CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ
Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

VZPOMÍNKA NA KVĚTNOVÉ
DNY ROKU 1945

05/2011

STAROSTA INFORMUJE
Z důvodu obsáhlého zápisu č. 9/2011 2011 z mimořádného jednání ZMČ konaného dne 11.4.2011 zveřejňujeme pouze usnesení č. 9/2011. Celé znění zápisu
najdete na našich webových stránkách nebo je rovněž k nahlédnutí na sekretariátu ÚMČ.
U s n e s e n í č. 9/2011
z 9. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 11.4.2011
Zastupitelstvo městské části
9/1a
bere na vědomí
- složení slibu 3 nových zastupitelů – náhradníků (Bc. Daniela Šatry,
Ing. Daniela Kozického a Tomáše Benčata).
9/1b
schvaluje
ověřovatele zápisu Bc. Daniela Šatru a Ing. Kozického
a zapisovatelky Ing. Michaelu Benešovou a Janu Černou.
9/1c
schvaluje
program dnešního zasedání ZMČ.
9/2a
schvaluje
převzetí záštity nad Mistrovstvím světa BIG MAN a Mistrovstvím ČR
Czech BIG MAN a ukládá starostovi zajištění této akce.
Úkol: starosta Termín: ihned
9/2b
bere na vědomí
informaci starosty, týkající se demografického vývoje – přehled o počtu
dětí podle věku ve Velké a Malé Chuchli.
9/2c
schvaluje
- formu provádění zápisů ze ZMČ - v zápise bude uvedeno ve smyslu
čl. XI. odst. 2. písm. f) Jednacího řádu ZMČ Praha – Velká Chuchle pouze
jméno diskutujícího a předmět rozpravy s tím, že rozprava samotná bude
ve zkráceném znění zaznamenána do zápisu ze zasedání ZMČ a v celém
znění bude zaznamenána na audionahrávce, pořizované ze zasedání
ZMČ. Jméno diskutujícího a předmět rozpravy budou diskutujícím vždy
uvedeny při každém vstupu do diskuse
- a systém ověřování zápisů - ZMČ si zvolí 2 ověřovatele z jakékoliv
strany, pokud dojde k rozporu při ověřování, spor bude vyřešen na
základě audionahrávky společně se starostou.
Ukládá: všichni zastupitelé
Termín: průběžně
9/3a
bere na vědomí
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- rezignaci na mandát zastupitele Mgr. Linharta, MUDr. Vrběcké a Jana
Matla a současně na předsednictví výborů.
- rezignaci Ing. Petra na funkci zástupce starosty MČ Praha – Velká
Chuchle a předsedy výboru dopravy a bezpečnosti
9/3b
schvaluje
ZMČ schvaluje revokaci části bodů č. 1/13, 1/14 a 1/16, týkajících se
jmenování předsedů výborů a bodu č. 1/11 v celém rozsahu z usnesení
ustavujícího zastupitelstva 1/2010 ze dne 9. 11. 2010.
9/3c
schvaluje
předsedou výboru majetku obce pana Tomáše Benčata,
9/3d
schvaluje
předsedou výboru sociálního a volnočasových aktivit Bc. Daniela Šatru
9/3e
schvaluje
zařazení nového bodu do programu ZMČ – volbu nového předsedy
výboru dopravy a bezpečnosti
9/3f
schvaluje
předsedou výboru dopravy a bezpečnosti Ing. Daniela Kozického
9/3g
schvaluje
zrušení výboru strategie a komunikace
9/4
schvaluje,
odložení bodu 4 na další zastupitelstvo, kde předloží Redakční rada svůj
návrh na předsedu
9/5a
schvaluje
návrh usnesení Mgr. Dudášové, aby výbor majetku ve spolupráci
s kontrolním výborem prověřil stav smluv s pronajímateli pozemků
(platnost, vypověditelnost, atd.), výbor stavební, aby prověřil proveditelnost a náklady na přestavění na MŠ v ulici Starolázeňská a pro výbor
kontrolní by poprosila o podklady, kde je dojem, že mohlo dojít k porušení
