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Vážení  tená!i, 
dovolte, abych vám 

úvodem ješt  jednou 
pop!ála hodn  zdraví 
a úsp ch" v letošním 
roce, a to za sebe, za 
#leny zastupitelstva 
i za všechny zam st-
nance Ú!adu M$ Praha-Kunratice. Dále 
bych cht la stejn  jako v n kolika posled-
ních letech za všechny kunratické ob#a-
ny, ale i ostatní, kte!í navštívili váno#ní 
Kunratice, pod kovat spole#nostem S. O. 
S. Dekorace za zap"j#ení a montáž váno#-
ního osv tlení a Eltodo za odpušt ní pro-
nájmu stožár" ve!ejného osv tlení. Ob  
spole#nosti se zasloužily o to, že jsme si 
váno#ní atmosféru v Kunraticích opravdu 
užili. Musím pod kovat ale i místní far-
nosti a základní um lecké škole za zajiš-
t ní váno#ních koncert" v kostele Svatého 
Jakuba Staršího, Základní škole Kunratice 
za uspo!ádání váno#ních trh" v ZŠ a Þ r-
mám Avethorn a Moris design za váno#ní 
trhy na nádvo!í kunratického zámku. Vím, 
že rozsahu váno#ních trh" na Starom st-
ském nám stí nikdy nedosáhneme, je ale 
ur#it  p!íjemné, po!ádáme-li n co i u nás. 
Vážím si toho, že se n kdo do podobných 
akcí s nejistým Þ nan#ním výsledkem pus-
tí. Všichni bychom m li podobné akce 
podporovat svou ú#astí.

O p!íjemné p!ekvapení se koncem roku 
postarala Þ rma Pohoda Team, a. s. (p"vod-
n  pod názvem S. O. S Dekorace a pozd -
ji Leisure and comfort beach, a. s.), která 
se koncem lo%ského roku stala novým 
nájemcem koupališt  Šeberák. 5. prosin-
ce 2009 zde otev!ela ob#erstvení Café 
Na dn . Opravdu jsme ne#ekali, že objekt 
zprovozní tak rychle a navíc v zimním 
období. Bohužel jsme se na p!elomu roku 
do#kali i n kterých nep!íjemných p!ekva-
pení, zejména vypušt ní rybníka Šeberák 
a nadstandardní sn hové nadílky. O tom 
se ale do#tete v dalších p!ísp vcích paní 
Alin#ové a pán" Chalupy a Mydlar#íka.

Granty

Zaznamenali jsme úsp ch na samém 
za#átku letošního roku. Byla nám schvá-
lena žádost o p!ísp vek z fondu MŽP 

(Ministerstva životního prost!edí) na foto-
voltaické za!ízení na st!eše Základní školy 
Kunratice. Te& nás tedy #eká zpracování 
podrobného projektu, povolovací !ízení, 
podpis smlouvy a výb r zhotovitele. 

O dva nové granty jsme požádali v rám-
ci grantového !ízení na podporu projekt" 
ke zlepšení stavu životního prost!edí Hl. 
m. Prahy pro rok 2010. Jeden se týká z!í-
zení náhradního vodního zdroje pro ryb-
ník Ohrada (viz m"j p!ísp vek v KZ #. 
5/2009). Druhý se týká zapojení Kunratic 
do programu na místní a regionální úrov-
ni, Místní Agenda 21. Program v souladu 
s dokumentem OSN napomáhá udržitel-
nému rozvoji na Zemi ve 21. století. 
Zapojením do MA 21 dojde k prohlou-
bení spolupráce M$ s ob#any a organi-
zacemi. Kunratice získají možnost #erpat 
menší Þ nan#ní #ástky na projekty souvi-
sející se zlepšením životního prost!edí.

Velmi p kného úsp chu dosáhlo ob#an-
ské sdružení Rozvoj Zeleného údolí Praha 
4. Získalo 150 tis. K# od Dobro#inného 
fondu Þ rmy Philip Moris $R v rámci pro-
gramu „300 tisíc pro aktivní život Prahy“. 
Projekt, který OS nazvalo „Zelené Zelené 
údolí“, má za aktivního p!isp ní obyvatel 
zlepšit životní podmínky v této #ásti Kun-
ratic. 

Územní plán

Od 2. listopadu do 9. prosince 2009 
jste se na n kolika místech mohli sezná-
mit s konceptem nového Územního plá-
nu Prahy. Mnoho z vás této p!íležitosti 
využilo a k zám r"m m sta se vyjád!ilo. 
Celkem bylo podáno p!ibližn  6,5 tisíce 
p!ipomínek a námitek. Po#et p!ipomínek 
týkajících se Kunratic nám zatím není 
znám. Práce na novém územním plánu 
budou pokra#ovat zpracováním námitek 
a p!ipomínek v souladu se stavebním 
zákonem, což se odhaduje na n kolik 
m síc". Poté budou následovat práce na 
dalším stupni územního plánu, tj. návrhu. 
Projednávání podléhá stejné procedu!e 
jako u konceptu. Bude probíhat doha-
dovací !ízení s dot#enými orgány stát-
ní správy, zástupci samospráv, ale také 
s vámi, ve!ejností. Proces bude ukon#en 
až vydáním nového územního plánu již 

nov  ustanoveným Zastupitelstvem hlav-
ního m sta Prahy.

Probíhající akce

V sou#asné dob  p!ipravujeme rozpo#et 
M$ na rok 2010, rekonstrukci a p!ístavbu 
školní jídelny, p!estavbu kašny v obyt-
ném souboru Flora, zm nu hranic m st-
ské #ásti, rekonstrukci ulic K Zeleným 
domk"m, Gol#ova, Volarská a K Betáni. 
Vyhledáváme pozemky pro alternativní 
umíst ní fotbalového areálu. P!ed dokon-
#ením je stavba splaškové kanalizace na 
jihu Kunratic, rekonstrukce podkroví #. p. 
24 a orienta#ní systém p!i ulicích K Libu-
ši a K Šeberáku. Zahájili jsme p!ípravu 
rekonstrukce koupališt  Severák, o jejíž 
podob  vás budeme informovat. Chys-
táme instalaci orienta#ního systému p!i 
Víde%ské ulici. Nastal také posun v p!í-
prav  stavby chodníku podél komunikace 
U Kunratického lesa, na který již netrp -
liv  #ekají zdravotn  postižení obyvatelé 
blízkého Domu zvláštního ur#ení. M$ 
vyjednala sm nu pozemku pro chodník, 
který byl v soukromém vlastnictví za 
pozemek ve vlastnictví M$. Nyní již p!í-
prav  stavby chodníku nic nebrání. 

 Ing. arch. Ivana Kabelová

Zastupitelstvo–Úřad MČ

Vánoční výzdoba s lednovým sněhem
(foto ing. Alinčová).

Zimní úklid cest a chodníků

Letošní zima nám po delší dob  uká-
zala drsnou tvá!. Napadlo tolik sn hu, 
jako již dlouho ne. Ze sn hové kala-
mity v Praze m ly radost d ti, sá%ka!i 
a b žka!i, ale nám sníh zp"sobil mno-
ho starostí. Naše m stská #ást má ve  
správ  32 km komunikací v centrální 
#ásti Kunratic. O ty jsme se starali dle 
našich Þ nan#ních možností, i když pod-
le vyhlášky hl. m. Prahy #. 45/1997 Sb. 

je M$ Praha-Kunratice povinna udržo-
vat sch"dnost a sjízdnost pouze sedmi 
ulic ve staré zástavb .

Podél páte!ních komunikací jsme 
udržovali pr"chodné chodníky. Bohužel 
vlastníci komunikací a chodník" na 
obou kunratických obytných souborech 
totáln  zklamali, a to i p!es naše neustá-
lé urgence. Byli jsme zavaleni telefony 
s žádostmi, a' tam uklidíme, ale to my 
#init nem"žeme. Obytný soubor Flora 
postavilo Hl. m. Praha. Má zde ve své 

správ  n kolik bytových dom" a všech-
ny chodníky a komunikace. To znamená, 
že jejich úklid má zajiš'ovat organizace 
Hl. m. Prahy za tímto ú#elem z!ízená, tj. 
Technická správa komunikací (dále jen 
TSK). Absence jakéhokoliv úklidu ze 
strany TSK p!edevším v okolí domu #. p. 
1255 v ulici Hornomlýnská, kde bydlí asi 
130 zdravotn  postižených lidí, je napro-
sto trestuhodná. Nem"žeme si Þ nan#n  
dovolit uklízet cizí majetek a ani audit, 
který pravideln  kontroluje naše hospo-
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da!ení, by s tím nesouhlasil. Doporu#uji 
ob#an"m z této lokality, aby se v p!ípa-
d  nespokojenosti s úklidem obraceli na 
TSK tel. 244 462 494.

 Stejný problém je i v obytném souboru 
Zelené údolí. Ani komunikace ani chodní-
ky nebyly M stské #ásti Praha-Kunratice 
od vlastníka spole#nosti ORCO (bývalý 
IPB REAL) p!evedeny, a tudíž jí nep!íslu-
ší se o n  starat. Zde doporu#uji obracet se 
na tel. 272 650 340.

 Václav Chalupa, zástupce starostky

Lednový sníh pohledem 
kunratických hasičů

Lednovou sn hovou kalamitu pojmeno-
vali meteorologové Daisy. Sníh na st!e-
chách, st!echýly (rampouchy), popadané 
stromy. Pro hasi#e spousta práce. V Kun-
raticích zasahovala výjezdová jednotka 
Sboru dobrovolných hasi#" Praha-Kun-
ratice v šesti p!ípadech. 11. ledna v 9:09 
spadl v ulici Nad Rybní#ky strom pod 
váhou sn hu do komunikace. Na jeho 
odstran ní jsme použili motorovou pilu. 
12. ledna v 16:29 se díky napadanému 
sn hu nebezpe#n  naklání desetimetrová 
borovice p!es chodník do komunikace. 

Pomocí nastavovacích žeb!ík" a trhacího 
háku tentokrát sta#í odstranit sníh ze stro-
mu. 15. ledna ve 13:19 jednotka likviduje 
v Dom  s chrán nými byty K Zeleným 
domk"m st!echýly (rampouchy) a sn ho-
vé p!evisy ze st!echy a balkon". Pomocí 
seker a ženijního ná!adí. Poprvé v histo-
rii sboru používáme lezecké vybavení. 
Poté ihned p!ejíždíme na adresu K Šebe-
ráku 16, k sokolovn . Z nástavby požár-
ního automobilu odstra%ujeme sekerami 
st!echýly visící nad komunikací. Hrozily 
pádem na automobily, které tam v dob  
cvi#ení b žn  parkují. 17. ledna ve 21:01 
jsme práv  odstranili cca 1,5 m dlouhý 
st!echýl, který se vytvo!il nad chodníkem 
na k!ižovatce ulic D bolínská a K Šebe-
ráku. St!echýl neodolal trhacímu háku 
z nástavby CAS 25. K poslednímu led-
novému p!ípadu vyjíždíme osmnáctého 
v 18:08. Na Nám stí prezidenta Masaryka 
106 odstra%ujeme sn hové p!evisy nad 
vchodem do objektu a chodníkem pomocí 
nastavovacích žeb!ík" a ženijního ná!adí. 

Více fotograÞ í ze zásah" a naší další 
#innosti naleznete na internetových strán-
kách www.sdh-kunratice.cz.

 Jaroslav Pr ša, velitel jednotky

(Uvádíme pouze vybraná usnesení 
Zastupitelstva, podrobn jší informace 
www.praha-kunratice.cz).

20. zasedání 7. 12. 2009

Zastupitelstvo nesouhlasí

se zám rem na stavbu Kulturního centra 
buddhismu na pozemku #. parc. 2373/22 
v k. ú. Kunratice ani s tím související zm -
nou konceptu nového Územního plánu hl. 
m. Prahy. Zám r odporuje dlouhodobým 
koncepcím M$ !ešení daného území pod-
le p!ipomínek k návrhu konceptu nového 
Územního plánu HMP schválených na 
porad  Zastupitelstva M$ Praha-Kunra-
tice v listopadu 2008 a lze p!edpokládat, 
že by neúm rn  zatížil dopravou okolní 
komunika#ní sí'.

Zastupitelstvo schvaluje

úplatný p!evod pozemkových par-
cel parc. #. 2130 o vým !e 204 m², druh 
pozemku vodní plocha-vodní nádrž um -
lá a parc. #. 2128 o vým !e 226 m², druh 
pozemku zastav ná plocha a nádvo!í-zbo-
!eništ  zapsané na LV 1812 v k. ú. Kunra-
tice, za cenu 5 300 K#/m², to je za celko-
vou cenu 2 279 000 K#.

