CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ
Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

6/2008

V PÁTEK 6. 6. 2008 PROŠEL CHUCHLÍ SMĚREM
NA KARLŠTEJN „KRÁLOVSKÝ PRŮVOD“

STAROSTA INFORMUJE
Dne 26.5.2008 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle.
Zápis vzhledem k transparentnosti zveřejňujeme v plném znění, upraveném
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Originály
zápisu a usnesení jsou k nahlédnutí u tajemnice ÚMČ.
Přítomni: členové zastupitelstva
nepřítomen, omluven
hosté

9
0
0

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin
a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Lenka Felixová, Mgr. Tomáš Hromádka
Návrh na program zasedání:
1. Kontrola zápisu a usnesení č. 4/2008.
2. MŠ – konkurzní řízení na funkci ředitelky MŠ
3. Majetkové záležitosti
4. Hřiště u ZŠ
5. Informace starosty o stavební činnosti v Chuchli (výstavba FINEP, OMI –
„Serpentina“ - komunikace Na Hvězdárnu)
6. Záležitosti výborů.
7. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno
I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ZMČ č.4/2008, uskutečněného dne
28.4.2008 a bylo konstatováno, že zápis odpovídá průběhu jednání.
II. Projednání návrhů
1/ Starosta informoval o žádosti ředitelky MŠ p. Vostřákové o rozvázání pracovního
poměru dohodou ke dni 31.8.2008. ZMČ schválilo vypsání konkurzního řízení na
novou ředitelku a složení konkurzní komise pro posuzování uchazečů:
- člen - určený zřizovatelem
PhDr. Helena Hainová,
Speciální ZŠ Praha 5
předseda komise
- člen - určený zřizovatelem
Mgr. Lenka Felixová ,
MČ Praha Velká Chuchle
- člen - určený MHMP
bude jmenován MHMP
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- člen - odborník v oblasti st. správy Jitka Schulzová, Mateřská škola
ve školství
A. Drabíkové, Praha 4
- člen - pedagog. prac. MŠ
Dagmar Vostřáková, MŠ Velká Chuchle
- člen - určený ČŠI
bude jmenován ČŠI
- tajemník komise
Ing. Lenka Svobodová
ZMČ vzalo na vědomí výpověď ředitelky MŠ z pracovního poměru, schválilo vypsání konkurzního řízení na novou ředitelku a schválilo složení konkurzní komise pro
posuzování uchazečů.
Hlasování: jednomyslně schváleno
2/ Starosta předal slovo p. Vlasákovi, který seznámil s jednáním výboru majetku
obce a informoval o žádosti p. J. P. z Prahy 4 o možnost přístupu na parc. č. 675
v k.ú. Velká Chuchle přes pozemky parc. č. 670/1 nebo 670/3, které má svěřeny
MČ. Výbor nedoporučil umožnit přístup dle žádosti, neboť nejsou dořešeny vlastnické vztahy v této lokalitě a ZMČ jej z téhož důvodu neschválilo s tím, že po dořešení plánované směny pozemků, stavbě trafostanice a oplocení může být možnost
přístupu znovu projednána.
Hlasování: jednomyslně proti
3/ Starosta předložil žádost Dr. Miroslava Káninského ze spol. Kompakt, s.r.o.
o povolení použití městského znaku na reklamním a informačním plakátu Městské
části Praha 16. ZMČ použití městského znaku schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
4/ V souvislosti s tím, že spol. Jarnette Réclame s.r.o. předložila souhlasné stanovisko ředitele odboru dopravy MHMP Ing. Heroudka s umístěním 1 ks oboustranné stavby pro reklamu na pozemku MČ parc. č. 872/3 k.ú. Velká Chuchle při ul.
Strakonická o vnitřním rozměru výlepových ploch 3,6 x 9,6 m, zaslala zároveň
k vyjádření ZMČ návrh smlouvy o nájmu pozemku. ZMČ po projednání schválilo
uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 872/3 v k.ú. Velká Chuchle na
dobu určitou do 31.5.2013 za cenu Kč 90.000,- ročně.
Hlasování: jednomyslně schváleno
5/ Pan Vlasák předložil k vyjádření žádost pana M.V. o odkoupení části pozemku
parc. č. 160 v k.ú. Velká Chuchle. Výbor majetku prodej nedoporučil, ovšem starosta informoval o místním šetření, které provedl ved. OOP MHMP ing. Pavlík
a konstatoval, že úzké pásy mezi stávající zástavbou již dlouhou dobu neslouží
jako vstupní místa do lesa a majitelé sousedních nemovitostí je vesměs zvykově
užívají. Z tohoto důvodu ZMČ schválilo prodej uličky, která je částí pozemku parc.
č. 160 v k.ú. o celkové výměře cca 250 m2 a vyvěšení záměru.
Hlasování: 5 pro, 1 proti, 3 se zdrželi
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6/ Vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru
a k prodeji pozemků parc.č. 1000/32 o výměře 13 m2 a 1000/33 o výměře 32 m2
v k.ú. Velká Chuchle (odděleno z pozemku parc. č. 1000/1) nebyly ze stran občanů připomínky, doporučil výbor uzavření kupní smlouvy a ZMČ schválilo uzavření
kupní smlouvy mezi MČ Praha – Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti
3199/19a, Praha 5 za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno
7/ Pan Vlasák seznámil s požadavkem ing. Böhmové z MČ Praha 16 o stanovisko
k žádosti Pozemkového fondu ČR k převodu pozemků v areálu Závodiště Velká
Chuchle parc. č.736/8, 744/3, 744/11, 795/3, 842/6, 842/7, 842/12, 842/18,
855/6 855/9 v k.ú. Velká Chuchle na jiné osoby. Výbor neměl k převodu námitek,
ale ZMČ převod neschválilo vzhledem k tomu, že se jedná o areál Dostihového
závodiště a nemělo by docházet k jeho rozdělování.
Hlasování: 8 proti převodu, 1 se zdržel
8/ Výbor majetku doporučil ke schválení žádost spol. Telefónica 02 Czech Republic, a.s. na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k pozemku parc. č. 1170 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění veřejné komunikační sítě. ZMČ po projednání schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4 za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno
9/ Výbor dále doporučil schválit smlouvu o výpůjčce se spol. Pražská vodohospodářská spol. a.s. k pozemkům parc. č. 561/4, 570/9, 998/19, 998/43, 1027/2,
1160, 1161/1, 1162/1 v k.ú. Velká Chuchle za účelem obnovy vodovodních řadů
v ul. Bílčická a okolí a ZMČ schválilo vyvěšení záměru.
Hlasování: jednomyslně schváleno
10/ Starosta předal slovo tajemnici, která seznámila s dopisem MHMP – odbor
rozpočtu a usnesením ZHMP č. 16/3 ze dne 24.4.2008, kterým byla pro naši MČ
schválena částka 3.500,- tis. Kč na výstavbu veřejného hřiště s využitím pro ZŠ
a o tuto částku zvýšen rozpočet na r. 2008. ZMČ schválilo navýšení rozpočtu o tuto
částku a pověřilo starostu projednáním převedení prostředků na OMI.
Hlasování: jednomyslně schváleno
11/ V rámci dalšího bodu programu informoval starosta členy ZMČ o výstavbě
FINEPu a zároveň o tom, že na základě řady stížností na nadměrný hluk spojený
s výstavbou v uvedené lokalitě v pozdních nočních hodinách a o víkendech,
požádal ÚMČ písemně FINEP o prověření této situace a zabezpečení dodržování

