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Vá�ení 7tenáUi,
pUeji vám pEkný 

konec jara a uvá-
dím nEkolik aktu-
álních informací 
týkajících se na!í 
mEstské 7ásti.

Rozpočet

Dne 28. bUezna se konalo 4. zasedání 
zastupitelstva, které schválilo rozpo-
7et M6 Praha-Kunratice na leto!ní rok. 
Stru7nou tabulku si m]"ete prohlédnout 
na poslední stránce tohoto 7ísla KZ, po-
drobný rozpo7et je uveden na na!ich 
webových stránkách. Rozpo7et je schod-
kový (necelých 6 mil. K7), ov!em s tím, 
"e schodek je plnE pokryt úsporami z mi-
nulých let. PUíjmy i výdaje jsou o nEco 
vy!!í ne" v rozpo7tu minulého roku. Je 
nutné zd]raznit, "e v rozpo7tu jsou obsa-
"eny nejen výdaje na provoz ÚUadu M6, 
!koly, !kolky, knihovny, hUbitova, po"ár-
ní zbrojnice a Výjezdové jednotky sboru 
dobrovolných hasi7], na údr"bu komuni-
kací a zelenE a kulturu v7etnE vydávání 
Kunratického zpravodaje, ale také více 
ne" 10 mil. K7 na probíhající a pláno-
vané investi7ní akce. K nejvEt!ím patUí 
dokon7ení rekonstrukce !kolní jídelny 
a pUístavby dvou tUíd M# (v7etnE vícená-
klad] na náhradní stravování), vybavení 
jedné nové tUídy M#, rekonstrukce vodní 
nádr"e na FloUe, rekonstrukce podkroví 
slu"ebny MEstské policie Praha a výmE-
na kotle na vytápEní staré 7ásti hasi7ské 
zbrojnice. Do uvedené 7ástky patUí také 
náklady na díl7í projektové podklady pro 
nový územní plán a projektová dokumen-
tace na rekonstrukci tzv. Staré !koly (7. p. 
57) na zdravotní stUedisko. V rozpo7tu je 
navíc nespeciÞ kovaná Þ nan7ní rezerva. 

Splašková kanalizace

Stavba probíhá tak, jak jsem vás infor-
movala minule. Staví se v oblasti PabEnic 
a BetánE, pUi7em" obE stavby budou vy-
spádovány smErem k VídeOské ulici. Ur-
7itý úsek kanalizace povede pUímo jedním 
jízdním pruhem VídeOské, kterou pode-
jde v úrovni kUi"ovatky s ulicí K Betáni, 
a bude zaústEn do !achty v ulici K Betá-
ni. Harmonogram stavby je navr"en tak, 
"e nejdUíve bude stavba dokon7ena v ulici 
U Rakovky (tj. zhruba na pUelomu dubna 
a kvEtna). Je to z toho d]vodu, "e se jed-
ná o komunikaci slepou, která nemá ob-
jízdnou trasu, a proto tam stavba p]sobí 
obslu"né dopravE nejvíce problém]. Na 
léto je plánována pokládka kanalizace 
do VídeOské ulice. Tato 7ást stavby bude 
vy"adovat 7áste7nou uzavírku VídeOské 
zhruba od kUi"ovatky s ulicí U Rakov-
ky a" po areál bývalého podniku SSP ve 
smEru  z centra Prahy na jih. Ve druhé po-
lovinE roku bude stavba dokon7ena i v lo-
kalitE BetáO. O schválené trase objí"dEk 

souvisejících s touto stavbou vás budeme 
informovat v pUí!tím 7ísle KZ. 

Rybníček Ohrada

Koncem loOského roku bylo dokon7e-
no napojení rybní7ku na vrtanou studnu 
u kUi"ovatky K Libu!i-VídeOská-Dobro-
nická, ale vzhledem k tuhé zimE nemohl 
být takto vytvoUený náhradní zdroj vody 
donedávna vyu"it. V prvních jarních 
dnech byly opraveny spáry v hrázi, dopl-
nEn obsyp rybní7ku kamenem a zahájeno 
napou!tEní. S napEtím o7ekáváme, jak se 
nový pUítok osvEd7í.

Chodník při ulici
 U Kunratického lesa

Po konzultaci se zástupci zhotovitelské 
Þ rmy ZEPRIS bude na pUelomu dubna 
a kvEtna zahájena dlouho o7ekávaná stav-
ba. Sou7ástí stavby je i nEkolik pUelo"ek 
in"enýrských sítí, a tak pUepokládáme do-
kon7ení nEkdy uprostUed prázdninových 
mEsíc]. V sou7asné dobE jednáme s M6 
Praha 11 o pokra7ování stávajícího chod-
níku od pUechodu u vstupu do lesa a" ke 
svEtelnému pUechodu u nákupního centra 
Chodov. Tato 7ást chodníku se bude na-
cházet ji" na území Prahy 11. Zástupci 
Prahy 11 jsou této my!lence naklonEni, 
ale proto"e i tato stavba bude vy"adovat 
projektovou dokumentaci a povolení, je 
velmi nepravdEpodobné, "e by se v!e 
stihlo je!tE letos. Jednáme proto i o pro-
vizorní úpravE v místech za pUechodem 
u vstupu do lesa. Rádi bychom omezili 
strmost chodníku a zajistili dostate7nE 
osvEtlení ve ve7erních hodinách. Chceme 
dosáhnout toho, aby byla cesta od obyt-
ného souboru Flora a" k poliklinice #us-
tova a nákupnímu centru Chodov i pro 
vozí7káUe kone7nE sjízdná a bezpe7ná.

Nový Územní plán
hl. m. Prahy

Na zasedání Zastupitelstva hl. m. Pra-
hy 31. bUezna byla mimo jiné podána 
informace o postupu poUizování nového 
Územního plánu hl. m. Prahy. NámEstek 
primátora Josef Nosek uvedl, "e po ukon-
7ení veUejného projednání konceptu ÚP 
v prosinci roku 2009 pUistoupil poUizova-
tel, Odbor územního plánu MHMP, k za-
evidování a zapsání v!ech doru7ených 
vyjádUení. 31. kvEtna 2010, kdy bylo 
ukon7eno zapisování a kontrola. V evi-

denci bylo 11 366 pUipomínek od témEU 
4500 organizací, správních úUad], fyzic-
kých a právnických osob. V prvé UadE 
byla vyhodnocena stanoviska dot7ených 
orgán] a stanoviska ústUedních správních 
úUad]. Následovalo vyhodnocení pUipo-
mínek mEstských 7ástí, vybraných orga-
nizací a kone7nE vyhodnocení pUipomí-
nek a námitek fyzických a právnických 
osob, kterých bylo více ne" 8600. V dal!í 
etapE zpracuje poUizovatel návrh Pokyn] 
pro zpracování Územního plánu v7etnE 
návrhu rozhodnutí o výbEru výsledné va-
rianty Ue!ení. Po projednání Pokyn] v or-
gánech Hl. m. Prahy, výborech ZHMP, 
RadE hl. m. Prahy a jejich schválením 
v ZHMP bude poUizovatel pokra7ovat 
etapou zpracování kone7né podoby návr-
hu Územního plánu. S ukon7ením Uízení 
o Územním plánu a jeho vydáním formou 
opatUení obecné povahy se po7ítá nejpoz-
dEji k 31. prosinci 2015. Pokud by v té-
to lh]tE nebyl nový Územní plán hl. m. 
Prahy poUízen, pozbývá stávající Územní 
plán po 31. prosinci 2015 platnost. MEst-
ské 7ásti zatím nebyly s vyhodnocením 
pUipomínek ke konceptu Územního plánu 
seznámeny. 