Projednání konceptu územního plánu

M$ Praha-Kunratice po projednání 
konceptu Územního plánu hl. m. Prahy 
v Zastupitelstvu M$ Praha-Kunratice dne 
7. prosince 2009 uplat%uje následující p!i-
pomínky a námitky ke konceptu ÚP hl. m. 
Prahy (podrobnosti na www.praha-kunra-
tice.cz).

21. zasedání 21. 12. 2009

Zastupitelstvo bere na v domí

návrh úpravy rozpo#tu #. 8, p!esun 
v paragrafu 3319 záležitosti kultury.

22. zasedání 25. 1. 2010
Zastupitelstvo schvaluje

l úplatný p!evod pozemkových parcel 
v areálu Kunratice Project, s. r. o., zapsané 
na listu vlastnictví 1812 vedeném u Kata-
strálního ú!adu pro hlavní m sto Prahu za 
cenu 25 000 108 K# za ú#elem vytvo!e-
ní Þ nan#ní rezervy na investi#ní náklady 
M$, pop!ípad  na nákup nemovitostí,

l zprávu o #innosti Kontrolního výboru 
M$ Praha-Kunratice za rok 2009.

Zastupitelstvo ukládá

tajemnici vypracovat a p!edložit zastu-
pitelstvu dle doporu#ení Personáln -orga-
niza#ního auditu ke schválení nový návrh 
Organiza#ního !ádu ÚM$ Praha-Kunrati-
ce v termínu do 31. b!ezna 2010. 

Zastupitelstvo souhlasí

se zám rem na úplatné nabytí rybníka 
Olšanského a b!ehové #ásti od spole#nosti 
Líšno s. r. o., do sv !ené správy M$ Pra-
ha-Kunratice., tj. parc. #. 2521 o vým !e 

Sníh je velmi romantický, pokud nejezdíte autem (foto Václav Chalupa).

Sníh ze střechy Domu s chráněnými byty musí dolů (foto Hasiči Kunratice).
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43 856 m², vodní plocha, rybník, parc.#. 
1848 o vým !e 6726 m², ostatní plocha, jiná 
plocha a parc.#. 1849 o vým !e 1846 m², 
ostatní plocha, jiná plocha zapsané na listu 
vlastnictví 1410 vedeném u Katastrálního 
ú!adu pro hlavní m sto Prahu. Redakce

ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7

Telefon 244 102 214, fax 244 913 900 

E-mail: info@praha-kunratice.cz; 
www.praha-kunratice.cz.

Volební reklama

Politické strany a uskupení, která se 
ú#astní voleb do Poslanecké sn movny 
Parlamentu $R ve dnech 28. a 29. kv t-
na 2010 mohou inzerovat v Kunratickém 
zpravodaji #íslo 2 podle ceníku, který je 
v tiráži #asopisu. Pro pot!eby voleb je 

možné výjime#n  objednat i celostránko-
vou inzerci rozm r 186 x 262 mm, cena 
4000 K# plus DPH 20 %. Uzáv rka rekla-
my je 6. dubna 2010. Redakce

Nová adresa PSSZ

Územní pracovišt  Pražské správy soci-
álního zabezpe#ení (ÚP PSSZ) Holušická 
se st huje ze stávající adresy v ulici Holu-
šická 2221/3, 148 00 Praha 4 do nové 
budovy v ulici Olšanská 3, 130 00 Praha 
3. Pražané si však mohou vy!izovat své 
záležitosti týkající se sociálního zabez-
pe#ení na kterémkoliv ÚP PSSZ, jelikož 
v roce 2007 byla v Praze místní p!ísluš-
nost zrušena. Místní p!íslušnost hraje 
roli zejména v p!ípadech, kdy klient chce 
zaplatit na pokladn  pojistné v hotovosti 
nebo pot!ebuje nahlédnout do své eviden-
ce. Telefonní #ísla ÚP PSSZ, adresa elek-
tronické podatelny a #ísla ú#t" z"stávají 
stejná, rovn ž ú!ední hodiny. Sou#asn  
s p!est hováním územního pracovišt  

se zm ní jeho dosavadní název, a to na 
Územní pracovišt  PSSZ-III Praha 3, 
Olšanská 3. Redakce

Poplatky ze psů
Upozor%ujeme majitele ps", aby neza-

pomn li na v#asné zaplacení místního 
poplatku ze ps". Splatnost ro#ního poplat-
ku pro chovatele, kte!í bydlí v rodinném 
dom  a pro p!íjemce d"chodu, je bez 
vym !ení do 31. b!ezna každého b žného 
roku. Poplatek pro chovatele žijící v byto-
vých domech je splatný za I. pololetí do 
31. b!ezna a za II. pololetí do 31. srpna. 
Poplatek lze platit v hotovosti na Ú!adu 
M$ Praha-Kunratice, 1. patro, bankovním 
p!evodem na #íslo ú#tu 2000690389/0800 
nebo složenkou typu A. Informace o výši 
poplatku, variabilním symbolu nebo 
složenku obdržíte na ÚM$ Praha-Kunra-
tice, K Libuši 7, telefonicky 244102215 
nebo na e-mailové adrese krejcova@pra-
ha-kunratice.cz. Dana Krej!ová

Výroční schůze hasičů

Každý rok a pokaždé trochu s p!ekva-
pením po!ádají dobrovolní hasi#i v prv-
ním m síci roku výro#ní sch"zi. Letos se 
konala ve dvougaráži zbrojnice v hezky 
p!ipraveném prost!edí. Celé jednání pro-
bíhalo v poklidném a vzájemn  se toleru-
jícím ovzduší. 

Novým starostou Sboru dobrovolných 
hasi#" byl zvolen Bc. Martin Wagner, 
jako velitel výjezdní jednotky volbou 
potvrzen Jaroslav Pr"ša. V uplynulém 
roce jednotka zasahovala celkem p ta-
dvacetkrát. Šestnáct požár", sedm tech-
nických zásah", jedno #erpání a jedna 
pohotovost na zbrojnici. Prob hla dv  
nám tová cvi#ení a dv  stáže na hasi#-
ských stanicích Hasi#ského záchranného 
sboru hl. m. Prahy. Krom  toho se výjez-
dová jednotka zú#astnila asi dalších dva-
ceti akcí. 

Paní starostka pod kovala ve svém 
vystoupení všem hasi#"m za #innost 
v uplynulém roce a zvláš' Davidu B hun-
kovi, který s kamarádem profesionáln  
asistoval p!i dopravní nehod . Na záv r 
setkání byly s velkým úsp chem pro-
mítnuty zda!ilé videozáznamy ze zása-
h" roku 2009. Mnozí se také seznámili 
s novinkami, které naši hasi#i provozují. 
Nap!íklad s horolezectvím nebo používá-
ním dýchacích p!ístroj". Jednání sch"ze 
vedl zástupce velitele výjezdové jednot-
ky Jakub Hubálek. S jeho prohlášením, 
že uplynulý rok byl v posledních letech 
jedním z nejúsp šn jších, lze souhlasit. 
I proto naši hasi#i dostali k užívání nový 
speciáln  upravený Ford Tranzit. Podíleli 
se také na p!íprav  úpravy nového hasi#-
ského vozidla  Renault z Polska. 

Na záv r chci všem #len"m SDH Kun-
ratice pod kovat za dobrou spolupráci 
v uplynulém roce a do roku nastávajícího 
pop!át mnoho úsp ch".

 Václav Chalupa, zástupce starostky

100 let paní Otilie Ságlové

Je 15. ledna 2010. Významný okamžik 
v život  naší kunratické ob#anky paní Oti-
lie Ságlové, která se práv  dožila 100 let. 
V tento pro ni významný den jsme ji nav-
štívili se zástupkyní starostky Ing. Alin#o-
vou a tajemnicí ú!adu M$ paní Vo!íškovou 
a poblahop!áli ke kulatým narozeninám. 

V p!íjemném posezení jsme strávili více 
než hodinu. Nechyb l nezbytný p!ípitek, 
dort s velikánskou stovkou a vzpomínání na 
všechna ta prožitá léta. Oslavenkyn  se nar-
odila v roce 1910, tedy ješt  za Rakouska-
Uherska. Vzpomn la si, že když jí bylo p t 
let, p!ijel do vršovického Edenu, kde tehdy 
bydlela, císa! František Josef I. na Slavnost 
praporu. 

Paní Ságlová absolvovala základní školu 
a reálku. Po ukon#ení školy dostala místo 
v Union bance. Na doporu#ení strýce pro-
fesora odešla po #ty!leté praxi na dva roky 
do Sudet, do Krnova, aby se nau#ila n mec-

Paní Ságlová s gratulantkou Ing. Alinčovou (foto ing. Vrba).
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Společenská rubrika/Názory občanů
ky. Poté se vrátila zpátky do pražské ban-
ky. Také si zavzpomínala na protektorátní 
dobu. Jak to bylo s ubytováním a jídlem. 
Paní Otilie bydlela s rodi#i v pokoji 4 x 4 m 
a v kuchyni 3,5 x 6 m. K jídlu m li #asto jen 
brambory se zelím. Aby si vylepšili jídelní-
#ek, chovali v byt  i králíka a husu. Kolem 
roku 1956 se s manželem p!ist hovala do 
Kunratic. Do rodinného domku, který si zde 
postavili a ve kterém se svým zet m stále 
bydlí. Paní Holzová (provdaná Klenková) jí 
tenkrát zprost!edkovala práci na Libuši, kde 
paní Otilie pracovala jako ú!ednice. Manžel 
pracoval v truhlárn  ve Sportu v Kunrati-
cích. Byl s ní až do svých 94 let. M li dceru 
Miloslavu, která p!ed #ty!mi lety zem!ela. 
Vnu#ka Milena $erná a hlavn  ze' Fran-
tišek Severa o ni pe#ují a pomáhají jí p!e-
konávat samotu. Ve volných chvílích ráda 
maluje a uvítá návšt vu kunratických p!átel. 
A co !íci záv rem? Udržte si, naše paní Oti-
lie Ságlová, veselou mysl a hodn  zdraví do 
dalších let strávených u nás v Kunraticích.

 Ing. Jaroslav Vrba, kroniká" 

Vážená paní starostko, ráda bych 
Vás informovala o hrdinském !inu žáka 
9. t"ídy místní školy Davida B#hunka, !lena 
Sboru dobrovolných hasi!  v Kunraticích.

V pond#lí 14. prosince 2009 ve ve!erních 
hodinách srazilo auto mezi autobusovými 
zastávkami v ulici K Libuši mého p"íbuz-
ného MUDr. P. H. David stál na chodníku 
u k"ižovatky, zaslechl sk"íp#ní brzd a uvid#l 
zran#ného muže uprost"ed silnice. B#žel 
okamžit# k místu nehody, poskytl zran#-
nému odbornou první pomoc a ješt# sta!il 
mobilem povolat RZS a policii. Svým !inem 
pomáhal zachránit lidský život, prokázal 
výte!né znalosti „záchraná"e“, a to i nejspí-
še díky výbornému vedení Sboru dobrovol-
ných hasi!  v Kunraticích. Na mou otázku, 
!ím by cht#l být, mi odpov#d#l: „Profesio-
nálním záchraná"em.“ Svým !inem proká-
zal, že již dnes má pro toto povolání velké 
p"edpoklady. Osobn# jsem Davidovi již 

pod#kovala a pop"ála mu spln#ní jeho p"ání 
a další úsp#chy v jeho „záchraná"ství“.

 MUDr. Jana Lachmanová

Naši strážníci pomáhali
Hlídka strážník" z okrskové služebny 

v Kunraticích Marek Boukal a Roman 
Fencl se snažila 15. ledna p!ivést k živo-
tu staršího muže, který zni#ehonic zko-
laboval v Urešov  ulici nedaleko svého 
bydlišt . Nehybn  ležel na zasn ženém 
chodníku, byl v bezv domí, nedýchal 
a jeho tvá! byla nezvykle bledá. Strážní-
ci okamžit  zavolali záchrannou službu 
a mezitím se snažili nemocného muže 
do p!íjezdu léka!e oživovat. Záchraná-
!i pokra#ovali v resuscitaci, ale rovn ž 
marn . Nakonec léka! po hodin  snahy 
muže zachránit mohl pouze konstato-
vat smrt. Byl to pro strážníky smutný 
konec pokusu muže vrátit do života, ale 
alespo% si mohou být jisti, že ud lali 
všechno, co bylo v jejich silách.

