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SLOVO StArOSty
Vážení sousedé,
přeji vám z celého srdce co nejkrásnější prožití svátků vánočních, hodně dárků pod stromečkem, vynikajícího kapříka s co nejmenším počtem kostí, mnoho štěstí, pohody a zdraví do Nového roku a hlavně, ať jste
na Vánoce se svými blízkými a moc a moc si toto pro mne nejkrásnější období
v roce užijete. Chtěl bych velmi poděkovat našim drahým chuchelským seniorům
za to, že přišli v tak hojném počtu dne 14. prosince na předvánoční setkání a dali tak základ tradici, o níž doufám, že
bude v Chuchli zdárně pokračovat.
Tedy, že se budeme každým rokem setkávat v příjemné
a pohodové atmosféře, zhodnotíme uplynulý rok, já vyslechnu Vaše rady, náměty a problémy a přitom Vás pozvu
na něco dobrého k zakousnutí či na příjemný vánoční program, který si pro Vás opět s radostí připraví chuchelské
děti spolu s učiteli a vychovateli.
Byli bychom spolu s paní Monikou Krylovou velice rádi, kdyby jste se nesetkávali
pouze jedenkrát za rok, ale co nejčastěji, a to v nově fungujícím Klubu seniorů,
který sídlí v Klubovém domě na Starochuchelské ul. 20.
Paní Krylová se bude snažit pro vás vždy uspořádat zajímavý program, a to jak
besedy, přednášky se zajímavými lidmi, tak i různá školení, kde se budete učit novým řemeslům a dovednostem, například z oblasti vaření, domácích prací atd…
Účast nám již nyní přislíbilo mnoho skvělých přátel, jako třeba cestovatel pan Illík,
který vás velmi rád provede po svých dobrodružných cestách exotickými zeměmi.
Paní Krylová se Vás potřebné bude od nového roku ochotně starat v rámci nově
vzniklé pečovatelské služby, a to každé úterý a čtvrtek od 8 do 16 hodin. Pomůže
vám při zajištění chodu domácnosti, při osobní hygieně, při zajištění stravy či při
zprostředkování kontaktu
se spol. prostředím. Jakékoli informace o fungování
Pečovatelské služby Vám
budou poskytnuty na tel.
čísle 608904204.
Moc vám všem děkuji
za pomoc s peticí proti zrušení linky 172, včetně vložených spojů. Na petici se
dodnes sešlo přes 700
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podpisů a já spolu s kolegou Davidem Vokurkou
je vezmeme na Magistrát hl. m. Prahy, kde jak
doufám bude působit jako dost pádný argument
pro jednání s úředníky z odboru dopravy a se
společností ROPID.
Nyní bych chtěl z celého srdce poděkovat našim
drahým sousedům panu Miroslavu Patočkovi
a paní Věře Linkové za to, že nám již mnoho let ochotně a zcela nezištně pomáhají s distribucí Zpravodaje po Malé Chuchli.
Vážený pane Patočko a vážená paní Linková, já i kolegové z úřadu městské části
Vám oběma děkujeme za Vaši obětavou práci
a pomoc a velmi rádi Vás u nás uvítáme, abychom Vám náš dík mohli projevit osobně. Přejeme vám nádherné svátky vánoční a mnoho štěstí a hlavně zdraví do roku 2012, budeme velmi
rádi pokud i v letech následujících nám budete
s distribucí měsíčníku pomáhat.
A na závěr děkuji všem, kteří mi pomáhali s přípravou předvánočního setkání seniorů a bez jejichž přispění by večer jistě nebyl tak vydařený:
-Společnosti ECO- SUN s.r.o. za poskytnutí finančního daru
-Panu Petru Kotalovi a společnosti HONDA
za sponzorské dary
-Manželům Benčatovým, provozovatelům restaurace na závodišti za prostory a přípravu vynikajícího občerstvení
-Panu učiteli Burianovi a paním vychovatelkám Martausové, Formanové, Hlaváčkové a Skálové spolu s dětmi z mateřinky a ze základní školy za nádherné představení, plné krásných básniček a písniček.
-Panu Švecovi za přepravu našich dětí a seniorů mikrobusem
-Kolegům z úřadu Formanovi, Bartákovi, Dostálové a Havránkovi za pomoc s organizací večera.
Mgr. Martin Melichar
starosta
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Vážení občané, těsně před tím než jsme nechali odeslat prosincové vydání chuchelského Zpravodaje do tisku dozvěděli jsme se zprávu, která nás zdrtila. V neděli ráno zemřel
po těžké nemoci pan Václav Havel.
Myslíme si, že tato informace nebyla šokující jenom pro nás ale i pro Vás, kteří jste pana
exprezidenta uznávali za jeho mravní hodnoty, vnitřní sílu a neutuchající vůli bojovat
proti totalitě, útlaku a bezpráví.
Myslíme si, že úmrtím pana exprezidenta končí v České republice jedna éra, která začala na konci 80. let minulého století, a to éra nenásilné, pokojné, slušné a inteligentní
politiky, kterou pan exprezident zastával. Jako poctu panu exprezidentovi necháváme
vyvěsit na budovu úřadu MČ černý prapor a na dnešním zasedání Zastupitelstva uctíme jeho památku minutou ticha.
„Sbohem pane prezidente, děkujeme za vše, co jste pro naší republiku vykonal“
Mgr. Melichar, Ing. arch. Vokurka, redakční rada a zaměstnanci ÚMČ

