CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ

11/2009

Foto: Jan Zágler

Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

Chuchelští hasiči předvedli
techniku dětem v mateřské škole.

STAROSTA INFORMUJE
Zápisy 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.
Zápis č. 8/2009
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle,
konaného dne 26.10.2009
Přítomni: členové zastupitelstva
nepřítomen, omluven
hosté

7
2
8

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00
hodin a je usnášení -schopné, přítomno 7 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Olga Kuzníková, Zdeněk Vlasák
Návrh na program zasedání:
1. Informace starosty.
2. Organizační záležitosti ZMČ (doložky ve smyslu § 43 zákona o hl.m. Praze,
doplnění likvidační komise, doplnění redakční rady zpravodaje).
3. Rozpočtové úpravy za 10/2009, darovací smlouva povodně.
4. Rozpočtový výhled na r. 2010 a r.2011.
5. Záležitosti MŠ – přijetí sponzorského daru.
6. Záležitosti ZŠ.
7. Zřizovací listiny ZŠ a MŠ – změna
8. Bytové záležitosti.
9. Majetkové záležitosti.
10. Různé.
Hlasování: jednomyslně schváleno
1) Informace starosty:
 dne 9.11.2009 v 19.00 se sejde u starosty komise územního plánu, aby se zabývala podklady, zveřejněnými MHMP k návrhu konceptu územního plánu a zároveň
předal členům ZMČ materiály, které obdržela MČ od Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.
 ÚMČ požádal o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Dětské hřiště u Mateřské školy – Velká Chuchle“
 o studii, kterou objednalo ŘSD ČR „Dopravně-inženýrská a riziková analýza
důsledků zprovoznění stavby SOKP 514 v úseku Slivenec – Lahovice“ a předal
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všem členům ZMČ kopii té části studie, která uvádí poklesy intenzit počtu vozidel
v naší MČ po zprovoznění propojení.
 o tom, že přípravný výbor pro uspořádání místního referenda ve Velké Chuchli
podal žalobu na Městskou část o vyhlášení místního referenda a stanovení termínu jejího konání.
 o závodech automobilů do vrchu, které pořádal ÚAMK. Starosta vyjádřil politování,
že nedošlo k dostatečné informovanosti úřadu i občanů ze strany organizátora.
Vzhledem k tomu, že stanoviska vyjadřují MČ, vlastník komunikace, odbory dopravy, policie a rozhodnutí vydává MHMP, teprve několik dnů před závodem měl pořadatel všechna potřebná vyjádření k dispozici (do té doby nebylo potvrzeno, že se
závod bude konat). Starosta potvrdil, že byl pořadatelem osloven, aby se jako fanda automobilových závodů zúčastnil jako jezdec, což bohužel nemohl. Přes všechny potíže, které nastaly a za které se starosta omluvil se domnívá, že tato akce přispěla k oživení ve Velké Chuchli a přilákala velké množství diváků.
 starosta předal slovo tajemnici, která doplnila informaci o smlouvě o partnerství,
uzavřenou s Hl. městem Praha. Týká se společné realizace projektu „eGovernment v Praze“ v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost.
2) Starosta v rámci projednávání organizačních záležitostí navrhl, aby doložky ke
smlouvám ve smyslu § 43 zákona o hl. m. Praze místo p. Václava Vlasáka podepisoval p. Zdeněk Vlasák.
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel
3) Jako nového šéfredaktora pro Chuchelský zpravodaj navrhl starosta p. Janu
Černou, která se celá léta největší měrou podílí na přípravě jednotlivých čísel a na
doplnění redakční rady navrhl jako člena p. Jana Záglera, který až dosud přispíval
svými články a fotografiemi do tohoto periodika.
Hlasování: jednomyslně schváleno
4) Před projednáváním rozpočtových úprav informoval starosta, že se mu podařilo
od Nadace ČEZ získat nadační příspěvek v hodnotě 1 mil. Kč na „Hřiště u ZŠ“
a požádal ZMČ o souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.
Hlasování: jednomyslně schváleno
5) Starosta předal slovo tajemnici, která dle doporučení FV seznámila s návrhem
následujících rozpočtových úprav za 10/2009:
V příjmové části rozpočtu:
+ 33 000,- zapojení neinv. dotace na integraci žáků ZŠ
+102 000,- zapojení neinv. dotace na činnost JSDH
+100 000,- zapojení inv. dotace na úpravu soc. zaříz. v MŠ
Celkem: 235 000,-
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Ve výdajové části rozpočtu:
+ 33 000,- navýšení neinv. přísp. pro ZŠ – integrace žáků
+ 102 000,- zapojení neinv. dotace na činnost JSDH
+ 100 000,- zapojení inv. dotace na úpravu soc. zaříz. v MŠ
+ 200 000,- zapojení vratky povodň.dotace
- 30 000,- snížení prostř. na nákup věcných darů – povodně
+ 30 000,- navýšení prostř. na finanční transfery (dary) – povodně
- 376 000,- zapojení rezervy z vrác.daně
+200 000,- zapojení prostř. na úpravu kanalizace
– z vrác.daně (ul. Starochuchelská)
+136 000,- zapojení prostř. na PD a energ. audit k zateplení byt.domu
Radotínská – z vrác.daně
+ 40 000,- zapojení prostř. na ost. služby – zeleň (náhr.výsadba) – z vrác.daně
Celkem: 435 000,- Kč
V části financování (položka 8115):
+200 000,- zapojení vratky povodň.dotace ze zdrojů minul.let
Celkem: 200 000,- Kč
Hlasování: jednomyslně schváleno
6) Vzhledem k tomu, že byl se starostou obce Přední Zborovice dohovořen finanční dar ve výši 30 tis. Kč (ZMČ 6/2009 schválilo věcný dar v této výši) byla v tomto
smyslu provedena rozpočtová úprava a starosta požádal o schválení darovací
smlouvy na částku 30 tis. Kč na financování nákupu pitné vody a jiných nutných
výdajů pro občany této obce, zasažené povodní v roce 2009.
Hlasování: jednomyslně schváleno
7) Tajemnice ještě požádala ZMČ o vyjádření k nevyčerpané části dotace, poskytnuté ZŠ na nákup nového softwaru pro školní jídelnu. Finanční výbor doporučil
ponechat část této nedočerpané dotace ve výši 666,- Kč ZŠ k volnému využití
a ZMČ s ponecháním souhlasí.
Hlasování: jednomyslně schváleno
8) Na základě doporučení FV informovali starosta a tajemnice o návrhu rozpočtového
výhledu na rok 2010 a 2011. Po zodpovězení dotazů ZMČ rozpočtový výhled schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
9) Starosta předal slovo Mgr. Felixové, která předložila žádost ředitelky MŠ p. Kučerové o souhlas s přijetím sponzorského daru ve výši 4 000,- Kč od paní Kahounové
na nákup hraček pro děti z MŠ.
Hlasování: jednomyslně schváleno
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10) Mgr. Felixová dále předložila žádost ředitelky ZŠ Mgr. Jančíkové o povolení přípravné třídy v ZŠ Ch. Masarykové pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin a pro ty,
u kterých je předpoklad, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj tak, aby následné zahájení povinné školní docházky u nich proběhlo bez větších obtíží. ZMČ po
projednání schválilo záměr zřízení přípravné třídy s účinností od 1.9.2010.
Hlasování: jednomyslně schváleno
11) V souvislosti se změnami, které vyplývají z novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zejm. ust. § 27, požádala Mgr. Felixová
o schválení dodatku ke zřizovací listině Základní školy Charlotty Masarykové
s účinností od 1.11.2009.
Hlasování: jednomyslně schváleno
12) V souvislosti se změnami, které vyplývají z novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zejm. ust. § 27, požádala Mgr. Felixová
o schválení dodatku ke zřizovací listině Mateřské školy Velká Chuchle s účinností
od 1.11.2009.
Hlasování: jednomyslně schváleno
13) Ve Sbírce zákonů č.180/2009 ze dne 25.6.2009 je uveřejněno Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č.180/2009 Sb., ze dne 12.6.2009, které v souladu s § 4
zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 150/2009 Sb., vyhlašuje postup pro uplatnění jednostranného zvýšení
nájemného z bytu pro období od 1.1.2010 do 31.12.2012.
Pro katastrální území Malé a Velké Chuchle jsou uvedeny následující maximální
možné přírůstky měsíčního nájemného v procentech, stanovené pro aktuální
nájemné za 1 m2.
Podle výše uvedených údajů vychází zvýšení nájemného pro rok 2010 takto :

