CHUCHELSKÝ
ZPRAVODAJ

7-9/2009

Foto: Jan Zágler

Měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle

Ve dnech 7. a 8. srpna se v Chuchli konalo
Mistrovství Evropy v triatlonu a závod Czech Bigman,
které přijel shlédnout i prezident ČR pan Václav Klaus.
V napínavém závodu zvítězil … (viz článek uvnitř)

STAROSTA INFORMUJE
Zápisy ze zasedání ZMČ zveřejňujeme vzhledem k transparentnosti 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. 6/2009
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Velká Chuchle, konaného
dne 29.6. 2009
Přítomni: členové zastupitelstva 7
nepřítomen, omluven
2 (Bc. Kuzníková, Rys)
hosté
18
Starosta požádal přítomné novináře, aby se zapsali do prezenční listiny a sdělili za jaké
medium vystupují, hodlají pořizovat audiozáznam a předložili průkaz (akreditace). Z přítomných s videokamerou tak neučinil pan Reinisch, který sdělil, že je zde jako vydavatel internetových stránek a průkaz žádný nemá.
Před zahájením programu předal pan Z. Vlasák přítomnému panu Linhartovi a Reinischovi dopis a požádal, aby tento dopis byl přílohou k dnešnímu zápisu ze zastupitelstva ( viz. příloha č.1 )
Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.05 hodin
a je usnášení -schopné, přítomno 7 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Tomáš Hromádka, Václav Vlasák
Starosta informoval, že dnešní jednání je zkušebně nahráváno.
Předložen návrh na program dnešního zasedání tak, jak byl uveden na pozvánce :
Mgr. Felixová navrhla doplnění dnešního programu o žádost spol. JVS Group s.r.o.,
kterou ÚMČ obdržela v pátek 26.6. 2009 po oznámení programu jednání.
Dohodnuto, že tato žádost bude projednána pod bodem různé.
1. Informace starosty
2. Rozpočtové úpravy
3. Investiční rozpočtový výhled na r. 2010 – 2015
4. Záležitosti ZŠ
- kontrola ZŠ ze strany zřizovatele
- vyjádření k poskytnutým darům
5. Záležitosti MŠ
- kontrola MŠ ze strany zřizovatele
- navýšení počtu dětí
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6. Bytové záležitosti
- žádost o odkoupení vily Klauz
- projednání nového nájemce v obecním bytě
7. Majetkové záležitosti, projednání smluv
8. Informace o kácení stromů ve Velké a Malé Chuchli
9. Změna vedení VVN na Lahovské
10. Komunikace na Hvězdárně
11. Místní referendum
12. Pálení plastů v Malé Chuchli
13. Různé
Hlasování: jednomyslně schváleno

1) Informace starosty:
 Provoz MHD, autobusová linka 172: starosta se písemně obrátil na ředitele
Dopravního podniku, a.s. s návrhem na úpravu z důvodu nevyhovují situace
a stížností ze strany občanů. Navrhl dvě možné varianty řešení.
Varianta a)
- vrátit linku 172 do původní trasy tzn. Smíchovské nádraží – Velká Chuchle /
nám. Omladiny bez konečné zastávky a zpět Smíchovské nádraží
- obnovit provoz zrušené linky 204 – Smíchovské nádraží – Velká Chuchle (Starolázeňská, Radotínská ) - Radotín/ sídliště a zpět
Varianta b)
- upravit provoz linky 172, a to zkrácením trasy v Radotíně na otočku u vlakového
nádraží ( nezajížděla by na sídliště )
- posílit linku 244
Dále navrhl vyznačit na Strakonické komunikaci jízdní pruh pro MHD.
Starosta informoval o skutečnosti, že od 1. září 2009 dojde k posílení intenzity spojů na lince 172 v ranní a odpolední špičce o přímé autobusy Smíchovské nádraží
– Velká Chuchle a zpět.


Dne 15. nebo 16.5. byla vykradena plechová hala v ul. Starolázeňská, která je ve
vlastnictví MČ a byl z ní odcizen štěpkovač. Vzhledem k této skutečnosti je třeba
tento štěpkovač účetně odepsat z majetkové evidence.
ZMČ vzalo tuto skutečnost na vědomí.
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2) Starosta předal slovo Ing. Svobodové (hlavní účetní), která dle doporučení FV
seznámila s návrhem následujících rozpočtových úprav za 6/2009:
V příjmové části rozpočtu:
+ 70 000,- zapojení neinv.dotace na volby do EP
Pol 4111
+ 40 000,- zapojení neinv.dotace pro ZŠ na integraci žáků
Pol 4121
Celkem: 110 000,Ve výdajové části rozpočtu:
+30 200,- zapojení neinv. dot. na volby
do EP-odměny OVK a OON
+1 800,- zapojení neinv.dot.na volby
do EP-zdr.pojištění–organ.
+12 000,- zapojení neinv.dot.na volby do EP-materiál
+16 000,- zapojení neinv.dot.na volby do EP-nájemné
+8 200,- zapojení neinv.dot.na volby do EP-služby
+1 800,- zapojení neinv.dot.na volby do EP-pohoštění
+3 000,- navýšení prostř.na pohoštění – volby do EP
-3 000,- snížení prostř.na pohoštění – ÚMČ
+40 000,- navýšení přísp.pro ZŠ na integraci žáků
+30 000,- navýšení přísp.pro ZŠ na nákup SW
+150 000,- zapojení prostř.na technické
zhodnocení budovy ZŠ
+ 30 000,- zapojení prostř.na projekt. dokument.
na zřízení WC (2x) na hřišti u ZŠ
Celkem: 320 000,- Kč

OdPa 6117 Pol 5021
OdPa 6117 Pol 5032
OdPa 6117 Pol 5139
OdPa 6117 Pol 5164
OdPa 6117 Pol 5169
OdPa 6117 Pol 5175
OdPa 6117 Pol 5175
OdPa 6171 Pol 5175
OdPa 3113 Pol 5331
OdPa 3113 Pol 5331
OdPa 3113 Pol 6121
OdPa 3113 Pol 6121

V části financování (položka 8115):
+210 000,- zapojení vl.zdrojů z minul. let na navýšení příspěvku pro ZŠ (nákup
SW), na technické zhodnocení budovy ZŠ a projekt.dokument.k
WC na hřišti u ZŠ
Celkem: 210 000,ZMČ po projednání rozpočtové úpravy schválilo – viz. příloha č.2 usnesení 6/2009.
Hlasování: jednomyslně schváleno
3) Ing. Svobodová, na základě doporučení finančního výboru, předložila návrh
požadavků pro střednědobý investiční rozpočtový výhled 2010-2015.
- přístavba budovy ZŠ
2 mil.na r.2010 + 28 mil. Kč na r.2011
- hřiště Malá Chuchle
2.5 mil.
- rekonstrukce topení „Klubový dům“
2 mil.
- výstavba hasičské zbrojnice
10 mil.
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- výstavba haly pro skladové hospodářství (včetně úpravy dvora + plot)
- rekonstrukce komunikace Nad Závodištěm (včetně veřejn.osvětlení)
- zastavovací studie bývalého areálu Femat 250 tis.

3.5 mil.
1,5 mil.