z JeDnánÍ zAStUPiteLStVA
MČ PrAHA – VeLKá CHUCHLe
Zastupitelstvo na svém 18. zasedání dne 21.11.2011 od 18.00 hodin. m.j.:
schválilo:
na základě doporučení výboru majetku obce ze dne 14.11.2011, uzavření nových ná-
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jemních smluv:
a) s P. K. týkající se dočasného nájmu pozemku parc.č. 670/6 o výměře 375 m2, části
pozemku parc.č. 670/9 a části pozemku parc.č. 670/17 o celkové výměře 172 m2
(vše v k.ú. Velká Chuchle) na období od 20.11.2011 do 31.12.2014 za roční nájemné
ve výši 160.000,-Kč s možností valorizace nájemného prováděné vždy o výši meziroční míry inflace vyhlašované ČSÚ,
b) se společností ALFA VITA s.r.o., Starolázeňská 339/2, 159 00 Praha 5 – Velká
Chuchle (IČ 48041378) týkající se pronájmu těchto objektů a pozemků: objekt
pavilon A (č.p. 339/1), přízemní nebytový prostor rozložený do několika místností
o celkové výměře 329 m2, objekt pavilon B (č.p. 339/2), přízemní nebytový prostor
rozložený do několika místností o celkové výměře 199,12 m2 a s tím část příslušného
pozemku parc.č. 670/9 a 670/17 o celkové výměře 172 m2 včetně přístupové cesty
o výměře 86 m2 (vše v k.ú. Velká Chuchle) na období od 1.1.2012 do 31.12.2014
za roční nájemné ve výši 405.000,- Kč s možností valorizace nájemného prováděné
vždy o výši meziroční míry inflace vyhlašované ČSÚ s těmito změnami návrhu smlouvy: bod 4.2.1. nahradit text „anebo výpis z účtu“ textem „anebo připsání nájemného
na účet pronajímatele“ a bod 5.7. (předkupní právo) zrušit;
souhlasí s doporučením výboru majetku obce, aby po uzavření nájemních smluv jednal
starosta o nabídce odkoupení nemovitostí s jejich oprávněnými vlastníky, příp. společností ALFA VITA s.r.o. s tím, že tato možnost předčasného ukončení nájemního vztahu
z důvodu převodu vlastnictví nemovitostí bude uvedena v nájemních smlouvách.
v souladu s doporučením výboru majetku obce ze dne 14.11.2011, prodloužení nájemních smluv (uzavření dodatků o pronájmu nebytových prostor, resp. obecních pozemků) do 31.12.2012 za stávajících podmínek takto:
a) Radiové systémy a komunikace spol. s r.o., Pod Akáty 60/169, 159 00 Praha – Velká
Chuchle – nebytový prostor v Kazínské 8/5 na parc.č. 21, 22 a 1151/2 v k.ú. Velká
Chuchle,
b) Radiové systémy a komunikace spol. s r.o., Pod Akáty 60/169, 159 00 Praha – Velká
Chuchle – část obecního pozemku parc.č. 3 o výměře 24 m2 v k.ú. Velká Chuchle,
c) Divadlo Rity Jasinské, o.s., Horáčkova 13, 140 00 Praha 4 – nebytový prostor na parc.č. 21, 22 a 1151/2 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 52 m2,
d) CMMS s.r.o., Zbraslavská 22/49, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle – nebytový prostor na parc.č. 3 v k.ú. Malá Chuchle o výměře 40 m2,
e) R. P. – část obecního pozemku parc.č. 1148 v k.ú. Velká Chuchle v ulici Starochuchelská u objektu č. 92/36 o výměře 8 m2,
f) O. V. – část obecního pozemku parc.č. 82/1 v k.ú. Malá Chuchle o výměře 886 m2.
na základě doporučení finančního výboru ze dne 16.11.2011, poskytnutí finančního
příspěvku Základní škole Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle, a to na nákup ovoce a sladkostí za účelem prosincové mikulášské nadílky v roce 2011 ve výši
18.000,- Kč.
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na základě doporučení finančního výboru ze dne 16.11.2011, Základní škole Charlotty
Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle čerpání finančních prostředků z FRM na spolufinancování oprav a údržby školy ve výši 30.000,- Kč (oprava podlahy a malování kanceláře) a čerpání finančních prostředků z RF ve výši 30.000,- Kč na vybavení kanceláře.
na základě doporučení finančního výboru ze dne 16.11.2011, přijetí finančního daru
ve výši 50.000,- Kč od společnosti ECO-SUN s.r.o., Paroplavební 50/10, 159 00 Praha
5 - Malá Chuchle (IČ 26723611) na tyto účely:
a) uspořádání vánočních oslav s důchodci v MČ Praha – Velká Chuchle,
b) koncert mobilní zvonkohry v MČ Praha – Velká Chuchle,
c) pořízení vybavení základní školy v MČ Praha – Velká Chuchle.
na základě doporučení finančního výboru ze dne 16.11.2011, přijetí finančního daru
ve výši 500.000,- Kč od pana JUDr. Martina Romana, bytem U Bažantnice 484/43,
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle na tyto účely:
a) 200.000,- Kč na opravu hřbitovních zdí a márnice na hřbitově v MČ Praha – Velká
Chuchle,
b) 300.000,- Kč na pořízení vybavení tříd v novém pavilonu Základní školy Charlotty
Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle, Starochuchelská 240, PSČ 159 00.
záměr zadat a objednat geologický průzkum území A-Kazínská 8 jako podklad pro
zpracování projektu NOVÉ CENTRUM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – VELKÁ CHUCHLE.
nesouhlasilo:
s návrhem Správy pražských hřbitovů, p.o., Vinohradská 2807, 130 00 Praha 3 ohledně
poskytování komplexních služeb s tím, že místní hřbitov zůstane ve správě MČ Praha
– Velká Chuchle.
Zásadně nesouhlasilo se zrušením historické linky č. 172 především z důvodu zhoršení
dopravní obslužnosti včetně zrušení vložených spojů a zhoršení komfortu cestujících
a požaduje vyvolat další jednání s kompetentními orgány MHMP, pro tyto účely vytvořit
podpisové archy v souladu s petičním zákonem.
částečně revokovalo::
na základě doporučení výboru majetku obce ze dne 14.11.2011, své usnesení č. 16/5-1
ze dne 3.10.2011 týkající se prodeje části pozemku o výměře 268 m2 – parc.č. 1038/4
v k.ú. Velká Chuchle takto: za slova panu M. U. se vkládá před čárku text „a paní I. U.“.
Ostatní text přijatého usnesení zůstává v původním znění.
vzalo na vědomí:
informaci o současném stavu Pravidel pro poskytování odměn ředitelům základních
a mateřských škol zřizovaných MČ Praha - Velká Chuchle (příloha k usnesení ZMČ
č. 7/2003 ze dne 30.6.2003) a souhlasí s tím, aby při poskytování odměn ředitelům
základních a mateřských škol zřizovaných nebo založených Zastupitelstvem MČ Praha – Velká Chuchle bylo postupováno v souladu s ustanoveními § 94 odst. 2 písm. g)
a § 95 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a to
počínaje rokem 2011.
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oznámení ředitelky Mateřské školy Velká Chuchle o uzavření školy v době vánočních
prázdnin od úterý 27.12.2011 do pátku 30.12.2011.
informaci o ukončení tříletého funkčního období členů školské rady a o přípravách ZŠ
týkající se volby členů školské rady na další tříleté období v souladu s „Volebním řádem
pro volby členů školské rady v Základní škole Charlotty Masarykové, Starochuchelská
240, Praha 5 – Velká Chuchle“ (dva členové z řad zákonných zástupců žáků a dva
členové za pedagogické pracovníky) a žádá volební strany o předložení návrhů dvou
členů šestičlenného složení školské rady, kteří budou ZMČ jmenováni za zřizovatele,
a to do příštího zasedání ZMČ.
zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2011 městské části Praha – Velká Chuchle,
v Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle, se sídlem U Skály 262/2, Praha 5, dne
21.11.2011 v souladu se zněním zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, a se
zněním obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění, pověřenými zaměstnanci Odboru kontrolních činností MHMP.
informace z 5. zasedání výboru dopravy a bezpečnosti konaného dne 14.11.2011 a rezignaci pana Bc. Michala Strnada na členství v tomto výboru a jmenovalo na základě
doporučení výboru dopravy a bezpečnosti ze dne 14.11.2011, s okamžitou platností
novým členem tohoto výboru pana Martina Havlinu.
informaci starosty týkající se namontování měřícího zařízení na monitorování spotřeby
elektrické energie (dále jen EE) v Základní škole Charlotty Masarykové (15.11.2011),
které bude demontováno dne 25.11.2011 a do 30.11.2011 bude provedeno vyhodnocení spotřeby a navrženo řešení za účelem úspor ve spotřebě EE, a to buď formou změny
tarifu nebo využitím vyrobené EE z kogenerační jednotky.
Městská část Praha – Velká Chuchle žádá Zastupitelstvo hlavního města Prahy, aby
projednalo změnu Statutu hlavního města Prahy ve věci obnovení Sněmu starostů jako
zvláštního orgánu hlavního města Prahy.
Mgr. Martin Melichar, starosta
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VáŽenÍ SPOLUOBČAnÉ,
DOVOLte Mi, AByCH VáM JMÉneM
VeDenÍ rADniCe, VŠeCH zAStUPiteLŮ A zAMĚStnAnCŮ CHUCHeLSKÉHO ÚŘADU POPŘáL KLiDnÉ
A POHODOVÉ PrOŽitÍ VánOČnÍCH
SVátKŮ A DO nOVÉHO rOKU PŘeDeVŠÍM HODnĚ zDrAVÍ, OSOBnÍCH i PrACOVnÍCH ÚSPĚCHŮ
Mgr. Martin Melichar

