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Náměstí prezidenta Masaryka hraje v zimě, za 9 minut pět odpoledne, všemi barvami (foto Hilmar).
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Vážení  tená!i,

váno ní a novoro ní 
svátky ub!hly rychle 
jako každý rok. Po-
t!šila nás tradi ní vá-
no ní výzdoba centra 
Kunratic, kterou nám 
jako obvykle poskytla 
Þ rma S. O. S. Dekora-
ce a za kterou tímto velice d!kujeme. P"i 
adventním koncertu jsme ocenili vysokou 
kvalitu dív ího p!veckého sboru Pražská 
kantiléna, p#sobícího v rámci naší základní 
um!lecké školy. Pot!šila nás i nápaditost 
d!tí na školním váno ním trhu. Premiéru 
m!l rodinný jarmark Mate"ského centra 
D#m pro motýlky po"ádaný v zeleném do-
me ku. Novinkou byla i návšt!va Mikulá-
še,  erta a and!la na ch#dách. Škoda jen, že 
váno ní trhy ve Tvrzi Kunratice skon ily 
hned, jak za aly. Mrzelo to nejen po"adate-
le, Þ rmu Avethorn, ale i všechny zájemce, 
kte"í se na trhy chystali. Pokusíme se proto 
p"íští trhy za"ídit spole n! lépe.

Na lo$ský prosinec budeme vzpomínat 
nejen jako na adventní dobu spojenou 
s o ekáváním Vánoc a konce roku, ale i na 
dobu, kdy nás postihla mimo"ádná sn!ho-
vá nadílka. Ta p#sobila obtíže automobi-
list#m i chodc#m (více v p"ísp!vku Bc. 
Meztekové). Ráda bych v této souvislosti 
ocenila spolupráci s Ob anským sdruže-
ním Rozvoj Zeleného údolí. Spolupráce 
sehrála rozhodující roli v tom, že Magis-
trát HMP za al, i když pon!kud opožd!n!, 
plnit své povinnosti. Provád!t zimní údrž-
bu komunikací. V nejbližší dob! budeme 
obdobným zp#sobem pokra ovat ve spo-
lupráci s uvedeným ob anským sdruže-
ním p"i "ešení celoro ní údržby chodník#, 
vozovek a zelen!.

Významné výročí

Letos si p"ipomínáme 600 let od  za-
hájení stavby Nového hradu u Kunratic. 
V lo$ském roce jsme vás informovali 
o tom, že Magistrát HMP p"ipravuje sa-
naci poz#statk# hradu, výstavbu p"ístu-
pového mostku, z"ízení malého posezení 

a instalaci informa ních tabulí. Bylo by 
p!kné, pokud by k realizaci uvedeného 
zám!ru došlo práv! v tomto roce, p"ípad-
n! v roce p"íštím, kdy bude stejné výro í 
od osídlení hradu.

Rozpočet

M% Praha-Kunratice hospoda"í v sou-
 asné dob! v tzv. rozpo tovém provizoriu, 
které bude trvat do schválení "ádného roz-
po tu pro letošní rok, tj. pravd!podobn! 
do konce b"ezna. Každopádn! nepo ítáme 
s tím, že by investi ní i neinvesti ní dota-
ce od HMP mohly být výrazn! vyšší než 
loni, proto se budeme snažit sestavit návrh 
našeho rozpo tu zhruba na stejné úrovni 
jako loni.

Technická vybavenost 

Letos se bude pokra ovat na stavbách 
zahájených v p"edešlém roce. Jsou to 

dv! poslední etapy splaškové kanalizace 
a chodník p"i ulici U Kunratického lesa. 
Stavba chodníku byla v lo$ském roce 
zahájena vícemén! formáln!, protože 
se vzhledem k  asnému p"íchodu zimy 
prakticky neprojevila. O stavb! kanali-
zace jsem psala již ve svých d"ív!jších 
p"ísp!vcích. Zm!na je pouze v tom, že 
stavba byla rozložena místo do dvou 
do t"í let. Letos se bude pracovat pouze 
v oblasti Pab!nic a Betán! tak, aby bylo 
možno stavbu koncem roku dokon it 
a zkolaudovat. V oblasti nad Šeberákem 
budeme pokra ovat až p"íští rok. Do té 
doby se vyjasní, zda dojde k díl ím zm!-
nám oproti p#vodnímu projektu nebo ni-
koliv.

Priority v roce 2011

Jednozna nou prioritou je dokon ení 
rekonstrukce školní jídelny a dostavba 
dvou t"íd MŠ. Rádi bychom se také vrá-
tili k rekonstrukci jezírka v obytném sou-
boru Flora, kterou cítíme jako dluh z mi-
nulého období. Jistá je zásadn!jší oprava 
n!kterých d!tských h"iš&.

Dalšími akcemi, které bude Zastupi-
telstvo M% Praha-Kunratice zvažovat, 
jsou vybudování p"ípojek ke koupališti 
Šeberák, rekonstrukce podkroví služeb-
ny M!stské policie Praha na Kostelním 
nám!stí, úpravy komunikací vytipované 
v projektu Bezpe né cesty do škol a po-
stupná vým!na oken v základní škole. 
V dlouhodob!jším horizontu chceme 
p"ipravovat akce, které vyplývají z Pro-
gramového prohlášení Zastupitelstva 
M% Praha-Kunratice na volební období 
2010–14. 

 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Slovo starostky

S velkou lítostí oznamujeme  tená"#m Kunratic-
kého zpravodaje, že dne 4. února 2011 zem"el po 
krátké nemoci ve v!ku 64 let pan Václav Chalupa, 
 len Zastupitelstva M!stské  ásti Praha-Kunratice 
a zástupce starostky M%. 

Vašek Chalupa p#sobil v samospráv! Kunratic 
dlouhou "adu let. V komunální politice se našel, 
byl v tom nejlepším smyslu slova „kunratickým 
patriotem“ a nikdy nesm!"oval n!kam jinam. 
Úzce spolupracoval se Sborem dobrovolných ha-
si # Kunratice, SK Slovanem Kunratice a byl ak-
tivním  lenem farní rady 'ímskokatolické farnos-
ti p"i kostele Sv. Jakuba Staršího. Vážili jsme si ho 
a rádi s ním pracovali, protože byl kamarádský, 
rozvážný a  estný. Bude nám velmi chyb!t.

 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Mikulášská tradice v netradičním provedení (foto Hilmar).
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Šéfredaktor

20. ročník
Kunratického zpravodaje

Dostáváte do rukou první  íslo jubilej-
ního, dvacátého ro níku Kunratického 
zpravodaje. Pokusy o pravidelné vydá-
vání Kunratického zpravodaje byly dva. 
Jedenáct  ísel prvního Kunratického 
zpravodaje vyšlo v období 1985–1989. 
Pravým p"edch#dcem dnešního  asopisu 
se ale stal Kunratický zpravodaj – Infor-
mátor p!ti  ísly v období od b"ezna do 
prosince 1991. Informátor se tisknul tak-

zvaným cyklostylem a s dnešním prove-
dením se srovnávat nedá. Ale n!jak se za-
 ít musí. Díky úsilí prvního šéfredaktora 
a p"edtím otce jak prvního pokusu z let 
1985–1989 tak i druhého z roku 1991 
Ing. Zde$ka Zemana se letos m#žeme 
pyšnit již dvacátým ro níkem.

První ro ník 1992 m!l  ísel p!t a jedno 
zvláštní volební vydání, v dalších ro ní-
cích se po et ustálil na šesti. Dvacet let 
je doba dlouhá, v lidském život! jedna 
generace. Dlouhý je i seznam autor# KZ. 
N!kte"í již mezi námi nejsou, jiní píší do-

dnes. V malém ohlédnutí za uplynulým 
dvacetiletím se vrátíme k n!kterým té-
mat#m v rubrice „Listujeme minulostí“. 
P#vodní p"ísp!vky budou p"epracovány 
a dopln!ny o nové informace  i fotogra-
Þ e, které tehdy nebyly k dispozici. Dnes 
za neme povídáním o Kunratickém pivo-
varu. 

Kunratický zpravodaj prošel po graÞ c-
ké stránce mnoha výraznými zm!nami. 
Obsahová nápl$ se ale od prvních výtis-
k# mnoho neliší. 

 Ing. Svatomír Mydlar ík, šéfredaktor

Zastupitelstvo–Úřad MČ
(Uvádíme pouze vybraná usnesení Zastu-
pitelstva, podrobn!jší informace www.pra-
ha-kunratice.cz).

2. zasedání 20. 12. 2010

Zastupitelstvo schvaluje

Programové prohlášení Zastupitelstva 
M!stské  ásti Praha-Kunratice na období 
let 2010–2014. Redakce

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ 

ČÁSTI PRAHA-KUNRATICE NA 
OBDOBÍ 2010–2014

Samospráva a státní správa

Po mnohaletém úsilí se nám poda"ilo 
všechny t"i  ásti Kunratic, tj. centrální  ást, 
Zelené údolí a Floru, propojit ve"ejnou hro-
madnou dopravou. Chceme i nadále v bu-
doucnu pracovat na tom, aby se všechny 
t"i  ásti Kunratic ješt! více k sob! p"iblížily 
nap". osv!tleným chodníkem a cyklostez-
kou. Chceme zapojit více obyvatel ze Zele-
ného údolí a Flory do  innosti samosprávy 
kunratické radnice, do práce zastupitelstva, 
komisí a výbor#. Chceme i nadále rozši-
"ovat servis služeb poskytovaných radnicí 
tak, aby ob ané byli vy"izováním svých 
záležitostí co nejmén! zat!žováni.

Ekonomika a majetek

Nadále budeme trvat na tom, aby rozpo-
 et Kunratic byl vyrovnaný jako doposud, 
to znamená nezadlužovat budoucí genera-
ce. Budeme usilovat o to, aby obecní ma-
jetek sloužil p"edevším pot"ebám ob an# 
a vhodn! zvolenými dlouhodobými proná-
jmy p"inášel Þ nan ní prost"edky pro pot"e-
by Kunratic. Neustaneme v úsilí o získání 
kunratického zámku a p"ilehlé zahrady do 
majetku Kunratic, aby tak tvo"il jednot-
ný upravený celek s jeho hospodá"skými 
budovami a parkem. Nepolevíme v úsilí 
o získávání grant# Þ nancovaných státem, 
magistrátem, EU a dalšími institucemi 
(nap". nadace a PPP projekty). Chceme, 
aby všechna výb!rová "ízení na zakázky, 
v etn! t!ch malého rozsahu, byla napros-

to  istá a pr#hledná pod širokou kontrolou 
ve"ejnosti. To znamená, že chceme, aby ve 
výb!rových komisích i na zakázky malého 
rozsahu byly zastoupeny i nadále všechny 
politické strany zvolené do samosprávy 
a  lenové kontrolního a Þ nan ního výboru. 
Novou sm!rnici, která stanoví postup p"i 
výb!rových "ízeních zve"ejníme do konce 
b"ezna 2011.

