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Mladí ﬂorbalisté ve žlutých dresech FBC Start98 Kunratice Křivánek a Tůma v zápalu boje (foto Zíka).

Slovo starostky
Vážení þtenáĜi,
vstoupili jsme do
roku 2014, který
bude bezpochyby
velmi rušný, alespoĖ pokud jde
o události související s politikou. Sledovali jsme velice
dlouhé sestavování a jmenování vlády ýR, þekají nás volby
do Parlamentu EU a komunální volby na
pražskou radnici i na radnice obcí a mČstských þástí. RovnČž se bude obmČĖovat jedna tĜetina senátu, ale to se našeho volebního
obvodu v tomto roce týkat nebude.

Priority Kunratic v roce 2014
Pro Mý výše uvedené znamená, že je
v letošním roce poslední šance uskuteþnit
nČkteré zámČry deklarované v Programovém
prohlášení Zastupitelstva Mý Praha-Kunratice na období 2010í2014 schváleném vČtšinou þlenĤ našeho zastupitelstva. Hlavní
investiþní priority Mý pro rok 2014, zdravotní stĜedisko, opravu komunikací a rozšíĜení
ZŠ popisuje ve svém pĜíspČvku podrobnČji
Ing. Alinþová. Z pĜíspČvku zĜetelnČ vyplývá,
že jsme programové prohlášení formulovali
za podstatnČ jiné politické situace, než v jaké
se Hl. m. Praha i Mý nyní nachází, pĜesto se
však snažíme prohlášení v nejpodstatnČjších
bodech plnit.
KromČ již zmínČných zámČrĤ chceme
uspoĜádat nové výbČrové Ĝízení na zhotovitele chodníku v ulici U Rakovky, protože ani
Þrma, která se umístila ve výbČrovém Ĝízení
na tuto stavbu koncem roku 2012 na druhém
místČ, nepodepsala v loĖském roce smlouvu
o dílo a nezahájila stavební práce.
Pozornost chceme letos vČnovat také
hĜbitovu, kde je tĜeba opravit kromČ þásti zdi spadlé pĜi povodni v þervnu 2013
i omítku na zbylé þásti zdi a také pomník
padlým ve 2. svČtové válce. S opravou
spadlé þásti zdi vyþkáváme na výsledek
naší žádosti o pĜíspČvek z Fondu solidarity
EU, který bychom se mČli dozvČdČt nejdĜíve v dubnu.
Dalším problémem, který chceme v letošním roce Ĝešit, je zemní vlhkost vzlínající
v nČkolika starších objektech ve vlastnictví Mý. Jedná se napĜ. o služebnu mČstské
policie, budovu hasiþské zbrojnice a þ. p. 24
v GolþovČ ulici (Klub seniorĤ, Rodinné centrum a knihovna).
Je také nutné pĜipravovat instalaci signalizaþního zaĜízení do ulice K Verneráku, které
by mČlo sloužit k zabezpeþení dodržování
povolené rychlosti projíždČjících automobilĤ. Toto Ĝešení vzešlo z jednání s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, která na základČ
požadavku nČkolika obþanĤ provedla v ulici
mČĜení hluku, jak jsme vás již informovali
dĜíve. PodrobnČji se uvedené zámČry objeví v návrhu rozpoþtu, který je zveĜejnČn na
úĜední desce a poté bude projednán zastupitelstvem.
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Kunratická výročí
A þím je letošní rok významný pro Kunratice z hlediska historického? V prvé ĜadČ
bychom si mČli pĜipomenout smutné sté
výroþí zaþátku 1. svČtové války, která i pro
Kunratice znamenala Ĝadu osobních tragédií. Jak si mĤžeme pĜeþíst v nedávno vydané knize Kunratice v bČhu þasu, ze zhruba
1200 obyvatel tehdejších Kunratic zemĜelo
na následky války, zĤstalo nezvČstných 43
vojákĤ. Mnoho dalších osob bylo zranČno a trpČlo nouzí. PĜi této pĜíležitosti vítám
nabídku našeho místního pana faráĜe, Patera
Benedikta Hudemy, aby se farnost a mČstská
þást spojily a uspoĜádaly spoleþnou vzpomínkovou akci.
PodstatnČ pĜíjemnČjší kulatá výroþí slaví
letos hned nČkolik místních sportovních klubĤ:
● 120 let trvání slaví TJ Sokol Kunratice.
Ustavující schĤze se konala 16. prosince
1894, zakládajících þlenĤ bylo 39 a prvním
starostou byl zvolen pan Václav Šimáþek.
● PĜed 90 lety (1924) byla založena TJ
Slovan Kunratice (nyní SK Slovan Kunratice), prvním pĜedsedou klubu byl zvolen pan
Karel Jäger. O deset let pozdČji zahájilo þinnost první žákovské družstvo.
● 1974, tedy pĜed 40 lety, byl založen tenisový oddíl TJ Slovan Kunratice, nyní Tennis
Golf Club Kunratice. O 10 let pozdČji byl 20.
kvČtna 1984 slavnostnČ otevĜen tenisový areál v zámeckém parku.
MénČ významná, ale pĜesto zajímavá jsou
i následující výroþí:
● pĜed 280 lety (1734) byla ukonþena
výstavba barokní zámecké zahrady,
● 1754, t. j. pĜed 260 lety, navštívila Kunratice císaĜovna Marie Terezie, která pĜijela do
ýech na vojenské manévry,
● v roce 1894 se konal 1. hasiþský bál.
Letošní, pĜipravovaný na 22. bĜezna se tedy
bude konat po 120 letech od bálu prvního,
● pĜed 110 lety (v r. 1904) byl do obce
Kunratice u Prahy zaveden telefon,

● o deset let pozdČji (1914), tedy pĜed 100
lety, byl rozšíĜen pĤvodní hĜbitov a 16. srpna
1924 zĜízena márnice,
● pĜed 90 lety byl proveden první zápis do
kunratické kroniky.

Změny územního plánu
– podněty právnických
a fyzických osob
V šestém þísle KZ loĖského roku jsem
psala o tom, že Hl. m. Praha vyhlásilo termín pro sbČr podnČtĤ pro zmČny stávajícího
územního plánu Prahy, a to ke 30. listopadu 2013, a že Mý této pĜíležitosti v nČkolika pĜípadech využila a o zmČny požádala.
K danému termínu dorazilo cca 20 podnČtĤ
právnických a fyzických osob, které vesmČs
požadují zmČnu z nezastavitelného území na
zastavitelné. MČstská þást všechny uvedené
podnČty v Ĝádném termínu postoupila Magistrátu hl. m. Prahy a pĜi prosincovém zasedání
zastupitelstva k nim zaujala stanovisko. PĜi
projednávání podnČtĤ se Ĝídila jedinou zásadou, a to, jestli je podnČt v souladu s Úvodní
rozvahou o rozvoji Mý, t. j. s pĜedstavou Mý
o novém, tzv. Metropolitním plánu hl. m.
Prahy. Vzhledem k tomu, že v souþasné dobČ
zastupitelstvo Mý nepoþítá se stavebním
rozvojem Mý, byla naprostá vČtšina podnČtĤ
posouzena zápornČ. Výjimku tvoĜí jen nČkolik málo zmČn, které byly již v uplynulých
letech, za jiných podmínek, posouzeny mČstskou þástí kladnČ.
Za velmi dĤležitou považuji informaci, že
Magistrát hl. m. Prahy nebude na základČ
vydaného judikátu nadále projednávat úpravy stávajícího územního plánu. K žádostem
tohoto typu bude pĜistupováno jako k žádostem o zmČny, pĜípadnČ bude stanoven jiný
zpĤsob vyĜizování.

Pražské stavební předpisy
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dĜíve Útvar rozvoje hl. m. Prahy) byl
povČĜen Hl. m. Prahou zpracováním návrhu
novelizace vyhlášky þ. 26/1999 Sb. hl. m.

1984 byl dokončen nový areál nynějšího Tennis Golf Clubu (foto Ing. Zeman).
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Slovo zastupitelů
Prahy, která v souþasné dobČ stanoví obecné
technické požadavky na výstavbu pro území
hlavního mČsta. Po rešerši stávající vyhlášky
institut namísto novelizace stávající vyhlášky pĜipravil návrh nového naĜízení, kterým
se stanovují obecné požadavky na využívání
území a technické požadavky na stavby v Hl.
m. Praze, s novým názvem Pražské stavební
pĜedpisy. Text Pražských stavebních pĜedpisĤ vþetnČ dĤvodové zprávy je k dispozici ke
stažení na Portálu územního plánování hl. m.
Prahy (www.uppraha.cz/psp). Od 18. ledna
do 18. února probČhlo veĜejné pĜipomínkové
Ĝízení k uvedenému návrhu, které bohužel
nebylo pĜedem oznámeno, takže jsme jej
z þasových dĤvodĤ nemohli v KZ pĜedem
ohlásit. Jelikož Mý plánuje zasedání zastupitelstva k tomuto bodu až po uzávČrce KZ,
budeme vás moci seznámit s pĜipomínkami
Mý k návrhu Pražských stavebních pĜedpisĤ
až v pĜíštím þísle KZ.
Na závČr bych ráda uvedla dvČ podČkování. Zaprvé bych chtČla podČkovat spoleþnosti S. O .S. Dekorace za již tradiþnČ krásnou
vánoþní výzdobu centra Kunratic. Protože
letošní poþasí v období Vánoc bylo zcela
nestandardní, byla právČ vánoþní výzdoba
to jediné, co nám Vánoce pĜipomínalo. Mé
další podČkování patĜí Ing. Zemanovi, bývalému kronikáĜi Kunratic, za poskytnutí podkladĤ k odstavci Kunratická výroþí.
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Proměny Kunratic
po roce 1989
NejdĤležitČjší pro
rozvoj mČstské þásti
jsou Þnanþní zdroje.
Vlastní zdroje Kunratic jsou velmi omezené, proto je mČstská
þást témČĜ zcela závislá na dotacích Hl. m.
Prahy. Po roce 1989
a zejména v letech
2002í2012 Hl. m. Praha vyþlenilo pro Kunratice pomČrnČ velké Þnanþní prostĜedky,
takže byla zrekonstruována hlavní komunikaþní síĢ a nČkteré pĜilehlé ulice. Dále byla
vybudována splašková kanalizace a mČstská
þást byla plynoÞkována.
Mezi novodobé významné investice patĜí
rekonstrukce a dostavba mateĜské a základní školy vþetnČ sportovní haly, rekonstrukce a dostavba radnice, rekonstrukce þ. p. 34
na Kostelním námČstí na služebnu mČstské
policie, výstavba objektu ChránČné byty pro
seniory v ulici K Zeleným domkĤm, rekonstrukce a dostavba hasiþské zbrojnice v BoĜetínské ulici, modernizace a rozšíĜení fotbalového areálu, rekonstrukce þásti zámeckého
parku, která je ve správČ kunratické radnice,
výstavba nČkolika zcela nových dČtských hĜišĢ, revitalizace rybníka Ohrada, rekonstrukce
hospodáĜských budov kunratického zámku
a koupalištČ u rybníka Šeberák. V GolþovČ
ulici v þ. p. 24 vznikl po rekonstrukci a pĤdní
vestavbČ víceúþelový dĤm, kde našly umístČ-

