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Slovo starostky
Vážení tená!i,
sv j druhý p!ísp"vek v tomto roce píši
na p!elomu b!ezna
a dubna. Je to doba,
kdy již víme, jak dopadlo hospoda!ení M#
v lo$ském roce (p!ebytek ve výši 4 mil.
K%) a máme schválený rozpo%et na letošní
rok (viz poslední strana KZ). M žeme se
p!ipravovat k realizaci akcí, které máme na
letošní rok naplánované a o kterých jsem
psala již minule (p!eložení krytiny na mate!ské škole, rekonstrukce objektu %. p. 28
v zámeckém parku, úprava okrasného jezírka v obytném souboru Flora, orienta%ní
zna%ení podél ulic K Libuši a K Šeberáku).
Rozpo%et je sestaven v obdobných proporcích jako v p!edchozích letech. Za zmínku
snad stojí fakt, že v rozpo%tu nejsou prozatím zahrnuty pot!ebné Þnance na investice
v MŠ a ZŠ ve výši cca 1,5 mil. K%, nebo&
po%ítáme s Þnan%ním p!ísp"vkem developer , kte!í v Kunraticích staví byty a domy
pro nové obyvatele. U n"kterých plánovaných investic ješt" není znám výsledek
rozd"lení Þnan%ních rezerv HMP pro m"stské %ásti. Ten se o%ekává pravd"podobn"
v kv"tnu (rekonstrukce podkroví %. p. 24
v Gol%ov" ulici).
Další okruhy %inností, kterými jsme se
v uplynulých týdnech zabývali, tvo!ily r zné grantové projekty, které již byly podány
nebo se jejich podání v blízké dob" zvažuje.

Centrum volnočasových aktivit na Vimperském náměstí
Tímto projektem v celkové hodnot" cca
32 mil. K% (který jsme uplatnili v rámci vyhlášené výzvy k p!edkládání projektových
žádostí v Opera%ním programu Praha, Konkurenceschopnost), jsme se zabývali prakticky od za%átku lo$ského roku. Projekt
spo%ívá hlavn" v instalaci um"lohmotného
povrchu na tréninkovém h!išti situovaném
vedle již staršího travnatého h!išt" na kopanou, v instalaci ochranných sítí kolem tohoto h!išt", rekonstrukci komunikací kolem
areálu S. K. Slovan Kunratice a dopln"ní

vysoké zelen". H!išt" by m"lo sloužit nejen
pro trénink, výjime%n" i zápasy fotbalist
S. K. Slovanu Kunratice, ale i kunratické
ve!ejnosti. Zájem o projekt byl zjiš&ován
v anket", která byla provedena mezi rodi%i
d"tí docházejících do ZŠ Kunratice. Dále
byl projekt projednán na setkání s ob%any,
majiteli nemovitostí, kolem Vimperského
nám"stí. T!i z t"chto ob%an s projektem
zásadn" nesouhlasili, ostatní se vícemén"
shodli na tom, že realizací projektu se zlepší stávající situace na Vimperském nám"stí.
M"li však r zné p!ipomínky. Ty p!evážn"
sm"!ovaly k pot!eb" výhledov" p!eložit
fotbalový areál mimo obytnou zástavbu, k redukci stavebního programu, a tím
i parkovacích míst, a k nutnosti vytvo!ení
ur%itého provozního !ádu. Ten by jasn" ur%oval podmínky k užívání areálu, zejména
ukon%ení sportovní %innosti ve ve%erních
hodinách. Myslím, že se poda!ilo všechny jmenované p!ipomínky splnit. Stavba
byla ozna%ena jako do%asná do konce roku
2019. Bylo vypušt"no nové h!išt" pro malé
d"ti a ob" h!išt" na odbíjenou, ubylo 8 parkovacích stání. Byl schválen provozní !ád,
který jasn" upravuje podmínky užívání tréninkového h!išt" již v sou%asné dob".

Zlepšení stavu prostředí
obytného území
Jedná se o projekt podaný v rámci grantového !ízení HMP zam"!ený na podporu projekt ke zlepšení stavu životního
prost!edí HMP pro rok 2009. Hodnota
m že být maximáln" 250 tis. K%. Projekt
jsme zam"!ili na zv"tšení plochy zelen"
v obytném souboru Zelené údolí v blízkosti garážového objektu s navazujícím
obytným blokem.

Fotovoltaická elektrárna
v ZŠ Kunratice
Tento projekt p!ipravujeme k podání
koncem kv"tna 2009 v rámci II. výzvy
Opera%ního programu Životní prost!edí. Smyslem projektu je ov"!it možnost
úspory elekt!iny v areálu ZŠ Kunratice
instalováním fotovoltaických panel na

st!echách n"kterých objekt . Pokud se
tato úspora prokáže, budeme se snažit na
realizaci získat p!ísp"vek z evropských
fond . Celkovou hodnotu projektu p!edpokládáme 5–10 mil. K%.

Solární ohřev vody
v Chráněných bytech Kunratice
Jedná se o podobný projekt jako v p!edchozím p!ípad", tentokrát by ale m"lo jít
o úsporu energie na oh!ev teplé užitkové
vody v chrán"ných bytech.

Zápisy do MŠ a ZŠ
V uplynulých týdnech se uskute%nily zápisy do MŠ a ZŠ. Podrobnosti se dozvíte
v p!íštím %ísle KZ, protože uvedená !ízení
nejsou ješt" dokon%ena. Již te' ale víme,
že nár st po%tu d"tí je ne%ekan" veliký.
Do prvních t!íd ZŠ se hlásilo více než 100
d"tí, do MŠ 85. Znamená to, že i když se
v lo$ském roce zv"tšila budova MŠ o dv"
t!ídy, budeme pot!ebovat v brzké dob"
další prostory. Pokud jde o kapacitu ZŠ, je
tam ješt" ur%itá rezerva, která se ale také
velmi brzo vy%erpá. Je tedy na míst" již
nyní p!emýšlet o tom, jak další prostory
získat.

Počet obyvatel k 31. 12. 2008
S nár stem d"tí úzce souvisí i celkový
po%et obyvatel M#. Aktuální informace
od #eského statistického ú!adu k 31. 12.
2008 uvád"jí u M# Praha-Kunratice 8089
obyvatel, t. zn. o 392 obyvatel více než
k 1. 1. 2008, kdy tento po%et %inil 7697
osob. Z nár stu 392 osob tvo!í 129 narozené d"ti a 263 osoby, které se do Kunratic p!ist"hovaly. Sou%asn" v Kunraticích
zem!elo 43 osob. #SÚ eviduje i po%et svateb a rozvod . Svateb bylo v Kunraticích
48, rozvod 21.
Pro zajímavost uvádím i po%ty obyvatel
v sousedních m"stských %ástech. Ke 31.
12. 2008 Praha 4 130 287, Praha 11 (Jižní M"sto) 78 519, Praha 12 (Mod!any) 54
876, Praha-Libuš 10 460 a Praha-Šeberov
2 666.
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Zastupitelstvo–Úřad MČ
Nákupní středisko
U Tří svatých
V minulém %ísle
Kunratického zpravodaje bylo ve zprávách ze 14. zasedání
zastupitelstva
M#
Praha-Kunratice ze
dne 28. 1. 2009 uvedeno: „Zastupitelstvo
souhlasí s nájemní
smlouvou na pozemkové parcely parc. .
2380 /16, 2380 / 149 a 2380 / 150 v k. ú.
Kunratický zpravodaj 2/2009

Kunratice.“ Tato v"ta upoutala i p!es sv j
skromný text pozornost mnoha %tená! .
P!edevším t"ch, kte!í netrp"liv" %ekají
na nad"ji, že kone%n" na uvedených pozemcích vyroste tolik chyb"jící obchod.
Obchod, u kterého bude k dispozici i parkovišt". Obchod, kam se ob%ané budou
moci jednoduše a pohodln" dopravit nejen autobusem nebo p"šky a kde budou
moci d"lat i v"tší nákupy, za kterými
nyní musí složit" a zdlouhav" dojížd"t do
okolních obcí %i sousedících m"stských
%ástí, ve kterých je za!ízení tohoto typu
již k dispozici.
2

Uvedené pozemky se nacházejí v jihozápadním rohu prostoru ohrani%eném ulicemi
Víde$ská-Dobronická, p!ímo vedle kruhového objezdu. Místním názvem je tato %ást
Kunratic pojmenována „U T!í svatých“,
nebo& zde v minulosti stálo sochy t!í svatých. Tyto pozemky byly sv"!eny M"stské
%ásti Praha-Kunratice ze strany Hlavního
m"sta Prahy pro výstavbu objekt ob%anské vybavenosti, obchod , služeb, drobných provozoven apod. Ob%ané se nás ptají
na druh a typ obchodu, který zde bude p sobit. Tuto informaci ale v tomto okamžiku
ješt" nemáme. Bohužel do období realizace
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celého projektu p!išla celosv"tová ekonomická krize, a proto investor ješt" zvažuje,
zda bude vhodné realizovat dvoupodlažní
objekt s podzemními garážemi nebo nap!íklad 1 až 2 p!ízemní objekty s prostorem
pro venkovní parkování.
V sou%asné dob" probíhají pr zkumné
a p!ípravné práce, prob"hlo odstran"ní
náletové zelen" a vyklizení pozemku od
dlouhodob" sem odhazovaných odpadk .
O dalším vývoji zám"ru výstavby ob%anské vybavenosti U T!í svatých vás budeme pr b"žn" informovat.