4 ČERVEN – 2008

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
nočního klidu a omezení práce během víkendů. Po této intervenci došlo ke
zlepšení. Dále starosta seznámil přítomné s řadou jednání, která vedl ohledně
katastrofálního průběhu výstavby „Serpentiny Hvězdárna“, prováděné firmou
ISTAR. Informoval zároveň, že na 5.6.2008 svolal schůzku s projektanty, investory,
zhotoviteli a dalšími účastníky stavby s tím, že bude požadovat dořešení harmonogramu výstavby - především změnu zcela nepřijatelné uzávěry komunikace Na
Hvězdárnu na dobu 3 měsíců a bude iniciovat změnu zhotovitele. Na jednání se
rovněž pokusí dojednat se všemi zainteresovanými termín veřejné schůze, kde by
byli občané informováni o dalším postupu výstavby.
12/ Starosta připomněl II. ročník závodu Czech BIGMAN ve dnech 6.-7.června
2008, což je autorsky český, sportovně-společenský projekt, který se skládá
z terénního triatlonu a dlouhého triatlonu. V roce 2009 se Praha stane pořadatelem ME v dlouhém triatlonu pro r. 2009. Letošní ročník se uskuteční pod záštitou
primátora Béma, senátora Škalouda a starosty Fresla. Starosta pozval členy ZMČ,
aby přišli podpořit závodníky a fandit štafetě MČ. Uvedl ještě, že v pátek nebudou
žádná dopravní opatření a v sobotu bude uzavřena komunikace Strakonická ve
směru do Prahy.
13/ Dále zazněla informace o nebližších připravovaných akcích v obci:
Dětský den ve Velké Chuchli 31.5.2008 v Chuchelském háji od 13.00
Fotbalový turnaj na Čechoslovanu Chuchle 1.6.2008 od 9.00
Letecký den na Dostihovém závodišti 1.6.2008 od 13.00
Královský průvod 6.-7.6.2008 (podrobné informace na www.kralovskypruvod.cz)
Dětský den v Malé Chuchli 7.6.2008 od 14.00
14/ Starosta předal slovo Mgr. Schönbauerové, která informovala o divácky velmi
úspěšném divadelním představení v Sokole a požádala MČ o finanční příspěvek.
ZMČ schválilo, aby ÚMČ prověřil rozpočtové možnosti a projednal žádost na
finančním výboru.
Hlasování: jednomyslně schváleno
15/ Starosta předal slovo Bc. Kuzníkové, která seznámila ZMČ s jednáním Školské
rady dne 19.5.2008, v rámci kterého předala ředitelka školy Jančíková informace
o školním vzdělávacím programu „Podkovička“ a další koncepci ZŠ. Zást. ředitelky
Mgr. Burian podrobně informoval o nové metodě výuky tzv. daltonským způsobem,
o jejímž zavedení ZŠ uvažuje. Školská rada vyjádřila zavedení této metody podporu. Učitelé plánují exkursi do ZŠ, kde tato výuka probíhá - předpoklad je, že by se
směr mohl zavádět postupně a dle finančních možností MČ – znamenalo by to
finanční účast zřizovatele na opravu a úpravu učeben. Zároveň zmínila problémy
se získáváním učitelů pro II. stupeň. ZMČ vzalo tyto informace na vědomí.
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16/ Starosta předal slovo p. Rysovi, který informoval o jednání výboru ŽP s tím, že
členové výboru si rozdělili oblasti Malé a Velké Chuchle a budou je průběžně monitorovat z hlediska dodržování čistoty
a údržby zeleně.
17/ Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který seznámil členy výboru s jednáním výboru stavebního a ÚP.
18/ O slovo požádal ještě Mgr. Hromádka a přečetl dopis, který obdržel od p. Zahnové, týkající se nedodržování rychlosti a dopravních předpisů na komunikacích
ve Velké Chuchli s návrhem na instalaci retardérů.
Jednání Zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.45 hodin.
Zapsala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl ,starosta

HEZKÉ PRÁZDNINY
Dovoluji si jménem radnice MČ, členů ZMČ i jménem svým, popřát všem pedagogům i technickému personálu ZŠ a MŠ, předškolákům i školákům krásné prázdniny a mnoho hezkých zážitků a jejich rodičům a všem dalším „chuchelákům“ příjemné a klidné prožití dovolené.
Stanislav Fresl, starosta

KONTROLA PŮVODCŮ ODPADŮ
V současné době provádí Úřad městské části Praha - Velká Chuchle na požádání
odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OOP MHMP“)
kontrolu původců odpadů. Konkrétně zjišťuje, jakým způsobem mají smluvně zajištěno nakládání s odpady (včetně předložení daňových dokladů za jejich využití
nebo odstranění). Důvodem prováděné kontroly jsou velmi často přeplňované sběrné nádoby na papír, plast, sklo a nápojové kartony, které jsou určeny
pouze pro fyzické osoby (obyvatele) hl. m. Prahy, a které hradí hlavní město
Praha ze svého rozpočtu. Přestože hl. m. Praha vynakládá každoročně stále vyšší finanční prostředky na separaci – pro rok 2008 předpokládá finanční částka
301 361 416,-Kč (jen za úklid kolem separačních nádob uhradí město částku
9 944 500,- Kč). Je obecně známo, že separační místa zneužívají původci odpadů,
kteří nemají smlouvu s městem dle ustanovení § 17 odst.6 zákona č.185/2001 Sb.,
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o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o odpadech“). Za zneužití systému města může úřad městské
části uložit pokutu dle ustanovení § 66 odst.1 zákona o odpadech až do výše
300 000,-Kč. Na území Městské části Praha - Velká Chuchle je do systému města
zapojeno pouze 8 původců odpadů. Separační místa jsou velmi často přeplněná,
odpady jsou odkládány i kolem separačních nádob.
V zákoně o odpadech je stanoveno, že původcem odpadů je právnická osoba,
při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při
jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady (§ 4 písm.p) zákona o odpadech).
Původce odpadů má mimo jiné povinnosti, které upravuje ustanovení § 16
zákona o odpadech:
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem
a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím
k tomu zřízené právnické osoby, 22),
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi
podle jejich skutečných vlastností,
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí
a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem
nebo prováděcím právním předpisem,
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na
vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,
i) zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění,
j) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí
v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,
k) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem
podle § 15,
l) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.
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Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není
třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se
souhlasem místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami
v kompetencích (OOP MHMP).
S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu
věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle §
14. Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu.
Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití
nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby
jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst.
3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na každou oprávněnou osobu, která
převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce
podle odstavce 1, s výjimkou písmen i) a j).
Každý původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci, kdy konkrétní povinnosti jsou uvedeny v ustanovení § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb.,o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Způsob vedení průběžné evidence odpadů
(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za
odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Tato průběžná evidence obsahuje:
a) množství vzniklého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu),
b) způsob naložení s odpadem (využití nebo odstranění vlastními prostředky,
předání k využití nebo odstranění jiné oprávněné osobě), přitom lze použít
kódy z tabulky č. 1 přílohy č. 20,
c) množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační
údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán, (IČ, název provozovny,
adresa provozovny, kód ORP (SOP) a IČZÚJ provozovny, je-li oprávněnou osobou právnická osoba, jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li oprávněnou osobou fyzická osoba; identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno),
d) množství přijatého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu)
a identifikační údaje původce nebo oprávněných osob, od nichž byl odpad
přijat, včetně identifikačních údajů fyzických osob, od nichž byl přijat některý
z odpadů uvedených v § 8 odst. 2, (obchodní firma nebo název, právní forma
a sídlo, je-li oprávněnou osobou právnická osoba; jméno a příjmení, obchodní
firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li oprávněnou osobou
fyzická osoba; identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno),
e) datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.
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(2) Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za
jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání
odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se průběžná evidence v týdenních intervalech; při periodickém svozu
komunálního odpadu v měsíčních intervalech.
(3) Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů, kteří vedou průběžnou evidenci odpadů podle zvláštního právního předpisu, nevedou evidenci odpadů podle této vyhlášky.
Další dotazy, podněty lze adresovat písemně na OOP MHMP, oddělení komunální
hygieny, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1.

POPELNICE A KONTEJNERY V ULICÍCH MĚSTA
MAJÍ ODZVONĚNO!
V souladu s Programovým prohlášením Rady hlavního města Prahy pro volební
období 2006 – 2010, se hledají nové způsoby jak zvyšovat čistotu na pozemních
komunikacích a veřejných prostranstvích na území hlavního města. Jednou z priorit je umístění sběrných nádob mimo pozemní komunikace a veřejná prostranství tak, aby nepovolané osoby nemohly manipulovat s obsahem sběrných
nádob, nedocházelo k odkládání odpadů v okolí sběrné nádoby a k poškozování
sběrných nádob. Dalším významným důvodem pro umístění sběrných nádob
do objektu vlastníka jsou nepříznivé povětrnostní klimatické podmínky, jako byla
např. vichřice EMMA, při které některé sběrné nádoby neumístěné v objektech
poškodily zaparkovaná auta.
Vlastník objektu (fyzická osoba, právnická osoba – bytová družstva, společenství
vlastníků) má povinnost umístit sběrnou nádobu v souladu s ustanovením § 6
písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), do domovního
vybavení v souladu se zvláštními předpisy (Čl. 50 odst. 3 a 4 vyhlášky č.
26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hlavním městě Praze, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
Na území hl. m. Prahy zajišťují svoz komunálního odpadu svozové společnosti zapojené do systému města - Pražské služby, a.s., IPODEC – Čisté město, a.s., AVE CZ
odpadové hospodářství, s.r.o., KOMWAG, podnik čistoty a údržba města, a.s.
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Svoz směsného komunálního odpadu od živnostníků a podnikatelů zajišťují mimo
jiné společnosti A.S.A., spol. s r.o., MIKAPA plus, s.r.o., REMONDIS, spol. s r.o.,
ASP služby, spol. s r.o., VAN GANSEWINKEL, a.s., České sběrné suroviny,
a.s., RUMPOLD s.r.o.
Žádná svozová společnost nemá tzv. výjimku s umístěním sběrných nádob
na směsný komunální odpad mimo domovní vybavení.
V současné době proto některé svozové společnosti vyzvaly živnostníky a podnikatele, jejichž sběrné nádoby jsou umístěny na pozemní komunikaci nebo na
veřejném prostranství na území Prahy bez písemného povolení silničního správního úřadu ÚMČ Praha 1 – 22 (dále jen „úřad“), aby sběrné nádoby umístili,
stejně jako vlastník objektu, do domovního vybavení nebo kontejnerových stání.
Pokud nemají povolení úřadu, porušují ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Porušením zákona je spáchán přestupek (fyzická osoba) nebo správní delikt
(právnická osoba), protože užívají v rozporu s ustanovením § 25 odst. 1 silnici
nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než
pro které jsou určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního
užívání (§ 25 odst.2 zákona). Za tato porušení může být úřadem uložena pokuta.
Žádáme Vás, vážení živnostníci, podnikatelé a vlastníci objektů, o okamžité
zjednání nápravy tím, že sběrná nádoba (tj. kontejner, popelnice) bude
odstraněna z chodníků a ulic na území hl. m. Prahy v souladu s platnou legislativou.
Odbor ochrany prostředí
Magistrát hlavního města Prahy

