CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ
Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

04/2011

MASOPUSTNÍ PRŮVOD PROŠEL CHUCHLÍ
LETOS JIŽ POPÁTÉ

STAROSTA INFORMUJE
Z důvodu obsáhlého zápisu č. 7/2011 z jednání ZMČ ze dne 28.2.2011
zveřejňujeme pouze usnesení č. 7/2011. Celé znění zápisu najdete na našich
webových stránkách nebo je rovněž k nahlédnutí na sekretariátu ÚMČ.
Děkujeme za pochopení.
Usnesení č. 7/2011
ze 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 28.2.2011
Zastupitelstvo městské části:
7/0 schvaluje:
program zasedání ZMČ schvaluje:
přijetí hosta p. Patery - předsedy klubu Patera Citroen klub
neschválilo:
zápis č. 5/2011 ze dne 17.1.2011, ověřený p. Freslem
schválilo:
doplněný zápis č. 5/2011 ze dne 17.1.2011, ověřený p. Petrem
7/1 bere na vědomí
informace starosty dle bodu 1 zápisu 7/2011
7/2 schvaluje
dle žádosti p. Patery uspořádání závodů do vrchu na trati Velká Chuchle - Slivenec
dne 10.9.2011 s tím, že bude zkrácena trať a posunut start závodu (v úrovni nájezdu do lesa z ul. Starochuchelská) a MČ obdrží jako kompenzaci 100,- Kč za každého účastníka.
Úkol: Ing. Petr-odpověď na žádost
Termín: ihned
7/3a schvaluje,
na základě doporučení FV, návrh na požádání o investiční dotaci 17 milionů Kč
z rezervy Hl. m. Prahy na přístavbu budovy ZŠ případně s využitím pro MŠ.
Úkol: starosta-předložení požadavku na MHMP
Termín: do 15.3.2011
7/3b schvaluje,
na základě doporučení FV, návrh na požádání o investiční dotaci 5 mil. Kč z rezervy Hl. m. Prahy na projekt Vybudování občanské vybavenosti pro „Nové centrum
MČ Velká Chuchle„.
Úkol: starosta-předložení požadavku na MHMP
Termín: do 15.3.2011
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7/4 bere na vědomí
„Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření MČ Praha - Velká Chuchle“
ze dne 15.02.2011.
7/5 bere na vědomí
zápis z 2.dílčího přezkoumání hospodaření, které provedla kontrolní skupina
MHMP v MČ Praha - Velká Chuchle, dokladově v ÚMČ Praha - Velká Chuchle ve
dnech 01.11.2011 - 14.01.2011 za období od 01.11.2010 - 30.11.2010.
7/6 schvaluje,
aby starosta MČ Praha - Velká Chuchle převzal záštitu nad dostihovým dnem,
který se koná 03.04.2011 pod názvem 86.ročník AUTO HASE Gomba handicap
s tím, že MČ zajistí čestné ceny pro majitele, trenéra a jezdce vítězného koně pro
dostih s názvem Cena Velké Chuchle.
Úkol: starosta
Termín: do 3.4.2011
7/7 schvaluje
„Jednací řád ZMČ Praha-Velká Chuchle“ s účinností od 1.3.2011.
Úkol: členové ZMČ
Termín: průběžně
7/8a bere na vědomí
informaci ředitelky MŠ Velká Chuchle pí. Kučerové o zápisu dětí do MŠ Velká
Chuchle pro školní rok 2011/2012, který bude dne 04.05.2011 od 10,00 hod. do
17,00 hod.
7/8b schvaluje
„Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Velká Chuchle pro školní rok
2011/2012“ /viz příloha č. 1 usnesení 7/2001/.
Úkol: řed. Kučerová
Termín: od 4.5.2011
7/8c schvaluje
rozdělení zisků z doplňkových činností ZŠ a MŠ za rok 2010 následovně:
1. z celkové částky ZŠ, která činí 27.377,66,- Kč, rozdělit na částku 5.477,66,- Kč
do Rezervního fondu (20 %) a na částku 21.900,- Kč (80 %) do Fondu odměn.
2. z celkové částky MŠ, která činí 28.520,- Kč, rozdělit na částku 5.704,- Kč do
Rezervního fondu (20 %) a na částku 22.816,- Kč (80 %) do Fondu odměn.
Úkol: Ing. Svobodová-odpověď ZŠ, MŠ
Termín: do 15.3.2011
7/8d schvaluje
realizaci příštavby ZŠ Velká Chuchle - 4 třídy za předpokladu získání dotace
z MHMP nebo jiných finančních prostředků s tím, že pověřuje starostu předlože-
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ním demografického vývoje v budoucích letech.
Úkol: Ing.arch. Vokurka - realizace přístavby
Termín: dle finančních možností
Úkol: starosta-demografický vývoj

Termín: do 28.3.2011

7/9a usnesení k bodu 7/9a na odprodej části pronajatých pozemků parc. č.
1027/2 (cca 328 m2) a parc. č. 1189 (cca 95 m2) v k.ú. Velká Chuchle panu Tvrzskému nebylo přijato.
Úkol: Ing. Svobodová-odpověď p. Tvrzskému
Termín: do 15.3.2011
7/9b usnesení k bodu 9b po novém projednání nebylo přijato - ZMČ nesouhlasí s revokací bodu 6/9c usnesení 6/2011 ze dne 31.1.2011 na odkup části
pozemku parc. č. 988/32 v k.ú. Velká Chuchle.
Úkol: Ing. Svobodová-odpověď žadatelce
Termín: do 15.3.2011
7/9c nebylo přijato usnesení k bodu 9c na pronájem nebytových prostor paní
Buriš s tím, že ZMČ připouští možnost přístupu do kotelny přímo z pronajatých
prostor.
Úkol: Ing. Šmejkalová-odpověď p. Buriš
Termín: do 15.3.2011
7/9d revokuje
bod č. 4/5.9 usnesení 4/2010 nového ZMČ ze dne 20.12.2010, kterým byla
schválena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce a.s. na přeložky kabelového vedení VN za cenu dle znaleckého posudku
v celém rozsahu.
schvaluje
nové znění budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností) PREdistribuce, a.s. na přeložky kabelového vedení VN v rámci stavby „Praha 5 - Velká
Chuchle, Na Hvězdárně, TS, kVN a kNN“ a to bezúplatně.
Úkol: starosta- podpis smlouvy
Termín: ihned
7/9e schvaluje
odložení projednávání nabídky společnosti FINEP na darování bývalé staveništní
komunikace (resp. asfaltového povrchu), kterou vybudoval v lokalitě Lahovská.
pověřuje
majetkový výbor, aby do příštího jednání zastupitelstva doplnil podklady o předání
komunikace s případnými dopady na městskou část.
Úkol: p. Matl-předseda výboru
Termín: do 28.3.2011
7/10 schvaluje
Jiřího Kodeta, Davida Vokurku, Viktora Čahoje a Marka Malého jako členy redakč-
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ní rady Chuchelského Zpravodaje.
Úkol: Mgr. Linhart