K tomuto tématu proběhla diskuse. Arch. Vokurka nesouhlasí s investicí do Klubového domu, dle jeho názoru se jedná o ztracené investice. Dle názoru Mgr. Hromádky nemáme podobný objekt, kde by mohla být knihovna, pošta, hasiči apod.,
proto je investice do rekonstrukce topení nutná, i když se nám objekt nemusí líbit.
Arch. Vokurka se domnívá, že částka 250.000,- Kč na zastavovací studii bývalého
areálu Femat je nízká a navrhuje ji zvýšit na 500.000,- Kč. Dále by se dle jeho názoru měly učinit kroky ke zvýšení kapacity školky např. znovuzřízením v budově v ul.
Starolázeňská, kde školka dříve byla. Starosta reagoval, že z důvodů různých předpisů a nároků na provoz školky a skutečnosti, že se nachází dosud v záplavovém
území, v této budově není možné školku znovu zprovoznit. Školka by se mohla na
dobu, kdy by došlo k nárůstu počtu dětí v MČ, otevřít např. právě v plánované přístavbě u základní školy. Starosta vyzývá, aby nejen přítomní podali případně návrhy a nápady na řešení této situace. Na základě diskuse starosta navrhuje schválit
předložený investiční rozpočtový výhled na rok 2010 – 2015 s tím, že původní částka 2 mil. Kč na rok 2010 u přístavby ZŠ se navyšuje na 3 mil. Kč a částka 250,- tis.
Kč na zastavovací studii bývalého areálu Femat se zvyšuje na 500,- tis. Kč.
Po projednání bylo schváleno předložit hl.m.Praze tyto požadavky pro střednědobý investiční rozpočtový výhled 2010-2015:
- přístavba budovy ZŠ s využitím pro MŠ
3 mil.na r.2010 + 28 mil. Kč na r.2011
- hřiště Malá Chuchle
2.5 mil.
- rekonstrukce topení „Klubový dům“
2 mil.
- výstavba hasičské zbrojnice
10 mil.
- výstavba haly pro skladové hospodářství (včetně úpravy dvora + plot)
3.5 mil.
- rekonstrukce komunikace Nad Závodištěm (včetně veřejn.osvětlení)
1,5 mil.
- zastavovací studie bývalého areálu Femat
500 tis.
Hlasování: schváleno - 6 pro, 1 proti
4) Mgr. Felixová informovala o proběhlé kontrole hospodaření v ZŠ Charlotty Masarykové, kterou prováděl zřizovatel. Během kontroly nebyly zjištěny závažné chyby
a nedostatky.
5) Ing. Svobodová, na základě doporučení finančního výboru, dále předložila
k projednání žádost ředitelky ZŠ Mgr.Jančíkové o povolení přijetí finančních darů
v celkové výši Kč 83 495,- (od Unie rodičů ve výši Kč 63 495,- a od p.Tlačbaby ve
výši Kč 20 000,-) do rezervního fondu ZŠ. ZMČ přijetí finančních darů do rezervního fondu ZŠ schválilo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
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6a) Ing. Svobodová rovněž předložila podrobnější informace k návrhu p.Vladimíra
Izbického pořádat vánoční hrnčířské trhy na závodišti v Chuchli, kdy by se předpokládala organizační i finanční (cca 150tis.Kč) spoluúčast naší městské části.
Finanční výbor nedoporučil finanční ani organizační spoluúčast MČ, rovněž ZMČ
po krátké diskusi jakoukoli spolupráci na této akci zamítlo.
Hlasování: jednomyslně schváleno
6b) V souvislosti s předcházejícím bodem však ZMČ nemá námitky proti konání
této akce na chuchelském závodišti.
Hlasování: jednomyslně schváleno
7) Mgr. Felixová informovala o proběhlé kontrole hospodaření v mateřské škole,
kterou prováděl zřizovatel. Během kontroly nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
8) Starosta předložil žádost ředitelky mateřské školy Aleny Kučerové o schválení navýšení celkové kapacity dětí v MŠ pro školní rok 2009/2010 z původního
počtu 96 dětí na 98 dětí, tj. o dvě děti ( po jednom dítěti ve dvou třídách ve II.
patře ). Záležitost byla projednána s Hygienickou stanicí Praha a během prázdnin dojde k rekonstrukci záchodů a umýváren, aby mohlo dojít k případnému
navýšení.
Zastupitelstvo po projednání povolilo v souladu s ust. § 23 odst. 5 zák. č.
561/2004 Sb. a navazujících práv. předpisů výjimku z nejvyššího počtu dětí, a to
z dosavadního celkového počtu 96 dětí na celkový počet 98 dětí v celé mateřské
škole tj. o dvě děti ( po jednom dítěti ve dvou třídách ve II. patře MŠ ).
Hlasování: jednomyslně schváleno
Arch. Vokurka vznesl požadavek na seznam dětí vč. adres jejich bydliště, které
jsou v mateřské školce, resp. dětí, které byly či nebyly přijaty do nového školního
roku. Arch. Vokurka byl odkázán na paní ředitelku MŠ, která v případě, že tento
požadavek je legitimní, je jediná kompetentní jej poskytnout.
9a) Mgr. Felixová seznámila s žádostí některých nájemců bytových jednotek v bytovém domě Praha 5, Starolázeňská 320 ( parc.č. 649 ) o schválení prodeje jimi
užívaných bytů, vč. přilehlých pozemků do podílového spoluvlastnictví za cenu
stanovenou znaleckým posudkem (zastavěná plocha a nádvoří parc.č. 649, pozemek parc.č. 650/2 ). Věc byla projednána na výboru sociálním a bytovém a výbor
prodej nemovitostí nedoporučuje. Václav Vlasák sdělil, že navrhovaný prodej byl
také projednáván na výboru majetku obce – výbor prodej také nedoporučuje.
Zastupitelstvo neschvaluje prodej bytového domu v Praze 5, Starolázeňská 320
vč. přilehlých pozemků.
Hlasování: neschválen prodej - 6 proti, 1 zdržel se
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9b) V souvislosti s předcházejícím bodem současně nájemci pro případ, že by se
ZMČ rozhodlo nemovitosti neprodávat, požádali o schválení uzavření dodatků ke
stávajícím nájemním smlouvám, ve kterých by bylo sjednáno smluvní předkupní
právo pro případ budoucího prodeje. Tento bod byl také projednán v sociálním
a bytovém výboru a ve výboru majetku obce. Oba výbory nedoporučují zastupitelstvu zřídit pro stávající nájemníky předkupní právo.
Zastupitelstvo neschvaluje zřízení smluvního předkupního práva pro případný
budoucí prodej bytového domu v Praze 5, Starolázeňská 320 vč. přilehlých
pozemků.
Hlasování: neschváleno zřízení předkupního práva - 6 proti, 1 zdržel se
10) Mgr. Felixová informovala, že dne 22.6. 2009 projednal výbor sociální a bytový
jednotlivé žádosti uchazečů o nájem bytu v MČ Praha – Velká Chuchle, a to na
základě skutečnosti, že se uvolnil byt v Praze 5 – Velké Chuchli, ul. Starochuchelská 240/38. Po prostudování jednotlivých žádostí proběhlo hlasování o návrhu,
s kým z 8 stávajících uchazečů má MČ uzavřít nájemní smlouvu, resp. koho doporučuje SBV zastupitelstvu, s následujícím výsledkem podle počtu přidělených
bodů:
1. Hana Klepalová
24
2. Jan Chocholatý
15 + 7 *)
3. Kristýna Fryšová
15 + 6 *)
4. Daniela Nemčeková
15 + 5 *)
5. Vladimíra Volfová
13
6. Vít Řepa
11 + 5 *)
7. Lucie Štěpánková
11 + 4 *)
8. Zdeňka Stojková
4
*) body uváděné + 7, +,6 atd. jsou výsledkem druhého a třetího hlasování v důsledku prvotní rovnosti bodů