zákona, aby toto mohli prověřit.
Úkol: výbory majetku, stavební a kontrolní
Termín: do dalšího jednání ZMČ
9/5b-1 neschvaluje
návrh usnesení p. Fresla rozdělení médií v areálu Kazínská 8 a následně
na to řešit využití prostorů a upřednostnit potřeby úřadu
9/5b-2 schvaluje
návrh usnesení Mgr. Dudášové – aby se provedly stavební úpravy v areálu
na Kazínské 8, které jsou nezbytně nutné, aby se tento prostor dal
využít a ohledně způsobu využití navrhuje, zjistit názor občanů Chuchle,
jakým způsobem by se měl tento prostor využít a za jakých podmínek.
Úkol: Mgr. Dudášová-zjistit názor občanů
Termín: do konce května
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9/5b-3 schvaluje
návrh usnesení Ing. arch. Vokurky tím, že souhlasí se zahájením úprav
bývalé dílny v areálu Kazínská 8 pro kulturní účely.
Úkol: Ing. arch. Vokurka
Termín: ihned
9/6a
schvaluje
odpisový plán MŠ na rok 2011 dle návrhu ředitelky MŠ, a to ve výši
166 777,99 Kč.
Úkol: ing. Svobodová zaslat vyjádření MŠ
Termín: do 22.4.2011
9/6b
schvaluje
odpisový plán ZŠ na rok 2011 dle návrhu ředitelky ZŠ, a to ve výši
70 734,50 Kč
Úkol: ing. Svobodová zaslat vyjádření MŠ
Termín: do 22.4.2011
9/7
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010,
které prováděla formou dílčích přezkoumání hospodaření kontrolní skupina
MHMP s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních hospodaření, které již byly
napraveny v průběhu přezkoumání hospodaření).
9/8a
schvaluje
poskytnutí příspěvku na činnost DTJ Velká Chuchle pro rok 2011 ve výši
5 000 Kč.
Úkol: ing. Svobodová - zaslat vyjádření DTJ
Termín: do 22.4.2011
9/8b
schvaluje
poskytnutí příspěvku na činnost ZO ČSZ pro rok 2011 ve výši 5 000 Kč.
Úkol: ing. Svobodová - zaslat vyjádření ZO ČSZ
Termín: do 22.4.2011
9/9
schvaluje
poskytnutí příspěvku 3000,- Kč jako příspěvek na sanitku s posádkou, která
by dozorovala a zasahovala na Dětském dni pořádaném SDH Velká Chuchle .
Úkol: Ing. Svobodová - zaslat vyjádření SDH
Termín: do 22.4.2011
9/10 a schvaluje a ukládá
předsedovi majetkového výboru připravit ve spolupráci s kontrolním
výborem návrh usnesení pro příští zastupitelstvo včetně podkladů,
týkající se darování komunikace na Lahovské spol. FINEP.
Úkol: Tomáš Benčat + Mgr. Dudášová
Termín: 7 dnů před dalším ZMČ předat na uložiště
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9/10 b ZMČ neschválilo
žádost p. Ladislava Kokty na pronájem pozemku pro karavan .
Úkol: ing. Šmejkalová zaslat vyjádření
Termín: do 22.4.2011
9/10 c schvaluje
odsvěření lesních pozemků par. č. 1124/2, 1131/2 v k.ú Velká Chuchle
MHMP a ponechání pozemku parc.č. 1131/1 v kat. V.Chuchle.
Úkol: Ing. Svobodová - zaslat odpověď
Termín: do 22.4.2011
9/11
schvaluje
možnost zřízení přívozu z Velké Chuchle do Modřan.
Úkol: Ing. Schůrek - odpověď spol. VITTUS Group s.r.o.
Termín: do 22.4.2011
9/12
nepřijalo
usnesení k bodu 12 programu, týkající se využití školního bytu pro školní
potřeby v případě, že nedojde k realizaci přístavby ZŠ.
9/13
bere na vědomí
podněty kontrolního výboru.
9/14
schvaluje
navýšení včas nezaplaceného místního poplatku dle návrhu.
Úkol: Ing.Šmejkalové
Termín: průběžně
Zpracovala: Ing. Benešová a Jana Černá
Ing. arch. David Vokurka
zástupce starosty