Náměstí prezidenta Masaryka a část Kunratic v roce 1983 (foto Robert Koblih).
ní místní knihovna, místní klub seniorĤ, klubovna skautského oddílu a rodinné centrum.
Až na rekonstrukci radnice a hospodáĜských
budov kunratického zámku poskytlo Þnanþní
prostĜedky na všechny uvedené investice Hl.
m. Praha s menšinovou spoluúþastí mČstské
þásti. CelkovČ Þnanþní prostĜedky vložené
do výše uvedených investiþních akcí þinily
v letech 2002í2012 cca jednu miliardu padesát milionĤ korun (v této þástce nejsou zahrnuty bČžné výdaje na provoz mČstské þásti
a menší opravy). PĜipoþteme-li k této sumČ
hodnotu pozemkĤ ve výši cca 150 milionĤ
korun, které Hl. m. Praha v tomto období
svČĜila MČstské þásti Praha-Kunratice do
správy, lze Ĝíci, že se Hl. m. Praha chovala do
roku 2012 ke Kunraticím opravdu mateĜsky.
S pĜíchodem ekonomické recese koncem
minulého desetiletí zeslábl pĜítok penČz na
investice z hlavního mČsta. S nástupem nové
politické garnitury v roce 2013 se jeho tok
zcela zastavil. MČstská þást Praha-Kunratice
obdržela od Hl .m. Prahy pouze þástku 2400
korun na každého trvale pĜihlášeného obyvatele (pĜíjem Hl. m. Prahy ze státního rozpoþtu þiní bezmála 30 tisíc korun na osobu), což
staþí pouze na bČžný provoz bez investic.
Proto jsme pĜistoupili k þerpání Þnanþních
prostĜedkĤ, které Mý Praha-Kunratice získala z vedlejší hospodáĜské þinnosti (zejména
pronájmy pozemkĤ) a z prodeje pozemkĤ
a nemovitostí (privatizace dvanácti bytĤ)
v letech 2002í2013 a které jsme šetĜili pro
zlé þasy, které zcela evidentnČ nastaly. Stanovili jsme si priority investic pro r. 2014.
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Mezi nejvČtší patĜí oprava povrchu nČkterých komunikací, rekonstrukce bývalého
gymnázia Altis þ. p. 57 na zdravotní stĜedisko
a dostavba dvou tĜíd základní školy.

Komunikace
Staré sliby Hl. m. Prahy, že po vybudování sítí (vodovodní síĢ, dešĢová a splašková
kanalizace, plynoÞkace) bude neprodlenČ
následovat i rekonstrukce povrchĤ komunikací v Kunraticích, byly novou politickou
reprezentací mČsta odsunuty do nedohledna. V návrhu rozpoþtu Hl. m. Prahy pro r.
2014 není vyþlenČna ani jedna koruna ani na
rekonstrukci ulice K Zeleným domkĤm, na
kterou již existuje stavební povolení, i když
námČstek primátora Hl. m. Prahy Ing. JiĜí
Nouza ještČ 24. záĜí r. 2013 ve svém dopise
psal: „Vzhledem k tomu, že Odbor mČstského investora MHMP si je vČdom dĤležitosti
komunikace K Zeleným domkĤm pro obyvatele Kunratic, byl požadavek na pĜidČlení
Þnanþních prostĜedkĤ do návrhu rozpoþtu Hl.
m. Prahy na uvedenou akci zapracován.“
Proto bylo rozhodnuto, že budou vybrány
ty komunikace, kde není plánována výstavba dešĢové kanalizace a pĜeložky sítí (takové
investice jsou mimo Þnanþní možnosti Mý
Praha-Kunratice, protože dosahují náklad
v desítkách milionĤ korun) a které jsou
významné svou polohou, a ty budou opraveny
v rámci Þnanþních možností Mý Praha-Kunratice takovým zpĤsobem, aby jejich povrch
vydržel v dobrém stavu alespoĖ 15í20 let. To
se bohužel netýká ulic K Zeleným domkĤm,
Kunratický zpravodaj 1/2014

Slovo zastupitelů
Golþovy a Volarské, které by si opravu velmi
zasloužily, ale jich se právČ týkají pĜeložky
sítí a výstavba dešĢové kanalizace.
První etapu jsme zahájili v roce 2013. Jako
zcela nejhorší byla vyhodnocena JeštČdská
ulice, kterou využívají pĜedevším návštČvníci
pošty. Mezi dalšími komunikacemi urþenými
k opravČ byly vytipovány ulice, které využívají návštČvníci fotbalového areálu na Vimperském námČstí a þást ulice DČbolínské od
ulice K Šeberáku po ulici BoĜetínskou. ZároveĖ byla opravena þást Lišovické od ulice
K Šeberáku po Netolickou. Celková cena za
opravu tČchto komunikací byla 6 660 438,Kþ vþetnČ DPH (daĖ z pĜidané hodnoty).
V souþasné dobČ vybíráme s projektanty
další komunikace pro druhou etapu oprav
pĜibližnČ ve stejné cenové relaci jako v roce
2013. Vyšší investici do komunikací nám
naše Þnanþní rezervy neumožĖují.

Zdravotní středisko
Jak jsme vás již v minulých þíslech KZ
informovali, dlouhodobČ pĜipravujeme
rekonstrukci staré školy þ. p. 57 u rybníka
Ohrada na zdravotní stĜedisko jako náhradu
za zdravotní stĜedisko v ulici K Zeleným
domkĤm, které vlastník objektu poliklinika
SpoĜilov plánuje zcela zrušit k 31. prosinci
2014. V þ. p. 57 budou ordinace praktického lékaĜe, pediatra, stomatologa, gynekologa
a lékárna. Využití jedné volné ordinace ještČ
neznáme. Na podzim loĖského roku jsme získali stavební povolení a vyhlásili výbČrové
Ĝízení na dodavatele realizace rekonstrukce.
Vzhledem k tomu, že se jedná o „nadlimitní“
Ĝízení, neoslovili jsme napĜímo žádné Þrmy,
aby nám podaly nabídky, ale celé výbČrové
Ĝízení zadali odborné ÞrmČ, která výbČrové

Ĝízení provedla dle platných zákonĤ. Firmy se
do výbČrového Ĝízení mohly pĜihlásit samy,
na základČ zveĜejnČní zakázky na veĜejném
portálu.
Do soutČže se pĜihlásilo šest Þrem. Vybrána byla spoleþnost Fitaz s. r. o., která nabídla
nejlepší podmínky na zhotovení rekonstrukce. ZároveĖ tato spoleþnost nabídla i nejnižší cenu, t.j. 22 915 528,- Kþ vþetnČ DPH.
Smlouva o dílo byla podepsána 9. ledna
2014. V nabídce navržená doba realizace þiní
304 dní, takže je reálné, že nové zdravotní
stĜedisko by mohlo zaþít fungovat do konce
tohoto roku.

Dostavba dvou tříd
v ZŠ Kunratice
Již nČkolik let upozorĖujeme Hl. m. Prahu,
že pĜes náš nesouhlas povolilo zahušĢovat
území urþená k zastavČní pro bydlení, aniž
zajistilo pro nové obyvatele dostateþnou kapacitu školských zaĜízení. NejsložitČjší je situace v základní škole, kde potĜebujeme otevĜít
þtyĜi první tĜídy pro školní rok 2014/2015,
abychom uspokojili všechny žáky s trvalým
pobytem v naší mČstské þásti.
Stávající kapacita umožĖuje otevĜení pouze tĜí tĜíd. Proto jsme již v roce 2011 zaþali
pĜipravovat projekt na dostavbu základní
školy. Dostavba je plánována ve tĜech etapách. V letošním roce chceme realizovat první etapu, která spoþívá v nástavbČ dvou tĜíd
nad spojovacím krþkem spojujícím sportovní
halu s hlavní chodbou. Je to nejlevnČjší možná varianta (odhadovaná cena cca 10 milionĤ Kþ), kdy není tĜeba budovat schodištČ
a zasahovat do vnitĜních sítí, protože nové
tĜídy budou napojeny na stávající rozvody.
V souþasné dobČ jednáme s Hl. m. Prahou

o Þnanþní podpoĜe tohoto projektu a hledáme
další alternativní zpĤsoby zajištČní Þnanþních
prostĜedkĤ, aby od záĜí mohly nastoupit þtyĜi
nové tĜídy prvĖáþkĤ. Hl. m. Praha v letošním
roce vyþlenila 200 mil. korun na investice do
školství pro mČstské þásti, a tak s napČtím
oþekáváme, zda nás podpoĜí.
Ing. Lenka Alinþová, zástupce starostky

Rezignace na funkci
Vážení spoluobþané, milí pĜátelé, po
dlouhém a nároþném
zvažování jsem se
rozhodl odstoupit ze
své funkce zastupitele
zvoleného v komunálních volbách roku
2010 na kandidátce
TOP 09. DĤvody jsou
þistČ prozaické, nikoliv politické, v mém pĜípadČ þistČ osobní. Má momentální pracovní
vytíženost, nejménČ do letošních podzimních komunálních voleb, která k mé profesi
bohužel patĜí, zapĜíþinila, že nejsem schopen
zodpovČdnČ vykonávat funkci zastupitele
tak, abych nemusel mít výþitky ze své nepĜítomnosti na jednáních zastupitelstva ani vĤþi
kolegĤm z radnice, ani, a to pĜedevším, vĤþi
vám, obþanĤm Kunratic, kteĜí jste mi dali
svĤj hlas a dĤvČru. Dle litery zákona bude
mým nástupcem do doby Ĝádných komunálních voleb pan Luboš Rosík, pĜedseda
obþanského sdružení Pro Kunratice.
DČkuji vám za pochopení a pĜeji vám
úspČšný a klidný rok 2014. MĤj formální
odchod z funkce neznamená, že pĜestanu být
názorovČ þinný v kunratické komunální politice.
Martin Preiss