 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka 

Kuchyně v Domě
s chráněnými byty

Velmi nás za-
mrzelo, kdy" 
nám majitel spo-
le7nosti Merret, 
která vaUila v Do-
mE s chránEnými 
byty v ulici K Ze-
leným domk]m 
obEdy pro na!e 
seniory, oznámil, 
"e kon7í. Na!i senioUi byli s touto spole7-
ností moc spokojeni, jak s kvalitou jídla, 
tak s jeho mno"stvím. Proto"e bychom 
se velice neradi vraceli k dová"ení obEd] 
v termoportech z jiného zaUízení, vypsali 
jsme nový zámEr na pronájem kuchynE za 
podmínky vaUení obEd] pro na!e seniory 
za stávající cenu 53 K7/ obEd. Abychom 
neponechali nic náhodE, zaplatili jsme si 
vydání 7tyU inzerát] v inzertních novi-
nách Annonce, které na vyvE!ený zámEr 
upozorOovaly. Na prohlídku pUijelo cca 
15 zájemc]. Písemnou nabídku nakonec 
podaly tUi spole7nosti, popU. fyzické oso-
by. Na základE referencí byla vybrána 
paní Jana 6epková, která v Praze provo-
zuje ji" dvE zaUízení, ze kterých rozvá"í 
obEdy, a to v Suchdole a v Dub7i. Do-
stalo se nám na ni vUelého doporu7ení od 
dube7ské radnice. Doufáme, "e s novým 
provozovatelem bude stejná spokojenost, 
jako s jeho pUedch]dcem. Zárukou toho 
by mElo být, "e nový provozovatel si po-
nechal v kuchyni dosavadního kuchaUe.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

Slovo starostky

ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7

Telefon 244 102 214,
fax 244 913 900

E-mail: info@praha-kunratice.cz
www.praha-kunratice.cz.
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Zastupitelstvo–Úřad MČ
Uvádíme pouze vybraná usnesení Zastu-
pitelstva, podrobnEj!í informace na www.
praha-kunratice.cz.

3. zasedání 21. 2. 2011

Zastupitelstvo souhlasí

l s úpravami Územního plánu sídelního 
útvaru Hl. m. Prahy.

Zastupitelstvo bere na vEdomí
l zánik mandátu 7lena Zastupitelstva 

MEstské 7ásti Praha-Kunratice pana Vác-
lava Chalupy dnem 4. února 2011,

l vznik mandátu 7lena Zastupitelstva 
MEstské 7ásti Praha-Kunratice Jana HnEt-
kovského dnem 5. února 2011,

l slo"ení slibu 7lena Zastupitelstva M6 
Praha-Kunratice pana Jana HnEtkovského.

4. zasedání 28. 3. 2011

Zastupitelstvo schvaluje

l rozpo7et M6 na rok 2011 v hlavní 7in-
nosti, kde objem pUíjm] 7iní 31 802 tis. 
K7 a objem výdaj] 37 484 tis. K7. Rozdíl 
pUíjm] a výdaj] ve vý!i -5 682 tis. K7 je 
krytý Þ nancováním pomocí úspor z vlast-
ních zdroj] (tUída 8),

l rozpo7et hospodáUské 7innosti pro rok 
2011: 

výnosy 7 661 000 K7

náklady  3 846 000 K7

hospodáUský výsledek
pUed zdanEním  3 815 000 K7
l rozpo7tový výhled M6 Praha Kunrati-

ce na období let 2011!2016 podle pUílohy 
7. 1 k tomuto bodu.

Zastupitelstvo ukládá

l kontrolnímu výboru provEUit pr]bEh 
zakázky rekonstrukce "kolní jídelny, 

l starostce projednat a provEUit pr]bEh 
zakázky rekonstrukce "kolní jídelny ve 
stavební komisi.  Redakce

Nepořádek a jeho likvidace

ÚUad M6 Praha-Kunratice vyzývá 
vlastníky pozemk], na kterých dochází 
k neoprávnEnému ukládání komunálního 
i biologického odpadu k odklizení tEchto 
7erných skládek a následné kontrole úze-
mí. ÚUad ji# na pozemcích postavil cedule 
s výzvou k odklizení nepoUádku.
6erné skládky se objevují v"ude tam, 

kam je mo#né pohodlnE zajet autem 
a rychle a nepozorovanE odjet. PUitom 
by sta7ilo bedlivE sledovat harmonogram 
pUistavení Velkoobjemových kontejner] 
(VOK) v Kunratickém zpravodaji nebo ve 
vývEsních skUínkách a v daný den bezplat-
nE odpad dovézt. Nebo zajet do sbErného 
dvora a odjet odtud s 7istým svEdomím, 
#e odpad bude ulo#en bezpe7nE tak, aby 
nehyzdil a ne"kodil pUírodE ani lidem. 
Nejbli#"í sbErný dv]r se nachází v ulici 
generála $i"ky, Praha 12-ModUany, tele-
fon 244 400 164.

Jednorázový odvoz
bioodpadu

V pátek 21. kvEtna budou v 9 hodin 
pUistaveny velkoobjemové kontejnery na 
jednorázový odvoz bioodpadu v ulici Je!-
tEdská (u po!ty) a na kUi"ovatkách ulic 
K Betáni-Do Dubin, Ke Hrádku-Hou-
baUská, Vo"ická-Lesní, Lizstova-Kál-
mánova. Co patUí do bioodpadu? Tráva 
a plevel, listí (bez smetk] z ulice), dUev-
ní "tEpka z vEtví strom] a keU], spadané 
ovoce, kuchyOský odpad z ovoce a zele-
niny (slupky apod.), sedliny kávy a 7aje 
(i s papírovým Þ ltrem), 7ajové sá7ky sko-

Uápky od vajec, nezne7i"tEná zemina (bez 
kvEtiná7]), pokojové rostliny, kvEtiná7e 
z lepenky a ra"eliny. Do bioodpadu nepa-
tUí zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé 
oleje, maso a kosti, uhynulá zvíUata. 