podle př. č.4
- byty standardní

stávající nájemné
65,36 Kč
61.44 Kč
57,44 Kč

max.navýšení
o 11,1 %
o 13,4 %
o 16,0 %

nájemné r. 2010
na 72,61 Kč
na 69,67 Kč
na 66,63 Kč

ZMČ po projednání schválilo uvedené zvýšení nájemného nikoliv od ledna 2010,
ale od 1.4.2010.
Hlasování: jednomyslně schváleno
14) Mgr. Felixová informovala o jednání výboru sociálního a bytového, který se
zabýval výběrem nájemce na uvolněný byt 1+1 o velikosti cca 50 m2 v bytovém
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domě MČ v Malé Chuchli, Zbraslavská 35/7. VSaB na základě tajného hlasování
a přidělených bodů sestavil pořadí a doporučil ZMČ uzavřít nájemní smlouvu na
uvolněný byt s prvním v pořadí.
1. Fryšová Kristýna
34 bodů
2. Chocholatý Jan
26 bodů
3. Volfová Vladimíra
24 bodů
4. Nemčeková Daniela
23 bodů
5. Řepa Vít
18 bodů
6. Štěpánková Lucie
10 bodů
7. Stojková Zdeňka
5 bodů
ZMČ schválilo uzavření nájemní smlouvy s p. Kristýnou Fryčovou s účinností od
1.11.2009.
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel
15) Ředitelka ZŠ Mgr. Jančíková ještě požádala o schválení navýšení počtu dětí
v družině ze 40 na 60 žáků. ZMČ schválilo navýšení s účinností od 1.9.2010.
Hlasování: jednomyslně schváleno
16) Starosta předal slovo p. Zdeňkovi Vlasákovi, který informoval o jednání výboru
majetku obce dne 13.10.2009. Výbor posoudil jedinou žádost o pronájem části
bývalé prodejny na Kazínské č. 8 a to od spol. SAHAB, s.r.o., která hodlá v bývalých prostorách kanceláří a sociálního zařízení provozovat prodejní sklad stylového
nábytku. (p. Vokurka poznamenal, že tak již činí). Výbor se vyjádřil, že proti případnému uzavření nájemní smlouvy s touto společností nemá žádné námitky a vzhledem k tomu, že do konce lhůty zveřejněného záměru (do 19.10.2009) se nepřihlásili další zájemci, schválilo ZMČ uzavření nájemní smlouvy se spol. Sahab, s.r.o.,
Jasmínova 49, 106 00 Praha 10 za cenu 380 Kč/m2/rok na dobu určitou do
31.3.2010.
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel
17) P. Vlasák dále informoval o žádosti p. L. z Malé Chuchle o prodej stavebního
pozemku z majetku MČ, na kterém by si mohla jeho rodina postavit nový dům,
vzhledem k tomu, že jejich stávající rodinný dům v M. Chuchli bude z důvodu stavby tunelu Praha – Beroun vyvlastněn. Členové výboru by této žádosti rádi vyhověli,
avšak v současné době nevědí o žádném vhodném stavebním pozemku ve vlastnictví MČ. Problémem je i to, že část území V. a M. Chuchle je v záplavové oblasti
a do doby realizaci protipovodňových zábran nebude možné v této oblasti stavět.
Ing. arch. Vokurka zmínil jako možnost domeček „Křižan“ u bývalé MŠ. Starosta
navrhl, aby se touto žádostí zabývala i komise ÚP a požádal o případné další návrhy do dalšího jednání ZMČ.
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18) Výbor majetku se též zabýval žádostí spol. Jarnette Réclame s.r.o., Polská 15,
Praha 2 o pronájem části pozemku parc. č.1171 v k.ú. Velká Chuchle za účelem
umístění 1 ks oboustranné stavby pro reklamu o vnitřním rozměru výlepových
ploch 3,6 x 9,6 m. Tajemnice doplnila informaci, že v současné době má tato spol.
uzavřenou smlouvu s MČ na pronájem pozemku parc. č.872/3 v k.ú. Velká Chuchle, ale společnosti se nepodařilo získat veškerá povolení (jedná se o průtočné území u Strakonické), žádá tedy o jiný pozemek, který není v průtočném území. ZMČ
nemá námitek a schválilo vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc. č.
1171 v k.ú. Velká Chuchle.
Hlasování: jednomyslně schváleno
19) P. Vlasák informoval o žádosti p. A. o pronájem části pozemku parc. č. 998/46
v k.ú. Velká Chuchle o výměře 24 m2 k dočasnému umístění mobilní garáže. Výbor
v zásadě nemá námitek k pronájmu, ale žádal o vyjádření též výbor životního prostředí a stavební výbor, vzhledem k tomu, že žadatelka neuvedla bližší informace
ohledně mobilní garáže a umístění (V této lokalitě Na Hvězdárně se nachází jak
místní komunikace, tak i lesní porost.) Výbor stavební se žádostí rovněž zabýval
a s pronájmem nesouhlasí a starosta požádal ještě výbor životního prostředí o vyjádření do dalšího jednání ZMČ.
20) Starosta v návaznosti na novelu zákona o pozemních komunikacích, která
nově určila vlastníku komunikací odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice,
informoval o tom, že výrazně narostla potřeba finančního zabezpečení úklidu