Kunratická bažantnice
V posledních letech mnozí ob%ané poukazují na velké kácení strom v kunratické
bažantnici, která je majetkem Hl. m. Prahy.
Na náš dotaz nám odbor ochrany prost!edí Magistrátu hl. m. Prahy (OOP MHMP)
vysv"tlil, že se jedná o odbornou údržbu
bažantnice, p!i které jsou odstra$ovány stromy napadené k rovcem, staré porosty nebo
nevhodn" vysazené kultury, které nesnášejí
podmá%ení vysokou spodní vodou a hynou.
Tyto stromy jsou pravideln" nahrazovány
novou výsadbou vhodn"jších kultur. Ned v"ru ob%an v toto vysv"tlení vzbudil okamžik, kdy se v bažantnici objevili geomet!i
a zam"!ovali její výb"žek p!i Pob"žovické
ulici o vým"!e cca 1 000 m². Vzhledem
k tomu, že v platném Územním plánu hl.
m. Prahy je vedena tato %ást bažantnice jako
stavební parcela a v nedávné dob" došlo ke
kácení práv" v návaznosti na tuto parcelu,
dostali ob%ané strach, aby parcela, p!ípadn"
i její okolí, nebyla prodána, vykácena a zastav"na. Tyto obavy vedly k založení Ob%anského sdružení „Pro Kunratice“ (dále jen
OS), které si vytklo jako hlavní cíl zabránit
ni%ení bažantnice a další zelen". Tuto iniciativu i my na radnici vítáme a jsme p!esv"d%eni, že spole%ným úsilím dojde ke kvalitní
obnov" tohoto lesoparku. Na základ" v"cného jednání OS a vedení naší m"stské %ásti
bylo dohodnuto, že spole%n" podnikneme
dva kroky. Zaprvé osobn" ov"!íme informaci OOP MHMP, že diskutovaný výb"žek
bažantnice byl OOP MHMP navržen na
zm"nu územního plánu ve smyslu za!azení
této plochy mezi lesní porosty, jako je tomu
v p!ípad" celého zbytku bažantnice. Dalším
krokem bude op"t spole%n" a osobn" !ešeno
ov"!ení na odboru správy majetku Magistrátu hl. m. Prahy, zda p!edm"tná %ást bažantnice je zamýšlena k odprodeji %i vým"n".
V p!íštím %ísle KZ vás budeme informovat o výsledku našeho spole%ného šet!ení
i o dalších krocích, které budeme ve spolupráci s OS ohledn" bažantnice nadále podnikat. N"kte!í ob%ané skute%n", jak OS uvádí,
vypoušt"jí do bažantnice žumpy a vyvážejí
tam biologický odpad ze svých zahrad, pop!.
stavební odpad z drobných rekonstrukcí
svých objekt . V tomto nám m že iniciativa OS hodn" pomoci. Zachování bažantnice
a její obnova je naším spole%ným zájmem.
Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky

Jeden z mnoha záběrů kamerového systému (Městská policie).

Kamerový systém
v Zeleném údolí
Pro zajišt"ní v"tší
bezpe%nosti obytného souboru Zelené
údolí byly koncem
minulého roku nainstalovány a zprovozn"ny dv" oto%né
kamery na budov"
IKEMU. Jsou tam
dob!e viditelné p!i
pohledu z ulice K Zelené louce. Strážníci tak mohou na pult" M"stské policie
zhlédnout snímané území. Získali t!etí
oko, které jim usnadní !ešit proh!ešky, jako jsou pouli%ní násilí, krádeže,
poškozování majetku apod. Trvalé sledování snímaného území pomáhá ke
zp"tnému objasn"ní výše zmín"ných
p!estupk . Ob" kamery zabírají podstatnou %ást ulic K Zelené Louce, Za Valem
a Velké Kunratické.
V naší m"stské %ásti jsou nyní instalovány celkem %ty!i kamery. Jejich umístn"ní není levná záležitost. Vybírají
se proto místa s p!edpokladem nejv"tšího využití získaných záb"r a možností po!ízení jejich záznamu.
Policie #eské republiky a M"stská
policie postupují p!i využívání kamer
podle zákonných norem, které chrání
ob%any p!ed možným zneužitím po!izovaných záznam . Po%et kamer budeme
i nadále zvyšovat. Využijeme zkušenosti
z provozu již umíst"ných kamer.
Václav Chalupa, zástupce starostky

Zastupitelstvo
(Uvádíme pouze vybraná usnesení, podrobn"jší informace viz www.praha-kunratice.cz).
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15. zasedání 18. 3. 2009
Zastupitelstvo schvaluje
● rozpo%et M# Praha-Kunratice na rok
2009,
● rozpo%et hospodá!ské %innosti M#
Praha-Kunratice na rok 2009,
● rozpo%tový výhled M# Praha-Kunratice na období let 2009–2014,
● schvalování v"cných b!emen k pozemk m starostkou M# Praha-Kunratice,
potažmo radou.

Zastupitelstvo souhlasí
●

ZŠ,

s vyplacením Þnan%ního daru !editeli

● s aktualizací odm"n neuvoln"ných
%len Zastupitelstva M# Praha-Kunratice
dle na!ízení vlády %. 20/2009 Sb.,
● s p!edložením projektové žádosti
„Centrum volno%asových aktivit v Kunraticích“ s celkovým rozpo%tem 32 309 373
K% v rámci vyhlášené výzvy k p!edkládání projektových žádostí v Opera%ním
programu Praha-Konkurenceschopnost
a s poskytnutím 7,5 % podílu zp sobilých
výdaj projektu k rozpo%tu M# PrahaKunratice, tj. 2 423 203 K%.

Zastupitelstvo bere na v domí
● sd"lení p!ípravného výboru OS „Pro
Kunratice“ o neúm"rném kácení v kunratické Bažantnici, které nebylo projednáno
s M# Praha-Kunratice a žádost p!ípravného výboru OS „Pro Kunratice“, aby M#
Praha-Kunratice zaujala negativní stanovisko proti tomuto jednání.

Zastupitelstvo ukládá
● starostce projednat sd"lení p!ípravného výboru OS v odborných komisích a výborech M# Praha-Kunratice a s odborem
životního prost!edí HMP.
Redakce

Kunratický zpravodaj 2/2009

Placená volební inzerce

Kunratický zpravodaj 2/2009
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ÚMČ informuje
Volby do
Evropského parlamentu
Prezident republiky vyhlásil dne 13. 2
2009 volby do Evropského parlamentu
na dny 5. a 6. %ervna 2009. V pátek 5.
%ervna 2009 se bude hlasovat od 14,00
do 20,00 hod a v sobotu 6. %ervna od
8,00 do 14, 00 hod.
#lenem okrskové volební komise
m že být ob%an #R nebo ob%an jiného %lenského státu EU. Za výkon
funkce p!i volbách do EP p!ísluší
dle zákona zvláštní odm"na ve výši
1300,- K%. Na porad" starostky a jejich zástupc dne 7. dubna 2009 byla
schválena mimo!ádná odm"na 1000,K% navíc z Þnan%ních prost!edk
M#, a to z d vodu, že s%ítání bude
provedeno až v ned"li 7. %ervna 2009
v pozdních ve%erních hodinách. Termín p!ihlášek je do 10. 5. 2009. Zájemci hlaste se u paní Jitky Vo!íškové, tajemnice ÚM# Praha-Kunratice
tel: 244 102 222, e-mail: voriskova@
praha-kunratice.cz
Zákon o volbách do Evropského parlamentu %. 62/2003 Sb. vyžaduje od
voli% , kte!í se jich cht"jí zú%astnit, ale
v dob" jejich konání nebudou v míst"
svého trvalého bydlišt", voli%ský pr kaz. Lh ta nejpozd"ji 20 dn p!ede
dnem voleb omezuje i možnost zapsat
voli%e do voli%ského seznamu v nemocnicích, domovech d chodc , v"znici
apod. Voli%i, kte!í budou do takovéhoto
za!ízení umíst"ni po 16. 5. 2009 s tím,
že se zde budou nacházet i ve dny voleb
a cht"jí volit, mají jediný, %asov" velmi
omezený zp sob, jak toto právo realizovat, a to získáním voli%ského pr kazu,
o který musí požádat stanoveným postupem nejpozd"ji do 21. 5. 2009.
Do seznamu voli% nelze po 26. 4.
2009 dopisovat voli%e, kte!í se k trvalému pobytu na území M"stské %ásti
Praha-Kunratice p!ihlásí odjinud (z jiné
%ásti Prahy %i republiky) ani vyškrtávat ty, kte!í se z trvalého bydlišt" v M#
Praha-Kunratice odst"hovali, tj. p!ihlásili se k pobytu mimo její území. Tito
voli%i mohou bu' volit v míst" svého
p vodního bydlišt" nebo požádat o vystavení voli%ského pr kazu (nejpozd"ji
však do 21. 5. 2009). Zákon neumož$uje
dopisování voli% , kte!í nejsou uvedeni
v seznamu voli% okrskovou komisí p!ímo ve volební místnosti, i když prokáží
trvalé bydlišt" v okrsku a právo volit.
Nahlédnout p!edem do seznamu voli%
a ov"!it si tak, zda je voli% zapsán v seznamu, lze (výlu%n" však na sv j vlastní
záznam) na ohlašovn" Ú!adu M# PrahaKunratice v návšt"vní dny. Informace

o zápisu do voli%ského seznamu nelze
podávat telefonicky z d vodu ochrany
osobních údaj . Na území M"stské %ásti
Praha-Kunratice se volí ve %ty!ech volebních okrscích s %íselným ozna%ením
1005, 1006, 1007 a 1008.
●

Volební okrsek č. 1005
Volební místnost je v zasedací místnosti Ú!adu M" Praha-Kunratice, K Libuši #. p. 7 pro voli%e bydlící v ulicích
Beethovenova, Beskydská, Do Dubin,
Dunajevského, Fad"jevova, Františka
Šimá%ka, Frydrychova, Glazunovova,
Gol%ova, Hornická, H!bitovní, Hutnická, Hynaisova, Jaromíra Jindry, Je!ábnická, Ješt"dská, K Betáni, K Boroví%ku,
K Libuši, K Písnici, K Zeleným domk m, Kálmanova, Klínovecká, Kostelní
nám"stí, Krále Václava IV., Krameriova, Krivá$ská, Kude!íkové, Kunratická
spojka, Lisztova, Mašatova, Maternova,
Musorgského, Nám"stí prezidenta Masaryka, Nepr jezdná, Odboje, Pálavská,
Pod Betání, Pražského povstání, P!edškolní, Ratajova, Suppého, Šebkova,
Šev%enkova, Turgen"vova, U Rakovky,
U Zámeckého parku, Ukon%ená, Valcí!ská, V Rybníkách, Vavákova, Víde$ská
(zbývající %ísla popisná z okrsku 1007),
Za Kostelem, Za Parkem, Za Studánkou,
Žižkova.

Volební okrsek č.1006
Volební místnost Sokolovna, K Šeberáku #p. 161 je pro voli%e bydlící v ulicích Bo!etínská, Bukovanská,
D"bolínská, D!evnická, Janovická,
K Bažantnici, K Jelenám, K Šeberáku,
K Verneráku, Klatovská, Labská, Lesní,
Lišovická, Na Jahodách, Na Rynku, Nad
Splavem, Nad Šeberákem, Nad Rybní%ky, Netolická, Plou%nická, Pob"žovická,

Pod Javory, Rozvadovská, Sobolákova,
Strouhalova, Tichého, Úhlavská, Úhlová, U Javoru, V Honu, V Chatách, V Jahodách, Velenická, Vimperské nám"stí,
Volarská, Vožická, Za Bažantnicí, Za
Hájovnou.