Termín: průběžně

7/11 schvaluje
doplnění členů výboru strategie a komunikace p. Jiřím Kodetem a p. Davidem
Vokurkou.
Úkol: Mgr. Linhart
Termín: průběžně
7/12 usnesení k bodu č. 12 nebylo přijato a návrh společnosti NIKA ATELIER
na úpravu územního plánu - posunutí komunikace mezi ulicemi Mezichuchelská
a Strakonická nebyl přijat.
Úkol: stavební odbor - odpověď
Termín: do 15.3.2011
7/13 schvaluje
ZMČ schvaluje rozšíření počtu členů kontrolního výboru o dva nové členy, kteří
projevili zájem o členství v předmětném výboru, a to p. Lumír Kábrt, Ing. Hana
Lošťáková
Úkol: Mgr. Dudášová
Termín: průběžně
7/14 bere na vědomí
závěrečnou diskusi dle b. 14 zápisu 7/2011
Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Mgr. Martin Melichar, starosta
Ověřovatelé:
Ing. Jiří Petr
zástupce starosty
Ing. arch. David Vokurka
zástupce starosty
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CHUCHLE A RADOTÍN MAJÍ JEDNY Z NEJLEPŠÍCH
INTERNETOVÝCH STRÁNEK V PRAZE
Při slavnostním ceremoniálu byly 23. 3. 2011 za účasti 1. náměstka primátora
hl. m. Prahy Karla Březiny vyhlášeny pražské výsledky krajského kola soutěže
ZLATÝ ERB o nejlepší webové stránky. Letos se poprvé v historii umístily na stupních vítězů dvě městské části z našeho regionu a to Velká Chuchle a Radotín.
Pořadí dle soutěžních kategorií
Nejlepší webová stránka města:
1. Praha 2 (http://www.praha2.cz)
2. Praha 12 (http://www.praha12.cz)
3. Praha 16 (http://praha16.eu)
(soutěže se účastnilo 13 městských částí)
Nejlepší webová stránka obce:
1. Praha - Dubeč (http://www.praha-dubec.cz)
2. Praha - Velká Chuchle (http://www.chuchle.cz)
3. Praha - Dolní Měcholupy (http://www.dolnimecholupy.cz)
(soutěže se účastnilo 11 městských částí)
Nejlepší elektronická služba:
1. Praha 6: eAukce
2. Praha 13: e-UtilityReport – vyjadřování k existenci sítí
3. Praha 9: Unikátní mapa pro občany a podnikatele
Cena veřejnosti:
Praha - Dolní Měcholupy
Ocenění přebrala v rezidenci primátora za MČ Praha 16 delegace vedená radním Ing. Petrem Binhackem, za Velkou Chuchli pak delegace vedená starostou
Mgr. Martinem Melicharem.
Tentokrát odborná porota u webu mcpraha16.cz ocenila zejména grafiku webu,
množství informací a naopak kritizovala absenci archivu úřední desky a horší přístupnost pro slabozraké.
U Velké Chuchle (její stránky byly v loňském roce na prvním místě) - kladně hodnotili povinně zveřejňované informace a úřední desku, příjemné ovládání a kritizovali neaktuální doplňkové informace, absenci kontaktů na úředníky, žádné informace o možnostech ubytování a stravování, nefunkční fulltextové hledání,
neexistenci informací v angličtině.
Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář
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MASOPUSTNÍ PRŮVOD PROŠEL CHUCHLÍ LETOS
JIŽ POPÁTÉ
V SOBOTU 26.BŘEZNA DOPOLEDNE SE PŘED MÍSTNÍ SOKOLOVNOU V HOJNÉM POČTU SEŠLI VŠICHNI MALÍ A VELCÍ PŘÍZNIVCI JARNÍHO VESELÍ VE FORMĚ 5. MASOPUSTNÍ PROCHÁZKY S TRHY, TOMBOLOU, TRAMPOLÍNOU A VÝTVARNÝMI DÍLNAMI, pořádané TJ Sokol Chuchle za významné podpory sponzorů.
Díky letošnímu datu jarních prázdnin došlo k posunu konání této již tradiční akce
na konec března. Počasí nám všem velmi přálo a tak nic nebránilo tomu, aby celý
den proběhl podle naplánovaného programu. V 10 hodin dopoledne se maškarní
průvod plný pohádkových bytostí vydal po své „tradiční“ trase Mrázovkou, Strmým vrchem a Cihelnou, aby navštívil všechny, kteří nás pozvali ke svým dveřím
na masopustní pohoštění. V čele průvodu se vezly děti na vozíku, taženém koníky
pana Poupěte. Pohostinné hospodyně a hospodáře řádně vytančili medvěd s cikánkou za doprovodu našich „starých známých“ a opět báječných hudebníků.
Všechny dobroty se hostitelům povedly, nabídka byla široká – od sladkých koláčů
po zelníky, uzené maso, sulc a ž po skvělé a vtipně zavěšené jitrnice na stromě
jako z pohádky. U svých domovů nás uvítali Hrickovi, Plhoňovi, Trnobranští, Pokorní, Svobodovi/Havlíčkovi/, Krištůfkovi, Kultovi a Dostálkovi, Pavlasovi, Vlasákovi,
Humlovi a Malatincovi. Poslední zastávka byla na guláši v restauraci „U Václava“.
Odpolední program jarní chuchelské oslavy pokračoval na sokolské zahradě
trhy, v sokolovně byla umístěna velká trampolína zapůjčená od chuchelských hasičů a zároveň zde probíhaly výtvarné dílny pod vedením paní Plhoňové – korálkování a paní Schröderové se synem Maxem – výroba sportovních odznaků s vlastním vzorem. Odpoledne se otevřely jarní trhy, na kterých vedle trhovců prodávaly
své vlastní výrobky děti z mateřské školy a děti ze 4. třídy základní školy za pomoci svých učitelek a rodičů. K veselé náladě přispěla určitě pestrá tombola, kde vyhrával každý los.
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Děkujeme sponzorům tomboly a celého masopustního veselí:
Jako první přispěla firma FEMAT a dále pokračovali chuchelští hasiči, Vlasákovi,
Freslovi, Romanovi, EKOSAN, Smolovi, Janoušovi, Samoobsluha-Kotalovi, obchod Divizny, Hanlovi, řeznictví Fatkovi, Vránovi, Jačkovi, Malatincovi, Jeřábkovi,
Nejedlovi, Novotných, paní Uhlíková a Úřad MČ.
Děkujeme Městské policii ČR za pomoc při organizaci průvodu.
Velký dík patří rovněž paní Lence Jirátové a panu Stanislavu Freslovi za velkou
pomoc při půjčení masek, kapele za hraní, zpívání a veselé nápady, Janě Hrickové
a Davidovi Košumberskému za taneční sóla s pohostinnými hospodyněmi a hospodářem, Karolíně Janoušové za přípravu tradičně výborného guláše, Základní
a Mateřské škole za spolupráci, koníkům a panu Poupětovi, dále rodině Jelínkovic
za montáž dřevěných stánků a Honzovi Schönbauerovi a Jirkovi Svobodovi za jejich dopravu, našim hasičům za zapůjčení a montáž trampolíny, cvičitelkám Dáše,
Mirce, Janě, Iloně, Olze, Ince a dětem z 8. Třídy - Karolíně Lexové, Tereze Kulhánkové, Adamovi Schönbauerovi a Míše Hicklové za přípravu.
Za přípravu cukrářských a pekařských výrobků do stánku děkujeme paní Ivaně
Malatincové, Iloně Kněžínkové, Mirce Košumberské, Dáše Kultové, Ince Benešové, Aleně Dostálkové, Janě Jelínkové, Marii Schonbauerové, Ivaně Vernerové,
Haně Jačkové, Jitce Vránové, Evě Růžičkové a Petře Pavlasové.
Těšíme se zase příště na viděnou a na zpívanou s našimi spoluobčany.
Organizátor akce - Výbor TJ Sokol Chuchle
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DĚTI Z NAŠÍ MATEŘINKY VYPROVODILY PANÍ ZIMU
Letos už popáté děti z naší mateřské školy oživily tradici a vyprovodily Paní zimu.
Tuto akci si děti spolu s paní ředitelkou a učitelkami naplánovaly na 5. dubna. Na
rozdíl od loňského roku jim vše vyšlo tak jak mělo. Počasí bylo nádherné a děti za
doprovodu paní ředitelky a učitelek mateřské školy, které nesly vlastnoručně vyrobenou figurínu Morany, došly bez problémů až na břeh Vltavy. Tam se s Paní
zimou rozloučily a Moranu za přednesu jarních básniček i písniček vhodily do
Vltavy, aby odplavala a pro letošek se do Chuchle už nevracela. Tak a teď už jarní
počasí může bez obav přijít…
Text Jana Černá
Foto Jan Zágler
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PŘEKVAPIVÉ VÍTĚZSTVÍ V CENĚ VELKÉ CHUCHLE
Slunečné odpoledne nalákalo 3. dubna 2011 do Auto Hase parku ve Velké
Chuchli přes pět tisíc diváků, kteří se zúčastnili prvního mítinku dostihové sezóny.
Mezi návštěvníky premiérového odpoledne zavítal nečekaně také Karel Gott, který
se zúčastnil i předávání cen vítězům hlavního dostihu - 86. Gomba handicapu.
V dostihu zvítězil Sprinter roku 2010 - čtyřletý hnědák Line Honey (Stáj Mikon,
žokej Tomáš Lukášek), který se dokázal prosadit i pod druhou nejvyšší hmotností
v poli. Line Honey na trati 1200 metrů vyhrál v čase 1:10,11, jímž o rovnou sekundu zlepšil stávající rekord dostihu.
V rámcovém programu zaujala již Cena MČ Praha - Velká Chuchle (Rovina, kategorie: tříletí nezvítězivší), 1600m, dotace 60 000 Kč, ve které zvítězila stylem start
– cíl v čase 01:40,38 BOCOGNANA(FR) – původně s kurzem 16:1 - v sedle s žákem Martinem Laubem (stáj Paradise Park - Neuberg, trenér Filip Neuberg). Cenu
předávali mj. starosta Velké Chuchle Mgr. Martin Melichar a ředitel dostihového
závodiště Jiří Drahoš.
Vedle dostihů byla na závodišti k vidění také
módní přehlídka značky Tonak, autogramiáda
herců ze seriálu Znamení koně a prezentační
akce firmy Auto Hase.
Text i foto Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář
Ceny k dostihu
Čestné ceny do dostihu každoročně věnuje MČ
Praha – Velká Chuchle