Ve VeLKÉ CHUCHLi LetOS OPĚt zAznÍ
zVOnOHrA
LetOS OPĚt PŘiSPĚJe K VánOČnÍ AtMOSFÉŘe Ve VeLKÉ CHUCHLi VánOČnÍ KOnCert
„PrAŽSKÉ MOBiLnÍ zVOnOHry“.
tentO UniKátnÍ náStrOJ PŘiVeze
zBrASLAVSKÝ zVOnAŘ PAn
Petr rUDOLF MAnOUŠeK.
SrDeČnĚ VáS zVeMe nA tentO
KOnCert , KterÝ Se BUDe KOnAt Dne 25.12. 2011 OD 11 HOD
nA náM. CHUCHeLSKÝCH BOJOVnÍKŮ
Mgr. Lenka Jaklová

MiKULáŠSKá AKADeMie V AerOBiCteAMU
CHUCHLe
V pondělí 5.12. 2011 se od 16 hodin v tělocvičně Aerobic Team Chuchle konala Mikulášská hodina. Byla to první veřejná akce,
která se konala v těchto prostorách, a myslím
si, že byla velice úspěšná.
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Na programu
bylo hned několik vystoupení, které si připravili nejen závodníci
sportovního aerobiku a fitness týmů
(Abba, Rock) v kategorii 8-10 let, ale
také děti z přípravky. Přestože děti
do hodin přípravky docházejí teprve
od letošního září, jejich výkony byly
opravdu chvályhodné. Přípravka se
předvedla hned se třemi vystoupeními – „Doo Wah Diddy“, „Čokoláda“ a „Večerníček“.
Po sportovním programu následoval příchod Mikuláše a dvou
čertů. Děti za své skvělé výkony obdržely balíčky se sladkostmi,
někteří ještě navíc předvedli recitační a pěvecké schopnosti.