Územní plánování,
doprava, infrastruktura

P"i projednávání konceptu nového Územ-
ního plánu hl. m. Prahy budeme d#sledn! 
trvat na zachování Kunratic jako oblasti 
s funkcí obytn! rekrea ní. Budeme bránit 
tlaku investor# na nadm!rné zahuš&ování 
stávající zástavby a živelný rozvoj okrajo-
vých  ástí Kunratic bez výstavby souvise-
jící infrastruktury a zachování p"im!"eného 
množství zelen!. Dále budeme prosazovat, 
aby byla zachována dosavadní funkce kun-
ratických rybník#, tj. rekreace a sportovní 
vyžití. Budeme prosazovat zachování spor-
tovního areálu na Vimperském nám!stí do 
doby zprovozn!ní nového areálu. I nadále 
budeme požadovat, aby v tomto plánu byly 
pro obytná území v Kunraticích stanoveny 
regulativy stanovující výškovou hladinu bu-
dov do t"í nadzemních podlaží a co nejvyšší 
podíl zelen!. Zpracujeme a s ve"ejností pro-
jednáme Strategický plán rozvoje Kunratic. 
Nepolevíme v úsilí o realizaci obchvatu 
Kunratic na okraji m!stské  ásti tak, jak se 
ji poda"ilo prosadit v návrhu konceptu nové-
ho Územního plánu hl. m. Prahy. Výstavba 
nové stopy Víde$ské ulice tak vy"eší pro-
blém dopravní obsluhy pr#myslového are-
álu mezi ulicemi Víde$skou a Libušskou. 
Stejn! tak budeme dbát o zklidn!ní dalších 
frekventovaných komunikací obce. Budeme 
pokra ovat p"i rekonstrukci místních komu-
nikací tak, aby výstavba zpomalujících prv-
k# a nové dopravní "ešení odradily "idi e 
od zkracování cesty p"es centrum Kunratic 
a vedly ke zvýšení bezpe nosti dopravy. 
V tomto volebním období po ítáme s deÞ -
nitivní dostavbou kanalizace v Kunraticích 
a následn! postupnou rekonstrukcí povrch# 
komunikací.

Bezpečnost

V Kunraticích v sou asné dob! slouží de-
set strážník# M!stské policie. Kapacita stá-
vající služebny na Kostelním nám!stí je tak 
zcela vy erpána. Plánujeme provést p#dní 
vestavbu budovy, která vylepší technické 
zázemí strážník# a umožní další navýšení 
jejich po tu. Nadále budeme zárove$ trvat 
na zefektivn!ní výkonu jejich služby. Po 
dobré zkušenosti se zavedením kamerové-
ho monitorovacího systému, a to zejména 
dvou kamer v Zeleném údolí, budeme usi-
lovat o jeho další rozší"ení. Budeme pokra-
 ovat v úzké spolupráci se Sborem dobro-
volných hasi # Kunratice. 

Příroda a ekologie

Chceme pokra ovat v osv!d ené praxi p"i 
deÞ nitivních úpravách rekonstruovaných 
komunikací ve výsadb! doprovodné zelen! 
v nejvyšší možné mí"e. Nadále chceme ve 
spolupráci s Hl. m. Prahou, která je maji-
telem, a ob anským sdružením Pro Kunra-
tice prosazovat obnovu v minulosti zane-
dbané Bažantnice tak, aby byl zachován 
její rekrea n!-sportovní charakter. Budeme 
hledat optimální koncepci likvidace odpa-
d# a bioodpad#.

Zdravotnictví
a sociální péče

Nadále budeme podporovat všechny or-
ganizace, které pomáhají zdravotn! posti-
ženým a sociáln! slabým ob an#m a také 
našim senior#m, jako jsou Ob anská sdru-
žení Prosaz, K"ižovatka, Rehabilitace Hor-
nomlýnská, Bez adrenalinu, Místní organi-
zace Svazu TP v %R, o. s., Klub d#chodc# 
a další. Zachováme zvýhodn!né stravování 
kunratických senior# a zdravotn! postiže-
ných  ob an# a nadále budeme zajiš&ovat 
dopravu ob!d# t!m, kte"í  si nemohou 
pro ob!d osobn! dojít. Vzhledem k tomu, 
že na ja"e roku 2012 kon í nájemní vztah 
k budov! staré školy  . p. 57 vedle rybníku 
Ohrada, p"ipravíme a v p"ípad! získání Þ -
nan ních prost"edk# realizujeme p"estavbu 
tohoto objektu na v!tší bezbariérové zdra-
votní st"edisko, které by nabídlo ucelen!jší 
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zdravotní pé i. Umíst!ní zdravotní pé e do 
tohoto místa se jeví jako vhodné, protože 
se nachází v p"ímém sousedství autobuso-
vé zastávky, kde staví autobusy spojující 
všechny t"i  ásti Kunratic i autobusová lin-
ka pro zdravotn! postižené  . 1. Vedle bu-
dovy je dostate ný prostor pro z"ízení par-
kovišt! a p"es ulici se nachází jak mate"ská, 
tak i základní škola. Vzhledem k tomu, že 
vlastník stávajícího zdravotního st"ediska 
v ulici K Zeleným domk#m nám oznámil 
zám!r toto st"edisko zrušit do konce roku 
2013, je zajišt!ní nových prostor pro zdra-
votnictví jednou z našich hlavních priorit. 
P"estavba bude provedena s ohledem na 
pot"eby zdravotnických služeb obyvatel 
Kunratic.

Školství, kultura,
sport, volný čas

Vzhledem k probíhajícímu „babyboo-
mu“ budeme usilovat o dostavbu škol-
ského areálu o  ty"i t"ídy ve staré budov! 
základní školy, aby tak všechny kunratické 
d!ti mohly navšt!vovat naši základní ško-
lu. V p"ípad! zájmu neziskového sektoru 
o z"ízení bezdrátového volného internetu 
jsme p"ipraveni takovéto aktivity podpo"it. 
Chceme minimáln! zachovat Þ nan ní spo-
luú ast na podporu místních sportovních, 
kulturních a dalších zavedených aktivit 
a nadále využívat krásný zámecký park pro 
konání akcí jak vlastních, tak kunratických 
organizací a jednotlivc#. Budeme usilovat 
o zajišt!ní nové územní rezervy pro mož-
ný rozvoj sportu. Zajistíme ur itý po et 
volných hodin na víceú elovém h"išti na 
sídlišti Flora, které mají v plánu postavit K-
Stavby v p"ímé návaznosti na Kunratický 
les. Budeme i nadále hledat prostory, part-
nery a sponzory pro výstavbu nových d!t-
ských h"iš& a úpravu a údržbu stávajících 
d!tských h"iš& a ostatních sportoviš&.

 Zastupitelstvo M! Praha-Kunratice

Zimní úklid chodníků a cest

Letošní zima nám op!t ukázala svou 
sílu. Sn!hem nás obda"ila již na kon-
ci m!síce listopadu a nadílka v podob! 
30–40 cm zavalila Kunratice b!hem re-
kordn! krátké doby jednoho a p#l dne. 
Spolu s nízkými teplotami okolo –6°C to 
byla kombinace p"ímo vražedná. Máme 
ve správ! 32 km komunikací. V cent-
rální  ásti Kunratic se jedná p"edevším 
o chodníky podél ulic K Šeberáku, K Li-
buši, Za Parkem, K Zeleným domk#m 
a další. O tyto komunikace jsme se po-
starali v prvotní fázi, kdy byla sch#dnost 
chodník# zajišt!na prohrnutím.

O komunikace v obytném souboru Flora 
se stará jejich vlastník Hl. m. Praha, Odbor 
správy majetku (dále jen OSM Magistrátu 
hl. m. Prahy). Pot"ebné  innosti s tím spo-
jené vykonává Technická správa komuni-
kací (dále jen TSK) a spole nost Urbia. 
Neustálými urgencemi z naší strany, bylo 

zajišt!no d#kladn!jší  išt!ní komunikace 
v blízkosti domu  . p. 1255 v ulici Hor-
nomlýnská, kde bydlí asi 130 zdravotn! 
postižených lidí.

Asi nejvíce zasáhla ledovka Zelené údolí. 
Zde došlo díky kopcovitému rázu obytného 
souboru k totální kalamit!, která m!la za 
následek n!kolik dopravních nehod. Komu-
nikace a chodníky v Zeleném údolí vybu-
dovala a vlastní spole nost ORCO (bývalý 
IPB Real). Spole nost ORCO údržbu v této 
lokalit! nezajistila s odkazem na smlouvu 
o bezúplatném p"evodu spoluvlastnického 
podílu technické infrastruktury uzav"enou 
mezi IPB Real a Hlavním m!stem Pra-
hou. Na základ! této skute nosti objednala 
kunratická radnice u Podniku technických 
služeb Praha, s. r. o. chemické ošet"ení 
a vzniklou situaci za ala "ešit s Magistrá-
tem hl. m. Prahy. Výsledkem jednání bylo 
urychlení p"evzetí správy  ásti komunikací 
v Zeleném údolí OSM Magistrátu hl. m. 
Prahy a zjednání nápravy. 

 Bc. Ivana Mezteková

Sčítání

S ítání lidu, dom# a byt# pat"í k nejrozsáh-
lejšímu statistickému šet"ení. P"ináší velké 
množství údaj#, které nelze jiným zp#so-
bem zjistit. P"ípravu, organizaci, zpracová-
ní a následné zp"ístupn!ní provádí %eský 
statistický ú"ad. Práci v terénu p"i s ítání 
zajiš&uje %eská pošta. Rozhodným oka-
mžikem s ítání bude p#lnoc z 25. na 26. 
b"ezna 2011. Další viz  lánek „Pro  s ítá-
ní“ a www.scitani.cz . Redakce

Velkoobjemové kontejnery 
(VOK)

Velkoobjemové kontejnery na odpad bu-
dou v b"eznu až  ervnu p"istaveny v termí-
nech uvedených v tabulce. 

Datum Lokalita

  8. března Ještědská (u pošty)

  8. března Flora (u kotelny)

29. března Zelené údolí (Za Valem)

29. března Ještědská (u pošty)

12. dubna Ještědská (u pošty)

12. dubna Flora (u kotelny)

26. dubna Ještědská (u pošty)

26. dubna Zelené údolí (Za Valem)

10. května Ještědská (u pošty)

10. května Flora (u kotelny)

31. května Zelené údolí (Za Valem)

31. května Ještědská (u pošty)

14. června Ještědská (u pošty)

14. června Flora (u kotelny)

28. června Zelené údolí (Za Valem)

28. června Ještědská (u pošty)

 Bc. Ivana Mezteková

Poplatky ze psů

Upozor$ujeme majitele ps# na v asné za-
placení místního poplatku ze ps#. Splatnost 
ro ního poplatku pro chovatele, kte"í bydlí 
v rodinném dom! a pro p"íjemce d#chodu 
je bez vym!"ení do 31. b"ezna. Poplatek 
pro chovatele žijící v bytových domech 
je splatný do 31. b"ezna za I. pololetí a do 
31. srpna za II. pololetí. Poplatek lze platit 
v hotovosti na Ú"adu M% Praha-Kunratice, 
I. patro, bankovním p"evodem na  íslo ú tu 
2000690389/0800 nebo složenkou typu A. 
Podrobné informace vám poskytneme na 
telefonním  ísle 244 102 215, elektronicky 
na e-mailové adrese krejcova@praha-kun-
ratice.cz nebo p"i osobní návšt!v! Ú"adu 
M% Praha-Kunratice, K Libuši 7, I. patro. 

