉ

Komediální píbh obyejného chlápka, podle klasické pohádky Jonathana
Swifta, který bhem výpravy na Bermudy ztroskotá a dostane se do dosud
neobjevené zem Lilipután. V hlavních rolích Jack BLACK, Jason SEGEL,
Emily BLUNTOVÁ, Billy CONNOLLY, Amanda PEETOVÁ.

Píbh hudební popelky z malého msteka, která si splní své sny a dostane
Se až na prkna velkého byznysu. V hlavních rolích muzikálu CHER, Kristina
AGUILERA, Eric DANE, Peter GALLAGHER, Alan CUMMING.
Ocenní: Zlatý globus za nejlepší pvodní píse.

Vstupné 70,- K

Vstupné 70,- K

Mládeži pístupno

2. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

100min.

(USA)

Mládeži pístupno

17. nedle - 17 a 1930 hodin

MLU

100min.

(R)

NEVINNOST

CIZINEC
Píbh amerického turisty, kterého lehkovážný flirt s cizinkou bhem výletu
po Evrop nevdomky zaplete do sít intrik, romantiky a nebezpeí.
V hlavních rolích Angelina JOLIEOVÁ, Johnny DEPP, Paul BETTANY,
Timothy DALTON, Steven BERKOFF.

Cesta z vrcholu na absolutní dno mže být velmi rychlá. Nkdy staí jediná
vta a všechno, co jste budovali, se zhroutí jako domeek z karet, zvlášt když
elíte obvinní z tžkého zloinu. V hlavních rolích Ondej VETCHÝ, Aa
GEISLEROVÁ, Ludk MUNZAR, Alena MIHULOVÁ, Anna LINHARTOVÁ.

Vstupné 70,- K

Vstupné 80,- K

Mládeži pístupno

3. nedle - 16 a 19 hodin

MLU

100min.

(SR/R)

Mládeži pístupno

22. pátek - - 19 hodin

TIT

SVTLA V SOUMRAKU

NICKIHO RODINA

80min.

(FIN)

(FK)

Nový film o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním poselství, pináší dosud
nezveejnná fakta, svdectví a osudy nov objevených „Wintonových dtí“.
Je to film o tom, jak píklad jednoho lovka i po 70 letech dokáže inspirovat
lidi a mnit dnešní svt. V hlavních rolích Michal SLANÝ, Klára ISSOVÁ,
Joe SCHLESINGER, reportér stanice CBC, který je prvodcem filmu.
Film je uvádn v roce 101. výroí narození Nicholase Witona

Píbh muže, který je zamstnán jako noní hlída a jeho život se odvíjí
v nudném kolobhu každodenní rutiny, kterou drasticky naruší krásná, ale
ledov chladná blondýna. Zlomí mu srdce a zatáhne ho do „velkého“ svta
zloinu. V hlavních rolích Janne HYYTIÄINEN, Maria HEISKANENOVÁ,
Maria JÄRVENHELMIOVÁ, Ilkka KOIVULA. Jako pedfilm 15 min.
dokument FINSKÁ ZIMA (pírodní a kulturní zajímavosti Finska)

Vstupné 75,- K

Vstupné 70,- K, lenové FK 50,-K

Mládeži pístupno

8. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

80min.

(USA)

Nový animovaný komediáln-dobrodružný zábavný píbh, u kterého se
budou bavit dti i dosplí, dává nejslavnjšímu píbhu lásky na svt od
Williama Shakespeara nový rozmr.
Vstupné 70,- K

Mládeži pístupno
TIT

140min.

(USA)

145min.

(ŠPA/MEX)

Liz je moderní žena, která se vydá poznávat a obdivovat krásy svta a souasn
se pokouší znovu najít a probudit své pravé já poté, co jí životní jistoty zcela
rozvrátí rozvod.V hlavních rolích romantického filmu Julia ROBERTSOVÁ,
James FRANCO, Javier BARDEM, Viola DAVISOVÁ, Billy GRUDUP.
Vstupné 70,- K

Mládeži pístupno

24. nedle – 17 a 1930 hodin

BIUTIFUL
Životní píbh bývalého narkomana, který hledá smíení se svým otcovstvím,
láskou, vinou a smrtelností, obklopen nebezpeným podsvtím. Jeho obživa
stojí mimo zákon a obti, které je schopen položit pro své dti, neznají hranic.
V hlavních rolích dramatu Javier BARDEM, Maricel ÁLVAREZ, Hanaa
BOUCHAIBOVÁ, Buillermo ESTRELLA, Eduard FERNÁNDEZ.
Ocenní: Zlatá palma na MFF CANNES za nejlepší mužskou hlavní roli
Vstupné 75,- K

Mládeži nepístupno

10. nedle - 17 a 1930 hodin

Do 12 let nevhodné
TIT

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

GNOMEO A JULIE

9. sobota - 16 a 19 hodin

23. sobota – 16 a 19 hodin

TIT

100min.