PŘeJeMe VŠeM KLiDnÉ PrOŽitÍ VánOČnÍCH SVátKŮ
A ŠŤAStnÝ VStUP DO nOVÉHO rOKU
Mgr. Veronika Buriš
PROGRAM MIKULÁŠSKÉ
PŘÍPRAVKA – DOO WAH DIDDY
SAE TÝM 8 – 10 LET
(Kačka Hricková, Tonka Kropáčová,
Verunka Frantová)
WELLNESS TÝM HAPPY
PŘÍPRAVKA – ČOKOLÁDA

SAE TÝM 8 – 10 LET
(Domča Ebrová, Verča Košumberská,
Nikča Vosková)
FITNESS TÝM ABBA
PŘÍPRAVKA – VEČERNÍČEK
FITNESS TÝM ROCK
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MiKULáŠSKá nADÍLKA neJen PrO MALÉ
FOtBALiSty
Mužstvo „A“ je v podzimní části
soutěže na 1. místě s celkovým
počtem
33 bodů.
Mužstvo „B“ obsazuje zatím 6. místo
v tabulce s celkovým počtem
15 bodů.
Výsledky mladší přípravky nejsou dobré a neodpovídají herní bojovnosti nejmladších.
Během podzimní sezony došlo u některých hráčů
k výraznému zlepšení herní techniky.
Chceme poděkovat všem rodičům za jejich vytrvalost a podporu. Nemůžeme
opomenout velké úsilí a nadšení našeho trenéra mladší
přípravky Dana Urbana, který
při neúspěchu, jak se říká,
„nehází flintu do žita“, ale
malé fotbalisty neustále podporuje a vybuzuje k lepším
výsledkům. Pevně věříme, že
jarní sezona bude úspěšnější
a zapojí se všichni rodiče se
svými ratolestmi.
Vedení klubu uspořádalo dne
2.12.2011 Mikulášskou nadílku. Klubovna SK Čechoslovanu ožila. Někdo byl velký hrdina a někdo
se strašně bál. Nakonec všichni strach překonali
a převzali si z rukou Mikuláše balíček.
Už se těšíme na další akci, která se bude konat
dne 16.12.2011. Všichni se setkáme u vánočního
stromu, zazpíváme si koledy, děti dostanou předem dárečky od Ježíška a rodiče alespoň na chvíli zapomenou na předvánoční shon.
Za SK Čechoslovan Chuchle
Luděk Forman
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MiKULáŠ Ve ŠKOLe
Pondělí 5.12. 2011 začalo v naší škole
velkým očekáváním. Přijde ? Nepřijde ?
Všechny děti 1. stupně měly pro něj samozřejmě pečlivě připravený program.
Pro koho? Na koho jsme to tak netrpělivě čekali ? Na Mikuláše přece.
A přišel !
I se svými nerozlučnými pomocníky. Už v 8.30 jsme se všichni z 1. stupně shromáždili v jídelně a zvědavě jsme si je prohlíželi. Mikuláš byl opravdu vznešený, andělé
krásní a čerti trošku strašidelní. Ale my jsme se
nebáli, protože kdo je hodný, čertů se bát nemusí. My jsme byli hodní a šikovní !
Prvňáčci měli nacvičené pásmo básniček s mikulášskou tematikou, druháčci sólová vystoupení na flétnu a housle a taneček, děti třetí až páté
třídy potěšily Mikuláše básničkami a koledami.
Pan zástupce nás všechny doprovázel na kytaru
při zpěvu koled a pobavit se s námi přišel i pan
starosta Martin Melichar. A tak jsme si od Mikuláše vysloužili každý pytlík plný dobrot.
Potom prošel Mikuláš i se svou družinou i třídy 2.
stupně, aby ani starší žáci nepřišli o setkání
s ním a o sladkosti. Už se všichni těšíme, až přijde za rok zas.
Poděkování patří žákům 9. třídy, kteří tradičně
s panem zástupcem mikulášskou
oslavu připravují.
Mgr. Jana Klimešová
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VánOČnÍ ČAS PLnÝ neJHezČÍCH PŘeDVánOČnÍCH AKCÍ PrO DĚti V MŠ
5. prosince 2011 „Čertí den “ ve všech třídách s nadílkou Adventní kalendář od Unie rodičů.
6. prosince 2011 celoškolní výlet na prohlídku
„BETLÉMU“ na Loretánském náměstí.
9. prosince 2011 pro celou školku divadelní představení „Kde přespávají pohádky.....“
12. prosince 2011 pro všechny děti dudácký koncert pro děti „Koledy......“
Následovaly „Vánoční besídky“ a vánoční posezení
dětí s rodiči, které byly letos velmi zdařilé.
13. prosince 2011 třída „Šnečků“ převedla kouzelné vystoupení se zimní královnou a s ovečkami. třída „Berušek“
převedla krásné „Šmoulí“ vystoupení a třída „Krtečků“ též
zatancovala a předvedla, co se už naučila.
14. prosince 2011 třída „Včelek“ předvedla kouzelnou dramatizaci „Dárky pro celou rodinu“.
15. prosince 2011 třída „Motýlků“ předvedla opět
krásnou dramatizaci „Stvoření světa“.
Po každé besídce byl vždy „raut“ a posezení dětí
s rodiči a učitelkami. Za pomoc a za pohoštění
všem rodičům tímto moc děkujeme.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout ani
na krásné vystoupení našich dětí s paní učitelkami
na setkání chuchelských seniorů na „Závodišti“,
pro které děti též z celé mateřské školy vyrobily vkusná přáníčka.
Závěrečným vyvrcholením předvánočních akcí, které si děti užily byla „vánoční nadílka“ pod stromečkem, kde děti našly spoustu dárků, které jsme mohly dětem
nakoupit za sponzorské dary a spoustu hraček pro jednotlivé třídy, které děti dostaly od rodičů.
Za to patří velké poděkování všem rodičům, kteří děti v MŠ obdarovali
nA záVĚr Si DOVOLUJeMe VŠeM DĚteM A rODiČŮM A V nePOSLeDnÍ ŘADĚ i nAŠeMU zŘizOVAteLi POPŘát KráSnÉ,
POHODOVÉ VánOCe A HLAVnĚ HODnĚ ŠtĚStÍ A zDrAVÍ
V nOVÉM rOCe 2012
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Velká Chuchle
Alena Kučerová, ředitelka
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AFriKA SnŮ A SKUteČnOStÍ
Naše škola se v letošním roce věnuje celoročnímu projektu, který jde napříč celou
školou, s názvem Afrika snů a skutečností. Jeho smyslem je připomenout žákům
v rámci průřezového tématu Multikulturní výchova život a problémy černého kontinentu.
Dne 24. října k nám do školy zavítala africká hudební skupina Mbunnda Afrika,
kteří nám představili část z africké kultury. A roztančili doslova celou školu. Další
týden nás čekala přednáška o Keni pana cestovatele Nekudy.
Dne 14. listopadu nás navštívila Alena Polanecká z občanského sdružení Centra
Narovinu, které se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání,
zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe. Přišla nám představit naši partnerskou školu Nyajowi Community Children´s Support Centre z Keni, se kterou navážeme spolupráci. Děti si budou dopisovat v angličtině s dětmi z Afriky a budeme
vytvářet učební pomůcky pro děti, které neměly takové štěstí, aby se mohly narodit
v Evropě a měly rodiče, kteří se o ně mohou
náležitě postarat.
Dne 8. prosince jsme uzavřeli africké putování pro tento rok tématem spravedlivého obchodu neboli faire tradeu. Paní Linda Sokačová z Ekumenické akademie Praha nám přišla
vysvětlit, čeho se tento obchod týká a jak můžeme MY svým nákupem ovlivnit, co a za jakých podmínek se vyrábí v rozvojových
zemích. Tento seminář uspořádala v odpoledních hodinách ještě jednou pro
všechny učitele i neučitele chuchelské školy. Oba semináře doprovázela malá
ochutnávka faire trade výrobků.
Šárka Havelková