Uchazečku na první pozici s nejvyšším počtem bodů doporučuje SBV zastupitelstvu jako vhodného nájemce a doporučuje uzavřít s ním nájemní smlouvu.
Z řad veřejnosti zazněly návrhy, zda by namísto uvedeného bytu neměla být vybudována klubovna (pan Burle) a zda by byt neměl být zachován např. pro školníka
(Dr. Řepová). Mgr. Felixová doplnila informaci, že v současné době není mezi
zájemci o obecní byt žádost ani od učitele ani příp. od školníka a postup při rozhodování o uzavření smlouvy se řídí dle přijatých kriterií standardně jako u ostatních
bytů v majetku MČ.
Zastupitelstvo schvaluje výsledek pořadí doporučeného SBV a uzavření nájemní
smlouvy s paní Hanou Klepalovou.
Hlasování: schváleno - 6 pro, 1 proti
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11) Starosta předal slovo p.Vlasákovi, který informoval o jednání výboru majetku
obce:
Výbor projednal návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. PREdistribuce, a.s. jako budoucím oprávněným z věcného břemene
a Hl.městem Prahou jako investorem k pozemkům parc. č .3 a 4 v k.ú. Velká Chuchle za účelem vynucené překládky energetického zařízení v rámci stavby označené
„Praha 16 – Velká Chuchle, přeložky kabelů NN, ul. Starochuchelská č. stavby IM
90314, SPP: S-119314“. Na základě doporučení výboru ZMČ uzavření této budoucí
smlouvy schválilo s tím, že věcné břemeno bude zřízeno jako bezúplatné.
Hlasování: jednomyslně schváleno
12) Pan Vlasák předložil výzvu spol. PRE Distribuce, a.s. k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č. 1037/1 v k.ú. Velká Chuchle za
účelem umístění, provozování a užívání kabelového vedení (ul.Dubnická), a to
s odvoláním na smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
ze dne 10.4.2008. Výbor doporučil ZMČ uzavření této smlouvy schválit, rovněž
ZMČ s uzavřením smlouvy souhlasí, a to za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno
13) Výbor majetku obce dále doporučil ZMČ uzavřít dle návrhu smlouvu se spol.
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene k části pozemku
parc.č. 1159/1 a 1160 v k.ú. Velká Chuchle ve prospěch stavby plynárenského zařízení „Stavba č.4506 – TV Velká Chuchle, etapa 0005-Serpentina: Přeložky+opěrná
zeď“ (přeložení STL plynovodu s přípojkou pro č.p. 256) spočívající v umístění této
stavby a právu přístupu a vjezdu na uvedené pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, nutných oprav, údržby, stavebních úprav a kontroly stavby. ZMČ uzavření této smlouvy schválilo, a to za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: jednomyslně schváleno
14) Výbor majetku obce rovněž projednával návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č.1170 v k.ú. Velká Chuchle (40 cm2 v ul. Starolázeňská) se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za účelem pokládky telefonních
kabelů, a to s odvoláním na smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 4.6.2008. Vzhledem k tomu, že se jedná o pouze o 40cm2
dotčeného pozemku navrhla spol. Telefónica O2 uzavření tzv.jiné smlouvy, a to
„Smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě“, která se nevkládá do KN,
za jednorázovou náhradu Kč 1 000,- místo uzavření klasické smlouvy o zřízení věcného břemene za cenu dle znaleckého posudku. Výbor z důvodu zjednodušení
doporučil ZMČ uzavřít tuto jinou smlouvu za jednorázovou náhradu Kč 1 000,-. Po
jednání výboru však předložila spol. Telefónica 02 třetí variantu, a to návrh smlouvy
o zřízení věcného břemene, která bude vložena na KN, za jednorázovou náhradu
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Kč 1 000,-. ZMČ schválilo tuto třetí variantu, tzn. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za cenu Kč 1 000,-.
Hlasování: jednomyslně schváleno
15) Vzhledem k tomu, že uplynula zákonem stanovená doba na vyvěšení záměru
a k pronájmu pozemku parc.č. 1027/2 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 328 m2 p.
P.T. z Praha 4 nebyly ze stran občanů připomínky, doporučil výbor ZMČ znovu
tento pronájem schválit. Žádost p. T. i původně vyvěšený záměr se týkal i pozemku
parc.č.1189 o výměře 98 m2. Vzhledem k námitce p. Suchomela, že se jedná
o komunikaci – pokračování ul. U Bažantnice, která by měla sloužit jako veřejně
přístupová cesta, byl následně vyvěšen nový záměr pouze na pozemek parc.č.
1027/2. Výbor s námitkou p. Suchomela souhlasil a rovněž ZMČ schválilo uzavření nájemní smlouvy pouze na pozemek parc.č. 1027/2.
Hlasování: jednomyslně schváleno
16) Starosta informoval o předloženém návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, kterou po konání majetkového výboru předložila Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Jedná se o zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č. 996, 1160
a 1184 v k.ú. Velká Chuchle (přeložení a rekonstrukce STL plynovodu vč.přípojek
pro č.p.410,243,376,537,178 a 145 – akce „Stavba č.4506-TV Velká Chuchle, etapa 0007-Na Hvězdárně: Plynovod a přeložka plynovodu). Věc je nutné ještě projednat s Magistrátem, resp. s Hlavním městem Prahou, který musí ve věci ještě rozhodnout. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
17) Starosta informoval o kácení poškozených a nebezpečných stromů. Jedná se
o topol v ul. Dostihová na základě žádosti vlastníka přilehlé nemovitosti pana Svobody. Odbor ŽP ÚMČ provedl potřebná ohledání a požádal ČIŽP o poskytnutí stanoviska k pokácení, k dispozici je i znalecký posudek. Bylo také provedeno šetření
ohledně případného výskytu netopýrů. Současně výbory životní a bezpečnostní
doporučují pokácení.
Dále starosta informoval o návrhu bezpečnostního výboru na pokácení borovice
v ul. Nad Drahou, a to z důvodu nebezpečného naklonění stromu nad komunikací.
Pokácení bude provedeno v následujících dnech. Dalším stromem v havarijním
stavu je lípa v Malé Chuchli v ul. Zbraslavská, která se vlivem větru rozlomila. Zde
bylo kácení již provedeno. Zastupitelé doporučují, aby v případě pokácení těchto
stromů byla požadována a provedena náhradní výsadba.
18) Dále starosta informoval o skutečnosti, že se na všechny MČ v Praze obrátila MČ
Praha 2, která připravila a navrhla text nové obecně závazné vyhlášky o stanovení
pravidel pro pohyb psů na území hl. města Prahy. Starosta se obrací na zastupitele
i na veřejnost, aby k této připravované vyhlášce učinili své případné připomínky.
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19) Starosta přítomné informoval o stížnosti pana Kawuloka z Malé Chuchle, že
dochází k pálení plastových obalů na pozemku, který je ve vlastnictví spol. Podzimek a synové. Tajemnice úřadu paní Hanlová provedla místní šetření, konstatovala, že na pozemku se nachází stavební materiál a palety a pálení plastů nezaznamenala. Požádala pana Kawuloka, aby v případě, že se skutečnost bude opakovat,
kontaktoval policii, která může uložit blokovou pokutu na místě, případně informovat úřad a bude zahájeno správní řízení. Tajemnice na základě této stížnosti kontaktovala výrobního ředitele spol. Podzimek a synové Ing. Veselého. Ten připustil,
že ze strany zaměstnance mohlo dojít k založení ohniště na pozemku, věc s ním
vyřešil a ujistil, že se věc nebude opakovat.
20) Arch. Vokurka informoval o plánované rekonstrukci el. vedení 2x110 kV, které
jde přes Lahovskou středem současné zástavby, kdy dojde k osazení nových
stožárů v té samé trase. Řešení této problematiky lze v současné době přesunout
na některé další jednání zastupitelstva. Starosta k tomuto bodu doplňuje, že Ing.
Schůrek požádal projektanta o poskytnutí doplňujících informací.
21) Arch. Vokurka poskytl informace k zahájení výstavby dalšího úseku komunikace Na Hvězdárně (od Šatrů k Vávrům) tak, jak bylo projednáno na stavebním výboru. Dle sdělení investora bude rekonstruovaný úsek dokončen v letošním roce.
V souladu s doporučením SV navrhuje Arch. Vokurka, aby starosta projednal na
OMI prodloužení úseku výstavby komunikace, a to včetně inženýrských sítí od stávajícího ukončení u Vávrů po poslední dům zástavby – k Minxům. Starosta přislíbil
jednat s investorem v této věci. Arch. Vokurka dále navrhuje, aby v rámci jednání
bylo požadováno, aby byla zainvestována celá komunikace až k obratišti, vč. sítí.
Starosta přislíbil, že při jednání na magistrátu a OMI bude činit kroky k uvolnění
peněz na dokončení celé komunikace k obratišti během příštího roku. Na základě
proběhlé diskuse se usneslo, že zastupitelstvo MČ
21a) trvá na tom, aby současná prováděná rekonstrukce v ul. Na Hvězdárně byla
provedena až k poslednímu domu zástavby tj. k domu Minxů (poslední dům vpravo)
Hlasování: jednomyslně schváleno
21b) žádá, aby v roce 2010 byla vybudována v ul. Na Hvězdárně komunikace od
domu Minxů k plánovanému obratišti MHD, včetně zasíťování
Hlasování: jednomyslně schváleno
21c) žádá, aby tato nově vybudovaná komunikace v ul. Na Hvězdárně nesloužila k stavební činnosti jakýchkoli firem, které v prostoru Hvězdárny provádějí stavební činnost
Hlasování: jednomyslně schváleno
a pověřuje starostu, aby v intencích usnesení jednal s OMI a Magistrátem hl.m. Prahy.
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22) Arch. Vokurka sdělil, že na ÚMČ Praha Velká Chuchle byl předán návrh přípravného výboru na uspořádání místního referenda a přečetl znění otázky, která by
měla být předmětem referenda:
Souhlasíte s tím, aby městská část Praha - Velká Chuchle podnikla v samostatné
působnosti kroky, zamezující realizaci přemostění přes železniční trat‘ do doby, než
nezávislá studie - zpracovaná dle Zadání uvedeného v příloze č. 5 Usnesení zastupitelstva č. 3/2009 ze dne 30.3.2009 - nade vší pochybnost prokáže, že přemostění je
pro Velkou Chuchli nezbytně nutné a jeho realizací nedojde k nárůstu dopravy ve
Velké a Malé Chuchli ani k negativním dopadům na jejich životní prostředí?
Arch. Vokurka sdělil, že by bylo vhodné spojit referendum s podzimními volbami,
kvůli finančním prostředkům. Starosta sdělil, že na dnešním jednání není možné
rozhodnout o termínu konání referenda, neboť návrh v souladu se zákonem o místním referendu posuzuje ÚMČ Praha – Velká Chuchle, který musí provést kontrolu
formálních náležitostí návrhu, případně vyzvat k odstranění nedostatků a zmocněnec výboru Ing. Kozický bude písemně vyrozuměn. Starosta sdělil, že jakmile bude
k dispozici bezvadný návrh k uspořádání referenda, bude svoláno mimořádné
zastupitelstvo. Ing. Kozický k věci doplnil, že návrh byl podán 23.6. 2009 a pokud
návrh obsahuje vady, odstraní je a předá starostovi. Důvod pro stanovení termínu
v době konání podzimních voleb vidí nejen ve snížení nákladů, ale také ve vyšší
účasti lidí. K tématu proběhla diskuse – zapojili se např. pan Burle ( otázka by se
měla přeformulovat jednodušeji – přemostění ano/ne ), pan Dubský (v zastupitelstvu jsou laici je třeba mít odborné podklady), pan Linhart (od chvíle vyhlášení
referenda nemůže MČ konat v otázce, která je předmětem referenda, nemůže se
stavět), dr. Piskáček (otázka do referenda je složitá, měla by se stáhnout a vyhlásit
jednoduchá, většina lidí nebude vědět o čem hlasuje).
23) Arch. Vokurka informoval o skutečnosti, že ÚMČ obdrželo oznámení – veřejnou vyhlášku o zahájení řízení o vydání změny Z1000/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a že veřejné jednání ve věci se bude konat dne
6.8. 2009 na Magistrátu hl.m. Prahy.
24) Mgr. Felixová seznámila zastupitele a přítomné hosty s došlou žádostí společnosti JVS GROUP, s.r.o., která hodlá dne 28.8. 2009 od 16.00 do 22.30 hod. uskutečnit
v areálu dostihového závodiště ve Velké Chuchli akci Pyrogames – multimediální
a pyrotechnickou show s využitím světelných a laserových prvků. K tomuto tématu
proběhla mezi přítomnými diskuse s námitkami a obavami, jak může akce negativně
ovlivnit nejen chuchelské občany, ale také domácí zvířata. Vzhledem ke skutečnosti,
že MČ akci nepovoluje, pouze se k ní vyjadřuje, zastupitelstvo bere akci na vědomí
s tím, že navrhuje, aby byl pořadateli akce sdělen požadavek MČ k dodržení „nočního
klidu“ tedy nepřekročení 22.00 hodiny a jako možná kompenzace zatížení občanů
a místních zvířat umožnit volný vstup chuchelským občanům na tuto akci.
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25) Mgr. Hromádka učinil dotaz na starostu na měření exhalací (přemostění
Radotín – Lahovice).
Starosta sdělil, že o věci hovořil se starostou MČ Praha 16 Hanzlíkem, a že s ním
o věci nadále bude jednat. Dále Mgr. Hromádka vznesl námitku nad schválením
rozpočtu zastupitelstvem hl. m. Prahy, zkrácením o 300 mil. Kč na protipovodňová
opatření. Domnívá se, že by se měl projevit nad touto skutečností nesouhlas ze
strany naší MČ.
26) Starosta navrhl, aby naše MČ poskytla vysoušeče, které máme k dispozici některé obci či vesnici, která byla postižena současnými povodněmi. Uvedl, že vysoušeče jsou technicky v pořádku a je třeba oslovit místní občany, kteří mají vysoušeče
ještě zapůjčené, aby je, pokud je to možné, dali také k dispozici. Dále navrhl, aby se
uvolnila z rozpočtu MČ částka 20-30 tis. Kč, za kterou by se nakoupila např. dezinfekce, prac. nářadí, pitná voda apod. Zastupitelstvo souhlasí se zapůjčením vysoušečů, které jsou ve vlastnictví MČ do některé povodněmi postižené obce a vyčlenění
finanční částky 30.000,- Kč z rozpočtu na nákup dezinfekce, prac. nářadí, pitné vody
apod. a následného poskytnutí těchto věcí postižené obci.
Hlasování: jednomyslně schváleno
27) Arch. Vokurka sdělil, že obdržel od arch. Malého alternativní návrh obytné zóny
ulice Starochuchelská, jak případně řešit dopravu v této oblasti. Tento návrh bude
zveřejněn na www stránkách úřadu a na úložišti zastupitelů, aby se s návrhem
mohli seznámit ostatní.
Starosta dále informoval, že z důvodu opravy vozovky komunikace Starochuchelská v úseku nám. Chuchelských bojovníků – Pod Akáty, vydal ÚMČ Praha 16 –
Radotín dne 24. června 2009 rozhodnutí ve prospěch žadatele BENE – stavební
společnost , které povoluje od 1. července 2009 úplnou uzavírku komunikace Starochuchelská. Uzavření komunikace bude mít 2 fáze, a to 1. fáze od 1.7.2009 do
31.8.2009 v úseku nám. Chuchelských bojovníků – Pod Akáty
2. fáze od 1.9.2009 do 30.9.2009 v úseku nám. Omladiny – Pod Akáty. Pro chuchelské občany bude zajištěna objízdná trasa. V době prázdnin nebude zajíždět
autobus 172 přes závory a budou zrušeny zastávky Kazínská, Velká Chuchle, Starochuchelská.
28) Následovala diskuse a připomínky hostů:
Dr. Řepová se dotázala na jednání se společností ZEPRIS – starosta sdělil, že na
jednání byl Ing. Schůrek
p. Dubský – v souvislostí s informací o kácení topolu, navrhuje, aby i za pokácené
stromy nad přejezdem byla vysazena adekvátní náhrada a zda by se strom resp.
pařez, který znovu obrazil, nedal zachránit? Starosta vyzval k podávání návrhů,
kam by se náhradní výsadba měla umístit.
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p. Burle – sdělil, že doprava v Chuchli vzrostla enormně a díky tomu dochází k otřesům domů, které praskají, dělá to např. automatická převodovka autobusů
p. Melichar – upozornil, že by se měl posekat pozemek za bývalou školkou, který se
nachází přes ulici jeho domu, starosta uvedl, že se jedná o pozemek magistrátní
p.Melichar připomněl otázku lepšího označení cyklostezky u tenisových kurtů, aby
cyklisté neohrožovali chodce a možnost zřídit lampu veřejného osvětlení do části
ul. Starolázeňské při odbočení z Paroplavební
Dr. Řepová také upozornila na neudržovaný pozemek Hondy u parkoviště.
Starosta přislíbil řešení těchto otázek.
Zasedání bylo ukončeno v 20.40 hodin.
Zapsala Mgr. Lenka Felixová a Ing. Lenka Svobodová
Stanislav Fresl, starosta