Dostih
Vítězi dostihu gratulovali:
starosta MČ Praha – Velká Chuchle Mgr. Martin
Melichar a představitelka
role Adély ze seriálu Znamení koně Kara Němečková.
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V CHUCHLI MÁME MISTRA REPUBLIKY
30. a 31.3.2011 se v Karlových Varech konalo
Mistrovství republiky 5. tříd v ledním hokeji za
účasti týmů: HC Hvězda Praha, Sparta Praha,
Energie Karlovy Vary, Slezan Opava a Rebelové
Havlíčkův Brod. HC Hvězda Praha se stala
MISTREM REPUBLIKY. Ve vítězném týmu hrál
mj. Martin Schönbauer z 5. třídy ZŠ Charlotty
Masarykové (viz foto). Gratulujeme!
Tomáš Hromádka, kronikář

LETOŠNÍ ÚSPĚCHY AEROBIC TEAM CHUCHLE
AEROBIC A FITNESS CUP 2011 - 26. – 27.3.2011, Kladno
Kategorie 8 – 10 let:
3. místo
Fitness Rock
Kristina Čuřínová, Dominika Ebrová, Veronika Frantová, Veronika Košumberská,
Magdaléna Krejčová, Eva Pospíšilová, Sára Škorpíková, Nikol Vosková
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4. místo
Fitness Abba
Kateřina Hricková, Barbora Karbanová, Adéla Klepalová, Petra Křečková, Sabina
Křížková, Tonka Kropáčová, Michaela Skálová, Martina Starýchfojtů, Adéla Šimůnková
Sportovní aerobik - týmy
4. místo
Dominika Ebrová, Veronika Košumberská, Nikol Vosková
10. místo
Veronika Frantová, Kateřina Hricková, Adéla Klepalová, Tonka Kropáčková
Kategorie 11 – 13 let (kadetky)
3. místo
Fitness kadetky
Adéla Bláhová, Barbora Bohatová, Eva Hanzalíková, Alžběta Hrubošová, Daniela
Kolečková, Barbora Křečková, Lucie Samcová, Anna Zajíčková
Sportovní aerobik – jednotlivci ženy
17. místo
Barbora Bohatová
21. místo
Eva Pospíšilová
Kategorie 14 – 16 let (juniorky)
4. místo
Fitness juniorky
Eva Bečvářová, Lucie Čuřínová, Michaela Klepalová, Kristýna Kudrnová, Matylda
Malá, Anna Saslíková, Nikola Ševčíková, Sarah Vegnerová
Kategorie seniorky
3. místo
Fitness seniorky
Táňa Bednářová, Andrea Čečrdlová, Zorka Dušková, Barbora Hovorková, Zdena
Janoušková, Zuzana Scherzlová, Markéta Sílová, Barbora Vavroňová
Sportovní aerobik – jednotlivci ženy
5. místo
Ivana Dvořáková
SWISS OPEN 2011
1- 3.4.2011, Pfäffikon, Švýcarsko
Kategorie 8 – 10 let – sportovní aerobik
1. místo kategorie týmy
Dominika Ebrová, Veronika Košumberská
1. místo kategorie ženy
Dominika Ebrová
Kategorie 11 – 13 let – sportovní aerobik
3. místo kategorie ženy Veronika Košumberská
5. místo kategorie ženy Eva Pospíšilová
7. místo kategorie ženy Barbora Bohatová
Kategorie seniorky – sportovní aerobik
3. místo kategorie ženy Ivana Dvořáková
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PARDUBICE, 2.4.2011
WELLNESS TÝMY – kat. Benjamínci
3. MÍSTO
Kristina Dudášová, Sára Fryšová, Karina Gren, Sandra Maříková, Lucka Pospíchalová, Natálka Smíšková, Johanka Sýkorová, Adéla Vlčková
SOUTĚŽ „B“ – FITNESS TEAM kat. 8-10 let
5. MÍSTO
Kristina Dudášová, Sára Fryšová, Karina Gren, Sandra Maříková, Lucka Pospíchalová, Natálka Smíšková, Johanka Sýkorová, Adéla Vlčková
ŽIJ POHYBEM 2011 2.4.2011, Praha
Kategorie 8 – 10 let
2. místo
Fitness Abba
Kateřina Hricková, Barbora Karbanová, Adéla Klepalová, Petra Křečková, Sabina
Křížková, Tonka Kropáčová, Michaela Skálová, Martina Starýchfojtů, Adéla Šimůnková
Kategorie 11 – 13 let (kadetky)
3. místo
Fitness kadetky
Adéla Bláhová, Barbora Bohatová, Eva Hanzalíková, Alžběta Hrubošová, Daniela
Kolečková, Barbora Křečková, Lucie Samcová, Anna Zajíčková
Kategorie 15 – 20 let
1. místo Fitness seniorky
Táňa Bednářová, Andrea Čečrdlová, Zorka Dušková, Barbora Hovorková, Zdena
Janoušková, Zuzana Scherzlová, Markéta Sílová, Barbora Vavroňová, Anna Durajová, Monika Ziková
3. místo
Fitness juniorky
Eva Bečvářová, Lucie Čuřínová, Michaela Klepalová, Kristýna Kudrnová, Matylda
Malá, Anna Saslíková, Nikola Ševčíková, Sarah Vegnerová
Veronika Buriš, trenérka
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TANEČNÍ STUDIO FANTASY DC - TROJNÁSOBNÍ
MISTŘI A VÍCEMISTŘI PRAHY 2011!
Dne 26.3.2011 bylo odstartováno velké taneční tour formací - regionální mistrovství Prahy pod názvem „Taneční skupina roku“.
Náš klub měl zde pět soutěžních formací. Dětská kategorie se utkala v disciplíně
hip hop a freestyle formacích kde obsadila příčky nejvyšší.
1.MÍSTO - „Trafic street jam“ - hip hop - děti
1.MÍSTO - „Drums in Jamaica“ - freestyle - děti
2.MÍSTO - „Micky Mouse in da house“ - hip hop - naši nejmenší
Juniorská a hlavní kategorie se se svou konkurencí poprala a udělala všem
radost v podobě krásného umístění.
1.MÍSTO - „ Hard style“ - hip hop - junioři
4.MÍSTO - „ This is the moment“ - hip hop - dospělí
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM TANEČNÍKŮM ZA ÚŽASNÝ ZÁŽITEK, KRÁSNÉ
VÝKONY, REPREZENTACI KLUBU A PŘEJEM HODNĚ ÚSPĚCHŮ DO DALŠÍCH SOUTĚŽÍ!!
O činnosti našeho klubu se můžete více dozvědět na WWW.FANTASYDC.CZ
Eva Filipová,
hlavní trenér
- Fantasy DC Praha
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ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
Zápis děti do Mateřské školy Na Cihelně 456/17, Praha 5 – Velká Chuchle pro
školní rok 2011/2012 se bude konat
ve středu 4. května 2011 od 10.00 do 16.30 hodin.
A. Kučerová, ředitelka MŠ