Zastupitelstvo–Úřad MČ
25. zasedání 11. 12. 2013

Poplatek ze psů

(Uvádíme pouze vybraná usnesení Zastupitelstva, podrobnČjší informace na www.
praha-kunratice.cz.)
Zastupitelstvo schvaluje
● zmČnu rozpoþtu þ. 21, zvýšení o neinvestiþní dotaci HMP 194,40 tis. Kþ pro Základní
školu na integraci žákĤ (mzdové náklady asistentĤ pedagoga),
● zmČnu rozpoþtu þ. 22, zvýšení o neinvestiþní dotaci 99,50 tis. Kþ z rozpoþtu Ministerstva vnitra Gě Hasiþského záchranného
Sboru pro JSDH,
● pravidla hospodaĜení v období rozpoþtového provizoria na rok 2014,
● úplatný pĜevod pozemkové parcely þ.
1507 o výmČĜe 566 m², druh pozemku trvalý travní porost, a pozemkové parcely parc.
þ. 1528 o výmČĜe 1167 m², druh pozemku
zahrada, zapsán na LV 1812 v k. ú. Kunratice, za cenu 7 800 tis. Kþ (z toho za pozemek
parc. þ. 1507 þástku 6 100 tis. Kþ a za pozemek parc. þ. 1528 þástku 1 700 tis Kþ).
Redakce

UpozorĖujeme majitele psĤ, aby nezapomnČli na vþasné zaplacení místního poplatku ze psĤ. Splatnost roþního poplatku pro
chovatele, kteĜí bydlí v rodinném domČ,
a pro pĜíjemce dĤchodu je bez vymČĜení do
31. bĜezna každého bČžného roku. Poplatek pro chovatele žijící v bytových domech
je splatný za I. pololetí do 31. bĜezna a za
II. pololetí do 31. srpna. Poplatek lze platit
v hotovosti na ÚĜadu Mý Praha Kunratice,
I. patro, bankovním pĜevodem na þíslo úþtu
2000690389/0800 nebo složenkou typu A.
Informace o výši poplatku, variabilním
symbolu, nebo složenku obdržíte na ÚMý
Praha Kunratice K Libuši 7, telefonicky
2441 02215 nebo na e-mailové adrese: krejcova@praha-kunratice.cz. Dana Krejþová
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Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemové kontejnery (VOK) na
odpad budou v prvním pololetí 2014 pĜistaveny v termínech a þasech uvedených
v tabulce. Kontejnery budou pĜistavovány
v odpoledních hodinách po dobu þtyĜ hodin.
4

Souþástí pĜistavení je obsluha, která koordinuje ukládání odpadĤ tak, aby se maximálnČ
využil objem kontejneru. PĜípadné dotazy na
tel: 606 925 797 nebo e-mailu meztekova@
praha-kunratice.cz.
Bc. Ivana Mezteková
Datum
5. března
5. března
26. března
26. března
16. dubna
16. dubna
7. května
7. května
28. května
28. května
18. června
18. června

Místo
J
dská (u pošty)
Zelené údolí
Ješ dská (u pošty)
Flora (u kotelny)
Je dská (u pošty)
Zelené údolí
Je dská (u pošty)
Flora (u kotelny)
(u pošty)
Zelené údolí
(u pošty)
Flora (u kotelny)

Čas přistavení kontejnerů vždy
mezi 14-18 hodinou.

Školství, společenská rubrika
Zápis dětí do MŠ Kunratice
pro školní rok 2014/15
StejnČ jako v posledních letech oþekáváme pĜi zápisech dČtí do MŠ Kunratice pro školní rok 2014í2015 velký
nápor zájemcĤ o pĜijetí. Z údajĤ matriky
Prahy 4 známe poþet kunratických dČtí
narozených do 31. srpna 2011 (85 dČtí),
tento údaj ale zcela nevypovídá o skuteþném poþtu dČtí bydlících v Kunraticích,
zejména v rozvojových þástech, jako je
lokalita Na Lhotech.
PĜi odhadu cca 20 odkladĤ prvĖáþkĤ,
budeme moci do MŠ Kunratice pĜijmout
cca 60 dČtí s trvalým bydlištČm v Kunraticích. DČti budou stejnČ jako v minulých
letech pĜijímány na základČ takzvaných
pozitivních kritérií (viz tabulka). PĜihlášky se vydávají dne 5. a 6. bĜezna od 13
do 17 hodin v budovČ MateĜské školy
Kunratice, PĜedškolní 880, 148 00 Praha
4-Kunratice. VyplnČné pĜihlášky rodiþe
odevzdají 19. a 20. bĜezna opČt od 13 do
17 hodin Ĝeditelce MŠ. ZároveĖ je možné
dohodnout s Ĝeditelkou MŠ paní Miladou
Filipovou individuální prohlídku školy
na telefonu 244 911 551 a 734 246 826.
MŠ Kunratice nabízí výchovnČ vzdČlávací program pro dČti Zelená školka,
kulturní a sportovní akce, výuku anglického jazyka pro pĜedškolní a mladší dČti,
hru na zobcovou ßétnu pro pĜedškolní
dČti, keramický a taneþní kroužek, výlety
a exkurze, školku v pĜírodČ.
Rodiþe obdrží u zápisu registraþní þíslo
svého dítČte. Na seznamu nebude zveĜejnČno jméno dítČte, ale registraþní þíslo.
Rodiþe pĜedloží pĜi zápisu obþanský prĤkaz. Dne 16. dubna bude v MŠ zveĜejnČn
seznam registraþních þísel pĜijatých dČtí.
Vyhodnocování podle uvedených kritérií probČhne dvoukolovČ. V prvním kole
budou hodnoceny dČti narozené do 31.
srpna 2011. DČti narozené po tomto datu
budou hodnocené ve druhém kole teprve
v pĜípadČ, že nebudou obsazena všechna
volná místa.
Vzhledem k tomu, že oþekáváme velký
zájem o pĜijetí do MŠ Kunratice, s vypsáním tĜetího kola pro dČti s trvalým bydlištČm mimo Kunratice nepoþítáme. Naopak bychom byli rádi, kdyby se poþty dČtí
ve tĜídách dostaly na standardní úroveĖ,

PodČkování za blahopĜání
k významnému životnímu jubileu
zasílají paní Mgr. Jana FroĖková,
Eva Grögerová, Marie Hašlarová, Marie Hezinová, Anna
Hlušiþková, Marie KovaĜíková,
Olga Mašatová, Jitka Narovcová, Marie Zárubová a pánové JiĜí
Balouš, Jaroslav Daníþek, Ludvík Jurkech a Josef Kratochvíl.
Redakce

Bodové
hodnocení:

KRITÉRIA:
Trvalý pobyt dítěte

MČ Kunratice

5

Trvalý pobyt obou zákonných zástupců dítěte MČ Kunratice

5

Trvalý pobyt 1 zákonného zástupce dítěte

MČ Kunratice

3

Věk dítěte (nar. do 31.8.2009)

5 let

3

Věk dítěte (nar. do 31.8.2010)

4 roky

2

Věk dítěte (zápisují se děti nar. do 31.8.2011)

3 roky

1

Opakované podání žádosti v MŠ Kunratice

v roce 2013

1

Individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte

2

Individuální situace dítěte

zdravotní a sociální situace rodiny

2

individuální situace dítěte

ZŠ Kunratice navštěvuje sourozenec dítěte

1

tj. poþet 24 dČtí ve tĜídČ. MŠ Kunratice
má od zĜizovatele (Mý Praha-Kunratice)
povolenou maximální možnou výjimku,
tj. 28 dČtí v každé tĜídČ. Tato skuteþnost
samozĜejmČ snižuje komfort jak dČtí, tak
i školního personálu. Na druhou stranu
se tak snažíme vyjít vstĜíc co nejvČtšímu
poþtu kunratických rodin.
Ing. Lenka Alinþová, zástupce starostky
ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7
Telefon 244 102 214,
fax 244 913 900
E-mail: info@praha-kunratice.cz
www.praha-kunratice.cz.

Párová výuka
v ZŠ Kunratice
Párová výuka (týmová výuka) je práce
dvou a více vyuþujících, kteĜí spoleþnČ
pĜipravují, vedou a vyhodnocují výuku
pro stejnou skupinu uþících se ve stejném
þase. Pokud výuka dokáže reagovat na
žákovy jedineþné potĜeby, každý žák se
mĤže uþit a být ve škole úspČšný. Poznat
každého žáka tak, aby bylo možné plánovat a realizovat výuku podle jeho potĜeb,
je snazší tehdy, když se na tom podílejí
dvČ osoby. Pokud se o pozorování dČtí
mohou podČlit dvČ osoby, budou mít více
užiteþných poznatkĤ než osoba jedna. Ve
dvou lze snáze využívat dalších nástrojĤ,
které jediný uþitel ve tĜídČ mĤže používat
jen v omezené míĜe.
Pároví uþitelé musejí být otevĜení
a ßexibilní. Musí mít odhodlání pomoct
každému žákovi a musejí sdílet pĜesvČdþení, že každý žák se mĤže uþit. Uþitelé