Volební okrsek č.1007
Volební místnost Velké Kunratické #.
p. 1570/3 je pro voli%e bydlící v ulicích
Dobronická, Jiho%eská, K Ústavu, K Zelené louce, Ke Sklad m, Kunratický les,
Merhoutova, Muškova, Na Zelené louce, Obrata$ská, Pískovna, Pod Haltý!em, Pramenná, V Zeleném údolí, Vedlejší, Velké Kunratické,Víde$ská (pouze
%ísla popisná 296, 356, 407, 414, 430,
514, 519, 534, 545, 692, 789, 790, 865,
1185, 1187, 1398, 1586 ostatní okrsek
1005), Za Valem.

Volební okrsek č. 1008
Volební místnost Základní um lecká škola, Jana R$ži#ky #p.1179 je pro
voli%e bydlící v ulicích Dolnomlýnská,
Dunovická, Chemická, Ekonomická,
Herrova, Hornomlýnská, Houba!ská,
Jana R ži%ky, K Novému hradu, K Václavce, K Verneráku %. p. 555, Ke Hrádku, Na Lhotech, Nad Belvederem, Na
Knížce, Nad Akáty, Nad Skálou, Nad
Šauerovými sady, Nad Vernerákem, Pod
Belvederem, Sechterova, Š&astného,
Technologická, U Krelovy studánky,
U Kunratického lesa, U Zeleného ptáka, U Želivky, Urešova, V Parcelách, Za
Rybníkem.
Jitka Vo!íšková, tajemnice

Očkování psů
Dne 19. kv"tna 2009 v úterý prob"hne p!ed Ú!adem M# Praha-Kunratice,
K Libuši 7 od 15 do 18 hodin o%kování
ps proti vzteklin".
Jitka Vo!íšková, tajemnice

Určitě taky přijdu.
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Společenská rubrika
Netradiční ples
Dne 7. února jsme se s paní starost-

kou zú astnily 8. reprezenta ního plesu
Ob anského sdružení Prosaz a v krásném
prost!edí hotelu Praha prožily neoby ejný
ve er. Návšt"vníky plesu byli totiž p!evážn" handicapovaní ob ané. D#m zvláštního ur ení v Hornomlýnské ulici v Kunraticích vypravil na ples rovnou celý autobus
tamních obyvatel. K tanci a poslechu hrála skupina April. Ano, k tanci! Poprvé v život" jsme vid"ly vozí ká!e tan it se svými
vozíky a zdravými prot"jšky! Atmosféra
byla vynikající. V pr#b"hu ve era vystoupili Kamil St!ihavka, mist!i Itálie v klasickém tanci, žonglé!i. Agáta Hanychová
se svojí modelingovou agenturou a malou
sestrou Kordulkou p!edvedly nové modely
plesových šat#. Uznání pat!í hotelu Praha, který své reprezentativní prostory na
tuto akci bezúplatn" prop#j il, vystupujícím, kte!í se vzdali nárok# na honorá!e
a sponzor#m, kte!í dodali drobné pohošt"ní a do tomboly víno a ovoce.
Obdiv pat!í paní Ivet" Peškové, p!edsedkyni OS Prosaz, která a sama t"žce
zdravotn" postižená svojí vitalitou a prací
vybudovala pom"rn" velkou organizaci
provozující asisten ní služby. V po tu 42
zam"stnanc# se starají asi o 250 klient#.
Doprovázejí je k léka!i, nakupují jim, dovážejí ob"dy, uklízejí, perou.

Na plese tančí Veronika Žilková-Stropnická (foto Prosaz).
O innosti OS Prosaz jste se mohli doíst již v minulých íslech Kunratického
zpravodaje. Tento ples je každoro ní t!ešni kou na dortu práce paní Peškové a jejího sdružení.
Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky

Pod kování za blahop!ání zasílají paní Eva Císa!íková, Marie Koterová, Jitka Med!ická, Jana Puchmeltrová
a pánové Zden"k Beneš, Jaroslav Horák,
Ji!í Ková! a Josef Vojt"ch.
Redakce

vznikaly na území dnešní #eské republiky
m"stská hudební, tane%ní a další um"lecká u%ilišt". Výuka ale nepodléhala žádné
odborné kontrole. Teprve ústavní listina
mladého #eskoslovenska z roku 1920
zajistila odborný dohled a Þnancování
státem. Nové pom"ry po listopadu 1989
za!adily školy um"leckého vzd"lávání
do školské soustavy pod názvem ZUŠ,
Základní um"lecká škola. Soustavnému
um"leckému vzd"lávání se v"nuje v sou-

%asnosti i s t"mi kunratickými asi 230000
žák . Ten, kdo provozuje um"leckou %innost, to ned"lá jen pro sebe, ale snaží se
pod"lit o výsledky s okolím. Výtvarná
%innost je jednou z oblastí um"leckého
vzd"lávání. Na Flo!e pracuje výtvarný
odbor pod vedením MgA. Jana Hlavatého. Kdo maluje, ten vystavuje. Letos to
již bylo dvakrát. Od 23. února do 1. b!ezna jsme mohli obdivovat n"kolik prací
z kunratické pobo%ky v prostorách budovy nanejvýš významné. V Rytí!ském sále
K!ížové chodby Starom"stské radnice.
Historické prost!edí hostilo mezinárodní
výstavu d"tských a studentských výtvarných prací „M j sv"t v Evrop"“. Druhá
výstava se sice již nekonala v tak vznešeném prost!edí, ale od 16. do 27. b!ezna
„pouze“ na domácí p d", v zasedací místnosti kunratické radnice. #esko-japonská
p!ehlídka výtvarných prací d"tí a student byla nazvána „Vycházející slunce
v Kunraticích“. Návšt"vníci se mohli
seznámit s tvorbou mladých um"lc ze
vzdálené Nagoji, naší ZUŠ, Japonské
školy v Praze-(epích a amatérských výtvarník ze spole%nosti Shikisokuzekuu.
Výstava navazovala na p!ehlídku prací
našich mladých výtvarník v japonském
p!ístavu Nagoja p!ed dv"ma lety.
Ing. Svatomír Mydlar ík

Školství
Základní umělecká škola
Kunratická pobo%ka ZUŠ Jižní M"sto v ulici Jana R ži%ky na Flo!e je na
stránkách našeho %asopisu %astým hostem. Škola je spolu s dalšími 478 ZUŠ
v republice nositelkou tradic um"leckého
vzd"lávání, které v #eských zemích sahají do konce 17. století. Vesni%tí kanto!i
tehdy žáky vyu%ovali i h!e na nejr zn"jší
hudební nástroje. Za Rakouska-Uherska

Výstava v Křížové chodbě (foto ZUŠ).
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Sport
Kunratice na Spartě i jinde
Fotbalová sout"ž I. A t!ídy skupiny B ro%níku 2008/9 jaro je v sou%asnosti v plném
proudu. Vra&me se ale padesát let nazp"t, do
slavné éry kunratického fotbalu a op"t zalistujme ve vzpomínkách tehdejšího funkcioná!e Slovanu Františka Ebra (1932–1997).
„Sout"že I. A t!ídy pro období 1958–1959
již byly rozlosovány s ú astí pražských oddíl#, a tím získaly na kvalit". Nebyla to mužstva ledajaká, všechna na vysoké technické
úrovni. Tabulka byla nabitá k prasknutí. Jen
namátkou Montáže, Mod!any, Jawa, Vyšehrad, Sparta B. Ani v této silné spole nosti
se Kunratice neztratily. A hrály o postup.
V našem mužstvu se objevily nové tvá!e,
z nichž absolutní jedni kou byl Pepa Štekr.
Byl typem rychlého, st!elecky disponovaného, fotbalov" myslícího úto níka. Jak jsem
již mnohokrát !ekl, na Kunratice se chodilo
dívat mnoho divák#, protože jejich hra byla
líbivá. A$ hrály kdekoliv, táhly se za nimi zástupy divák#. A proto bylo evidentní snahou
všech mužstev uko!istit skalp Slovanu. Byla
to pro n" otázka prestiže. Tak tomu bylo i p!i
zápase s Jawou Pankrác. Hned od prvních
minut se do nás pankrá tí zakousli a naše
obrana nev"d"la, kam d!ív sko it. Když se
p!ipo te, že hrá i Slovanu neudrželi mí ,
není divu, že se na naši branku valil jeden
útok za druhým. Gól visel ve vzduchu a také
p!išel. A ne jeden. P!ed záv"rem polo asu
se Slovanu poda!ilo vst!elit branku, ale to
již Pankrác vedla 3:1. O tento zápas byl mimo!ádný zájem nejen ze strany divák#, ale
i samotné eskoslovenské televize. Ta z tohoto utkání natá ela pro své oÞciální sportovní
zpravodajství krátký záznam, který m l být
a také byl odvysílán ješt tentýž den ve!er.