chodníků v zimním období. V době ekonomické krize zákon naprosto neúměrným
způsobem zatěžuje rozpočty měst a obcí. (V Praze by zajištění schůdnosti na
všech chodnících ve vlastnictví města znamenalo vynaložit na úklid částku až 2
miliardy). V této situaci se Magistrát obrátil na městské části, aby prováděly úklid
nejen na chodnících ve správě MČ, ale i města. Logicky toto „řešení“ vyvolalo bouři nevole u řady městských částí a řada starostů se obrací na občany, aby se do
úklidu zapojili a spravovali jej tak, jak tomu bylo i předešlá léta s rozdílem, že za
chodník neponesou odpovědnost. Jiní to řeší tak, že uklízet nebudou a umístí
k chodníkům cedule, že nejsou udržovány.
Zastupitelé obdrželi potřebné podklady včetně návrhu nové vyhlášky o schůdnosti místních komunikací a starosta požádal výbor stavební, výbor majetku obce,
výbor životního prostředí a výbor bezpečnostní, aby do příštího jednání ZMČ předložily návrhy, jak budeme postupovat v naší obci. Starosta ještě přislíbil projednat
s řed. spol. HONDA možnost využití techniky na zimní údržbu.
21) Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápisy z jednání bezpečnostního výboru
a stavebního výboru.
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22) Starosta předal slovo Ing. arch. Vokurkovi, který přečetl návrh záměru na
využití areálu Na Kazínské č. 8 – např. klub maminek s dětmi, prostor pro mládež, prostor pro kulturní pořady, výstavy, prostor pro diskuze, pro pořady pro
seniory a navrhuje okamžité zprovoznění po vymalování. V této fázi (dosud
nedošlo k předání objektu) všichni přítomní zastupitelé považují okamžité zprovoznění za nereálné a shodli se na tom, že je třeba po převzetí areálu (dne
2.11.2009) prověřit stav a možnosti využití prostor na místě a potom hledat možné provizorní řešení. Starosta pozval členy ZMČ na převzetí objektu dne
2.11.2009.
23) ZMČ se seznámilo s písemnými připomínkami p. Dvořákové a dalších občanů
k probíhající stavbě komunikace „Na Hvězdárně“ a k dopravnímu značení a starosta navrhl, že svolá k řešení těchto připomínek jednání na ÚMČ a přizve investora,
projektanta, zhotovitele a odbor dopravy Radotín.
24) V rámci diskuse se přihlásil Ing. Vrběcký a navrhl, aby se do doby vyřešení
využití bývalého servisu na Kazínské 8 umožnilo parkování na dvoře bývalého
servisu pro cca 5 – 10 aut pro návštěvníky pošty a obchodů. Vzhledem k tomu,
že by tento návrh nevyžadoval žádné finanční ani stavební úpravy, ZMČ tento
návrh podpořilo.
25) Dále Ing. Vrběcký inicioval, aby v ulici „Pod Akáty“, bylo vymezeno parkování
v této ulici pouze na jedné straně.
Zasedání bylo ukončeno ve 20.50 hodin.
Zapsala Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Stanislav Fresl, starosta

MÍSTNÍ REFERENDUM - USNESENÍ SOUDU
Městský soud v Praze dal svým usnesením č.j. 11 Ca 291/2009-41 ze dne 6. listopadu 2009 za pravdu většinovému názoru zastupitelů MČ Praha - Velká Chuchle
a zamítl žalobu přípravného výboru pro uspořádání místního referenda v místě
konání Městská část Praha - Velká Chuchle. Místní referendum tedy vyhlášeno
nebude.
Originál usnesení Městského soudu v Praze včetně odůvodnění je k dispozici
u tajemnice ÚMČ a usnesení bude vyvěšeno na úřední desce MČ a webových
stránkách MČ.
Stanislav Fresl, starosta

8 LISTOPAD – 2009

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ

STAVEBNÍ PRÁCE V CHUCHLI
V letošním roce proběhla 1. etapa budování dětského hřiště u Základní školy
Charlotty Masarykové (byla zatrubněna Vrutice a oplocen pozemek). 2. etapa
bude zahájena v listopadu 2009 a dokončení předpokládáme na jaře 2010.
V současné době je rekonstruována ulice Na Hvězdárně, zde se pokládá
kompletní infrastruktura a já pevně věřím, že se najdou finanční prostředky
na její dokončení včetně otočiště u zahrádkářské osady. Tyto práce by měly
být hotové rovněž v příštím roce. Současně probíhá rekonstrukce ulice
U Bažantnice, termín dokončení se předpokládá v roce 2010. Dále byla opravena část ulice Starochuchelské a já doufám, že se nám podaří projednat
provedení opravy i její zbývající části. Zde však bude záležet především na
tom, kdy bude zahájena výstavba přemostění přes ČD. S radostí mohu konstatovat, že proběhla kolaudace hřiště u MŠ a já doufám, že nebude podáno
další odvolání, abychom hřiště mohli otevřít nejen pro děti z MŠ, ale snad
i pro veřejnost.
Stanislav Fresl, starosta