TĜíkrálová

sbírka se
letos uskuteþnila již poþtrnácté. NashromáždČné prostĜedky pomáhají nemocným,
postiženým, seniorĤm, matkám s dČtmi v tísni a dalším
potĜebným. Letos se v celé
kunratické farnosti vybralo
33 324 Kþ. 29 928 Kþ v Kunraticích a 3966 Kþ v HrnþíĜích. DČkujeme všem
dárcĤm i koledníkĤm.
Farní rada
5

v páru si musejí být blízcí stylem výuky a navzájem se respektovat. PodnČt
k týmovému uþení by mČl vzejít z tČch,
kdo by mČli spolu uþit. Cílem párové
výuky není dobrá spolupráce mezi obČma uþiteli, ta je podmínkou. Cílem je co
nejvíce pomoci zlepšit výsledky každého žáka. Je proto tĜeba, aby výuka mČla
jasné vzdČlávací cíle. Tento typ výuky
probíhá i v ZŠ Kunratice. Jak ji hodnotí
þlovČk nejpovolanČjší, maminka žáka?
„V rámci Dne otevĜených dveĜí jsem
navštívila výuku u svých dČtí. Shodou
okolností byl zároveĖ dnem, kdy se konala párová výuka v naší tĜídČ, a tak jsem
mohla zažít párového uþitele v prĤbČhu
hodiny matematiky. Musím Ĝíct, že mČ
velice mile pĜekvapila symbióza mezi
tĜídní uþitelkou a párovým pedagogem.
Výuka matematiky profesora Hejného
Nakladatelství Fraus je zábavná a uþí
velice hravou formou, ale na druhou
stranu je potĜeba, aby dČti mČly možnost si vČci vyzkoušet. K tomuto bohužel
nepĜispívá velké množství dČtí ve tĜídách.
Je tedy velice pĜínosné, že aspoĖ pĜi nČkterých hodinách mají uþitelé možnost si
práci rozdČlit s párovým uþitelem.
Na zaþátku hodiny nebyl jeden ze žákĤ
ĜádnČ pĜipraven, a tak mu párová uþitelka nenápadnČ pomohla, aby nedošlo
k narušení výuky celé tĜídy. V prĤbČhu
hodiny se mČl dČlat návrh jevištČ. Když
už nČkteĜí žáci vyrábČní jevištČ dokonþovali, byla jedna paní uþitelka pĜipravena k pĜezkoušení žákĤ z násobkĤ
4, zatímco druhá pomáhala tČm, kteĜí
výtvor ještČ dokonþený nemČli. Vyzkoušení žáci pak plynule pĜecházeli k dobrovolným úkolĤm, které zde byly po tĜídČ
pĜipraveny. Tímto došlo k tomu, že žáci,
kteĜí potĜebují více þasu na vytvoĜení
díla, nemČli pocit, že by zdržovali celý
kolektiv. Rychlejší dČti zase mČly možnost další práce, a tak nikdo nevyrušoval, nezlobil. Když si vybavím, co dnes
dČti bČhem jedné hodiny stihly a že byly
i pĜezkoušené, je naprosto jasné, že bez
druhé kvaliÞkované osoby by toto nebylo
reálné. Paním uþitelkám bych popĜála,
aby jim vydržela chuĢ, s jakou k výuce
pĜistupují, mnoho osobních i profesních
úspČchĤ a více hodin s párovým pedagogem.“
(my)
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Sport
Kunratický ﬂorbal
Mladí ﬂorbalisté ve Švédsku
Rok 2014 zahájilo nČkolik mladých hráþĤ FBC Start98 Kunratice odjezdem na
nejvČtší svČtový ßorbalový turnaj Gothia
Innebandy Cup. Prvního ledna odpoledne
vyrazil náš tým, složený z jednoho mladšího a osmi starších žákĤ a dvou dorostencĤ,
hájit þeské barvy v kategorii þtrnáctiletých
B14. Další dva hráþi z juniorské kategorie doplnili tým Vosy Praha. Na švédském
prestižním turnaji hrálo i mnoho jiných þeských družstev neboĢ ýeská republika zde
bývá tradiþnČ zastoupena v Ĝádu mnoha set
úþastníkĤ. Letošního turnaje se zúþastnilo
na 10 tisíc hráþĤ z pČti státĤ, kteĜí bČhem
þtyĜ dnĤ odehráli 1135 zápasĤ. Daleká ces-

ta autobusem a trajektem probČhla bez problémĤ, o ubytování a stravu se v Göteborgu
postarala jedna z místních základních škol,
vzdálená asi 15 min. tramvají od vČtšiny
sportovních hal.
Do kategorie B14 bylo pĜihlášeno 54
družstev rozdČlených do 14 skupin. To
kunratické bylo postaveno na pevném
základČ ostĜílených hráþĤ, úþastníkĤ loĖského turnaje v jiném švédském mČstČ
Falunu, doplnČné o nČkolik nováþkĤ.
Tým vedli zkušení trenéĜi Jan Svoboda
a Michal Plaþek.
První zápas proti švédskému Varla IBK
jsme prohráli nedĤraznou stĜelbou 0:1.
Druhý den ale hráþi dospali únavu z dlouhé namáhavé cesty a mušku zlepšili. Dva
švédské týmy Palmstandes IK a Orlog-

sstadens smetli 5:0 a 7:1 a umístili se
druzí ve skupinČ. ýekalo je play-off „A“.
Prvním soupeĜem byl vítČzný švédský tým
z druhé skupiny, Ale IBF, kterého zdolali
tČsným výsledkem 4:3. Bohužel nám turnajový výsledkový „pavouk“ postavil do
cesty þeský tým, a tak následoval bratrovražedný souboj s dlouholetým rivalem Vosy Praha FBK, kterému naši borci
podlehli 2:4. Tím pro nČ cesta za Gothia
Cupem skonþila. Umístili se ale i tak na
výborném dČleném 9í16. místČ z 54
úþastníkĤ. Po celou dobu pobytu je doprovázel jejich fanklub zastoupený nČkterými
z rodinných pĜíslušníkĤ. Pro hráþe to byl
nezapomenutelný zážitek. TČší se již na
další výzvy, které pro nČ ßorbal pĜipraví.
Jan Kerzel, Jana Plaþková

Horní řada zleva: trenér Jan Svoboda, Martin Zíka, Jan Kerzel, Liridon Alija, Vojtěch Novák, Dominik Meixner,
Lukáš Kučera, Tomáš Ngo. Dolní řada zleva: kapitán Vojtěch Plaček, Jakub Kerzel, brankář Patrik Zítka, Martin Mašín,
trenér Michal Plaček (foto Jan Kerzel).

Hasiči Kunratice
Výroční valná hromada
V sobotu 25. ledna 2014 se od 14 hod
uskuteþnila v HZ (hasiþská zbrojnice)
Výroþní valná hromada kunratického
Sboru dobrovolných hasiþĤ (SDH). Zasedání pĜedcházelo slavnostní položení vČnce u pomníku padlých legionáĜĤ a vojínĤ
u kostela sv. Jakuba Staršího. Jedná se
o obnovení tradice z období první republiky, kdy vždy v den Výroþní valné hromady kunratiþtí dobrovolní hasiþi spolu se
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zástupci PodpĤrného a vzdČlávacího spolku ýechoslovan kladli vČnec k pomníku.
V prĤbČhu jednání Výroþní valné hromady byly pĜedneseny zprávy starosty
sboru, referenta prevence, vedoucího
kolektivu mládeže, velitele jednotky, velitele lezecké skupiny, hospodáĜe a pĜedsedy revizní rady o þinnosti a hospodaĜení
SDH i JSDH (výjezdová jednotka) za
uplynulý rok 2013. StruþnČ shrĖme þinnost SDH a výjezdové jednotky (JSDH).
V roce 2013 mČlo SDH 99 þlenĤ, výjez6

dová jednotka 16 þlenĤ, z toho jednu ženu.
Výjezdová jednotka zasahovala u 68 událostí (8 požárĤ, 7 technických zásahĤ, 32
pĜípadĤ odstranČní nebezpeþných stromĤ
a 21 zásahĤ pĜi povodních). Podrobnosti
o þinnosti výjezdové jednotky pĜi povodních již byly uvedeny ve slovČ starostky
v KZ þ. 3/2013. Mimo uvedené zásahy se
SDH a JSDH aktivnČ podílela na akcích
pro veĜejnost, kde zajišĢovala nejen
požární ochranu (Divadlo v parku apod.)
a formou ukázek techniky reprezentovala

Hasiči Kunratice

Obnovení prvorepublikové kunratické hasičské tradice, kladení věnce
k pomníku padlým v 1. světové válce (foto Hasiči Kunratice).
jak sbor, tak nároþné hasiþské Ĝemeslo.
Zde patĜí mimo jiné vyzdvihnout skupinu
lezcĤ, která provádČla napĜ. odstraĖování vČtví ve vysokých korunách stromĤ,
záchranu osob z výšek apod.
Ke každodenní þinnosti JSDH patĜí
údržba výstroje a techniky. V loĖském

roce byla modernizována cisternová stĜíkaþka Tatra (CAS 32), upravena stĜecha
na dopravním automobilu Ford Transit tak, aby se na ní mohl bezpeþnČ pĜevážet nový hasiþský þlun, opraven motor
automobilového žebĜíku IFA (AZ30)
a zrekonstruována pĜenosná motorová

stĜíkaþka (PS 12). LoĖský rok vyvrcholil
velkolepou oslavou 120. výroþí založení
SDH Kunratice. Podrobnosti z této akce
již byly popsány v KZ 3/2013.
ýlenové SDH i JSDH Praha-Kunratice
(na základČ podepsané dohody mezi Mý
Praha-Kunratice a SDH Praha-Kunratice
ze dne 27. 4. 2013 jsou þlenové JSDH
zároveĖ þleny SDH) myslí i na budoucnost, a tak již v roce 2010 opČtovnČ po
mnoha letech založili družstvo mladých
hasiþĤ, které se do souþasné doby úspČšnČ
rozrostlo.
Všichni poþítají s tím, že až tito mladí
hasiþi dospČjí a projdou Ĝádným a potĜebným výcvikem, nastoupí k výjezdové
jednotce. Valnou hromadu našich hasiþĤ
pĜijelo podpoĜit nČkolik okolních i vzdálených sborĤ, se kterými naši hasiþi dlouhodobČ spolupracují a provádČjí výmČnu
informací a úþastní se na spoleþných zásazích a cviþeních. Byl zde i zástupce MČstského sdružení hasiþĤ hl. m. Prahy, který
našim hasiþĤm za celoroþní práci v roce
2013 podČkoval.
Valné hromady se rovnČž zúþastnil velitel Hasiþského sboru 11 (jedná se o profesionální hasiþe), který sídlí v nejnovČjší
a nejmodernČjší hasiþské zbrojnici Hl. m.
Prahy v ulici Generála Šišky v ModĜanech.
Na závČr mi dovolte podČkovat všem
þlenĤm SDH Kunratice za jejich obČtavou, bezplatnou pomoc veĜejnosti, popĜát
jim hodnČ úspČchĤ a jednotce co nejménČ
zásahĤ v letošním roce. Informace o sboru
na www.sdh-kunratice.cz.
Ing. Lenka Alinþová, zástupce starostky

Římskokatolická farnost Kunratice
Ještě jednou o kaštanu
Velký „kaštan“, asi 150 let starý (Jírovec
maćal-Aesculus hippocastanum), zdárnČ
pokácený kunratickými hasiþi v listopadu minulého roku tak vykoná ještČ jednu
službu. Skonþí v krbu velkého sálu Nazaretu. Praskající dĜevo a teplo dovede bČhem
setkávání farníkĤ, mládeže nebo dČtí nastolit
slavnostní atmosféru. Také nebude zanedbatelná úspora energie pro vytápČní. Jenomže
k tomu, aby se tak stalo, je tĜeba poražený
kaštan naĜezaný na velké špalky s úctyhodným prĤmČrem 100 x 120 cm u paĜezu
naporcovat na polena a poskládat ke zdi farní zahrady k nezbytnému proschnutí… Což
není ani snadné, ani rychlé.
TĜi sobotní dopoledne v lednu a únoru
se této þinnosti vČnovali farníci i farnice
pĜimČĜeného vČku a patĜiþné fyzické síly.
Motorové pily, sekery a elektrický štČpkovaþ v šikovných rukou pĜispČli k vytvoĜení
polínek požadovaných rozmČrĤ. Dvoukolák posloužil k jejich pĜepravČ od kostela
k zahradní zdi fary, kde zase další ruce skládali dĜevo do patĜiþné „fazony“.