O polo!ase vládla mezi p"íznivci Slovanu nálada pod psa. Do druhé !ásti hry
však nastoupilo za Slovan jakoby úpln
jiné mužstvo. Úpln vymazalo hrá!e Pankráce ze h"išt . Jawa se vytratila. Netrvalo
pár minut a stav byl 3:3. To už naši váleli.
K t m t"em p"idali ješt !ty"i a zápas skon!il vít zstvím 7:3. Získali jsme si tak p"íze#
mnoha p"ítomných divák$, kte"í byli nadšeni p"edvedenou !istou hrou Slovanu.
Další nezapomenutelný zápas byl se
Spartou B. Spar%ané m li zájem zaúto!it
na první p"í!ku tabulky, a proto si nemohli
dovolit doma prohrávat. Veškerá svá utkání
I. A t"ídy hrála Sparta B na vedlejším h"išti jak z hlediska návšt vnosti, tak i z toho
d$vodu, aby šet"ila trávník hlavního h"išt .
V p"ípad Slovanu Kunratice však ud lala výjimku. Cht la za každou cenu vyhrát,
protože Slovan Þguroval v tabulce p"ed ní,
a tak musel být smeten. O tom, na kterém
h"išti se bude hrát, byl Slovan Kunratice
v!as informován. Spar%ané v "ili, že maximální rozm ry h"išt jim pomohou k zisku
kýžených dvou bod$, zvlášt když m li za
sebou utkání v Kunraticích, kde vyhráli
2:1. Mužstvo Kunratic nepodce#ovali a posílili se dokonce o n které hrá!e tehdejšího A-mužstva. Za všechny sta!í jmenovat
branká"e &tvrtní!ka a úto!níka G$ru, kte"í
pat"ili k pilí"$m tehdejší Sparty. Biletá"i na
stadionu Sparty byli naprosto nep"ipraveni
na spousty divák$, kte"í p"išli toto utkání
zhlédnout. Rychle orazítkovali další vstupenky a otevírali pomocné pokladny, aby
zvládli divácký nával.
Zápas byl perfektní. Kluci hráli na doraz,
protože proti takovému soupe"i to ani jinak
nejde. Žádný nev "il v n jaký zázrak, ale
šlo zde o to neprohrát moc a odejít z toho-

to „letišt “ se ctí. &ekali jsme s obavami,
kdy Sparta otev"e skóre. &ím pozd ji, tím
lépe. Asi deset minut p"ed koncem polo!asu se však stalo n co, s !ím nikdo nepo!ítal. V drtivém náporu Sparty B se poda"ilo jednomu z našich hrá!$ vybojovat mí!
a poslat ho dlouhým pasem na vysunutého
Pepíka Štekrového. Jak m l Pepík mí! na
noze, stával se z n ho nebezpe!ný, zlobivý
!lov k. P"ed ním stáli dva obránci Sparty.
Poda"ilo se mu p"es n proniknout a vst"elit
branku. Nadšení bylo veliké. Po p"estávce
se naši hrá!i p"ece jen !ast ji osm lovali
k útok$m. Každý z divák$ si v tu chvíli v duchu p"ál, že by se v$bec nic nestalo, kdyby
rozhod!í zápas okamžit ukon!il. Asi ve 20.
minut druhého polo!asu byl tak 5 m za
p$lící !árou odpískám faul na našeho hrá!e. K rozehrání trestného kopu se p"ipravil
Zden k Roubí!ek. Vym "il si tak desetimetrový rozeb h a plnou svou silou se op"el
do mí!e. Rána to byla jako z praku. Žádný
padá!ek. Balon se zat"epetal v síti udiveného &tvrtní!ka. 2:0. To již bylo nad jné.
Za mnou na hlavní tribun sed li hrá!i RH
(Rudá hv zda) Bratislava, kte"í do Prahy
p"ijeli k sehrání ligového mistrovského
zápasu se Spartou A. Nevycházeli z údivu
a po celý zápas nešet"ili slovy chvály nad
p"edvád nou hrou Kunratic. Když pak hrá!i p"idali t"etí gól, bylo jasné, že vyhrajeme. Sparta sice snížila na kone!ných 3:1,
ale to již nehrálo žádnou roli. Zápas sledovali také pracovníci televize, avšak nepo"izovali z n ho záznam. Up"ímn a obdivn
komentovali výkon našich hrá!$ a za to, co
p"evedli, je dom$ odvezli vlastním televizním autobusem.
(Podle vzpomínek Františka Ebra
upravil pro KZ ing. Mydlar!ík)

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí
21. února
Masopustní rej v ulicích
Únor bílý, pole sílí. P ísloví, které si
mohli p ipomínat všichni ti, kte í se v sobotu 21. února krátce po deváté ranní
sešli na dvo e sokolovny k masopustnímu pr!vodu p es zasn"žené Kunratice.
P ípravy vrcholí a nový sníh se jenom
sype. Padající bílé vlo#ky moc nesv"d#í
hudebním nástroj!m, a tak si je muzikanti musejí chránit plastovým p ehozem.
Ješt" je nutné chvíli po#kat, než se pan
Zounek s partnerem vsoukají do kostýmu
kon" a je hotovo. Muzikanti Maštalí st.,
Maštalí ml., Burger a Brodil rozeznívají nástroje. Pr!vod se zavlní. K!$ za#íná
pobíhat kolem piráta, Krakonoše, #ertice
a dalších masek. Dvojice masek s vyšívanou páskou p ebírá d!ležitý úkol. Je
nezbytné ob#as „zatáhnout“ n"jaký ten
automobil, obdarovat posádku drobným
pokrmem a jak se sluší a pat í požádat
o n"jaký ten p ísp"ve#ek pro masky. Dary

Zastavení v Labské (foto my).
7

Kunratický zpravodaj 2/2009

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí
vydané i p ijaté se ukládají do povoz!, d"tských ko#árk!. Následují povinné zastávky.
Hospodyn" nabízejí pr!vodu své výtvory.
Talí e koblih, tla#enku, uzené a kdoví co
ješt". Hospodá i se starají o p ísun tekutin
rozli#né povahy. Koni je nutné ob#as podržet hlavu, to proto, aby se mohl osv"žit
a nelekal žízní. %as b"ží, zastávky se na#ítají. Pr!vod je #ím dál tím veselejší, avšak
i trochu unaven"jší. Blíží se poledne a cesta
masek pomalu kon#í. Zasn"žené Kunratice
letos dodaly celému d"ní ten pravý, staro#eský p!vab. Jako z obrázk! Josefa Lady.
Hybnou silou celého pr!vodu byl op"t Sokol Kunratice v #ele s Annou Novou. Vedle
tradi#ních ú#astník! se p ipojili i ti mladší,
a tak je o budoucnost postaráno.

14. března
Dětský karneval
Našemu tradi#nímu D"tskému karnevalu jsme v letošním roce vyhradili
sobotu 14. b ezna. Samoz ejm" všemu
p edcházela náro#ná p íprava. Zajišt"ní
sponzorských dar! pro tombolu, hudby,
ob#erstvení, propagace atd., atd.

V sobotu dopoledne propukly p ípravné práce. Nanosili jsme stoly a židle, zajistili šatnu, vyzdobili oba sály, p ipravili
tombolu a podium pro hudbu. Vše bylo
dokon#eno v#as a sokolovna mohla v p!l
t etí odpoledne uvítat karnevalový rej.
Zájem byl veliký, zú#astnilo se p ibližn"
120 d"tí s doprovodem. Parket byl stále
plný, d"ti s rodi#i si užívaly tane#ní rej za
tón! osv"d#ené hudební skupiny Repete.
Obrovský byl i zájem o 333 cen v tombole. Hlavní cena – p enosný DVD p ehráva#. Mohli jste také vyhrát dort, velkého
modrého hrocha, maxipsa Fíka, penály,
plyšové hra#ky menší i v"tší, drobné
hra#ky, hlavolamy, skláda#ky, po#íta#ové
hry, knížky, #okolády, sušenky. K velké
radosti d"tských návšt"vník! jsme rozdávali konfety a na záv"r celého karnevalového odpoledne nafouknuté balónky.
D"ti m"ly krásné masky, a tak byla na
parket hezká podívaná. Pozadu nez!stali
ani po adatelé. Letošní d"tský karneval
ovládli lesní sk ítek a lesní víly. Krásné
odpoledne se pomalu chýlilo k podve#eru a ke konci. Výherci si vyzvedli své

Vodnice (foto Jana Neumanová).
tombolové výhry, skon#ila hudba a tane#ní rej. Po adatelé se rozlou#ili s malými návšt"vníky a jejich doprovodem. Za
bohatou tombolu d"kujeme našim sponzor!m Export H+L Import pana Hrona,
Papírnictví a hra#ky NIKI, Cukrárna Karolína Drábová, Potraviny Kratochvíl,
ÚRS, Zahradnictví Cinke, Afrika Import
Davida Nového, Axióm a knihy, AVON
cosmetics a Renata %umpelíková.
Jindra Troní!ková

Kulturní a společenské akce – pozvánka
12. května
Běh naděje
V úterý 12. kv"tna odpoledne se bude
konat v zámeckém parku od 15³° do 18°°
druhý ro#ník B"hu nad"je. P ísp"vky od
ú#astník! této humanitární akce budou
op"t v"novány na výzkum, který se zabývá bojem proti rakovin".

16. května
Odpoledne s hasiči
Areál Tvrz Kunratice po ádá v sobotu
16. kv"tna od 13 hodin Odpoledne s kunratickými hasi#i (podrobnosti viz leták).

17.května
Den matek
Ve velkém sále kunratické sokolovny se
v ned"li 17. kv"tna od 16 hodin uskute#ní
koncert Pražského akordeonového a klávesového orchestru PRAKO. Soubor tvo í
dvacet hrá#! na akordeony, keyboardy,
basovou kytaru a bicí, pop ípad" saxofon.
Unikátní zvuk mnoha akordeon! ve spojení s dalšími hudebními nástroji #iní z orchestru naprosto ojedin"lý jev na naší hudební scén", který poslucha#i obdivují již
od roku 1993. Díky pestrému repertoáru,
širokým zvukovým možnostem a moderní
dramaturgii je PRAKO vítaným zpest ením ples!, slavnostních ve#er! a jiných
výjime#ných p íležitostí. Soubor pravideln" vystupuje v %echách i v zahrani#í a má
za sebou #etná umíst"ní na p edních p í#kách významných mezinárodních sout"ží
po celém sv"t". Hraje skladby klasické
Kunratický zpravodaj 2/2009
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Kulturní a společenské akce – pozvánka
i moderní p edevším díky vlastním originálním aranžmá. Odborníci oce$ují barevnost a kultivovanost zvuku, který v!bec nep ipomíná tradi#ní „harmonikové“
orchestry. Tak je možno hrát s nejvyššími
um"leckými nároky i závažná díla klasické hudby (Smetana, Dvo ák, Janá#ek,
Bizet). Životním úsp"chem sou#asného
orchestru se stala ú#ast na mezinárodní
sout"ži akordeonist! a akordeonových
orchestr! v CastelÞdardu v Itálii. PRAKO
zde ve velmi silné mezinárodní konkurenci vybojovalo 2. cenu, když 1. cena nebyla
ud"lena. Orchestr po ádá pravidelné samostatné koncerty jak v Praze, tak mimo
Prahu. P ibližn" hodinový koncert zahrne
to nejlepší z jejich repertoáru posledních
let.
Ing. Svatomír Mydlar!ík

23. května
Divadlo v parku
V sobotu 23. kv"tna se uskute#ní od 10
hod v kunratickém zámeckém parku Den
loutek a hudby (viz program). Zdarma d"ti
do šesti let a ten, kdo p ijde do 10 hodin.
Podrobnosti viz plakát.

6. června
Sraz veteránů
Areál Tvrz Kunratice zve v sobotu
6. #ervna od 11 hod na 2. ro#ník Srazu veterán! (podrobnosti viz leták na stran" 8).