PROJEKT „PŘEDCHÁZEJ A RECYKLUJ“
Vážení,
sdružení Arnika realizuje pro MHMP a MZP CR projekt „Předcházej a recykluj“.
V rámci tohoto projektu se zabýváme i problematikou nevyžádané reklamy, která
plní naše poštovní schránky. V rámci projektu jsme na všech 57 městských částí
(odbory životního prostředí) zaslali letáček k problematice spotřeby papíru a samolepky na schránky - letáček naleznete na: http://www.arnika.org/publikacedetail.
shtml?x=2079117 samolepku naleznete na: http://www.arnika.org/publikacedetail.
shtml?x=2079123.
Každá sedmá pražská domácnost nechce reklamu do schránek
Každá sedmá pražská domácnost odmítá reklamu do schránek. Konkrétně celkem 67 079 pražských domácností (14,4% z celkového počtu 467 439 domácností evidovaných Českou poštou) nechce dostávat reklamní letáky. V několika čtvr-
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tích je to dokonce třetina domácností, tedy přes 30% (Jinonice, Malá Strana,
Veleslavín, Hradčany, Žižkov). Co do počtu odmítá reklamu nejvíc lidí na Žižkově
a na Vinohradech. Vyplývá to ze statistiky České pošty, platné k 1. květnu 2008.
„Reklama, kterou nikdo nečte, představuje zbytečnou zátěž životního prostředí, velkou ztrátu energie a surovin. Například do obytného domu se 66 byty se za rok dostane asi 1 tuna reklamy. K její výrobě je třeba cca 40 GJ energie. K celoročnímu vytápění
bytu o velikosti 45 m2 je přitom potřeba asi 8 GJ, k ohřevu teplé vody pro 2 osoby asi
4 GJ ročně,“ vyjmenoval dopad spotřeby papíru na reklamní letáky vedoucí kampaně
„Šetrné papírování“ (http://papir.arnika.org)
Ing. Milan Havel ze sdružení Arnika

Pokud Vás zpráva zaujala, tak si ji v celém znění můžete přečíst zde:
http://papir.arnika.org/novinky.shtml?x=2096443

DEN DĚTÍ SE I V LETOŠNÍM ROCE VYDAŘIL
Uspořádání zábavného odpoledne ke Dni dětí, se stalo již tradiční akcí chuchelských dobrovolných hasičů. V sobotu 31. 5. se areál zdraví v chuchelském
háji zaplnil dětmi, kterých se letos za téměř tropického vedra přišlo pobavit
nebývalé množství. Téměř 250 dětí se postupně střídalo u čtrnácti atrakcí, které byly připraveny. Připočteme-li k dětem ještě doprovod dospělých, dojdeme
k pěknému číslu účastníků. Ke cti pořadatelů je nutné uvést, že jak pro děti, tak
i pro dospělé bylo po celé odpoledne připravené občerstvení. Pro děti zdarma
zmrzlina, limonáda a také buřty na opékání. Chuchelští hasiči, by touto cestou
rádi poděkovali všem, jenž se sponzorským darem nebo pomocí ve formě
pořadatelské účasti na úspěšném odpoledni podíleli. Sponzorskými dary při-
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spěly : EKO – SUNRISE s.r.o.Malá Chuchle, pan. P. Josefík,. Firma FEMAT Velká Chuchle, ŘEZNICTVÍ GÖRGL Slivenec, PTÁČEK – velkoobchod a.s., R.
Blahník CUKRÁRNA KUBLA, rodiny: Vožetěchova, Vernerova, Nejedlova
a Janoušova a M.S. ODS Velká Chuchle. Poděkování si zaslouží i všichni chuchelští občané, kteří místním hasičům odevzdali železný šrot, z jehož výtěžku
bylo zábavné odpoledne dotováno. Za pomoc při organizaci odpoledne děkujeme Sokolu Chuchle, pánům Kuklovi, Drozdovi, Rotterovi, Poupětovi a členům
sboru dobrovolných hasičů z Prahy – Dubče. S vyjádřením díků nemůžeme
zapomenout ani na správce areálu pana Kadeřábka, který zajistil posekání trávy a dříví na ohníček pro opékání buřtů. A za krásné počasí si poděkování
zaslouží i svatý Petr. Věříme, že ti, co do areálu zdraví přišli, se dobře pobavili
a již dnes se těší na příští rok.
Za chuchelské hasiče Jan Zágler