ÚSMĚV PrO UniCeF – 1. rOČnÍK CHAritAtiVnÍ
SOUtĚŽe

Rád bych Vás informoval, že jsme společně s paní ředitelkou naší Mateřské školky
vybrali fotografii (viz níže), kterou jsem zaregistroval ve zmíněné charitativní soutěži. Sponzor akce spol. AXA Assistance věnoval na účet UNICEF 10 Kč za každou
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fotografii v soutěži a 1 Kč za každý hlas, který fotografie obdržela. Průběžně jsem
se Vás snažil na webu úřadu informovat o tom, jak si naše MŠ stojí a možná i s Vaším úsilím se podařilo docílit toho, že naše MŠ v charitativní soutěži mezi ostatními
školkami obstála.
S celkovým počtem 106 hlasů obsadila ještě s mateřskou školkou Pastelka z Petříkova 1. místo.
Gratulujeme a za redakci děkujeme !
Soutěž probíhala v prostředí sociální
sítě Facebook. Úsměvu pro UNICEF
se podařilo shromáždit 46.696 Kč
bez započítaných DMS. Kromě toho,
že naše MŠ pomohla charitou dobré
věci, získá také VIP slevu na nákup hraček v e-shopu www.MojeChytreDite.cz, který tuto soutěž organizoval. Osobně jsem rád, že jsme s paní ředitelkou tuto věc
zrealizovali, naši školku hezkým způsobem zviditelnili, neboť soutěž měla velkou
mediální kampaň i v ČT a také, byť jen malinko, pomohli rozpočtu školky získanou
slevou na nákup hraček, což se bude určitě v budoucnu hodit.
Marek Malý

záPiS DĚtÍ DO 1. tŘÍDy
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013
Vážení rodiče,
zveme Vás a budoucí prvňáčky na zápis do první třídy pro školní rok 2012/2013,
který se bude na naší škole konat ve čtvrtek 19.1. 2012 v době od 14.00 do 19.00
v hlavní budově.
U zápisu Vás přivítají paní učitelky: Mgr. Vladimíra Saviová, Mgr. Renata Králová,
Mgr. Iva Suchomelová, Jitka Semotánová, výchovná poradkyně, a paní učitelka
Mgr. Hana Bálková, třídní učitelka nových prvňáčků.
Ve školním roce 2012/2013 můžeme při vysokém počtu zapsaných dětí otevřít dvě
první třídy. Radostně budou očekávat své příští spolužáky i žáci šestého ročníku,
patroni první třídy.
K zápisu přiveďte prosím budoucího prvňáčka, přineste s sebou svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte, příp. potvrzení o povoleném odkladu povinné školní docházky. V případě zájmu o návštěvu školy mimo Den otevřených dveří, či pokud by
Vám daný termín zápisu z vážných důvodů nevyhovoval, kontaktujte nás.
Na shledání s Vámi se těší
Mgr. Eliška Jančíková, ředitelka školy.
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ÚMČ inFOrMUJe
Nová barva v třídění odpadů je červená
Vážení občané,
od prosince je na Náměstí Omladiny umístěn červený stacionární kontejner určený
pro sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. Ke žlutému, modrému a zelenému kontejneru tak nyní přibyla
nová nádoba na tříděný odpad. Červený
kontejner byl ve Velké Chuchli instalován
díky spolupráci Magistrátu hlavního města Prahy a neziskové společnosti ASEKOL
zabývající se zpětným odběrem elektrozařízení. V Praze je celkem 122 červených
kontejnerů, po celé republice téměř 1 500.
Drobné elektrospotřebiče bohužel stále často končí ve směsném odpadu
a na skládkách, kde z nich unikají nebezpečné látky jako olovo nebo rtuť. I proto
ASEKOL inicioval myšlenku vytvořit červené kontejnery. Díky nim se k recyklaci
dostane více elektra a budou tak ušetřeny druhotné suroviny, které z nich lze získat. Kromě plastů je to např. měď, zlato, stříbro či platina. „Věříme, že červené
kontejnery občanům usnadní a zpříjemní třídění elektrospotřebičů, které jsou běžnou součástí našeho života. Zároveň kontejnery mohou přivést k třídění ještě mnohem více lidí, což je naším cílem,“ uvedla Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.
Do kontejnerů patří baterie a drobná elektrozařízení jako například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a elektronické hračky. Naopak není určen pro sběr televizorů, počítačových monitorů, zářivek, úsporných
žárovek a velkých domácích spotřebičů jako jsou třeba ledničky, pračky a chladničky. Tato větší zařízení se vybírají na sběrném dvoře, při mobilním svozu, případně je možné je odevzdat v prodejnách nebo opravnách elektrospotřebičů.
Harmonogram svozu odpadu v období vánočních svátků:
Svoz směsného odpadu:
24. 12. 2011
normální svoz odpadu dle sobotních programů
25. 12. 2011
normální svoz dle nedělních programů
26. 12. 2011
normální svoz dle pondělních programů
27.-30.12.2011 normální pracovní směny, svoz dle příslušných svozových
programů
31.12.2011
normální svoz odpadu dle sobotních programů
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1.1. 2012
normální svoz dle nedělních programů
Svoz tříděného odpadu:
24. 12. 2011
normální svoz v rozsahu sobotních programů
25. 12. 2011
normální svoz v rozsahu nedělních programů
26. 12. 2011
normální svoz v rozsahu pondělních programů
19.-31.12. 2011 mimořádný svoz skla, jinak odvoz dle příslušných svozových
programů
1.1.2012
normální svoz dle nedělních programů
Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se
směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2011
do 28. 2. 2012. Prosíme občany, aby vánoční
stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování
kapacity objemu nádob pro ostatní odpad.
Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob
směsného komunálního odpadu umístěných
v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu.
V tomto případě odkládejte vánoční stromky
před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.
Ing. Michaela Benešová
odbor životního prostředí