JIŽ DVACET LET ŽIJEME V DEMOKRACII …
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozdravil u příležitosti dvacátého výročí od sametové revoluce. Jsem přesvědčen, že bylo dobře co se 17. listopadu 1989 stalo, ale už
nejsem přesvědčen o tom, že vše probíhá tak, jak jsme si tehdy přáli. Rozhodně
je krásný pohled nejen na z velké části opravenou Prahu, ale i na celou Českou
republiku. Jsem přesvědčen, že se občané mají lépe, ale samozřejmě sociální
oblast má značné rezervy, které je nutné ještě dořešit. Jak se vše bude vyvíjet
dál, záleží na každém z nás. Spousta představ se dá realizovat, připravit, ale za
20 let nebylo možné vše stihnout a abychom mohli hovořit o vyspělé demokracii, na to si budeme muset ještě počkat. Přál bych si, aby se zlepšily mezilidské
vztahy, vymizela zloba, zášť a vrátila se vzájemná ohleduplnost. Věřím, že i to se
časem podaří.
Přeji Vám všem hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti v dalších letech při rozvíjení demokracie.
Stanislav Fresl, starosta
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DATOVÉ SCHRÁNKY
Městská část Praha – Velká Chuchle používá od úterý 15.9.2009 datovou
schránku, jejichž prostřednictvím komunikuje elektronicky se všemi, kteří ji
mají také aktivní.
Při zasílání datové zprávy do datové schránky MČ Praha – Velká Chuchle můžete
pro identifikaci adresáta použít:
ID schránky: nqdbuw2,
identifikační číslo: 00231185,
nebo vypsat celý název organizace: Městská část Praha – Velká Chuchle.
Doručení dokumentu má stejnou právní váhu jako doručení do vlastních rukou.
Pomocí datové schránky může uživatel komunikovat pouze s celým úřadem.
Nejde tedy o e-mailovou schránku, kterou obsluhují jednotliví zaměstnanci úřadu.
Co to vlastně je datová schránka a k čemu slouží?
Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány
veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra, které je také správcem informačního systému
datových schránek.
Datová schránka pro fyzické osoby
Pro fyzické osoby platí, že zřízení datové schránky je dobrovolné, nicméně jejím zřízením vzniká povinnost datovou schránku vybírat. Pro ty, kteří často komunikují s orgány
veřejné moci, běžně pracují s počítačem a upřednostňují elektronickou komunikaci
před listinnou bude datová schránka jednoznačně přínosem, a to jak z ekonomického
hlediska (používání datové schránky včetně odesílání datových zpráv je zcela zdarma),
tak z hlediska efektivity (není nutné chodit na poštu, zpráva bude dodána hned).
Zřízení datové schránky
Fyzická osoba si může o zřízení datové schránky požádat na kontaktních místech veřejné správy CzechPOINT, tedy například i v sekretariátu Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle. Předloží občanský průkaz nebo jiný platný doklad totožnosti a na místě
podepíše žádost o zřízení datové schránky. První přihlašovací údaje budou žadateli
zaslány poštou (v papírové podobě) do vlastních rukou ve speciální obálce s oranžovým pruhem. Schránka bude aktivována oprávněnou osobou nebo uplynutím 15 dnů
od doručení přístupových údajů. Od té chvíle je možné do schránky doručovat.
Pokud do schránky dorazí dokument, uživatel si může nastavit, aby mu přišlo
upozornění na mobilní telefon nebo na e-mail. Za doručení dokumentu je považováno přihlášení se do datové schránky.
Pavla Pajerová, ÚMČ - odbor informatiky
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PIETNÍ AKT K VÝROČÍ VZNIKU
SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Za účasti místostarostky Velké Chuchle paní Mgr. Felixové, žáků a učitelů Základní
školy Charlotty Masarykové byla v pondělí 26.10.2009 v dopoledních hodinách
položena kytice k pamětní desce umístěné na budově školy. K účastníkům
shromáždění promluvil učitel základní školy, člen místního zastupitelstva a chuchelský kronikář pan Mgr. Tomáš Hromádka. Po jeho věcném projevu zazpívali
žáci deváté třídy za kytarového doprovodu zástupce ředitelky školy pana Mgr. Marka Buriana Českou státní hymnu. Žáci deváté třídy položili kytici také k pomníku na
Náměstí Chuchelských bojovníků. Kytice v barvách trikolory byla položena také
k pomníku v Malé Chuchli. Tímto vzpomínkovým aktem byla vyjádřena čest všem,
kdož měli podíl na vzniku samostatného československého státu.
Text i foto Jan Zágler