SLUŽBA MĚSTSKÉHO STRÁŽNÍKA V CHUCHLI:
ZA SEZÓNU NAJEZDÍ NA KOLE PŘES 2000 KM!
Zahrádkářská, chatařská i sezóna výletů je tady. Platí to nejen pro lokalitu
Malé a Velké Chuchle. Na pořádek tady dohlížejí rovněž strážníci-okrskáři
Ivo Trojanský a Michal Kadlec. Právě s prvním z nich jsme se vydali na
pochůzku Chuchlí.
Chatové kolonie strážníci kontrolují téměř denně. Ivo Trojanský má na starosti
také lokalitu Chuchelského háje, oblíbeného cíle nejen místních, ale lidí z celé
Prahy. „Jistě, o sezóně je to tady plné lidí. Ne všichni ale k nám do Chuchle přicházejí za odpočinkem a krásnou přírodou. Poslední dobou musím více řešit problémy na hřbitově. Vandalové tady rozbíjejí výzdoby hrobů,“ říká strážník Trojanský.
Občas se Chuchelský háj stává i útočištěm pro narkomana aplikujícího si drogu.
Na jedno takové místo jsme společně narazili. Narkomani tu po sobě nechali
injekční stříkačky a další zbytky kontaminovaného materiálu. „Tohle vidíme opravdu neradi, ale bojujeme proti tomu ze všech sil. Odpad sbíráme a předáváme
k bezpečné likvidaci,“ upozorňuje Trojanský.
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Aby strážníci z Chuchle stihli ve svých okrscích co nejvíce, kromě pěších pochůzek využívají v zimě služební auta, od jara do podzimu potom motocykl. „Já jsem
vášnivý cyklista, tak dávám přednost kolu. Zprvu našlapu za směnu tak 30 kilometrů, v plné sezoně 60 i více. Od dubna do září to minulý rok dělalo kolem dvou tisíc
kilometrů,“ vysvětluje Trojanský. Je na kole vidět nejen přímo v Chuchelském háji,
ale také na cyklostezkách. Tady už nejsou s cyklisty problémy. „Pravda, občas se
stávalo, že cyklostezkou kolem Vltavy si usnadňovali cestu řidiči, když Strakonická
byla ucpaná auty, ale podařilo se nám situaci hodně zlepšit,“ je přesvědčen chuchelský strážník. Stejně ale považuje za nejdůležitější každodenní kontakt s místními lidmi. „Já jsem se sem přestěhoval, jsem tady doma,“ řekl Trojanský.
Jana Přikrylová
vedoucí Od. komunikace s veřejností Mě Policie hl.m. Prahy

CHUCHELSKÁ KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
ELEKTRONICKOU ČTEČKU
Od 5. dubna do 5. května se koná v chuchelské knihovně výstava k 90. výročí
vzniku místního organizovaného půjčování knih. Představeny jsou dokumenty
z posledních patnácti let činnosti knihovny, výrobky z výtvarných dílen a publikace
z fondu knihovny týkající se historie a současnosti Malé a Velké Chuchle. Hned po
otevření výstavy vyvolaly velký zájem dvě knihy pověstí z Malé a Velké Chuchle,
které knihovnice sestavily z obrázků, které k desítce krátkých místních pověstí
namalovaly děti z chuchelských škol. Práce dětí i celou výstavu si se zájmem prohlédl i starosta MČ Praha – Velká Chuchle Mgr. Martin Melichar. Při příležitosti výstavy představuje chuchelská knihovna i technologickou novinku – elektronickou
čtečku dokumentů, na které je pro příležitost výstavy zdigitalizováno několik historických dokumentů o Velké Chuchli (např. část monografie Smíchovsko a Zbraslavsko z roku 1898 nebo Ruthovy Kroniky královské Prahy a obcí sousedních
z roku 1904).
Text i foto
Mgr. Tomáš Hromádka,
kronikář
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CHUCHELSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE

Vážení čtenáři,
v 1. čtvrtletí 2011 jsme pro vás zakoupili do knihovny Velká Chuchle tyto nové knihy:
Knihy pro dospělé:
Beletrie
Mayle, Peter: Podfuk jako víno
Další z charakteristických románů anglického autora, tentokrát s detektivní zápletkou, v němž opět vyjadřuje svůj vřelý vztah k francouzské krajině, kuchyni, vínům
a gastronomickým specialitám.
Nowak, Helmuth: Krvavý Sevastopol
Páté pokračování románové série z kavkazské východní fronty z období druhé
světové války zachycuje další osudy poddůstojníka Ericha Breitnera.
Mantelová, Hilary: Wolf Hall
Rozsáhlý historický román současné úspěšné britské autorky, oceněný prestižní
Bookerovou cenou za rok 2009, zachycuje bouřlivé události na počátku šestnáctého století v tudorovské Anglii.
Keyesová, Marian: Nejjasnější hvězda na obloze
Román o životě obyčejných Dubliňanů, o jejich radostech, starostech a srdečních
záležitostech.
Tylorová, Lulu: Dědičky
Příběh tří sester z vyšší anglické společnosti, které se snaží zachránit zděděný
rodinný podnik před krachem.
Polách, Antonín: Cti otce svého, ale miluj ženu svou
Historický román z doby panování prvních Habsburků na českém trůnu o lásce
a nevítaném manželství Ferdinanda II., Tyrolského, syna císaře a českého krále
Ferdinanda I., a neurozené, ale pozoruhodné Filipy Welserové.
McNamarová, Ali: Láska nebeská z Notting Hill
Náruživá milovnice filmů má před svatbou a netuší, že krátký pobyt v Notting Hillu
jí změní život.
Blažková, Marie: Společnice pro sebevraždu
Román pro ženy odehrávající se v prostředí prvorepublikové smetánky.
Hart, John: Poslední dítě
Psychothriller je situován do města v Severní Karolíně, kde dospívající chlapec
pátrá po své zmizelé sestře.
Adrian, Lara: Polibek půlnoci
Další z dnes tolik oblíbených románů o upírech líčí bizarní milostný vztah upíra
a mladé fotografky v současném světě.
Crosse, Tania: Růže z Cherrybrooku
Román pro ženy z prostředí anglického venkova - odehrává se v divoké krajině
Dartmooru.
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Kessler, Leo: Pochoduj nebo zemři
Další ze série válečných románů populárního britského autora tohoto žánru zachycuje boje německého úderného pluku Wotan během spojenecké invaze na francouzském území v srpnu 1944.
Fiorato, Marina: Mandlová madona
Romantický příběh odehrávající se v Itálii v polovině 16. století. Osudy všech hrdinů jakoby ovlivňoval mandlový sad i jeho plody, stejně hořkosladké jako jejich
zakázaná láska.
Dübell, Richard: Ďáblova bible
Současný německý spisovatel historických románů rozvíjí na pozadí bouřlivých
událostí konce 16. století příběh, související s monumentální rukopisnou knihou
středověku - Ďáblovou biblí.
Hochman, David G.: Omluva Julii
Psychologický román s autobiografickými prvky vypráví o hledání domova po emigraci, místa v životě i odvahy k závaznému vztahu.
Christopher, Paul: Kříž Templářů
Volné pokračování thrilleru Meč Templářů, tentokrát se hlavní hrdinové vydávají na
nebezpečnou cestu do Afriky.
Hachfeldová-Tapukai, Christina: Nebe nad Maralal
Volné pokračování románu S láskou lvice přináší další osudy Christiny, Němky
provdané za keňského válečníka, a jejích střetů mezi tradiční africkou kulturou
a moderním západním myšlením.
Pekárková, Iva: Málo černý Varlata
Svou novou knihu blogů z let 2009 a 2010 autorka nadepisuje „O černobílých
vztazích nečernobíle“ a poskytuje nám svůj pohled, barvitý život a názory na svět
a život, který v etnicky víceméně monolitním Česku příliš neznáme.
Taylor, Patrick: Doktore, teď to chce klid!
Další příhody vesnického lékaře z Irska, mladého doktora Barryho Lavertyna.
Whitton, Hana: Levandulová princezna
Středověká romance o seznámení, lásce a manželství Karla IV. a Blanky z Valois,
jeho první choti.
Whitton, Hana: Anna Česká
Milostný román s historickým pozadím vypráví příběh Anny, dcery Karla IV., která
se ve svých 16ti letech vypraví za nastávajícím manželem Richardem II. do Anglie.
Vondruška, Vlastimil: Apage Satanas!
Další pokračování volného cyklu Hříšní lidé Království českého z doby vlády Přemysla Otakara II.
Jordan, Nicole: Napravit hříšníka
Román odehrávající se na počátku 19. století v Londýně, kde se spolu setkají
Eleanor a okouzlující vikomt Damon. Mladá žena je dokonale šťastná přesně do
okamžiku, kdy se její snoubenec předvede na veřejnosti se svou bývalou milenkou.
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Naučná literatura
Větvička, Václav: Poutník okouzlený rodnou zemí
Vyprávění o pozoruhodných místech České republiky. Půvabná „poutnická knížka“ jako inspirace k poznání rozmanitých koutů rodné země.
Wagnerová, Magdalena: Pražská strašidla a všemožná jiná zjevení
Soubor legend a vyprávění o původu a výskytu pražských strašidel a zjevení.
Bauer, Jan: Podivná úmrtí
Životní osudy a záhadná úmrtí více než 20 známých i méně proslulých postav
českých dějin.
Schreiberová, Jarmila: Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 – 3. díl
Již třetí kniha s medailony osobností, které mají vztah k Praze 5, obsahuje údaje
o životě a díle dané osoby, zajímavosti i obrazový materiál.
Richter, Karel: Statečný život a tajemná smrt podplukovníka Sochora
Životní příběh generálmajora in memoriam Antonína Sochora, významné postavy
československého odboje, velitele samopalníků československého vojska v SSSR
za druhé světové války.
Knihy pro děti a mládež:
Beletrie
Velkolepý Spider-Man
Komiksové zpracování příběhů slavného filmového a literárního hrdiny pavoučího
muže, provázané různými úkoly. Vhodné pro starší děti.
Erlhoff, Kari: Smrtící led (Trojka na stopě)
Napínavý příběh dobrodružství na jednom z nejobtížnějších závodů psích spřežení
na světě. Pro starší školní věk.
Davis, Jim: Garfield velkorysost sama
Další z řady komiksových příběhů o nejoriginálnějším kocourovi na světě potěší
čtenáře všech věkových kategorií.
Davis, Jim: Garfield tuny zábavy
Originální kocour Garfield opět na scéně. Pro čtenáře všech věkových kategorií.
Awdry, W.: O mašince Tomášovi 15
V pořadí již patnáctá pětice příběhů mašinky Tomáše a jeho přátel z nádraží na
ostrově Sodor. Pro předškolní děti.
Jak se Púovi zdálo o slonisku
Krátký příběh o Medvídkovi Pú, kterého děsí noční můry. Text psaný velkými písmeny je určen začínajícím čtenářům a provází jej množství disneyovských ilustrací.
Medvídek Pú jde do školy
Krátký příběh o Medvídkovi Pú a jeho přátelích, kteří se rozhodli ve Stokorcovém
lese zřídit školu. Text psaný velkými písmeny a disneyovskými ilustracemi je určen
začínajícím čtenářům.
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Medvídek Pú jde k lékaři
Krátký příběh o Medvídkovi Pú, který si se svými přáteli hrál na návštěvu u pana
doktora. Text psaný velkými písmeny a disneyovskými ilustracemi je určen začínajícím čtenářům.
Chaloupka z medového perníku (Medvídek Pú)
Dva krátké příběhy o Medvídkovi Pú a jeho přátelích provází množství disneyovských ilustrací. Pro děti od 4 let.
Morris: Daltonovi na svobodě
Bratři Daltonové jako obvykle uprchli z vězení a mají jediný sen - pomstít se muži,
který je dostal za mříže. Není jím nikdo jiný než Lucky Luke, osamělý kovboj, který
střílí rychleji než jeho stín. Komiks pro mládež a starší děti.
Kratochvíl, Miloš: Modrý Poťouch
Veselé vyprávění o protivných strašidlech, která se rodí, aby mezi lidi zasívala nesváry a rozepře. Pro mladší děti.
Eldridge, Jim: Zákopy (můj příběh)
Líčení života chlapce z období první světové války. Vhodné pro starší školní věk
a mládež.
Radoměřská, Terezie: Vánoce pro kočku
Knížka ke zkrácení tajemného, předvánočního adventního času, který je plný očekávání... Vhodné pro děti kolem 10 let, ale potěší jistě i starší.
Machová, Jiřina: Babičko, vyprávěj
Moderní pohádky, které vypráví babička svým vnoučátkům před spaním. Pro děti
do 10 let.
Almond, David: Hra na smrt
Napínavý, lehce fantastický příběh třináctiletého chlapce a jeho přátel se odehrává v opuštěných uhelných dolech. Mnoho lidí před nimi tu zahynulo, zemřou i oni?
Pro starší děti.
Hergé: Šperky madam Castafiore
Další z mnoha neuvěřitelných dobrodružství neohroženého reportéra Tintina, kapitána Haddocka a věrného psa Filuty. Komiksový příběh pro starší děti.
Březinová, Ivona: Medvědí pohádka
Další z mnoha neuvěřitelných dobrodružství neohroženého reportéra Tintina, kapitána Haddocka a věrného psa Filuty. Komiksový příběh pro starší děti.
Trnka, Jiří: Trnkův špalíček
Bohatě ilustrovaný výbor především lidových říkadel, písniček, pohádek, hádanek,
rozpočitadel a pranostik je určen předškolákům a dětem mladšího školního
věku.
Shan, Darren: Demonata
První kniha hororové série pro starší děti. Na rodině Gradyových leží dávné prokletí, dokáže mu Grubbs čelit?
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Neprakta: Přátelé z pravěku
Kreslené komiksové příběhy ze života pravěké rodinky a jejich čtyřnohých přátel.
Pro mladší děti.
Brezina, Thomas: Černá kletba (Dračí meč)
Další fantasy příběh o Leonovi, tentokrát bojuje s kletbou slepého mága. Pro děti
kolem 9 let.
Brezina, Thomas: Zrození rytíře (Dračí meč)
Fantasy příběh Leona, jemuž zelené plnící pero změní úplně život. Vhodné pro děti
kolem 9 let.
Naučná literatura
Krejčí, Vladimíra: Strašná škola a hrozní učitelé
Další kniha z edice Děsné české dějiny přináší odlehčenou formou informace
a zajímavosti o vývoji školství od počátku až po dnešek. Pro starší děti a mládež.
Goldsmith, Mike: Vynálezci a jejich vymazlené vynálezy (Děsivá věda)
Informace a zajímavosti o vynálezcích doprovázejí komiksové ilustrace. Pro starší
děti.
Moje první knížka angličtiny
Obrázkový tématický slovník určený předškolním a mladším školním dětem je zaměřený především na zvířata, květiny, věci doma, jídlo, hračky.
Headová, Honor: Nejlepší průvodce světem domácích mazlíčků
Obrazová publikace přináší informace o oblíbených domácích zvířatech a koních.
Věnuje se zejména nezbytné každodenní péči o zvířecího člena rodiny. Určeno
dětem.
Ardagh, Philip: Lidské tělo
Populárně-naučná příručka z edice Davidův dům přináší mladším dětem zajímavé
informace o fungování lidského těla.
Ardagh, Philip: Dinosauři
Populárně-naučná příručka z edice Davidův dům představí mladším dětem spoustu zajímavostí ze života pravěkých ještěrů.
A. Jelínková, knihovnice