Mnohým se mĤže zdát, že zabývat se
jedním kaštanem ve tĜech þíslech našeho
þasopisu je ponČkud pĜehnané. Nejedná se
vĤbec o strom, ale o všechny ty, kteĜí vČnovali ve svém volném þase znaþné úsilí spojené s odstranČním již nebezpeþného obra.

Pracovali, jak s oblibou Ĝíká Pater Hrach, za
vatikánskou mČnu ZaplaĢ pánbĤh. Poþítáme je na desítky. Další desítky návštČvníkĤ
Nazaretu od dČtí po vážené seniory následnČ
využijí jejich úsilí pĜi rĤzných pĜátelských
setkáních u praskajícího krbu.
(my)

Nadělat polínka nebývá vždy jednoduché (foto my).
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Nynější Tvrz Kunratice, zima 2005. V přízemí budovy vpravo bývala pěstírna žampionů (Ing. ěezáþ).

Ještědská ulice říjen 2013
(foto P. Hilmarová)

Radnice zima 2006 (foto my).

Ulice K Verneráku, červen
2006 (Ing. Alinčová).

Kunratické proměny

Náměstí prezidenta Masaryka
březen 2005 (foto my).

Náměstí prezidenta Masaryka
dnes (foto P. Hilmarová).

Ještědská ulice únor 2014
(foto P. Hilmarová).

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí
Čtvrtek 12.
a úterý 17. prosince
Vánoční pohádka
12. prosince 2013 uspoĜádali uþitelé s dČtmi MŠ ZemČkoule pro sousedy í
seniory v DomČ s chránČnými byty v ulici
K Zeleným domkĤm pĜedstavení Vánoþní
pohádka. Spoleþenská místnost praskala ve
švech. DČti zjistily, že Ježíšek nejen pĜináší
pČkné dárky jim, ale také ony mohou obdarovat druhého krásným zážitkem. Všechny
obyvatele domu pĜedstavení moc potČšilo.
Stejné pĜedstavení se konalo 17. prosince
v kostele svatého Jakuba Staršího v Kunraticích pro rodiþe dČtí a pĜátel MŠ ZemČkoule.
Pohádka, kterou napsala Alena Riegerová
na motivy povídky Bruna Ferrera a k níž
hudbu složil Stanislav Chudoba, pojednává
o narození Ježíška a zvíĜátkách, která o nČj
chtČjí peþovat. TĜicet dva dČtí ze ZemČkoule
pĜedstavovalo jednotlivá zvíĜátka a zpívalo
své party. Do nádherného kunratického kostela se pohádka velmi hodila, pĜedstavení
vytvoĜilo slavnostní atmosféru. DČkujeme
Pateru Benediktu Hudemovi, že nám zde
umožnil pohádku zahrát. Eliška Zemanová

Sobota 28. prosince
Cimbálová muzika v kostele
Sobotní odpoledne 28. prosince v den
Svátku svatých Mláćátek betlémských

jsme se v kostele svatého Jakuba Staršího
v Kunraticích setkali již potĜetí se znojemskou Cimbálovou muzikou Antonína
Stehlíka.
Koledy v úpravách pro cimbálovou
muziku jsou opravdu velmi pĤsobivé
neboĢ cimbál jim dodává nádhernou
atmosféru. Soubor letos uvedl jednu novČ
objevenou koledu ze Znojma, kterou pĜidal již ke svém osvČdþenému repertoáru,
jako jsou Slyšel jsem novinu radostnú, Co
to znamená, Vinšujem vám štČstí zdraví,
ŠtČdrej veþer nastal, Copak je to nového,
VyletČla sojka, Kdo to tady trúbí a mnoha
dalším.
Hudba umožnila všem pĜítomným spolu s nádhernou výzdobou a duchovním
prostorem kostela zamyslet se nad významem vánoþního þasu pro život každého
z nás, jeho blízkých a všech ostatních.
Lidová kultura obsažená v koledách velebících zrození malého Ježíška patĜí mezi
náš významný pĜínos úspČšné židovskokĜesĢanské civilizaci, jejíž jsme nedílnou
a významnou souþástí.
(my)

Neděle 12. ledna 2014
Koncert Kůrovců
Vánoþní þas konþí vždy v nedČli po
6. lednu, Svátku Zjevení PánČ, lidovČ
zvaném TĜí KrálĤ. Na úplný závČr vánoþní doby se konal v nedČli 12. ledna 2014

v kunratickém kostele tradiþní koncert
sboru KĤrovcĤ a jejich hostĤ. PČveckého sboru pod vedením Patera Hracha a Komorního sboru Libuše Sokola
Libuš.
Sbor Patera Hracha zazpíval koledy
þeských i zahraniþních autorĤ jako Vítej
nám, Jezu Kriste a Chtíc abys spal od
Adama Michny z Otradovic, Stille nacht
(Tichá noc) Františka Xavera Grubera
nebo chorál Adeste Fideles. Zazpíval též
skladbu Pastores Františka Xavera Brixiho a závČr ze slavné ýeské mše vánoþní
Jakuba Jana Ryby Hej MistĜe.
Komorní sbor Libuše pod vedením paní
Jany KanČrové pĜednesl plnému kostelu
moravskou koledu Co to znamená, þeskou V pĤlnoþní hodinu, francouzskou
O vánocích zpívám, anglickou Dobrý
král Václav a další. Hostitelský soubor
KĤrovci zazpíval koledu Jaromíra Hrušky Všechno spČchá ku Betlému nebo
moravskou Byla cesta, byla ušlapaná.
PĜedstavil i novou nadČji, mladého varhaníka Tobiáše Tarcalu.
Všichni úþinkující samozĜejmČ vystoupili ve svém volném þase bez nároku na
jakýkoliv pĜíspČvek. Tak jim farníci pĜed
koncertem alespoĖ doma napekli a pĜipravili drobné pohoštČní. Hlavním organizátorem koncertu byl pan Ing. Tomáš
ýervinka.
(my)

Kulturní a společenské akce – pozvánka
Sobota 1. března
Masopustní průvod
Popeleþní stĜeda pĜipadá v roce 2014
na den 5. bĜezna, a tak se bude v sobotu
1. bĜezna konat na závČr masopustu již
poosmé novodobý prĤvod masek po Kunraticích. Kdo se chce zúþastnit od zaþát-

ku, nechĢ se dostaví na devátou hodinu
k sokolovnČ. Nejlépe ve vhodné masce.
Pokud ale pĜijdete pozdČji, nevadí. MĤže
se kdykoliv pĜipojit. Rozverné masky pĤjdou od sokolovny Úhlavskou, Sobolákovou, Velenickou pĜes NámČstí prezidenta
Masaryka ke kunratické radnici a zpČt po
hlavní k sokolovnČ. PrĤvod bude trvat

asi do jedenácté hodiny. A pokud prĤvod
neuvidíte, urþitČ jej nepĜeslechnete.
HospodáĜi a hospodynČ nechĢ napeþou
sladkosti, nakrájejí maso a pĜipraví patĜiþné nápoje pro hladové a žíznivé masky
s doprovodem.
Redakce

Sobota 22. března
Hasičský bál
Jako každý rok bychom vás rádi pozvali na tradiþní hasiþský bál, který se bude
konat 22. bĜezna od 20 hod (sál bude zpĜístupnČn od 19 hod) v sokolovnČ, K Šeberáku 161/16. K tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina Rošáda. Vstup na hasiþský bál je možný pouze ve spoleþenském
odČvu. Prostor velkého sálu je nekuĜácký.
Vstupenky lze i tentokrát rezervovat na
e-mailové adrese ples@sdh-kunratice.cz
nebo na místČ konání plesu.
Hasiþi Kunratice

Sobota 26. dubna
35. Otvírání studánek
Letošní Otvírání studánek v Kunratickém lese se koná v sobotu 27. dubna.
Zahájení je ve 13 hodin na obvyklém
shromaždišti úþastníkĤ za kostelem svatého Jakuba Staršího v Kunraticích. PĜed
zahájením je tradiþní prohlídka kostela od
12³º hod.
TJ Sokol Kunratice
Kunratický zpravodaj 1/2014
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Novinky a zajímavosti
Myslivost v Kunraticích
„Hluboké lesy, s klidem vzrušeným jen
loveckým rohem nebo houkáním sovy.“ Cyril
Merhout tak zaþíná svou knihu z roku 1912
ýtení o Novém hradČ a Kunraticích a popisuje místní lesy využívané již alespoĖ od
14. století k lovu. Dobré podmínky pro život
zvČĜe byly také jedním z dĤvodĤ, proþ nechal
vybudovat zaþátkem 15. století nejslavnČjší
kunratický milovník lovu král Václav IV.
svĤj Nový hrad u Kunratic. Cyril Merhout
toto období popisuje takto: „Nový hrad se
stal brzy i dČjištČm politickým a když vším tím
byl král unaven, pohlédl z otevĜeného okna
na svoje krásné lesy, které dole hluboko pod
hradem nabízely rozkošnou kratochvíli výbČrem své bohaté zvČĜe.“ Roku 1530 v zápisu
o vlastnictví Kunratic pro Václava Zimu
z Novosedel si král Ferdinad I. sice ponechává k užívání louky, ...a což se lesĤv dotýþe,
tČch nemá Václav Zima nic prodávati, než
má v nich zajíce honiti a ptáky lapati.
Za panství GolþĤ prožívají po roce 1721
Kunratice rozkvČt. Panský písaĜ kolem roku
1750 zaznamenává: „ZajícĤ pak a koroptví
bez nedostatku a kdyby se to dobĜe observírovalo a na to zvláštní zĜetel byl, mohli by se
i bažanti pĜivésti a rozmnožiti.“ PísaĜ dále
uvádí, že „kolem hradu bylo velmi mnoho
srn a bylo by jich více, kdyby se paseky dČlaly a mýta nechala zrĤsti.“
PravdČpodobnČ po roce 1801, kdy Kunratice vlastnil rod KorbĤ byla založena bažantnice, ohraniþený lesík urþený k chovu bažantĤ. První bažantnice se zaþínají v ýechách
objevovat již od 11. století. Kunratická je
vyznaþena na historické mapČ z roku 1841.
Musela vzniknout mezi rokem 1750, kdy si
jí tolik panský písaĜ pĜál a letopoþtem uvedeným na mapČ. Její tvar a rozloha se témČĜ
shoduje s mapou z roku 2008. Na staré mapČ
je obklopena poli a na nové již zástavbou.
Dva památné duby letní v dnešní Bažantnici
(v prodloužení Lišovické ulice a u mĤstku)
jsou staré pĜibližnČ 150í200 let a patĜí pravdČpodobnČ k pĤvodním.