DĚTSKÝ DEN V MALÉ CHUCHLI
Zdá se, že tradice malochuchelského dětského dne byla zdárně obnovena,
alespoň pro poslední dva ročníky. Kdesi hluboko v letech osmdesátých, kdy
zde žijící členové Caravan clubu rozhodli se pro početnou skupinu Husákových dětí zorganizovat něco, co přesahovalo běžnou šeď socialistické reality,
zrodil se dětský den. Pamatuji, s jakým nadšením jsme se jako děcka těšili, až
hřiště v Malé Chuchli zaplaví spousta improvizovaných atrakcí, na nichž nepřeberné množství zajímavých drobností vyhráti se dalo a večer u ohně velikého
za zpěvu Bebeho, párky pivem polité jíst, jak dospělý si připadat, do noci bdít.
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Inu odrostli jsme již a sami se replikovat jali. A jakožto rodičové čerství s nostalgií vzpomněli si co oni tehdy pro nás, že mi bychom teď našim malým též rádi
zprostředkovali. I stalo se a loni seznali jsme, že nelehká práce je jiným radost
připravit. Nicméně, již poučeni, letos znovu s vervou do organizace pustili se
a již sofistikovaněji si počínali. S ohledem na tuny díkůplných esemesek (úžasné slovo není-liž pravda?) předpokládám, že zdárně, zúčastnění nechť posoudí. Leč bez úspěchu bychom byli, nebýt našich štědrých sponzorů, dárců
a mecenášů (vím, že se dopouštím pleonasmů, ale jen proto, bych ukázal jak
mnoho jsme vděčni), kteří nám pole působnosti rozšířili a naše vlastní kapsy
velmi ušetřili. Díky, díky a díky. No a teď konkrétně.
To úžasné nafukovací skákadlo, jehož denní nájem je horentní, zdarma i s obsluhou nám zapůjčila fa. Mars Promotion, družstvo. Opravdu velkolepé díky vám.
Koš rozměrů vskutku olbřímých, po okraj plný plyšáků, autíček, pastelek, čokoládiček a všech možných dalších hraček nám věnovala fa. Podzimek a synové.
Jste úžasní, díky Vám.
Lenka Huřťáková, jež se jeden den zjevila s takovým tím velkým černým pytlem
na odpadky, zcela přeplněným dárky do tomboly, který na zádech sama přitáhla
odkudsi, nám vyrazila dech jak svaté zjevení. Lenko díky moc.
Trampolínu a Bungee runing nám zapůjčila agentura Robdesign takřka zdarma.
I Vám děkujeme moc moc moc.
Další díky patří firmám CMMS s.r.o., Albion a Exac. Vše, čím jste nám přispěli,
nám mnoho pomohlo. Díky, díky moc.
V neposlední řadě je třeba složit hold všem místním i těm vzdálenějším, kteří nám
přispěli finanční částkou do sbírky: Helena Kuzníková, Míla Závora, Míra Matouš,
rodina Kawuloků, Tomáš z Malibu, pan Vendolský. A vy všichni, kdo jste nám
nezištně na pomoc přispěchali, díky.
Díky i Tobě, Karle Benčate, jenž ve chvíli největšího vypětí jsi s vyhřezlými vnitřnostmi obíhal krámy a za vlastní nám nakoupil vše potřebné. Jsi věru statečný muž.
Díky.
A pan Patočka, ten který stále drží prápor slávy zašlých časů, ten jehož, co
se dětského dne týče, jsme následovníky! Dal nám zdarma vodu a proud elektrický, střídavý a spoustu báječné práce nám připravil, za to vše mu patří dík.
Mirku děkujeme.
Děkujeme též městské části za to, že nám to tam nechali hezky posekat a zveřejnili tento dík.
My, organizátoři, jsme Vám všem neskonale vděčni (středník nemohu najít)
pomohli jste nám připravit den plný dětských radostí a to v místě, kde jako děti si
hřiště pamatujeme a jako rodiče bychom ho zde zase rádi měli.
Za organizační team Benčatovi, Vojtovi a Steigerwaldovi
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CZECH BIGMAN – ZKOUŠKA
FYZICKÝCH I PSYCHICKÝCH SIL
Ve dnech 6. a 7. června proběhl náročný závod Bigman, který měl
start i cíl v loděnici ČVUT v Malé Chuchli. V pátečním, kratším závodě, který byl starostou Velké Chuchle panem Stanislavem Freslem
odstartován v 15 hodin, čekalo na 11 závodníků uplavat v chladné
vodě Vltavy 1 km. Polovina tratě po proudu polovina proti proudu.
Poté se závodníci vydali na 27 km dlouhou trať na kole a závod
zakončili během na 7 km. Druhý den v sobotu byl odstartován hlavní
závod, dlouhý triatlon, který sestával z plavání 2 1/2 km, opět ve Vltavě, která měla 14,5 stupně celsia, jízdy na kole 180 km a běhu na
maratónské trati 42,2 km. Závod, jehož start byl již ráno v 7 hodin
opět odstartoval chuchelský starosta. Na trať se vydalo 30 závodníků. O náročnosti závodu svědčí skutečnost, že poslední závodník
dosáhl cíle v 21 hodin 45 minut. Vyhlašování vítězů a předávání čestných cen, které předával také náš pan starosta, probíhalo za úplné
tmy ve 22. 30 hodin. Závodu štafet se zúčastnila také štafeta Velké
Chuchle, která se ve složení Tomáš Pavlík, Michal Pavlas, Jan
Schönbauer, Miriam Stewartová a Eddie Stewart, umístila na
krásném 3. místě. Gratuluji! Vítězem hlavního závodu jednotlivců se
stal Petr Vabroušek, který náročnou trať zdolal v čase 8:20:54,8 . Po
oba dny závodu zajišťovali asistenci při plaveckých disciplínách členové chuchelského sboru dobrovolných hasičů s motorovým člunem. A hned první den závodu měli práci. Jeden z účastníků nezvládl chladnou vodu Vltavy a tak jej chuchelští hasiči museli vytáhnout
do člunu a dopravit do prostoru loděnice, kde se ho ujal lékař.
Příští rok se tento závod má konat jako součást mistrovství Evropy.
A to jistě bude pro pořadatele nejen velká čest, ale také velká starost.
Držme palce, aby příští rok proběhl stejně úspěšně, jako ten letošní.
Text i foto Jan Zágler
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TÉMĚŘ UTAJENÝ TŘETÍ ROČNÍK
MEMORIÁLU MÍLY MARKA
Ne příliš radostná situace, která v současné době ve fotbalovém oddílu Čechoslovanu Chuchle panuje, se odrazila i na organizaci turnaje v žákovské kopané – třetím ročníku memoriálu Míly Marka, který se konal na hřišti chuchelského Čechoslovanu v neděli 1. června. Takové skutečnosti, že se paní Marková, která se
pravidelně Memoriálu svého muže zúčastňuje, o konání turnaje dozvěděla dva dny
předem, že si hosté museli sami stavět stoly a lavice, působily dojmem, že letošní
turnaj, do kterého se přihlásilo šest žákovských družstev, je tak trochu „ ušit horkou
jehlou“. Zahajovalo se tradičním nástupem zúčastněných družstev a předáním
kytice paní Markové. Tu předával předseda Čechoslovanu pan Benkraut, který
také přivítal všechny přítomné hráče a příznivce mládežnické kopané. Konečným
vítězem turnaje se stalo družstvo Radotína.
Zmíněné nedostatky naznačené v úvodu článku, jsou v souvislosti se situací
kolem mládežnické kopané v chuchelském Čechoslovanu téměř zanedbatelné,
neboť současný vývoj nasvědčuje tomu, že pro nedostatek hráčů družstvo žáků
zanikne. Již sestavení osmičlenného družstva pro letošní turnaj, dalo vedení žáků
velkou starost. A to je situace více než vážná. Celý letošní turnaj provázelo slunce
a já bych rád chuchelské mládežnické kopané popřál, aby se ty mraky nejistoty,
které se nad ní zatahují co nejrychleji rozplynuly a vysvitlo z nich slunce naděje,
stejné jako to, které třetí ročník Memoriálu Míly Marka provázelo.
Text i foto: Jan Zágler
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MEZINÁRODNÍ DOSTIHY ŽÁKŮ VE VELKÉ CHUCHLI
Druhou červnovou neděli se
na centrálním dostihovém
závodišti v Praze – Velké
Chuchli uskutečnilo tradiční
mezinárodní utkání jezdců –
žáků Česká republika – Slovensko.
V dostihu s názvem CENA
MAXX na 1425 metrů startovalo 9 koní. Zvítězila velmi
lehce
šestiletá
hnědka
SALANGA ze stáje Veselá
bída – Radeček&Marek, trenéra R. Bodláka, v sedle
s žákem Tomášem Vrajem.
Pro Tomáše se Salangou se
tak osmý červen stal šťastným dnem – oba dosáhli svého prvního vítězství v kariéře. Na druhém místě se umístila zkušená účastnice žákovských dostihů LESLEY
GREI s ostříleným Filipem Koplíkem, třetí dvanáctiletý VARNAS s hostujícím
Richardem Bartoněm ze Slovenska, čtvrtá EVELIN s Janem Vernerem a pátá
APPIA, v jejímž sedle byl další slovenský žák Tomáš Jančo.
V dostihu s názvem CENA STŘEDNÍ ŠKOLY DOSTIHOVÉHO SPORTU
A JEZDECTVÍ, pod záštitou NÁMĚSTKYNĚ PRIMÁTORA HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A VZDÉLÁVÁNÍ ING. MARIE KOUSALÍKOVÉ, na 1625 metrů, se do startovacích boxů postavilo po škrtnutí jednoho
koně 6 startujících. Zvítězil tříletý bělouš s pohádkovým jménem NEZNÁLEK
z DS Kameňák – Lokotrans, trenéra Eduarda Kotába s nejzkušenějším žákem a vítězem seriálu žákovských dostihů HIPPOSPOL CUP 2007 Petrem
Foretem, druhý doběhl dvanáctiletý Hyphen s Josefem Myslivečkem, třetí
Fergana se Soňou Hermanovou, čtvrtý Radar s Kateřinou Hájkovou a pátá
Lycum s Lucií Bulisovou.
V každém dostihu obdrželi majitel, trenér a první tři jezdci poháry. Po vyhodnocení výsledků obou dostihů podle bodovacího klíče následovalo předávání
pohárů a věcných cen pro všechny účastníky, které předala Ing. Marie Kousalíková.
Celkový výsledek mezinárodního utkání jezdců – žáků Česká republika – Slovensko:
1. Petr Foret
2. Tomáš Vraj
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3. Josef Mysliveček
4. Filip Koplík
5. Soňa Hermannová
6. Richard Bartoň (SLK)
7. Kateřina Hájková
8. Jan Verner
9. Lucie Bulisová
10. Tomáš Jančo (SLK)
11. –13. Lucie Danišová, Ondřej Velek, Jozef Parigál (SLK)
SŠDSaJ a TMM, spol. s r.o děkují všem trenérům a majitelům, kteří pro tyto dostihy poskytli své koně a umožnili žákům získávání dostihových zkušeností.
Další dostihy žáků proběhnou na konci prázdnin ve Slušovicích a v Praze – Velké
Chuchli 14. září, 5. října a 26. října.
Za SŠDSaJ ve Velké Chuchli
Ing. Marcela Sýkorová