Mgr. Martin Melichar
starosta

Vážení,
dovolte mi, abych oficielně oznámila své rozhodnutí ukončit své působení ve
funkci tajemnice ÚMČ.
Domnívám se, že není třeba, abych obhajovala svoji práci před některými
„koaličními zastupiteli“, kteří tlačili na mé odvolání a pak sami rezignovali - já jsem
přesvědčena, že za mne hovoří moje více jak desetiletá práce v čele úřadu. Jsou
prostě věci, přes které nepřeskočím a nechci nadále přihlížet nečinnosti samosprávy, jejich rozhádanosti a naprosté absenci právního povědomí.
Věřte, že to bylo velmi těžké rozhodování a omlouvám se všem, kteří mi na
každém kroku vyjadřovali podporu, omlouvám se i svým kolegům z úřadu, ale jiné
řešení již nevidím.
Jiřina Hanlová,
tajemnice ÚMČ
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KRÁLOVSKÝ PRŮVOD PROJDE CHUCHLÍ
Královský průvod v čele s Karlem IV. se na své trase z Prahy na Karlštejn zastaví
ve Velké Chuchli, a to v sobotu 4. června ve 13.00 hodin u Úřadu městské části
Praha – Velká Chuchle.
Občané jsou srdečně zváni.

PODĚKOVÁNÍ SPOLUOBČANŮM
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych jménem chuchelských hasičů poděkoval vám všem, kteří jste nám odevzdali železný šrot. Z výtěžku sběru bude tak jako
každoročně uspořádáno zábavné odpoledne ke dni dětí.
Děkuji také úřadu naší městské části za zapůjčení multikáry. Občanům, kteří
bydlí v blízkosti zadního traktu areálu bývalého Fematu, děkuji za jejich trpělivost
v době svozu.
Za SDH Velká Chuchle,
Jan Zágler
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POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN V MALÉ CHUCHLI
K příležitosti Dni dětí se bude konat v sobotu 28.5.2011 od 14.00 na velkém hřišti
v Malé Chuchli „Dětský den“. Děti i rodiče jsou srdečně zváni.
Tomáš Benčat

POZVÁNÍ NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE KE DNI DĚTÍ
Sbor dobrovolných hasičů ve Velké Chuchli si dovoluje pozvat děti i dospělé na
zábavné odpoledne ke dni dětí, které se uskuteční 4. června od 13 hodin v
areálu zdraví v chuchelském háji. Odpoledne je uspořádáno z výtěžku sběru
železného šrotu. Na děti všech věkových kategorií čeká mnoho zábavných her o
upomínkové předměty, atrakcí, včetně závěrečného opékání buřtů. Zmrzlina a limonáda pro děti bude zdarma. Občerstvení je připraveno i pro dospělé. Přijďte se
pobavit, chuchelští hasiči se na vás těší.
Za SDH Velká Chuchle,
Jan Zágler
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DOSTIHOVÁ ŠKOLA NA EXKURZI V ANGLII
Po zdařilé podzimní exkurzi do Francie, jsme se na jaře vypravili do Anglie shlédnout v sobotu 9.4.2011 na závodišti v Aintree John Smith´s Grand National Chase
na 7.200 metrů. Za pěkného počasí se na start postavilo 40 koní, kteří byli připraveni překonat 30 překážek, z nichž jsme si většinu před dostihem měli možnost
prohlédnout (např. Bechers Brook, který se skáče jako šestý a dvaadvacátý, Canal
Turn – osmý a čtyřiadvacátý skok, koně točí po doskoku prudce doleva nebo
Valentines Brook – devátý a pětadvacátý skok). Nejtěžší překážkou je č. 15 Chair,
která se skáče v celém kurzu pouze jednou.
Program byl zahájen charitativním rovinovým dostihem legend, kde jsme viděli
jezdce slavných jmen: např. Peter Scudammore, Carl Llewellyn, Jim Culloty nebo
Marcus Armytage, který startoval ve Velké pardubické steeplechase.
Jedním z favoritů na startu Grand National byl také loňský vítěz Don´t Push It
v jehož sedle byl opět A.P. McCoy. Dalšími favority byli The Midnight Club, Silver
By Nature, What A Friend a Oscar Time. V dostihu startovala také jedna žena –
Miss N.Carrbery s irským koněm Character Building. V 16.18 byl dostih odstartován. Favorité se drželi ve středu pole, ve druhé části dostihu koně míjeli dvě překážky včetně Bechers Brooku kvůli zraněným koním. Mezi předními koňmi se
objevoval Ballabriggs, který nakonec s žokejem Jasonem Maguirem zvítězil. Koně
trénuje Donald McCain, majitelem je Mr Trevor Hemmings. Druhý doběhl Oscar
Time - S Waley-Cohen, třetí Don´t Push It – A.P. McCoy, čtvrtý State of Play- Paul