13. června
Kunratický den dětí
TJ Sokol Kunratice zve na tradi#ní již
27. ro#ník Kunratického dne d"tí (KDD),
který se uskute#ní v sobotu 13. #ervna od
14 hodin v kunratickém zámeckém parku.
●

Mě to baví
Den loutek a hudby pro malé i velké je
v"nován nejen d"tem a jejich rodi#!m.
V krásném prost edí kunratického zámeckého parku se budou v hlavním programu
st ídat na dvou jevištích profesionální divadelní soubory se zp"váky a muzikanty.
A co když bude pršet? Nevadí. Je p ipraven stan pro 250 návšt"vník!. Za#íná se
pohádkami pro nejmenší a kon#í ve#erním
koncertem Ivana Hlase. Bude i doprovodný program s výtvarnými dílnami, ukázkami emesel, výrobou a prodejem loutek.
Nemohou samoz ejm" chyb"t ani r!zné
formy ob#erstvení. Kdo je ale autorem
této bohaté a organiza#n" náro#né akce?
Nechme hovo it Markétu Vydrovou, ilustrátorku, která má také v celé akci „své
prsty“.
„Duší Divadla v parku je kunratický
ob!an Jan Andelt, kterého znám od roku
2007. Za tu dobu jsme vytvo"ili pracovní tým, o kterém si troufám tvrdit, že má
stejnou krevní skupinu. Jan mi po celou tu
dobu umož#uje skv le se bavit vymýšlením

toho, jak d ti obveselit svými postavi!kami. Mohu plnit webové stránky Divadla
rozdovád nými pidižvíky a svými výmysly.
Kdy se u n ho zrodila první myšlenka na
Divadlo v parku? Se svým šestiletým synem navšt vuje r$zná divadélka v Praze,
ale na dobrá p"edstavení si ud lá výlet
t"eba na Mirotické setkání v Jižních &echách. Práv tam za!al asi p"ed t"emi lety
uvažovat o tom, že by cht l n co podobného uskute!nit v Praze. Nebo% pohádky
mají jednoduchý d j, jasné pojmenování
dobra a zla. Vzpomíná asi p tiletého chlape!ka, který se za%atou p sti!kou vb hl na
jevišt . Ztrestat obrovského loupeživého
rytí"e chystajícího probodnout princeznu.
Na p"ípravách Divadla spolupracuje také
s d tmi Základní školy praktické a Základní školy speciální v Kr!i. Jednou ze
spolupracovnic jsem já, dále fotografka
Markéta Navrátilová nebo web designer
Petr &esák. Podporu projektu cítí u všech,
na které se obrátil, a jejich po!et neustále roste. T ší ho vst"ícný postoj M stské
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!ásti Praha-Kunratice, která nad Divadlem v parku p"evzala záštitu a p"islíbila
pomoc. Sám byl v letech 2002 až 2006
!lenem místního zastupitelstva a dodnes
pracuje v jedné z komisí. S opravdu negativní reakcí na tento skv lý nápad se zatím
u nikoho nesetkal. Na otázku pro! to d lá,
dává p"íklad uhlobarona Ptá!ka od Cimrman$: „M to baví.“
Jak jsme se zmínili, na projektu spolupracují i d"ti ze Základní školy speciální a Základní školy praktické z Ružinovské ulice
v Kr#i. Píší a dokreslují pozvánky na Divadlo v parku 2009, vyráb"jí dárky ze d eva
pro malé diváky. Žáky tyto #innosti motivují
k dalším nápad!m a zárove$ rozvíjejí jejich
estetické cít"ní. Doufejme, že bude hezké
po#así, i když je p ipraveno „šapitó“ pro 250
lidí. Nezapome$te si vzít s sebou v sobotu
23. kv"tna i deku. V parku je místa dost.
Od 20. dubna 2009 je možné rezervovat
vstupenky na telefonním #ísle 602 374 291
a emailové adrese info@divadlovparku.cz.
Ing. Svatomír Mydlar!ík
Kunratický zpravodaj 2/2009

Kulturní a společenské akce – pozvánka
30. ročník
Otvírání studánek
V letošním roce prob"hne již t icátý ro#ník „Otvírání studánek v Kr#ském a Kunratickém lese“. Úvodní ro#ník této velmi
oblíbené a zda ilé akce byl uspo ádán 26.
dubna 1980. V témže roce se ing. Eduard
Ureš (Urešova ulice na Flo e) již n"kolik desetiletí v"noval sledování a úprav" studánek
nejen v Praze 4.
Studánky vyžadují pé#i zcela prozaickou,
jako je sb"r listí, vy#ist"ní odtoku, prohlídku betonového nebo d ev"ného obložení.
Iniciátorem tradice Otvírání studánek byl
tehdejší Ob#anský výbor (OV) #. 64 z Prahy-Kr#e a 32. základní organizace %eského
svazu ochránc! p írody (ZO %SOP) Kr#.
Hlavním organizátorem byl JUDr. Jaroslav
Jíra za vydatné pomoci ing. Eduarda Ureše. S nápadem pravideln" po ádat Otvírání
studánek p išla paní doktorka Vasiluková.
P!vodn" se jednalo o p átelskou výpomoc
ing. Urešovi p i práci na udržování studánek. Program a formy této jarní slavnosti
se stále zdokonalovaly. P!vodní pochod
od studánky ke studánce vedl odbo#ením
na Nový hrad i do Kunratic. Za#ínalo se ve
13. hodin p ed vchodem do budovy železni#ní stanice Praha-Kr#. Po adem provázel
JUDr. Jíra, odborné vedení zabezpe#oval
ing. Ureš, „studánkový d"de#ek“. Pochod
byl zahajován obch!zkou památkov" chrán"ného zámeckého parku v Kr#i. Na sedm
km dlouhou procházku Kr#ským, správn"
Michelským, lesem byli ú#astníci zpo#átku
vyzváni p inést si lopatky a hráb" na #išt"ní
studánek, p ípadn" nádoby na vodu. K pochodu se bylo možné asi ve 13,40 hod p ipojit na zastávce autobus! u rybníka Labu&
poblíž viaduktu p es Víde$skou ulici. Zasta-

„Studánkový dědeček“ ing. Ureš
v roce 1987 (foto ing. Zeman).
Kunratický zpravodaj 2/2009

vení u p"ti až devíti studánek a na Novém
hrad" byla provázena ukázkami barokní
hudby na zobcové ßétny v provedení žáky$
profesora Žilky a básn"mi.
K podstatné zm"n" v Otvírání studánek
došlo p i osmém ro#níku roku 1987. Tehdy
jsem požádal po adatele, zda by v tomto jubilejním roce 700. výro#í trvání obce Kunratice nebylo možné v rámci oslav zm"nit
trasu a zahájení uskute#nit u kunratického
kostela. Zm"nu jsem požadoval pouze pro
tento jubilejní rok. Zm"na trasy z Kunratic
do Kr#e, to jest obrácen", se osv"d#ila a z!stala tak natrvalo. Bohužel se Otvírání studánek v jubilejním roce Kunratic nevyda ilo
podle našich p edstav. 16. kv"tna 1987 celý
den pršelo, ale i tak p išlo ke kostelu kolem
stovky ú#astník!. K d ív"jším organizátor!m z Kr#e se p ipojil tehdejší Místní národní výbor Kunratice. Byl naplánován pochod
v délce 7 km se zastavením u osmi studánek
a na Novém hrad". Zcela výjime#n" se tehdy zahajovalo v místnosti. U studánky Václavka se déš& zm"nil v liják. Do kone#ného
cíle u studánky Labutinka dorazilo jen asi
dvacet ú#astník!.
Za rok byla podstatn" jiná situace. Slunce
devátého ro#níku h álo jako v lét". Zahájení
bylo op"t u kunratického kostela a sešlo se
nejmén" 250 lidí. Po adem provázel JUDr.
Jaroslav Jíra. V roce 1992 se konal již 13.
ro#ník 17. kv"tna. Tehdy poprvé po adem
provázela vedle pana Jíry i kunratická ob#anka paní Jaroslava Hrušková. K další
zm"n" došlo l. kv"tna 1993, kdy v záv"re#né scén" nazvané „Klí#e od domova“
p ímo symbolicky p edal dosavadní nestor
Studánek JUDr. Jaroslav Jíra pro následující
léta klí#e do rukou paní Jaroslav" Hruškové,
tehdejší funkcioná ce Sokola Kunratice.
Od roku 1994 p ebírají Otvírání studánek
p edevším kunratické organizace. V jubilejním roce 20. výro#í akce 1999 se p ipojila k
dosavadním organizátor!m Sokol! Kunratice a Kr# i Spole#nost p átel historické vlastiv"dy (SPHV), regionální klub Praha 11 a
Klub p átel Kr#e. K tomuto výro#í vydala
M% Praha-Kunratice publikaci nazvanou
Otvírání studánek, kterou zpracoval PhDr.
Ji í Barto$ a kolektiv.
O každém ro#níku Otvírání studánek pravideln" od svého vzniku v roce 1992 také
informuje Kunratický zpravodaj. A kdo se
staral o organizaci a p ípravy? V prvním
desetiletí kr#ské organizace OV 64, 47 a 32
spolu s JUDr. Jírou a ing. Urešem., ve druhém kr#ské OV #. 47, 32, ZO %SOP, Sokol,
Rada spádové oblasti Praha 4 a kunratické
organizace Sokol a Junák. Hlavní organizáto i byli kr#ský JUDr. Jíra a kunratická
Jaroslava Hrušková. T etí desetiletí Sokol
Kunratice a SPHV Praha 11. Od roku 2007
spo#ívá „Otvírání studánek v Kunratickém
lese“ výhradn" na paní Hruškové. Jsem p esv"d#en, že je nutné jí za tuto záslužnou práci pod"kovat a pop át do pokra#ování úsp"šné #innosti i v dalších desetiletích.
Ing. Zden k Zeman
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Zastavení u rybníka Ohrada (foto my).