(MA/SRN)

BIBLIOTHÉQUE PASCAL

TIT

100min.

(DÁN)

ANTIKRIST
Manželský pár odjíždí na opuštnou chatu v lesích, aby se vyrovnal se ztrátou
jediného syna, který neš astnou náhodou zemel. Divoká píroda však zane živit
podivné a dsivé pedstavy, které prohloubí jejich odcizení, krutost a násilí a
víkend se zane mnit v boj o život. V hlavních rolích hororu Charlotte
GAINSBOURGOVÁ a Willem DAFOE.
Nejskandálnjší snímek na MFF Cannes 2009, kde získala pedstavitelka Cenu
za hlavní ženskou roli.
Vstupné 70,- K

Mládeži nepístupno

29. pátek - 17 a 1930 hodin

TIT

80min.

(FR)

Hlavní hrdinka Mona vypráví nebývale píjemnému úedníkovi na sociálce
svj píbh. Chce totiž získat do pée svou malou dcerku, kterou nechala u
tety, když se vydala na „Západ“ hledat štstí. V hlavních rolích Orsolya
TÖRÖK-ILLYÉSOVÁ, Andi VASLUIANU, Oana PELLEAOVÁ.
Ocenní: Týden ma. filmu - nejlepší film, kamera a cena zahr.kritik

Každý rok tisíce tuák císaských opouští oceán a putují stovky mil pes
arktický ledovec, aby se mohli rozmnožovat. Podívaná na jejich putování je
plná humoru, záhad a odvahy malých tvor vzdorovat drsné pírod.

Vstupné 70,- K

Vstupné 60,- K

15. pátek - 17 a 1930 hodin

Mládeži nepístupno
MLU

80min.

(R)

FIMFÁRUM - DO TETICE VŠEHO DOBRÉHO

PUTOVÁNÍ TUÁK

Mládeži pístupno

30. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

80min.

(USA)

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SN

Závrená ást loutkových adaptací pohádek Jana Wericha , která se skládá
z tchto tí ástí: O klobouku s pérem sojím aneb král ml ti syny
Jak na Šumav obi vyhynuli
Rozum a štstí

Romantická komedie Woodyho Allena humorem ilustruje, jak lehké je ze sebe
udlat blázny pro naše iluze. Vášn, touhy, sny i neklid vykolejí v život nejen
manželský pár, ale i jejich dceru s manželem. V hlavních rolích Anthony
HOPKINS, Antonio BANDERAS, Naomi WATTSOVÁ, Gemma JONESOVÁ.

Vstupné 75,- K

Vstupné 70,- K

DTSKÁ

Mládeži pístupno

PEDSTAVENÍ

3. DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE I

Nedle v 15 hodin

Vstupné 40,-K

10. MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH III

17. KAMARÁDI Z TELEVIZE III

Pokladna otevena 1 hodinu ped pedstavením

Mládeži pístupno

Zmna programu vyhrazena

24. KAMARÁD KRTEEK

email: kinoradotin@email.cz

tel.: 257910322

Nová soukromá mateřská školka
K závodišti (Strakonická) 73, Praha 5
Přijímáme děti ve věku od 2 – 7 let,
nabízíme anglicko-český program zaměřený na výchovu ke zdravému životnímu stylu
pro nejmenší, přípravu na vstup do základních škol a širokou škálu zájmových kroužků
(jazykových, výtvarných, hudebních, hudebně-pohybových apod.).

Přijďte se podívat na Dny otevřených dveří, které se konají
vždy v úterý 1.3., 8.3., 15.3. a 22.3.2011 od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Zápisy do školky jsou od 1.3.2011 každé pondělí a středu od 8.00 do 16.00 hod.,
je možné se také domluvit individuálně. tel. 739 560 407–ředitelka Mgr. Markéta Machová
spravce@skolkaeldorado.cz, více na www.skolkaeldorado.cz
Těšíme se na vás i vaše děti.
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