 Dana Krej ová

Informace pro majitele psů

Máte-li psího milá ka, pak práv! pro vás 
je tu n!kolik rad. Jak postupovat p"i obtí-
žích, na co se zam!"it a hlavn! co nezane-
dbat. Prvním krokem k vzájemnému bez-
problémovému soužití lidí a ps# ve m!st! 
je d#sledné udržování  istoty. Povinnost 
uklízet psí exkrementy vyplývá z § 2 písm. 
g) obecn! závazné vyhlášky  . 8/2008 HM 
„O udržování  istoty na území Hl. m. Pra-
hy“. Porušení vyhlášky postihuje M!stská 
policie.

Na území Kunratic je sí& speciálních 
koš# na sb!r psích exkrement#. Koše jsou 
pravideln! vyváženy, dezinÞ kovány a do-
pl$ovány pom#ckami, usnad$ujícími sb!r 
exkrement#. Sebrané ne istoty mohou být 
také odkládány do všech sb!rných nádob 
na komunální odpad. Nutno p"ipomenout 
zákaz vstupu ps# na d!tská h"išt! a písko-
višt! dle § 2 písm. c) vyhlášky  . 6/2001 
o ochran! ve"ejné zelen!. Zákaz se vzta-
huje na veškerá h"išt! a pískovišt! (oplo-
cená i doposud neoplocená) bez výjimky. 



K úsp!šnému chovu ps# pat"í i nezbytný 
stupe$ ovladatelnosti zví"ete. V žádném 
p"ípad! nesmí docházet k obt!žování  i na-
padání ostatních spoluob an#. Majitelé ps# 
si musí uv!domit, že jejich svoboda, a tím 
i svoboda jejich chlupatých p"átel kon í 
tam, kde za íná omezování druhých.

  Bc. Ivana Mezteková

Přípojky splaškové
kanalizace

V roce 2010 byla dokon ena výstavba 
ve"ejné splaškové kanaliza ní sít! v regi-
onu 13 Nad Rybní ky a p"ibyly tak 3,3 
km gravita ních "ad# z kameniny DN 
300 a ve"ejné  ásti p"ípojek pro 192 ob-
jekt#. Celkov! dosáhla tato sí& v Kunra-
ticích již délky 20 km a po et p"ípojek se 
zvýšil na 980. K tomu je t"eba p"ipo ítat 
i n!kolik kilometr# tlakových "ad# a na 
n! napojených n!kolik desítek tlakových 
p"ípojek vedených až na pozemky vlast-
ník#. V provozu je také 6  erpacích stanic 
p"e erpávajících vodu z níže položených 
 ástí obce do nejbližší gravita ní šachty 
s následným odvedením do Levob"ežního 
kunratického sb!ra e a jeho prost"ednic-
tví na Úst"ední  istírnu odpadních vod.

Další etapa výstavby ve"ejné kanali-
zace, která byla zahájena koncem roku 
2010 (Kanalizace IV), zahrnuje region 8 
Nad Šeberákem, region 12 Rakovka a re-
gion 11a Víde$ská.

Jaký je postup výstavby? Po dobu prací 
jsou  ásti ulic uzav"eny pro ve"ejný pro-
voz, musí být ovšem zachován bezpe ný 
p"ístup pro p!ší a také možnost p"íjezdu 
vozidel záchranné služby, hasi #, poli-
cie. Na úplné uzavírky musí zhotovitel 
v as upozornit všechny obyvatele, pop". 
s nimi domluvit oboustrann! p"ijatelné 

podmínky (p"íjezd invalidních vozík# 
apod.).

 Praxe výstavby je taková, že se nejpr-
ve pokládá v celé délce ulice "ad a pak 
se p"istupuje k p"í nému p"ekopání ulic 
domovními p"ípojkami. Je žádoucí, aby 
místo napojení jednotlivých objekt# na 
"ad, které je p"edb!žn! stanoveno v pro-
jektu, každý majitel up"esnil tak, jak to 
nejlépe vyhovuje jeho podmínkám, a ta-
ké z"eteln! ozna il (kolíkem, na pode-
zdívce plotu apod.).

Pro informaci uvádíme hlavní aktéry 
t!chto prací. Investorem splaškové kana-
lizace je Hlavní m!sto Praha, zastoupené 
Odborem m!stského investora, pro který 
inženýring provádí spole nost ZAVOS, 
s. r. o., ul. Fr. Kadlece 16, Praha Libe$ 
(jednatel Ing. Pavel P"ikryl, tel. 224 645 
161, stavební dozor investora Ing. Au-
gustin Adámek, tel. 603 104 468). 

Projektantem je Pramak, s. r. o., Klo-
bouková 9, 145 00 Praha-4 Roztyly (Ing. 
Luboš Mat!jka, tel. 281 860 741, 777 
818 636). Zhotovitelem jsou Vodohos-
podá"ské stavby Javorník-CZ, s. r. o., 
Benátky 17, 698 01 Veselí na Morav!, 
"editel Ing. Jan %ech, tel. 518 322 685, 
vedoucí výroby Ing. Ji"í Šurá$, tel. 604 
209 194, stavbyvedoucí Roman Sulík, 
tel. 731 643 638. Konzultace ve v!cech 
p"ípojek splaškové kanalizace poskytuje 
ÚM% Praha-Kunratice (Ing. Doležal, tel 
244 102 220).

Pr#b!h prací je projednáván na kontrol-
ních dnech, které se konají každých 14 
dní na ÚM% Praha-Kunratice, K Libuši 7. 
Pokud mají ob ané zájem  i pot"ebu pro-
jednat n!které v!ci spojené s výstavbou, 
mohou se po dohod! t!chto kontrolních 
dn# zú astnit. Napojení obyvatel na ve"ej-

nou kanalizaci, tedy vybudování domovní 
 ásti kanaliza ní p"ípojky, je možné až po 
úplném dokon ení, zkolaudování a zpro-
vozn!ní ve"ejné  ásti kanalizace v celém 
regionu. Podle stavebního zákona k to-
mu ob an pot"ebuje od stavebního ú"adu 
územní souhlas. K jeho vydání je t"eba 
si obstarat projekt, souhlas kanalizací 
(PVaK, a. s.) a obce (ÚM% P-K). Projekt 
si ob ané mohou po"izovat v p"edstihu 
u autorizovaného projektanta. Ten se p"ed-
kládá ve dvou vyhotoveních k posouzení 
Pražským vodovod#m a kanalizacím na 
adresu PVK, a. s. Ke Kablu 971 (OTP%) 
102 00 Praha 10.

Po kolaudaci ve"ejné sít!, o níž budou 
ob ané informování ú"adem M% P-K, 
je t"eba na stavební ú"ad Prahy 4 podat 
oznámení o zám!ru v území k vydání 
územního souhlasu. Podává se na p"e-
depsaném formulá"i (lze získat na ú"ad! 
M% P-K, na stavebním odboru M% P-4  i 
na internetu), p"ikládá se k n!mu projekt 
ve t"ech vyhotoveních a je nutné i vyjád-
"ení M% Praha-Kunratice. Stavební ú"ad 
územní souhlas vydává do 30 dn#, po 
jeho obdržení lze p"ipojení již vybudovat 
a za ít vypoušt!t. Za celkové provedení 
stavby odpovídá dle stavebního zákona 
stavebník, není t"eba žádat o kolaudaci 
u stavebního ú"adu. Ing. Milan Doležal

Zastupitelstvo–Úřad MČ
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Společenská rubrika

Pod kování za blahop"ání k vý-
znamnému životnímu jubileu zasílají 
paní Vlasta Barciuchová, Kv#toslava 
Fišerová, Nad#žda Klozarová, Milada 
Kubová, Marie Malá, Št#pána Michál-
ková, Otilie Ságlová, Alena Srbová, 
Anna Spurná, Božena Rajdlová, Eva 
Št#pánková a pánové Ji"í Jákl, Jan Ja-
roš a František Turna. Redakce

T ! í k r á l o v á 
sbírka se uskute -
nila již pojedenác-
té. Výt#žek je ur-
 en p"edevším na 
pomoc nemocným, 
handicapovaným, 
senior$m, mat-
kám s d#tmi v tísni 
a dalším sociáln# pot"ebným skupinám 
lidí. Nejmén# desetina výnosu sbírky 
je ur ena také na humanitární pomoc 
do zahrani í. Sbírka má ustálená pra-
vidla. Vedoucím skupinky musí být do-

sp#lá osoba vybavená pr$kazem koled-
níka. Skupinka chodí od domu k domu, 
nosí lidem radostnou zv#st váno ních 
svátk$, obdarovává je drobnou pozor-
ností. Sou asn# koledníci prosí o Þ -
nan ní p"ísp#vek do ú"edn# zape et#né 
kasi ky, opat"ené logem Charity !eská 
republika. Je to nejv#tší dobrovolnická 
akce u nás. Koledníky jste potkávali 
i v kunratické "ímsko-katolické farnos-
ti. A kolik se letos vybralo? V Kunrati-
cích 18 456 K  a v Hrn í"ích 3 447 K . 
Dík pat"í všem koledník$m i dárc$m.

 Farní rada

Jarní prázdniny v P!íchovicích
Arcidiecézní centrum pro mládež Nazaret, Kostelní nám#stí 
16, Praha 4- Kunratice, po"ádá od 13 do 18. b"ezna pro d#ti 
a mládež od 9 do 24 let lyža"ský zájezd na faru v P"íchovicích 
v Jizerských horách. Na programu bude lyžování, zimní sporty, 
spousta her, výlety i duchovní program. P"ihlášku lze vyzved-

nout na fa"e v Kunraticích, sídla Arcidiecézního centra pro 
mládež Nazaret, m$žeme vám ji poslat, nebo si ji m$žete stáh-
nout z www.nazaret.signaly.cz, kde jsou také uvedeny podmín-
ky ú asti a ceny. Pokud máte zájem, p"ihlaste se do 7. b"ezna. 
Kontakty: Ali Váchalová, 776 697 258, 731 625 940, nazaret@

volny.cz a www.nazaret.signaly.cz. Farní rada

D kuji vedení M! Praha-Kunrati-
ce, kunratickým organizacím a ob a-
n$m za blahop"ání k mým 85. naroze-
ninám. Ing. Zden#k Zeman

ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7

Telefon 244 102 214,
fax 244 913 900

E-mail: info@praha-kunratice.cz
www.praha-kunratice.e.cz.
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Školství

Zápis dětí
do mateřské školy

Blíží se b"ezen, tj. 
m!síc, kdy bude pro-
bíhat zápis d!tí do naší 
mate"ské školy P"ed-
školní 880 pro školní 
rok 2011/12 (dále jen 
MŠ). S nap!tím o e-
kávám, zda nápor ro-
di # bude stejn! velký 
jako v posledních t"ech letech. Vzhledem 
k tomu, že se v Kunraticích v posledních 
letech rodí cca 100 d!tí ro n!, je z"ejmé, 
že skute n! nebudeme moci uspokojit 
všechny rodi e, p"estože od zá"í tohoto 
roku plánujeme otev"ít další novou t"ídu 
v prostorách nad školní jídelnou. Termín 
dokon ení stavby je konec kv!tna. 