Účastnící Otvírání studánek 2007 se scházejí před kunratickým
kostelem (foto my)
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Jaroslava Hrušková zahajuje
„Studánky“ 2008. Vlevo autor
článku. (foto my).
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Historie
Polozapomenutý
rodák
„M$j celý život jediný ná"ek, mo"e rmutu a bolesti, marných tužeb a práce. Dostal jsem p"i svém narození v nem trní,
osud zlý a život m$j až do dnešního dne
nic mi radostného nep"inesl.”
To jsou slova z jednoho z dopis! dnes již
polozapomenutého socha e Vilíma Amorta. Socha e a štukatéra, který se narodil

dne 7. íjna 1864 v Kunraticích #.p. 64
v nyn"jší ulici K Verneráku. Domek, který
již dávno neexistuje, stával v sousedství
bývalého hostince U Šebk!. Podle knihy narozených kunratické farnosti spat il
sv"tlo sv"ta „v rodin" tovaryše hodiná ského Arnošta Jana a Anny, dcery Václava
Pokorného, mistra pokrýva#ského”.
V Kunraticích se narodil, ale dlouho
nepobýval. Odešel do dílny svého strýce
Aloise Amorta do Olomouce, kde se vy-

Světlonoška na pilíři mostu Svatopluka Čecha
Kunratický zpravodaj 2/2009
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u#il štukatérem. Do Prahy se vrátil roku
1882. Pracoval v r!zných socha ských
a štukatérských ateliérech, zejména u Bohuslava Schnircha. Usilovn" se však sám
zdokonaloval, až kone#n" prorazil jako
samostatný socha .
Mezníkem jeho života se stala první
sout"ž na zhotovení pražského pomníku mistra Jana Husa v lét" 1893, s jehož
umíst"ním se tehdy ješt" po#ítalo na Malém nám"stí. Sout"ž p ední #eští sochai z r!zných p í#in bojkotovali. Sešlo se
dev"t návrh! a porota ud"lila první cenu
tém" neznámému socha i Vilímu Amortovi. To vyvolalo v um"leckých kruzích
pozdvižení. Krom" oprávn"ných výtek
ke kvalit" návrhu se ozvaly i narážky na
Amortovu nezp!sobilost, nebo& nem"l
žádné odborné socha ské vzd"lání. %ástka
1500 zlatých za vít"zství znamenala pro
socha e také do#asné vylepšení jeho neut"šené Þnan#ní situace.
Tento Amort!v nejv"tší životní úsp"ch
se zárove$ stal jeho celoživotním traumatem. Nikdy se nesmí il s tím, že se vít"zný
návrh nerealizoval. Byla vyhlášena další
sout"ž na Hus!v pomník s ur#ením pro
Starom"stské nám"stí. Té se Amort sice
také zú#astnil, ale vít"zem se stal návrh
Šaloun!v. Husovo kamenobronzové sousoší tak, jak jej známe dnes, vznikalo v letech 1900–1915.
Venkovskému štukatérovi Amortovi se
díky houževnatému úsilí poda ilo #áste#n" proniknout do uzav eného spole#enství pražského um"leckého sv"ta, který
mu neopomínal dávat najevo jeho nedostate#né odborné vzd"lání. Dílo kunratického rodáka je rozsáhlé a setkáváme
se s ním dodnes. Vyberme n"kolik nejznám"jších. Dekora#ní plastiky hotelu
Pupp v Karlových Varech, pr!#elí a zasedací sí$ berounské radnice. V Praze
m!žeme obdivovat socha skou výzdobu
Schierova domu na nároží Starom"stského nám"stí a Pa ížské ulice (viz sousoší
Atlant! na obrázku). D!m pat í k nejstarším novostavbám, vzniklých na míst"
demolic p!vodní zástavby Starého M"sta
a Josefova koncem 19. století. Na Olšanských h bitovech Amort vytvo il mimo
jiné náhrobek svého p ítele, p ed#asn"
zesnulého malí e Lu'ka Marolda. Známé jsou i jeho výzdoby pražských most!. Legií s ozdobným ßambonem nebo
Svatopluka %echa se sochou sv"tlonošky
na návodním pilí i (viz obrázek). Menší
socha ova díla jsou dodnes v nabídkách
auk#ních síní.
Vilím Amort zem el 5. zá í 1913. Mnohdy se jeho k estní jméno uvádí jako Vilém,
ale samotný socha vždy zd!raz$oval, že
je Vilím. Narodil se u nás v Kunraticích.
Zna#nou #ást svého pražského p!sobení
strávil v Praze-Mod anech. Tam je dnes
také jedna z ulic pojmenována Amortova.
Ing. Svatomír Mydlar!ík

Historie
Vděčnost
Jarnímu svátku Velikonoc p edcházela
šestitýdenní kajícná doba, zvaná postní,
ur#ena k takzvanému pokání. Hlubokému
a ú#innému lidskému zamyšlení nad osobními nedostatky a selháními. Jak se v k es&anství íká „nad h íchy“. Tentokrát bych
se cht"la s vámi pod"lit o myšlenku, že by
to mohl být i #as vd"#nosti. Podn"tem k tomuto poznání se mi stala skute#nost, že na
pozvání svých fará ských p átel jsem pobývala na krátké zotavené ve Švýcarsku.
S možností chodit na p"ší výlety, vyrážet
na b"žkách a t"šit se z opravdu krásných
zasn"žených p írodních scenerií. Myslím,
že práv" ta nádhera se mi obtiskla n"kam
hloub"ji do podv"domí a p isp"la tak
k úvaze, kterou vám posílám.
P ed tém" dv"ma roky jsme v Michli za ú#asti televize slavnostn" otevírali
vedle sboru Alberta Schweitzera „Maják“. Domov pro mladé lidi, kte í velkou
#ást svého d"tství a dospívání prožili
v d"tských domovech bez pot ebného rodinného, p íbuzenského a spole#enského
zázemí. P ála jsem t"m našim novým
spoluobyvatel!m, aby po roce #i dvou
pobytu tady m"li d!vod k pod"kování,
aby se d"kovat nau#ili. Sob" samým, že

našli sílu a vytrvalost zapracovat na sob"
a p ipravit se zase o n"co d!kladn"ji na
život, který se nazývá dosp"lým. A také
n"komu dalšímu, kdo jim pomohl, podpíral je v pochybnostech, pokušeních
#i v krizi, kdo jim opakovan" dal šanci
a komu uv" ili, že se mohou stát cennými lidmi na základ" toho, co zvládli (a ne
pro módní bundu, boty, mobil…).
My sami, kte í jsme o výstavbu tohoto
domu sociální a výchovné pé#e usilovali,
získávali p ísp"vky, mimo jiné i od n"kterých z vás, jsme dodnes vd"#ní, že se dílo
poda ilo. P es všechny p ekážky a komplikace zdánliv" nad lidské síly a možnosti. Opakovan" jsme d"kovali Bohu, který
lidské síly podep el, až jsme žasli. Byla
to pro mnohé i pro m" škola odhodlání
a vd"#nosti.
A tak to i z!stává. Nebo& si p ipomínám, kolikerým vd"kem jsme obecn"
povinni my lidé okolo. Za to, že se nám
dostalo š&astn"jšího d"tství, rodi#ovské
odpov"dné pé#e a p íbuzenské lásky. Za
výbavu, jakou jsme si odnášeli z rodného domu pro sebe a sv!j budoucí život.
Nebo za to, že smíme pomáhat t"m, jejichž úd"l byl složit"jší, bolestn"jší. Jako
k es&anka p ijímám v život" od Boha
množství dar!. Jemu v #as postní vyjaduji svou vd"#nost.

P eji vám všem, aby se vám dostalo téhož daru vd"#nosti. Za obdarování, jichž
se nám dostalo a dostává, za dobré lidi kolem nás, za prost edí, v n"mž žijeme a jež
smíme spoluutvá et k dobrému.
Mgr. Eva Mikulecká,
fará"ka Církve !eskoslovenské husitské

O kunratických kronikářích
Po vzniku %eskoslovenské republiky
byl vydán zákon #. 80 Sb. ze dne 30.
ledna 1920, který ukládal všem politickým obcím založit a vést pam"tní obecní kroniky. Úkolem kroniky je provád"t
chronologické zápisy vypráv"jící o významn"jších událostech v jejich #asové
posloupnosti. V obci Kunratice u Prahy
bylo p ikro#eno k zapisování do pam"tní obecní kroniky 16. srpna 1924 a byla
dopracována zp"tn" do roku 1914. Politická obec Kunratice u Prahy, zahrnující
osady Pab"nice, Libuš a Kunratice m"la
velkou výhodu, že Cyril Merhout, bývalý místní u#itel, zpracoval publikaci
„%tení o Novém hrad" a Kunraticích“,
která popisuje historii do roku 1912. Za
období od roku 1924 až 2006 byly zpracovány #ty i kroniká ské knihy a 2496
stran formátu A4 psaných na stroji. Od
vydání zákona o obecních kronikách se

Sochy Atlantů na Schierově domě.
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v obci, dnes m"stské #ásti, vyst ídalo
šest kroniká !. Prvním byl Václav Rataj.
(ídící u#itel místní školy byl ustanoven
kroniká em 12. #ervence 1923. Dopsal
chyb"jící léta 1914–1922, zapisoval události od 6. #ervence 1914 do 25. b ezna
1945. Celkem zapsal 224 stran formátu
A4. Do d!chodu odešel v #ervenci 1939
a zem el 3. ledna 1949. Druhým kronikáem se stal Bohuslav Kracík, u#itel místní školy. Byl ustanoven po válce a jeho
úkolem bylo zpracovat obecní kroniku za
období 1938–1961. Zpracovaný materiál
m"l postupn" p edkládat každé t i roky.
Pro rozsáhlost materiálu a krátkost lh!ty
se mu nepoda ilo p epsat všechny sebrané podklady. Zpracoval pouze materiál
za léta 1938–1944. P ipravené vyt íd"né
podklady za období 1945–1963 zapsala
do obecní kroniky místní u#itelka Lea
Špa#ková, manželka t etího kroniká e
Karla Špa#ka. Od roku 1964 nebyly písemné podklady pro kroniká e uspo ádány a vyt íd"ny. Karel Špa#ek, povoláním
hlavní ú#etní, p evzal kroniku 27. b ezna
1967. Dopracoval a zpracoval období
1945–1966. V roce 1967 ale onemocn"l
a zem el 7. dubna 1972. Jeho manželka
Lea p edala v roce 1974 kroniku MNV
(Místní národní výbor) Praha 4-Kunratice. %tvrtým kroniká em se stal v kv"tnu
1978 zam"stnanec Obvodního národní
výboru Praha 4 Jan Bláha. Zpracoval
a dopracoval období 1967–1979 a zápis
do kroniky provedla jeho manželka Božena Bláhová. Zem el 27. íjna 1982. Pátým kroniká em byl 8. b ezna 1983 zvolen d!chodce, bývalý státní zam"stnanec,
ing. Zden"k Zeman. Dopsal chyb"jící

období 1980–1982 za použití podkladových materiál! z let 1980 a 1981, které
zpracoval Jan Bláha. Zpracoval kroniku
za léta 1983 až 2006. Soust edil 1840
p íloh ke kronice, 1000 fotograÞí a pohlednic a další dokumenty. P ipravil #ty i
publikace o Kunraticích a podílel se na
zpracování dalších šesti prací. Zú#astnil
se III. a IV. ro#níku celonárodní sout"že
kroniká ! %R v kategorii obce 2–5 tis.
obyvatel a pokaždé se umístil na 4. míst".
Od roku 1987 provád"l zápisy kroniky na
psacím stroji. Sou#asným, šestým kroniká em je ing. Jaroslav Vrba. Do funkce
kroniká e je ustanoven od roku 2006.