VÝSTAVA PRO KOČKU
Zveme Vás na jarní umisťovací výstavu opuštěných koček. Cílem akce je najít
domov kočkám z útulků a získat krmení pro ty, které si noví majitelé neodnesou.
Vstupenkou na výstavu je konzerva krmení pro kočky, kterou je možné koupit i na
místě.
Co na vás na výstavě čeká?
V Chvalské tvrzi bude k vidění zhruba 150 koček a koťat, která se těší na nový
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domov. Většinou se jedná o bytové mazlíčky, mezi vystavenými zvířaty se ale najdou i kočky vhodné k domku se zahradou. Seznámit se budete moci s kočičími
dorostenci, kteří potěší vaše dítě, i rozšafnými staršími kočkami, které snadno zapadnou do poklidného života většiny rodin.
Všechny vystavované kočky jsou vakcinované a v dobrém zdravotním stavu, který
ještě na místě prověří veterinář. U zvířat starších 8 měsíců je samozřejmostí kastrace. Kočky, jež na výstavě uvidíte, momentálně žijí v některém z 10 soukromých
útulků, převážně v Praze okolí. Právě pro tato zařízení jsou určeny konzervy, které
se získají ze vstupného. Umožní nakrmit další kočky a koťata, dokud se i pro ně
nenajdou vhodné domovy.
Pro děti je přichystán tradiční výtvarný program. Navíc děti, které přinesou na
výstavu vlastnoručně namalovaný obrázek kočky (čtvrtka velikosti A4), mají vstup
zdarma!
Proč umisťovací výstava?
Důvody, proč umisťovací výstavy pořádáme, se dají shrnout do tří bodů:
• zájemci o adopci zvířete oceňují, že si mohou svého budoucího domácího mazlíka vybrat z více než stovky koček různého vzhledu i povahy
• výstava je příležitostí najít dobrý domov pro zvířata z lokalit, kde je o kočky minimální zájem
• krmení, které se vybere na „vstupenkách“ a od sponzorů, zásadním způsobem
pomáhá soukromým útulkům uživit jejich svěřence
Výstavy pro kočku pořádáme již osmým rokem. Akce jsou úspěšné jak z hlediska
návštěvnosti, tak počtem umístěných zvířat. Na výstavě, která v prostorách Chvalské tvrze proběhla na podzim 2009, našlo domov 73 koček ze 112 vystavených.
Akce se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9 - Horní Počernice), 8.
května 2011 od 10 do 17 hodin. Tvrz se nachází jednu zastávku autobusem od
konečné metra B Černý most. Použít můžete autobus číslo 221, 223, 261, 273,
303, 304, 353 nebo 398.
Další informace?
Další informace o chystané výstavě vám
rádi poskytneme na emailu
vystava@kocky-online.cz nebo na telefonu 603 705 072. Podrobnosti o výstavě
najdete i na www.kocky-online.cz/akce,
kde si také můžete vybrat si kočičího společníka „on-line“ z databáze veterinárně
ošetřených zvířat z celé republiky.
Fotografie z minulých výstav v tiskové
kvalitě jsou k dostupné na www.kocky-online.cz/vystava-pro-kocku/.
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ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
NOVÁ SLUŽEBNA MĚSTSKÉ POLICIE
Oblastní ředitelství Městské policie Praha 5 naši MČ informovalo, že během měsíce dubna otevře novou služebnu v areálu Dostihového závodiště ve Velké Chuchli,
která bude sloužit nejen Jízdní skupině OŘ Městské policie Prahy 5, ale současně
bude k dispozici chuchelským okrskářům, kteří každou středu od 16.00 do 18.00
hodin zde budou zajišťovat úřední hodiny pro veřejnost.
Tuto skutečnost jistě ocení celá řada chuchelských občanů z důvodu snadnějšího
zastižení a komunikace se strážníky při úředních hodinách.
HLÁŠENÍ ZÁVADY NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ
Dovolujeme si požádat chuchelské občany, aby poruchy veřejného osvětlení hlásili na dispečink provozující firmy Eltodo Citelum, jehož bezplatná linka je 800 101
109 nebo prostřednictvím ÚMČ Praha – Velká Chuchle. Vždy je však nutné uvést
ulici, kde vadná lampa stojí a její šestimístné číslo, které je přinýtováno na stožáru
ve výšce očí.
PŘIDĚLOVÁNÍ POPISNÝCH, ORIENTAČNÍCH NEBO EVIDENČNÍCH ČÍSEL DOMU
pro všechna katastrální území Prahy přidělování čísel popisných, orientačních
nebo evidenčních provádí:
Odbor občansko správních agend Magistrátu hlavního města Prahy
Jungmannova 29/35
Praha 1
- 4. patro, číslo dveří 448
Návštěvní dny:
pondělí 12.00. – 17.00 hodin
středa
8.00 – 18.00 hodin.
Jaké náležitosti a doklady s sebou potřebujete:
– písemnou žádost (bez formuláře) o přidělení čísla domu s adresou, telefonem
a čitelným podpisem vlastníka domu
– kolaudační rozhodnutí stavby (ověřenou kopii) s vyznačením právní moci dotčeného stavebního úřadu (tj. po 15 dnech od převzetí uvedeného rozhodnutí)
– geometrický plán zpracovaný geodetickou firmou – 1x originál nebo 1x ověřená kopie katastrálním úřadem
Lhůta k vyřízení – 30 dnů
Vyhotovení čísel domů na základě objednávky majitele domu provádí:
Smaltovna GAEN
Hlubočepská 32, Praha 5
Telefon: 251 817 188
Fax: 251 815 309
(dopravní spojení: autobusem č. 104 nebo 120 ze stanice „Na Knížecí“ do stanice
„Zdravotní středisko“.
Jana Černá, ref. evidence obyvatel
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PODĚKOVÁNÍ
V únoru t.r. ukončila své dlouholeté působení na úřadě paní Marie Schönbauerová a v březnu pan Lubomír Rotter.
Dovolujeme si touto cestou poděkovat paní Schönbauerové za její spolehlivou,
velmi dobrou a odborně vykonávanou práci pokladní, která vyplývala z jejích dlouholetých zkušeností ve vedoucí funkci v České spořitelně a p. Rotterovi za dlouholetou činnost za „obec krásnější“, za jeho pracovitost, vstřícnost i za příkladnou
péči o „jeho multikáru“.
Hodně zdraví, pohody a vitality jako doposud Vám oběma přeje
J. Hanlová a všichni zaměstnanci úřadu

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

Eliška Tesařová, Alena Kubínková,
Květoslava Příhodová,
Jiří Flosman, Marie Pešková,
Milena Jelínková, Karel Stibůrek.
Do dalších let jim přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody.