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení :
dne

30.01.12

od

14,30 do

17,00

hod.

dne

5.03.12

od

10,30 do

13,30

hod.

dne

12.04.12

od

12,00 do

14,30

hod.

dne

29.05.12

od

8,00

do

11,00

hod.

dne

27.06.12

od

14,30 do

17,00

hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu , označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném před ÚMČ, U Skály 262/2.
Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek
plynu, a.s. a ÚMČ Praha – Velká Chuchle nabízí odběratelům zemního plynu
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novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“ , jejímž prostřednictvím si stávající
i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :
zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
převzetí reklamace
výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech 267175174 a 267175202, www.ppas.cz

PeČOVAteLSKá SLUŽBA
Chtěla bych vás informovat o tom, že Pečovatelská služba Velká Chuchle vznikne
začátkem nového roku 2012 (od 1.1. 2012) na základě registrace Hl. m. Prahy
a bude poskytována s pomocí dotace obce.
Pečovatelská služba je určena především seniorům a osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Bude poskytována jako terénní služba v domácnostech
občanů, každé úterý a čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin.
Cílem pečovatelské služby je zajištění péče občanům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace z důvodu ztráty soběstačnosti, zhoršení zdravotního stavu a poskytnout jim danou péči v jejich domácím prostředí, aby mohli co nejdéle zůstat
v jejich přirozeném prostředí a mohli se dále začleňovat do společnosti.
Pečovatelská služba jako terénní služba v domácnostech poskytuje tyto základní
činnosti:
1. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti
donáška vody
topení v kamnech včetně donášky a příprava topiva
běžné nákupy a pochůzky
velký nákup např. týdenní
nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
2. Pomoc při osobní hygieně
pomoc při úkonech osobní hygieny
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pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Pomoc při přípravě jídla a pití
Příprava a podávání jídla
4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovod k lékaři
Doprovod na orgány veřejné moci a instituce
Poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
Své služby bude pečovatelská služba poskytovat podle zákona č.108/2006 Sb.
o sociálních službách.
Výše úhrad za úkony pečovatelské služby 100 Kč / 1 hodinu.
Informace týkající se pečovatelské služby Vám budou poskytnuty na telefonním
čísle 608904204.
Kancelář Pečovatelské služby Velká Chuchle bude zřízena v Klubovém domě ul.
Starochuchelská 20/7, Praha 5 – Velká Chuchle.
Věřím, že nabízené úkony pečovatelské služby Velká Chuchle využijete a budu se
těšit na spolupráci s Vámi.
Monika Krylová
pracovnice Pečovatelské služby Velká Chuchle

KLUB SeniOrŮ VeLKá CHUCHLe
VáS zVe Dne 3.1. 2012 nA DALŠÍ SCHŮzKU
SeniOrŮ DO PŘÍzeMÍ KLUBOVÉHO DOMU,
UL. StArOCHUCHeLSKá 20/7
zVU VáS nA PŘeDnáŠKU
POrADenStVÍ V OBLASti SOCiáLnÍ PÉČe
MGr. KOSAŘOVÉ z CentrA ŽiVOt 90,
PŘeDnáŠKA Se KOná V PŘÍzeMÍ KLUBOVÉHO DOMU
Dne 10.1. 2012 OD 13 HOD.
V PŘÍPADĚ VAŠeHO záJMU Mne PrOSÍM
KOntAKtUJete nA teL.Č. 774 867 151.
MOniKA KryLOVá
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nOVÉ JÍzDnÍ ŘáDy LinKy 244
Jízdní řád linky 244 naleznete na této webové stránce:
http://portalpid.timetable.cz/LineList.aspx?lc=244&d=2011-12-24

244
orientační doba
jízdy (min)
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x
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•
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3 x
4 x
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PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9
Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu : www.dpp.cz
Platí od: 11.12.2011

Tarifní pásmo P PONDĚLÍ (1) - ČTVRTEK (4) PÁTEK (5)

SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ #
Lihovar
Malá Chuchle
Starolázeňská
Kazínská
Škola Velká Chuchle
Velká Chuchle
Starochuchelská
Radotínská
Závodiště Chuchle
Zahradnictví
Přeštínská
Vrážská
U Jankovky
Nádraží Radotín
Otínská
Na Viničkách
SÍDLIŠTĚ RADOTÍN
na znamení
na znamení od 20 do 4 h,v SO a NE
celodenně
Zvýrazněné spoje zajišťuje
nízkopodlažní vozidlo.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
2
3

H

H

16 36

H

H

05 20 34 46 58
H

16 36

SOBOTA (6)
H

NEDĚLE (+)

35

35

05 20 34 46 58 45

45

H

H

H

H

H

H

10 22 36 51

06 26 46

06 26 46

16 46

46

06 26 46

06 26 46

16 46

46
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H

H

H

H

H

16 46
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H
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H

45
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H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
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H
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46
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16 46

16 46
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16 46
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16 46