 Bc. Ivana Mezteková

Očkování psů

Ka#doro7ní o7kování ps] proti vztekli-
nE se koná dne 17. kvEtna od 15 do 18 hod 
pUed budovou ÚUadu M6 Praha-Kunrati-
ce, K Libu"i 7. Dana Krej7ová

Počet obyvatel Kunratic

Podle údaj] 6eského statistického úUa-
du dosáhl ke dni 31. prosinci 2010 po7et 
obyvatel M6 Praha-Kunratice 8458. Údaj 
zahrnuje obyvatele, kteUí mají na území 
M6 Praha-Kunratice trvalé bydli"tE bez 
ohledu na státní ob7anství. Zahrnuje i ci-
zince s vízy nad 90 dn] nebo s pUiznaným 
azylem. Za sledované období od 1. ledna 
do 31. prosince 2010 se v katastru Kunra-
tic narodilo 105 dEtí, 46 ob7an] zemUelo, 
605 obyvatel se pUistEhovalo a 480 odstE-
hovalo. Celkový pUír]stek po7tu obyvatel 
v roce 2010 7inil 184 osob. Redakce

Prodloužení linky 193

Autobusová linka 193 je od dubna pro-
dlou#ena do zastávky Nádra#í Vr"ovice 
z kone7né stanice na NámEstí BratUí Syn-
k]. Bude zastavovat pUímo pUed nádra#ní 
budovou a umo#ní pUestup na vlaky linky 
S 9 ve smEru UhUínEves, Tí7any, Stran7i-
ce, Bene"ov a na známý %Posázavský pa-
ciÞ k& (linky S 8 a S 80) ve smEru Davle, 
Jílové u Prahy 7i DobUí". Ve stanici Praha-
Vr"ovice zastavují také rychlíky od Tábo-
ra a 6eských BudEjovic.  Ropid

Jarní nepořádek u Kunratické spojky v „rybízech“ (foto Městská policie).



Společenská rubrika

Kunratičtí strážníci
Poslední únorovou nedEli ve7er zadr!eli 

kunrati7tí strá!níci trojici mu!] ve vEku 22 
a! 34 let. Dva Pra!ané a jejich moravský 

komplic odcizili v areálu Tvrze parapety 
a z kostela  okapy. O zlodEjnE se strá!ní-
ci dozvEdEli ve 20.52 hod, kdy ochranka 
Tvrze Kunratice zavolala o pomoc. Údaj-
nE jakási parta ukradla z budovy mEdEné 

parapety a okapy. Na 
zastávce autobus] 
v ulici K "eberáku 
spatUili strá!níci po-
dezUelé mu!e. Jeden 
právE ode#el do kUo-
ví a cosi tam ukrý-
val. Brzy se ve svEtle 
lampy objevilo nE-
kolik velkých kus] 
mEdEných plech] 
z okenních parapet]. 
A v jednom z batoh] 
zlodEj] na#li kunra-
ti7tí strá!ci poUádku 

7ásti mEdEných okap]. Hlídka na#la nejen 
nakradené vEci, ale také arzenál náUadí. 
Trojice zlodEj] toti! $neplenila% v nedEli 
ve7er pouze ve Tvrzi. Strá!níci objevili 
prohlídkou okolí dal#í zlodEjnu. MEdE-
né díly okap] rovnE! chybEly na kostele 
Svatého Jakuba Star#ího. Hlídka v#echny 
zlodEje zadr!ela. 

Dal#í sm]lu mEl 14. bUezna díky na#im 
strá!ník]m celostátnE hledaný mladík. 
Bylo zhruba p]l páté odpoledne, kdy! se 
strá!níci dozvEdEli o skupinE osob. Parta 
mEla dElat nepoUádek v ulici U Kunratic-
kého lesa. Hlídka zadr!ela 7tyUiadvaceti-
letého mu!e z Bene#ovska. PUi kontrole 
strá!níci zjistili, !e je po mladém StUe-
do7echovi vyhlá#eno celostátní pátrání. 
Zadr!ené delikventy pUedali v obou pUípa-
dech pUíslu#ník]m Policie 6eské republi-
ky. MEstská policie Praha 4Ukradené měděné plechy z parapetů (foto Městská policie).

Zastupitelstvo–Úřad MČ

Letní tábor pro dEti. 172. skautský od-
díl stUedisko Blaník a Sdru!ení Pyramida o. s. 
poUádají pro dEti od 6 do 12 rok] v termínu 
do 3. do 22. 7ervence letní tábor v JanovE Vsi 
v Novohradských horách. Podrobnosti zjistíte 
dotazem na e-mailové adrese alieliska@se-
znam.cz. Farní rada

PodEkování za bla-
hopUání k významnému 
!ivotnímu jubileu zasílají 
man!elé Koubkovi a Slá-
movi, paní KvEtu"e Havlo-
vá, Doc. ing. Jana Izáková, 
Eva Jindrová, Miloslava 
Kozlová, VEra MaliOáko-
vá, BEla Mayerová, Jaro-
slava Zahradníková a pá-
nové RNDr. Rudolf Alexa, 
Franti"ek Beran a Josef 
Roubí7ek.

Vá!ené dámy a pánové, rok 2010 
byl pro na"e mEsto velmi kritickým. Na"e 
krásné mEsto Chrastava postihla nejvEt-
"í !ivelná katastrofa v jeho dlouhodobé 
historii. Tisíciletá povodeO zp]sobila ob-
rovské "kody na majetku mEsta i ob7an]. 
Va"e okam!itá pomoc pUispEla ke zmírnE-
ní následk] této !ivelné pohromy. ChtEl 
bych je"tE jednou vyjádUit podEkování, !e 
jste svým 7inem podr!eli celé na"e krásné, 
i kdy! dnes je"tE poni7ené mEsto, a jeho 
obyvatele. (výOatek z dEkovného dopisu 
starosty Chrastavy ing. Michaela Canova 
kunratickým hasi7]m)

Dne 24. bUezna 
oslavili man!elé Jitka a Ivan Ma"atovi dia-

mantovou svatbu. PUejeme jim dobré zdraví 
a mnoho dal"ích krásných spole7ných let.
 Redakce

Školy, děti, mládež

Zápis do MŠ Kunratice

Situaci, která nastala v leto#ním roce 
ohlednE zápisu dEtí do MateUské #koly 
Kunratice, jsme si nedokázali pUedstavit 
ani v nejhor#ích snech. Vzhledem k tomu, 
!e k 1. záUí tohoto roku otevíráme novE 
postavenou tUídu pro 28 dEtí v prostorách 
nad #kolní jídelnou, jsme doufali, !e nám 
kapacita volných 70 míst bude sta7it. Opak 
je pravdou. PUihlá#ky si vyzvedlo 133 ro-
di7] a 126 z nich je skute7nE odevzdalo. 
Kdy! vyjmeme ty rodi7e, kteUí nesplOovali 
kritéria pro pUijetí, i tak jsme museli odmít-
nout 16 dEtí, kterým k 1. záUí 2011 budou 
tUi roky, ony i rodi7e mají v Kunraticích 
trvalé bydli#tE a matky se vracejí do za-
mEstnání. Koho jsme pUijali? Jak naUizuje 
#kolský zákon, tak v#echny pUed#koláky. 
Dále v#echny 7tyU a pEtileté dEti a dEti pUe-
cházející z jeslí. Celkem jsme tak pUijali 32 
tUíletých dEtí, jejich! matky pracují nebo se 
do práce vracejí. Co tuto situaci zp]sobilo? 
Jak je ostatnE uvádEno ve velkých médiích, 
tak sv]j podíl na této situaci mají tzv. $Hu-

sákovy dEti%, silné ro7níky ze 70.&80. let 
minulého století. Nejvíce v#ak tuto situaci 
zp]sobila bouUlivá výstavba v Kunraticích 
z posledních let. Do obytného souboru 
Zelené údolí a do lokalit Na Kní!ce a Na 
Lhotech se v krátkém 7asovém rozmezí 
pUistEhovalo velké mno!ství mladých lidí 
a ti zalo!ili rodinu. Po7et dEtí, které se hlá-
sily do MateUské #koly Kunratice pUevy#u-
je po7et dEtí, které se v Kunraticích kolem 
roku 2008 narodily. Je to situace, která se 
stále opakuje ve vEt#ích aglomeracích. Vel-
ká výstavba, mladé rodiny, otevírání #kolek 
a #kol a nakonec stárnutí lokality.