BLÍŽÍ SE VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
Prezident republiky vyhlásil dne 9. července 2009 svým rozhodnutím č. 207/2009
Sb. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta Městské části Praha-Velká Chuchle podle § 15 odst.1 zákona č.247/1995.,
o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů
informuje chuchelské voliče:
1. Původní termín konání voleb byl stanoven na:
pátek 9. října 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a sobotu 10. října 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Vzhledem k tomu, že Ústavní soud v době uzávěrky tohoto trojčísla nerozhodl, termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zatím
určen nebyl. Aktuální informace budou včas zveřejněné na webových
stránkách, úřední desce a informačních tabulích.
2. Místo konání voleb:
ve volebním okrsku č. 379
je volební místnost v Základní škole Charlotty Masarykové, a to pro voliče,
kteří mají trvalý pobyt ve Velké Chuchli
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ve volebním okrsku č. 380
je volební místnost v České zemědělské univerzitě, a to pro voliče,
kteří mají trvalý pobyt v Malé Chuchli.
3. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a občanství
ČR (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky nebo cestovním průkazem).
Stanislav Fresl, starosta

DALŠÍ INFORMACE PRO VOLIČE
1. Voličské průkazy
Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR budou vydávány voličské průkazy pro ty voliče, kteří se nebudou ve dnech voleb nacházet v místě svého trvalého pobytu. O voličský průkaz si může volič požádat kdykoliv ode dne vyhlášení
voleb, tj. od 9. července 2009, avšak pouze do 2. října 2009. Od 24. září bude
zahájeno jejich vydávání.
2. Jak lze požádat o voličský průkaz?
 Písemně ode dne vyhlášení voleb, nejpozději však do 2. října 2009 na
adresu příslušného úřadu městské části, kde je občan přihlášen k trvalému pobytu. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele a je
třeba uvést adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán. Voličský průkaz
bude zaslán do vlastních rukou žadatele na uvedenou adresu až po 24. září
2009.
 Osobně od 24. září 2009 na příslušném úřadu, kde je občan přihlášen
k trvalému pobytu. Volič se musí prokázat platným občanským průkazem nebo
platným cestovním dokladem. O voličský průkaz si musí každý požádat osobně
a také si jej osobně vyzvednout.
Pokud by občan chtěl požádat nebo vyzvednout voličský průkaz pro jiného voliče,
musí se prokázat jeho plnou mocí, opatřenou úřadně ověřeným podpisem.
Tomu, kdo do 2. října 2009 o voličský průkaz nepožádá (písemně nebo
osobně), později vydán nebude.
3. Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obec a v 1. den
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
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V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své 2 členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Pokud již nyní víte, že ze zdravotních důvodů se nebudete moci dostavit do volební místnosti, obraťte se telefonicky na pí Černou – tel. 257 941 041, 257 940 092,
nejpozději do pátku 9.října 2009 do 11.00 hodin. Od 14.00 do 22.00 hodin
(pouze v pátek) již volejte přímo okrskovou volební komisi ve svém volebním okrsku (Velká Chuchle – 257 941 039, Malá Chuchle – 251 812 466), aby bylo možné
hlasování organizačně zajistit.
V sobotu dopoledne vyšle OVK 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky
(Toto jsou původní termíny, které se na základě rozhodnutí Ústavního soudu mohou změnit. Chuchelské občany budeme včas informovat.)
Černá, ref. evidence obyvatel

ČTVRTÝ ROČNÍK MEMORIÁLU MÍLY MARKA
S HOŘKOSLADKOU PŘÍCHUTÍ
V neděli 14. června se na hřišti
Čechoslovanu Chuchle uskutečnil turnaj v kopané žákovských
týmů – Memoriál Míly Marka, kterého se zúčastnilo 5 družstev.
V systému každý s každým se
mezi sebou utkala družstva
Radotína, Zbraslavi, Řeporyj,
Sparty Krč a Velké Chuchle. Vítězem turnaje se stalo poprvé
družstvo Čechoslovanu Chuchle,
a to je právě ta hořkosladká příchuť, neboť jak je všeobecně známo, chuchelský Čechoslovan
nemá žádný žákovský tým, a tak
Velkou Chuchli „reprezentovali“
žáci Radotína. V tomto družstvu
se na chvíli objevil i vnuk paní Markové, který přijel se svými rodiči z Holandska.
Snad vítězství v turnaji přiláká do fotbalového oddílu Čechoslovanu novou mládežnickou krev a na příštím ročníku se představí již opravdoví Chucheláci. Ať to letos
bylo, jak to bylo, na putovním poháru bude vyryto jméno Čechoslovanu Chuchle.
Na druhém místě skončili chlapci z Radotína, třetí místo patřilo Zbraslavským.

ČERVENEC-ZÁŘÍ – 2009

15

Poháry všem zúčastněným týmům a upomínkové předměty předávala manželka
Míly Marka paní Vlasta Marková, diplomy předával předseda Čechoslovanu pan
Benkraut a pamětní medaile všem hráčům předával pan Forman. Svůj velký podíl
na organizaci a uspořádání turnaje má i paní Formanová.
Situace kolem mužstev dospělých není v současné době nejlepší. Mužstvo
A pravděpodobně sestoupí do II. třídy, a mužstvo B, které se v soutěži zachránilo,
mělo záchranu dlouho na vážkách. A tak ono vítězství vypůjčeného žákovského
týmu budiž malým paprskem slunce, které vysvitlo z mraku, stahujícím se nad chuchelským fotbalem. Jak rychle se mrak rozplyne a fotbalisté Čechoslovanu zazáří
na fotbalovém nebi, to záleží již jen a jen na nich samotných. Tak páni fotbalisté
slyšte „Čechoslovan do toho!“
Text i foto:Jan Zágler

DVA DNY VRCHOLOVÉHO SPORTU V MALÉ
CHUCHLI A NÁVŠTĚVA PANA PREZIDENTA
Ve dnech 7. a 8. srpna se u loděnice USK Praha v Malé Chuchli uskutečnil náročný
závod v dlouhém triatlonu. Oba dny závodu provázelo velmi teplé počasí, které
sice bylo příjemné pro plaveckou část závodu, ale pro ostatní dvě disciplíny (hlavně pak v sobotu) bylo silným soupeřem.
Sedmého srpna odpoledne odstartoval starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl
z nafukovacího motorového člunu chuchelských hasičů první díl dvoudenního programu, kterým byl závod jednotlivců a štafet na kratší trati. Závodníci museli zdolat 2 kilometry plavání ve Vltavě, z toho polovinu proti proudu, ujet 70 km na kole a uběhnout
sedmikilometrovou trať. Druhý den, byl závod zařazený jako mistrovství Evropy a světo-

Starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl odstartoval z nafukovacího motorového člunu chuchelských
hasičů první díl, dvoudenního programu, kterým byl
závod jednotlivců a štafet na kratší trati. Kdyby někdo
z plavců potřeboval pomoci, naši hasiči byli ve
střehu…..