 M#stská policie Praha

Vážení spoluob!ané, vážení 
farníci, cht#li bychom vám všem pod#-
kovat za pomoc t#m nejpot"ebn#jším. Za 22 
066 K! vybraných našimi ob#tavými farníky 
do kasi!ek T"íkrálové sbírky, za 69 337 K! 
na pomoc Haiti a za 1 763 K! od d#tí dochá-
zejících do náboženství na stavbu školky 
v Zambii. Farní rada

Pod kování za blahop!ání zasílají  
paní Alena Andrlová, Jaroslava Chyš-
ková, Marie Malá, V ra Mixová, Hana 
Zacha!ová a Jarmila Zounková a pánové 
Josef Jindra, Petr Nitka a Robert Zubatý.
 Redakce

Šeberák
Každý, kdo se jen trochu zajímá o d#ní 

v obci, se musel zd#sit nad zám#rem nové-
ho majitele „dna“ tohoto, pro Kunratice 

tak pov#stného, rybníka. Ano, nový maji-
tel Šeberáku chce postavit domy nad hla-
dinou rybníka. To je vize !lov#ka, který 
si dob"e spo!ítal výhody svého zám#ru. 
Zni!it krásnou scenérii, p"ipravit nejen 
obyvatele Kunratic o vyžití v letní i zimní 
sezon#. To by byl výsledek pro nás nep"i-
jatelný. Doufejme, že tento zám#r nemá 
šanci usp#t. Ob!ané Kunratic nesouhla-
sí a v#"í, že stavební ú"ad, Ministerstvo 
životního prost"edí a Ú"ad m#stské !ásti 
Praha-Kunratice rozhodn# nekývnou na 
takovouto nesmyslnost.

Místa na b"ehu rybníka se kone!n# ujal 
!lov#k, který již oživil a zkulturnil ten-
to krásný kout Kunratic. D"íve než sta!il 
brusla" m nabídnout zimní radovánky na 
ledu, už se setkal s problémem. Nový maji-
tel vypustil z rybníka vodu, !ímž znemožnil 
využití rybníka pro ve"ejnost a dále došlo 
k úhynu mnoha vodních živo!ich . Majitel 
má údajn# v úmyslu nechat rybník n#kolik 
m#síc  i déle vypušt#ný. Z"ejm# by rád zís-
kal restauraci a p"ilehlé plochy tak, aby je 
mohl sám využívat. Situace je to prekérní, 
ale doufejme, že se naleznou pádné d vody, 
aby rybník z stal rybníkem v jeho p vodním 
využití, a to pro širokou ve"ejnost. V#"íme 
v zachování restaurace Café Na dn# a v další 
rozvoj lokality. Což bylo a je zám#rem nové-
ho nájemce okolních pozemk , který zvít#zil 
se svým projektem ve výb#rovém "ízení. Za 
udržení tohoto stavu se jist# postaví velká 
!ást nejen kunratických obyvatel.

Pro úplnost: Rybník neprodal místní ú"ad, 
jak by se mohlo zdát, nýbrž Rybá"ství Líš-
no, kterému donedávna pat"il. Starostka 
M$ Kunratice žádala Magistrát hl. m. Pra-
hy o pomoc s výkupen rybníka, ale marn#. 
Nový majitel, Þ rma OGOPOGO, nemá 
ješt  vyhráno. Rybník je sice vypušt n, ale 
obyvatelé Kunratic se nevzdávají. V !íme, 
že majitel své plány p!ehodnotí. Informace 
k této záležitosti m"žete získat na Ú!ad  M# 
Praha-Kunratice.

 Ob$anské sdružení za lepší Kunratice

Školství

Zápis dětí do mateřské školy

Zveme rodi e s d!tmi p"edškolního v!ku 
k zápisu pro školní rok 2010–2011 do MŠ 
P"edškolní 880, Praha-Kunratice. P"ihláš-
ky vydává "editelka MŠ ve dnech 10. a 11. 
b"ezna 2010 od 13 do 17 hodin v budov! 
mate"ské školy. Rodi e si mohou prohléd-
nout t"ídy a herny, kde se d!ti vzd!lávají, 
navštívit školní zahradu. Zárove# budou 
seznámeni s kritérii pro p"ijetí do MŠ P"ed-
školní. P"ednostn! budou p"ijímány d!ti 
s trvalým bydlišt!m na území obce Praha-
Kunratice. Vypln!né p"ihlášky rodi e ode-
vzdají v MŠ dne 24. a 25. b"ezna 2010 op!t 
od 13 do 17 hodin. Podrobn!jší informace 
poskytneme u zápisu nebo na tel.  ísle 244 
911 551. P"i rozhodování o p"ijetí dít!te 
k p"edškolnímu vzd!lávání v mate"ské ško-

le budeme postupovat podle hodnotících 
kritérií 1–7 uvedených níže.

Mate"ská škola Praha-Kunratice, P"ed-
školní 880 je šestit"ídní MŠ s kapacitou 153 
d!tí, s d!tmi pracuje 12 pedagogických pra-
covnic. Výchovn! vzd!lávací program ško-
ly se jmenuje „Zelená školka“ se zam!"ením 
na ekologickou výchovu. D!tem nabízíme:

l klidné a hravé prost edí plné pohody,

l hru, porozum!ní, radost a d"v!ru,

l spole#nost ostatních d!tí.

Hodnotící kritéria

1. D!ti a jejich rodi e jsou p"ihlášeni 
k trvalému pobytu na území M$ Praha-
Kunratice.

2. D!ti jsou p"ihlášeny k trvalému poby-
tu na území M$ Praha-Kunratice v posled-

ním roce p"ed zahájením povinné školní 
docházky + d!ti, které jsou p"ihlášeny 
k trvalému pobytu na území M$ Praha-
Kunratice a mají odklad školní docházky.

3. D!ti a jejich rodi e jsou p"ihlášeni 
k trvalému pobytu na území M$ Praha-
Kunratice. Dít! v roce 2010 dovrší t"i roky 
(p"ednostn! do 31. 8. 2010).

4. D!ti zam!stnaných rodi %, které jsou 
p"ihlášeny k trvalému pobytu na území 
M$ Praha-Kunratice (otec pracuje, mat-
ka se chystá do zam!stnání po uplynutí 
mate"ské dovolené nebo již pracuje).

5. Sourozenci již docházejících d!tí, p"i-
hlášených k trvalému pobytu na území M$ 
Praha-Kunratice a matky jsou zam!stnány 
(vychází se tak vst"íc nenarušení souroze-
neckých vazeb a rodi %m, kte"í doprovází 
své d!ti pouze  do jedné MŠ).
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6. D!ti zam!stnaných rodi %, kte"í spo-

lu trvale bydlí, jsou p"ihlášeni k trvalému 
pobytu na území M$ Praha Kunratice 
a které p"echázejí z jeslí.

7. Ostatní d!ti.

Délka docházky do MŠ

P"ednost p"i p"ijímání budou mít d!ti 
s celodenní docházkou p"ed d!tmi, které 
podle žádosti zákonných zástupc% mohou 
docházet do MŠ pouze na 4 hodiny den-
n! nebo na 5 dní v m!síci a matka je na 
mate"ské dovolené.

Dalším d%ležitou podmínkou je ve všech 
p"ípadech dobrý zdravotní stav dít!te 
a jeho "ádné proo kování dle zákona (viz 
prohlášení léka"e na p"ihlášce).

 Milada Filipová, !editelka MŠ 

Telefonní čísla:
244 911 551, 244 913 943

e-mail: Þ lipovam@volny.cz
www.volny.cz/mspredskolni

Mateřská škola 2010/11

Op!t se blíží zápis d!tí do mate"ské 
školy. V posledních dvou letech se nám 
da"ilo zvládnout nyn!jší „babyboom“ 
neboli velké zvýšení porodnosti tím, že 
se po rekonstrukci Základní školy Kunra-
tice uvolnily prostory v podkroví Mate"-
ské školy Kunratice (dále jen MŠ), a tak 
jsme zde otev"eli dv! nové t"ídy, tj. zvý-
šili po et d!tí v MŠ na 153. 

Tím je kapacita budovy MŠ zcela 
napln!ná. Další nástavba není z bezpe -
nostních d%vod% možná. Jak jsme vás 
již d"íve informovali, budeme "ešit chy-
b!jící kapacitu p"estavbou 1. patra škol-
ní jídelny. Sou ástí rekonstrukce bude 
zv!tšení stávající budovy a vybavení 
školní kuchyn! novými technologiemi. 
V 1. pat"e tím získáme dv! další t"ídy 
MŠ pro 56 d!tí. V posledním roce došlo 
k mírnému poklesu po tu narozených 
d!tí,  ímž by mohla být celková kapacita 
školy 209 d!tí posta ující.

Stavební povolení a výb!rové "ízení 
na dodavatele stavby se nám nepoda-
"í stihnout d"íve než v  ervnu. Rozsáh-
lá stavební  innost potrvá déle než dva 
m!síce letních prázdnin. MŠ v 1. pat"e 
nad školní jídelnou otev"eme nejspíše od 
3. ledna 2011 v p"ípad! velkého zájmu 
rodi %. P"íjem d!tí do upravených pro-
stor budeme "ešit novým zápisem do MŠ 
v pr%b!hu podzimu 2010. P"i rozhodová-
ní o p"ijetí dít!te do MŠ bude paní "edi-
telka Milada Filipová postupovat podle 
hodnotících kritérií 1 až 7. 

S náhradním provozem školní jídel-
ny vás seznámíme v p"íštích  íslech KZ 
poté, co budeme mít stavební povolení 
a vybraného dodavatele stavby.

 Ing. Lenka Alin$ová, zástupce starostky

Zápis prvňáčků 

Ve dnech 19. a 20. ledna 2010 prob!hl 
zápis d!tí do prvních t"íd Základní školy 
Kunratice. Cht!lo by se "íci ne zápis, ale spíš 
útok na školu. Protože kunratické d!ti m!ly 
p"i zápisu absolutní p"ednost, m!la více prá-
ce i paní Jana Pla ková, která má na naší 
radnici na starosti p"ihlašování osob k trva-
lému pobytu v Kunraticích. K zápisu p"i-
šlo 124 d!tí, škola jich mohla p"ijmout 75. 
V zá"í 2010 zahájí školní rok t"i první t"ídy 
po 25 d!tech. Kunratických d!tí p"išlo 69, 
deset z nich žádá o odklad školní docházky 
a z%stávají ješt! jeden rok v mate"ské škole. 
Ostatní d!ti byly jak z jiných m!stských  ás-
tí Prahy, tak ze sousedních mimopražských 
obcí. Letos jsme mohli n!které z nich ješ-
t! uspokojit, ale kladu si otázku, co bude 
v p"íštích letech. 

V posledních letech se zvyšuje po et 
narozených d!tí a v Kunraticích se kaž-
dý rok narodí cca 100 d!tí. Naše základní 
škola má povolenou kapacitu 540 žák%. To 
znamená, že pokud budou chtít všechny 
kunratické d!ti navšt!vovat kunratickou 
školu, m%že v blízké budoucnosti nastat 
okamžik, že nám nedávno dostav!ná ško-
la nebude sta it. 

Proto již te& za ínáme p"emýšlet, kde 
zajistit rezervu pro další rozvoj ZŠ Kunrati-
ce. Jednou z možností je dostavba stávající 
školy. Další možností je op!tné využití budo-
vy  . p. 57, tzv. staré školy v ulici K Libuši 
vedle rybníka Ohrada, kde bude v roce 2012 
kon it nájemce Gymnázium Altis. 

V posledních letech téma dalšího rozši-
"ování ZŠ nebylo aktuální, protože d!ti ze 
sídlišt! Flora dávaly p"ednost Základní ško-
le Campanus na Jižním M!st!, kterou mají 
blíž. Stejn! tak d!ti ze Zeleného údolí hojn! 
navšt!vovaly základní školy v Kr i. $asto 
i d!ti z centra Kunratic vyhledávaly jiné zná-
m!jší školy v Praze 4. To, že je o Základní 
školu Kunratice zájem, sv!d í o jejím zvy-
šujícím se renomé.

Rekonstrukce a dostavba staré školy, p"í-
chod nového vedení v  ele s "editelem Ing. 
Vítem Beranem, které se od února 2007 pus-
tilo do zm!n ve škole, zp%sobilo, že kunra-
tická základní škola se stala velmi vyhledá-
vanou školou. To bylo práv! vid!t u zápisu, 
kdy hned první den p"išla v!tšina d!tí. 