Stavbu dal#í mateUské #kolky si z Þ nan7-
ních d]vod] dovolit nem]!eme. Ani Hl. 
m. Praha nám peníze nedá. OstatnE z údaj] 
matriky vyplývá, !e nejvíce dEtí se v Kun-
raticích narodilo právE v roce 2008 a od té 
doby tento po7et klesá. Tak!e nezbývá ne! 
poprosit o trpElivost a vydr!et do pUí"tího 
roku, kdy otevUeme v prostorách nad "kolní 
jídelnou je"tE dal"í novou tUídu M# Kunra-
tice pro 28 dEtí.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

Kouzlení ve školce

Kunratice jsou spojeny s postavou Václa-
va IV., za jeho! vlády p]sobil dvorní kou-
zelník $ito. Zda tento povEstný "prýmaU 
a kouzelník !il a vystupoval je"tE v dobE 
králova pobytu na kunratickém hradE, neví-
me. %Kouzlení& není snadné, a tak potlesk 
divák] bývá tou nejlep"í odmEnou. NejvdE7-
nEj"ími diváky jsou ale ti nejmen"í. Kunra-
tickou mateUskou "kolu nav"tívil 11. bUezna 
dopoledne Kouzelný cirkus Adonis. Rodina 
Hlavá7kova, letos ve slo!ení maminka Bar-
bara, tatínek Jaroslav a dcera Agnes, vystu-
povala pUed kunratickými dEtmi ji! po dva-
cáté. Dne"ní mladá dáma Agnes se poprvé 
vzná"ela jako "estiletá hol7i7ka pUi levitaci. 
Nyní vystoupila jako r]!ový panter 7i klaun, 
pUedvádEla dEtem !onglování, trochu artisti-
ky, tancovala.

HlavnE se ale ve "kolce kouzlilo. Ú7in-
kující spolupracují s dEtmi ' a to se ví 
' aby se kouzlo povedlo, musí v"ichni 
ostatní pronést zaklínadlo %7áry, máry, 
podko7áry, fúúú(& Pak to jde jako po 
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másle. Z p]vodnE prázdné klece lze vy-
táhnout bílé králíky, !átky zmEní barvy 
nebo se navzájem svá"ou. No a nechybí 

ani kouzelná bedna. Paní Barbara je do 
ní zavUena, zam7ena a je!tE omotána Ue-
tEzy. I pUes tato bezpe7nostní opatUení se 

nakonec z kouzelné bedny vynoUila, vEUte 
nevEUte, Agnes. Letos nám pan Hlavá7ek 
pUedvedl u"ite7nou pom]cku pro tvorbu 
rodinných, obecních nebo dokonce i stát-
ních rozpo7t]. Mlýnek na peníze. Z jedné 
strany vkládáte bílý papír a z druhé lezou 
ven sto a" pEtisetkorunové bankovky. 
A pro7 má cirkus jméno Adonis? Proto"e 
vystupuje rodina Hlavá7kova. Hlavá7ek 
jarní (Adonis vernalis) je vytrvalá rostlina 
pEstovaná zahrádkáUi a sbErateli pro sv]j 
nápadný vzhled. Adonis byl také mýtický 
syn kyperského krále Kinyra a jeho dcery 
Myrrhy. PUíbEh Adonise je pUíbEhem bez-
bUehé krásy.  (my)

Základní umělecká škola

PUijímací zkou!ky do na!í ZU# se budou 
konat od 6. do 9. 7ervna. V budovE ZU# 
KUtinská 6. a 7. 7ervna a v budovE Jana R]-
"i7ky 8. a 9. 7ervna v"dy od 14 do 17³° hod.
 Romana Procházková-Kuli7ová

Děti kouzlí s Adonisem (foto my).

Kunratické zdravotnictví

Pomineme-li fakt, "e se na území Kunra-
tic a v jeho bezprostUední blízkosti nacházejí 
dva zdravotnické kolosy, tj. IKEM a Tho-
mayerova nemocnice, je umístEní a zázemí 
praktických lékaU] a pediatra ve starých 
Kunraticích zcela nevyhovující. Ordinace 
ve Velenické ulici, která je majetkem M6 
Kunratice, je stavebnE ve velmi !patném 
stavu. Aby objekt vyhovoval moderním 
po"adavk]m, potUebovaly by se investovat 
nemalé Þ nan7ní prostUedky, co" se pUi jeho 
nevhodném umístEní mimo dosah veUejných 
hromadných prostUedk] nevyplatí. RovnE" 
objekt zdravotnického zaUízení v ulici K Ze-
leným domk]m je veUejnou dopravou !patnE 
pUístupný. Navíc nám jednatel spole7nosti, 
která toto zaUízení vlastní, v loOském roce 
oznámil, "e zde k 31. 12. 2013 zdravotnické 
zaUízení kon7í. S objektem mají jiné zámEry.

Vý!e popsaná situace nás pUinutila hledat 
nové Ue!ení zdravotnictví v centrální 7ásti 
Kunratic. Prvním krokem byl pr]zkum ná-
zoru ob7an] na potUeby kunratického zdra-
votnictví provedený prostUednictvím ankety 
v Kunratickém zpravodaji v 7ervnu loOského 
roku. Anketu vyplOovali pUedev!ím obyvate-
lé centrálních Kunratic a Zeleného údolí. Je 
vidEt, "e obyvatele sídli!tE Flora a blízkého 
okolí stávající stav kunratického zdravot-
nictví tolik netrápí, proto"e na sídli!ti jsou 
dva prakti7tí lékaUi a poliklinika #ustova je 
rovnE" dobUe dostupná. Proto jsme z této lo-
kality obdr"eli pouhé minimum vyplnEných 
anketních lístk].

Anketní lístky vyplOovaly pUedev!ím "eny. 
Z ankety vyplynulo, "e kunrati7tí ob7ané 
zUízení zdravotnického zaUízení s více ordi-
nacemi a lékárnou po"adují. Proto se jedním 
z nosných pilíU] Programového prohlá!ení 
nového Zastupitelstva MEstské 7ásti Praha-

Kunratice na podzim roku 2010 stala výstav-
ba nového zdravotnického zaUízení.

Vytipovali jsme budovu staré !koly vedle 
rybníka Ohrada. Nyní je v pronájmu sou-
kromého gymnázia Altis, ale tento pronájem 
kon7í k 31. bUeznu 2012. Ji" k dne!nímu dni 
pUesunulo gymnázium Altis vEt!inu svých 
aktivit do Petrovic, kde postupnE soustUedí 
celou !kolu na jedno místo.