Hodnotící kritéria

1. D ti a jejich rodi!e, kte"í jsou p"ihlá-
šeni k trvalému pobytu na území M# Pra-
ha-Kunratice.

2. D ti, které jsou p"ihlášeny k trvalé-
mu pobytu na území M# Praha-Kunratice 
v posledním roce p"ed zahájením povinné 
školní docházky + d ti, které jsou p"ihlá-

šeny k trvalému pobytu na území M# Pra-
ha-Kunratice a které mají odklad školní 
docházky.

3. D ti zam stnaných rodi!$. D ti a ro-
di!e jsou p"ihlášeni k trvalému pobytu na 
území M# Praha-Kunratice a dít  v roce 
2011 dovrší v k 3 let (p"ednostn  do 31. 
8. 2011).

4. Sourozenci, kte"í jsou p"ihlášeni k tr-
valému pobytu na území M# Praha-Kun-
ratice, již docházejících d tí, kdy matky 
jsou zam stnány (vychází se tak vst"íc 
nenarušení sourozeneckých vazeb a ro-
di!$m, kte"í doprovází své d ti pouze do 
jedné MŠ).

5. D ti zam stnaných rodi!$, kte"í spolu 
trvale bydlí a jsou hlášeni k trvalému po-
bytu na území M# Praha-Kunratice a kte-
ré p"echázejí z jeslí.

6. P"ednost budou mít d ti s celodenní 
docházkou p"ed d tmi, které podle žádosti 
zákonných zástupc$ mohou docházet do 
MŠ pouze na 4 hodiny denn  nebo na 5 
dní v m síci a matka je na mate"ské do-
volené.
7. Ostatní d ti. P"i rozhodování o p"ijetí 
dít te k p"edškolnímu vzd lávání v ma-
te"ské škole bude "editelka MŠ postupovat 
podle kritérií ve výše uvedeném po"adí 1 

až 7. P"ihlášky do MŠ se budou vydávat 
ve dnech 9. a 10. b"ezna 2011 od 13 do 
17 hodin p"ímo v budov  MŠ. Vypln né 
p"ihlášky rodi!e odevzdají 23. a 24. b"ez-
na 2011 op t od 13 do 17 hodin "editelce 
MŠ. Od 16. dubna 2011 bude v MŠ zve-
"ejn n seznam p"ijatých d tí, rodi!e p"i-
jatých d tí si v kancelá"i MŠ vyzvednou 
„Rozhodnutí o p"ijetí dít te“. Veškeré in-
formace o naší MŠ je možné najít na ad-
rese www.mskunratice.cz, pop". zavolat 
do MŠ na tel. 244 911 551.

Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky

Zaměření mateřské školky

Výchovn  vzd lávací program pro d ti se 
jmenuje „Zelená školka“ se zam "ením na 
ekologickou výchovu. D tem nabízíme:

l  kulturní a sportovní akce,
l  výuku anglického jazyka pro p"ed-

školní d ti,
l  hru na zobcovou ß étnu pro p"edškol-

ní d ti,
l  keramický a tane!ní kroužek,
l  výlety a exkurze, 
l  školku v p"írod .

 Milada Filipová, !editelka

Kunratice – Flora

Ulice Královny Žofi e

Nová ulice v obytném souboru Kunratice-
Flora vychází severním sm rem proti ulici 
K Václavce, lomí se k východu a jihu a sle-
p  kon!í. K ulici pat"í i oba výb žky sm "u-
jící k západu.

Královna ŽoÞ e Bavorská (1376–1425) 
byla druhá manželka Václava IV. Pocházela 
z bavorského rodu Wittelsbach$. Vyr$stala 
u svého strýce Bed"icha III. v Landshutu, 
který byl stejn  jako Václav IV. p"íznivcem 
lovu. Roku 1388 ji vzal strýc do Prahy, kde 
se v noval mimo lovu i politickým jednáním. 
P$vabná dvanáctiletá princezna ovdov lého 
krále Václava IV. okouzlila stejn  jako poli-
tické služby, které mu strýc budoucí králov-
ny mohl nabídnout. S%atkem s chudou ŽoÞ í 
totiž upevnil svoji moc. Svatba se konala 2. 
kv tna 1389 v Chebu. Václava a ŽoÞ i oddal 
král$v kanclé" Jan, kamminský biskup. Král 
byl ve vleklém sporu s pražským arcibisku-
pem Janem z Jenštejna, což komplikovalo 
ŽoÞ inu korunovaci !eskou královnou. Ko-
runovaci totiž mohl provést jedin  arcibis-
kup. Korunovace ŽoÞ e se tak uskute!nila 
až v roce 1400 po odchodu arcibiskupa Jana 
z Jenštejna.

Václav oslavil manželský svazek tím, že 
dal zhotovit "adu vynikajících rukopis$. 
Známá Bible Václava IV. byla spole!ným 
rukopisem krále a královny.

Mladá královna se stejn  jako její p"ed-
ch$dkyn  rychle sžila s !eským prost"edím. 
Pov st vypráví, že královna ŽoÞ e chodívala 
na Husova kázání s doprovodem svého dvo-

"anína Jana Žižky z Trocnova. A údajn  to 
byla ona, která také p"isp la ke zm n  pom -
ru hlas$ na univerzit  Karlov  ve prosp ch 
#ech$. V dopisech papeži Janovi XXIII. 
(vzdoropapež, pontiÞ kát 1410–1415) se 
Husa zastávala. Ale papež pot"eboval peníze 
na válku, a tak se po Evrop  za!alo s prode-
jem „odpustk$“. Hus ve svých vystoupeních 
tento nešvar praný"oval a jeho kázání za!a-
la vyvolávat bou"livé demonstrace. Václav 
proti nim zasáhl silou. ŽoÞ e nemohla vy-
stupovat proti králi. Alespo% tedy Husa dál 
skryt  podporovala, o !emž sv d!í jeho listy 
z Kostnice. A také p"edvolání ŽoÞ e do Ho-
donína k soudu kv$li podpo"e husit$, které-
ho se ale pravd podobn  nezú!astnila. 

V Praze zu"ily v lét  1419 krvavé bou"e, 
z oken Novom stské radnice byli vyhozeni 
konšelé. 16. srpna 1419 král 
Václav IV. umírá na Novém 
hradu u Kunratic. Královna Žo-
Þ e nemá v této situaci možnost 
uspo"ádat d$stojný královský 
poh"eb. Po vypálení arcibis-
kupského paláce, zd šená cha-
osem, ni!ením a vražd ním, 
utíká ŽoÞ e z Pražského hradu 
na Nový hrad u Kunratic. Brzy 
na to se z"íká svého regentství 
a stává se zcela závislá na ne-
vlastním švagrovi Zikmundo-
vi. Ten královn  slíbil apanáž 
poté, co nevyšel zám r provdat 
ji za sedmdesátiletého polské-
ho krále. K placení se ale ne-
m l, jak vyplývá z ŽoÞ iných 

dopis$ bratr$m. V Prešpurku (dnešní Brati-
slav ) m la malý dv$r a Þ nan!n  se držela 
jen díky prodeji svých šperk$ a šat$. Zem"e-
la roku 1425 a je poh"bena v bratislavském 
chrámu Svatého Martina. 

V t sné blízkosti nové ulice Královny 
ŽoÞ e se nachází i kratší ulice K Novému 
hradu. Název p"ipomíná místo pobytu krá-
lovského páru Václava IV. a ŽoÞ e Bavorské 
v Kunraticích ve druhém desetiletí 15. stole-
tí. Období nejznám jších majitel$ Kunratic 
p"ipomínají i další názvy kunratických ulic 
Ke Hrádku a Krále Václava IV. Název další 
ulice U Zeleného ptáka se vztahuje k obecní 
tradici, patrn  z doby romantismu. Prý n -
kde v Kunraticích existoval stejnojmenný 
hostinec kam král Václav p"i svých poby-
tech na Novém hrad  chodíval.  (my)

Václav IV. a Žofi e Bavorská
(Václavova Bible z 15. století).
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Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

5. prosince
Mikuláš Pražské kantilény

Napln ný kostel Svatého Jakuba Staršího 
byl v ned li odpoledne 5. prosince sv dkem 
koncertu Dív!ího sboru Pražská kantilé-
na. P vecký sbor d tí a student$ Základní 
um lecké školy Jižní M sto, která má také 
svou pobo!ku v obytném souboru Kunratice 
– Flora, vznikl v roce 1991. Pracuje ve t"ech 
p"ípravných a dvou koncertních odd leních. 
Nejvysp lejší odd lení Pražské kantilény, 
Dív!í sbor, interpretuje skladby široké šká-
ly hudebních styl$ a žánr$. Pod um leckým 
vedením zakladatelky Zuzany Drtinové 
a sbormistryn  Ley Esserové získává !etná 
domácí a zahrani!ní ocen ní. Posledním 
úsp chem je první cena v kategorii ženských 
sbor$ ze špan lského Cantonigròs. 

Kunratický koncert byl pestrou p"ehlídkou 
skladeb r$zných autor$ a období. Mozart 
Laudate Dominum, Maurice Duriß é Tota 
pulchra es Maria, Ilja Hurník Deo gratias, 
Petr Eben De Angelis a mnohé další. Sólo-
vý zp v zazn l v provedení Jitky Pali!kové, 
sbor "ídily sbormistryn  Zuzana Drtinová 
a Lea Esserová. Na ß étnu zahrála Alžb ta 
Šubrtová, u klavíru se st"ídala Olga Cviková 
s Klárou Soukupovou. Celé vystoupení pro-
b hlo v dosti mrazivém prost"edí, což klad-
lo na všechny vystupující zna!né nároky. Po 
zaslouženém potlesku na záv r koncertu !e-
kalo na všechny p"ed kostelem p"ekvapení. 
Mikuláš, !ert a and l na ch$dách. Vždy& byl 
p"ece podve!er 5. prosince.  (my)

12. prosince
Vánoční jarmark 

Mate"ské-rodinné centrum D$m pro 
motýlky (www.dumpromotylky.cz) uspo-
"ádalo v ned li 12. prosince první Váno!-

ní rodinný jarmark. Celý zelený dome!ek 
i zahrada v Gol!ov  ulici se zahalily do 
váno!ní atmosféry. Mnoho návšt vník$ si 
dosyta užilo nejen prodejních stánk$ s tra-
di!ním zbožím, ob!erstvení, ale i doprovod-
ného programu. Úsp ch m lo bubnování na 
drumbeny, zpívání a tancování s písni!kami 
Petra Nedv da, divadélko O rodin  sv tlu-
šek. Velkou radost nám ud lalo vystoupení 
p"edškolák$ Mat je, Moni!ky a Ka!en-
ky. S paní u!itelkou Št pánkou m li první 
koncert ve h"e na ß étnu. Po!así nám úpln  
nep"álo, o to více si vážíme všech návšt v-
ník$, prodejc$ i ú!inkujících, kte"í se jar-
marku zú!astnili. Ráda bych pod kovala 

kunratickým skaut$m a klubu senior$ za 
zap$j!ení kluboven a také kunratickým 
dobrovolným hasi!$m. Jmenovit  Zde%-
ku B hunkovi za odstran ní padajícího 
sn hového p"evisu ze st"echy. Díky všem 
zú!astn ným se celý den nesl v p"íjemném 
rodinném duchu. Celkem se na dobrovol-
ném vstupném vybralo asi 4000 K!. D ku-
jeme. Za tyto peníze zakoupíme vybavení 
do herny (koberce, st$l, židle). Centrum 
D$m pro motýlky vám p"eje v roce 2011 
mnoho úsp ch$, zdraví a pohody. T šíme 
se na Vás v našem centru nebo na dalších 
akcích. Jana Neumanová a kolektiv
 Domu pro motýlky

Pražská kantiléna zpívá v kostele (foto my).