Školní pavilon, kde se zápis konal, byl 
slavnostn! vyzdoben. Do jednotlivých akti-
vit se p"i dvoudenním zápisu zapojila v!t-
šina u itel% a pomáhali žáci šestých t"íd. 
Budoucí prv#á ci navštívili  ty"i stanovišt!, 
na kterých p"edvedli své dovednosti. Skáka-
li „panáka“, rozlišovali tvary a barvy. N!kte-
"í dokonce i po ítali a recitovali anglicky. 
Jako každý rok si s d!tmi povídala i speci-
ální pedagožka, psycholožce školy budoucí 
prv#á ci namalovali kresbu postavy. Jaká 
byla zápisová atmosféra, m%žete posoudit 
i na fotograÞ ích umíst!ných na webu školy 
www.zskunratice.cz.

P"ejme všem d!tem, které budou navšt!-
vovat ZŠ Kunratice, aby se jim ve škole líbi-
lo a získaly v ní kvalitní základy vzd!lání.

 Ing. Lenka Alin$ová, zástupce starostky

Tři předměty najednou

Za átkem školního roku 2009/10 pan 
"editel Beran napsal do svého  lánku v  ís-
le 4/2009.  „Ve t!ech t!ídách najdete díky 
podpo!e M# Praha-Kunratice a projektu 
nakladatelství Fraus interaktivní tabule 
a nové u$ební pom"cky.“ 

Vzd!lání 21. Projekt, ve kterém sešity 
a u ebnice ze škol nevymizí, ale nebu-
dou pro žáky jediným zdrojem informa-
cí. Rozumn! se propojí nové technologie 
s b!žnou výukou. D!ti p"estanou vnímat 
po íta  pouze jako herní konzoli, ale nau í 
se jej také využívat jako pracovní nástroj. 

V kunratické škole jsou zapojeny dv! 
6. t"ídy. Ob! používají shodné didaktické 
materiály. Ve t"íd! „A“ se používá b!žná 
forma výuky pomocí klasických u ebnic 
a výukových pom%cek, t"ída „B“ kom-
binuje klasické u ebnice a elektronická 
za"ízení, jako jsou interaktivní u ebnice 
a tabule spole n! s osobními noteboo-
ky. Projekt zahájilo nakladatelství Fraus 
s partnerskými Þ rmami AV Media, Intel, 
Hewlett Packard a Microsoft a bude 
pokra ovat až do 9. t"íd. Osobní noteboo-
ky d!tí spoluÞ nancují rodi e. 

První pololetí školního roku ub!hlo, 
a tak se 28. ledna dopoledne sešli ve škole 
auto"i, zástupci rozhlasu, televize a novi-
ná"i. Žádné dlouhé vypráv!ní, jde se p"ímo 
do hodiny. Do ruky dostávám t"i u ebnice 
Fraus pro šesté t"ídy. Matematiku aritme-
tiku, Matematiku geometrii a Fyziku. Je 
p"estávka, a tak si je p!kn! prolistuji. Jsou 
opravdu nejen krásné, ale i velmi ú elné. 
Což pozná i laik, který chodil do školy 
dávno. Nedaleko, do p%vodní budovy. 
Za íná se.

„Místo nám všem známého zvonku crrrr 
jako p!i poplachu, zazní nejd!íve gong 
v sestupné tónin  a pak se ozve krátký 
motiv písn  Krásné je žít z Þ lmu Doktor 
Živago. Vchází pan u$itel. D ti  oteví-
rají notebooky a pan u$itel elektronický 
zázrak zvaný interaktivní tabule. Hodina 
je zahájena. Výklad o krychli a kvádru. 
U$ebnice v $eštin , odkazy z tabule ang-
licky. Pan u$itel hovo!í o kostce, krychli. 
Pak elektronika vkládá malé krychli$ky 
do té v tší. D ti po$ítají, kolik že se jim 
to vejde krychli$ek menších do té v t-
ší a kdo to má správn , m"že si p!e$íst 
na svítící tabuli „good job“, dobrá prá-
ce nebo  „corerct“, správn . Hned také 
následuje n kolik ukázek krychlí. Jako je 
t!eba i vrhací kostka od „#lov $e, nezlob 
se“. Te% si ješt  n co spo$ítáme. Do 21. 
století vtrhne špatná zpráva. Kolik že je 
6 x 4? Malér. Teprve na t!etí pokus „good 
job“. Malá násobilka. Bohužel bude p!e-
trvávat výuková metoda pedagogického 



Konec roku ve Tvrzi

Listopadové Kunratické hody a prosinco-
vé Váno ní trhy se tentokrát konaly v režii 
Þ rmy Moris design s. r. o.

Je sobota 7. listopadu. „Sedmi ka dnes 
rud! zá"í na stole v mém kalendá"i.“ Datum 
oslavné básn! n! eho úpln! jiného zname-
nalo pro organizátory Kunratických hod% 
perný den. Heslo dne – Dobré jídlo, pití, 
základ všeho bytí – za ali postupn! napl#o-
vat p"icházející návšt!vníci. T"icet stánk% 
nesta ilo prodávat, va"it, péct  i  epovat. Ve 
velkém stanu se stoly a lavicemi panovala 
nad vep"ovými steaky, pe enými kousky 
selátek a pivem dobrá nálada. A tak jak to 
bývá, chválilo se i nadávalo. Inu kdo nic 
ned!lá, nic nezkazí, a m%že být proto vždy 
ve velké oblib!. Hody znamenají pojídá-
ní vep"ového, a tak se n!kolik p"íslušník% 
poddruhu sus scrofa f. domestica, prasete 
domácího, p"esunulo do útrob návšt!vník%. 
Nechyb!la tombola s hlavní cenou, deseti-
kilovou vep"ovou kýtou. Nastal ve er a p"i-
bližn! 500 ú astník% ješt! poslouchalo t"í-
hodinový koncert cimbálovky nebo tan ilo. 
Hody navštívilo 2500 host%.

Prosincové váno ní trhy hý"ily dobrými 
nápady. Jak již název napovídá, trh zna-
mená tržit  ili prodávat. Strome ky, kapry, 
r%zné váno ní zboží. Po"ádající Þ rma p"išla 
s myšlenkou Kunratického Betléma. D"e-
v!né postavy budou postupn! vytvá"eny 
v pr%b!hu n!kolika let p"ímo na míst! trh%. 
Socha"em a "ezbá"em Ivanem D!dkem Šmí-
dem. Ten napoprvé p"ivezl nahrubo opraco-
vané kmeny strom% a b!hem jednoho dne 
vy"ezal motorovou pilou t"i postavy budou-
cího betlému. Pannu Marii, Svatého Josefa 
a jesli ky s Ježíškem. Sochy si mohl každý 
prohlédnout u dome ku s ohradou a živými 
ove kami. Líbila se i dvoudenní Tvo"ivá 
dílni ka pro d!ti za podpory MC D%m pro 
motýlky a Školi ky na zámku. Zabavila 
tv%r í a zábavnou formou mnoho d!tí.

Nádvo"í Tvrze Kunratice se tak pozvolna 
stává cílem kunratických i p"espolních náv-
št!vník%. Jestlipak si ješt! n!kdy vzpomene-
te na ruiny, které lákaly pouze tv%rce Þ lmo-
vých horor%? Ono to zas tak dávno nebylo.
 Ing. Svatomír Mydlar$ík

Mikulášové v Kunraticích

Pátého prosince v podve er chodí po 
ulicích Mikulášové se svým nezbytným 
doprovodem. And!lem a  ertem. Zazvoní 
nebo zaklepou na dve"e rodin s malými d!t-
mi. Mikuláš pak otevírá velkou knihu a  te. 
Co tam všechno nemá o zlobení! $ert vše 
doplní pat"i ným hlomozem. No ale pak se 
vše v dobré obrátí. D!ti slíbí, že se polepší, 
p"idají n!jakou tu básni ku nebo písni ku. 
Nic již nebrání rozdat dárky z košíku. Miku-
lášská setkání se v Kunraticích konala i ve 
v!tších spole enstvích. 

Mikulášské odpoledne
Ve spole enské místnosti Domu s chrá-

n!nými byty je v sobotu 5. prosince plno. 
Setkávají se zde na Mikulášském odpoledni 
obyvatelé domu,  lenové Klubu d%chod-
c% s p"áteli a vozí ká"i z Flory. Nejd"íve 
vystoupil v programu zp!vák Státní opery 
Praha a Hudebního divadla Karlín Karel 
Bláha. Zazpíval známé italské písn!, melo-
die z operet Rudolfa Frimla a muzikálu My 
Fair Lady. Své vystoupení zakon il slavnou 
váno ní koledou z 18. století Adeste Fideles 
(Jdou zástupy v!rných). Potom následovalo 
malé ob erstvení, tombola a p"edání drob-
ných dáre k% od žák% základní školy. Samo-
z"ejm! to hlavní byla všeobecná zábava 
a p"íležitost navzájem si popovídat o všem 
možném.  Ing. Svatomír Mydlar$ík

Mikuláš na faře
Ned!lní dopoledne 6. prosince bylo v kun-

ratickém farním spole enství ve znamení 
d!tí. Nejd"íve od  tvrt na dev!t d!tská Mše 
Svatá a potom rychle do tepla. Do velkého 
sálu st"ediska Nazaret. Sál zapln!ný p"ib-
ližn! 96 d!tmi napjat! sledoval pohádku 
O  ervené Karkulce v provedení skupiny 
Karla Zimy. Následovalo p"ekvapení. Ten-
tokrát sehrály d!ti chodící na náboženství 
hru o narození Ježíška se zp!vem. A pak to 
p"išlo. Do sálu vstoupil d%stojným krokem 
Svatý Mikuláš s and!lem a dv!ma  erty. Po 
nezbytných dotazech doprovázených hlo-
mozem pekelník% došlo na dárky. Celého 
mikulášského posezení se zú astnilo i dva-
náct d!tí z DDÚ, D!tského domova v Kr i, 
kterým již 16 let pomáhají skauti z oddíl% 
paní Váchalové.  Ing. Svatomír Mydlar$ík
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Školství

První postavy Betléma
 (foto ing. Vrba).

prav ku. Nau$it se jí mrskat tím odpor-
ným biß ováním.

 Následuje obrázek vlaku mimo koleje, 
které jsou pon kud zvln ny. Vpluli jsme 
do fyziky. Roztahování materiál". A jak 
nedopustit neblahý konec vlaku? Obrázek 
detailu mostní konstrukce se št rbinou. 
Nyní p!ichází na !adu video. Na tabuli se 
objeví laborato! se stojanem a kovovou 

ty$inkou zakon$enou do špi$ky podobné 
ru$i$ce hodinek. Pod ní dílky stupnice. 
Kahan ty$inku zah!ívá, ta se roztahuje. 
Špi$ka za$ne ukazovat jinou hodnotu. 
D"kaz, že se materiály opravdu teplem 
prodlužují. To, co jsme nyní vid li, si 
pozd ji ud láme v laborato!i sami. Ješ-
t  krátké opakování obvyklým zp"sobem 
a hodina je u konce. Prolínání n kolika 

p!edm t" sem a tam. Vzájemné souvislosti 
tak mohou d ti rychleji pochopit.

Pan u itel s d!tmi se velké p"evahy 
dosp!lých nezalekli a pracovali jako 
obvykle. Takže jsme spole n! se šestou 
t"ídou proplouvali matematikou, fyzikou, 
angli tinou. P"estávka kon í. Gong a Pár 
havraních copánk% zve žáky celé školy do 
další hodiny. Ing. Svatomír Mydlar$ík

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

Mikulášské odpoledne v Domě s chráněnými byty (foto ing. Vrba).