8 KVĚTEN – 2011

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
Moloney a pátý Niche Market – Harry Skelton. Dostih dokončilo 19 koní. Miss Nina
Carberry se svým svěřencem dokončila na 15.místě. Trenér vítězného koně
Donald McCain je synem Gingera McCaina, který trénoval koně Red Rum, vítěze
Grand National z roku 1973, 1974, 1977 (v roce 1975 a 1976 obsadil druhé místo). Na závodišti je umístěna socha tohoto koně.
V neděli 10.4. jsme navštívili jedno z nejvýznamnějších světových závodišť Ascot.
Na tomto závodišti s třistaletou tradicí jsme sledovali překážkové dostihy. V rámci
Family Raceday zde byl připraven bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi. Největší světový dostihový mítink Royal Ascot se zde bude konat od 14. do 18.
června.
V pondělí 11.4. naše cesta vedla do Newmarketu, jednoho z největších tréninkových center, kde jsme sledovali trénink koní, navštívili British Racing School (BRS),
kde byla v minulosti řada našich žáků na stáži a The National Horseracing Museum.
V průběhu exkurze jsme navštívili také město Londýn, Oxford, Manchester a Cambridge, kde jsme navštívili některé z historických památek.
Exkurze byla velmi zajímavá, díky prostředkům z grantu OPPA naši žáci navštívili
kolébku dostihového sportu a načerpali mnoho zajímavých poznatků, které využijí v oboru, který si zvolili jako své budoucí povolání.
Za SŠDSaJ ve Velké Chuchli, Ing.Marcela Sýkorová
Střední škola dostihového sportu a jezdectví v Praze - Velké Chuchli oznamuje, že ve školním roce 2011/2012 bude otevřena dálková forma studia
oboru JEZDEC a CHOVATEL se zaměřením na dostihový sport (konzultace 1x měsíčně). Bližší informace: www.dostihovaskola.cz, info@dostihovaskola.cz, tel: 257 941 094
Ing. Marcela Sýkorová, SŠDSaJ Velká Chuchle