Teplo na jarmarku moc nebylo (foto Hilmar).



Kunratické tradice

Pan arcibiskup
v Kunraticích nefackoval

V ned li 16. ledna byl kunratický kostel 
trochu více zapln n než obvykle a n kte-
"í stáli i nap$l venku. Byla zde i naše paní 
starostka Ing. arch. Ivana Kabelová a paní 
starostka ze Šeberova Ing. Petra Venturová. 
P"ijel nás totiž navštívit pan arcibiskup Do-
minik Duka, aby udílel svátost bi"mování. 
Co ale znamená to bi"mování? Navenek je to 
ob"ad pom rn  jednoduchý. Biskup se mod-
lí se vztaženýma rukama a pak doty!ného 
maže olejem na !ele a "íká jeho bi"movací 

jméno a v tu: „…p"ijmi pe!e& daru Ducha 
Svatého.“ To d$ležité, co se odehrává, však 
vid t není. Katoli!tí a pravoslavní k"es&ané 
v "í tomu, že v tuto chvíli !lov k získává od 
Boha zvláštní pomoc, aby se za svou víru ne-
styd l a dokázal o ní sv d!it svým životem 
a svými slovy. Bi"mování se také n kdy na-
zývá svátost k"es&anské dosp losti, zkrátka 
ten kdo je bi"mován, by si m l uv domovat, 
že víra není jen n co, co je dobré pro n j, 
ale co má být prosp šné i jeho okolí a celé 
spole!nosti. Samoz"ejm  tak jako ostatní 
svátosti (k"est, svaté p"ijímání) ani bi"mo-
vání nep$sobí automaticky. Neznamená, že 

když je n kdo pok"t ný a bi"movaný, že je 
hned lepší !lov k. M$že být bohužel ješt  
mnohem horší než ti, kte"í pok"t ni nejsou, 
ale je to velká Boží pomoc a je na každém, 
co s ní ud lá. D"íve obsahoval ob"ad svátos-
ti bi"mování ješt  polí!ek, který biskup bi"-
movanému dával. Byla to facka více mén  
symbolická, ale pocházela ze zvyku inicia-
ce, kdy ten, kdo cht l vstoupit mezi dosp lé 
dostával silnou ránu, a zkoušelo se, zda ji 
vydrží. Kéž i ti, kte"í byli letos bi"mováni 
v našem kostele, vydrží rány, které jim život 
p"inese, a jsou p"ínosem pro toto místo, kde 
spole!n  žijeme. Pater Jaroslav Krajl

(Fotografi e z návštěvy pražského arcibiskupa Mons. Duky zhotovil Ronald Hilmar).



Požehnání.

Při kázání pana arcibiskupa.
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Kulturní a společenské akce – ohlédnutí, pozvánka

9. ledna
Kůrovci

Je poslední váno!ní den, ned le 9. ledna 
ve t"i odpoledne. V kostele Svatého Jakuba 
Staršího vítá Pater Jaroslav Krajl ú!inkující 
a návšt vníky druhého koncertu K$rovc$ po 
jejich lo%ské premié"e. Následují úvodní slo-
va z Janova evangelia a také ostatní !ásti pro-
gramu jsou prokládány krátkými váno!ními 
texty. Zaznívá latinsky zpívaná slavná koleda 
Adeste Þ deles uvedená poprvé roku 1797. 

Historie váno!ních koled sahá do 13. sto-
letí. Podle legendy je autorem první koledy 
svatý František z Assisi (1181–1226). #eské 
první historicky doložené koledy vznikly již 
v období p"ed p$sobením Mistra Jana Husa. 
Z té doby pochází i koleda Narodil se Kris-
tus Pán. Vznikla z latinské duchovní písn  
Ave hierarchie coelestis (Bu' pozdraveno, 
kn žstvo nebeské). Byla p"evzata i do zp v$ 
kališnických a bratrských a je uvád na jako 
husitská píse%. Z období baroka pochází 
jiná známá koleda Chtíc, aby spal od Adama 
Václava Michny z Otradovic. Každý národ 
má svoji vlastní pokladnici váno!ních písní. 
Tyrolané Tichou noc, u nás Narodil se Kristus 
Pán, v polsky mluvících krajích zase nesmí 
chyb t Bóg si( rodzi. Všechny tyto slavné 
koledy nám p"ednesli i K$rovci. Nechyb li 
ale i zp vy další. Koledy Jaroslava Kr!ka !i 
Karla Steckera. Jeden ze t"í varhaník$ zahrál 
Toccatu J. S. Bacha. K$rovce letos posílili 
další dva sólisté profesorky Vršínské, a to 
v tenorovém a sopránovém hlasu. S jejich 
pomocí se poda"ila uvést !ást Graduale 
z #eské mše váno!ní Jakuba Jana Ryby. 
Na záv r koncertu zazn la koleda, hymnus, 
Narodil se Kristus Pán. Tu si s radostí zazpí-
vali všichni, což bylo slyšet i venku v okolí 
kostela. Nastala chvíle rozlou!ení. Otec Ja-
roslav Krajl pop"ál všem p"ítomným krásný 
zbytek váno!ní doby s malou douškou, že 
p"íští rok by mohla zaznít „Rybovka“ celá. 
To však nikdo z K$rovc$ prozatím ani ne-
potvrdil, ale ani nevyvrátil.  (my)

29. ledna
Karneval sportovců

Jednoho dne se p"ed za!átkem fotbalové 
sezony 2009/10 sešla parta kamarád$ a nad-

šenc$ fotbalu se spole!nými vzpomínkami 
na !asy, kdy b hali po kunratickém h"išti. 
Zamysleli se a po n kolika ve!erních disku-
zích založili staronové fotbalové mužstvo. 
Vznikl oddíl Slovan Kunratice C. 

Karneval sportovc$ bývával nezbytnou 
sou!ástí kunratické plesové sezony. Cé!ka"i 
se rozhodli, že tuto tradi!ní tane!ní zábavu 
obnoví. První novodobý karneval m l pre-
miéru 6. b"ezna lo%ského roku v sále restau-
race U rytí"e Jakuba z Kunratic. Úsp ch byl 
veliký, ale místa málo. A tak se letošní 2. 
ro!ník uskute!nil jako v dobách minulých 
v kunratické sokolovn . 29. ledna !lenové 
mužstva C, Kunratické legendy, p"ipravili 
ve!er plný zábavy, hudby a tance. Jak to pat"í 
ke karnevalu, p"išla i spousta masek. Kapela 
Takt hrála !eské hity pro všechny bez ohledu 
na v k, v bohaté tombole pak vyhrál opravdu 
každý. N kdo cenu menší, kšiltovku !i metr, 
jiný cenu v tší. Rotoped nebo televizi. Ob-
!erstvení zajistilo duo ToRo z Hostince na 
Betáni, o výzdobu sokolovny se zasloužili 
pánové Vyšinka a #umpelík. A protože míst-
ní sokolovna díky bd lému oku našich hasi-
!$ nevyho"ela, t ší se Cé!ko na další, již t"etí 
karneval v p"íštím roce. Sportu zdar a fotbalu 
zvláš&. Kunratické legendy

Kůrovci na kůru kunratického kostela (foto my).

5. března
Masopustní průvod

Popele!ní st"eda p"ipadá letos na 
9. b"ezna. Což znamená, že se bude 
v sobotu 5. b"ezna konat na záv r ma-
sopustu, již popáté, obnovená tradice 
pr$vodu masek po Kunraticích. Kdo 
se chce zú!astnit p"ímo, nech& se do-
staví na devátou hodinu k sokolovn . 
Nejlépe ve vhodné masce. Ostatní 
a& nape!ou koblihy, nakrájí uzené 
a p"ipraví pat"i!né nápoje pro veselé, 
hladové a žíznivé masky. Co vlastn  
masopust znamená, si m$žete p"e!íst 
v !lánku patera Krajla Masopust.

 Redakce

2. dubna
Hasičský ples

Vážení spoluob!ané, dovolte mi, 
abych Vás pozval na Hasi!ský ples, 
který se bude konat dne 2. dubna od 
20 hodin v místní sokolovn . Hasi!-
ské plesy mají v Kunraticích dlouhou 
tradici, kterou se snažíme a budeme 
snažit udržet. Kunrati!tí hasi!i cht jí 
být se spoluob!any v kontaktu i tímto 
zp$sobem. P"eji p"íjemné posezení 
s našimi hasi!i, p"áteli a blízkými. 

 Bc. Martin Wagner, starosta SDH

30. dubna
Otvírání studánek

TJ Sokol Kunratice po"ádá v sobotu 
30. dubna 32. ro!ník Otvírání studá-
nek v Kunratickém lese. Zahájení je 
ve 13 hodin na obvyklém shromaž-
dišti ú!astník$ za kostelem Svatého 
Jakuba Staršího v Kunraticích.

 TJ Sokol Kunratice
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Sport

Štědrodenní
kunratické běhání

Všechno za!alo dohodou b žc$, kte"í se 
na cestách Kunratického lesa ob!as potká-
vali, o pravidelných sch$zkách a spole!ném 
tréninku. Od roku 1977 se za!ala u Velkého 
altánu scházet o víkendech, o p$l osmé ráno, 
r$zn  po!etná skupinka. N kdy 7, jindy t"e-
ba i 15 lidí. Na jednu sobotu téhož roku p"i-
padl i Št drý den. Všichni byli po b hání tak 
trochu slavnostn  nalad ni. Po spole!ném 
prob hnutí si pop"áli hezké váno!ní svátky 
a rozešli se dom$. To byl už jen kr$!ek k to-
mu setkávat se 24. prosince každoro!n , a& 
p"ipadl na kterýkoliv den v týdnu.