Kronikářské dokumenty
I když bylo v n"kolika p ípadech nutno
kunratickou obecní kroniku dopl$ovat se
zp"tnou platností, poda ilo se vést tento
místní historický dokument od roku 1914
do sou#asnosti, což nelze íci o všech
m"stských #ástech (d íve obcích) Prahy. Pokud k tomu p ipo#ítáme publikaci
Cyrila Merhouta (historie obce do roku
1912), historické #lánky Kunratického
zpravodaje a místní publikace, lze konstatovat, že máme dostatek pramen! pro
studium historie obce (dnes M%) Kunratice.
Kroniká ské dokumenty m!žeme rozd"lit do n"kolika #ástí. První kniha s názvem „Pam"tní kniha obce Kunratice
u Prahy“ byla vedena Václavem Ratajem od 26. #ervence 1914 do 23. kv"tna
1945. Má rozsah 224 stran formátu A 4.
Druhou knihou je „ „Kronika obce Kunratice u Prahy“, vedená od roku 1938 do
roku 1957. 395 stran textu A3 zpraco-

val v letech 1938–1944 Bohuslav Kracík a 1945–1957 Karel Špa#ek. Napsána byla Bohuslavem Kracíkem a Leou
Špa#kovou. T etí kniha nese název „Kronika Kunratic, 3. kniha“. Má 699 stran
formátu A3. Byla zpracována v letech
1958–1966 Karlem Špa#kem a 1967–
1971 Janem Bláhou. Napsána pak Leou
Špa#kovou a Boženou Bláhovou. %tvrtá
kniha se jmenuje „Kronika Kunratic Praha 4, 4. kniha“. Zahrnuje období 1972 až
1986 a má 521 stran formátu A3. V letech 1972–1979 ji zpracoval Jan Bláha
a 1980–1986 ing. Zden"k Zeman. Kniha
byla napsána Boženou Bláhovou. Pátou
#ást tvo í strojopisy, zabývající se obdobím 1987–2006. 2964 stran A4 je azeno
podle ro#ník! a zpracoval je ing. Zeman.
Napsány byly Marií Peškovou a Miladou
Zemanovou. Šestou #ást kroniky tvo í
p ílohy v rozsahu 1840 ks o 4149 stranách. Skládají se z r!zných vyhlášek,
zápis!, zpráv, oznámení, pozvánek, plakát!, novinových #lánk!, jízdních ád!
a podobn". Dále p ílohy tvo í 1000 fotograÞí a pohlednic, sedm publikací pojednávajících o Kunraticích i publikace,
které mají ke Kunraticím vztah. O Velké
kunratické pojednává 24 dokument!,
jsou zde i školní #asopisy místní Základní školy Soptík a Altex s Altisákem,
vydávané soukromým gymnáziem Altis.
Nechybí soubor katalog! k výstavám
ps! ve zdejším parku a 32 kus! #asopisu
Kronika, vydávaným soukromou Þrmou
z Libuše s #lánky týkajících se Kunratic.
P íloha obsahuje také 92 reklamních plakát! kunratických podnikatel!.
Ing. Zden k Zeman

Zajímavosti
Elektrárna na střeše (2)
Kunratický zpravodaj uve ejnil v #ísle 5/2008 #lánek o panu RNDr. Bedrníkovi z ulice K Zeleným domk!m, který
15. #ervence 2008 zprovoznil 30 m² fotovoltaických #lánk! na st eše zahradního
domku. Od té doby ub"hl n"jaký #as. Poslední b eznový den jsme spole#n" s panem RNDr. Bedrníkem otev eli sk ínku
s elektrom"rem a p e#etli hodnotu na
displeji – 1236 kWh. Vyrobeno sluncem
a dodáno do sít". Za osm a p!l m"síc!
v obdobích s velmi rozdílnými sv"telnými podmínkami.
Loni jsme také uvedli, že v Kunraticích
lze získat p ibližn" 1000 kWh ro#n" z 10
m² k emíkových #lánk! konstruk#ního
provedení použitého u pana Bedrníka.
Odhadli jsme ro#ní zisk ze 30 m² k emíkových panel! na 2916 kWh. A jaké jsou
údaje podle jednotlivých #tvrtletí? Od zahájení provozu 15. #ervence do 30. zá í
2008 bylo dodáno do sít" 800 kWh, íjen
až prosinec 179 kWh, letošní leden–b eKunratický zpravodaj 2/2009

Křemíkové panely (foto my).
zen 257 kWh. Podle našich odhad! má
sluní#ko ješt" vyrobit v m"sících duben,
kv"ten, #erven a první polovin" #ervence
1780 kWh, a to v období nejlepších sv"14

telných podmínek. Uvidíme, jak se slunce bude #init a jaký údaj zaznamenáme
15. #ervence 2009.
Ing. Svatomír Mydlar!ík

Inzerce

STAVEBNĚ
MONTÁŽNÍ FIRMA
S OBCHODNÍM ZASTOUPENÍM
JIŘÍ STANĚK
Stavební práce všeho druhu,
kanalizační přípojky,
revizní šachty hloubka 2 m
(14 000 Kč – vč. DHP),
uložení potrubí dle hloubky a délky
včetně těsnostní zkoušky
a přípravy dokladů ke kolaudaci.
Zahradní architektura.
OBCHODNÍ NABÍDKA
Betonové zahradní prvky,
okrasné dlažby zámkové,
vymívané, výroba betonových
prvků atypických
rozměrů na objednávku,
karlovarský porcelán,
spotřební zboží.

K Verneráku 43, Praha 4-Kunratice
(hráz Hornomlýnského rybníka)
731 415 307, 602 456 936
244 910 206
fax: 244 911 059
Stanek.porcelan@seznam.cz
http://www.stanek-porcelan.cz

Prodej štípaného dřeva.
RC modely letadel, aut, lodí,
makety zbraní, hračky, látky,
žertovné předměty.
Benzinové motorky,
čtyřkolky, buginy.
14 typů strojů 50–200 ccm
rozmezí cen 10–62 000 Kč.
Dva roky záruka a pozáruční servis.
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NEJVÝHODN JŠÍ NABÍDKA PRÁV
Nová Fiesta

od 234.990,-K

Fusion

od 239.990,-K

Ilustra!ní foto

Focus

TE!!
od 299.990,-K

Ilustra!ní foto

Ilustra!ní foto

Navštivte nás a sestavte si sv"j vlastní balí#ek p$íslušenství v hodnot% 10.000,-K# zdarma
provozovna STRAKONICKÁ
Strakonická 25
150 00 Praha 5
10.000,- K
tel.: 257 321 221

provozovna PLZE$SKÁ
Plze%ská 130
150 00 Praha 5
tel.: 257 288 111

www.fordamb.cz
P íslušenství v hodnot 10.000,- K! zdarma k vybraným voz"m p#edaným do 30. 4. 2009.

Prodej paliv
palivové dřevo:
měkká dřeva
bříza, olše, osika
tvrdá dřeva
dub, javor, jasan, buk
prodej stavebního a truhlářského řeziva

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

VAŠE TEPLO – NAŠE RADOST

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

tel.: 739 667 288
e-mail: vasicek.b@seznam.cz

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

nejnižší ceny v regionu včetně dopravy!!!

Kunratický zpravodaj 2/2009
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Nestátní zdravotnické zařízení
THERAP-TILIA
K Zeleným domkům 26 a, Praha 4-Kunratice
(Dům s chráněnými byty)

vám nabízí ordinace:
– lékaře v oboru vnitřního lékařství se zaměřením na pohybový aparát;
– lékaře v oboru fyzioterapie;
– léčebné rehabilitace (masáže, fyzikální terapie, rašelina).

Smlouva se všemi zdravotními pojišťovnami
Je možné se objednat i bez doporučení jiného lékaře.
Od října 2008 poskytuje oddělení léčbu terapeutickým laserem
jako moderní fyzikální metodu.
Oddělení je vedeno specialistou,
který je členem Vědecké rady Mezinárodní akademie pro lasery
v medicíně a v chirurgii (I.A.L.M.S.) se sídlem ve Florencii.

Instalatérské
a topenářské
práce
Pavel Ptáček
telefon: 241 764 591
mobil: 728 783 265

Je možné se objednat osobně,
telefonicky (244 403 351)
nebo e-mailem (leos.navratil@volny.cz).
Hledám byt
2+kk a větší
v této lokalitě na prodej.
Prosím, volejte:
733 690 110

Hledám dům nebo vilu
v této lokalitě.
Prosím, volejte:

777 689 119
+420/ 602 322 120
www.azta.cz

Rodinné domy Na Lhotech, Praha 4, k dlouhodobému pronájmu, vysoký komfort bydlení
Komplex funkcionalistických vil v p!ímém kontaktu Kunratického lesa, veškerá ob#anská vybavenost, d"tské h!išt", školky, školy.
Metro a OC Chodov 7 min. p"šky. Nadstandartní vybavení alarm, kuchyn" Maxx, spot!ebi#e Miele atd....

Na H!ebenkách, Praha 5, exkluzivní apartmány k dlouhodobému pronájmu

Prodej luxusního bytu PRAHA 3, Jarov, OV, 3+1, garáž, alarm, p!edokenní rolety
Prostorná garáž,
bezpe#nostní dve!e, trezor,
kamerový systém,
vestav"né sk!ín",
hydromasážní vana,
vybavení italským
nábytkem.
TRAM, BUS, METRO.

P!ímo v objektu Þtness,
sauna, krytý bazén,
squash, zahrada,
d"tský koutek.
Vše trvale st!eženo.

Pronájem, prodej, právní servis, realizace interiér ...
17
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Zahradnické práce – údržba zeleně
Kácení a prořezy rizikových stromů prováděné i horolezeckou
technikou, likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví,
zakládání trávníků a pokládka travních koberců,
sekání a provzdušňování travnatých ploch, stříhání živých
plotů, úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků, sběr
a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů, automatické závlahové
systémy, návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad.