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ V ZŠ
CHARLOTTY MASARYKOVÉ
Jednou z nejzajímavějších událostí druhého pololetí letošního školního roku bylo
nepochybně mezinárodní setkání partnerských škol zapojených do projektu „Planeta zdraví“. Od 28. března do 2. dubna 2011 se naše škola stala místem setkání
žáků i pedagogů všech škol, které se spolu s námi účastní projektu Comenius. Od
úterý do soboty trávili žáci druhého stupně čas s kamarády z Anglie, Francie, Itálie,
Španělska, Polska a Německa.
Ve středu v 9 hodin přivítala paní ředitelka Jančíková a pan starosta Melichar hosty
v interaktivní učebně, poté následovala krátká prezentace výstupů projektového
týdne, kdy žáci vyhledávali informace o zemích, jejichž žáci naši školu ještě nikdy
nenavštívili (Velká Británie, Francie, Španělsko a Itálie). Na závěr přivítání si naši
žáci připravili vystoupení, která secvičili v projektovém týdnu. Cecilka Zahnová
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četla úryvek z knihy Malý princ v angličtině, šesťáci přednesli říkanku v italštině
a sedmáci zahráli adaptaci pohádky Červená Karkulka v angličtině. Zbytek dopoledne strávili žáci ve vyučovacích hodinách, zatímco učitelé připravovali výstupy
projektu „Planeta zdraví“. Po obědě se všichni vydali na Pražský hrad a absolvovali procházku Královskou cestou s historickým výkladem pana učitele Hromádky.
Večer strávili naši žáci se svými kamarády a učitelé zhlédli operu „Don Giovanni“
ve Stavovském divadle.
Ve čtvrtek dopoledne připravovali učitelé výstupy projektu (mezinárodní kuchařka
a malé olympijské hry), žáci všech škol navštívili závodiště ve Velké Chuchli a odpoledne se odebrali s paní uč. Havelkovou a Vidlákovou do zoologické zahrady.
V pátek dopoledne pobyli zahraniční hosté ve třídách na 1. stupni, zatímco si
učitelé z Velké Británie povídali s deváťáky. Odpoledne následoval výlet vlakem na
Karlštejn a prohlídka hradu v angličtině. Večer se žáci rozloučili v rodinách a v
sobotu doprovodili své nové kamarády na letiště.
Žáci i rodiče se shodli na tom, že několikadenní pobyt dětí ze zahraničí v rodinách s celodenním programem v angličtině byl přínosný z jazykového hlediska
a také přispěl k rozšíření kulturního povědomí všech zúčastněných. Děti budou
nadále v kontaktu prostřednictvím e-mailů a Facebooku a znovu se setkají na další partnerské schůzce, která se bude konat 18. - 22. května 2011 ve francouzské
škole v Bordeaux.
Mgr. Lenka Jaklová

JAK NA KOLE BEZPEČNĚ
Cyklistická sezóna začala.
Strážníci radí, jak na kole bezpečně.
Po dlouhé zimě začala cyklistická sezóna, na komunikace, cyklostezky
a do parků se vrátili cyklisté. Někteří na kole udržují fyzickou kondici, jiní
kolo používají jako dopravní prostředek. Všichni jsou ale povinni dodržovat
pravidla vyplývající z příslušných zákonů a vyhlášek.
Jako každé jaro se proto strážníci z Prahy 5 více zaměří na cyklisty, jejich chování
v silničním provozu a na povinnou výbavu kola. Cyklisty budou hlavně upozorňovat na možná nebezpečí, která plynou třeba ze světlometem nevybaveného kola
za tmy. Pozornost budou věnovat i těm cyklistům, kteří si cestu rádi usnadňují jízdou po chodníku. Ne proto, aby vybírali pokuty, ale aby je upozornili na rizika pro
chodce, pro matky s kočárky a pro děti. A co rozhodně nebudou tolerovat? Stejně
jako u řidičů netolerují alkohol za volantem, tak u cyklistů „za řidítky“. Cyklista je
také řidič a o rizicích jízdy pod vlivem alkoholu se jistě není třeba dlouze rozepisovat.
„Z hlediska bezpečnosti cyklistů, zejména dětí na kolech, rozhodně doporučujeme používání reflexních vest. Cyklisté jsou v nich pro řidiče na komunikaci velmi
dobře viditelní,“ radí Zdeněk Hejna ředitel strážníků z Prahy 5.

10 KVĚTEN – 2011

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
Pro připomenutí – povinná výbava jízdního kola:
• Jízdní kolo musí být vybaveno dvěma na sobě nezávislými brzdami
• Volné konce trubky řidítek musí být spolehlivě zaslepeny
• Kolo musí být vybaveno zadní odrazkou červené barvy a přední odrazkou bílé
barvy, odrazkami oranžové barvy na obou stranách pedálů a na paprscích kol,
za snížené viditelnosti musí být vybaveno světlometem svítícím dopředu bílým
světlem a zadní svítilnou červené barvy
Cyklisté na ulici:
• Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy užít ochrannou přilbu
• Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let, to neplatí
pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně
• Cyklista nesmí jet bez držení řidítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé
kolo, ruční vozík, psa či jiné zvíře
• Na stezce pro chodce a cyklisty nesmí cyklista ohrozit chodce
OKV MP

SK ČECHOSLOVAN CHUCHLE
POŘÁDÁ TURNAJ PŘÍPRAVEK
Memoriál Míly Marka
Místo:
Adresa:
Datum:

Areál Čechoslovanu Chuchle
Strakonická 418, Praha 5, Velká Chuchle
28.5.2010 přípravek r. 2003 a mladší
Od 9:00 Slavnostní zahájení

SK ČECHOSLOVAN POŘÁDÁ NÁBOR DĚTÍ
SK Čechoslovan Chuchle pořádá stálý nábor dětí - rok narození 2003 a mladší,
každé úterý a čtvrtek od 16,30 do 18,00 hodin
na hřišti SK Čechoslovanu Chuchle, Strakonická 418.
Trenér - Luděk Forman - tel. 602 362645.
Luděk Forman, SK Čechoslovan Chuchle

NOVÁ SLUŽEBNA MĚSTSKÉ POLICIE
Od 26.4.2011 bude zprovozněna a otevřena nová služebna Městské policie
v areálu Dostihového závodiště v ulici Radotínská č.p. 69 ve Velké Chuchli.
Zde od 27.4.2011 zajišťují chuchelští okrskáři úřední hodiny pro veřejnost, a to
každou středu v novém časovém intervalu od 16:00 hod. do 18:00 hod.

KVĚTEN – 2011
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POZVÁNKA NA ZUMBU

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
UPOZORNĚNÍ PRO DRŽITELE PSŮ
Upozorňujeme občany, kteří nesplnili do 30.4.2011 svoji povinnost uhradit
místní poplatek ze psů a nebyli od tohoto poplatku osvobozeni dle Vyhlášky
hl.m.Prahy č.18/2004, že na základě rozhodnutí ZMČ Praha – Velká Chuchle ze
dne 11.4.2011 ( viz usnesení č.9/2011, bod 9/14) se navyšuje sazba poplatku takto :
pokud zaplatí

do 31.5.2011
do 30.6.2011
od 1.7.2011

navýšení činí
navýšení činí
navýšení činí

30%
50%
100%

V případě, že již psa nevlastníte, je Vaší povinností neprodleně nahlásit tuto skutečnost na odbor smluv, daní a poplatků, kde se též můžete domluvit o způsobu
úhrady.
Ing. Eva Šmejkalová, Odbor smluv daní a poplatků,
tel.: 257 940 326

12 KVĚTEN – 2011

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Datum
14.6.2011
Úterý

Místo přistavení
Velká Chuchle - Nám. Omladiny
Malá Chuchle - Zbraslavská 30/13 - U Podjezdu

Vzhledem k nedořešenému financování ze strany Magistrátu hl. m.
Prahy budete o dalších termínech postupně informováni.
Pavla Pajerová, odbor životního prostředí

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
Blahopřejeme těm občanům, kteří oslavili
v měsíci květnu významné životní jubileum:
Miloslava Petráková, Milan Kočár,
Jana Preková, Karel Havelka,
Jaroslav Trnka, Miluška Průšová,
Květa Lexová, Radko Brusák, Richard Hlavatý,
Zdeňka Kornhäuserová , Eva Bezděková,
Květuše Křivánková
Do dalších let jim přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody.

CHUCHELSKÁ MIMINKA

V měsíci únoru se narodil:
Maxim Zazvonil

Novému chuchelskému miminku přejeme do života hlavně hodně zdraví a
štěstí.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje

KVĚTEN – 2011
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3. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

100min.

(R)

ERTOVA NEVSTA

17. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

85min.

(USA)

MÁMA MEZI MARANY

Netrplivá královna prosí svatou Kryšpínu o miminko. Když jí dojde trplivost,
obrátí se na erta, žijícího ve starém mlýn a brzy se narodí holika. asem
vyjde najevo, že královna podepsala smlouvu s ertem a princezna se má stát
v den svých osmnáctých narozenin nevstou Lucifera. V hlavních rolích Václav
ŠANDA, Eva JOSEFÍKOVÁ, Sabina LAURINOVÁ, David SUCHAÍPA,
František NMEC, Jana ANDRESÍKOVÁ, Barbora MUNZAROVÁ.

Devítiletý Milo zjistí, jak moc maminko potebuje poté, co je unesena Mar any,
kteí chtjí její „maminkovost“ pro své potomky. Milova pou za záchranou své
maminky pedstavuje divoké a zábavné dobrodružství, ukrývání se na kosmické
lodi, bloudní mimozemským mstem a boj s mimozemskou civilizací.