16 46

16 46

H

H

H

H
H

H

H

16 34 49
H

H

16 46

16 34 49

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

16 46

04 19 34 49

04 19 34 49

16 46

16 46

04 19 34 49

04 19 34 49

16 46

16 46

04 19 34 49

04 19 34 49

16 46

16 46

H

H

H

H

H

04 19 36 56
H

H

H

H

H

H

H

04 19 36 56
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H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
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H

H

H

H

H

H

H

H

H
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Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9
Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu : www.dpp.cz
Platí od: 11.12.2011
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MĚStSKá POLiCie inFOrMUJe
Hlavní město praha
Městská policie hl. m. Prahy
Obvodní ředitelství Praha 5
V průběhu měsíců října a listopadu se uskutečnilo celkem 6 kontrolních akcí
(4 denních a 2 noční) se zaměřením na výskyt
sociálně nepřizpůsobivých osob, narkomanů
a na osoby hledané Policií ČR.
Na území Velké a Malé Chuchle bylo při těchto
akcích zkontrolováno 32 osob, z čehož byla
nalezena 1 osoba celostátně hledaná, která
byla na místě zkontrolována, zajištěna a předána PČR.
Dále bylo uděleno několik blokových pokut za znečisťování veřejného prostranství,
rozdělávání ohňů a nepovoleného stanování na území hl. m. Prahy. Bylo nalezeno
32ks použitých injekčních stříkaček a jiného kontaminovaného materiálu.
1x týdně byly prováděny plánované kontroly
se zaměřením na dodržování zákazu vjezdu
nákladních automobilů v ulicích Radotínská,
Mezichuchelská a Dostihová. Bylo zkontrolováno přes 60 vozidel, z toho 12ks s platným
povolením k vjezdu, 26 vozidel dopravní obsluhy a 20 vozidel bez oprávnění k vjezdu bylo
řešeno blokovou pokutou.
Celkem 5x proběhla v ulici Radotínská radarová měření se zaměřením na dodržování maximální povolené rychlosti v obci. Zde bylo řešeno 20 přestupků, 15 blokovou pokutou a 10 oznámením správnímu orgánu.
Jelikož se blíží konec chatařské sezóny a mnozí chataři své chaty již připravují
na zimu, bylo provedeno ve spolupráci s jízdní skupinou Městské policie několik
kontrol v chatové osadě Třešňovka se zaměřením na předcházení páchání trestné
činnosti osobami bez domova v zimních měsících, kdy je většina chat nevyužita
a na informování chatařů ke zvýšenému zabezpečení jejich majetku.
Jako každý rok, s nadcházející památkou na zesnulé, byla od 27.10. 2011 každodenně prováděna kontrola hřbitova v Chuchelském háji a také bylo kontrolováno
dodržování zákazu vjezdu do této lokality.
Strážníci MP
Ivo Trojanský a Jindřich Zajíc
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OKÉnKO z DOPrAVy
I v tomto čísle Chuchelského zpravodaje bych se rád věnoval problematice regulace dopravních intenzit, zklidnění a zpomalení dopravy a tím zvyšování bezpečnosti v silničním provozu, především potom slabších účastníků silničního provozu,
tj. chodců, pomocí dalších dopravně inženýrských opatření, protože např. lepší
označení a viditelnost míst pro přecházení je jeden ze základních nástrojů vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a snížení úmrtnosti i těžkých zranění chodců na přechodech.
Ještě než si ukážeme některé další druhy jednotlivých dopravně inženýrských
opatření, rád bych se vrátil k minulému číslu Chuchelského zpravodaje z listopadu, kde jsem uvedl něco málo o dělících ostrůvcích a semaforech, konkrétně návěstidlu řízeném radarem a na konkrétním příkladu (viz obrázek – návrh opatření
z dopravní studie
spol. City Plan – prezentace studie probíhala veřejně dne
28.11.2011 v bývalém
areálu firmy Femat)
bych rád demonstroval využitelnost v praxi, co více, využitelnost konkrétně pro
naši obec, a sice v ul.
Radotínské před stávající železniční stanicí.
A teď již k dalším dopravně inženýrským opatřením:
Zapuštěné REFLEXNÍ OČI
Jedná se o dopravní knoflíky se zvýšenou retroreflexí, které jsou zasazeny
do povrchu vozovky.
Představují optickou a mechanickou
oporu pro řidiče během jízdy.
Úspěšně je lze využít i v příčném profilu
vozovky pro zvýraznění přechodů pro
chodce, ještě lepší jsou však zapuštěné
blikající oči.
Vynikají vysokou viditelností v noci a za zhoršených klimatických podmínek.
Jsou dostupné v podobě trvalých, přechodných nebo obrubníkových knoflíků.
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Nejsou vůbec žádným problémem pro správce komunikací a jejich údržbu např.
v zimním období.
PROTISMYKOVÝ POVRCH
Jízdní pruh může být opticky zvýrazněn nanesením červeného nebo jinak barevného protismykového povrchu.
Řidiči vnímají změnu barvy povrchu a podvědomě zpomalí jízdu vozidla.
Nejsou nutné žádné stavební úpravy.
Aplikace povrchu s vysokým smykovým třením výrazně zvyšuje brzdné účinky vozidla, brzdná dráha se zkracuje až o 33% za mokra.
Zároveň dochází k výraznému snížení počtu
dopravních nehod – průzkumy prokazují snížení počtu dopravních nehod za mokra
o 67% a všech nehod o 31%.
Úprava výrazně zvyšuje bezpečnost všech
účastníků silničního provozu.
Minimální životnost je 6 – 10 let při velmi vysokém zatížení 3500 těžkých nákladních aut
denně v jednom směru 1).
Povrch je odolný proti provozním náplním
vyskytujícím se v provozu, tj. např. oleji, naftě a ostatním ropným produktům, a proti zimním posypům.
V příštím čísle bychom si stručně řekli něco o radarech a již zmíněných zapuštěných blikajících očích. Pevně věřím, že pokud nejsou tyto informace pro Vás zajímavé, vystříháte aspoň svým dětem nebo vnoučatům přiložené obrázky, nakopírujete je a při dlouhých zimních večerech budete hrát pexeso ;)
Závěrem všem přeji hezké vánoční dny a cestování i pohyb v dopravním provozu
bez nehod.
Marek Malý