Kunratický zpravodaj 1/2010 8

Rybník Šeberák

D!kuji Ob anskému sdružení za lepší Kunra-
tice za výraznou podporu naší radnice ve v!ci 
obnovení všech funkcí rybníka Šeberák, tj. 
rekrea ní, reten ní, rybochovné a pro závlahy 
zdejších jahodových polí a r%žárny. Do minulého 
 ísla Kunratického zpravodaje jsme na poslední 
chvíli vkládali stru nou informaci o d!ní kolem 
Šeberáku, kde jsme konstatovali, že je nám 
líto, že s námi nikdo vypoušt!ní nekonzultoval 
a nenaplánoval vypoušt!ní mimo brusla"skou 
sezonu. Dnes jsme již p"esv!d eni, že to mohla 
být schválnost, protože jsme žádný, vlastníkem 
rybníka Šeberáku avizovaný pr%zkum hráze, 
nezaznamenali. Máme za to, že vypušt!ní ryb-
níka Šeberák mohla být i ukázka síly a zp%sob 
nátlaku, který má zm!nit náš negativní postoj 
k výstavb! 22 ponton% s domy na Šeberáku 
a zrušit nájemní smlouvu se stávajícím nájem-
cem koupališt!. Z tohoto d%vodu pot"ebujeme 
podporu všech ob an% Kunratic, abychom 
se takovému nátlaku spole n! ubránili. Jsme 
pevn! rozhodnuti využít všech zákonných pro-
st"edk%, abychom zabránili znehodnocení jedné 
z dominant Kunratic, a tím výstavba ponton% 
s domy na Šeberáku bezesporu je. Nerozumíme 
panu Zde#ku Syrovátkovi, který je jedním ze 
zakladatel% spole nosti OGOPOGO, a.s., která 
Šeberák koupila a který má plnou moc k jejímu 
zastupování. Pan Syrovátko dle vlastního vyjá-
d"ení bydlí v Kunraticích v pronájmu a rád by 
si tu postavil vlastní d%m. Proto bychom spíše 
p"edpokládali, že bude mít zájem na tom, aby 
Kunratice vzkvétaly, než aby bylo poškozová-
no jejich prost"edí. V neposlední "ad! je t"eba 
se zmínit o nebývalé krutosti toho, kdo vypus-
til Šeberák a také k tomu, jakým zp%sobem to 
u inil. Vypoušt!ní každého rybníka má daná 
jasná pravidla, p"edevším jak rychle a v jakém 
množství je možné vodu vypoušt!t. V p"ípad! 
Šeberáku byla tato pravidla porušena. Rybník 
byl vypoušt!n velmi rychle. V d%sledku toho se 
v!tšina živo ich%, kte"í ve vod! žili, nesta ila 
p"emístit k malé t%#ce u výpust! a uhynula na 
suchém dn! Šeberáku. Procházka po n!m byla 
skute n! hr%zná. Mezi stovkami uhynulých asi 
dvouletých kapr% a dalšími stovkami mrtvých 
škeblí. Absolvovala jsem ji s $eskou inspekcí 
životního prost"edí, kterou jsme zavolali a kte-
rá již zahájila se spol. OGOPOGO, a.s. "ízení. 
Dle odborník% vypušt!ním rybníka v zim! 
v dob! mraz% m%že dojít k narušení jeho hráze. 
Zp%sob, kterým majitelé Šeberáku necháva-
jí protékat Kunratický potok dnem rybníka je 
trestuhodný. Kdykoliv p"edcházející vlastník 
Šeberáku rybá"ství Líšno provád!l výlov, nikdy 
nevypustil rybník celý. Nyní po úplném vypuš-
t!ní a k tomu ješt! v zim! dochází k narušování 
t!snicích vrstev. Vážení  tená"i, o d!ní kolem 
Šeberáku Vás budeme pravideln! informovat. 
Rádi uvítáme jakoukoliv pomoc, která povede 
k obnovení všech funkcí rybníka. I touto ces-
tou vyzýváme vlastníka rybníka Šeberák, aby 
v zájmu všech, nejen kunratických ob an%, 
rybník Šeberák op!tovn! co nejd"íve napustil. 
P"ikládám pro názornost n!kolik vlastních foto-
graÞ í. Ing. Lenka Alin$ová, zástupce starostky Uhynulé ryby na dně rybníka.
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Minulost Šeberáku

Kunratické rybníky jsou známy již 
n!kolik století. Podle záznamu z roku 
1816 jich bylo na tehdejším katastru 20. 
Staly se natolik typickou sou ástí Kunra-
tic, že jsou vyjád"eny mod"í v jejich zna-
ku a praporu. Nejznám!jším a nejv!tším 
rybníkem je Šeberovský neboli Šeberák. 
První písemnou zmínku o rybníku Šebe-
rovském najdeme v roce 1602. Tehdy 
vlastnila Kunratice Magdalena Šárovco-
vá, sestra Jind"icha Hyzrleho. Vodní nádrž 
o rozloze 9,4 ha byla z"ízena jako rybník 
a plní n!kolik funkcí. Zadržuje vodu, 
chovají se zde ryby, je oblíbena r%znými 
druhy vodního ptactva. D"íve se rybník 
využíval i jako zdroj ledu ke chlazení piva 
v hospodách nebo masa u "ezník%. P"ibliž-
n! od roku 1937 do poloviny padesátých 
let sloužila k dopl#ování zásob ledu velká 
ledárna ve hrázi Šeberáku. Dnes budova 
slouží ke skladovým ú el%m. V zim! se 
zde bruslí, v lét! koupe. Motivy Šebe-
ráku se objevují  asto i v Kunratickém 
zpravodaji. Léto na titulní stran!  ísla 
4/2008 a zima 1/2009. V Kunraticích 
t!žko najdete místního, který se alespo# 
trochu, troši ku neumí postavit na brusle. 
Pokud je normální pr%b!h zimy, najde se 
vždy n!kolik dní, kdy na zimním stadi-
onu pod širým nebem, Šeberáku, bruslí 
stovky lidí všech v!kových kategorií. 
Probíhají desítky urputných hokejových 
utkání, mladé sle ny elegantn! pojížd!-

jí po rybníku. Rodi e, prarodi e, teti ky 
nebo strý kové zasv!cují do taj% pohybu 
na ledu v botech s t!mi podivnými kusy 
oceli drobotinu nasoukanou do proší-
vaných kombinéz. N!které d!ti jsou tak 
malé, že  asový odstup od první chvilky 
jejich vlastních samostatných kr% k% lze 
po ítat teprve na m!síce. Je to zde tradi-
cí, ba dokonce se v sou asnosti m%žeme 
pochlubit kunratickým vynikajícím brus-
la"em,  eským reprezentantem v kraso-
bruslení Pavlem Kaškou. Nové a nové 
generace z Kunratic i okolí navšt!vují 
místní p"írodní stadion. Hodiny t!locviku 
na základní škole i na gymnáziu se  as-
to konají na led!. V zadní  ásti Šeberáku 
jsem zažil n!kolikrát v minulosti i upra-
venou rychlobrusla"skou dráhu. Dívali 
jsme se z blízkosti na tréninky sportovc% 
s „dlouhými noži“ a po jejich skon ení 
bylo na jejich dráze bruslení ko jedna 
radost. Rybník se dal využít na zvláštní 
bruslení i b!hem poslední p"edjarní oble-
vy. Ješt! byl m!kký, ale bezpe ný led. 
Za ínaly kaluže vody a vanul silný, tep-
lejší vítr. V zadní  ásti Šeberáku se sta ilo 
postavit po v!tru, a ten vás zadarmo krás-
n! tla il po rybníku. Ovšem zopakovat 
tuto radost znamenalo p!kn! zabrat proti 
v!tru. Nebylo ovšem radno spadnout. 

Lidé se v Šeberáku odjakživa také kou-
pali. Takzvané organizované koupání 
m%žeme datovat od roku 1933. Tehdejší 
majitel velkostatku Ing. Karl Korb z Wei-
denheimu z"izuje na  ásti b"ehu koupa-
lišt! s píse nou pláží, které je vybaveno 
šatnami a d"ev!nou restaurací s krytou 
verandou. Po roce 1945 se m!ní r%zní 
nájemci a v osmdesátých letech minulé-
ho století je zchátralá budova s nevyho-
vujícím hygienickým zázemím stržena. 
Ob erstvení se potom v letních m!sících 
provozovalo pouze ve stánku. Koupání na 
Šeberáku bylo v minulosti velice oblíbe-
né. Obyvatelé Kunratic, Kr e, Pankráce, 
Nuslí nebo Spo"ilova hojn! navšt!vovali 
v t"icátých až devadesátých letech minu-

lého století tuto vodní nádrž. A tak jak 
se oteplilo, vychrlil na kone né stanici 
každý autobus  . 114 davy koupáníchti-
vých Pražan% všech v!kových kategorií. 
Nejd"íve z oto ky na nyn!jším kunratic-
kém Nám!stí prezidenta Masaryka a od 
roku 1972 p"ímo u Šeberáku. Lidí býva-
lo opravdu hodn!, a tak linka musela být 
posilována vloženými vozy. Což nesli 
v pracovních dnech místní ob ané v neli-
bosti, nebo' se vraceli dom% v p"epln!-
ných autobusech. Že lidí bývalo opravdu 
hodn!, mohu doložit z vlastní zkušenosti. 
Po horkém letním dnu se prudce zatáhlo 
a t!žké olov!né mraky p"inášely bou"ku 
s po"ádným dešt!m. A tak za al úprk na 
nám!stí k autobusu. Tolik lidí pohromad! 
jsem nevid!l ani p"i bolševických prvních 
májích v Kunraticích. V posledních letech 
již Šeberák není zdaleka tolik navšt!vo-
ván. Rozvoj automobilismu a zahradní 
bazény jsou velkou konkurencí. Zm!nila 
se i struktura návšt!vník%. Vedle skalních 
místních zde m%žete potkat i lidi mluví-
cí r%znými jazyky a r%zné barvy pleti. 
Výjimkou není ani mladá muslimská žena 
se šátkem v tradi ním od!vu a kolem ní 
n!kolik se koupajících d!tí. Kvalita vody 
bývala v posledních letech dobrá. A pro-
tože se zde také chovaly ryby a každý dru-
hý rok konal jejich výlov o hmotnosti asi 
10 tun, stávalo se vám p"i plavání, že se 
o vás ot"el kapr, štika, amur nebo okoun. 
Také kolem vás plavala kachna b"ez#a ka 
s rodinkou, potáp!la potápka rohá  nebo 
na b"ehu si  echrala pe"í labu' velká. 
Koupání v Šeberáku se stalo nám!tem 
i pro um!leckou tvorbu. Malí" Jaromír 
Jindra (1895–1984) v!noval tomuto téma-
tu n!kolik obraz% a Marie Rivai (1942) 
báse#, za ínající slovy „Rybník Šeberák, 
 asu je požerák...” Za átkem prosince 
2009 byl novým nájemcem p"estav!n 
prostor bývalých šaten na malou restaura-
ci Café Na dn!. Za íná se realizovat nové 
období využívání tohoto kouta Kunratic.
 Ing. Svatomír Mydlar$ík

Na Šeberáku v létě. Jaromír Jindra, tempera, 60. léta 20. století.

Vypuštěný rybník v prosinci 2009.
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Kulturní a společenské akce – ohlédnutí
Mikulášské cvičení

Sobotní odpoledne 12. prosince bylo 
v sokolovn! TJ Sokola Kunratice již tradi -
n! vyhrazeno „Mikulášské ve"ejné cvi ební 
hodin!“. Program byl zahájen slavnostním 
nástupem všech ú inkujících, p"i kterém 
jsme vyhlásili nejúsp!šn!jší reprezentant-
ky našeho oddílu gymnastiky v roce 2009. 
Máme p!t nejlepších závodnic. P"ebornice-
mi Scheinerovy župy jsou Michaela Den-
ková, Aranka Chalupníková, Andulka Dráž-
dilová, Bára Bucharová a Jana Hamplová. 
Na závodech $OS v Plzni zvít!zily Andulka 
Dráždilová ve šplhu a Jana Hamplová v pla-
vání.

Po nástupu p"edvedly jednotlivé oddíly 
svá vystoupení, p"ipravená pod vedením 
cvi itelek. Již t"etím rokem máme velký 
po et cvi enc% v oddílech p"edškolák% 
a rodi % s d!tmi (R+D). Oddíly R+D naší 
TJ a Domu pro motýlky si p"ipravily dv! 
cvi ení. S žín!nkami, vyžadující odvahu 
a s básni kami. Obojí bylo velmi roztomilé. 
P"edškoláci cvi í celkem ve t"ech oddílech 
a každý m!l vlastní vystoupení. Pond!lní 
p"edškoláci našli inspiraci v pohádce „Sn!-
hurka“. Sklidili velký úsp!ch, protože se jim 
to moc povedlo. Další oddíl p"edškolák%, 
úterní, si vybral pro své cvi ení auta. P"e-
sv!d ili nás, že se na silnicích neztratí. No 
a druhý úterní oddíl p"edškolák% si vybral 
ná"adí. Ukázal, že i z oby ejných lavi ek se 
dá ud!lat adrenalinová houpa ka. K jejímu 
p"ekonání je pot"eba hodn! odvahy.