Vstupné 75,- K

18. sobota - 17 a 1930 hodin

Mládeži pístupno
30

4. sobota - 17 a 19 hodin

TIT

110min.

(USA)

LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
Modrá je dobrá, a když má podobu malého prášku, který mže mužm vrátit
hrdost, je to ješt lepší. Vítejte v ée, kterou jako záivá kometa zasáhla viagra
a v jednom neuvitelném partnerském vztahu, jenž s pispním tohoto prášku
vznikl. V hlavních rolích ostré, odvážné a hlavn zábavné komedie Jake
GYLLENHAAL, Anne HATHAWAYOVÁ, Oliver PLATT, Judy
GREEROVÁ.
Vstupné 70,- K

5. nedle - 17 a 1930 hodin

Do 12 let nevhodné

TIT

110min.

(SRN)

3 (DREI)
Novináka Hanna a architekt Simon jsou úspšný pár žijící v harmonickém
svazku již dvacet let. Rzné aférky, plánování dítte a svatby, každodenní
starosti i radosti mileneckého páru, to vše mají za sebou. Až do okamžiku, kdy
do jejich života vstoupí atraktivní Adam. Problém je v tom, že oba o svých
vzájemných citech k Adamovi nevdí. V hlavních rolích milostného píbhu
Sophie ROISOVÁ, Sebastian SCHIPPER, Devid STRIESOW,
Vstupné 70,- K

10. pátek - 17 a 1930 hodin

mládeži nepístupno

MLU

80min.

(R)

AUTOPOHÁDKY
Celoveerní povídkový animovaný film je sestaven ze ty epizod a hrané ásti,
která vše spojuje a vytváí rámec píbhu. Vypravem všech píbh je Michal
Malátný, len skupiny Chinaski, jejichž hudba provází celý film.
Vstupné 70,- K

11. sobota - 17 a 1930 hodin

Mládeži pístupno

TIT

100min.

(USA)

Víte na náhodu? Nebo na osud? A co když je to všechno úpln jinak? Co když
naše kroky ídí nkdo, kdo s námi má konkrétní plány? A co se stane, když mu
je nevdomky pekazíme? Ambiciózní thriller podle povídky Philips K. Dicka
naznauje, že svt mže být místem, kde pro náhodu místo není a s osudy lidí
si pohrávají pánové v klobouku. V hlavních rolích Matt DAMON, Emily
BLUNTOVÁ, John SLATTERY, Anthony MACKIE, Terence STAMP.

12. nedle - 17 a 1930 hodin

Do 12 let nevhodné

TIT

95min.

110min.

(GB)

Skutený píbh Howarda Markse, držitele diplomu z Oxfordu, který se stal
hlavním dovozcem marihuany v šedesátých letech ve Velké Británii a podailo
se mu uniknout na as vzení tím, že se vydával za agenta MI 6. Stal se také
bojovníkem za legalizaci marihuany. V hlavních rolích Rhys IFANS, Cloë
SEVIGNYOVÁ, David THEWLIS, Crispin GLOVER, Elsa PATAKYOVÁ.

(FR)

KRÁSNÁ JUNIE
Šestnáctiletá Junie zmní školu po smrti matky. V nové tíd je jejím prostedníkem
bratranec Mathias. Brzo je konfrontována s velkou láskou uitele italštiny. Váše ,
která se mezi nimi rodí, je odsouzena k zániku. Junie nechce podlehnout citm a
tvrdošíjn odmítá štstí. V hlavních rolích Louis GARREL, Lea SEYDOUXOVÁ,
Grégoire RINGUET, Esteban ALEGRIA.
Vstupné 70,- K

Do 12 let nevhodné

19. nedle - 17 a 1930 hodin

TIT

105min.