Bažantnice na mapě z roku 1841 obklopena poli.
PĜeskoþme do 40. let 20. století. KronikáĜ
Mysliveckého sdružení Šeberov, pod které
nyní kunratiþtí myslivci patĜí, pan ing. Milan
Egner, vypráví: „Honitba v Kunraticích
byla dĜíve souþástí velkostatku, patĜícímu
do roku 1945 Ing. Karlu Korbovi. V posledních letech vlastnictví byla Ĝízena lesmistrem Heinrichem Ludwigem. Bylo zde dost
zvČĜe a dobré úlovky poskytovala hlavnČ
bažantnice, kde se roþnČ stĜílelo prĤmČrnČ
400 bažantĤ. 80 zajícĤ a 80 divokých králíkĤ. Po roce 1945 provozovala zdejší myslivost Honební spoleþnost TetĜev, složená
pĜedevším z kunratických myslivcĤ. PĜedsedou byl pan Beran, poštovní zamČstnanec,
mysliveckým jednatelem pan Šimáþek, Ĝezník a jednatelem pan Banseth. ýleny pánové Burian, ýelikovský, Kabelka, Kahoun,
Klíma, Mašek, SkĜivan, Smolík, Rudolský,
Zavadil a další. Roku 1949 se þleny stávají
Miloslav ýumpelík a Ing. Rudolf Egner. 18.
a 19. záĜí téhož roku napĜíklad konal spolek
TetĜev hon na koroptve.
Spolek TetĜev zaniká roku 1951 a podle
nového zákona o myslivosti þ. 225/47 Sb.
je pĜi místním JZD (Jednotné zemČdČlské
družstvo) utvoĜena Lidová myslivecká spoleþnost. Jejími þleny se stali pánové Brabec, pĜedseda, Bohata, ýelikovský, Hrubý,

Bažantnice na mapě z roku 2008 uprostřed zástavby.
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Ing. Egner, Mašek, Reizenthaler a další. Po
roce 1955 dochází k další reorganizaci myslivosti a název místní myslivecké spoleþnosti
je LMS Racek Kunratice. PĜedsedou se stává pan BedĜich Reizentaler (bývalý majitel
a pozdČji vedoucí kunratické cukrárny na
námČstí), jednatelem Ing. Rudolf Egner
a þleny pánové Josef a Timek Brabcovi, Václav a Miloslav ýumpelíkovi, Junek, Kubela,
MinaĜík, Premauer, Šebek a další. SchĤze
a poslední leþe se konaly v dnes již zaniklé
restauraci U ŠebkĤ v ulici K Verneráku. 26.
kvČtna vydal MNV (Místní národní výbor)
v Kunraticích u Prahy doporuþení spoleþnosti Racek k zapojení kunratického lesa do
revíru myslivecké spoleþnosti s odĤvodnČním, že myslivecká spoleþnost Kablo HostivaĜ, které les doposud náležel, se o zvČĜ
v lese málo stará.
V letech þinnosti LMS Racek se na katastru
Kunratic roþnČ prĤmČrnČ lovilo 150 koroptví, 80 bažantĤ a 120 zajícĤ. Také se provádČl odchyt živých zajícĤ pomocí sítí. LMS
Racek zanikl 31. prosince 1962 neboĢ díky
pokraþující výstavbČ v Kunraticích již honitba nemČla zákonem pĜedepsanou výmČru
500 ha. Honební pozemky byly rozdČleny
do honiteb MS (Myslivecká spoleþnost)
Chodov, HrnþíĜe a Písnice, do kterých se
rozdČlili i þlenové zaniklé LMS Racek Kunratice. Myslivecké sdružení HrnþíĜe zahájilo
þinnost 1. ledna 1963 pĜevzetím nČkterých
zaniklých sdružení tehdejšího okresu Praha-západ s výmČrou honebních plochy 1547
ha. Do sdružení vstoupila Ĝada kunratických
myslivcĤ. Pánové Miloslav, Václav a Jaroslav ýumpelíkové, ýelikovský, Egnerové
Rudolf st., Rudolf ml. a Milan, Junek, pČstitel rĤží Macháþek, Mann, MinaĜík, Pipek,
Premauer, Šebek a další. Sdružení ukonþilo
þinnost roku 1982.
1. ledna 1983 byla další reorganizace
myslivosti. Vzniká MS Jesenice s výmČrou
honební plochy 1990 ha, ve kterém zastávali
pĜední funkce kunratiþtí myslivci. PĜedsedou
je Jan Pipek, hospodáĜem Miloslav ýumpelík a jednatelem Ing. Rudolf Egner st. ýinnost MS Jesenice byla ukonþena 27. bĜezna
1993 a vzniká MS Šeberov, které pracuje
Kunratický zpravodaj 1/2014
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dodnes. Honitba souþasných myslivcĤ zasahuje do katastrĤ Mý Kunratice, Mý Šeberov a PrĤhonic vþetnČ PrĤhonického parku
a má rozlohu 793 ha. Z celkového poþtu 26
þlenĤ sdružení je 12 z Kunratic. PĜedsedou
je pan Václav Macháþek st. Do loĖského
roku vykonával funkci mysliveckého hospodáĜe pan Miloslav ýumpelík.“
Myslivecky žít neznamená jen nosit zelený klobouk, pušku pĜes rameno. Je tĜeba
peþovat po celý rok o zvČĜ, v zimČ pĜikrmovat. Jednu z þinností pĜiblížil þtenáĜĤm Kunratický zpravodaj v þísle 4/2001 v rozhovoru s dnešním pĜedsedou panem Václavem
Macháþkem. Vyjímáme: „V dobČ snĤšky
kachen (Anas platyrhynchos) vybírají kunratiþtí myslivci mezi Kunraticemi a Šeberovem vejce z ohrožených hnízd. V domácích
líhních se za þtyĜi týdny vylíhnou malé kachniþky, které pak myslivci doma odchovají
a po pČti týdnech vypustí do rybníka. Na
jednoho myslivce pĜipadne asi 80 kusĤ.“
Pokud se podíváte na pĜíjmení nČkterých
þlenĤ jako ýumpelík, Egner nebo Macháþek, zjistíte, že se tyto rodiny myslivosti
v Kunraticích vČnují minimálnČ po dvČ
generace. Myslivci poĜádají slavné plesy
v Kunraticích i okolí, kdy v bohatých tombolách nechybČjí ani zajíci þi bažanti. Kdo
vyhraje bažanta nebo zajíce, má pozdČji þasto starost, jak že se má vlastnČ správnČ stáhnout zajíc nebo oškubat bažant. MyslivcĤm
nejen z Kunratic se postupnČ daĜí obnovovat
tradice a zvyky spojené s lovem a myslivostí. Vedle starých tradic vznikají i nové. Loni
v listopadu se konala v kunratickém kostele
sv. Jakuba Staršího díky spolupráci Mysliveckého sdružení SvČtice a farnosti Kunratice již druhá mše svatá k poctČ svatého
Huberta, patrona myslivcĤ.
Bohužel dnes je Kunratický les a Bažantnice spíše þetnČ navštČvovaným parkem
s volnČ pobíhajícími psy. To zajícĤm, bažantĤm a srnþí zvČĜi moc nesvČdþí, a tak se stČhují jinam. Les i Bažantnice jsou obklopeny
zástavbou. Nebude dlouho trvat a poslední
vhodné plochy zmizí úplnČ.
(my)

Klub seniorů v roce 2013
Uplynulý rok 2013 byl v Klubu seniorĤ
v Praze-Kunraticích opČt bohatý na þinnost.
Péþí klubu bylo uspoĜádáno dvanáct akcí,
z nichž je tĜeba uvést vlastivČdný zájezd
do ýervené Lhoty, Chýnova a Tábora,
pĜednášku Jany Kváþové o novém obþanském zákoníku, besedy s MUDr. Borkovou
o správné výživČ a oþkování, oslava MDŽ
(Mezinárodní den žen). Následovaly pĜednáška Kunratická výroþí zakonþená na 3
a besedy na téma Jak znáte Kunratice, doplnČnou dokumenty nebo o nové knize Kunratice v bČhu þasu. K uctČní památky padlých
v kvČtnových dnech roku 1945 se konal na
místním hĜbitovČ pietní akt. V pĜedvánoþní
dobČ se uskuteþnilo posezení þlenĤ s funkcionáĜi Ústavu sociálních služeb Prahy 4
a Mý Praha-Kunratice. Péþí Ústavu sociálKunratický zpravodaj 1/2014

ních služeb (USS) Praha 4 vyslechli þlenové klubu pĜednášky prof. Linharta na téma
ýernomoĜské pláže, Mnichov a Norimberk,
Praha známá i neznámá a Ing. Hrdliþky Bílá
hora. NČkteĜí þlenové klubu navštČvovali
také akce USS poĜádané v jeho areálu nebo
koncerty a divadelní pĜedstavení v Praze
díky péþi tohoto ústavu.
ZúþastĖovali jsme se také akcí poĜádaných kunratickou radnicí. Dne matek, Dne
seniorĤ, koncertu violoncellisty Mgr. Strašila, houslisty Mgr. ýepického nebo pĜednášek na témata Vánoce a povánoþní období PhDr. VavĜincové a Aleny a Jaroslava
KlempíĜových Od grónských EskymákĤ až
do Kunratic. NechybČli jsme ani na výstavČ
hub a jiĜinek nebo u vánoþního aranžování
kvČtin. ýlenové klubu jsou vdČþni také za
to, že jim Mý Praha-Kunratice umožnilo
úþastnit se díky dopravČ nČkterých þlenĤ
až na místo slavnostního otevĜení mostu
a opravených zĜícenin Nového hradu spojeného s pĜedstavením nové knihy Kunratice
v bČhu þasu veĜejnosti.
ZávČrem chci podČkovat vedoucím pracovníkĤm Mý Praha-Kunratice a USS Praha
4, paní MUDr. Borkové a paní JanČ Kváþové a všem þlenĤm klubu, kteĜí se jakýmkoliv zpĤsobem podíleli na naši úspČšné práci
v roce 2013. RovnČž rádi pĜivítáme nové
þleny Klubu seniorĤ.
Ing. ZdenČk Zeman, vedoucí klubu