PŘEKVAPIVÝ VÍTĚZ ČESKÉHO DERBY
Osmdesáté osmé České derby, které bylo na chuchelském závodišti odstartováno v neděli 22. června se konalo pod patronací Staropramenu. Celková
dotace dostihu činila rekordní 3 miliony Kč. Do startovních boxů vstoupilo 16
koní, z toho dva zahraniční účastníci. Slovenský Teddy Ready a z Německa
se přijel ucházet o vavřínový
věnec Maraldo. Ve startovním
poli byla pouze jedna klisna,
ale ta, stejně jako již jmenovaní
zahraniční hosté, nebyla úspěšná. Pro slovenského zástupce,
který patřil k favoritům, skončil
dostih po necelých 200 metrech, když kůň jdoucí v sevřeném poli pravděpodobně špatně šlápl, klopýtl a jeho jezdec
opustil sedlo. Pád se obešel
bez zranění. Německý Maraldo
si „odvezl“ poslední místo.
Nedařilo se ani dalším dvěma
horkým favoritům Budapestovi
a Dick Morrisovi. Prvně jmeno-

ČERVEN – 2008

17

vaný skončil na 11. místě a obávaný Dick Morris, který podstatnou část dostihu běžel na první pozici skončil devátý. Pro vítězství a odměnu 1 200 000 Kč
si krásným závěrem doběhl TULLAMORE, v jehož sedle byl mladý žokej Václav Janáček. Ten si tak zopakoval své vítězství z roku 2006. Velký úspěch
přineslo letošní České derby rozvětvené rodině Koplíků. Trenérem vítěze je
Zdeno Koplík, jehož další svěřenec, rovněž ze stáje YOKO Vitulus obsadil
druhé místo a v jeho sedle byl bratr trenéra Radek Koplík. Ale to ještě není
vše, neboť v sedle třetího koně v cíli, silně podceňovaného Dupla, jenž je
v tréninku T. Hurta, byl třetí z rodiny Koplíků René a tak by se s klidem dalo
říci, že letošní derby proběhlo v režii rodiny Koplíků. Trenérovi i jezdci vítězného koně patří gratulace. Výrok rozhodčích zněl : Lehce 3 1/ 2 - krk – 1 1/4 - 1
– hlava. Čas vítěze 2 : 30,62.
Text i foto Jan Zágler

JÍZDNÍ HLÍDKA JIŽ BRÁZDÍ PARKY PRAHY 5
Čtrnáct dní v terénu a první zážitky má za sebou jízdní skupina v Praze 5. „Jezdíme
téměř denně a ohlasy občanů jsou zatím pozitivní,“ poznamenal strážník Martin
Horník. Nejčastěji mohou občané jízdní hlídku potkat v Kinského zahradě, Prokopském údolí či Mrázovce. Hlídka ale střeží například také břehy Vltavy, Berounky či
Chuchelský háj.
„Zatím upomínáme na volně pobíhající psy a fungujeme spíše preventivně. Jinak
jsme schopni vyřešit cokoliv od zákazu vjezdu, po dopravní přestupky nebo vandalismus,“ uvedl Horník. Lokality navíc jízdní hlídka střídá. Případní hříšníci mají z velkých zvířat podle Horníka respekt.
Jízdní skupina Prahy 5 se skládá ze čtyř strážníků a čtyř koňů. Dva starokladrubské hřebce, Sacramoso Xanta Albu a Sacramoso Fagu, neboli čtyřletého Chipa
a Dalea, zakoupila Městská část Praha 5 za 400 tisíc korun. Další dva koně má
hlídka zapůjčené od Národního hřebčína Kladruby a od soukromého chovatele
z Líšnice.
Strážníci, kteří na koních jezdí, nejsou podle Horníka žádní nováčci. Než se dostali do jízdní skupiny, museli absolvovat výběrové řízení a za sebou mít již nějakou
zkušenost s koňmi.
„Já jsem například na střední i vysoké škole skákal parkur,“ poznamenal Horník.
Jízdní skupina začala v Praze 5 oficiálně fungovat 1. června. Koně si však na
terén v Praze 5 zvykali již od 1.dubna. Starokladrubáky si strážníci vybrali pro jejich
klidnou povahu a vyrovnanost, vydrží také velkou výcvikovou zátěž.
Praha 5 ale není první městskou částí, kde slouží i jízdní hlídka. Koňská kopyta
využívají již strážníci v Praze 11 a 13.
(teg)
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ZÁKAZ PITÍ ALKOHOLU V OKOLÍ ŠKOL ...
Popíjení alkoholu v okolí škol, zdravotnických zařízení či dětských hřišť se
brzy může velmi prodražit. První týden v červenci začínají po celém území
metropole platit nové vyhlášky o zákazu popíjení alkoholu na veřejných místech a o čistotě.
Také ve Velké Chuchli jsou vymezená tři veřejná místa, kde bude požívání alkoholu zakázáno. Mezi konkrétní ulice či veřejnou zeleň, které vyhláška přímo vyjmenovává, patří od 7. července 2008 ulice Na hvězdárně u objektu Telefonica O2, veřejná zeleň nad železničním přejezdem mezi ulicemi Starochuchelská a Nad Drahou
či park v Malé Chuchli mezi železniční tratí a ulicemi Zbraslavská a Podjezd. Zakazuje se rovněž požívání alkoholických nápojů v prostoru nástupních ostrůvků nebo
samostatných nástupišť veřejné dopravy. V případě zastávky u hrany chodníku
zákaz platí ještě 5m za označníkem a 5m za koncem zastávky, a to vždy v celé šíři
chodníku. Není-li konec označen, zákaz platí 65m od označníku do prostoru
zastávky.
„Chceme zabránit narušování veřejného pořádku a dalším negativním jevům,
které bývají s konzumací alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
úzce spjaty,“ uvedl náměstek primátora Rudolf Blažek s tím, že přijetím vyhlášky získá městská policie do ruky další legitimní nástroj, kterým může situaci ve
městě ovlivnit.
Zavedení vyhlášky vítá i jeden z chuchelských strážníků, Martin Bromek. „Před
pěti lety jsem byl v Anglii, kde jsem viděl, že to opravdu funguje,“ poznamenal.
Největší problémy s popíjením alkoholu bývají v Chuchli podle Bromka u železnice
a v Radotíně před obchodem Albert.
„Osobně bych uvítal, kdyby zákaz platil i před poštou, kam chodí maminky s dětmi,“ dodal Bromek.
Vyhláška se nevztahuje na restaurační zahrádky či prostory stánků s občerstvením, neplatí ani u akcí, jakými jsou například vinobraní, posvícení, silvestrovské
a novoroční oslavy.
Na výkon vyhlášek se musejí připravit během instruktáží, podle obvodního ředitele Městské policie v Praze 5 Zdeňka Hejny, i strážníci. Hlídat budou mimo zákazu
popíjení na veřejných místech i dodržování čistoty v ulicích a parcích. Za porušení
mohou hlídky, stejně jako u první vyhlášky, uložit na místě blokovou pokutu až 1
000 korun, v případném správním řízení může postih za vážný přestupek dosáhnout až 30 000 korun. Za znečišťování ulic se pokládá například odhození zbytků
potravin, žvýkaček, ale i nedopalků cigaret.
(teg)
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BRANNÝ ZÁVOD HLÍDEK
V pátek 20. června 2008 se konal v Areálu zdraví tradiční Branný závod hlídek, který v Základní škole připravujeme v rámci povinné branné výchovy. Družstva složená
z žáků 1. - 7. třídy běžela na čas po vyznačené trase,
kde plnila stanovené úkoly - např. ošetřování a přenos
zraněného, orientace v terénu, hod na cíl nebo luštění
šifry. Na louce byl pro děti připraven doprovodný program se záchranářskou tematikou, který zajistili rodiče. Na bezpečnost akce dohlíželi tři
strážníci Městské policie a díky tomu mohly děti obdivovat jejich techniku a také dva koně,
kteří slouží při hlídkové činnosti. Děkujeme rodičům za pomoc při branném cvičení: p. Petru
Beranovi, Kamile Beranové, Mgr. Ivaně Vlkové a Miroslavě Košumberské.
Mgr. Tomáš Hromádka