Školní žactvo p"edvedlo rozcvi ku na 
lavi kách a pokra ovalo cvi ením na ná"a-
dí. Oddíl gymnastiky nejd"íve vystoupil 
s pódiovou skladbou a ve druhém vystou-
pení ukázal sout!žní sestavy prostných na 
koberci a skoky na malé trampolín!. Pro-
gram rychle pokro il ke konci, za okny již 
bylo šero. Pro d!ti nastal o ekávaný p"íchod 
Mikuláše. A Mikuláš skute n! p"išel, dopro-
vázen and!lem a  erty. Pochválil cvi ence 
za p"edvedené výkony a cvi itelkám p"edal 
pro d!ti balí ky. P"íjemn! prožité odpoledne 
jsme ukon ili spole ným zp!vem koledy. 
Pak jsme pop"áli krásné Vánoce a vše nej-
lepší v roce 2010 a rozlou ili se s diváky.

 Jindra Troní$ková

Kunratická aranžování

Vstupní prostory Domu s chrán!nými 
byty se ve st"edu 9. prosince 2009 prom!ni-
ly na aranžérské pracovišt!. Objevily se sto-
ly, židle a krabice s nejr%zn!jšími p"edm!ty 
živé i neživé povahy. Probíhal zde 2. ro ník 
„Váno ních dílen pro kunratické seniory.“ 
Všude se  ile pracovalo a pro velký zájem 
bylo nezbytné vytvo"it  ty"i pracovní sku-
piny.

Nejvíce se zdobily váno ní hv!zdy. Kaž-
dý si tu svou upravil podle vlastního vkusu. 
Výrobci byli se svým dílem spokojeni, a tak 
se m%žeme domnívat, že dílna m!la úsp!ch. 
$as ale utíká a v dob!, kdy budete  íst vzpo-
mínku na aranžování váno ních hv!zd, 
poklepou na dve"e Velikonoce. Což zname-

ná, že se vstupní prostory Domu s chrán!-
nými byty v ned!li 28. b"ezna op!t p"em!-
ní na aranžérské pracovišt!. Paní K"ížová 
a Siblíková vám poradí a pomohou p"i 4. 
ro níku „Velikono ního aranžování pro d!ti 
a dosp!lé“. Další podrobnosti získáte podle 
pokyn% uvedených v inzerci. 

 Ing. Svatomír Mydlar$ík

Vánoční koncerty v kostele 
Svatého Jakuba Staršího

Sbor Týnská schola

Adventní koncerty scholy kostela Matky 
Boží p"ed Týnem na Starém M!st! v Praze 
jsou vždy úžasným zážitkem. Nejinak tomu 
bylo i v ned!li 13. prosince odpoledne, což 
dokládá hojná ú ast poslucha %. Sbor Týn-
ská schola pod vedením sbormistra profeso-
ra Bohuslava Korejse zpívala staré rorátní 
zp!vy. Toto t!leso soustavn! pracuje od 
roku 1989. Sbor se zformoval vlastn! jako 
d!tský, ale z jeho p%vodních  len% jsou dnes 
vysokoškolští poslucha i a absolventi se 
zájmem o studium liturgického komorního 
zp!vu. Ti stále vytvá"ejí jádro sou asného 
sboru. Seznamují se základními požadavky 
stylové reprodukce  ist! vokálních skla-
deb, to jest bez nástrojového doprovodu. 
Tato  innost vyžaduje vyt"íbený hudební 
sluch i cit jak jednotlivc%, tak celého sboru. 
U jednotlivých  len% tedy nejde jen o projev 
muzikáln!-p!vecký, ale zárove# i o pohoto-
vou schopnost naslouchání ostatním hlas%m. 
Sbor má v pr%m!ru 20  len%. 

 Ing. Svatomír Mydlar$ík

Zobcové fl étny ze ZUŠ

$as váno ní je spjat s mnoha tradicemi. 
Pro naši základní um!leckou školu to jsou 
v tuto dobu koncerty. Jedním z nich byl 

váno ní koncert soubor% Aulodie a Tibie 
Pragensis, který se uskute nil 16. prosin-
ce 2009 v krásném prost"edí kostela Sv. 
Jakuba Staršího. Tóny zobcových ß éten 
rozezn!lo bezmála t"icet mladých um!lc%. 
Zazn!ly skladby renesan ní, barokní, ale 
i soudobé, nechyb!ly ani koledy. Na záv!r 
ve era zazn!la Váno ní muzika od Adama 
Michny z Otradovic. I p"es velmi chladné 
po así nás u srdce h"ál zájem a ú ast širo-
ké ve"ejnosti. D!kujeme také panu fará"i 
za jeho vst"ícnost a ob!tavý p"ístup ke 
všem ú inkujícím.

 Romana Procházková-Kuli$ová

Řádění Kůrovců

Ten, kdo si myslí, že K%rovci v zim! spí, 
je na velikém omylu. Práv! na zimu p"ipa-
dá vrchol jejich snažení. Váno ní koncert je 
pro K%rovce opravdovým vrcholem jejich 
 innosti. A ten, kdo 9. ledna v 15 hodin, 
p"edposlední den doby váno ní p"išel do 
kostela Svatého Jakuba Staršího, se o tom 
mohl p"esv!d it. I p"es menší komplikace 
zp%sobené v!tší nadílkou sn!hu zazn!ly 
barokním prostorem kostela váno ní koledy 
v polském a  eském jazyce, skladby J. S. 
Bacha a to vše proloženo váno ními texty. 
Všichni zú astn!ní se zapojili do zp!vu zná-
mých váno ních koled. V tu chvíli se po et 
 len% K%rovc% znásobil. Poda"ilo se to, o co 
K%rovc%m p"i váno ních koncertech jde. 
Prožít tu chvíli, ten  as, to období Vánoc do 
poslední vte"iny a zanechat v  lov!ku pocit 
lidství, jednoty a radosti. A již dnes vám 
mohu prozradit, že p"íští váno ní koncert 
bude složen z koled  eských, anglických, 
italských, špan!lských, n!meckých a latin-
ských váno ních zp!v%. Budeme se t!šit, že 
rozší"íte "ady K%rovc% návšt!vou koncertu 
a zp!vem.  Tomáš #ervinka, K"rovci

Výroba jede naplno (foto babeta).
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Kulturní a společenské akce – pozvánka

Koncerty pořádané
ke 20. výročí založení 

základní umělecké školy

Klavírní koncert 
24. b ezna od 18.30 hodin

Koncertní sál Muzea Antonína Dvo"áka, 
Ke Karlovu 20, Praha 2.

Slavnostní koncert 
29. dubna od 19. hodin

Kostel Svatého Šimona a Judy, Dušní 1, 
ú inkují folklórní soubor Hájí ek, Pražská 

kantiléna a vybrané komorní soubory.

Klub přátel umění
Klub p"átel um!ní v Ústavu sociál-

ních služeb v Podolské ulici 31, Praha 4 
po"ádá každý druhý  tvrtek v m!síci od 
15 hodin koncerty vážné hudby. 

4. b ezna je na po"adu koncert písní 
a árií z oper v provedení profesorky Jit-
ky Sob!hradové, 

18. b ezna uvede Dr. Gérard Langer 
n!kolik skladeb z klavírního díla Jose-
fa Suka Lístek do památníku, Polonéza 
Bagatela a další, 

8. dubna koncert skladeb pro ß étnu 
v provedení sóloß étnistky FOK Hany 
Brožové-Knauerové,

15. dubna další koncert z díla Josefa 
Suka v provedení Dr. Gérarda Langera,  

29. dubna vystoupí $eské trio (violon-
celo, housle a klavír) profesor% Pražské 
konzervato"e Petráše, Vlachové a Lan-
gera. Ing. Dr. Miloš Zást ra

14. března
Kde přespávají pohádky?

V ned!li 14. b"ezna zahraje skupina Karla 
Zimy na fa"e od 10, 45 hod loutkovou pohád-
ku pro malé i velké „Kde p"espávají pohád-
ky“. Vstupné dobrovolné. Pohádka následuje 

po Mši Svaté pro d!ti, která se koná v kostele 
Svatého Jakuba Staršího od 9, 30 hod. 

17. dubna
Otvírání studánek

TJ Sokol Kunratice a SPHV Regionální 
klub Prahy 11 po"ádají v sobotu 17. dubna 
2010 již 31. ro ník Otvírání studánek v Kun-
ratickém lese. Zahájení je ve 13 hodin na 
obvyklém shromaždišti ú astník% za koste-
lem Svatého Jakuba Staršího v Kunraticích.

Historie

Odpojení části obce
od Kunratic

Prvního ledna uplynulo 60 let, kdy byla 
odpojena od obce Kunratice u Prahy  ást 
obce Kunratice II (lidov! nazývaná Enklá-
va) a p"ipojena k obci Libuš. 1. ledna 1950 
p"ibylo obci Libuš 4 ha plochy se 106 domy 
a 650 obyvateli. Z nejvýznamn!jších objek-
t% se jednalo o libušskou sokolovnu  . p. 294 
z roku 1929, která svými dávkami ze zábav 
zna n! p"ispívala do kunratického obecní-
ho rozpo tu. Z obyvatel a dom% m%žeme 
uvést  . p. 194 František Novák,  . p. 211 
Josef Vraný,  . p. 212 Josef Chomát,  . p. 
221 Anna Vr#atová,  . p. 230 Anna Vyšin-
ková,  . p. 315 Jan Kubát,  . p. 318 Antonín 
Vr#ata,  . p. 322 Václav Kloko ník nebo  . 
p. 323 Václav Novák.

Ob ané  ásti Kunratice II se snažili 
dosáhnout odpojení od Kunratic a p"ipo-
jení k Libuši již delší dobu. NeoÞ ciální 
jednání bylo zahájeno v roce 1947. Rada 
MNV Kunratice u Prahy na svém zasedání 
10. dubna 1948 p"ipojení Enklávy k Libuši 
nedoporu ila. Bylo to zd%vodn!no tím, že se 
již jednalo s nad"ízenými orgány, konkrét-
n! se Zemským národním výborem v Praze 
o rozší"ení katastrálního území Hlavního 
m!sta Prahy. P"edpokládalo se, že do této 

zájmové oblasti spadají i obce Kunratice 
u Prahy a Libuš. Na plenárním zasedání 
MNV Kunratice u Prahy 20.  ervence 1948 
došlo k obratu. MNV necht!l o této otázce 
jednat p"edevším proto, aby obec nep"i-
pravil o dávkový výnos obnášející asi 1/3 
celkových p"íjm% obce. Na krom!"ížském 
celostátním sjezdu národních výbor% bylo 
ale "e eno, že se hospodá"ské rozpo ty obcí 
stanou sou ástí státního rozpo tu, takže 
obce nemají tolik lp!t na dosavadní struk-
tu"e.  T"etího kv!tna 1949 bylo na 4. "ádné 
sch%zi MNV v Kunraticích u Prahy p"ijato 
v bod! 7 usnesení:

„Plénum MNV v Kunraticích u Prahy 
se na doporu$ení rady MNV po jednání se 
zástupci libušské obce usnáší dáti souhlas 
k odpojení Enklávy od Kunratic a její p!ipo-
jení k Libuši za podmínek zákonem a zákon-
nými p!edpisy stanovenými a vymezenými 
a podle nákresu v katastrální map , jejíž 
kopie tvo!í nedílnou $ást zápisu této sch"-
ze.“ (Ješt! je t"eba dodat, že Libuš byla až 
do roku 1930 sou ástí Kunratic. O rozd!le-
ní Kunratic a Libuše bude letos uve"ejn!n 
samostatný  lánek).

Z mezidobí 1930–1950 jsem vybral dv! 
d%ležit!jší události, vztahující se  ásti Kun-
ratice II, Enkláva. K prvnímu lednu 1934 
byla politická obec Libuš vyškolena ze 
školní obce Kunratice u Prahy a v Libuši 

byla z"ízena obecná škola. Mnozí rodi ové 
z Enklávy zahájili stávku a neposílali d!ti 
do kunratické školy. Požádali, aby jejich 
d!ti chodily do školy v Libuši. Stávka trva-
la n!kolik dní. Na základ! dohody mezi 
školní radou v Kunraticích a místní školní 
radou v Libuši ze dne 1. b"ezna 1934 p"ešly 
d!ti nejnižších školních ro ník% z Enklávy 
do libušské školy. S platností od 1. února 
1935 bylo výnosem Zemské školní rady 
v Praze povoleno, aby 76 popisných  ísel 
 ásti Kunratice II (Enkláva) bylo p"eškoleno 
k Libuši. Cesta z t!chto  ísel popisných je 
do školy v Libuši kratší a bezpe n!jší, nebo' 
d!ti nemusejí chodit p"es státní silnici jako 
u školy v Kunraticích. P"eškolení bylo pro-
vedeno na žádost rodi % z roku 1934. 