16 ČERVENEC-ZÁŘÍ – 2009

CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
vý pohár, mnohem náročnější. Více
než 260 závodníků ze 23 zemí mělo
před sebou 4 km plavání ve Vltavě,
opět polovina proti proudu, 120km
jízdy na kole a 30km běhu. Závod
odstartoval v devět hodin a třicet
minut společně s hlavním mezinárodním rozhodčím prezident České
republiky pan Václav Klaus. Ten také
sledoval v doprovodu starosty Velké
Chuchle pana Stanislava Fresla
a ředitele závodu pana Mgr. Romana
Jaroše první část závodu – plavání –
z pěkného plavidla. Navštívil i depo
závodníků a před odjezdem se také podíval na část cyklistické trasy. Návštěva hlavy
státu jistě zvýšila prestiž tohoto mezinárodního klání.
Dlouhý triatlon je velmi náročnou sportovní disciplínou a proto není divu, že se
závod protáhl až do pozdních večerních hodin. Cíl poslední disciplíny byl před tribunou chuchelského dostihového závodiště, kde také proběhlo vyhlašování vítězů, kterému byl přítomen primátor hlavního města Prahy pan Pavel Bém, ředitelka
České pojišťovny paní Alena Alferi a starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl.
V závodě žen zvítězila Virginia Berasataguinová ze Španělska, nejlepší z českých
žen byla závodnice Zelenková, která skončila šestá. V kategorii mužů putovala palma vítězství do Dánska, odvezl si jí Rasmus Henning. V silné mezinárodní konkurenci není ani osmé místo českého závodníka Řehuly špatné a patří jistě ke kladným stránkám závodu. Obdiv a uznání si ale zaslouží všichni účastníci, kteří tak
náročný závod dokončili.
Z hlediska pořadatele není uspořádání tak náročného závodu věcí snadnou
a jednoduchou, a tak v průběhu akce došlo k některým organizačním nedostatkům. Někteří občané Malé Chuchle si stěžovali na špatnou informovanost o vedení páteční cyklotrasy. Podle vyjádření zástupce pořadatele byl tento nedostatek
zaviněn nesplněním úkolu osobou tímto pověřenou. Pořadatelé se tímto občanům
Malé Chuchle omlouvají, děkují za pochopení a věří, že se při konání dalšího ročníku již podobný nedostatek nevyskytne.
Na závěr je nutné ještě poděkovat členům chuchelského sboru dobrovolných
hasičů, kteří po oba dny vykonávali se svým nafukovacím motorovým člunem
důležitou asistenční službu při plaveckých soutěžích a později pak převzali funkci
dopravců pitné vody, kterou dováželi z branické strany, neboť majitel loděnice
pořadatelům závodu přívod vody uzavřel. Přejme pořadatelům této nelehké soutěže, aby se příští ročník obešel bez zmíněných potíží.
Text i foto Jan Zágler
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TAM ZA VODOU V RÁKOSÍ: JE TO DRAK!
Tragicky dlouhé tratě
Uživatelé stezek po obou stranách Vltavy na jižním cípu Prahy již jistě nějakou dračí
loď viděli. Každý, kdo tudy prochází nebo projíždí v pondělí nebo ve čtvrtek večer,
mohl potkat to zvláštní plavidlo, podobné přerostlé turistické kanoi (12,5 metrů dlouhá, v nejširším místě 1,2 metru široká), v němž sedí dvacet pádlujících (deset na
každé straně), tempo celé lodi udává bubeník, směr určuje pomocí dlouhého, obvykle dřevěného vesla, kormidelník.
Dračí lodě jsou sice v Praze už nějaký ten pátek, přesto patří stále k jevům zajímavým svou neobvyklostí. Hodně lidí dračí loď nikdy nevidělo, mnozí ji viděli, ale nevěděli pořádně, o co se jedná… A jen velmi málo lidí v ní sedělo a opravdu zkoušelo,
jaké to je!
Pro ty, které by zajímala atmosféra nejtýmovějšího sportu na světě, ten jedinečný
zážitek, kdy všichni na lodi takříkajíc táhnou za jeden provaz, je tu jedinečná příležitost. 17. října se v Malé Chuchli koná závod dračích lodi nazvaný Tragicky dlouhé tratě. Závod se koná letos již potřetí a za tu dobu si prošel významným vývojem:
dětské nemoci už má za sebou, a tak se nyní mohou všichni účastníci věnovat naplno sportovním výkonům i zakončit sezónu pravou dračí party. Délka závodní tratě se
navíc letos prodloužila z 200 na 450 metrů, a tak závod nabízí skutečně jedinečnou
příležitost vyzkoušet si, jaká dřina a zároveň krása to může být. A pro nebojácné
dračí příznivce je připravena výzva hlavního závodu – 5000m.
Pokud vás událost zajímá, co udělat, abyste se jí mohli zúčastnit? Sehnat si devatenáct kamarádů (nebo o trochu méně, např. 17) a přihlásit se. Šanci však mají i jednotlivci, letos poprvé se všem postaví posádka příchozích. Bubeníka i kormidelníka
každé posádce zapůjčíme, stejně jako loď a pádla, takže jediné, co si musíte sehnat
a přinést vlastní, je sportovní oblečení (takové, které snese trochu vody), smysl pro
fair play a samozřejmě sportovní nadšení a dobrou náladu!
www.dbtragedky.estranky.cz
Jitka Hakova, předseda DBT o.s.
Strakonicka 48, Praha 5 - Malá Chuchle

CHUCHLE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH (8)
Už jsme se v našem seriálu několikrát zmínili o tom, že v 18. století vznikly u pramene Panny Marie slavné lázně. Rektor Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze Dr. Jan
Antonín Josef Scrínci o chuchelských lázních dokonce napsal knihu, která se stala
základem jejich slávy. Někdy před polovinou téhož století zde také vznikla nejstarší
lázeňská budova, kterou zde nechal postavit dr. Fuchs. Dosud je tento objekt míst-
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ními starousedlíky nazýván (i přes rozličné přestavby s vikýři, ke kterým
došlo v minulých letech)
„staré lázně“. V polovině
18. stol. byli majiteli tohoto domu cisterciáčtí mniši ze Zbraslavského
kláštera, kteří se také
postarali o zvelebení
celé Malé Chuchle (jméno opata Theodora
Schönfelda, po kterém
nesly lázně krátce jméno Theodorbad je mimochodem na věky zaznamenáno na zdejším
zvonu).
Pozdně barokní objekt starých lázní se nachází v ulici „V Lázních“ a nese čp. 45.
Dobře ho v celém lázeňském souboru poznáte, protože v jeho průčelí je v malé
nice umístěna soška Panny Marie. Součástí areálu domu bývaly zajímavé částečně klenuté nebo ve skále vylámané sklepy.
Předložená pohlednice je jednou z nejstarších pohlednic naší obce. Je vlastně korespondenčním lístkem (jak je doloženo nápisem na rubové straně
a malým obrázkem lázní) odeslaným z Malé Chuchle 22. května 1899 do Prahy slečně Millerové. Snímek je zajímavý hned z několika důvodů. Dokazuje,
kudy vedla tehdy hlavní cesta (tehdy mezi starými lázněmi a myslivnou směrem do Slivence, dnes je využívána pouze pro místní dopravu zdejších obyvatel), v pozadí žebřiňák. Budova uprostřed s nezřetelným nápisem jsou zmiňované staré lázně. Pozoruhodný je rovněž starý jírovec uprostřed náměstíčka,
který evidentně sloužil k vyvěšování různých oznámení. Ač není korespondenční lístek signován žádným vydavatelem, je evidentní z vnějších znaků, že
pochází z dílny „pohlednicového krále“ Artura Bellmanna, který byl pod značkou Karel Bellmann na přelomu 19. a 20. století největším vydavatelem pohlednic u nás.
Na závěr dnešního pokračování svého nepravidelného seriálu srdečně zvu
všechny zájemce o chuchelskou historii na vernisáž a shlédnutí mimořádné výstavy z mé sbírky Chuchle na starých pohlednicích, která se bude konat ve dnech 18.
– 20. září 2009 v tělocvičně DTJ Velká Chuchle. K vidění bude více než 100 nejkrásnějších pohlednic Malé a Velké Chuchle.
Mgr. Tomáš Hromádka
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU
DTJ Velká Chuchle
Vás srdečně zve na výstavu

CHUCHLE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
(Ze sbírky Mgr. Tomáše Hromádky)
Veřejná vernisáž výstavy se koná v pátek 18. 9. 2009 v 18 hod. v tělocvičně DTJ
(K Vápence 208)
Výstava bude dále otevřena v sobotu 19. 9. 2009 od 14 do 18 hod.
a v neděli 20. 9. 2009 v rámci tradičního Chuchelského posvícení rovněž od 14 do
18 hod.
Těšíme se na setkání.

DTJ VELKÁ CHUCHLE
zve všechny děti a rodiče na

TRADIČNÍ CHUCHELSKÉ POSVÍCENÍ
v neděli 20. září 2009 od 14 hod. v areálu DTJ Velká Chuchle
(za náměstím Omladiny – ulicí Strmý vrch – K Vápence 208)
sportovní a zábavné soutěže s odměnou pro každého
dětského účastníka
 skákací hrad
 výstava v tělocvičně „CHUCHLE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH“
 pravé posvícenské koláče
 příjemné posezení


Těšíme se na Vás.
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NÁVŠTĚVA V SOUKROMÉM HASIČSKÉM MUZEU
Majitel jednoho z mála soukromých
hasičských muzeí v naší zemi pan Zbyšek Vožniak přivítal ve své chuchelské
svatyni vzácné hosty. V sobotu 1. srpna
si přišli prohlédnout unikátní exponáty
pánové : plukovník ing.Vasil Silvestr
Pekar, ředitel technického ústavu požární ochrany ministerstva vnitra, prezident
České hasičské jednoty; Alois Vláčil,
ředitel hasičského muzea v Olšanech
u Prostějova; Ladislav Kubias člen historické skupiny ČHH Přibyslav. Tuto skupinu ještě doplňovala paní Vláčilová. Hosté se o sbírce pana Vožniaka vyjádřili
s obdivem a uznáním a na památku se nechali vyfotografovat před chloubou sbírky, kterou je stará hasičská stříkačka.
Z levé strany : p. Vožniak, Kubias, Pekar, pí. Vláčilová, p. Vláčil
Text i foto: Jan Zágler

ŽÁCI A ABSOLVENTI STŘEDNÍ ŠKOLY
DOSTIHOVÉHO SPORTU A JEZDECTVÍ VE
VELKÉ CHUCHLI
Tříleté studium oboru Jezdec a ošetřovatel dostihových koní na Střední škole
dostihového sportu a jezdectví v Praze - Velké Chuchli, zakončené závěrečnou
zkouškou a získáním výučního listu, nabízí absolventům uplatnění v dostihových
stájích jak v České republice, tak i v zahraničí. Vedle Jozefa Bojka, Jana Korpase,
Jiřího Palíka, Filipa Minaříka, kteří jezdí úspěšně v Německu, startuje na anglických překážkových dostihových drahách Jan Faltejsek, v Americe po odchodu
z českých dostihů prožívá jednu z nejúspěšnějších sezón Lucie Herková a na
Novém Zélandu dostává příležitost v dostizích první český jezdec Daniel Havlíček.
V Kanadě působí klusácký jezdec Ondřej Goiš.
V domácích dostizích kraluje několikanásobný jezdecký šampión Václav Janáček, který je trenéry do sedel svých koní obsazován nejčastěji a k 31.7. dosáhl 41
vítězství. Druhým nejčastěji obsazovaným žokejem je Jiří Chaloupka (14 vítězství)
a třetím jezdcem, který startuje nejvíce je žák naší školy Jan Verner (12 vítězství),
disponující hmotností 50 kg. Na překážkách je úspěšný Josef Váňa ml., vítězství již
získali také Ondřej Velek a Filip Koplík.
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Odborné dovednosti a zkušenosti žáci získávají v odborném výcviku ve školní
stáji, na pracovištích praktického vyučování ve spolupráci s trenéry na závodišti ve
Velké Chuchli a po celé České republice. Dále mají možnost absolvovat zahraniční
stáže, které v minulých letech proběhly v Anglii, Německu, na Slovensku a ve Francii. V těchto zemích se také uplatňuje řada pracovních jezdců a ošetřovatelů, bez
nichž se dostihový průmysl neobejde. Někteří absolventi se věnují podkování nebo
přepravě koní.
Předpokladem pro povolání jezdce a ošetřovatele dostihových koní je především
kladný vztah ke koním, dobrý zdravotní stav, fyzická zdatnost, soutěživost, odolnost vůči stresu, dynamičnost, výhodou je nízká hmotnost.
V příštím školním roce budou otevřeny 2 třídy tohoto oboru studia a další kolo
přijímacího řízení se konalo 28. 8 .2009.
Více informací najdete na www.sou-chuchle.cz
Za SŠDSaJ Velká Chuchle
Ing. Marcela Sýkorová