DALŠÍ MEDAILOVÉ ŽNĚ PRO AEROBIC TEAM
VERONIKY VRZBOVÉ
Ve dnech 3. – 4. 10. 2009 se v pražské sparťanské florbalové Aréně konalo Mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku a fitness týmech. Chuchelský Aerobic Team Veroniky Vrzbové se do vrcholné soutěže sezóny kvalifikoval
hned se třemi fitness týmy a opět neváhal s plným odhodláním bojovat o nejvyšší
příčky.
V sobotu 3. 10. byly na programu finále hned dvou věkových kategorií. V kategorii 8-10 let se ve fitness týmu představila Adéla Bláhová, Barbora Bohatová,
Kristina Čuřínová, Eva Hanzalíková, Veronika Košumberská, Veronika Stádníková, Sára Škorpíková a Nicol Vosková. Po kvalifikačním kole, které proběhlo
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týden před MČR v Sedlčanech, se tento tým umístil na prvním místě. Ve finálovém závodě na Mistrovství ČR děvčata předvedla fascinující výkon, díky kterému obhájily první místo z kvalifikace a se staly Mistryněmi České republiky pro
rok 2009.
Jako druhé sobotní finále byl na programu závod kategorie 11-13 let. Za chuchelský aerobik se představil fitness tým ve složení Claudie Hrubošová, Michaela Klepalová, Barbora Křečková, Kristýna Kudrnová, Matylda Malá, Jessica Malfatti,
Nikola Ševčíková a Anna Zajíčková. Děvčata se, stejně jako v kvalifikačním kole,
umístila na skvělém 3. místě a zajistila si tak nominaci na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness, které se tento rok koná na karibském ostrově Martinik.
V sobotu se také se konala kvalifikace na MČR v seniorských kategorií. V nejnabitější a nejprestižnější kategorii – jednotlivkyně ženy – se z chuchelského týmu
představily hned dvě závodnice. Ivana Dvořáková se při svém premiérovém závodě umístila na výborném 8. místě, a Táňa Bednářová, miss aerobik pro rok 2009,
obsadila 10. místo. Ve sportovním aerobiku v seniorské kategorii jsme měli rovněž
zastoupení i v kategorii tříAerobic team
členných týmů. Tým ve
Veroniky Vrzbové
opět zabodoval…
složení Silva Řeháková,
Kateřina Brabcová a Adéla
Navarová se z kvalifikačního
závodu probojoval do nedělního finále, kde po svém
vydařeném výkonu získal
skvělé 5. místo.
V neděli 4. 10. se konalo
finále Mistrovství České
republiky pro kategorii 14-16
let a pro seniorskou kategorii (17 a více let). Juniorský
fitness tým ve složení Markéta Sílová, Barbora Klepalová, Barbora Vavroňová,
Andrea Čečrdlová, Anna Saslíková, Sarah Vegnerová, Alžběta Vernerová a Zorka
Dušková postoupil z kvalifikačního závodu do finále z prvního místa. Na děvčata
dopadal ze strany soupeřů obrovský tlak. I když jejich finálový výkon byl bezchybný, opatrnost v předvedení se nedala přehlédnout. Rozhodčí tedy na první místo
dosadili kladenský tým, který ve svém výkonu předvedl větší „drive“. Naše juniorky
se umístily na Mistrovství České republiky na fantastickém 2. místě, a stejně jako
kadetky, se nominovaly na Mistrovství světa.
Gratulujeme!!!!!
Mgr. Veronika Vrzbová, trenérka
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CHUCHELŠTÍ HASIČI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V mateřské škole sice nehořelo, ani tam nebyla žádná katastrofa vyžadující si
hasičský zásah a přece tam 6. listopadu dopoledne přijeli členové chuchelských
dobrovolných hasičů. Pod vedením velitele Jiřího Kokty, předváděli členové Jaroslav Malatinec st., Jaroslav Malatinec ml., Tomáš Dostálek, Zdeněk Janouš a Jiří
Kryštůfek žáčkům mateřinky část technického vybavení sboru. Mimo cisternového automobilu Liaz viděli žáci nafukovací člun, stříkačku PPS12, hadice, různé
druhy proudnic, motorové pily, rozbrušovačku a elektrickou centrálu. To vše jim
jmenovaní členové sboru předvedli v chodu. Děti si vyzkoušely jak se sedí v člunu i v kabině automobilu, zkusily si spojit hadice a proudnice. Někteří žáčci měli
možnost vyzkoušet si protihlukovou přilbu a také pravé hasičské
zásahové přilby. Všeobecné veselí
vyvolalo dorozumívání se pomocí
krátkovlnných vysílaček. To se
dětem moc líbilo. Celá téměř
dvouhodinová akce byla zakončena praktickou ukázkou funkce
vodního děla.
Chuchelští hasiči opět ukázali,
že umí připravit poučnou a přitom
zábavnou akci, při které se děti
nenudí.
Text i foto Jan Zágler
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Z OŠKLIVÉHO KAČÁTKA PRINCEZNOU
Když letos prvního září, při zahájení nového školního roku připomněla ředitelka
chuchelské Základní školy Charlotty Masarykové paní Mgr. Eliška Jančíková ve
svém uvítacím projevu, sedmdesáté páté výročí existence školy, uvědomil jsem
si, kolika různými změnami za dobu svého trvání školní budova prošla. Jak na
rozdíl od lidí se s přibývajícími lety měnila stále k lepšímu, jak mládla a krásněla.
Protože se zahájení konalo před budovou školy, velké překvapení nejen na mne,
ale i na všechny žáky čekalo uvnitř. Během školních prázdnin došlo totiž, díky
sponzorským darům od rodičů a přátel školy, k novému, netradičnímu, ale vkusnému vymalování chodeb a schodiště. Tyto mimotřídní prostory se díky barevnému pojetí staly příjemným prostředím, které na žáky jistě působí mnohem lépe
než jednotvárná šedivost. A právě toto barevné pojetí, s vkusnou výzdobou, učinilo školu zase o něco hezčí a dalo by se říci i lidštější. Zmizela strohost a upjatost. Nové vymalování bylo jistě hezkým dárkem k těm zmíněným sedmdesátým
pátým narozeninám školy. Věřím, že si žáci budou tohoto prostředí vážit a nebudou si ho nějakým nevhodným způsobem ničit. Vždyť tato proměna k lepšímu
byla udělána především pro ně.
Jan Zágler