Roku 1980 vznikla v Praze v rámci hnu-
tí B hu pro zdraví jedna z mnoha pobo!ek 
s názvem Liga stovka"$ (LS) s cílem, aby 
každý evidovaný b žec ub hl za m síc ales-
po% 100 km a v roce 1983 vyhlásila pobo!-
ka naše spole!né b hání v Kunratickém lese 
jako svou oÞ ciální akci. P"i prvním ro!níku 
nás dorazilo asi 20. Docela p"íjemné p"ekva-
pení. N koho z nás také napadlo, že když už 
se nás na Št drý den sešlo tolik, tak si na 
záv r zazpíváme aspo% jednu koledu. I sta-
lo se a všem se takový záv r velice zalíbil. 
Jen jsme si posteskli, že u altánu není žádný 
smr!ek, kolem kterého bychom se postavili. 
Následující rok jsem tedy jeden strome!ek 
koupil na ulici a v p"edve!er Št drého dne 
s ním krá!el, vyzbrojen krumpá!em, do-
prost"ed lesa. Bylo to jako p"i lesním pychu 
naruby. Však také udivené pohledy lidí vra-
cejících se z odpolední procházky nebraly 
konce. P"ekvapení to bylo i pro všech 29 
b žc$, kte"í následující ráno dorazili na tra-
di!ní št drodenní pobíhání. Kdeže tam ten 
stromek tak rychle vyrostl? „Záhadu“ jsem 
objasnil a st hování stromku z obchodu k al-
tánu jsme zopakovali ješt  asi t"ikrát. Pak 
jeden b žec p"ivezl z brdských les$ smr!ek 
pravý i s ko"eny a "ádn  ho zasadil. Sice nám 
ho hned další rok n kdo p"ed Št drým dnem 
u"ízl, ale nekapitulovali jsme. Hned na ja"e 
jsme zasadili pro jistotu dva.

Pražská pobo!ka LS se roku 1984 p"em -
nila na nov  založenou TJ kondi!ního b hu 
Liga 100 Praha. To už bylo št drodenní 
kunratické klusání za"azeno do celostátní 
termínové listiny b h$ mimo dráhu. Protože 

šlo o nezávodní, tedy kondi!ní akci, zkrátili 
jsme obvyklý 10km okruh po obvodu Kr!-
ského lesa. Tra& nyní vedla k historickému 
Hrádku a zp t, což p"edstavuje asi 5,5 km. 
Sou!asn  jsme ustanovili pravidlo, že se 
b ží konverza!ním tempem. Tak, aby si 
b žci mohli mezi sebou ješt  povídat. Tedy 
žádný intenzívní b h. Vlastní start se posu-
nul na osmou hodinu, kdy už je p"ece jenom 
dob"e vid t.

Po!et ú!astník$ rostl a brzy p"esáhl  stov-
ku. Výjime!nost a atmosféra b hu se rychle 
rozk"ikla. Št drý den ráno si dnes mnoho 
b žc$ nejen pražských, ale i ze Zbraslavi, 
Jílového !i Benešova nedovede bez prob h-
nutí v tomto krásném koutu kunratického 
území p"edstavit. Ne každý totiž ví, že se 
sice "íká Velký altán v Kr!i, ale katastráln  
pat"í do Kunratic. Posledních tém " 10 let 
má záv re!ný zp v koled i hudební dopro-
vod v netradi!ním složení housle a kytara. 
Zpívají se už koledy t"i, a aby pam & nese-
lhávala, rozdává se p"ed zp vem text. Ne-
chyb jí ani sví!ky a prskavky na „našem“ 
smr!ku. Ten sice nevykazuje žádné zázra!-
né p"ír$stky, ale žije a snad nám stromek už 
nikdo neukradne. Každoro!n  p"ichází bez 
jakékoliv propagace 130–140 b žc$. A& je 
obleva, 15 cm sn hu nebo –10°C. P"edsta-
víte-li si, jak p"i takové teplot  stoupají ze 
zah"átých t l oblá!ky páry, je idyla dokona-
lá. K úvodnímu p"ivítání a po dob hu k zá-
v re!nému zp vu jsou b žci svoláváni har-
monickým souzvukem dvou zvonk$. Úpln  
nakonec si pak stru!n  p"ipomínáme životní 
jubilea, která n které z p"ítomných !ekají 
v následujícím roce. A!koliv nejmladšímu 
b žci bylo pouhých 6 let, net"eba zd$raz%o-
vat, že p"evládají zejména –sátníci. Vždy& na 
tom posledním b hání roku 2010, již 28.(!) 
ro!níku, bylo nejstaršímu úctyhodných 87 
rok$. Takže, usedlíci kunrati!tí, pokud si na 
Št drý den 2011 s námi nezab háte, p"ij'te 
se alespo% podívat. K tomu vás zve veterán 
Velké kunratické se 42 starty a p"edseda TJ 
Liga 100 Praha. Pavel Fr ek

Kunratický fotbal

Již 6. ledna zahájilo A mužstvo SK Slovan 
Kunratice p"ípravu na jarní !ást sezony. Do 
p"ípravy, která probíhá p"edevším v oko-
lí fotbalového h"išt , se zapojilo 30 hrá!$. 

Hrá!i trénují dvakrát týdn  v parku a jednou 
v týdnu navštíví posilovnu. Lednová kondi!-
ní p"íprava byla zakon!ena zimním soust"e-
d ním ve sportovním centru Nymburk. Na 
soust"ed ní se jezdí pravideln  dvakrát do 
roka, ale na tomto míst  jsme byli poprvé. 
Zm na znamenala pro hrá!e vyšší Þ nan!ní 
nároky, nebo& si pobyt hradí sami a letos 
byl o poznání dražší. Na druhou stranu je 
centrum kvalitní s "adou sportoviš&. H"išt  
s um lým povrchem, t"i velké haly, bazén, 
sauna, ví"ivky, posilovny a atletický stadion. 
Spole!nost jim po p t dní d lal prvoligový 
tým Slovanu Liberec.

 Kádr mužstva se z"ejm  také zm ní. Tre-
né"i zkoušeli n kolik hrá!$, kte"í musí svojí 
výkonností p"esv d!it v p"ípravných utká-
ních. V mužstvu již nepokra!ují branká" 
Kubásek a obránce Svoboda. Oba si hledají 
jiná angažmá. Šanci v p"íprav  dostane kaž-
dý a je jen na hrá!ích, jak se zapojí v trénin-
ku a co p"edvedou v zápasech. Zimní p"ípra-
va jist  není oblíbenou !ástí sezony, ale je 
nutné ji absolvovat. Každý hrá! dob"e ví, že 
z ní !erpá prakticky celý rok. První mistrov-
ské utkání !eká pak hrá!e na konci b"ezna. 
Záv rem m$žeme konstatovat, že šance na 
postup do vyšší sout že je stále otev"ená.

A jak probíhá zimní p"íprava fotbalové 
mládeže? Naše mládežnická mužstva nyní 
nezahálejí a piln  se p"ipravují na jaro. T"i-
krát týdn  trénují mužstva mladších žák$, 
starší a mladší p"ípravky, naši nejmenší dva-
krát týdn . V tšina trénink$ probíhá v míst-
ní sokolovn  nebo ve školní sportovní hale, 
kde trénujeme hlavn  techniku s mí!em. 
Jednou týdn  probíhají tréninky na h"išti za 
školou, kde je um lý povrch. V rámci zim-
ní p"ípravy jsme plánovali v termínu 15. až 
22. ledna soust"ed ní mužstev mladší a star-
ší p"ípravky v penzionu Kitty v Jizerských 
horách. Byla zajišt na místní sokolovna pro 
dvoufázové tréninky a h"išt  s um lou trá-
vou. Veškeré plány hned v za!átku pokazi-
lo onemocn ní poloviny hrá!$. Realiza!ní 
tým se proto rozhodl soust"ed ní p"ed!asn  
ukon!it. Víkendy nám vypl%ují r$zné celo-
denní halové turnaje v Praze a okolí, kde 
m$žeme zm "it síly i s ostatními mužstvy, 
se kterými se nepotkáme v sout ži. Mladší 
žáci hrají zimní ligu. 

 Výkonný výbor SK Slovan Kunratice

Historie

Listujeme minulostí
Kunratický pivovar

O kunratickém pivovaru jste se mohli do-
!íst v Kunratickém zpravodaji !íslo 1/2003. 
#as trochu popob hl. Vyšla kniha „Pražské 
pivovary a pivovárky“ Milana Poláka s pa-
sáží o kunratickém pivovaru, další cenné in-
formace poskytl kunratický ob!an pan Pavel 
Jákl, který se v nuje výrob  piva a všemu, 
co s tím souvisí. Zdrojem byl i libušský !a-
sopis U nás.

Královským výnosem z roku 1517 získala 
šlechta právo zakládat pivovary a va"it pivo. 
Šlechtici se pustili na svých velkostatcích do 
výroby piva a výjimkou nebyli ani majitelé 
Kunratic. Písemn  se pivovar se sladovnou 
poprvé p"ipomíná v roce 1578. Adam Hýzrle 
z Chod$v na Kundraticích tehdy potvrzuje, 
že dluží Elšce Paukarové z Ka!ína 1500 kop 
groš$ pražských a pokud dluh v!as nesplatí, 
„bude se moci Elška uvázat v tvrz a dv r 
Kundratice poplužní s poplužím, tudíž 
ves Kundratice s podacím kostelem a kr!-

mami, pivovarem, spilkau a sladovnou“. 
Další doklad pochází z roku 1699, kdy Jan 
František Václav, hrab  #abelický prodal 
„alodiální statek Kunratice a Libuš s veš-
kerým p"íslušenstvím s t"emi hostinci, totiž 
jedním v Kunraticách, druhým na Betáni 
a t"etím v Libuši na zemské silnici, s pivo-
varem i s pivovarskou pánví, kád#mi…“ 
Zuzan  Helen  Bedaridesové, rozené Gol-
!ové. Ta ale majetek již roku 1701 prodala 
v!etn  pivovaru a sladovny Marii Barbo"e, 
hrab nce Pottingové, rozené ze Šternberka. 
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Historie
Její dcera, Marie Františka, prodává „statek 
Kunratice (již název Kunratice)..., dále se 
zámkem,... dále s pivovarem“ rytí"i Janu 
Arnoštu z Gol!e. 

Pivovar se od po!átku nacházel v soused-
ství zámku. Gol!ové vybudovali v 18. sto-
letí hospodá"ský dv$r, do kterého zahrnuli 
i pivovar. Dnešní opravený areál bývalého 
statku se nazývá Tvrz Kunratice.

Odbyt vyrobeného piva si panstvo za-
jiš&ovalo snadno. Mohlo k n mu nutit své 
poddané. Což také s chutí provád lo. Na 
vlastním kunratickém panství bývaly t"i 
„výsadní hospody“, které z"izovala vrchnost 
sama nebo ud lovala ke z"ízení povolení. 
Muselo se v nich ale !epovat pivo vrchnos-
tenské, !ili v našem p"ípad  z kunratického 
pivovaru. Hostinští museli odvád t vrchnos-
ti p"íslušný obnos. A m li také dodate!né 
povinnosti. 