PODĚKOVÁNÍ
Za několik dnů se rozloučíme s uplynulým školním rokem tradiční školní akademií,
v pátek 27.6. vypustíme do nového života naše „deváťáky“ a všichni si po roce
náročné, často velmi hektické, ale i příjemné a tvůrčí práci oddechneme.
Ráda bych všem svým zaměstnancům poděkovala za jejich pracovní úsilí
a nesmírnou zodpovědnost, kterou tato práce s sebou přináší. Zvláště pak děkuji
panu zástupci Mgr. Marku Burianovi, jenž mi byl vždy velkou oporou.
Současně děkuji panu starostovi St. Freslovi a celému úřadu Městské části Velká
Chuchle, kteří mi vycházejí vstříc při řešení našich problémů. Právě v letošním školním
roce se podařilo získat pro školu nemalou finanční částku na rekonstrukci topení.
Zároveň bych chtěla ocenit i přístup řady rodičů a příznivců, kteří školu podporují nejen finančně, ale často nám zcela nezištně pomáhají a naší práce si váží.
Všem rodičům, dětem a chuchelským obyvatelům přeji slunečné letní dny plné
pohody a krásných zážitků.
Mgr. Eliška Jančíková – ředitelka ZŠ

DŘÍVE NEŽ NAPOSLEDY ZAZVONÍ
Konec školního roku se opět přiblížil. Ještě dříve než se členové učitelského sboru, technický personál včetně zaměstnankyň školních jídelen a samozřejmě i žáci rozejdou na
prázdniny, chtěli bychom jim popřát krásné a ničím nerušené prožití zaslouženého volna.
Všem zaměstnancům chuchelské základní i mateřské školy děkujeme za jejich
nelehkou a náročnou práci a protože prázdniny bude mít i náš Zpravodaj, se všemi se těšíme po prázdninách opět nashledanou.
Redakce
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CHUCHELSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
Vážení přátelé,
ráda bych vás touto cestou informovala o dění v naší knihovně. V polovině března
jsme pořádali Den otevřených dveří. Z dospělých přišlo 11 návštěvníků a 7 z nich
se stalo našimi novými čtenáři. Rádi bychom přivítali i vás. Z nových knih, o nichž
vás pravidelně informujeme, si jistě vyberete. Každý měsíc také pořádáme výstavy
našich knih, zaměřené vždy na určité téma. V knihovně je vám k dispozici veřejně
přístupný internet a pokud by byl zájem, uspořádali bychom pro starší občany akci
„Seznámení s počítačem a internetem.“ Snažíme se věnovat zvýšenou měrou dětským čtenářům. Spolupracujeme s mateřskou i základní školou a pořádáme pro děti
a mládež v knihovně besedy. Naši malí čtenáři jsou vskutku soutěživí, a proto jsme pro
ně připravili dvě dlouhodobé soutěže, na jejichž konci čekají na výherce pěkné ceny.
První hra se nazývá Sedm klíčů a je na motivy klubu záhad se spoustou pátrání, luštění,
kreslení a znalostí, co si kdo vybere. Druhá soutěž byla vyhlášena k 70. výročí Rychlých
šípů a každý týden čeká na soutěžící jedna otázka. Soutěží mezi sebou malí čtenáři
dvou srovnatelných knihoven – ve Velké Chuchli a na Cibulce. V knihovní síti proběhne
pro děti „Strašidelné léto“. My jsme zvolili pro naše menší děti domácí dílnu – děti mají
přes prázdniny doma vyrobit nebo namalovat nejstrašnějšího strašáka.
A. Jelínková, knihovnice

V měsíci květnu 2008 jsme pro vás zakoupili do chuchelské knihovny tyto nové knihy:
Knihy pro dospělé: Beletrie
Rankin, Ian: Hlas krve
Další detektivní příběh nejčtenějšího britského autora tohoto žánru s populárním
edinburghským detektivem Rebusem.
Vaňková, Ludmila: Příběh mladšího bratra
V další z řady historických královských ság se autorka vrací zatím nejhlouběji do
historie - do druhé poloviny 12. století, doby mládí Přemysla I. Otakara, který byl
prvním z českých králů, jemuž se podařilo zajistit titul i pro své potomky.
Rendellová, Ruth: Rafinovaná vražda
Epizoda z detektivního cyklu o případech inspektora Wexforda se odehrává na
anglickém venkově a vypráví o vyšetřování podivného úmrtí starého slavného flétnisty, v němž hraje nejdůležitější roli identita jeho dlouho hledané dcery.
Robertsová, Nora: Síla ohně
Závěrečný díl volné trilogie (Tanec větru, Zakletá země) líčí osud třetí sestry - symbolu Ohně, na níž spočívá rozuzlení legendy ostrova Tří sester.
Brandreth, Gyles: Charles & Camilla
Publikace přibližuje průběh kontroverzního vztahu prince Charlese ke Camille Parker-Bowlesové, jenž roku 2005 vyvrcholil druhým sňatkem následníka trůnu.
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Soukup, Jiří: Smrt s otazníkem
Dvaadvacet krátkých kriminálních případů, které vyšetřují zkušení policisté z různých západočeských měst.
Plaidy, Jean: Předehra
Historický román je úvodním dílem autorčina cyklu o rodu Plantagenetů a odehrává se po smrti Viléma X. v romantických a dramatických kulisách 12. století.
Obermannova, Irena: Normální zázraky
Jednadvacet krátkých povídek různého stupně reálnosti o ženách (ale i mužích)
probíjejících se vzájemnými vztahy.
Heron, Echo: Konečná diagnóza
Thriller z lékařského prostředí, další z řady románů autorky, která pro svou tvorbu
využívá své sedmnáctileté praxe zdravotní sestry.
Kleypas, Lisa: ... Protože jsi má
Romantický příběh z Londýna 1. pol. 19. st. o mladé dívce z dobré rodiny, která se
rozhodne vzít život do vlastních rukou, aby se vyhnula sňatku s o mnoho let starším
lordem.
Knihy pro děti: Beletrie
Jinksová, Catherine:Eustach (Alliini lovci duchů)
Druhý příběh ze série Alliiny lovci duchů, v němž se Allie na školním výletě připletou do cesty hned tři duchové. Pro čtenáře od 9 let.
Brezina, Thomas: Ségry a čáry na rodiče
Šestnácté pokračování příhod Lissi a Tinky, tentokrát líčí jejich problémy s nemožnými rodiči. Pro dívky středního školního věku.
Carvani, Eva: Srdce Země (W.i.t.c.h.)
Čarodějky W.I.T.C.H. bojují na ostrově Axis proti obrům z Kamenného světa, aby
zachránily Srdce Země.
Štíplová, Ljuba: Pojď s koťaty do pohádky
Koťata, známá z večerníčků, vás seznámí s pohádkami v knížce plné říkanek,
hádanek a návodů na hračky. Určeno předškolním dětem.
King-Smith, Dick: Já a moje příšera
Napínavý příběh o dvou dětech, které u moře naleznou podivné vejce, z něhož se
vylíhne vodní koník, jenž vyroste do obřích rozměrů. Pro děti od 9 let.
Davis, Jim: Garfield bradami vzhůru
Další kniha comicsových příběhů tlustého, líného, mazaného, mlsného, cynického, sobeckého kocoura, který si zcela podmanil svého páníčka, jistě potěší čtenáře všech věkových kategorií.
Goscinny, René: Indián Umpa-pa
Indián Umpa-pa, nejudatnější z udatných bojovníků kmene Čoječojeů, není o nic
méně zábavný než jeho mladší galský bráška Asterix. Komiks od autorů Asterixe
potěší nejen děti.
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Morris: Tramtabumovo dědictví (Lucky Luke)
Z velké dálky přicházeli lidé na divoký západ s velkými nadějemi. Setkat se tu mohli i s Lucky Lukem, mužem, který střílí rychleji než jeho stín. Komiks pro mládež a starší děti.
Štíplová, Ljuba: Muž z budoucnosti
Pohádka, kde se postavičky ze Čtyřlístku dostávají do středověku a setkávají se
s Faustem. Pro děti do 12 let.
Miler, Zdeněk: Moje štěně
Bohatě ilustrované leporelo s veršovaným vyprávěním o zvědavém, neposedném
štěňátku. Pro děti od 2 let.
Prášková, Markéta: Země čarodějů
Druhý díl trilogie Klobouky z Agarveny, v němž se Adam s Evkou nechtěně dostanou
do nebezpečné Agarveny a hledají způsob, jak se dostat zpět. Pro čtenáře od 11 let.
Brezina, Thomas: Kočičí holka
Katie se změnil od základu život, když zjistila, že není jen tak obyčejná dívka. Příběh s prolínajícími se prvky SF pro dívky kolem patnácti let.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme těm chuchelským spoluobčanům, kteří dosáhli v červnu 2008 významného životního jubilea.
Květuše Mašková, Jana Vrňáková,
Břetislav Dušek, Emilie Řehořová,
Stanislav Martínek, Růžena Benešová
a Růžena Vejskalová.
Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí a životní pohody.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje

Chuchelská miminka narozená v tomto roce:
Leden: Magdalena Nedomová, Anna Charvátová
Simona Šubrtová
Únor:
Monika Bláhová, Daniel Smola
Petr Šoltys, Antonín Kobes
Květen: Štěpán Haken, Emma Lichtenbergová
Novým chuchelským občánkům přejeme do života hlavně hodně
zdraví a štěstí a rodičům pak hodně trpělivosti s jejich výchovou.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje
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ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
 UPOZORNĚNÍ

ODBORU DANÍ SMLUV A POPLATKŮ
Upozorňujeme nájemce hrobových i urnových míst na povinnost vyplývající ze
zákona č.256/2001 Sb. - oznámit předem písemně na ÚMČ Praha - Velká Chuchle
odbor smluv, daní a poplatků jakoukoliv činnost, prováděnou na zdejším veřejném
pohřebišti, např.:
uložení či vyjmutí urny
pohřbívání do hrobu
opravy či demontáž hrobového zařízení.
Ing. Eva Šmejkalová - tel: 257 940 326
 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“.
 NĚKOLIK

POSTŘEHŮ K OBČANSKÝ PRŮKAZŮM
Vydání prvního občanského průkazu
Při dovršení věku 15 let dítěte musí jeho zákonný zástupce požádat o vydání prvního občanského průkazu a předložit tyto doklady:
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- vyplněnou a podepsanou žádost
- 1 fotografii žadatele ze současné doby v čelném pohledu
- rodný list žadatele
- doklad o státním občanství žadatele nebo platný cestovní pas žadatele
- občanský průkaz zákonného zástupce
- nemá-li žadatel v držení platný cestovní pas, kterým by prokázal státní občanství
ČR, předkládá zákonný zástupce vyplněnou a podepsanou žádost o vydání
Osvědčení o státním občanství ČR a rodné listy rodičů.
K výměně občanského průkazu při skončení jeho platnosti občan předloží
tyto doklady:
- vyplněnou a podepsanou žádost o OP
- 1 fotografii ze současné doby v čelném pohledu
- dosavadní OP
Dále doporučujeme předložit :
- rodný nebo křestní list,
- doklad o rodinném stavu (tj. oddací list, úmrtní list manžela, rozvodový rozsudek
s vyznačenou právní mocí, doklad o uzavření partnerství)
- vysokoškolské diplomy pro zapsání titulů a vědeckých hodností do OP
- v případě zapsání dětí do 18 let do OP rodičů – rodné listy dětí.
K výměně občanského průkazu z důvodu změny rodinného stavu je občan
povinen předložit:
- vyplněnou a podepsanou žádost o OP
- 1 fotografii ze současné doby o OP
- dosavadní OP
- doklad o rodinném stavu: tj. oddací list, úmrtní list, rozvodový rozsudek s vyznačenou právní mocí, doklad o uzavření partnerství
Dále doporučujeme předložit:
- rodný nebo křestní list vysokoškolske diplom pro zaspání titulů a vědeckých
hodností do OP
- v případě zapsání dětí do 18 let do OP rodičů – rodné listy dětí
K výměně občanského průkazu z důvodu ztráty nebo odcizení je občan povinen předložit tyto doklady:
- vyplněnou a podepsanou žádost o OP
- 1 fotografii ze současné doby o OP
- rodný nebo křestní list
- doklad o rodinném stavu: tj. oddací list, úmrtní list, rozvodový rozsudek se vyznačenou právní mocí, doklad o uzavření partnerství
- vysokoškolské diplomy pro zapsání titulů a vědeckých hodností do OP
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- správní poplatek ve výši 10,- Kč
- v případě oznámení odcizení OP na policii, protokol o odcizení a potvrzení o OP
- další finanční částku na uhrazení pokuty v případě, že bude uložena
- v případě zapsání dětí do 18 let do OP rodičů – rodné listy dětí.
UPOZORNĚNÍ:
Veškeré doklady předkládejte v originále nebo úředně ověřené kopii, které
Vám po odkontrolování budou vráceny.
Chuchelští občané o veškeré změny občanských průkazů žádají na ÚMČ Praha 16 – Radotín, na odboru občansko-správním, nám. Osvoboditelů 21/2a,
v Radotíně.
Jana Černá, evidence obyvatel

NAPSALI O NÁS
Nová školka ve Velké Chuchli
Mateřská škola Na Cihelně ve Velké Chuchli
stojí v tiché a klidné uličce, kde není téměř žádný provoz. Slavnostní otevření architektonicky
zajímavého, moderního a barvami zářícího
objektu se konalo 31. srpna 2006 za přítomnost starosty Velké Chuchle Stanislava Fressla,
starostky Radotína Hany Žižkové a Mgr. Plaché
z České spořitelny. Tato instituce věnovala do
nově otevřené mateřské školy investici ve výši Ředitelka Mateřské školy Velká Chuchle
Dagmar Vostřáková s dětmi
5 868072 Kč.
Původní chuchelská školka byla po povodních v roce 2002 přestěhována na čtyři
měsíce provizorně do Sokolovny a poté do školy Charlotty Masarykové, kde v uvolněných prostorách družiny existovala až do otevření nového objektu.
V přízemí nové budovy chuchelské školičky je umístěna kancelář ředitelky paní Dagmar Vostřákové a vedoucí školní jídelny. V přízemních prostorách se rovněž nachází
rozlehlá školní kuchyně, v souladu s hygienickými nařízeními EU. V prvním a ve druhém podlaží jsou dvě třídy s příslušenstvím a klimatizačními jednotkami. Zajímavé je,
že koncepce tříd je kruhovitá, takže prostory jsou po celý den prosluněné. Na zdi
uprostřed místnosti je umístěné zrcadlo, což učitelkám umožňuje mít přesný přehled
o pohybu dětí. Každá třída má svou kuchyňku, ve které se nádobí nejprve opláchne
a poté se posílá do hlavní kuchyně, kde se umývají pouze velké nádoby. Školka má
karanténní třídu, tělocvičnu, hřiště s pískovištěm a pergolu, která slouží jako ochrana
před ostrými slunečními paprsky. Hlavní vchod je vybaven kamerami, které monitorují pohyb příchozích.
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Při otevření byl o přijetí do nové školky ve Velké Chuchli naštěstí obrovský zájem.
Kdyby se totiž kapacita nenaplnila, nebylo by školku možné otevřít. Školy jsou dotovány od počtu dětí a v případě nedostatečného počtu by nevznikl nárok na dotace. Přihlásilo se asi 34 dětí, ale přijmout bylo možné pouze patnáct z nich. Letos byly přijaty
pouze děti z Chuchle, ale všechny ty, které do srpna 2008 dovrší tří let. Současná
kapacita je 96 dětí. Na provoz dostává mateřská škola subvence od obecního úřadu
Velké Chuchle a na platy zaměstnanců pak od Magistrátu hlavního města Prahy.
Mateřskou školu Velká Chuchle navštívil ve 12. června 2008 šéfredaktor Českých
listů, spisovatel, publicista a básník František Řečinský v doprovodu bývalého místostarosty Velké Chuchle a současného dostihového komisaře Jana Záglera. František Řečinský je autorem knížky pro děti Drak Kalvác, kterou přišel představit a věnovat mateřské škole.
Ve své kanceláři nás přivítala paní ředitelka Vostřáková, která rovněž vede kroniku.
Nejprve jsem jí trochu o školce vyzpovídala.
„Máme zde čtyři třídy rozdělené na „Včeličky“, což jsou děti od tří do čtyř let (chodí
do školky na čtyři hodiny denně), „Šnečci“ od tří do pěti let, „Berušky“ také od tří do
pěti a „Motýlci“ jsou ve věkovém rozmezí pěti až sedmi let. Do této skupiny patří i tzv.
„odkladové“ děti, to znamená ty, které jdou do první třídy později.“.
Při výběru učitelek se zřejmě klade důraz na psychologickou stránku kandidátky
a asi existují i určitá požadovaná kritéria. Profese učitelky v mateřské školce je převážně ženskou profesí, muž je vzácný jako šafrán. Otázkou je, zdali jsou muži v tomto
oboru vůbec žádaní.
„U nás sem přešla většina učitelek ze staré školky. Při přijímání nových učitelek, jsem
po dobu své třicetileté praxe, vyjma pěti let, kdy jsem byla na mateřské dovolené, vždy
dávala na první dojem. Musím říci, že jsem se nikdy nezmýlila. Pokud jde o učitele
muže, tak bych jej vzala ihned. Měla jsem totiž možnost pozorovat, jakým přínosem je
pro děti muž působící v naší profesi. Jednalo se o mého vlastního syna, který vystudoval pedagogickou školu v Berouně a chodil na praxi do Modřan, kde jsem v té době
působila jako učitelka. Měl přirozenou autoritu. Pro kluky to byl vzor sportovce a od
holčiček dostával psaníčka, která mu házely i do
schránky domů. Jenomže v momentě, kdy začal
pomýšlet na založení rodiny, musel změnit místo.
Platy v tomto oboru jsou totiž bohužel nízké“, říká
paní ředitelka.
Očkování, dnes sice povinné není, ale k přijetí
do školky je nezbytné. Při zápisu je kontrolováno,
zdali jsou splněny veškeré náležitosti v souladu
se zákonem. Vedení školky požaduje evidenční
listy, kde je vyjádření lékaře, zdali má dítě veškerá
očkování proti závažným dětským chorobám.
František Řečinský při představování
Pokud tomu tak není, nemůže být dítě přijato.
knihy Drak Kalvác
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Děti z chuchelské školky mají velmi bohatý celoroční program, na kterém se někdy
podílejí i rodiče.
„Velikonoce a Vánoce jsme vloni slavili společně s rodiči formou dílen. V úvodu děti
zpívaly koledy nebo rodiče přivítaly a potom všichni vytvářeli různé ozdoby k příslušné
tématice. Přítomny byli tatínkové, maminky a babičky. Každý měsíc hrajeme ve společenské místnosti, kterou jsme si předělali na tělocvičnu, divadélko, každý čtvrtek chodí nejstarší děti na plavání a společně jezdíme na výlety. Byli jsme například na výletě
za strašidýlkama Vítězslavy Klimtové v Pičíně, s předškolními dětmi jsme vyjeli na výlet
vlakem na Karlštejn a stranou nezůstala ani malá zoologická zahrada v Malé Chuchli,
kde se vystřídala každá třída, “ doplňuje paní ředitelka.
Chuchle je od roku 1906 hlavním dějištěm dostihů. Přímo na dostihy ale děti nechodí. Nicméně se vedení školky dohodlo s ředitelem závodiště Petrem Drahošem, že
dvakrát za rok může každá třída navštívit závodiště a seznamovat se s místním děním
a životem poníků, na kterých budou mít děti i možnost se svézt. První návštěva se
konala na podzim a další v květnu. „Máme takové heslo: Jsme chuchelské dětičky,
máme rády koníčky“, směje se paní ředitelka Vostřáková.
Novou školku navštívily dopoledne, 4. září 2006, Mirka Čejková a Eva Bobošíková
a strávily mezi dětmi asi dvě hodiny.
„Moc se mi líbila hlavně paní Mirka Čejková. Sedla si k dětem na zem a byla velmi
kamarádská. Určitě bych si jí tady dovedla představit. Naším velkým přáním zůstává
návštěva první dámy paní Lívie Klausové“, a je vidět, že paní Vostřáková by si návštěvu
první dámy opravdu přála.
Po rozhovoru si chvíli pan Řečinský s paní ředitelkou povídal o své pohádkové knížce Drak Kalvác, kterou vydalo vydavatelství IKARUS Ing. Jiřího Kapičky, ilustrace
vytvořil Bedřich Glaser. Autor úspěšně prezentoval mimo jiné svou knížku v Jičíně
v rámci festivalu Jíčín město pohádek a ve spolupráci s Knihovnou města Olomouce
na knižním veletrhu a literárním festivalu Libri.
Poté jsme se všichni odebrali na hřiště, kde na nás čekalo plno roztomilých dětiček.
František Řečinský pohovořil o své knížce a vysvětlil dětem, že jméno Draka Kalváce
vzniklo ze jména autorova švagra Kykala Václava a drakova žena Madlenka je autorovou sestrou. Drak Kalvác je zprvu zlý, protivný a škodí, kde může, záhy však pochopí,
že dobro nad zlem vítězí nebo by alespoň mělo a rozhodne se konat pouze dobro.
Stane se pekařem, peče dobré housky, závodí v akrobatickém létání a dokonce si
založí i cestovní kancelář Kalváctour. Vozí turisty ze Slapovic, spojení názvů Štěchovice – Slapy, místa kde autor vyrostl, do Afriky, na severní pól a dokonce i do vesmíru.
Kniha je určena čtenářům od čtyř do osmi let.
Připomenu, že František Řečinský se psaní pohádek věnuje už třicet pět let. Napsal
například pohádky Barabka-zapomenutý permoník, Barabka a Fousek, které byly
přeloženy do němčiny, angličtiny, francouzštiny a španělštiny. Knížka měla velký
úspěch a autor byl zván do mnohých českých měst na besedy se čtenáři.
Jaroslava Gregorová, foto Jan Zágler
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA MĚSÍC ČERVENEC 2008
4. pátek - 17 a 1930 hodin
5. sobota - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

13. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(GB/KAN)

TAJEMSTVÍ PRSTENU

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Celovečerní film, který vznikl na motivy jednoho z neoblíbenějších
televizních seriálů a knihy Fan Vavřincové. V hlavních rolích rodinné
komedie Eva HOLUBOVÁ, Jaromír DULAVA, Ivana CHÝLKOVÁ, Jiří
MÁDL, Monika ZOUBKOVÁ, Marián LABUDA.
Vstupné 80,- Kč
Mládeži přístupno

Romantické drama o veliké lásce, kterou válka rozdělila a jenž
zůstala utajena celých padesát let. V hlavních rolích Shirley McLAINEOVÁ, Christopher PLUMMER, Neve CAMPBELLOVÁ, Mischa
BARTONOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

18. pátek - 16 a 19 hodin

MLU

(USA)

SPEED RACER
6. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

3 : 10 VLAK DO YUMY
Budoucnost chudého rančera závisí na honoráři, který dostane
jako člen eskorty nebezpečného desperáda. Stihnou ten vlak?
V hlavních rolích Russell CROWE, Christian BALE, Peter FONDA.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

11. pátek - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

Náročná celostátní rallye, kde se bojuje na život a na smrt nenese svůj název „zkouška ohněm“ nadarmo. Speed s pomocí rodiny
a oddané přítelkyně se spojí s největším rivalem Racerem, s cílem
zvítězit v témž závodě, který stál jeho bratra život. V hlavních rolích
dobrodružného akčního filmu Emile HIRSCH, Christina RICCIOVÁ,
Matthew FOX, Susan SARANDONOVÁ, John GOODMAN.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno

19. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(SRN)

NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE

NÁŠ VŮDCE

Dva nevyléčitelně nemocní pacienti se rozhodnou, že to v posledních měsících svých životů pořádně roztočí a společně se vydají za
největším dobrodružstvím svého života. V hlavních rolích komedie
excelují Jack NICHOLSON a Morgan FREEMAN.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

Učitel gymnázia se rozhodne během jednotýdenního projektu na
téma „státní formy“ vyzkoušet jeden pokus, aby zhmotnil studentům počátek diktatury. Pedagogický experiment s ničivými následky. V hlavních rolích dramatu Jürgen VOGEL, Frederic LAU, Max
RIMELT, Jennifer ULRICHOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

12. sobota - 17 a 1930 hodin

20. neděle – 17 a 1930 hodin

TIT

(FR/ŠVÝC)

MLU

(ČR)

HRANICE SMRTI

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ

Boj o život začíná. Krutá podívaná jen pro silné žaludky. Téměř
dvě hodiny strachu a napětí při setkání mladické čtveřice s rodinou
kanibalů. V hlavních rolích hororu Karina TESTAOVÁ, Samuel LeBIHAN, Auréliem WIIK, Estelle LEFÉBUREOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži nepřístupno

Je horké léto počátku 60.let a právě začíná neuvěřitelné, ale
pravdivé dobrodružství tří studentů FAMU, kteří odjíždějí do Českého Šternberka natočit svůj absolventský film. V hlavních rolích
romantického příběhu Nik XHELILAJ, Anna GEISLEROVÁ, Michelle
PLACIDO, Bára ŠTĚPÁNOVÁ, Tomáš TÖPFER.
Vstupné 80,- Kč
Mládeži přístupno

OD 21. 7. 2008 DO 4. 9. 2008
KINO NEHRAJE
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

Změna programu vyhrazena

tel. 257 910 322

Střední škola dostihového sportu a jezdectví
Praha – Velká Chuchle
PŘIJME

ÚČETNÍ
Nástup 1. 9. 2008 nebo dle dohody
Informace na tel. 257 941 094 nebo 731 502 873

PŘIJME

Vedoucí (-ho) technicko
– ekonomického úseku školy
Nástup 1. 8. 2008 (možno i dříve)
Zájemci – hlaste se na tel. 731 502 873 nebo osobně

Kontakt: Střední škola dostihového sportu a jezdectví
U závodiště 325/1, Praha 5 – Velká Chuchle, 159 00
e-mail: ekonom@sou-chuchle.cz
nebo tel.: 257941094, 731502873
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