CHUCHELSKÁ MIMINKA
V měsíci únoru se narodila:

Linda Cankářová
V měsíci březnu se narodil:

Vojtěch Přibyl
Novým chuchelským miminkům přejeme do života hlavně hodně zdraví a štěstí.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje
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Z DOŠLÉ KORESPONDENCE
SÁM VOJÁK V POLI
Ano, tak by se dala nazvat redakční rada Chuchelského Zpravodaje. To, co jsem
se v únorovém čísle Zpravodaje v článku Bod č. 13 – Různé, na stránkách 19 a 20
dočetl, mě inspirovalo k napsání tohoto článku. Byly to v podstatě „pouhé“ tři věty
zmíněného článku. Ale než si dovolím je doslovně citovat, chtěl bych podotknout,
že jsem byl členem zastupitelstva, které v roce 1995 vydalo první číslo toho informačního měsíčníku. Do Zpravodaje jsem psal, fotografoval, po určitou dobu, jsem
byl členem redakční rady a s klidným svědomím mohu napsat, že co se redakční
rady týká, nikdy jsme neměli mezi sebou žádné problémy a členky redakční rady
z řad pracovnic úřadu, vždy věnovaly Zpravodaji patřičnou péči. Mnohdy musely
opravovat pravopisné chyby některých dopisovatelů, některé články přepisovat,
(nikoliv však měnit jejich obsah), aby vyhovovaly technickému zpracování tiskárny,
dbaly na to, aby byl Zpravodaj včas dodán do tisku. To vše konaly svědomitě, nad
rámec svých pracovních povinností. A právě proto mě překvapilo, že s příchodem
nového člena redakční rady pana Mgr. Oto Linharta je vše jinak. O tom, jak funguje komunikace mezi tiskárnou a o provádění korektur se dočtete ve zmíněném
článku. Já ocituji pouze tři věty: „ Pan Linhart znovu reagoval otázkou: „Jak to, že
já jako předseda redakční rady jsem neviděl 2. korekturu – tak já něco schválím
a pak je to jinak“. Tajemnice odpověděla, že je sice předsedou redakční rady, ale
do dnešního dne na všech číslech Zpravodaje pracovala pouze p. Černá, potažmo tajemnice a vzhledem k tomu, že se tohoto již nadále nechtějí zúčastňovat,
předala písemnou rezignaci p. Černé na práci v redakční radě a ona se k této rezignaci připojila. Pan Linhart reagoval, že je velmi rád. Tolik přesný přepis tří vět,
z nichž mne zaujala hlavně ta poslední, ve které předseda redakční rady je rád, že
mu z redakční rady odstoupily dvě svědomité a spolehlivé členky. Žádné poděkování za jejich dosavadní práci. To mi silně připomíná ono známé pořekadlo: „Čiň
čertu dobře, peklem se ti odmění“.
V době vydání únorového čísla Zpravodaje tak byl jediným členem redakční
rady její předseda. Jaká bude nová redakční rada a jestli uveřejní tento článek, to
se snad dozvím v dubnovém vydání. Ještě připomenu, že jsem si vědom, že vzhledem k tomu, že článek odesílám na úřad 9. března, to jest po uzávěrce březnového čísla, v březnovém vydání nevyjde. Ale je odeslaný s dostatečným předstihem
před uzávěrkou dubnového čísla, takže mi svítá naděje, že se celý a neupravený
objeví v dubnovém vydání.
Jan Zágler
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STANOVISKO REDAKČNÍ RADY
Článek Jana Záglera je v Chuchelském zpravodaji (dále jen „CHZ“) zveřejněn
nepozměněný. Není v zásadním rozporu s kodexem redakční rady CHZ (dále jen
„kodex“) a proto není důvod článek nezveřejnit. Redakční rada by však ráda uvedla na pravou míru některá fakta, které pan Zágler nezmiňuje.
Do lednového CHZ zařadila členka redakční rady Jana Černá poděkování bývalého starosty Stanislava Fresla voličům ODS. Protože redakční rada CHZ musí
v souladu s kodexem zajistit vyvážené zpravodajství, byl současně Janou Černou
zařazen článek t.č. bývalého předsedy redakční rady Oto Linharta. I přes uvedené
však zastáváme stanovisko, že CHZ nemá sloužit k vyřizování osobních záležitostí
ani propagování politických stran. Dále Jana Černá navrhla zařadit i k osobě Oto
Linharta velmi kritický příspěvek Jiřího Špaňhela, který v rozporu s kodexem překročil hranice věcné kritiky a osobně napadal jinou osobu. Dne 18.1.2011 poslala
Jana Černá e-mailem Otovi Linhartovi finální znění CHZ se všemi třemi články.
Proti tomuto finálnímu znění neměl Oto Linhart i přes výše uvedené výhrady.
CHZ však bez vědomí Oto Linharta následně vyšel bez článku Jiřího Špaňhela.
Kupodivu ve stejné chvíli vyšel i vlastní časopis Jiřího Špaňhela, kde byl Oto Linhart neprávem označen jako „vrchní cenzor“ CHZ. Když Oto Linhart na zastupitelstvu žádal vysvětlení, odpověděla Jiřina Hanlová, že proběhla ještě „druhá korektura“ v době, kdy Oto Linhart údajně „neměl čas“. Současně Jiřina Hanlová
předala již připravenou písemnou rezignaci Jany Černé, k níž se také připojila.
Redakční rada zastává stanovisko, že Oto Linhart neučinil žádné kroky proti
zveřejnění článku Jiřího Špaňhela. Současně Otovi Linhartovi děkujeme za kroky,
které činil pro zvýšení transparentnosti v Chuchli, byl to právě on, kdo na ustanovujícím zasedání zastupitelstva prosazoval otevřenost diskusního fóra na webu
Chuchle a možnost pořizování audiovizuálního záznamu z řad občanů na jednání
zastupitelstva.
Věříme, že se povolební vášně časem ztiší a že lidé s odstupem času sami nejlépe zhodnotí postoje a činy jednotlivých zastupitelů.
Redakční rada CHZ
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NAŠE NÁMĚSTÍČKO
Úmysl zkultivovat zeleň kolem pomníku na náměstí Chuchelských bojovníků je věc více než
chvályhodná. Malou inspirací může být fotografie
pořízená nedlouho po vzniku původního Švehlova
památníku v roce 1937. Na pohlednici z doby protektorátu už je ale začerněno jméno E. Beneše. K
poctě jeho a T.G. Masaryka zde byly totiž vysázeny
lipky. Stromy i kameny se jmény zmizely, ztratil se i
A. Švehla. Dnes je pomník věnován padlým z května 1945, kteří si důstojné připomenutí nepochybně zaslouží. Jejich oběť snad nikdo zpochybňovat
nebude. I když – kdo ví?
V. Veselý
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1. nedle - 17 a 1930 hodin

TIT

95min.

(USA)

HON NA ARODJNICE

Vstupné 70,- K

Do 12 let nevhodné
MLU

85min.

(FR/SRN)

LOVCI DRAK
Pipravte se na przkum ostrov, kde nebezpeí íhá všude. Z obou stran Velké
západní zdi se na Vás pohrnou draci všech velikostí. Pokud si chcete zachránit krk,
držte se našich hrdin Zoe, Qwizdy, Lian-Chu a Hectora.
Vstupné 60,- K
7. sobota - 17 a 1930 hodin

Mládeži pístupno
TIT

95min.

(USA)

127 HODIN
Aaron Ralston se vydal do Utahu, aby strávil víkend lezením po skalách. Pežil 127
hodin v divoin s rukou piskípnutou ohromným kamenem, nkolika kapkami
vody a trochou jídla. Dokázal se vyprostit z 20 metrové propasti a zranný ušel
kilometry, než našel záchranu. Jen díky neuvitelné statenosti unikl jisté smrti.
V hlavních rolích dramatu podle skutené události James FRANCO, Amber
TAMBLYNOVÁ, Kate MARAOVÁ, Treat WILLIAMS.
Vstupné 70,- K
8. nedle - 17 a 1930 hodin

Do 12 let nevhodné
TIT

MLU

100min.

(USA)

RANGO

Dívku obvinnou z vyvolání morové epidemie a arodjnictví mají dopravit dva
rytíi do odlehlého panství na vymítaské rituály. Dsivé události, kterým musí
elit, je postaví na hranici smrti a ohrozí jejich rytíský slib. V hlavních rolích
Nicolas CAGE, Ron PERLMAN, S.C.MOORE, Claire FOYOVÁ.

6. pátek - 17 a 1930 hodin

20. pátek - 17 a 1930 hodin

100min.

(FR)

PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA

Než si zaal íkat Rango a vybájil si spoustu mýt o svých hrdinských akcích, obýval
chameleón prostorné terárium. Nic mu nechyblo, snad jen trochu akce. Té si zane
užívat, když se nešastnou náhodou ocitne uprosted poušt ve mst jménem Prach,
kde visí obyvatelm kolty proklat nízko. Od domorodc dostane šerifskou hvzdu a
úkol, nalézt zdroj pitné vody i odstranit zdejší a pespolní zabijáky.
Vstupné 70,- K

Mládeži pístupno

21. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

105min.