) I na tomto triviálním příkladu bych rád demonstroval užitečnost dopravních studií,
průzkumů, měření apod. proč, že jsou tyto podklady pro systémové plánování potřeba
a mohou se z nenadání hodit. Rozhodovali bychom se např. o tom zda-li umístit před
nějakým přechodem v obci toto opatření a zazněly by dotazy / výtky typu: „Jak dlouho
to tam vydrží …“, nebo „To se hned rozjezdí …“ apod., nemít dopravní studii, skutečně
bychom nevěděli, jak se rozhodnout a je-li vynaložení investice efektivní. Pokud, však
dopravní studii máme, můžeme se pro danou lokalitu do studie podívat, jaké intenzity
dopravního proudu v daném místě máme a snadno se můžeme rozhodnout o „návratnosti“ / možnosti investovat do takového záměru.
1

22 PrOSineC – 2011

CHUCHeLSKÝ zPrAVODAJ

VánOČnÍ DiVADLO Se VyDAŘiLO
Nadšené ovace a několikanásobný potlesk od diváků si vysloužil nově vzniklý soubor chuchelských divadelníků, který se premiérově představil 18.12. 2011 v sále
obecního areálu Kazínská 8 v Komedii o Narození od J. A. Pitínského. Že divadlo
Chuchli chybí, dokázala účast téměř 150 zájemců, kteří zcela zaplnili areál bývalého autoservisu, který od letošního roku slouží místní kultuře. Před představením
vedoucí souboru Andrea Marečková spolu s Davidem Steigerwaldem pozdravili
diváky a připomenuli, že představením navazují na více než stoletou tradici chuchelského ochotnického divadla a představení věnují Václavu Havlovi, který toho dne
zemřel.
Diváci se mohli také zahřát horkým punčem, který rozléval pan starosta Martin
Melichar. Nezbývá než doufat, že vánoční představení nebylo jen ojedinělou aktivitou a nově vzniklému ochotnickému sboru držet palce. Nakročeno do první sezóny má výborně.
T. Hromádka, kronikář

SPOLeČenSKá KrOniKA
JUBILANTI
Srdečně blahopřejeme těm občanům, kteří v měsíci prosinci dosáhli významného životního jubilea:
Antonie Kamicová, Drahuše Stříhavková, Karel
Andrle, Jaroslava Chalupecká,
Jarmila Vlčková, Jaroslava Soukupová, Helena
Stibůrková, Miroslava Mendlíková.
Do dalších let jim přejeme především pevné zdraví,
hodně štěstí a životní pohody.
CHUCHELSKÁ MIMINKA
V měsíci říjnu se narodili
Albert Legner, František Rýdl.
Drazí chuchelští občánci, přejeme vám do života
mnoho štěstí, lásky a zdraví
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje
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e-KUCHArKA DOPOrUČUJe SKVĚLÝ reCePt
tVArOHOVá VánOČnÍ ŠtOLA (neKynUtá)
50 dkg hladké mouky
-1 prášek do pečiva
-necelá 1/4 lžička soli
-2 balíčky vanilkového cukru
-15 dkg cukru krystal nebo krupice
-2 vejce
-12 dkg Hery nebo másla
-5 dkg sádla
-25 dkg netučného tvarohu ve vaničce
-2 lžíce rumu
-rum na namočení rozinek
-10 dkg rozinek
-5 dkg vlašských ořechů
-10 dkg kandované kůry
-7 až 10 dkg másla na potření upečené štoly
-moučkový cukr podle potřeby na obalení
V mouce rozmícháme prášek do pečiva, přidáme ostatní suroviny, nasekané ořechy, namočené rozinky v rumu, rozehřáté tuky a těsto dobře vypracujeme.
Rozválíme na plát asi 1 cm vysoký a těsto přeložíme z obou stran doprostřed a
potom ho ještě jednou přeložíme na sebe.
Pečeme v předehřáté troubě na 180 st. asi 10 minut a potom teplotu snížíme na
170 st. a pečeme ještě 30 -35 minut. Celková doba pečení je tedy 40-45 minut.
Během pečení si štolu dávám výš, abych neměla připálený spodek a nahoru dávám alobal.
Hotovu štolu, kterou udržíme v ruce, pomažeme máslem a obalíme v moučkovém
cukru.
Dobře jí zabalíme a dáme do lednice na 14 dní rozležet.
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inzeráty:
PROJEKTANTKA/PROJEKTANT
požadavky: znalost práce ve Sketch Up
kreativní a komunikativní přístup
ŘP skupiny B
ŽL a praxe výhodou
výhody:
kreativní a rozmanitá práce
příjemné pracovní prostředí
dobrý kolektiv
termín nástupu co nejdříve
Životopis zasílejte do 30.1.2012 na mail info@vitr-voda.cz
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Severní 321, 252 25 Ořech – Praha západ
Plzeňská 130/221, 150 00 Praha 5 – Motol
Strakonická 25, 150 00 Praha 5 – Smíchov
www.fordamb.cz

tel. 234 234 111
tel. 257 288 111
tel. 257 321 221

GPS: 50°1’25.838”N, 14°17’57.408”E
GPS: 50°3’55.659”N, 14°20’7.518”E
GPS: 50°3’57.415”N, 14°24’35.463”E

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
Emise CO2: FordKa 115 g/km, FordFiesta 127 g/km, Ford Focus 136 g/km
Kombinovaná spotřeba: FordKa 4,9 l/100 km, FordFiesta 5,5 l/100 km, FordFocus 5,9 l/100 km

účtem
Výkup proti

FORD FIESTA
Celebration 5dv.
za 229.990 Kč
vč. DPH

Nový FORD FOCUS
k vybraným modelům zimní
pneu zdarma
speciální nabídka
– 20.000 Kč

FORD KA
klimatizace a rádio s CD
přehrávačem v ceně
za 179.990 Kč
vč. DPH