Nejprve jsme zadali objemovou studii, kte-
rá by mEla provEUit, co v!e je mo"né ve stáva-
jícím objektu umístit. Obdr"eli jsme nEkolik 
variant. Nejvíce se nám líbila varianta, podle 
které je mo"né do objektu umístit i lékár-
nu. Dal!ím krokem byl stavebnE technický 
pr]zkum skute7ného stavu budovy. Pomocí 
sond technici získali vzorky základ], zdí, 
strop] a krovu. Ka"dým dnem o7ekáváme 
výsledek tohoto pr]zkumu, který nám rov-
nE" uká"e, zda je objekt vhodné rekonstruo-
vat nebo jej budeme muset alespoO 7áste7nE 
demolovat. PUi zadávání  tohoto pr]zkumu 
jsme si objednali rovnE" Þ nan7ní posouze-
ní obou variant. S výsledky Vás seznámím 
v pUí!tím 7ísle KZ. NejvEt!ím oUí!kem budou 
pro nás Þ nan7ní prostUedky, ale doufáme, "e 
Hl. m. Praha ná! zámEr v pUí!tím roce pUi roz-
dElování rezervy pro mEstské 7ásti podpoUí.

Zdravotní středisko
ve Velenické ul. čp. 147

Jak jsem vás ji" v 7ervnovém 7ísle KZ  in-
formovala v anketE o na!em zdravotnictví, 
byla dohodou ukon7ena nájemní smlouva 
na dobu neur7itou s MUDr. Krobovou. Na 
úUední desce byl vyvE!en zámEr na pronájem 
ordinace praktického lékaUe. Zájem o provo-
zování lékaUské praxe projevili tUi prakti7tí 
lékaUi, ale pouze jeden z nich, MUDr. David 
Machará7ek, nabídl zabezpe7ení ordina7-
ních hodin ve stávajícím rozsahu a dokázal 
se dohodnout s MUDr. Krobovou a uzavUít 

s ní smlouvu o postupném pUevodu její praxe 
na novE zalo"enou spole7nost GM Ordinace 
s. r. o., ve které je MUDr. Machará7ek jedna-
telem a spole7níkem.

Ji" od 1. bUezna tohoto roku MUDr. Ma-
chará7ek ordinuje ve Velnické 7. p. 147 
ka"dé úterý odpoledne a v pátek dopoledne. 
Ostatní dny tam ordinuje MUDr. Krobová. 
Tato situace se zmEní k 31. prosinci 2011, 
kdy celá praxe praktického lékaUe pUejde na 
spole7nost GM Ordinace s.r.o.
6ím MUDr. Machará7ek zaujal? Cituji 

z jeho nabídky:
l Roz!íUení ordina7ních hodin dle smluv 

s poji![ovnami. Ordina7ní doba by bEhem 
týdne byla rozlo"ena mezi dopolední a od-
polední ordina7ní hodiny, 

l zmEna struktury ordina7ních hodin $ ho-
diny vyhrazené pro akutní pacienty, objedna-
né, telefonické konzultace, domácí náv!tEvy, 
odbEry biologického materiálu na biologická, 
hematologická a mikrobiologická vy!etUení,

l poskytování preventivních prohlídek, 
v7etnE prohlídek závodnE-preventivní pé7e,

l vybavení IT technikou nejpozdEji od 
1. ledna 2012,

l dovybavení ordinace diagnostickými 
pUístroji-EKG, CRP, f-OK, INR, bioimpen-
dance a dal!ími,

l zUízení webových stránek ordinace infor-
mativního a eduka7ního charakteru s mo"-
ností konzultace zdravotního stavu, jiných 
dotaz] e-mailem, poskytování základních 
informací (o7kování atd.), mo"nost pUedbE"-
né on-line registrace s objednáním ke vstup-
ní prohlídce atd. 

Nezbývá ne" popUát novému tandemu 
úspE!né provozování lékaUské praxe v Kun-
raticích. Spojení do ordinace: tel: 606 041 
841, www.vaslekar.eu, e-mail: ordinace@
vaslekar.eu

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

Zdravotní péče
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Životní prostředí

Kácení a sázení ve Tvrzi 

Dominantu areálu Tvrz Kunratice tvo-
Uily dva vzrostlé stromy Jírovce ma@al 
(Aesculus hippocastanum). V minulém 
roce bohu!el do"lo k jejich výraznému po-
ni7ení srpnovou vichUicí a oslabení !írem 
housenek klínEnky jírovcové (Cameraria 
ohridella). Pokácením se zabrání pUípad-
nému ohro!ení zdraví a majetku ná Ev-
ník] areálu Tvrze. Budou ihned vysazeny 
dva Jírovce ple[ové (Aesculus carnea), ve 
vzdálenosti maximálnE 1,5 m od pokáce-
ných strom]. Jírovce ple[ové mají men"í 
vzr]st, 7ervené kvEty a jsou odolnEj"í pro-
ti napadení klínEnkou jírovcovou.

 Bc. Ivana Mezteková

Obnova lesa
v okolí Kunratic

V pUedjaUí leto"ního roku probEhlo v ob-
lasti Kunratického lesa a Ba!antnice nE-
kolik zásah], které jistE neunikly pozor-
ným o7ím n Evník] tEchto pUírodních 
lokalit. Jednalo se obnovní tE!bu, tj. tE!bu, 
kdy je 7ást strom] starého porostu poká-
cena tak, aby mohla být na jaUe vysázena 
mladými stromky. Pro tyto zásahy jsou cí-
lenE vybírána místa, kde je zdravotní stav 
starých porost] nejhor"í a v dUívEj"ích le-
tech provádEnou tE!bou suchých strom] 
jsou tyto porosty Uídké a zarostlé buUení. 
Takto obnovované plochy najdeme napU. 
u t]Oky vedle cesty na Nový Hrádek, 
v lese za ulicí Ma"atovou nebo u vyústE-
ní cesty od Dolnomlýnského rybníka do 
ulice Ke Hrádku. RovnE! významná 7ást 
obnovních tE!eb byla provedena za ú7e-
lem uvolnEní pUirozeného zmlazení hab-
ru a dubu (to m]!eme vidEt napU. v levé 
stráni pod Kunratickým mlýnem). Ur7itým 
problémem z pohledu bE!ného náv vníka 
lesa je zmEna druhové skladby, kdy 7asto 
dochází k výmEnE smrku za jiné dUeviny. 
Proto!e smrk do klimatických podmínek 
Prahy zcela jednozna7nE nepatUí (co! do-
kládá i jeho obecnE hor"í zdravotní stav 
oproti jiným dUevinám a jeho usychání 
v star"ím vEku), je v nových výsadbách 
nahrazován vhodnEj"ímu dUevinami. 
S ohledem na n Evníky lesa se sna!íme 
alespoO 7ást nových stromk] sázet jehli7-
natých, a to zejména douglasku, borovici, 
modUín a jedli. Jedle je ji! nEkolik let do-
sazována nejen do vlastního Kunratického 
lesa, ale zejména do Ba!antnice. PUesto!e 
v o7ích veUejnosti jsou obnovní zásahy 
výrazným a 7asto negativním zásahem do 
stávajících les], celkovE se v pra!ských 
lesích tE!í cca 1/2 zákonem povoleného 
mno!ství dUíví. Na dokreslení kvality pé7e 
o les lze uvést, !e Hl. m. Praha (resp. Od-
bor ochrany prostUedí MHMP jako správce 
pra!ských les]) je dr!itelem dvou certiÞ -
kát], dokladujících trvale udr!itelné hos-
podaUení v lesích, a to nejen roz"íUeného 
certiÞ kátu PEFC, ale i ekologicky velmi 