(USA)

OPRAVDOVÁ KURÁŽ
Jak velkou kuráž musí mít trnáctiletá dívka, aby pomstila smrt otce? Tátu Mattie
zabil psanec Chaney, který prchl do indiánského teritoria, kam na nj spravedlnost
tžko dosáhne. Dívka má jasnou pedstavu, jak pomoci spravedlnosti. Najme si
legendární ruku zákona Cogburna, který se utápí v hektolitrech alkoholu a spolu se
vydávají po stopách vraha. V hlavních rolích temného westernu bratí Coen Hailee
STEINFELDOVÁ, Jeff BRIDGES, Matt DAMON, Josh BROLIN.
Prestižní cena Britské filmové akademie BAFTA za nejlepší kameru
Vstupné 70,- K

Do 12 let nevhodné

22. nedle - 17 a 1930 hodin

MLU

95min.

(R)

O D CH Á Z E N Í
Píbh celosvtov úspšné hry se odehrává ve zlomovém okamžiku života dr.
Riegera, který zastával mnoho let funkci kanclée. O funkci pijde, musí opustit
vládní vilu, dcera se od nj odvrátí a je vydírán. Dokáže zlomený Rieger odolat,
nebo ho eká kapitulace? V hlavních rolích Josef ABRHÁM, Dagmar HAVLOVÁ
VEŠKRNOVÁ, Eva HOLUBOVÁ, Tatiana VILHELMOVÁ, Jaroslav DUŠEK.
Vstupné 70,- K

Mládeži pístupno

Suzanne je spoádaná hospodyka a oddaná manželka despotického továrníka. Po
jeho sesazení se ocitá ve vedení továrny a ukazuje se jako žena inu. Když se ale
Robert vrací zpt do vedení, situace se komplikuje. V hlavních rolích komedie
Catherine DENEUVEOVÁ, Gepard DEPARDIEU, Fabrice LUCHINI.

27. pátek - 19 hodin

Vstupné 70,- K

Píbh Marty, osamlé manželky malomstského lékae, která se v poválené dob
vyrovnává se ztrátou obou syn a postupn se sbližuje s mladíkem Bogušem.
V hlavních rolích Krystyna JANDOVÁ, Pawe SZAJDA, Jan ENGLERT.
Tento film uvádíme v rámci 17. roníku nejvtší putovní pehlídky v echách

13. pátek - 17 a 1930 hodin

Mládeži pístupno
MLU

95min.

(USA)

H O P
Hlavní hrdina je velikononí zajíek, který sní o budoucnosti rockové hvzdy.
Jednoho dne ho pejede svým autem Fred, mladý ulejvák, u nhož se probudí nco
jako svdomí. Vezme zajíka dom a slíbí mu, že se postará o nj i velikononí
povinnosti. Oba nesourodí spolubydlící si asem uvdomí, že už je as dospt.
Vstupné 70,- K
14. sobota - 17 a 1930 hodin

Mládeži pístupno
TIT

115min.

(GB)

KRÁLOVA E
Po smrti otce je Bertie, který trpí vadou ei, neekan korunovaný králem. Zem
stojí na prahu války a potebuje silného vdce. Proto králova žena domluví svému
muži setkání s excentrickým terapeutem ei. Po tuhém zaátku mezi nimi vznikne
nenarušitelné pouto. V hlavních rolích Colin FIRTH, Geoffrey RUSH, Helena
Bonham CARTEROVÁ, Guy PEARCE, Jennifer EHLEOVÁ, Timothy SPALL.
Ocenní: - 4 Oscary 2011 za nejlepší film, režii, scéná a hlavní mužskou roli
- 1 Zlatý globus za hlavní mužskou roli
- 6 cen Britské film. akademie BAFTA za nejlepší film, scéná, hudbu,
nejlepší herec v hlavní roli, nejlepší herec a hereka ve vedlejší roli
- Cena za mimoádný režijní pínos Sdružení amerických režisér
Vstupné 80,- K
15. nedle - 17 a 1930 hodin

Do 12 let nevhodné
TIT

110min.

(USA)

Vstupné 70,- K, lenové FK 60,-K
28. nedle - 17 a 1930 hodin

Do 12 let nevhodné
TIT

105min.

(USA)

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
Becky je krásná, ambiciózní a práv získala vysnnou práci televizní produkní.
Pesto se její život ítí do pekel. Má zachránit vadnoucí ranní televizní show. Ke
zkušené moderátorce najme totiž nafoukaného potížistu a to nemla dlat.
V hlavních rolích komedie Rachel McADAMSOVÁ, Harrison FORD, Diane
KEATONOVÁ, Patrick WILSON.
Vstupné 70,- K

Do 12 let nevhodné

29. nedle - 17 a 1930 hodin

TIT

105min.

(USA)

ERNÁ LABU
Psychologické drama, zanesené do prostedí baletní scény, nás zavede na
fascinující a mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se kvli své vytoužené
roli v Labutím jezee stane až dsiv dokonalou. V hlavních rolích Natalie
PORTMANOVÁ, Vincent CASSEL, Winona RYDEROVÁ, Mila KUNISOVÁ.
Ocenní pro Natálii Portmanovou za hlavní ženskou roli: Zlatý globus 2011,
Oscar 2011 a prestižní cena Britské filmové akademie BAFTA.
Vstupné 80,- K

Do 12 let nevhodné

P  E D S T A V E N Í

1. POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOICE
15. MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH II

Vstupné 75,- K

Nedle v 15 hodin

Pokladna otev ena 1 hodinu p ed p edstavením

(POL)

(RADOTÍNSKÝ FILMOVÝ KLUB)

Biografické drama vypráví skutený píbh o nepravdpodobné cest Mickyho
Warda za boxerským titulem. V jeho cest jej vedl nevlastní bratr, bývalý šampión,
který úspšnou kariéru vymnil za drogy.Touha porazit soupee se mní v boj za
rodinu a vlastní hrdost. V hlavních rolích Mark WAHLBERG, Christian BALE,
Melissa LEOVÁ, Amy ADAMSOVÁ, Jack McGEE, Americo PRESCIUTTI.
Ocenní: Zlatý globus 2011 a Oscar 2011 za vedlejší mužskou i ženskou roli.
Do 12 let nevhodné

90min.

P U Š K V O R E C - PROJEKT 100

D  T S K Á

FIGHTER

TIT

8. NÁPADY OPIKY ŽOFKY
22. KRTEK FILMOVÁ HVZDA
29. MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH III

Zmna programu vyhrazena

Vstupné 40,-K

email: kinoradotin@email.cz

el.: 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.

NÁKLADNÍ KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
MAREK ŠVEC
Prodloužená 139/2
159 00 Praha 5-Velká Chuchle
mobil: 720 158 848
odvoz.odpadu@seznam.cz
www.odvoz.odpadu.cz

RESTAURACE NA ZÁVODIŠTI
Radotínská 69, Velká Chuchle
Nově otevřeno: denně od 11.00 - 22.00 hod
- tradiční domácí česká kuchyně
- polední menu
- hotová jídla
- dietní a vegetariánská jídla
- minutky-zeleninové saláty
- dezerty
Salonky pro 20 až 40 osob
- oslavy, třídní srazy, školení
- promoce, svatby, rauty
- smuteční oslavy
Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme,
že u nás budete spokojeni
Tel.: +420 602 339 053, +420 774 777 555
Chuchelský zpravodaj, měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle. Adresa redakce: Úřad Městské části,
U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle, tel. 257 941 041, 257 940 092, fax: 257 941 317, e-mail: info@chuchle.
cz; http://www.chuchle.cz•Redakční rada: Marek Malý, Jiří Kodet, Viktor Čahoj a David Vokurka
Informace ke zveřejnění a nabídku příspěvků přijímá redakce vždy do 5. dne v měsíci. Podepsané články nemusejí
vyjadřovat názor redakční rady, zastupitelstva a Úřadu městské části.
Registrační známka MK ČR E 12 175. Neprodejné. Číslo 04/2011, 16. ročník. Vyšlo v dubnu 2011.
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