Kunratická hospoda !. p. 5, shodná s poz-
d jší Sechtrovou restaurací v dnešní ulici 
K Libuši je doložená písemn  od 18. sto-
letí. Majitel Kunratické hospody musel ro-
botovat s potahem. Zap"áhnout vola nebo 
jiné zví"e p"ed pluh a orat na panském. Od 
vrchnosti si k hospod  také najal masný 
krám, jediný v obci. Maso prodával „za 
cenu pražských trh “. Vrchnost mu ale 
zase slíbila, že nikdo jiný nesmí v obci 
maso prodávat a že všichni šenký"i na pan-
ství jej od n j musí kupovat.

Jediná funk!ní je dodnes hospoda Na Be-
táni. Betá%ská hospoda prý mívala odjakživa 
právo volného nákupu. Majitel odvád l ro!-
ní poplatek, ale jinak ji užíval podle svého. 
Pouze ru!il, „že se nezhorší“. Po roce 1700 
byla v držení vrchnosti, která ji pronajímala. 
V dob  žní musel na své útraty vyslat na šest 
dní na panské schopného pracovníka. Za to, 
že mu bylo umožn no si nasekat led, splá-
cel zvláštní robotou. Pod pokutou musel mít 
stále dost piva a dávat spravedlivou míru. 
Chleba a maso sm l odebírat pouze od pan-
ského peka"e a "ezníka, ko"alku od kunra-
tického Žida. Hospoda Betá% pat"ila do sít  
stanic forman$ na císa"ské silnici z Prahy do 
Lince. 

V budov  výsadní hospody na Libuši !. p. 
1 je dnes sídlo pobo!ky #eské pošty a O!ní 

optika. O libušské hospod  víme to, že ná-
jemci platili kunratické vrchnosti 16 zlatých 
ro!n . Nejstarší písemný záznam sice po-
chází z roku 1716, ale hospoda z"ejm  fun-
govala již p"ed tímto datem. Podle záznamu 
o prodeji z 26. !ervna 1805 kupuje hospodu 
se vším p"íslušenstvím od Josefa #erného 
Václav Heran. K hospod  náleží mimo jiné 
pár vol$, jedna kráva, 1 v$z a pluh, 2 tabule, 
2 lavice a 3 sklenice.

Výstav piva, termín používaný pro ozna-
!ení celkové produkce v daném pivovaru, 
!inil u kunratického pivovaru v polovin  18. 
století 772 hl ro!n . 19. století znamenalo 
pro pivovar a hostinské novov k. Postupn  
ubývají r$zná omezení, je zrušena robota. 
Roku 1801 p"echází majetek do vlastnic-
tví rodiny Korb$, kte"í jsou od roku 1814 
povýšeni do šlechtického stavu s prediká-
tem z Weidenheimu. Pivo odebírali šenký-
"i v Kunraticích, Betáni, Libuši, Šeberov , 
Chodov , Hrn!í"ích. Dodávalo se také do 
Prahy. Do „Vysokého domu“ na Ko%ském 
trhu (Václavském nám stí, nyní zde sto-
jí hotel Evropa), do hostince u „T"í král$“ 
na Malé Stran . Pivem vrchnost také plati-
la. Kunratický fará" dostával 18 sud$ piva 
ro!n , kunratický u!itel 2 sudy, hrn!í"ský 

u!itel 1 sud, kunratický kostelník 1,5 sudu 
a ponocný 2 sudy. Kunratický pivovar se 
jmenoval „Weidenheim$v“ a pat"il, podle 
záznamu z roku 1875, mezi 66 pražských 
pivovar$. Podle oÞ ciální rakousko-uherské 
statistiky z roku 1873 vyrobil pivovar za 
sledovaný rok 4800 Eimer piva, asi 2890 hl 
(1 Eimer = 60,14 litr$, jednotka zavedená 
na m "ení objem$ piva od roku 1865). Pro 
porovnání uvádíme, že pivovar Vyšehrad-
ské kapituly vyrobil v témže roce 5605 hl 
a Premonstrátský "ád 5630 hl. M$žeme si 
výstav piva kunratického pivovaru porovnat 
i s dnešními minipivovary. Novom stský 
pivovar ro!n  vyrobí 1500 hl a minipivovar 
U Flek$ 2200 hl.

Korbové pivovar také pronajímali. Ná-
jemce Václav Jind"ich vyrobil roku 1880 
2164 hl, Rudolf Krátký, který byl nájemcem 
i sládkem, roku 1897 1012 hl. Po!átek dva-
cátého století znamená konec pivovaru. Rok 
1900 nám nabízí poslední známou listinu. 
Koncept nájemní smlouvy, podle kterého 
si kunratický pivovar hodlá pronajmout 
od listopadu 1899 do 30. "íjna 1905 M š-
&anský pivovar. K nájmu již ale nedošlo. 
Velkovýroba piva ukon!ila !innost malého 
Weidenheimova pivovaru. Kdo z nás ale po 
sto letech od uzav"ení pivovaru ví, jestli se 
t"eba v budoucnosti nenaváže na starou tra-
dici a nebudeme pít „weidenheimské pivo“ 
z minipivovaru ve Tvrzi Kunratice. (my)

Hasiči Kunratice
Valná hromada

Dne 22. ledna prob hla v hasi!ské 
zbrojnici Výro!ní valná hromada (dále jen 
VVH) SDH Praha-Kunratice. Po zaháje-
ní, p"ivítání !len$ a host$ byla p"ednesena 
zpráva o !innosti sboru a výjezdové jed-
notky, o stavu techniky, prevenci, mláde-
ži, hospoda"ení sboru.

Z dalších p"ednesených informací bych 
vám nabídl jen n kolik málo aktivit, kte-
ré sbor v roce 2010 provád l. A& již sa-

Nejstarší část bývalého pivovaru, navazující přímo na zámek (foto my).

Sechtrova restaurace na snímku z třicátých let 20. století (archiv Ing. Zemana).
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Klub důchodců Kunratice

13. prosince 2010 uplynulo již 33 let od 
založení Klub d$chodc$ v tehdejší Pra-
ze 4-Kunraticích. (viz !lánek v Kunratic-
kém zpravodaji k 30. výro!í Klubu !íslo 
6/2007).

Rok 2010 byl pro klub náro!n jší, nebo& 
byla provád na rekonstrukce budovy !. p. 
24 v Gol!ov  ulici, kde je klub umíst n. 
Klub se v tomto období p"emístil do za-
sedací místnosti kunratické radnice. Poža-
davky provozu  byly slad ny s pot"ebami 
M# Praha-Kunratice a tím nebylo nutné 
p"erušit klubovou !innost. Za tuto pé!i 
d kuji jménem !len$ Klubu d$chodc$, 
p"edevším paní starostce a zástupc$m sta-
rostky. #innost byla v roce 2010 bohatá. 
Dv  až t"i p"ednášky m sí!n , pravidelné 
besedy. Témata p"ednášek provázených 
zpravidla diapozitivy byla rozmanitá. 
Z historie Kunratic, Jak znáte Kunratice, 
Krásy #eské republiky a Slovenska, Jih 
Francie, Švýcarsko, Ochrana spot"ebitele, 
jeho práva a jak se chránit a mnohé další. 
Klub uspo"ádal i dva vlastiv dné zájezdy. 
Na ja"e do Lysic a Boskovic, na podzim 
do Jemništ  u Vlašimi. Klub n kolikrát na-
vštívila paní starostka se zástupci, léka"ka 
MUDr. Borková a jednou i kunrati!tí hasi-
!i. Uvítali jsme také n kolikrát pracovníky 
Ústavu sociálních služeb v Praze 4 (ÚSS). 
Pana "editele Miloše Hájka a paní Radku 
Novákovou. Za!átkem kv tna se !leno-
vé klubu zú!astnili pietního aktu na míst-
ním h"bitov  k uct ní památky padlých 
v kv tnových dnech 1945. #lenové klubu 
pravideln  navšt vují i akce po"ádané M# 
Praha-Kunratice. Namátkou uvádím Den 

matek, Den senior$, výstava hub nebo vaz-
by kv tin u p"íležitosti Vánoc nebo Veliko-
noc. Nechyb li jsme ani na kulturních vy-
stoupeních Drahomíry Vlachové s Janem 
Víznerem a Pavlíny Filipovské v Dom  
s chrán nými byty. N kte"í !lenové navšt -
vují r$zné kulturní akce po"ádané Ústavem 
sociálních služeb v Praze-Podolí, jako jsou 
zájezdy, divadelní p"edstavení a koncerty. 
Záv rem dovolte, abych pod koval všem, 
kte"í se podílejí na !innosti klubu jakým-
koliv zp$sobem. Vedení M# Praha-Kunra-
tice, ÚSS Praha-4, MUDr. Borkové i všem 
!len$m klubu. Rádi p"ivítáme nové !leny.

 Ing. Zden"k Zeman, vedoucí klubu

Masopust

Na mnoha místech se obnovují zvyky 
r$zných oslav masopustu spojené s kar-
nevaly, plesy a podobn . Kunratice nejsou 
výjimkou. Kdo by neslyšel o slavném kar-
nevalu v Rio de Janeiru. #asto už ale zmi-
zel p$vodní význam t chto slavností, totiž 
rozlišit dobu, kdy užíváme jídla, pití, tance, 
hudby a nejr$zn jší další zábavy, a dobu, 
kdy toto všechno omezíme. Ne proto, aby-
chom omezili radost, ale abychom ji hledali 
i jinde a hloub ji. Dnes už je b žné, že r$zné 
masopustní zábavy se konají i b hem doby 
postní a nikomu to nevadí. Pak se ovšem 
!asto stane, že doba zábav a ples$ plynu-
le p"ejde do Velikonoc a !lov k nemá ani 
chvíli, kdy by se zamyslel sám nad sebou 
a uv domil si i jiné hodnoty než jídlo, které 
se dá sníst, pití, které lze vypít, Þ lm, diva-
dlo, které m$žeme vid t atd. #lov k v tšinu 
v cí a zábavy užívá jen podle toho, na kolik 
mu sta!í peníze, p"ípadn  dokud mu n kdo 
p$j!í, a ne podle toho, co mu prospívá. Když 

se omezíme v jídle, tak to nemá být p"ede-
vším proto, abychom zhubli, ale abychom si 
uv domili, že vedle t la máme i duši, kterou 
je také pot"eba živit. Když omezíme r$zné 
plesy, divadla, televizi, internet..., m$žeme 
zaslechnout ticho. V tichu dokáže !lov k 
daleko lépe naslouchat sám sob  a m$že 
zaslechnout i to, co mu "íká B$h. Postní 
doba, která za!íná Popele!ní st"edou, ta le-
tos p"ipadá na 9. b"ezna, není dobou, kdy se 
k"es&ané snaží tvá"it smutn , ale !asem, kdy 
se snaží jít více do hloubky. Postní doba je 
pozvání od Toho, kdo nás má opravdu rád, 
abychom hledali další a trvalejší d$vody 
k radosti. Není k nim jiná cesta než ztiše-
ní a naslouchání, služba druhým a omezení 
v konzumaci nejen jídla a pití, ale i mnoha 
dalších v cí, které vypl%ují náš !as. Zkusme 
tyto dny dob"e využít, protože by byla škoda 
nechat se p"ipravit o radost, kterou nám na-
bízí sám B$h. Ta radost je totiž fakt Boží.