MEZINÁRODNÍ DOSTIHY ŽÁKŮ V PRAZE –
VELKÉ CHUCHLI
7. 6. byl během dostihového odpoledne první a třetí dostih vyhrazen tradičnímu
mezinárodnímu utkání českých a slovenských jezdců žáků, zařazených do seriálu
O pohár společnosti Pražská energetika a.s. 2009, nad kterým převzala záštitu
náměstkyně primátora hl. m. Prahy Ing. Marie Kousalíková
Ze Slovenska přicestovali Tomáš Jančo, Viera Noppová a Jozef Parigál, který
z této trojice absolvoval nejvíce startů.
V POHÁRU PRAHY 5 na 1800 metrů startovalo 9 koní, zvítězila tříletá I WILL
FLY s Josefem Myslivečkem, trenéra Jaroslava Drlíka, druhé místo obsadil
ROLLING OCEAN se slovenskou žákyní Vierou Noppovou, třetí AGROMERACE s Lucií Danišovou, čtvrté FIREBIRD ARROGANCE s Janem Kratochvílem,
páté VEČERKA s Janou Trňákovou. Dále dokončili: MAGNET s Pavlínou Honsovou, NEXTREME s Tomášem Jančem, ČIMAG s Janem Vernerem a GUERRA
s Jozefem Parigálem.
V CENĚ NÁMĚSTKYNĚ PRIMÁTORA HL.M.PRAHY ING. MARIE KOUSALÍKOVÉ na 1400 metrů startovalo 10 koní, zvítězila čtyřletá GOLONDRINA s Lucií
Danišovou , trenérky Ing. Ivany Pejškové, na druhém místě doběhl TENNESSEE
DANCER s Petrou Prenerovou, třetí ROSEBURN s Janou Trňákovou, čtvrtý
AZTEKE s Josefem Myslivečkem a pátý EMIRHAN s Ondřejem Velkem. Dále
cílem proběhli HA HA s Tomášem Jančem, FLEURY s Jozefem Parigálem,
LEXUS s Janem Vernerem, MAFIRA s Pavlínou Honsovou a CELINE s Liborem
Kubešem.
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Celkově v mezinárodním utkání získala prvenství LUCIE DANIŠOVÁ, druhé místo
JOSEF MYSLIVEČEK a třetí současně slovenský host VIERA NOPPOVÁ a žákyně
prvního ročníku SŠDSaJ Velká Chuchle PETRA PRENEROVÁ.
Pro vítězné majitele, trenéry, jezdce, druhého a třetího jezdce byly připraveny
poháry a pro umístěné sošky, které převzali z rukou Ing. Marie Kousalíkové.
Dík za uspořádání žákovských dostihů patří TMM, spol. s r.o. a všem majitelům
a trenérům, kteří pro tyto dostihy poskytli své koně.
Za SŠDSaJ Velká Chuchle
Ing. Marcela Sýkorová

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2009 – 2010
V úterý prvního záři letošního roku začal nový školní rok. Ještě dříve, než slavnostní zahájení začalo, měli žáci možnost setkat se s jednou novinkou. Na nově zrekonstruované a čerstvě otevřené Starochuchelské ulici, byla v blízkosti školy zřízena
autobusová zastávka, takže žáci přijíždějící do školy ve směru od středu Velké
Chuchle, nemusí již přecházet z Náměstí Omladiny Starochuchelskou ulici. Samotné zahájení nového školního roku v Základní škole Charlotty Masarykové, proběhlo tradičním a osvědčeným způsobem před budovou školy. Přítomné žáky a rodiče
i kolegy pedagogy přivítala ředitelka školy paní Mgr. Eliška Jančíková. Popřála
všem, hlavně pak žáčkům první třídy a také „deváťákům“ úspěšný školní rok. Ve
svém uvítacím projevu mimo jiné připomněla i některá vylepšení, týkající se vybavení tříd a také letošní 75. výročí založení chuchelské školy. Poděkovala též úřadu
naší městské části za podporu a spolupráci. Žáky, jejich paní a pány učitele a přítomné rodiče přivítal také starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl. Jménem
svým i jménem zastupitelů a pracovníků úřadu popřál žákům úspěšné studium,
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dobré známky a pohodu. Učitelskému sboru i rodičům pevné nervy při výchově.
Po skončení uvítacích projevů se žáci rozešli do svých tříd. Zvláštní pozornost je
vždy věnována žáčkům první třídy. V nadcházejícím školním roce bude mít první
třída šestnáct žáků a jejich třídní učitelkou bude paní Mgr. Vladěna Saviová. Ta pro
své žáčky připravila velmi pěkně vyzdobenou třídu s netradičním uspořádáním
lavic, které jsou postaveny ve tvaru U, takže v prostředku zbylo dost místa na případné hry. Nikdo s žáčků prvňáčků při zahájení neplakal a tak věřme, že ta dobrá
pohoda, která první školní den ve třídě byla, vydrží všem po celý školní rok.
Na závěr se sluší popřát všem žákům, učitelům i technickým pracovníkům
školy, aby ten jubilejní sedmdesátý pátý školní rok probíhal v pohodě a bez
problémů.
Text i foto Jan Zágler

MUDR. ALBRECHT INFORMUJE
Od 1.9. 2009 je v ordinaci dostupné očkování proti sezónní chřipce.
Očkování je doporučeno hlavním hygienikem, protože očkovací látky proti Mexické
- prasečí chřipce budou jen ve zcela omezeném počtu, a předpokládá se, že epidemie sezonní chřipky i prasečí chřipky vzniknou téměř současně. Ochrana proti
běžné chřipce - nejčastějšímu infekčnímu onemocnění bude pro nemocné přínosem a zahájení očkování nyní, vytváří předpoklady pro tvorbu dostatečně vysokých
hladin protilátek.
MUDr. Ivan Albrecht

CHUCHELSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
Vážení čtenáři,
v měsíci červnu 2009 jsme pro vás zakoupili do knihovny Velká Chuchle tyto nové
knihy:
Knihy pro dospělé:
Beletrie
Michaels, Fern: Důvěrné tajnosti
Psychologický román pro ženy líčí osudový zvrat v životě mladé ženy, která má za
sebou neradostné dětství v pokřivených rodinných vztazích, usilovně se snaží citově zakotvit a najít pevné zázemí, které vždycky postrádala.
Kürthy, Ildikó von: Vzhůru k výškám
Humorně ironický román pro ženy: Lindě je pětatřicet, cítí se opuštěná, podvedená
a stará - nebo aspoň stárnoucí. Může být v tomto stavu duše i těla vášnivou milenkou?
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Thomasová, Rosie: Přívalová vlna
Psychologický román s dramatickou zápletkou se odehrává na jednom z malých
řeckých ostrůvků, kde se po následcích přírodní katastrofy objeví záhadná osamělá žena a způsobí zmatek v rodině a mezi přáteli místního hoteliéra.
Gracie, Anne: Tudorovci
Historická romance ze života anglického krále Jindřicha VIII. zachycuje v jeho soukromém životě dobu, kdy usiluje o rozvod s Kateřinou Aragonskou ve prospěch krásné
ambiciózní lady Anny Boleynové. Beletristické zpracování televizního seriálu.
Peinkofer, Michael: Dědicové černé vlajky
Historicko-dobrodružný román ze 17. století o mladém otrokovi, jenž se na cestě za
tajemstvím svého původu stává bukanýrem ve vodách Karibiku.
Evans, Richard, Paul: Slunečnice
Příběh mladé dívky, kterou psychicky zlomilo snoubencovo zrušení plánované
svatby a která se rozhodla zapomenout na své problémy na cestě do Peru v rámci
humanitární mise.
Carmichaelová, Emily: Diamant v obojku
Nenáročná knížka pro ženy s úsměvem vypráví o zásadní úloze protřelé fenky
velšského korgiho v životě její majitelky, provozovatelky firmy zajišťující služby svatebčanům.
Lehtolainen, Leena: Spirála smrti
Detektivní román odehrávající se v současném Finsku vypráví případ mladé a velmi nadějné krasobruslařky Noory.
Šmíd, Zdeněk: Proč bychom se nepřiznali
Útlý svazek je reakcí na uvedení televizního seriálu na motivy knížky Proč bychom
se netopili a autor se v ní ve vzpomínkách vrací k příběhům autentické vodácké
party, jejíž zážitky byly pro cyklus inspirací.
Sedlmayerová, Anna: Na Límečku
Román s kriminální zápletkou se odehrává ve svérázné čtvrti malého města v Krušných horách, jejíž obyvatelé čelí náporu tuhé zimy, v níž ve stejný den zmizely dvě
mladé dívky.
Vanderberg, Philipp: Osmý hřích
Napínavý thriller z prostředí Vatikánu se odehrává ve druhé polovině 20. století.
Hennen, Bernhard: Elfové II.
Druhý díl fantasy ságy v severském duchu přivádí na dobrodružné stezky elfí přátele Farodina a Nuramona.
Messudová, Claire: Císařovy děti nemají šaty
Společenský román odehrávající se v současném New Yorku vypráví spletitý příběh party přátel, kteří se kamarádí již od vysoké školy. Nyní je jim třicet let, jsou
svobodní, někteří bez práce a bez lepších vyhlídek na rozbíhající se kariéru.
Robertsová, Nora: Měsíční perly
Romantický příběh dvou mladých lidí odehrávající se na irském venkově.
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Naučná literatura
Cézar, Jan: Na cestě po České republice
Knižní vydání televizního cestopisného pořadu o letním putování po České republice.
Knihy pro děti a mládež:
Beletrie
Němeček, Jaroslav: Smějeme se se Čtyřlístkem
Sbírka 111 krátkých, vtipných příběhů povedeného čtyřlístku. Určeno mladším
školním dětem.
Hergé: Chrám slunce (Tintin)
Pokračování dobrodružství, které se započalo v příběhu 7 křišťálových koulí, zavede tentokrát detektiva Tintina a jeho psa Filutu až do Jižní Ameriky. Komiksový
seriál pro děti od 10 let.
Slonisko
Krátké příběhy z prostředí Stokorcového lesa. Pro nejmenší, ilustrace z dílny W.
Disneye.
Horowitz, Anthony: Temnota
Třetí díl ze série Síla pětice, v němž se seznámíme s čtrnáctiletými dvojčaty Jamiem a Scottem. I oni se budou muset postavit silám temnoty za použití svých neobyčejných schopností. Pro starší děti.
Wilsonová, Jacqueline: Moje sestra Jodie
Příběh pro starší dívky o vzájemném vztahu sester Pearl a Jodie, které prožívají
společně nejen stěhování, vstup do nové školy, ale i dospívání a hledání svého
místa v životě.
Friedrich, Joachim: Čtyři a půl kamaráda a štěkající třída
Kalleho detektivní kancelář pátrá po vandalovi, který pomaloval budovu školy nelichotivými nápisy na adresu místních učitelů. Příběh tentokrát vypráví pes Sedmikrásek, kterému nečekaně přibude ještě jedna půlka kamaráda.
Rowlingová, J.K.: Bajky barda Beedleho
Soubor starých pohádek, které zná každé kouzelnické dítě, se nyní dostává
i k mudlovským čtenářům. Určeno malým i velkým milovníkům čarovného světa
Harryho Pottera.
Brezina, Thomas: Ty kluci jsou fakt šílený!
Již po osmnácté se setkáváme s Lissi a Tinkou, které tentokrát řeší problémy na
výletě v horách. Pro dívky středního školního věku.
Brezina, Thomas: Přízraky bez tváře (Klub záhad)
Členové klubu záhad se opět ocitají mezi duchy a tentokrát dokonce zabloudí až
do dávné minulosti. Pro děti od 10 let.
Brezina, Thomas: Kluk ze záhrobí (Klub záhad)
Další případ Klubu záhad nás zavede přímo mezi duchy. Určeno dětem od deseti
let.
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Brezina, Thomas: Záhada divokých duchů (Klub Tygrů)
Dobrodružství tří kamarádů, kteří musí vyluštit záhadu zmizelého koně. Pro čtenáře
od 10 let.
Naučná literatura
Serna Vara, Ana: Pravidla slušného chování
Knížka pravidel společenského chování v nejrůznějších situacích s veselými obrázky. Pro školáky i předškoláky.
Deary, Terry: Hrobka hrůzy
Kniha z edice Děsivé dějiny přináší vyprávění ze starověkého Egypta - příběh pětice zlodějů, kteří se po smrti faraona Tutanchamona rozhodli vyloupit jeho hrobku.
Pro starší děti.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří v měsíci srpnu a září 2009 oslavili či oslaví významné životní
jubileum.
srpen: Josef Beneš, Jindřich Dvořák, Josef Stříhavka,
Miroslav Šusta, Lubomír Klíčník, Jaruška Dlouhá, Bohumil Dvořák
září: Jan Rys, Věra Hrdličková, Julie Stejskalová, Zdeněk Forst,
Jiřina Vlasáková, František Lapáček, Božena Kadlecová
V srpnu letošního roku oslavil své významné kulaté narozeniny, náš bývalý kolega, dlouholetý zastupitel a místostarosta MČ Praha – Velká Chuchle pan Josef
Stříhavka. Za celý úřad i redakci Chuchelského zpravodaje mu do dalších let
přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a fyzické kondice.
Dne 25. 9. 2009 oslaví náš spoluobčan ing. František Lapáček své 85. narozeniny. I v tomto krásném věku letos v srpnu zdolal za 2,5 hod z Pomezních Bud nejvyšší horu ČR Sněžku (1602 m.n.m.)
a setkal se zde s panem prezidentem V. Klausem
u příležitosti jeho tradičního výstupu při Svatovavřinecké pouti. Nejen k jubileu, ale i k úctyhodnému fyzickému výkonu gratulujeme.
Do dalších let přejeme všem jubilantům především pevné zdraví, hodně
štěstí a životní pohody.
ÚMČ a Redakce chuchelského zpravodaje
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Chuchelská miminka
(Jelikož nám jsou zasílány rodné listy z matriky se zpožděním, jména některých chuchelských občánků zveřejňujeme dodatečně).
V měsíci červenci se narodila: Agáta Kněžínková
Miminku přejeme do života hlavně hodně zdraví,
štěstí a jejím rodičům především trpělivost při její
výchově.
ÚMČ a redakce Chuchelského zpravodaje

Z DOŠLÉ KORESPONDENCE
VÝLET
Po nádherných slunečných dnech se ve čtvrtek 28.5.09 sešli rodiče a děti ze
Sokola, aby podnikli výlet do zahrad pod Pražským hradem a do Muzea hraček.
Před třetí hodinou se 9 rodičů a 30 dětí nacpalo do autobusu 172 a za ještě
celkem hezkého počasí vypravilo na výlet. První překážka, výluka tramvají mezi
Andělem a Újezdem, dopadla dobře. Tramvaj č.12 nás dopravila až na Klárov,
kde jsme došli až do zahrad, zakoupili vstupenky a jen jsme chtěli vyrazit, začal
„slejvák“. V pláštěnkách jsme vydrželi pod stromem skoro 3/4 hodiny. Děti
posvačily a my se slovy - přeci to nevzdáme - vyrazili. Počasí se na chvilku umoudřilo a zážitek ze zahrad byl i pro děti. Asi v pět hodin jsme stáli před Muzeem
hraček a nápis – zavřeno – nás opět neodradil. Martina Schönbauerová vyběhla
do patra a dvě hodné paní naší výpravu pustily. Pro děti i dospělé to byl opět
krásný zážitek. Na cestě domů se na nás už skoro smálo sluníčko, a tak jsme
opět dokázali, že staré i mladé Sokoly nic nezlomí.
Alena Dostálková

ÚMČ RADÍ, INFORMUJE
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU NA ÚZEMÍ HL.M.PRAHY
NA ROK 2009 zajišťuje společnost Pražské služby, a.s.
Občané s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy mohou zdarma odevzdat následující druhy nebezpečných odpadů:
 rozpouštědla
 kyseliny
 zásady
 fotochemikálie
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pesticidy
zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
 olej a tuk ( kromě jedlého)
 barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 detergenty obsahující nebezpečné látky
 nepoužitelná léčiva
 baterie a akumulátory



Harmonogram mobilního sběru v Chuchli:
Datum
Místa přistavení
6. 11. 2009 1. ul. Zbraslavská (před domem č. 2a/15)
- Malá Chuchle
2. křižovatka ul. Na Hvězdárně - Nad Libří
3. nám. Chuchelských bojovníků (u samoobsluhy)
4. nám. Omladiny

Čas přistavení
15:00 - 15:20
15:40 - 16:00
16:10 - 16.30
16:40 - 17:00

Kromě mobilního sběru je v současné době na území hl. m. Prahy pro občany
v provozu i 23 stabilních sběren nebezpečného odpadu. Více najdete v katalogu,
který si můžete vyzvednout na sekretariátu ÚMČ nebo na webových stránkách
http://envis.praha-mesto.cz/odpady
PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Velká Chuchle
Malá Chuchle
Termín
Místo přistavení
Termín
Místo přistavení
6.10.2009
Nad Libří (u třídění odpadu)
6.10.2009 Zbraslavská proti
domu č.p. 39/37
3.11.2009
nám. Omladiny
3.11.2009 Zbraslavská 30/13
- U Podjezdu
24.11.2009 Nad Libří (u třídění odpadu)
nám. Omladiny
1.12.2009
Nad Libří (u třídění odpadu)
1.12.2009 Zbraslavská proti
domu č.p. 39/37
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KINO RADOTÍN
PROGRAM NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2009
4. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(USA)

18. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(USA)

NOC V MUZEU 2

DOBA LEDOVÁ 3 : ÚSVIT DINOSAURŮ

V muzeu Smithsonian institut nastala noc. Strážci odešli domů, světla
zhasla, návštěvníci jsou doma. Přesto je v prázdném muzeu podivný šramot. Bývalý noční hlídač Larry je opět zatažen do dobrodružství, ve kterém ožívají všechny historické exponáty. V hlavních rolích Ben STILLER,
Amy ADAMSOVÁ, Owen WILSON, Robin WILLIAMS, Hank AZARIA.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

Mamut Manny, tygr Diego, lenochod Sid a především praveverka
Scrat se tentokrát dostanou ze zmrzlého zemského povrchu pod
ledovec, kde se uchovalo druhohorní klima a sním i pěkně nepříjemní
velcí ještěři.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno
19. sobota - 17 a 1930 hodin

5. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

GRAN TORINO
Příběh starého válečného veterána, který se musí vyrovnávat jak se sousedy rozličného etnického původu, tak se svými hluboce zakořeněnými rasovými předsudky. Zlom nastane, když se mu sousedův syn pokusí ukrást
jeho chloubu, nablýskaný sporťák. V hlavních rolích Clint EASTWOOD,
Bee VANG, Ahney HEROVÁ, Christopher CARLEY, Brian HALEY.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné
TIT

(FR)

PAŘÍŽ 36
Paříž, prosinec 1935 až červenec 1936, během revolučního období lidové
fronty. Tři nezaměstnaní herci se rozhodnou převzít násilím kabaret, kde
před pár měsíci pracovali a rozjet v něm svoji show. V hlavních rolích Gerard
JUGNOT, Cloris CORNILLAC, Kad MERAD, Nora ARNEZEDEROVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
11. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(USA)

(ITA/ČR)

Miloval Kláru, miloval ji opravdu hluboce a šíleně. A z jeho šílené lásky se
zrodila žárlivost. Zbytečná, nekonečná a hlavně nebezpečná. Film podle
bestselleru Michala Viewegha. V hlavních rolích Laura CHIATTIOVÁ, Ian
GLEN, Claudio SANTAMARIA, Miroslav ŠIMŮNEK, Pavlína NĚMCOVÁ,
Anna GEISLEROVÁ.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné
20. neděle - 16 a 19 hodin

6. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY

TIT

(ITA)