VRCHAŘSKÝ EPILOG VE VELKÉ CHUCHLI
V sobotu 24.10.2009 proběhl poslední podnik naší sezóny, volný závod, Vrchařský
epilog. Rozloučení se sezónou proběhlo ve skvělé atmosféře. Nečekaně velké
množství diváků vidělo pěkné pohodové závody. Doufám, že si je užili i samotní
aktéři, kteří nezaváhali a přijeli si zazávodit bez tlaku a kalkulací.
Před závody jsme měli všichni trochu strach, jak to v Chuchli vlastně dopadne, neboť byli slyšet hlavně ti, kteří závody v obci nechtěli. Nakonec se neobjevil ani náznak nějakého incidentu, divácké prostory zaplnili jen sportovní
a ukáznění fandové. Opět jsme mezi diváky viděli mnoho známých tváří světa
motosportu.
V parkovišti závodních strojů se nám podařilo uspořádat menší výstavku závodních a historických aut. Přítomné kousky rozzářily oči a zahřály u srdce každého.
Závodní Kadet pana Tichého, krásná M 3 E 30 a další krásné bavoráky(dík Jirkovi Šarochovi za zprostředkování), „déesa“ a další krásná auta. Vladimír Vrabec
přivezl svou Lancii Fulvii čerstvě nabroušenou, ještě s ladičovými otisky prstů na
motoru. Doufáme, že v příští sezóně jezdec krásnou Italku ukáže i v našich závodech. Všem, kteří přivezli ukázat své krasavce, patří náš dík.
Ke zdárnému průběhu velmi pomohl i přístup Městské policie, která zřejmě
původně měla v úmyslu krotit zdivočelé závodníky, ale po oboustranném zjištění,
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že jsme vlastně normální, rozumní lidé, kteří se dokážou domluvit, přítomní strážníci vyškolili své republikové kolegy a ukázali, co opravdu znamená to „pomáhat
a chránit“. Spokojen s průběhem akce byl nakonec i chuchelský pan starosta,
a tak snad se v příštím roce v Chuchli sejdeme na mistrovském závodě.
K závodu nakonec nastoupilo 95 závodníků, kteří v příjemném počasí dopoledne absolvovali dvě tréninkové jízdy, zpočátku ještě jinak kvalitní povrch
úzké trati vlivem chladu klouzal, ale tréninkové jízdy proběhly bez mimořádné
události. Přestávka na oběd byla vyplněna spanilou jízdou vystavených veteránů, po ní se už natěšení závodníci mohli vrhnout do boje s časem naostro.
Trošku komplikovanější přepravu z depa ke startu, způsobenou větší vzdáleností a frekventovaným železničním přejezdem se podařilo sladit a přestávky
v jinak plynulém závodění byly opravdu jen nejnutnější. Trochu vzrušení způsobil David Dolínek, kterého beze slova rozloučení, za jízdy opustily páté dveře. Honza Matušinec měl štěstí v neštěstí, když po technické závadě neovladatelný vůz si ustlal v široko daleko jediném příhodném místě, v náletových
křovinách. Nejtvrdší zakončení měla havárie Petra Štěpky v poslední zatáčce,
ale i tady došlo jen k materiálním ztrátám, jezdec zůstal nepoškozen. Jinak
bylo k vidění opravdu hezké závodění, výkony všech jezdců zaslouží uznání.
Příjemná atmosféra vydržela až do vyhlášení nejúspěšnějších, trofeje byly rozdány, trať byla uklizena (tedy sama se neuklidila, díky patří traťákům a klukům
od Edy) a naše závodnická rodinka se mohla rozjet k trošku delší pauze. Teď
už jen rychle Mikuláš, Ježíšek ev. Chanuka, Silvestr, sv. Valenta, „emdéžet“
a hurá do Mostu!
Text i foto: Jarda Malík
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CENA PREZIDENTA REPUBLIKY
ZNÁ SVÉHO VÍTĚZE
Mlhavé a chladné počasí provázelo v neděli prvního listopadu 90. ročník nejdelšího rovinového dostihu, který se v České republice koná, CENU PREZIDENTA
REPUBLIKY. Dostih se konal pod záštitou prezidenta České republiky pana Václava Klause. A pan prezident, který byl opět přítomen, viděl hezký dostih, jehož vítězem se stal tříletý hnědák stáje Dr. Charváta MARIYDI. Tento sympatický koníček
je v péči trenéra Tomáše Šatry. V sedle vítěze byl již jistý letošní šampión rovinových dostihů žokej Václav Janáček. Toto vítězství bylo neuvěřitelným 79! úspěchem žokeje Janáčka v letošní dostihové sezóně.
Pro majitele, trenéra a jezdce vítězného koně byly připraveny poháry, které vyrobila
sklárna Rückel, podle původního poháru, který pro tento dostih nechal vyrobit prezident Tomáš Garyk Masaryk. Čestné ceny předával pan prezident Václav Klaus, prezident Jockey Clubu České republiky Ing. Václav Luka a zástupce sklárny Rückel.
Předávání byl přítomen i starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl. Na počest vítěze zazpívala Českou státní hymnu operní pěvkyně paní Fenič. V závěru předávání
čestných cen pogratuloval vítěznému jezdci Janáčkovi i bývalý žokej – šampión pan
Karel Havelka, který drží v Ceně Prezidenta rekord v počtu vítězství. Dosáhl jich ve
své bohaté dostihové kariéře rovných deset. Talentovaný žokej Václav Janáček může
být při svém mládí a jezdeckém umění tím, kdo na rekord žokeje Karla Havelky zaútočí. Ale na tuto skutečnost si budeme muset ještě pár roků počkat.
Text i foto: Jan Zágler
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DOSTIHOVÁ SEZÓNA CVALOVÝCH KONÍ SKONČILA
Dostihem, který nesl název Cena
WWW.VELKÁ-CHUCHLE.CZ
a jehož vítězem se stala klisna
Rechialfa s jezdcem Pavlem Hlavatým v sedle, skončila v neděli 8.
listopadu cvalová dostihová sezóna roku 2009, která by se dala
nazvat sezónou žokeje Václava
Janáčka. Tomu se podařil opravdu
husarský kousek, když posunul laťku vítězství dosažených v jedné
sezóně do téměř nebeských výšek.
Stal se šampiónem rovinových
jezdců s počtem 82 vítězství,
s náskokem 59 prvních míst před
druhým žokejem v pořadí. Další
úctyhodný rekord se podařil žokeji
Josefu Váňovi staršímu, který ve svých téměř 57 letech zvítězil po šesté ve Velké
Pardubické steeplechase. Josef Váňa převzal 28. října z rukou prezidenta republiky Václava Klause vyznamenání za zásluhy II. stupně. Je tak po panu Karlu
Havelkovi druhou osobností českého dostihového sportu, které se takového
vyznamenání dostalo. O pravdivosti pořekadla, že jablko nepadá daleko od
stromu se postaral syn Josefa Váni, žák Josef Váňa, který zvítězil v šampionátu
překážkových jezdců s počtem 22 prvních míst, když za sebou nechal tak renomované žokeje, jako jsou Dušan Andrés a Josef Bartoš. Velmi úspěšně si vedl
také žákovský jezdec Jan Verner, který nejen, že získal titul rovinového šampióna mezi žáky za 21 vítězství, ale v šampionátu jezdců z povolání obsadil 4. místo. Nebylo by spravedlivé, nezmínit se o rekordmanovi z řad koní. Tím se stal
hrdina rovinových dostihů, v Polsku narozený tříletý tmavý hnědák Age Of Jape.
Celkem sedmkrát se objevil na dostihové dráze a vždy odešel jako vítěz. Zvítězil
ve Velké Jarní ceně, Českém derby, St. Legeru, Červnovém poháru, Slovenském derby, Slovenském St. Legeru a Ceně primátora Bratislavy. Za těchto
sedm prvních míst připsal svému majitel, stáji Bača Palkovice na konto 3, 520
000 Kč. Výkon hodný obdivu.
Dostihová sezóna cvalových dostihů roku 2009 se tak stala dnem 8. listopadu
minulostí. Podle návrhu termínové listiny dostihů na rok 2010, by chuchelské
závodiště mělo otevřít své brány v neděli 4. dubna. Dovolím si skončit slovy
klasika: „ Král je mrtev, ať žije král“.
Text i foto : Jan Zágler
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ČTYŘI TÝMY BOJOVALY O VÍTĚZSTVÍ
Nedělní ráno 11. října nebylo příliš přívětivé, přesto v 9 hodin, kdy byl zahájen II. ročník turnaje týmů Chuchelské míče už bylo o něco příjemněji. Úvodního slova před nastoupenými družstvy se ujal starosta jednoty ing. František Lapáček, který přivítal přítomné a popřál jim mnoho sportovního zdaru.
K pravidlům a organizaci soutěže promluvil náčelník jednoty Štěpán Sechovský, který byl za naší jednotu hlavním organizátorem a ředitelem soutěže.
Svého úkolu se zhostil na výbornou - zápasy v míčových hrách (kopaná, stolní tenis, florbal) probíhaly zcela plynule a i občerstvení bylo pro všechny
účastníky skvěle zajištěno. Pro případ špatného počasí byl na trávě postaven nový stan, který jednota pro podobné účely zakoupila. Chuchelských
míčů se zúčastnily celkem 4 družstva (o 1 více než v loňském roce) nejen
z řad členů, ale také veřejnosti. II. ročník Chuchelských míčů se konal za
finanční podpory Nadace ČEZ.
Fotografie najdete na http//dtj.chuchle.cz.
Text: Tomáš Hromádka, foto: DTJ Velká Chuchle