STUDIO BODY CALM NABÍZÍ
ZEŠTÍHLUJÍCÍ, ANTICELULITIDNÍ,
ZPEVŇUJÍCÍ A DETOXIKAČNÍ
PROGRAMY…

Eduard Pacák
mobil: 605 789 346

V KVĚTNU MLÉČNÁ NEBO
JOGURTOVÁ MASKA
KE KAŽDÉMU BARVENÍ
VLASŮ ZDARMA!

Jan Rakovec
Obklad, dlažba, zednické a malířské práce, bytová jádra,
rekonstrukce bytů a koupelen, drobné práce.

NOVINKA  BĚLENÍ ZUBŮ
BriteWhiteSmile

Tel: 608 709 716
přes den 267 913 922 19:00-21:00

bělejší a zářivější úsměv do
20 minut bez porušení skloviny –
vydrží více než 1 rok!

www.rakovec.cz

Chcete-li se rychleji zbavit přebytečných kil, vyberte
si podtlakovou masáž STARVAC. Prokrví podkoží
a „rozbije“ tukové buňky. Cvičíte a přesto Vám stále
zůstávají místní tukové usazeniny na bocích, břiše nebo
silná stehna? Starvac zmenší objem problematických
partií o několik centimetrů!
Ke zpevnění svalstva využijte BODYTER – přístroj
k formování postavy. Slabé elektrické výboje nahradí
posilovnu. Program lipolýza uvolní tukové buňky.
Zbavte se škodlivých látek uložených v mízním systému,
ty totiž také brzdí odvod tuku. Doporučujeme Vám
LYMFODRENÁŽNÍ NOHAVICE.
Všechny procedury lze doplnit skořicovými zábaly, které
donutí organismus lépe prokrvovat podkožní vrstvy.
Nejefektivnější způsob odbourávání celulitidy.

Advokátka
JUDr. Eva Brown
právo občanské a rodinné, rozvody,
smlouvy, byty, nemovitosti, úschovy
Tel: 603 835 609
www.advocate-brown.eu

Prodej

DALŠÍ SLUŽBY:

kuchyňských potřeb, nádobí, náčiní a přístrojů k usnadnění
práce, též sporáky na různá paliva a celé kuchyňské linky
nabízejí ﬁrmy
Saphire-Europe, s. r. o.
MarexTrade, s. r. o.
Prodejní doba
Saphire-Europe, s. r. o.
pondělí–pátek 10–17 hod
MarexTrade, s. r. o
pondělí–pátek 10–16 hod
Prodejnu najdete na adrese
Praha-Kunratice,
K Šeberáku 180/1
(u kruhového objezdu Náměstí prez. Masaryka,
naproti prodejně Maso-uzeniny).

DETOXIKAČNÍ BAHENNÍ ZÁBALY, zeštíhlující
a tvarující zábaly…
Infrasauna, relaxační a sportovní masáže,
MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY, čokoládové masáže…
KOSMETIKA, chemický peeling, galvanická žehlička…
Solárium Ergoline, SAMOOPALOVACÍ NÁSTŘIK –
OPÁLENÍ ZA 10 MINUT
Manikúra, gelové nehty, akryl, LÁZEŇSKÁ MANIKÚRA
Pedikúra, LÁZEŇSKÁ PEDIKÚRA – masáž krystaly
Firemní programy, DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY
Kadeřnické služby, PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ,
slavnostní líčení a účesy

STUDIO
BODY CALM

KOUPÍM hodinky a hodiny jdoucí i nejdoucí na díly.
Velmi dobře a ihned zaplatím.
Jsem z Kunratic.
Telefon 602 303 309
Kunratický zpravodaj 2/2009
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Studio Body Calm
K Borovíčku 1
148 00 Praha 4, Kunratice
Telefon
774 980 400
608 040 015
Otevírací doba
PO – PÁ 9:00 – 21:00
SO 10:00 – 14:00

Inzerce
VY SE PTÁTE A MY VÁM RÁDI
ODPOVÍDÁME NA VŠE KOLEM

BAREV, LAKŮ, LAZUR, STĚREK, OMÍTEK
A ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ.
Odpovídá Ing. Petr Levora,
AAA BARVY PRAHA s.r.o.,
Vídeňská 1277, Praha 4-Kunratice
tel.: 244 401 664, 775 556 577
www.aaabarvypraha.cz
Chtěl bych natřít chalupu bílou fasádní barvou odolnou povětrnostním
vlivům, mám klasické vápenné omítky. Jaká barva je vhodná?
Profesionální hladká disperzní barva Fasax je určena i pro hobby použití na všechny typy fasád. Je odolná vůči povětrnostním vlivům,
otěru za sucha i za mokra. Vytváří vodoodpudivý a světlostálý povlak. Cena je velice příznivá, bílá barva cenově vychází
již na 14Kč/m² bez DPH. Optimální teplota pro nanášení fasádních barev je + 5°až + 25°C. Jako penetrace pod Fasax je určen
Ekopen hloubkový disperzní penetrační nátěr. Je určen k přímé aplikaci, neředí se.

Po oškrábání starých nátěrů v místnosti bychom chtěli vyrovnat povrch stěn, doporučíte nám nějakou kvalitní hladkou
omítku již připravenou k použití?
K povrchovým úpravám stěn a stropů v interéru je vhodná stěrková hmota Devoskyt. Má více hrubostí 1, 2, 7 a 9. Nejpoužívanější
je hrubost č.2. Je připravena k okamžitému použití. Oškrábaný podklad je nutno penetrovat použijte např. Sokrat 2802, ředění 1:9,
případně Ekopen ,hloubkový disperzní penetrační nátěr.

Existuje jednovrstvá barva k nátěrům okapů a parapetů s výběrem více odstínů?
Ano existuje, rychleschnoucí jednovrstvá (základní i vrchní) k nátěrům výrobků z oceli, pozinkované oceli včetně čerstvých
pozinkovaných materiálů, hliníku a mědi v exteriéru i interiéru. Nanáší se v 1 až 2 vrstvách a plní současně i funkci základní antikorozní
a vrchní vysoce odolné polomatné barvy. Základní odstínovou nabídku, která má v nabídce 14 nejžádanějších odstínů RAL,
lze téměř neomezeně rozšířit vlastním smícháním odstínů v rámci Zinorexu.

Pořídili jsme si novou pergolu a chtěli bychom radu jak nejlépe ochránit povrch dřeva.
Doporučujeme syntetický lazurovací lak Lusonol s novou recepturou pro exteriérové a interiérové použití. Je barevně stálý, chrání dřevo
proti povětrnostním vlivům, proti UV záření, zachovává charakteristickou kresbu dřeva a barevně ji zvýrazňuje. Pro venkovní použití
je nezbytné dřevo napustit napouštědlem proti biologickým škůdcům, např. Fungistop S 1031

LETNÍ
JAZYKOVÝ TÁBOR
V PŘÍRODĚ

LETNÍ
JAZYKOVÉ KURZY
PRO DĚTI

pořádá Mateřská škola Zeměkoule

V mateřské škole Zeměkoule
K Zeleným domkům 178, Praha 4 — Kunratice

Termín: 13.—19. 7. 2009 (po — ne)
Termín I.: 7.—10. 7. 2009 (út — pá)
Termín II.: 17.—21. 8. 2009 (po — pá)
Termín III.: 24.—28. 8. 2009 (po — pá)

celodenní výuka anglického jazyka
s rodilým mluvčím
bohatý pohádkově laděný sportovní,
výtvarný a hudebně — dramatický program
v areálu Benešovského mlýna
v Heřmani u Písku

Více informací na: www.mszemekoule.cz
v odkazu Služby pro veřejnost

+420 724 339 280, zemanova@mszemekoule.cz

+420 724 339 280, zemanova@mszemekoule.cz
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Rozpočet Městské části Praha-Kunratice 2009
(údaje jsou uvedeny v tisících Kč)

Název položky

skutečnost 2008

rozpočet 2009

1492

1800

151

150

0

50

11

65

Předškolní zařízení (MŠ Kunratice)

6809

2300

Základní škola Kunratice

6638

4010

Provoz místní knihovny

517

586

Kulturní akce, Kunratický zpravodaj

844

750

Zachování a obnova kulturních památek (zámecká a kostelní zeď)

179

211

Sportovní zařízení v majetku obce (hřiště Slovan Kunratice)

271

160

1275

120

Veřejné osvětlení

21

22

Pohřebnictví

84

104

Územní plánování (konzultační, poradenské a právní služby)

144

400

Komunální služby a územní rozvoj ( Golčova č. p. 24)

411

2200

Sběr a svoz komunálních odpadů

102

220

16

25

2133

2455

140

50

Klub matek Golčova 24

71

17

Péče o starší spoluobčany (Klub důchodců)

26

19

977

405

Zastupitelstva obcí

2872

2842

Činnost místní správy

7387

8600

47

50

1527

350

0

440

34145

28401

Silnice (opravy, údržba, dopravní značení)
Odvádění a čistění odpadních vod
Pitná voda (opravy a udržování přípojek)
Revitalizace říčních systémů (rybník Ohrada)

Využití volného času dětí a mládeže

Ochrana půdy a podzemní vody proti infiltracím
Veřejná zeleň
Chráněné byty Kunratice

Hasiči Kunratice

Pojištění (motorová vozidla, majetek)
Převody vlastním fondům
Nespecifikované rezervy
celkem:

Vydává Úřad MČ Praha-Kunratice. Uzávěrka 31. března 2009.
Redakční rada: Ing. Svatomír Mydlarčík (předseda a šéfredaktor),
Ing. arch. Ivana Kabelová, Ing. Lenka Alinčová, Jaroslava Aschenbrenerová, Jitka Voříšková.
Jazyková redaktorka : Mgr. Iva Janečková.
Cena inzerce: ½ strany 2000 Kč, ¼ strany 1000 Kč, každý menší inzerát nebo řádková inzerce 200 Kč.
Telefon/fax: 244 913 900, e-mail: info@praha-kunratice.cz; www.praha-kunratice.cz .
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem registrace MKČR E 13344.
Foto: Ing. Mydlarčík (my), neoznačené obrázky převzaty z volně přístupných zdrojů.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Založeno 1992, ročník XVIII. Náklad 3800 výtisků.
Toto číslo vyšlo v dubnu 2009. Zdarma.
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