GOMORA
Brutálně syrová freska o cestách, jakými neapolská Camora ovládá
všední život lidí. Jsme ve světě, kde jediným zákonem je násilí, jedinou
hodnotou je moc a jedinou řečí štěkot zbraní. V hlavních rolích Toni
SERVILLO, Gianfelice IMPARATO, Salvatore CANTALUPO, Maria NAZIONALE, Gigio MORRA. Podle románu Roberta Saviana, který se stal
celosvětovým betsellerem. Film obdržel ceny na festivalech v Cannes,
Chicago, Mnichov a Evropské ceny.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži nepřístupno

HANNAH MONTANA
Miley se snaží stíhat školu, přátele a ještě svou tajnou identitu, popovou hvězdu. Když stoupající popularita hrozí tím, že ovládne celý její
život, otec se rozhodne jim odvézt domů, aby poznala skutečný život.
V hlavních rolích rodinné hudební komedie Miley CYRUSOVÁ, Billy Ray
CYRUS, Jason EARLES, Mitchel MUSSO, Vanessa WILLIAMSOVÁ.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno
12. sobota - 16 a 19 hodin

MLU

(USA)

TRANSFORMERS : POMSTA PORAŽENÝCH
Sam se už vzpamatoval s prvního setkání s Autoboty a Deceptikony, dospěl
a začal se připravovat na vysokou. Náladu mu kazí jen fakt, že vztah s Mikaelou se mění v chození na dálku. Odloučení však netrvá dlouho. Když Sam
objeví úlomek matérie, začnou po něm jít mechaničtí gauneři z celé galaxie. V hlavních rolích akční sci-fi, na kterou mohou vzít rodiče i malé kluky
Shia LeBEOUF, Megan FOXOVÁ, John TURTURRO, Josh DUHAMEL.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno
13. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

(SR)

NEDODRŽENÝ SLIB
Martin, židovský chlapec, se narodil v Bánovcích na Slovensku. Jeho příběh by nebyl ničím výjimečný, kdyby se mu nepodařilo uniknout koncentračnímu táboru díky svému neobyčejnému fotbalovému talentu a několika
šťastným náhodám. V hlavních rolích Samuel SPIŠÁK, Ondřej VETCHÝ,
Ľubo PAULOVIČ, Marián SLOVÁK, Pavel KŘÍŽ, Viera TOPINKOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

25. pátek – 18 hodin
26. sobota - 16 a 19 hodin

MLU

(USA)

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
Harry začíná již šestý rok studií v Bradavicích a do rukou se mu dostává
zvláštně označená kniha: „Tato kniha je majetkem Prince dvojí krve.“
Zároveň se dozvídá další střípky z Voldemortovy temné minulosti.
V hlavních rolích Daniel RADCLIFFE, Rupert GRINT, Emma WATSONOVÁ, Michael GAMBON.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno
27. neděle - 17 a 1930 hodin

TIT

(RAK/SRN)

LA BOHÉME
Láska básníka Rudolfa k něžné Mimi mohla vydržet věčně, nebýt
nepřejícího osudu. Jejich dojemný příběh osvěžuje paralelní linie o přátelství čtyř mladých umělců, kteří ač chudí, život na Montmartru vedou
bohatý. Dvě největší hvězdy operního nebe Rolando VILLAZÓN a Anna
NETREBKO v hlavních rolích jedinečného filmového zpracování opery
Giacoma Pucciniho.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
6. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
13. RUSALKA HUPSALKA
27. O DOROTCE
Neděle v 15 hodin

Změna programu vyhrazena

Vstupné 40 Kč
tel. 257 910 322

KINO RADOTÍN
PROGRAM NA MĚSÍC ŘÍJEN 2009
2. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(GB/FR/MAĎ)

18. neděle - 16 a 19 hodin

TIT

(ČÍNA)

KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ

KRVAVÉ POBŘEŽÍ

Dobrodružná záchrana kouzelného světa v okouzlující pohádkové fantazii plné napětí, dobrodružství a odvahy, která si získala srdce milionů
lidí na celém světě podle bestselleru E.Goudgeové „Malý bílý koníček“.
V hlavních rolích Dakota RICHARDSOVÁ, Ioan GRUFFUDD, Natasha
McELHONEOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno

Historický velkofilm ze 3.tisíciletí, kdy se dvě menší království spojí ve
válce proti vojevůdci, který se snaží sjednotit Čínu. Výpravná podívaná
plná bitev na souši i na moři. V hlavních rolích Tony LEUNG, Takeshi
KANESHIRO, Chen CHANG, Wei ZHAO, Jun HU.
Vstupné 75,- Kč
Mládeži přístupno
23. pátek - 17 a 1930 hodin

3. sobota - 17 a 1930 hodin
4. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

JMÉNEM KRÁLE
Oldřich z Chlumu odjíždí z pověření panovníka na hrad Vartenberk usmířit dva nepřátelské rody. Mír má být vykoupen sňatkem dětí. Cestou narazí na mrtvého a oloupeného kupce. Ještě netuší, jak tento zločin ovlivní
slavnost konající se druhý den. V hlavních rolích historického dramatu
Karel RODEN, Klára ISSOVÁ, Jan KANYZA, David PRACHAŘ, Lukáš
VACULÍK, Markéta HRUBEŠOVÁ, Martin ŠTĚPÁNEK, Saša RAŠILOV.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné
9. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(USA)

VZHŮRU DO OBLAK
78letý prodejce balónků jménem Carl se jednoho dne rozhodne, že si
splní svůj dobrodružný cestovatelský sen, nafoukne tisíce balónků a společně se svým domkem vzlétne do nebe – s neplánovaným vetřelcem.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
10. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(FR)

COCO CHANEL
Malá dívka v sirotčinci, kabaretní zpěvačka, švadlena, hubená kurtizána,
zamilovaná žena, rebelka, které konvence tehdejší doby brání volně dýchat.
To je příběh moderní ženy, která navždy změnila svět módy, svět žen. V hlavních rolích Audrey TAUTOU, Alessandro NIVOLA, Marie GILLAINOVÁ.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné

TIT

(FR)

HOME
Uznávaný fotograf Yann Bertrand a producent Luc Besson se dohodli
na vytvoření dokumentárního projektu o planetě Zemi. Cesta po padesáti zemích světa je ódou na krásy a jemnou harmonii naší planety.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
24. sobota - 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

NA ODSTŘEL
Práce investigativních novinářů je vzrušující a přitažlivá. Někdy při ní
může jít i o život, někdy postaví psavce před rozhodnutí, které připomíná
pověstnou Sofiinu volbu.Tým novinářů paralelně s policií vyšetřuje vraždu milenky vlivného politika. V hlavních rolích Russell CROVE, Rachel
McADAMSOVÁ, Ben AFFLECK, Helen MIRENOVÁ, Jeff DANIELS.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
25. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

HODINU NEVÍŠ
Film je inspirován nemocničními vraždami, zejména pak konkrétně známým případem tzv. heparinového vraha. Kdo byl ten člověk, který přišel
lidem pomáhat a místo toho je poslal na druhý břeh? V hlavních rolích
Václav JIRÁČEK, Ivan FRANĚK, Zuzana KRONEROVÁ, Petra NESVAČILOVÁ, Jana KRAUSOVÁ.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
30. pátek - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
11. neděle - 17 a 1930 hodin

MLU

(SR)

POKOJ V DUŠI
Silný životní příběh se odehrává v pozadí drsné scenérie hor se znaky,
které jsou pro střední Slovensko typické-patriarchát, pytláctví, rasová
nesnášenlivost, krádeže, ale i silnou tradicí rodiny, víry, přátelství a lásky.
V hlavních rolích Attila MOKOS, Roman LUKNÁR, Helena KRAJČIOVÁ,
Jaromír HANZLÍK.
Vstupné 70,- Kč
Do 12 let nevhodné
16. pátek - 17 a 1930 hodin
17. sobota - 17 a 1930 hodin

MLU

(ČR)

VENI, VIDI, VICI
Romantická komedie vypráví příběh mladého a sportovně nadaného
Honzy, který se z chudého studenta stane slibným golfistou. Jenže
málem ztratí nejen svou lásku, ale i sám sebe. V hlavních rolích Filip
TOMSA, Marek VAŠUT, Sandra NOVÁKOVÁ, Václav POSTRÁNECKÝ,
Bohumil KLEPL, Jitka KOCUROVÁ, Eva UJFALUŠI.
Vstupné 75,- Kč
Do 12 let nevhodné
Pokladna otevřena 1 hodinu před představením

Jazzová opera Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra vznikla v 60.letech minulého století. Miloš Forman se k ní vrátil formou inscenace v Národním
divadle a nyní i filmem. V hlavních rolích Jiří SUCHÝ, Dáša ZÁZVŮRKOVÁ, Petr STACH, Tereza HÁLOVÁ, Petr PÍŠA.
Vstupné 70,- Kč
Mládeži přístupno
31. sobota – 17 a 1930 hodin

TIT

(USA)

DVOJÍ HRA
Chytrý film, ve kterém má každý rafinovaný plán, nikdo nehraje fér a divák
nesmí uvěřit ani závěrečným titulkům. Dva znepřátelení špioni se pracovně i soukromě sblíží ve snaze splnit nejtěžší úkol jejich kariéry. V hlavních
rolích Clive OWEN, Julia ROBERTSOVÁ, Billy Bob THORNTON.
Vstupné 70,- Kč
D0 12 let nevhodné

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
4. KÁŤA A ŠKUBÁNEK
25. KRAKONOŠ A STRAŠIDLO
Neděle v 15 hodin

Změna programu vyhrazena

11. O MALENCE
Vstupné 40 Kč
tel. 257 910 322

STŘEDNÍ ŠKOLA DOSTIHOVÉHO SPORTU A JEZDECTVÍ
Praha – Velká Chuchle
PŘIJME NA ČÁSTEČNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK

PRACOVNICI NA ÚKLID
Jedná se o úklid školy v odpoledních hodinách, 6 hodin denně (Po – Pá) dle dohody
Informace na tel. čísle 257 941 094 ing. Málková, e-mail: ekonom@sou-chuchle.cz
Adresa: U Závodiště 325/1, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

DÁLE NABÍZÍ MOŽNOST

STRAVOVÁNÍ VE SVÉ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
domácí kuchyně, pestrý jídelníček, dodržujeme zásady zdravé výživy
cena za oběd (polévka a hlavní jídlo) 59,- Kč.
Informace na tel. 257 941 094, pí. Breburdová
nebo přímo ve škole U závodiště 325/1, 159 00 Praha – Velká Chuchle
e-mail: ZBreburdova@sou-chuchle.cz
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