LAMPIONOVÁ STEZKA ODVAHY
S NÁVŠTĚVOU HASIČSKÉHO MUZEA
Ve čtvrtek 5.listopadu 2009 se sešli rodiče s dětmi a rozsvícenými lampiony při
lampionové hře před sokolovnou. Po vyznačené cestě se stanovišti vyšli skupinky účastníků za soumraku směrem k chuchelskému kostelu. Ke konci cesty
– u mateřské školy – v ulici K Úvozu jsme všichni navštívili hasičské muzeum
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manželů Vožniakových. Po návratu do sokolovny čekal na „bojovkáře“ teplý čaj
a sladká odměna za splněné úkoly.Vzhledem k příznivému podzimnímu počasí
přišlo na 75 dětí s rodiči a podle jejich hodnocení strávili příjemné odpoledne
a podvečer.
Za pomoc při přípravě stezky odvahy děkujeme paní Miriam Stewartové
a manželům Vožniakovým za umožnění návštěvy jejich muzea.
Cvičitelky TJ Sokol Chuchle

BAZAR A VÝPRODEJ SALEBRA,
LTB A TJ SOKOL CHUCHLE
V sobotu 14. listopadu proběhl první a doufáme, že ne poslední bazar sportovního a dětského oblečení, dětských a sportovních potřeb. Děkujeme
všem účastníkům, kteří se zapojili, ať už prodávajícím, tak i kupujícím. Věříme, že na jaře tuto akci zopakujeme s nabídkou na jaro a léto, a že nás navštívíte i Vy.
Tak na jaře nashledanou.
Salebra, LTB a TJ Sokol Chuchle

TJ SOKOL CHUCHLE POŘÁDÁ PRO
SVÉ MALÉ I VELKÉ PŘÍZNIVCE
Veřejnou cvičební hodinu S MIKULÁŠEM, ČERTEM A ANDĚLEM
která se bude konat

ve čtvrtek 3. prosince 2009
od 17,00 hodin v chuchelské sokolovně
Srdečně zvou
Výbor TJ a cvičitelský sbor
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SOKOL CHUCHLE SRDEČNĚ
ZVE SVÉ MALÉ A VELKÉ PŘÍZNIVCE NA
Adventní noc s překvapením
KDY?
- v sobotu, 28. listopadu 2009 v 16,00 hod v sokolovně
CO?

- vánoční dílny
- předvánoční překvapení
- spaní v tělocvičně

JAK?

1. sraz v sokolovně v 16,00 hod
2. odchod domů v neděli 29.11.od 8,30 hod nebo dle domluvy

S SEBOU? - spacák + oblečení na noc
- toaletní potřeby, přezůvky
- oblíbená kniha
- JÍDLO ZAJIŠTĚNO
- penízky na dílny a jídlo
- 1. dílna 90,- Kč; 2. dílna + spaní = 170,- Kč

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE


Magistrát hl.m. Prahy vydal nový časopis „Pražský senior“, kde nejen starší občané
najdou užitečné rady, tipy a též zajímavosti o tom, jak to v Praze mezi seniory opravdu
chodí. Periodikum bude vycházet každé dva měsíce a naší MČ bylo přiděleno 50 ks,
z toho 25 obsahuje navíc CD, která jsou určena k poslechu pro ty občany, kteří mají
se čtením potíže. Zájemci si časopis budou moci zdarma vyzvedávat na sekretariátu
ÚMČ Praha – Velká Chuchle, v čekárně MUDr. Albrechta a samoobsluze.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INFORMUJE
Na základě obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb., o udržování
čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na povinnosti majitelů pozemků:
1. Majitel pozemku, v případě, kdy z jeho pozemku, který přiléhá k chodníku
nebo komunikaci prokazatelně pochází rostlinný odpad, znečišťující tyto
chodníky a komunikace (listí, odpad z živých plotů, popínavých rostlin, ovoce z ovocných stromů atd.) je povinen tento odpad průběžně odstraňovat.
2. Majitel pozemku, z jehož pozemku přerůstají dřeviny, popínavé rostliny a větve stromů nad chodníky a komunikace (případně zakrývají dopravní znač-
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ky) je povinen tyto odstranit a zachovat podchozí výšku, která je stanovena
220 cm.
Povinností úřadu je kontrolovat úklid chodníků znečištěných ze zahrad a v případě, že vlastníci pozemků neodstraní uvedené nedostatky, vystavují se riziku
uložení pokuty ve správním řízení až do výše 20 000,- Kč.
Pavla Pajerová, ref. ŽP


Naše MČ opět zajistila vánoční koncert Pražské mobilní zvonohry, který se
uskuteční 25.12.2009 od 10.00 hod. Pozvánka bude včas vyvěšena na informačních tabulích.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme těm spoluobčanům, kteří
dosáhnou nebo dosáhli v listopadu 2009
významného životního jubilea.
Květoslava Frajerová, Hana Čahojová,
Adéla Erbenová, Melanie Michalíková,
Marta Serafínová, Emílie Petrová
Do dalších let přejeme všem jubilantům především pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody.