(DÁN/ŠVÉD)

LEPŠÍ SVT
Píbh dvou rodin, jejichž osudy se náhodn spojí skrze pátelství dvou
dospívajících syn.Elias, jehož otec prožívá manželskou krizi, je šikanován ve
škole, zatímco Christian, který se rozhodne ho bránit, se pisthoval s otcem po
smrti matky. Film eší etické otázky smyslu pomsty a násilí s ní spojeným a je
pohledem do života dvou generací lidí, jimž se pedstava lepšího svta znenadání
zaíná vzdalovat. V hlavních rolích Mikael PERSBRANDT, Trine DYRHOLM,
Ulrich THOMSEN, Markus RYGAARD.
Ocenní: Oscar 2011 a Zlatý globus 2011 za nejlepší zahraniní film.
Vstupné 70,- K

Do 12 let nevhodné

24. pátek – 19 hodin

CARMEN

TIT

100min.

(ŠPA)

RADOTÍNSKÝ FILMOVÝ KLUB

Filmový píbh se odvíjí paraleln s reálnou love story, která vznikne mezi
protagonisty pi zkouškách na baletní pedstavení. Tanení výraz vstupuje i do
vztahu Josého a Carmen, tancem v pohybové stylizaci vyjadují dialog, erotický
vznt, nžné vyznání i prudký spor. Skrze tanec projevují herci emoce postav i své
vlastní. V hlavních rolích dramatu Antonio GADES, Laura del SOLOVÁ, Paco de
LUCIA, Cristina HOYOSOVÁ, Juan Antonio JIMÉNEZ.
Vstupné 70,- K, lenové 50,-K

Do 12 let nevhodné

TIT

110min.

(USA)

HLAVN NEZÁVAZN
Eva ke svéráznému životnímu stylu dospla proto, že jako doktorka nemá na žádný
vztah energii, jen obas potebuje povolit ventil. To Adam má bolestivjší dvody.
Poslední pítelkyn ho podvedla s jeho otcem. Na duši zranný Adam se rozhodne,
že pustí city k vod a bude si jen užívat. To znamená – žádné randní, mazlení,
žárlivost, výitky, lži – jen sex. V hlavních rolích romantické komedie Natalie
PORTMANOVÁ, Ashton KUTCHER, Kevin KLINE, Lake BELL.
Vstupné 70,- K

TIT

MR. NICE

Vstupné 70,- K

Mládeži pístupno

25. sobota - 17 a 1930 hodin

SPRÁVCI OSUDU

Vstupné 70,- K

Vstupné 70- K

Do 12 let nevhodné

26. nedle - 17 a 1930 hodin

MLU

90min.

(R)

REKVALIFIKACE
Komedie o tom, jak je tžké najít práci, když nejste zrovna mladík plný svží
energie v nejlepších letech, kterému svt leží u nohou. Pan Zrzavý výše uvedenému
profilu pesn neodpovídá a my sledujeme jeho peripetie pi hledání svého
uplatnní. V hlavních rolích Vlado ŠTANCEL, Sabina VOJVODOVÁ, Milan
KAMARÍK, Kateina TSCHORNOVÁ, Lucie KOŽINOVÁ.

Do 12 let nevhodné
Vstupné 70,- K

Pokladna otevena 1 hod. ped pedstavením

Zmna programu vyhrazena

Do 12 let nevhodné

email:kinoradotin@email.cz

tel. 257 910 322

Přijďte se podívat
do nově otevřené školky Eldorádo,
K závodišti (Strakonická, naproti fa HARFA SPORT) 73, Praha 5 - Lahovice
Nabízíme péči o děti od 2 do 7 let. Pracujeme podle česko-anglického programu,
který se zaměřuje na zdravý životní styl. Rozvíjíme u dětí jejich individuální
předpoklady, vychováváme je k umění soužití ve společnosti
a podporujeme kreativitu a fantazii.
Připravujeme děti na vstup do základních škol. Stále probíhá

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Přijďte se podívat každý všední den od 10:00 do 14:00.
Můžete se také domluvit telefonicky na 739 560 407 (řed. Mgr. Markéta Machová)
nebo e-mailem na spravce@skolkaeldorado.cz
Více na www.skolkaeldorado.cz
Na letní prázdniny připravujeme
Letní příměstský tábor Cesta za pokladem Eldoráda 2011
Od 4. července do 26. srpna 2011

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 05/2011, 16. ročník. Vyšlo v květnu 2011.
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