Jak vytvořit útulný domov
PĜímo na hranicích Kunratic a Vestce ve
VídeĖské ulici, po pravé stranČ pĜed výjezdem na Pražský okruh v blízkosti místa
nazývaném U Studánky, se nachází prosklená hranatá budova s italským nápisem
Casamoderna. Název je složen ze dvou italských slov casa a moderna (þti káza modérna). Jak je v pĜekládání nápisu do barvité
þeštiny obvyklé, lze použít nČkolik významĤ. Moderní dĤm, moderní domov, moderní obydlí. Protože je zvykem Kunratického
zpravodaje napsat o novČ inzerující ÞrmČ
trochu více, využil jsem pozvání s cílem
dozvČdČt se nČco více než to, co mĤže pĜinést strohý inzerát. O þinnosti Þrmy hovoĜí
paní Pavlína Rampachová-Valdová, designérka: „Spoleþnost Casamoderna vznikla
propojením mnohaletých zkušeností v oblastech italského designu interiérĤ, výroby atypických interiérĤ a montáží podlahových
krytin. Na ploše našeho 250 metrového
showroomu zákazníci najdou italské sedací
soupravy prestižních znaþek. Silným pilíĜem
naší nabídky je výroba interiérĤ na míru jak
bytových, tak komerþních sesterské Þrmy
JSJ Šesták-interiéry, která má za sebou 23
let trvání.
Poradíme s výbČrem podlahy zamČĜíme,
položíme, vyrobíme typické i atypické prvky,
navrhneme doplĖky, dekoraþní látky, tapety,
sladíme celek. Ve Vašem interiéru obsáhneme celých 360°. Zkrátka interiér na klíþ,
od podlahy, se vším všudy, ušitý na míru
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vašim pĜedstavám i vaší „kapse“ tak, aby
byl váš domov praktický a útulný. PĜitom
však respektujeme váš názor, vaše potĜeby
i pĜání. Naše poradenství získává reálnou
pĜedstavu ve vymodelování interiérového
konceptu. V dnešní dobČ 3D návrhy patĜí
do standardní nabídky a zákazník má aspoĖ
možnost si návrh prohlédnout v souvislostech ještČ pĜed realizací a tím se vyhnout
zbyteþným chybám. Pokud návrh realizujeme, provádíme i stavební dohled, aby bylo
vše provedeno tak, jak se patĜí. Neznamená
to však, že není možné u nás využít jen dílþích služeb, jako zakoupit samostatnČ tĜeba
jen sedací soupravu, krásnou dĜevČnou þi
laminátovou podlahu nebo pracovní stĤl
vyrobený na míru do urþitého prostoru.“
Další podrobnosti na www.casamoderna.cz.
(my)

Hostince v Kunraticích (8/3)
Lokál U Zavadilů
Lokál oslavil koncem ledna první narozeniny. Vede si na rozdíl od svého krátce pĤsobícího pĜedchĤdce mnohem lépe a protože
je jakákoliv místní hospoda stĜedem zájmu
všeho obyvatelstva, zeptali jsme se pana
Marka Zákona, jednoho ze spolumajitelĤ
Lokálu, na první rok pĤsobení: „Do Kunratic se nám podaĜilo zapadnout. Máme již
svoje štamgasty a tČší nás, že si k nám zvykli chodit na peþlivČ ošetĜené pivo a þerstvČ
navaĜené jídlo nejen místní. Na pĜání vám
tady i pĜipravíme jakékoliv vaše oblíbené
jídlo, staþí dát vþas vČdČt dopĜedu. PĜes
poledne se vaĜí expres jídla, hotovky. Ta se
dostávají k hostovi do pČti minut od objednání. ýasto dĜíve než pití. V cenČ expres
jídel, která se pohybuje okolo stokoruny,
je polévka. Snažíme se, aby v denní nabídce byla klasická omáþka, guláš a peþenČ.
NČkolikrát týdnČ zaĜazujeme vnitĜnosti, mleté maso a sladké jídlo.“
ŠéfkuchaĜ Jan Martínek dodává: „Jídla vaĜíme z þerstvých surovin a troufáme
si tvrdit, že jsou kvalitní jako doma. Jsme
zamČĜeni na klasickou podobu þeské kuchynČ. VaĜíme s máslem, sádlem a smetanou,
ovšem v takové míĜe, aby se dala jíst naše
jídla dennČ.“
PilíĜem každé hospody je samozĜejmČ pivo. Pan Lukáš Svoboda, mistr svČta
v þepování piva, je za kvalitu piva zodpovČdný nejen v Kunraticích, ale i v celé síti
LokálĤ. „SamozĜejmostí, na kterou si již
hosté všech našich LokálĤ zvykli, je peþlivČ
ošetĜené pivo. Do sklenic k hostovi putuje
z tankĤ a od výþepu nejkratší možnou cestou. Zakládáme si i na tom, jak je naservírované.“
ZávČrem pan Marek Zákon ještČ dodává:
„Záleží nám na tom, aby se naše hospoda
stala souþástí Kunratic. Loni jsme pĜispČli
místnímu Sokolu na organizaci Kunratického dne dČtí a postarali se i o obþerstvení na
80. roþníku Velké kunratické.“
Šárka Hamanová

Historie
Pozdrav
z kunratického zámku
SbČratelství je získávání urþitého druhu
pĜedmČtĤ, popĜípadČ i zážitkĤ s nimi spojených a jejich uchovávání ve sbírce. Sbírá
se všechno možné i nemožné, existují rĤzné
sbČratelské obory. VČtšina kvalitních sbírek
se stala základem pro vznik profesionálních muzeí. Díky sbČratelĤm nebo i tČm, co
uchovávají pouze jednotlivé fotograÞe nebo
dokumenty se mĤžeme þasto i v našem þasopise seznámit s minulostí. Nebo také s dávno
zapomenutými pĜíbČhy.
Jedním ze sbČratelských oborĤ je Þlokartie, sbírání pohlednic. Docela slušnou sbírku
vlastní manželé Ivan a Hana Benešovi z Kunratic v poþtu pĜibližnČ 55 tisíc kusĤ. Jak se
v tom vyznají? VysvČtluje pan Ivan Beneš:
„Pohlednice jsou rozdČleny podle rĤzných
témat. Cizina, ýechy, kvČtiny, Velikonoce,
Vánoce, betlémy, obrazy a ještČ mnohých
dalších. Jsou uloženy bućto v albech oboustrannČ zasunuté v plastových kapsách, aby
se mohly hezky prohlížet nebo podle abecedy
ve velkém poĜadaþi s tĜiceti šuplíky po 1500
kusech. Vlastníme také pohlednice v rĤzných
nestandardních rozmČrech. Kulaté, velké
nebo naopak malé þi všelijak tvarované.
NČkolik námČtĤ je úzce specializovaných
jako napĜíklad pohledy pocházející z Kunratic. DĤležité jsou i pĜíbČhy nebo prostá sdČlení ze zadních stran. A jelikož bývají opatĜeny
i známkami a razítky, mají význam i pro sbČratele z jiných oborĤ.“
Jeden z pĜíbČhĤ vám mĤžeme nabídnout.
ýíslo 6/2012 Kunratického zpravodaje pĜineslo þlánek O ztrátČ mého rodištČ od syna
posledního barona Korba, Alexandra Korba-

Weideheima. V jedné þásti popisuje internaci
rodiny v kvČtnu 1945: „...dohromady jsme
byli þtyĜi dČti, matka a sedmdesátiletá teta.
Zaslechl jsem, že správce zemČdČlského podniku v PrĤhonicích hledá nČjaké osoby pro
práci na ĜepČ a svozu úrody. Po domluvČ nás
správce vzal vþetnČ tety s sebou. Naše sedmdesátiletá teta už nebyla takovýchto prací
schopna, a tak zĤstávala doma a dČlala prakticky domácí služku.“
Kdo byla zmiĖovaná teta? Vypráví paní
Hana Benešová: „Koupila jsem docela
obyþejný pohled manželovi k narozeninám.
Kunratický zámek. Pro sbČratele nemá
významnou cenu. Ale tato pohlednice, kterou napsala v listopadu 1901 paní, možná
sleþna Marietta Battaglia (1875í1946), už
kouzlo a význam má. Posílá pozdrav svému
pĜíteli, známému nebo milému Ing. Mayerovi
na zámek do Tažovic, malé vesniþky v okrese
Strakonice.
Marietta Battaglia (1875í1946) jezdila
do Kunratic velice þasto, byla totiž pĜíbuzná
barona Korba z Weidenheimu. Kdysi dávno
vysílali v rádiu poĜad A léta bČží, vážení a já
zaslechla rozhovor s paní baronkou Blankou
Battaglia (1911–2005). Jméno Battaglia jsem
pĜece již nČkde vidČla, nebo slyšela. Proto mČ
povídání upoutalo. Moje babiþka paní StĜíšková byla kdysi školnice v kunratické škole
a po vyhnání rodiny barona Korba ze zámku
v roce 1945 jí byly dány „nepotĜebné zámecké papíry a písemnosti“ na spálení do školy,
do kotelny. Babiþce bylo líto dvou tlustých
knih, a tak je uložila doma na pĤdu.
Jednoho dne jsem si v nich zaþala listovat
a zjistila, že jsou to knihy návštČv a telegramĤ ze zámku od roku 1913 do 1945. A tam
bylo to zajímavé jméno Battaglia, tam se

podpisovala rodina BattagliĤ, malá Blanka
a její bratr Christian a teta Marietta. A tak
jsem napsala do Bratronic na zámek. Paní
baronka Blanka, celá nadšená, odepsala. PĜála si, aby se tyto jediné dochované
pĜedmČty dostaly zpČt k majitelĤm, kteĜí žijí
ve Vídni. Což se také stalo. Tento drobný
nález byl pro nČ velké pĜekvapení. A jak byli
Battagliové pĜíbuzní s kunratickými Korby
z Weidenheimu? Babiþka Blanky z Bratronic
Henriette (1832–1897) byla dvakrát vdaná.
Z prvního manželství mČla dceru Carolu Enis
a ta se vdala za Ludwiga Korba z Weidenheimu. Z druhého sĖatku mČla naši pisatelku
pohlednice Mariettu a syna Quida Battaglia
(1873í1962), otce zmiĖované Blanky z Bratronic. Její bratr Christian (1914–1992) byl
náš významný cyklista, paní Blanka jezdila
na kole také. Spisovatel Ota Pavel o nich napsal povídku Baroni na kolech, i když podle
paní baronky trochu smyšlenou neboĢ ne vše
byla úplnČ pravda.“ Korbova teta Marietta
Battaglia zemĜela v Praze v roce 1946.
Na obrázku vidíte obyþejnou pohlednici,
kterou poslala roku 1901 šestadvacetiletá
Marietta svému pĜíteli, známému, milému…
A my víme, kdo byla ta sedmdesátiletá teta,
o které se zmiĖuje Alexander Korb-Weidenheim.
(my)