CHUCHELSKÁ MIMINKA
V měsíci říjnu se narodili:
Pavel Hůlka, Adam Pípal, Natálie Tothová,
Adam Šach, Anna Kotalová
Miminkům přejeme do života jenom to
nejlepší a především hodně zdraví.
ÚMČ a Redakce Chuchelského zpravodaje
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Z DOŠLÉ KORESPONDENCE
VZPOMÍNKA ZA PADLÉ
13. listopadu uplynul rok, kdy byly ve Velké Chuchli zbytečně poraženy dva zdravé
stoleté stromy. Věřím, že tento neuvážený čin je poučením pro všechny, kteří by
chtěli „v rámci pokroku“ ničit přírodu a životní prostředí ve Velké a Malé Chuchli.
Milan Dubský
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA PROSINEC 2009
4. pátek - 17 a 1930 hodin

TIT

(GB)

13. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

ARCHITEKT ODPADU

PROTEKTOR

Dokumentární film o Američanovi Reinoldsovi, kterého lze bez
nadsázky nazvat nejvýznamnějším světovým architektem odpadu.
Třicet let staví velmi levné domy, které disponují vlastním zdrojem
tepla, voda a energie. Ke stavbě používá staré pneumatiky, plechovky od piva a skleněné lahve.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří ne pozadí válečného
dramatu prožívají drama soukromé. Příběh o skutečných citech,
o lásce, která v extrémních dobách může vést až na samou hranici
sebedestrukce a přesto má v sobě sílu a naději. V hlavních rolích
Jana PLODKOVÁ, Marek DANIEL, Klára MELÍŠKOVÁ, Jan BUDAŘ,
Jiří ORNEST, Sandra NOVÁKOVÁ.

5. sobota - 17 a 1930 hodin

Vstupné 75,- Kč

Do 12 let nevhodné

18. pátek - 17 a 1930 hodin

TIT

M L U (ČR/SR/IRS)

LIŠTIČKY
Au pair Alžběta se zoufale snaží vytvořit si nový domov v Irsku tím,
že si chce najít chlapa za každou cenu. Částečně proto, že její skutečný domov na Slovensku bude brzy srovnán se zemí, ale hlavně
má své osobní důvody. V hlavních rolích Réka DERZSIOVÁ, Rita
BANCZIOVÁ, Aaron MONAGHAN, Jitka JOSKOVÁ, Jonathan BYRNE, Petra NESVAČILOVÁ, Dana PRIBULOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

6. neděle - 17 a 1930 hodin

Lucy je podnikavá a ambiciózní manažerka z Miami. Když dostane
nabídku, aby rekonstruovala továrnu, skočí po této možnosti s vědomím povýšení. Tato práce jí však změní celý život. V hlavních rolích
romantické komedie Renée ZELLWEGEROVÁ, Harry CONNICK, J.
K. SIMMONS, Frances CONROYOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

T I T (IZR/SRN/FR)

VALČÍK S BAŠÍREM

19. sobota - 17 a 1930 hodin

Hrdina Ari se vydává za dávnými známými, kteří mu mohou pomoci
vybavit si vzpomínky na krutý masakr v palestinských táborech, který
v roce 1982 připustila armáda během okupace Bejrútu. Podaří se mu
překonat trauma a amnézii a vzpomenout si, zda byl jejich aktérem?
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

ŠTVANEC IRA

11. pátek - 17 a 1930 hodin

(USA)

HOLKA Z MĚSTA

TIT

TIT

(GB/KAN)

Příběh se odehrává v letech 1987-1991, kdy Martin McGartland
působil tajně v IRA. V roce 1991 IRA odhalila jeho totožnost a unesla ho. Martinovi se podařilo uprchnout a od té doby je stále na útěku.
V hlavních rolích Jim STURGESS, Ben KINGSLEY, Natalie PRESSOVÁ, Kevin ZEGERS, Rose McGOWANOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži nepřístupno

(AUST)

MARY A MAX
Mary je osmiletá holka, která žije v Austrálii. Max je značně obézní
dospělý muž z New Yorku. Co tyhle dva může spojovat? Komunikace prostřednictvím dopisů. Netradiční animovaný film má za námět
skutečný příběh.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

12. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(MEX)

20. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

T. M. A.
Příběh umělce Marka, který se rozhodl opustit kariéru hudebníka
a na čas se usadit v opuštěném rodinném domě na samotě. Dům
má však tajemnou minulost a nadchází čas, aby prozradil léta utajované pravdy. V hlavních rolích hororu Ivan FRANĚK, Lenka KROBOTOVÁ, Malgorzata KOZUCHOWSKÁ, Michal DLOUHÝ, Andrej HRYC.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži nepřístupno

SIN NOMBRE
Film líčí strastiplnou pouť imigrantů ze Střední Ameriky do Spojených států, kde chtějí začít nový život. Zároveň se dívá do kuchyně
nelítostných mexických gangů, které drží klíče od lepšího světa.
V hlavních rolích Paulina GAITANOVÁ, Edgar FLORES, Kristyan
FERRER, Diana GARCIOVÁ, Héctor JIMÉNEZ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

DĚTSKÁ

PŘEDSTAVENÍ

6. VÁNOČNÍ PÁSMO IV
3.POHÁDKY POD SNĚHEM
20. VÁNOČNÍ PÁSMO I
Neděle v 15 hodin

Vstupné 40,-Kč

OD 21. 12. 2009 DO 7. 1. 2010
KINO NEHRAJE
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

Změna programu vyhrazena

tel. 257 910 322

Zakázkové šití

ZÁCLON, ZÁVĚSŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ
Přijedeme • Poradíme • Zaměříme • Ušijeme
VELKÝ VÝBĚR ZÁCLON, ZÁVĚSŮ, DEKORAČNÍCH
A POTAHOVÝCH LÁTEK Z MNOHA VZORNÍKŮ
OD RENOMOVANÝCH VÝROBCŮ.

MODERNÍ DESIGN
PRO VÁŠ INTERIÉR
Kontakt: tel.: 603 934 122
e-mail: lipovskamarcela@seznam.cz
http://zbraslav.info/bytex/
Konzultace a zaměření přímo u vás doma (Zbraslav
a okolí ZDARMA). Možnost šití i z vašeho materiálu.
Chuchelský zpravodaj, měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle. Adresa redakce: Úřad Městské části,
U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle, tel. 257 941 041, 257 940 092, fax: 257 941 317, e-mail: info@chuchle.cz;
http://www.chuchle.cz•Redakční rada: Jana Černá, Jiřina Hanlová, Mgr. Lenka Felixová, Jan Zágler, Pavla Pajerová.
Informace ke zveřejnění a nabídku příspěvků přijímá redakce vždy do 5. dne v měsíci. Podepsané články nemusejí
vyjadřovat názor redakční rady, zastupitelstva a Úřadu městské části.
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