V  ervnu 1942 byl z"ízen na území  ás-
ti obce Kunratice II, za Pab!nicemi, útulek 
pro plicn! choré Židovské náboženské obce 
v Praze. Odtud byli posíláni do Terezína. 
Z tohoto útulku se již nevrátilo a zem"elo 
38 osob. Nap"íklad Klementina Brunclíko-
vá, 64 let, Marta Gerstelová, 35 let, Josef 
Glückner, 30 let, Olga Glücknerová, 30 let, 
Arnoštka Kaufmannová, 52 let, R%žena 
Körnerová, 40 let, Jind"ich Reiniš, 38 let, 
JoseÞ na Reinišová, 30 let, Jani ka Reinišo-
vá, 5 let, Gustav Stein, 39 let, Marta Steino-
vá, 35 let, Valerie Šváchová, 48 let.

 Ing. Zden k Zeman

 
KTERÝ SE KONÁ DNE 20.3.2010 

v Praze 4-Kunratice, ul. K Šeberáku 161/16 
(místní Sokolovna) 

HUDBA FRANTIŠKA KO ÍNKA HRAJE OD 20,00 HOD. 

Vstupné 150,- K  

Vstup od 19,30 hod.  POUZE VE SPOLE!ENSKÉM OD"VU ! 

Ob erstvení zajiš#uje “Vinárna U Studánky” 

Pozn. bohatá tombola, lidové ceny 

Na Vaši návšt$vu se t$ší SDH Praha-Kunratice 
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Zajímavosti

Café Na dně

Za átkem prosince minulého roku byla 
vytvo!ena p!estavbou bývalých šaten 
koupališt" Šeberák „bouda“ Café Na dn". 
I když se letošní zima neobvykle vyvedla 
a nabídla již dlouhou dobu nevídané pod-
mínky k zimním radovánkám, slibované 
bruslení se na p!írodním led" Šeberáku 
konat nemohlo. Pro , je popsáno na jiném 
míst"  asopisu. 

Bouda se má  ile k sv"tu a stala se již po 
n"kolika týdnech oblíbeným místem mno-
ha návšt"vník#. Po procházce kunratic-
kým okolím se zde m#žete oh!át a posed"t 
v p!íjemném prost!edí. D"ti jsou zde vítá-
ny, mají pro sebe d"tský koutek. Odpo-
ledne se proto stává cílem rodin z d"tmi. 
Den po zahájení provozu bylo 5. prosin-
ce, a tak se odpoledne konalo Mikulášské 
dovád"ní.  Z více než sta host# bylo  ty-
!icet d"tí. Velkých, malých i t"ch nejmen-
ších. Dovád"lo se ve velkém. D"ti r#zn" 
sout"žily, výherci dostali volný vstup do 
Aqua parku Barrandov pro dv" osoby na 
dobu t!í m"síc#. Nechyb"lo divadélko ani 
diskotéka. Samoz!ejm" p!išel i o ekávaný 
Mikuláš s nadílkou a pomocníky  ertem 
a and"lem. 

V lednu a únoru probíhaly víkendové 
programy pro dosp"lé i pro d"ti. D"tská 
divadélka, kouzelnická p!edstavení, kar-
nevaly, tv#r í dílny, posezení u kytary, 
piana  i s celou country kapelou. Zahájila 
se liga Rodinná klání. Celoro ní sout"ž-
ní p!íležitost pro d"ti, rodi e, prarodi e, 
kamarády. Soupe!ení tým# bez omezení 
v"ku a po tu. Do dalších kol se lze zapo-
jovat i postupn". Jeden pátek nave er se 
i létalo. Na horkovzdušné papírové lam-
piony se napsala r#zná p!ání. Za velkého 
nadšení nejmenších návšt"vník# a podle 
instrukcí po!adatel# lampiony venku vzlét-
ly do vzduchu. Pokud p!ijdete v sobotu 
odpoledne t!eba na pohádku o Koblížkovi 
a není vás moc u podlahy vid"t, dostanete 
vysokou d"tskou židli ku. Dosp"lí zase 
ocení ve erní pátky a soboty ve znamení 
piana, kytary nebo country kapely. Topí se 
v kamnech d!evem z pokáceného stromu 
u parkovišt", což by ocenila Ka$uška bio-
masa. Co a jak bude, se m#žete dozv"d"t 
z p!íslušných plakát#.

 Ing. Svatomír Mydlar ík

Normální zima

První lednový týden nás po delší dob" 
p!ikryla bílá sn"hová pe!ina. Jev pro 
Kunratice zase ne tak obvyklý. Vrstvi ka 
30 cm byla slušná a nejednalo se pouze 
o dvoudenní „kalamitu“, jak se n"kdy stá-
vá na záv"r zimy. Sníh a mráz vydržel i po 
celý únor. P!íroda a b"žka!i se radovali, 
automobilisté mén" a ti, kdo mají na sta-
rost úklid ulic, už v#bec ne. 

Zalistujme v kunratické minulosti. 
Záznam z roku 1929 stru n" sd"luje, že 

„sn!hu napadlo velké množství a cesty 
jsou nesch"dné“. Tehdy se hlavn" cho-
dilo, dnes by se psalo cesty nesjízdné. Ve 
vále ném roce 1941 napadlo také pon"kud 
více sn"hu. „Z tohoto d"vodu byla na#íze-
na pracovní povinnost p#i odklízení sn!hu 
na státní i okresní silnici.“ Sníh doprová-
zel i mráz, byl nedostatek uhlí, a tak se ve 
školách u ilo jen ob as. Další významný 
lednový nápor sn"hu spole n" s mrazy 
hodný zaznamenání postihl Kunratice 
v roce 1962. Pro nedostatek uhlí a elekt!i-
ny se d"ti radovaly s prázdnin od 19. ledna 
až do 10. února. Mnozí z nás si ješt" velmi 
dob!e pamatují p!elom roku 1978/79. Na 
Silvestra odpoledne bylo ješt" + 10°C, ale 
b"hem noci na Nový rok 1979 klesl tep-
lom"r až na –20 °C. Se sn"hem navrch. 
Kalamita veliká a prázdniny ve školách až 
do 29. ledna. Zimy bývaly dobrou výmlu-
vou na tehdejší hospodá!ské potíže. Pra-
cující lid reagoval vtipem. „Jestlipak víte, 
kdo jsou nejv!tší nep#átelé socialismu? 
No p#ece  jaro, léto, podzim a zima.“ 

 Ing. Svatomír Mydlar ík

Mořští tvorové
v domě č. p. 4

Nová, velikostí a tvarem také rozporu-
plná budova se zav!enými roletami v ulici 
K Libuši  . p. 4. Stažené rolety nazna o-
valy, že se zde asi bude n"co prodávat. 
Kolovaly zaru ené zprávy o sortimentu. 
Dlouho vít"zilo elektrozboží. Velmi nízké 
 íslo popisné v nás probudilo zv"davost 
poohlédnout se i do minulosti. Požáda-
li jsme proto pana Ing. Zemana, aby se 
podíval na sv#j nejstarší záznam. „D"m 
 . p. 4, p"vodn!  . p. 3 postoupil dne 31. 
kv!tna 1788 s povolením vrchnosti Ond-
#ej Marek svému zeti Jakubovi Markovi 
a jeho manželce za 246 zlatých a 12 a p"l 

krejcaru. U chalupy bylo 16 strych" polí, 
3 strychy luk a zahrádka (1 strych=2877,5 
m²). Chalupu se všemi rolemi prodal 
Jakub Marek již po t#ech letech v b#eznu 
1791 Václavu Roubí kovi za 400 zlatých. 
Roubí ek hotov! složil 190 zlatých a za 
zbytek kupní ceny p#evzal dluhy. Robota 
byla p#edepsána 2 a p"l dne týdn! po celý 
rok, do d"chodu vrchnosti se platilo 1 zla-
tý 10 krejcar".“

Nevíme, jak na tom byli na konci 18. sto-
letí pánové Marek a Roubí ek se znalostmi 
zem"pisu, ale že porostou na jejich pozem-
ku tichomo!ští koráli, si mohli asi p!edsta-
vit t"žko. Na  elní st"n" budovy se totiž 
p!ed n"kolika m"síci objevili svítící nápisy 
Aqua-in a Mo!ská akvaristika. Navštívil 
jsme proto pana Moravce, !editele Þ rmy 
Aqua-in s. r. o. „Naše Þ rma je specializo-
vaná na cílené zákazníky. Spolupracujeme 
s architekty a projektanty a vybavujeme 
interiéry Þ rem i jednotlivc" na zakázku. 
Na klí . Poskytujeme sou asn! i odborný 
dohled a servis. Po#ídit si takové akvári-
um s r"znými druhy tichomo#ských korál" 
a dalších živo ich" není ani levné, ani jed-
noduché. Je t#eba si p#ipomenout n!kolik 
základních údaj". Korál je ozna ení pro 
n!které mo#ské žahavce z t#ídy korálnatci 
(Anthozoa). Všech asi 6000 druh" žije p#i-
sedle v mo#ích, obvykle v koloniích. Mezi 
korály pat#í známí p"vodci korálových 
útes" v tropických mo#ích, kte#í vylu ují 
uhli itan vápenatý pro tvorbu svých tvr-
dých vn!jších schránek. B!hem milion" let 
se tyto schránky vrstvily a n!kde vytvo#ily 
i ostrovy. Jedna „v!tev“ korálu není  pou-
ze všeobecnému pohledu jen jeden jedinec, 
ale miliony geneticky identických polyp". 
I když se mohou koráli živit planktonem, 
v!tšinu jejich potravy jim obstarávají 
symbiotické #asy, zooxantely. Proto koráli 

Nebezpečná kráska chobotnice modrokroužková (Hapalochlaena lunulata).
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Zajímavosti

Inzerce

! POZOR NOVĚ OTEVŘENO !
DĚTSKÝ SECOND HAND

Pražského povstání 719/29 Praha-4, Kunratice
(naproti dětskému obchodu „APEMA“

Suppého ulice)

www.sekacek.com, tel. 773 500 957

4.ročník
VELIKONOČNÍHO ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN

pro děti a dospělé se koná v neděli 28.března
od 10 a od 13 hodin v Domě s chráněnými byty

v ulici K Zeleným domkům.
Pro velký zájem je nutné se předem přihlásit.

Informace: www.kvetinybabeta.cz,
mobil 603 791 609

v!tšinou rostou ve slunných mo#ích (do 
hloubky 60 m), aby zajistili dostatek sv!tla 
pro #asy. N!kdy je však možné najít zvlášt-
ní korály i v hloubce 3 000 m a dokonce 
i v arktických Aleutách. My se zabývá-
me p#evážn! koráli tichomo#skými, kte#í 
mají p"vod nap#íklad na ostrovech Fidži 
nebo Maledivy. Už samotný stru ný výklad 
o podmínkách života korál" nazna uje 
zna nou náro nost takové prost#edí vytvo-
#it a udržet. Musíte je #ešit pouze s pomocí 
po íta e. Osv!tlení, složení vody, teplota, 
salinita, proud!ní vody a jiné.  Máme tady 
p#ed sebou akvárium o objemu 1200 litr". 
K udržení pot#ebného proud!ní vody musí 
 erpadlo za hodinu p#e erpat 42 tisíc litr". 
Pro z#ízení akvária si u nás m"žete vybrat 
z 20–30 druh" ryb, 400 druh" korál", r"z-
ných bezobratlých krevet i mlž". Samoz#ej-
m! musíme znát p#esn! druhovou skladbu 
živo ich" a jejich zvyklosti. Aby se vám 
náhodou p#es noc navzájem nepožrali.“ 
Majitelé akvárií v"tšinou nejsou odborníci, 
a bez odborné pomoci se proto neobejdou.  
Pan !editel vysv"tluje: „Moji spolupra-
covníci jsou vysokoškolsky kvaliÞ kování 
specialisté v oboru. Akvárium každého 
zákazníka je s námi propojeno prost#ed-
nictvím mobilních telefon" a p#i odchyl-
kách od normálu dostaneme okamžit! 
p#íslušné údaje. Chyby nejsou p#ípustné. 