pUísného certiÞ kátu FSC (Forest Steward-
ship Council), který je uznáván i ekolo-
gickými organizacemi v 6R (v7etnE Hnutí 
Duha, Greenpeace apod.) a který má v 6R 
pouze pEt vlastník] lesa, co! jasnE dokla-
duje jeho výjime7nost, a to i z pohledu 
celorepublikového. JedinE Uádná a odbor-
nE opodstatnEná pé7e o lesy toti! zajistí 
trvalost a udr!itelnost les] i v extrémnE 
zatí!eném prostUedí Prahy, kde se stUetává 
mnoho r]zných vliv], po!adavk] a náro-
k] na lesní prostUedí. Zachování a podpora 
mimoproduk7ních funkcí les] (tj. funkce 
rekrea7ní, ekologické, hygienické apod.) 
je ale hlavním cílem v"ech prací, prová-
dEných v pra!ských lesích. Proto se ji! 
v jarních mEsících m]!eme tE"it na stovky 
novE vysázených stromk] Uady druh], a to 
i v bezprostUedním okolí Kunratic. 

Jako správce Kunratického potoka letos 
provádíme opravu Dolnomlýnského rybní-
ka. Opravuje se tEleso pUepadu do mlýnské-
ho náhonu, bezpe7nostní pUeliv na pravém 
bUehu a po"kozené spáry dla!by. Provádí 
se i údr!ba bUehového porostu. Pokácené 
nevhodné dUeviny nahrazujeme kvalitními 
p]vodními druhy jako jsou vrba bílá (Salix 
alba), ol"e lepkavá (Alnus glutinosa) a ka-
lina obecná (Viburnum opulus). 

Ing. Dan Frantík, vedoucí oddElení 
krajinné zelenE MHMP

Volavka popelavá

Leto�ní konec února mrzlo a� pra Elo. 
Vypu�teným Dolnomlýnským rybníkem, 
!MlejOákem", protékal pouze Kunratic-
ký potok. Podél jeho bUehu se majestát-
nE procházel pták na vysokých nohách 

podobný 7ápu. Volavka popelavá (Ardea 
cinerea). Vyskytuje se v�ude tam, kde na-
jde dostatek vodních ploch. Co� je pUípad 
Kunratic. Volavka zde bývá pozorována 
pomErnE 7asto, nejvíce v okolí #eberáku. 
Je 7áste7nE ta�ná. Hlavní potravou jsou 
r]zní vodní �ivo7ichové. Rybky, �áby, 
ale i men�í ptáci, mEkký�i, my�i, hrabo-
�i a vEt�í hmyz. RybáUi mají na volavky 
spadeno. E Estí, �e pták je bystrý 
a plachý. Má velkou únikovou vzdálenost 
a není snadné se k nEmu pUiblí�it. V le-
tovém proÞ lu je nápadný !esovitý" krk. 
Tito lovci ryb dovedou chytat i hrabo�e. 
V dobE pUemno�ení hrabo�] jim dávají 
pUed rybami dokonce pUednost. Jinak je 
k ostatním tvor]m velmi nesná�enlivá. Co 
zm]�e, to zabíjí. Samec i samice budují 
v bUeznu hnízdo z vEtvi7ek nebo rákoso-
vých stébel. Obvykle vysoko na listnatých 
i jehli7natých stromech. NEkterá slou�í 
volavkám nEkolik let za sebou. Ptáci je 
ka�doro7nE jen pUistavují. Mlá@ata se 
líhnou v ur7itých 7asových odstupech, 
v hnízdE nacházíme r]znE velké kusy. 
Star�í ptáci se ke svým sourozenc]m cho-
vají zna7nE neurvale. Zhltají jim v�echnu 
potravu a 7asto je i vyhodí z hnízda. Oba 
partneUi krmí mlá@ata pUímo do zobáku, 
pozdEji vyvrhují potravu do hnízd. Za 8 a� 
9 týdn] jsou mladé volavky vzrostlé a lé-
tají. Volavka byla dUíve pronásledovaná 
jako významný �k]dce. Dnes je ve vEt�inE 
evropských stát] chránEna a její stavy se 
k velké nelibosti rybáU] zvy�ují. Volavka 
popelavá (Ardea cinerea) patUí do 7eledi 
volavkovití (Ardeidae), Uád brodiví (Cico-
niifomes).  (my)

Volavka popelavá 
(Ardea cinerea).



Sport

Kunratický fl orbal

Hra podobná dne�nímu ß orbalu vznikla 
v zámoUí. Organizovaný ß orbal je ale spojen 
se zemEmi Skandinávského poloostrova. Ve 
!védsku vznikají za7átkem 70. let hry zva-
né innebandy a o nEkolik let pozdEji Þ nské 
saalibandy. Díky výmEnnému pobytu stu-
dent] V!E ve Finsku se roku 1984 objevuje 
i 7eskoslovenský ß orbal. BouUlivý rozvoj 
za7íná od roku 1994 s prvním ro7níkem 
ß orbalové ligy. Letos je ji" registrováno 57 
tisíc 7len], a ß orbal tak obsazuje tUetí místo 
za fotbalem a tenisem. Mistrovství svEta se 
poUádá ka"doro7nE. Roku 2008 bylo u nás 
a hrá7i poUadatelské zemE obsadili vynika-
jící 4. místo. Florbal se hraje pod stUechou, 
v halách a tElocvi7nách. HUi�tE má rozmEry 
40 x 20 metr] a je po celém obvodu hrani7e-
no 50 cm vysokými mantinely. Hraje se 3 x 
20 minut s desetiminutovými pUestávkami. 
Ka"dé dru"stvo má 5 hrá7] a brankáUe, utká-
ní Uídí 2 rozhod7í. Je zakázán tvrdý kontakt 
s protihrá7em, blokování, sekání nebo kopá-
ní do soupeUovy hokejky. Nehraje se rukou 
ani hlavou, není povolena hra hokejkou nad 
úrovní kolen. 

Jak se zrodil dne�ní klub FBC START 
98 Kunratice? První dru"stvo Startu za7alo 
trénovat roku 1998 v Nuslích, kdy chodilo 
do oddílu 12 dEtí. V Kunraticích p]sobíme 
7tvrtým rokem. Také díky Þ nan7ní podpo-
Ue M6 Praha-Kunratice a vstUícnosti Uedi-
tele �koly pana ing. Víta Berana. Klub má 
více jak 130 7len] v deseti dru"stvech. Od 
nejmen�ích pEtiletých dEtí a" po dospElé. 
Roku 2009 jsme zalo"ili dru"stvo dívek. 
M]"eme se i pochlubit úspEchy. V kategorii 
junior] prvním místem na turnaji v Polsku 
nebo postupem mu"] do 2. celostátní ligy 
6FBU. #ákovská dru"stva se pravidelnE 
umís[ují na pUedních pozicích r]zných tur-
naj]. Jaké jsou na�e dal�í plány? V kvEtnu 
jedeme s juniory na mezinárodní turnaj do 
Polska, se 7tyUmi dru"stvy dEtí pUevá"nE 
z Kunratic budeme hrát na turnaji Avri Ju-
niors Cup ve !výcarsku. DElají nám radost 
i na�i mu"i, kteUí bojují o postup do 1. celo-
státní ligy.