Dokumenty
z běžného života (3)
Pozvánka na smČnu na pomoc maćarskému lidu v Kunraticích z listopadu se
vztahuje k událostem z roku 1956. OÞciálnČ se o nich u nás mluvilo tak, jak je uvedeno na pozvánce na brigádu. Vše ale bylo
jinak. Teror, násilné zavádČní družstevnictví
a absurdní zásahy do ekonomiky pĜivedly

Pozdrav ze 2. listopadu 1901 (sbírka pohlednic manželů Benešových).
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Historie
Maćarsko bČhem sedmileté komunistické
moci k úpadku. Na popravištích i v kriminálech skonþily tisíce lidí.
23. Ĝíjna 1956 se maćarská spoleþnost
vzbouĜila. ýtvrtého listopadu ale vjelo do
Maćarska, zvláštČ do Budapešti, dva tisíce
sovČtských tankĤ podporovaných pČchotou
a letectvem. V Budapešti i v jiných mČstech se odehrávaly zuĜivé boje. V každé ulici
byla série barikád, každý dĤm se zmČnil na
pevnost. Protikomunistické povstání utopila
sovČtská armáda v krvi. Jako osmiletý chlapec se bojĤ se svým otcem zúþastnil i populární maćarský herec György Cserhalmi,
u nás známý z Þlmu Želary, ve kterém po
boku Ani Geislerové ztvárnil druhou hlavní
roli. „Nikdo se RusĤm nechtČl vzdát. Když
na barikádČ padli dospČlí, tak nastoupily
dČti. Naše barikáda stála v horní þásti ulice.
Když nastalo krátké pĜímČĜí uprostĜed boje,
vzali jsme nádoby s vazelínou a tou jsme
mazali dlažební kostky. Tanky po takto upravené dlažbČ nemohly vyjet nahoru. Barikádu
jsme bránili nČkolik dní, ale vojenské pĜesile
jsme nemohli vzdorovat. NČkterým chlapcĤm se podaĜilo uprchnout. Ti, které Rusové
zajali, byli postaveni pĜed soud a komunistickou justicí byli odsouzeni k smrti. Protože
nebyli plnoletí, internovali je do speciálních
lágrĤ. Popraveni byli v okamžiku, kdy se
dožili osmnácti let.“

V bojích padlo více než tĜi tisíce MaćarĤ,
šestnáct tisíc bylo zranČno. DvČ stČ tisíc lidí
uprchlo do emigrace. Po rozdrcení povstání
mnohonásobnou vojenskou pĜesilou zaþala
na území Maćarska nová vlna teroru, který
pod ochranou sovČtských vojsk rozpoutala
vláda Jánose Kádára. 400 lidí bylo popraveno, stovky pĜedevším mladých lidí byly
deportovány do SSSR (Svaz sovČtských

socialistických republik) a mnoho zajatcĤ
bez rozsudku ihned popraveno.
23. Ĝíjna 1989, v den výroþí povstání,
vyhlásil slavnostnČ maćarský prezident
Mátyás SzĦrös svobodnou Maćarskou
republiku. Za necelý mČsíc se doþkalo
i ýeskoslovensko. Maćarské povstání bylo
tehdy i nadČjí pro nás, ale sympatie se nikdo
neodvážil vyjádĜit na veĜejnosti.
(my)

Inzerce

Agentura MADLENKA
Specialista na úklid domácností
Zajistíme pravidelný i jednorázový úklid spolehlivou hospodyní.
Milé dámy, také se Vám krabatí þelo pĜi pĜedstavČ jarního úklidu?
Milí pánové, nebyli byste radČji, kdyby se partnerka vČnovala Vám
místo vysavaþi a prachovce? Pak si najmČte na úklid odborníky
a vČnujte se radČji sami sobČ a svým blízkým!

Vymáhání pohledávek,
náhrady škody

info@agenturamadlenka.cz
WWW.AGENTURAMADLENKA.CZ
Do 15. 3. 2014 sleva 5%
na první pravidelný úklid!!!
Uklidíme rychle, spolehlivČ
a za ceny více než pĜíznivé!

Dvě až tři návštěvy denně, běžná péče.
Bydlí nedaleko centra Kunratic.
Odměna dle dohody.
Prosím volejte na 602 288 357
Kunratický zpravodaj 1/2014

Komplexní právní služby
v oblasti nemovitostí:
prodej, nájem, vyklizení,
poradenství družstvům a SVJ
Rodinné právo:
rozvody, úprava výchovy dětí

Telefon: 604 894 469

Hledám pečovatele
nebo pečovatelku ke staršímu pánovi.

Advokátní kancelář Mgr. Julie Pítrová,
nově se sídlem v Kunraticích

Poskytování právních služeb
podnikatelům, zakládání obchodních
společností, tvorba smluvní
dokumentace, likvidace
Zastoupení v řízení před soudy
v civilních a trestních kauzách,
zastoupení před orgány státní správy
včetně řízení o přestupcích apod.

Advokátka
JUDr. Eva Brown
právo občanské a rodinné, rozvody, smlouvy,
byty, nemovitosti, úschovy

Tel: 603 835 609

www.advocate-brown.eu
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Konzultace k novému občanskému
zákoníku.
Kontakt:
Kudeříkové 1103/11a, Praha 4
+420 216 216 477
+420 604 898 123
e-mail: pitrova@akpitrova.cz

Inzerce


 

K Libuši 5/22
148 00 Praha 4 - Kunratice
tel.:
+420 603 853 016
e-mail: lacalma@salone.cz
web: www.salone.cz

"Do naší práce
vkládáme srdce"

Soukromá
základní škola

Otevírá v září 2014
1. stupeň základní školy

Zeměkoule otevřela své brány
dětem od září 2013 v nové budově
Přijďte se k nám kdykoliv podívat a strávitit
emné dopoledne
s dětmi a učiteli příjemné

V případě zájmu nás kontaktujte
v ulici K Zeleným domkům 178, Kunratice

řen
Pro školáky máme otevřen
pondělní odpolední
anglický klub

zs-compass@zs-compass.
mpass.cz

-

- 420 778 017 838
www.zs-compass.cz

-

K Zeleným domkům 176, Kunratice
www.mszemekoule.cz, -420 724 339 280
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Inzerce
Fakultní zdravotnické zařízení THERAP-TILIA
poskytuje ve své ordinaci v Praze 4 – Kunraticích, K Zeleným domkům 26a/1435 (dům
s chráněnými byty) vedle komplexní rehabilitační péče (léčebný tělocvik, reflexní terapie, masáže, elektroterapie, magnetoterapie,
rašelina) i nejmodernější léčbu vysokovýkonným terapeutickým laserem jako jediné
zdravotnické pracoviště v Praze. Smlouvy se
všemi zdravotními pojišťovnami, je možné
se objednat i bez doporučení lékaře, osobně
nebo telefonicky na čísle 736 623 678 nebo
244 403 351.

Kanalizační
přípojky
(revizní šachta, přepojení,
zemní práce) od 25000 Kč

Zemní a stavební práce,
základy objektů, izolované jímky,
bazény, izolace spodní části
staveb, sanační omítky,
zateplovací systémy,
fasádní nátěry.

Baugips, spol.s.r.o.
K Zeleným domkům 520/1,
Praha 4–Kunratice

mobil: 603 852 432
e-mail : baugips@baugips.sro.cz
Rekonstrukce staveb, bytů,
výměna oken a dveří,
podlahy betonové, laminátové
i dřevěné, obklady,
dlažby, malby, nátěry.

PEDIKOMA
PEDIKÚRA, KOSMETIKA, MASÁŽE
Tereza Vojtová

K Zeleným domkům 1435/26a
Praha 4 – Kunratice
Tel.: 605457412
Nově provádíme:
Suchou pedikúru 300,Kombinovanou pedikúru 350,Rovnátka na nehty tzv. Nehtové špony:
I. návštěva + konzultace 450,II. a každá další návštěva 350,www.pedikoma.cz
Vydává Úřad MČ Praha-Kunratice. Uzávěrka 31. ledna 2014.
Redakční rada: Ing. Svatomír Mydlarčík (předseda a šéfredaktor, autor článků a fotograﬁí pod zkratkou my),
Ing. Lenka Alinčová, Petra Hilmarová, Ivan Hýža, Ing. arch. Ivana Kabelová, Martin Preiss, Jitka Voříšková.
Jazyková redaktorka : Mgr. Iva Janečková. Graﬁcká úprava: Jan Jílek.
Neoznačené obrázky převzaty z volně přístupných zdrojů.
Rozměry a cena inzerce: obdélníky 123 x 63,5 mm nebo 90,7 x 130 mm 1000 Kč, 59,5 x 130 mm 800 Kč,
90,7 x 63,5 mm 700 Kč, každý menší inzerát nebo řádková inzerce 500 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
Telefon 244 102 214, fax 244 913 900. E-mail: info@praha-kunratice..cz; www.praha-kunratice.cz .
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem registrace MKČR E 13344. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Založeno 1992, ročník XXIII. Náklad 3800 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v únoru 2014. Zdarma.
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