Mo#ské živo ichy dovážíme p#edevším 
z chovných farem v zemi p"vodu. Vše je pod 
kontrolou jak místních vlád, tak i orgán" 
 eských a evropských.“ Pan Moravec pak 
ukazuje menší akvárium s takovou malou 
potv#rkou. „Na pob#eží Austrálie v  etných 
t"ních na skalách m"žete ob as narazit na 
malinkou chobotni ku. Vypadá naprosto 
neškodn! a z kaluže ji m"že vylovit i malé 
dít!. Je to však zabiják. Modrokroužková 
chobotnice (Hapalochlaena lunulata). Tato 
mrška je klidná a neúto ná. Avšak když je 
vylovena z vody a nebo jinak podrážd!-
na, roz ílí se a na jinak béžové k"ži se jí 
objeví jasn! modré kroužky. Pokud dáte 
takto vyprovokované chobotnici možnost 
dostat se svým zobanem ke k"ži, kousne. 
Kousnutím vpraví do rány jedovaté sliny 
s obsahem tetrodotoxinu, který paralyzu-
je svalstvo. Jed blokuje p#enos nervových 
elektrických impuls". Zasažený z"stává p#i 
v!domí. Vidí, slyší, nem"že se však hýbat, 
mluvit a když je nechán bez pomoci, ztratí 
schopnost i dýchat a umírá zadušením. Je-
li zajišt!no um!lé dýchání, zasažený obvyk-
le p#ežije a krize je po dvanácti hodinách 
p#ekonána. Proti tomuto jedu není dosud 
sérum.“ V blízké Ohrad" našt"stí nejsou, 
a tak pokud nebudete tuto barevnou potvo-
ru lovit z akvária holou rukou, p!inese vám 
popiska na skle zajímavé pou ení. D"kuji 

panu Moravcovi za výklad a prosklenými 
dve!mi se vracím z Tichomo!í do stude-
ných –8°C. Ale našich.

 Ing. Svatomír Mydlar ík

Obrázky z minulosti
Kunratic (3)

Dolnomlýnský rybník a okolí jsou  astým 
motivem pohlednic z Kunratic. Pozdrav 
z kunratického mlýna má ale jednu zvlášt-
nost. Zachycuje záv"re né období p"stová-
ní vinné révy v Kunraticích, jak je z!ejmé 
z terasovitého uspo!ádání svahu v pravém 
horním rohu obrázku. Vždy se po Kunra-
ticích !íkalo, že s p"stováním za al již král 
Václav IV. a že na svahu u hradu ješt" ros-
tou roztroušen" n"jaké ke!íky vinné révy, 
což vzpomíná i Cyril Merhout. Svou knihu 
„%tení o Novém hrad" a Kunraticích“ na-
psal na za átku 20. století. Citujme z knihy: 
„Blízko hradu bývala od starodávna, ješt! 
asi za dob krále Václava IV., vinice…Vinice 
tato byla asi zna n! veliká, o prodeji jejím 
mluví se již roku 1445, kdy ovšem byla ješt! 
plodná. Pozd!ji zpustla a p#ipomíná se od r. 
1597 ve všech prodejích až ješt! do století 
osmnáctého.“ Pam"tníci si dodnes vzpomí-
nají na prostory vinopalny v dnešní Gol o-
v" ulici, které již neexistují.

 Ing. Svatomír Mydlar ík

Dolnomlýnský rybník a vinice na počátku 20. století (archiv ing. Zemana).
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FordLeasing

NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKA PRÁVĚ TEĎ!

www.fordamb.cz

• Balíček příslušenství ZDARMA k vozům Fiesta, Fusion, Focus, C-MAX

• Leasing a úvěr s nulovým navýšením

• Aktuální nabídka vozidel za nejvýhodnější ceny na www.fordamb.cz

Regresní terapie je velmi účinná psychoterapeutická metoda, 
která nás zbavuje současných problémů tak, že v minulosti 
najde příčiny problému, které pomocí terapie zpracuje.

www.regresniterapie.com    Jitka Nováková - tel.: 724 549 952     Praha 4 – Zelené Údolí

REGRESNÍ TERAPIE
-  L É Č B A  A  K O N Z U L T A C E  -

Jitka Nováková

Nejčastější problémy, kde Vám regrese může pomoci:  
• traumata, zážitky se kterými se nepodařilo vyrovnat 

(ztráta blízké osoby, potrat, rozvod, fyzické a sexuální 
zneužívání... )

• emoce se kterými si nevíme rady (vztek, lítost, 
nedostatek sebevědomí, přijetím sebe sama... )

• neschopnost koncentrace (smutek, apatie, nejistoty, 
poúrazové stavy, psychospirituální krize... )

• vztahové problémy (problém navázat trvalý vztah, 
rozchod s partnerem... )

• bolesti a problémy bez zjevné fyzické příčiny 
(bolesti hlavy, nadváha, poruchy spánku, alergie... )

• ztráta energie (neurózy, únava, úzkost... )
• strach (z výšek, lidí, pavouků, uzavřených prostorů... )

Je pouze na Vás říci si, že už to stačilo a začít jednat, a na mě, abych 
Vás jemně navedla na cestu radosti a plnohodnotného prožívání.

Chybí Vám 
životní radost 

a energie?

Kanalizační přípojky
(revizní šachta, přepojení, zemní práce, doklady) od 25 000 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

tel: 244 912 214, 244 911 036 mobil: 603 852 432

Rekonstrukce staveb, bytů, výměna oken a dveří, podlahy
betonové, laminátové i dřevěné, obklady, dlažby, malby, nátěry.

Náměstí prezidenta Masaryka Kunratice

Drogerie, barvy, laky, domácí potřeby, oprava obuvi,

opravy zlatých a stříbrných šperků.

www.babycafepraha.cz

Kavárna nejen pro maminky 
s dětmi, ale také pro všechny 

vyznavače lahodné kávy 
a exotických čajů. Čerstvě 

rozpečené pečivo – slané/sladké, 
palačinky, mlsání pro děti.

Fresh juicy (čerstvé ovocné šťávy), 
FairTrade produkty, BIO potraviny.

Dětský koutek, přebalovací 
místnost, ohrádka pro nejmenší.
Narozeninové oslavy (pronájem 

prostor soboty + neděle).
OTEVÍRÁME 1. BŘEZNA

Kunratice-Flora, Jana Růžičky 4
(v pasáži vedle pizzerie Dalí)

PO - PÁ 8-19 hodin, SO 8-12 hodin
Po předložení tohoto inzerátu 

koláček ke kávě zdarma!
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PØIPRAVUJEME PRO
VÁS NOVÉ SLUŽBY

PRANÍ PRÁDLA
MANDLOVÁNÍ
ŽEHLENÍ

OTEVÍRÁME 1.2.2010

VÝHODNÉ
ZAVÁDÌCÍ CENY!

WWW.TVRZKUNRATICE.CZ

PROVOZOVATEL:

Info: 722 649 943

V AREÁLU TVRZ KUNRATICE

PŘÍMÝ ZÁJEMCE
koupí v Kunraticích pozemek nebo dům.

Rychlé a solidní jednání,
ev. provize za zprostředkování.

e-mail: engil@seznam.cz,
mobil: 602 325 428

 !"#$"

Přijměte pozvání do restaurací PIZZA COLOSEUM PRŮHONICE
a přijďte ochutnat novinky našeho nového jídelního lístku

Po předložení této dárkové poukázky si u nás můžete vychutnat 
oběd či večeři pro dva a zaplatíte pouze za jednoho.

Sleva je poskytována vždy na levnější ze 2 jídel − předkrm, hlavní jídlo, dezert. 
Nevztahuje se na nápoje.

Poukázku nelze kombinovat s ostatními slevami 
a  lze ji využít do 30. 5. 2010.

TRADIČNÍ ITALSKÁ KUCHYNĚ | DOMÁCÍ TĚSTOVINY | NABÍDKA

ČERSTVÝCH RYB | DĚTSKÝ KOUTEK

PIZZA COLOSEUM PRŮHONICE, Květnové náměstí 5, Průhonice, tel: 267 312 028

www.pizzacoloseum.cz

zdarma

"
AAA BARVY s. r. o.,

Vídeňská 1277, Praha 4-Kunratice
tel.: 244 401 664, 775 566 577,

www.aaabarvy.cz

Otěruvzdorná barva na malování

5kg na cca 40 m² v jedné vrstvě
za 119 Kč včetně DPH !

Cena platí při předložení tohoto 
inzerátu.

Ekodur natural
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Jazyková redaktorka : Mgr. Iva Janečková. Grafi cká úprava: Jan Jílek.

Foto se zkratkou (my) Ing. Mydlarčík. Neoznačené obrázky převzaty z volně přístupných zdrojů.
Rozměr a cena inzerce: maximální velikost čtvrt strany 186 x 85 nebo 91 x 130 mm 1000 Kč,

každý menší inzerát nebo řádková inzerce 500 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.
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 XIX. Náklad 3800 výtisků. Toto číslo vyšlo v únoru 2010. Zdarma.

VÍCE NEŽ 100 PROCEDUR – kompletní kůry pro celé tělo i problémové partie.
VYUŽIJTE NABÍDKU 50 % SLEVY NA PRVNÍ OŠETŘENÍ na vybraných strojích  
více na www.bodycalm.cz.

STUDIO BODY CALM, K Borovíčku 1
148 00 Praha 4 – Kunratice
tel. 774 980 400

Komplexní péče o tělo a obličej na 120 m2. Vstupní konzultace zdarma.

www.bodycalm.cz

ZEŠTÍHLETE! ZBAVTE SE CELULITIDY…

NOVINKY: 

ULTRAZVUKOVÁ    !

 LIPOSUNKCE 

IPL – TRVALÁ DEPILACE !

VIBRAČNÍ PLOŠINA  !

BĚLENÍ ZUBŮ !

SUCHÁ PEDIKÚRA !

FOTOOMLAZENÍ  !

NOVÁ KOSMETIKA  !

 COMFORT ZONE –   
 EVROPSKÁ KOSMETIKA
 ROKU 2008 

KÚRA MOOD PRO  !

 OŠKOZENÉ VLASY
 A POKOŽKU

OŠKOZ
A POKKO

Zbavte se problémů s bolestí kloubů
Unavuje Vás stálá obava z bolesti? Sedíte strnule bez vůle k pohybu? Léky proti bolesti nejsou řešením, 

neodstraňují příčinu bolesti pouze samotnou bolest a to zdaleka ne dokonale. Tělo si na analgetika postupně zvyká 
a jsou nutné stále větší a nebezpečnější dávky. Rehabilitace v našem fakultním zdravotnickém zařízení probíhá 
pod vedením diplomovaných specialistů, kteří Vám šetrným způsobem pomohou ulevit od potíží s pohybovým 

aparátem. Klasickou rehabilitaci je možné doplnit řadou nebolestivých metod. Teplými zábaly z rašeliny, 
magnetoterapií, světelnou terapií. Jsme zdravotnické zařízení vedené zkušenými lékaři a vědci uznávanými

na světových fórech. Naše služby jsou hrazeny zdravotními pojišt‘ovnami.

Přijd‘te se sami přesvědčit a začněte opět žít plnohodnotným životem bez obav z bolesti!
Zdravotnické zařízení THERAP-TILIA, K Zeleným domkům 26a/1453

tel.: 244 403 351 mobil: 736 623 678

SERVIS – ELEKTRO – PRAHA, s.r.o.
K Hrnčířům 17 PSČ:149 00 Praha 4
Tel.: +420 777 136 566; +420 777 752 352
Tel./fax: +420 244 911 659
internet@sepr.cz

Nabídka připojení k internetu prostřednictvím WiFi sítě

Tarif Rychlost Cena Doporučení pro účely
Free*  64/16 Kbps  zdarma*  

nenáročné prohlížení webových stránek
Start1  128/32 Kbps  145 Kč/měsíc
Start2  0,5/0,12 Mbps  300 Kč/měsíc  uspokojivé prohlížení webových stránek bez omezení služeb

Standard1 1/0,25 Mbps 400 Kč/měsíc základní připojení k internetu pro běžné užívání
Standard2 2/0,5 Mbps 550 Kč/měsíc standard pro připojení k internetu

Pro4 4/1 Mbps 650 Kč/měsíc 
komfortní připojení k internetu se zvýšenou rychlosí

Pro6 6/1,5 Mbps 750 Kč/měsíc 
odesílání dat pro náročné uživatele

Pro8 8/2 Mbps 850 Kč/měsíc

Firma** 1/1 Mbps 900 Kč/měsíc profesionální využití

* Zdarma prvních 12 měsíců, dále poplatek 150 Kč ročně Dále nabízíme montáže a prodej anténní a satelitní techniky pro příjem TV

Otevírací doba : po - čt 8,00 – 17,00 hod
pá 8,00 – 14,30 hod

nebo po domluvě
www.sepr.cz internet

www.serviselektro.cz antény