Klub jsme zakládali s my�lenkou smyslu-

plného vyu"ití volného 7asu dEtí, 
zlep�ování jejich fyzické kondice 
a vytváUení kamarádských vztah] 
mezi sebou, co" je na�ím cílem 
i do budoucna. JiUí Szebinovský

Plavání ve Tvrzi 

Centrum dEtského plavání Ma-
gic Castle uvnitU Tvrze Kunratice 
kon7í 7tvrtou sezonu. Poprvé jsme 
se s tímto zaUízením seznámili 
v jeho prvopo7átcích, kdy se nám 
pUedstavilo v Kunratickém zpravo-
daji 7. 6/2007. 6tyUi roky jsou pro 
soukromé podnikání dlouhá doba. 
Firma, která se m]"e ohlédnout 
dozadu i dopUedu uspEla a pracuje 
dobUe. Zku�ení lektoUi zde plavou s malými 
dEtmi ji" od zahojení pupí7ku. Nejprve s ro-
di7i ve víUivce a následnE ve vEt�ím bazénu 
se slanou vodou o teplotE pUibli"nE 32°C. 
Po dosa"ení 3. a" 4. roku se dEti za7ínají 
osamostatOovat a plavou ji" bez rodi7]. 
RozmEr bazénu je 6 x 6 metr] a hloubka 
1,25 m. BEhem kurz] se dEti nau7í orien-
taci nad i pod vodou, výdechy do vody, 
splývavé polohy na zádech i bUí�ku. Nau7í 
se cítit se ve vodE bezpe7nE a zároveO mít 
z vody respekt. Po ukon7ení plavání se je�tE 
nemusí odcházet. Lze vyu"ít útulnou hernu, 
kde se dá nasva7it, popovídat si s kamará-
dy, pohrát a u"ít zaslou"eného odpo7inku. 
Co, kdy, kde a jak se je�tE v Magic Castle 
koná vám sdElí adresa www.magic-castle.
cz. Zda z kunratického bazénu vyjdou bu-
doucí olympionici, nevíme. Plavat se zde ale 
nau7í skupina dEtí, jejich" jména se z nejvEt-
�í pravdEpodobností neobjeví ve statistikách 
lidských utonutí.  (my)

Kunratice – Flora
Křesadlo na Floru

Národní dobrovolnické centrum Hes-
tia je ob7anské sdru"ení, které se vEnuje 
potUebným. DEtem, mláde"i, nemocným, 
senior]m, nezamEstnaným. Dobrovolníci 
vEnují zdarma sv]j volný 7as obecnE pro-
spE�ným 7innostem, pomáhají posti"eným 
lidem 7i vedou r]zné organizace. Hestia 

udElila 17. bUezna cenu KUesadlo, letos ji" 
po jedenácté, jako symbolické podEkování 
$oby7ejným lidem, kteUí dElají neoby7ejné 
vEci%. Názvy Hestia 7i KUesadlo nejsou vy-
brány náhodou. Hestia je antickou bohyní 
rodinného krbu a dobrých lidských vztah], 
kUesadlo pUedmEtem, kterým dobrovolník 
vykUesává jiskry lidství. PUedávaná cena 
je opravdové funk7ní kUesadlo vykované 
z uhlíkaté oceli kováUem Jaroslavem Zíva-
lem. Desítka dobrovolník] pUevzala KUe-
sadla z rukou primátora Hl. mEsta Prahy 
MUDr. Bohuslava Svobody, senátora To-
má�e Töpfera a Olgy Sozanské z Hestie. 
Jedno KUesadlo si odnesla i paní Daniela 
Bláhová z kunratického obytného soubo-
ru Flora. PUesto"e má ji" 15 let diagnosti-
kovanou roztrou�enou sklerózu (RS) a je 
na vozíku, "ije aktivnE a plnohodnotnE. 
Motivuje i ostatní podobnE nemocné. 
Vede pobytové ozdravné akce, podílí se 
na chodu Rosky Praha. Spole7nosti, ve 
které jsou nemocní i zdraví se stejným 
posláním. Pomáhat posti"eným roztrou-
�enou sklerózou. Paní Bláhová zaji�[uje 
ú7etnictví, organizuje a pomáhá s pUípra-
vou r]zných akcí a je 7lenkou výkonného 
výboru. PUispívá do 7asopisu Roska. Kon-
cem roku 2008 jí vy�el pUíbEh v knize $Jak 
mi ereska zmEnila "ivot%. Daniela aktivnE 
sportuje a úspE�nE studuje na Metropolitní 
univerzitE Praha.  (my)

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

19. února
Ples fotbalistů
a něco navíc…

Kapela Konto rozto7ila ve velkém sále 
sokolovny v sobotu 19. února ve7er tan-
cechtivé páry. Vlastní ples navázal na 
odpolední hodnocení oddílu kopané, kte-
rého se zú7astnili mlad�í "áci a pUípravky 
s rodi7i. Odpolednem i ve7erem provázel 
moderátor pan JiUí Pomeje. Na plese pUi-
vítal vedení radnice, Slovanu a v�echny 
pUítomné. Pak pozval na pódium zástupce Ocenění dlouholetého člena pana Holešovského (foto Hilmarová).
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Slovanu, který pUedal nejstar!ímu 7leno-
vi panu Hole!ovskému cenu za dlouhole-
tou podporu klubu. Tancovalo se, poví-
dalo, byla i bohatá tombola. Nádhernou 
výzdobu zajistila Þ rma S. O. S Dekorace, 
!iroký sortiment ob7erstvení pan Tomi!-
ka z kunratické vinotéky. Dík patUí panu 
V!ete7kovi, trenérovi mlad!ích "ák], 
vedoucímu plesové ochranky panu He-
gedusovi, moderátorovi panu JiUímu Po-
meje a v!em dal!ím, kteUí se na zdárném 
pr]bEhu plesu podíleli. Panu Pomeje se 
ples líbil tak, "e o nEm vyprávEl poslu-
cha7]m ve vlastním p]lno7ním poUadu 
radia Frekvence 1.  (my)

28. února
Humor sbližuje

Poslední únorový den odpoledne uspo-
Uádala Kunratická knihovna spole7nE 
s M6 Praha-Kunratice setkání nad kni-
hou autor] Václava Budinského a PhDr. 
Tomá!e Grulicha Humor sbli"uje. Plný 
zasedací sál kunratické radnice pUivítal 
jednoho z autor], pana senátora PhDr. 
Tomá!e Grulicha. Spole7nE se besedo-
valo o humoru i mezilidských vztazích 
mezi národy. Jako v"dy se zjistilo, "e 
jsou lidé skoro v!ude stejní. Ale ta jazy-
ková pUehrada. A co nám sdElují autoUi 
v úvodu knihy? �Kniha je pestrým výbE-
rem nejoblíbenEj!ích anekdot sedmadva-
ceti zemí Evropské unie. Stále platí, "e 
kde se lidé smEjí, tam po sobE nestUílejí. 
Vtipy a anekdoty vyjadUují pocity, nála-
dy, zp]sob my!lení, kulturní úroveO  tEch, 
kteUí je !íUí, i tEch, kteUí se jim smEjí. Tak 
jako platí �Uekni mi, co 7te!, já ti Ueknu 
jaký jsi#$ platí té" �Uekni mi sv]j oblí-
bený vtip a já ti Ueknu, jaký jsi#. Humor 
toti" sbli"uje. Anekdoty jsou v dne!ní 
dobE jediným druhem folklóru. Pod vtip 
se vEt!inou nikdo nepodepisuje, málokdy 
má svého autora.#