 Pater Jaroslav Krajl

Proč sčítání?

Otázku jsem si položil také a ješt  další 
– „Co nás zase otravují n jakými papíry, vy-
hazují se peníze z našich daní, atd…“ Jako 
vždy, nemají se ani v tomto p"ípad  d lat 
p"ed!asné záv ry. A tak jsem vše nastudoval 
a p"edkládám vám stru!n , o! krá!í.

S!ítání poskytne údaje o obyvatelstvu, 
jeho demograÞ ckých, sociálních a ekono-
mických charakteristikách. O domácnos-
tech, úrovni bydlení, struktu"e domovního 
a bytového fondu. Zjiš&ované údaje jsou 
nezbytné pro tvorbu a zm ny penzijního 
systému, systému vzd lávání !i zdravotní 
pé!e. Ale také bytové a dopravní politiky. 
Takto vzájemn  provázané údaje se nedají 
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mostatn , nebo ve spolupráci s dalšími 
subjekty. Po!átkem roku jsme po"ádali 
„Hasi!ský ples“. Ples se vyda"il, ale ná-
všt vnost byla oproti jiným let$m menší. 
V "íme však, že ten letošní 2. dubna bude 
mít více ú!astník$. 

P"ipomínám ocen ní mladého !lena 
sboru (medaile za záchranu života), kte-
rý i s kamarádem p"isp chali na pomoc 
spoluob!anovi p"i dopravní nehod  (KZ 
2/2010, str. 6). Velmi významným dnem 
bylo p"edání zbrusu nové hasi!ské st"í-
ka!ky Renault Midlum CAS 20. Jedná 
se o první novou st"íka!ku pro kunratic-
ké hasi!e. Provedli jsme n kolik ukázek 
!innosti výjezdové jednotky s technikou. 
V objektu „U Tvrze“, p"i spolupo"ádání 
akce „Divadlo v Parku“ nebo dni „Ote-
v"ených dve"í“, p"i kterých si návšt vníci 
mohli také prohlédnout hasi!skou zbrojni-
ci s technikou a výstrojí. Dále jsme p$so-
bili jako technická !eta a rozhod!í p"i sou-
t žích d tí, dorostu, p"i akci „Kunratický 
den d tí“ a mnoho dalšího. 

O návšt v  naší zbrojnice koleg$ z Ra-
kouska, pán$ Alexandr$ Korb$-Wei-

denheim$ mladšího a staršího, potomk$ 
posledního vlastníka velkostatku barona 
Karla Korba z Weidenheimu, jste se do-
!etli v minulém !ísle KZ. Tam jsme vás 
také podrobn  seznámili s kolektivem na-
šich mladých hasi!$. T ch je v sou!asné 
dob  11. 

Výjezdová jednotka má nyní 20 !len$. 
Také v roce 2010 plnila povinnosti vyplý-
vající ze zákona o PO. #lenové provád li 
odbornou p"ípravu spojenou se zdokonalo-
váním znalostí, udržovali výstroj, výzbroj, 
techniku a vybavení hasi!ské zbrojnice.

V minulém roce jednotka nap"íklad 
vyjížd la ke 14 požár$m, 24 technickým 
zásah$m, 6 !erpání. Držela také jednu 
pohotovost na stanici HZS a zú!astnila 
se dvou cvi!ení.V rámci odborné p"ípra-
vy se výjezdová jednotka ú!astnila dvou 
odborných stáží. Na stanici HZS hl. m. 5-
Strašnice. Stáže spo!ívají v za"azení naší 
jednotky na výjezd spole!n  s profesio-
nálními hasi!i jednu dvanáctihodinovou 
a jednu !ty"iadvacetihodinovou sm nu. 
B hem roku za!ala pln  fungovat lezecká 
skupina. Všichni její !lenové složili v pr$-

b hu roku p"edepsané zkoušky a mají za 
sebou již n kolik samostatných zásah$.

Záv rem VVH byla p"edána n koli-
ka !len$m sboru r$zná ocen ní. „#estné 
uznání“ ud lené SDH Kunratice a MSH 
Praha. MSH Praha ud lilo dále medai-
le „Za p"íkladnou práci“, „Za zásluhy“ 
a „Za v rnost“. Od našeho sboru dostali 
malé ocen ní za dlouholetou spoluprá-
ci i zástupci M# Praha-Kunratice. Všem 
ocen ným gratulujeme.

Za ú!ast na naší VVH d kujeme zástup-
c$m M# Praha-Kunratice, MSH Praha, 
SDH Lochkov, SDH T"ebonice, SDH Li-
buš, SDH Zbraslav, SDH Chodov, SDH )í-
!any, SDH Karlovy Vary-Stará Role a všem 
!len$m Kunratického SDH. Touto cestou 
bych cht l pod kovat zástupc$m M# Pra-
ha-Kunratice, starostce paní Ing. arch. Ka-
belové, místostarostce paní. Ing. Alin!ové 
a p"edevším panu Chalupovi, který je „sty!-
ným d$stojníkem“ práv  mezi kunratickou 
radnicí a hasi!i. Spolupráce je dlouhodobá, 
na velmi vysoké úrovni s porozum ním pro 
náro!nou práci nás, kunratických hasi!$.

  Bc. Martin Wagner, starosta SDH 
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Restaurace Na tý louce zelený

Zelená Louka 451

Praha 4 - Kunratice

T šíme se na Vaší navšt vu

pond lí-!tvrtek    11:00 – 23:00

pátek     11:00 – 24:00

sobota   12:00 – 24:00

ned le   12:00 – 21:00

Otevírací doba
Nová akce: Každý 10. ob d ZDARMA

Tel.: +420 241 711 820

www.natyloucezeleny.cz

e-mail: rezervace@natyloucezeleny.cz

Rezervace

Inzerce

Kanalizační přípojky
(revizní šachta, přepojení, zemní práce, doklady)

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

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.

bohužel zjistit žádným jiným zp$sobem, 
i když je v po!íta!ových databázích ulože-
no všechno možné. Použití údaj$ ze s!ítání 
usnadní obcím a kraj$m p"ístup k Þ nan!ním 
prost"edk$m jak ze státního rozpo!tu, výpo-
!tem podílu na výnosu z n kterých daní, tak 
z evropských zdroj$. Bez !erstvých údaj$ se 
totiž nedá žádost podat. Informace vyplýva-
jící ze s!ítání slouží také jako podklad pro 
p"erozd lování rozpo!tových prost"edk$ 
kraj$m a obcím. Poprvé v historii se jed-
notn  uskute!ní s!ítání obyvatel všech 27 
!lenských stát$ Evropské unie. To umožní 

vytvo"it zcela srovnatelné údaje o EU a jed-
notlivých !lenech. 

Díky historickým výsledk$m s!ítání 
máme p"edstavu o tom, jak žili naši p"edko-
vé. První s!ítání lidu se datují již do doby 
p"ed nejmén  6000 lety, jak dokazují hlin né 
tabulky nalezené ve starov kém Babylonu. 
S!ítání provád li také ve starov ké #ín  !i 
Egypt , v )ímské "íši i ve st"edov ku. Nej-
znám jší s!ítání, na"ízené "ímským císa"em 
Augustem, je spojeno s narozením Ježíše 
Krista v Betlém .

S údaji se pracuje vždy v takové podob , 

aby nebylo možné identiÞ kovat konkrétní 
osobu, d$m nebo byt. P"i s!ítání jde o celek, 
nikoli o jednotlivce. Výsledky s!ítání slou-
ží jako podklad pro rozhodování v oblasti 
územního rozvoje, sociální politiky, bydle-
ní, dopravy. Mohou pomoci i p"i rozvoji in-
tegrovaných záchranných systém$. Mapují 
život menšin i sociálních skupin, které po-
t"ebují pomoc ze strany státu !i samosprávy. 
S výsledky pracují v decké instituce i vyso-
ké školy. A údaje ze s!ítání jsou také velmi 
d$ležitým zdrojem informací na mezinárod-
ní úrovni.  (my)
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STIGMA, spol. s r.o.
Na Košince, bez  p/ e na stp . 18/3

180 00 Praha 8 – Libe!
Tel.: 774 435 012, info@stigma-praha.cz

G

Audit
ú etních záv!rek a výro ních zpráv obchodních 

spole ností

Ekonomické poradenství 
finan ní analýzy investi ních a podnikatelských 

zám!r"
zpracování podklad" pro bankovní úv!ry 

oce#ování majetku 

Ú etní poradenství 
ú etní záv!rky 

$ešení ú etních p$ípad"

poskytuje právnickým i fyzickým osobám 

Ing. Ji!í Novák 
auditor se sídlem v Kunraticích - Zelené údolí 

  603 457 750
 novak.audit@seznam.cz

KONTAKT
3R v.o.s. 
Na Topolce 1347/5
140 00 Praha 4
     
Mobil: 777 301 111
E-Mail: info@3r.cz
Web : www.3r.cz

REKONSTRUKCE A OPRAVY STŘECH

• Střechy
• Půdní vestavby
• Fasády
• Práce ve výškách

OD ROKU 1992 JSME TU PRO VÁS

AKTUÁLNĚ
• Úklid sněhu ze střech
• Opravy okapních žlabů
• Montáže sněhových zábran
• Montáže topných kabelů do žlabů

Instalatérské
a topenářské práce

Pavel Ptáček
telefon: 241 764 591
mobil: 728 783 265

KOCOURKOVÁ
DROGERIE-PARFUMERIE,

DOMACÍ POTŘEBY, BARVY A LAKY,

OPRAVA OBUVI, OPRAVA ZLATA, STŘÍBRA,

ČISTÍRNA.
Náměstí prezidenta Masaryka 14

Kunratice

TEL. 720 276 623

Nabízíme
pronájem 200m2

kanceláří a skladů

v ulici K Zeleným domkům

e-mail: info@truckershop.cz

mobil: 602 325 428

KOUPÍM
menší stavební pozemek 350-600 m²

l část vaší nadměrné zahrady
l domek ve špatném stavu

na malé parcele ve staré zástavbě.

Tel.: 732 105 197
kunratice-pozemek@seznam.cz

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE, NE RK.

Pekařství „VE TVRZI“
nabízí rozšířený sortiment

pekařských výrobků
sladké a slané pečivo,

koláče ovocné

NOVINKY!
chléb hostivařský, buchty, chlebíčky,

cukrovinky, bylinkové čaje
a další doplňkový prodej

Otevřeno Po – Pá 6:30 -17:00 hod
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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 XX. Náklad 3800 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v únoru 2011. Zdarma.

Matrace a rošty 
pro zdravý 
a pohodlný spánek

www.matracearosty.cz
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Autopůjčovna a přeprava osob
DDCar Prague s.r.o.

Vyzkoušejte naší spolehlivost
a profesionalitu.

Mobil +420 777 622 326
www.ddcar-prague.com

Rodinná fi rma z Kunratic
s pětiletou tradicí

nabízí nyní až 15% slevy
jak na pronájem vozu,
tak na přepravu osob.