Na pUípravE knihy se podílela Uada spo-
lupracovník] z jednotlivých stát] Unie 
v!ech vEkových kategorií. Vybrat a pUe-

lo"it vtip tak, aby byl srozumitelný i pro 
cizince, je toti" nesmírnE slo"itý úkol. 
Proto se nejvíce osvEd7ili partneUi ze 
smí!ených man"elství. Pan PhDr. Gru-
lich také pUe7etl z knihy Humor sbli"uje 
alespoO jeden vtip od ka"dého 7lena se-
dmadvacítky. Uvádíme dvE ukázky i pro 
vás. V!imnEte si, "e sta7í jenom vymEnit 
název pUíslu!níka státu a nikdo nepozná, 
odkud se vtip vzal. 

PUijde v noci Ir z hospody dom] a tam 
na nEj 7eká rozzuUená man"elka: #Kdy-
bys tolik 7asu co v hospodE trávil doma, 
asi by mE treÞ l !lak.$ Mu" odpovEdEl: 
#No tak drahá, nesna" se mE uplatit.$ 

DvE kyperské staUenky si povídají: 
#Vzpomíná!, jak moc jsme se chtEly po-
dobat Brigitte Bardot, kdy" jsme byly 
je!tE mladé? Trvalo to sice dost dlouho, 
ale nakonec jsme to dokázaly.$  (my)

5. března
Masopustní průvod 

Leto!ní rok pUipadla Popele7ní stUeda na 
9. bUezna. Co" znamenalo, "e se v sobotu 
5. bUezna konal ji" popáté veselý pr]vod 
masek a jejich pUíznivc] kunratickými 
ulicemi. Bujaré veselí, udivené tváUe za-
stavovaných Uidi7] v ulici K Verneráku, 
dobré jídlo a pití od #hospodáU] a hos-
podyO$. BUeznové sluní7ko pUipomínalo, 
"e leto!ní termín patUí mezi ty pozdEj!í, 
a tak se pr]vod nemusel proplétat hroma-
dami snEhu jako v loOském 7i pUedloO-
ském roce. 

Od 9. bUezna pak za7ala postní doba 7i 
p]st. Ú7elem postu má být soustUedEní 
vEUícího na vlastní duchovní r]st v rámci 
pUípravy na nejvEt!í kUes[anské svátky 
roku, Velikonoce. Název Popele7ní stUeda 
pochází ze zvyklosti pálit palmy 7i ko7i7-
ky z KvEtné nedEle minulého roku. Takto 
získaný popel se u"ívá pUi bohoslu"bE 

Popele7ní stUedy, kdy jsou vEUící zna-
menáni na 7ele popelem, tzv. popelcem. 
Znamenání popelem je doprovázeno slo-
vy: #Pamatuj, "e jsi prach a v prach se na-
vrátí!$ nebo #Obra[ se a vEU evangeliu$. 
P]st byl v minulosti pomErnE namáhavý. 
Nejedlo se maso, ryby, vejce a mlé7né 
výrobky a bylo zvykem jíst jednou den-
nE. Sou7asná postní praxe katolické círk-
ve zavazuje katolíky ke dn]m pUísného 
postu na Popele7ní stUedu a Velký pátek. 
Je dovoleno sníst pouze jedno velké jídlo 
dennE. P]st zahájený Popele7ní stUedou 
trvá (nepo7ítaje v to !est nedElí) 40 dní. 
Celá postní pUíprava smEUuje k radostné 
oslavE Velikonoc, které jsou pro kUes[any 
svátky Kristova ukUi"ování a vzkUí!ení 
z mrtvých. A jak se lidovE pojmenovává 
!est nedElí v postní dobE? První nedEle je 
6erná, druhá Pra"ná, tUetí Kýchavá, 7tvr-
tá Dru"ebná, pátá Smrtná a !está KvEtná.
 (my) 

27. března
Divadlo na faře

NedElní dopoledne 27. bUezna opEt o"il 
po dEtské M!i Svaté velký sál Nazareta. 
Pro dEti malé a velké i doprovod zahrálo 
divadlo Lokvar tUi pohádky z knihy Ar-
no!ta Goldß ama Tatínek není k zahoze-
ní. Herci divadla Lokvar Ivana Lokajová 
a Petr Varga dali divadlu název za7átky 
svých pUíjmení. Hráli "ivE s velkými 
i malými loutkami a v bohaté výpravE. 
S drakem lido"routem, radnicí, domo-
vem, sklepem, stra!idly i sousedy. A dvE-
ma psy. První pohádka vypráví o tom, 
jak se tatínek a maminka seznámili. Ve 
druhé se diváci dozvEdí, "e v domE, ve 
kterém bydlí, stra!í, a ve tUetí onemocní 
dítE. V!echno je to o tom, jak se tatínek, 
maminka a jejich dEti mají rádi. Bratr 
a sestra se sice nEkdy hádají a perou, ale 

Zastávka masek na „občerstvení u hospodyně a hospodáře“ (foto MUDr. Mandík).
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pUesto dr!í spolu. Tím pUekonají v"echna 
stra"idla, nemoci a draky. Divadlo Lok-
var není v Kunraticích poprvé. Mnozí si 
vzpomenou na loOské kvEtnové vystou-
pení v rámci Divadla v parku.  (my)

2. dubna
Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasi7] Praha-Kunra-
tice uspoUádal 2. dubna tradi7ní hasi7ský 

ples. Do kunratické sokolovny pUi"lo asi 
150 náv"tEvník]. Poprvé se ve velkém 
sále nekouUilo, co! bylo pUijato náv"tEv-
níky s povdEkem. StejnE se bude postupo-
vat i pUí"tE. Líbil se tanec dív7í skupiny 
a velký úspEch mEla, díky "tEdrým spon-
zor]m, tombola. PUivítali jsme zástupce 
vedení M6 Praha-Kunratice a pra!ských 
i mimopra!ských Sbor] dobrovolných 
hasi7]. Hasi7i se samozUejmE dostavili 

ve slavnostních stejnokrojích. Jménem 
hasi7] dEkuji v"em, kteUí tento ples pUi-
pravili a pe7ují o to, aby se ob7ané s námi 
setkávali nejen pUi smutných událostech, 
ale i pUi hudbE, tanci a odpo7inku. TE"ím 
se na setkání pUi konání hasi7ského plesu 
v roce 2012. PUípadné návrhy a pUipomín-
ky prosím zasílejte na e-mailovou adresu 
starosta@sdh-kunratice.cz. 

 Bc. Martin Wagner, starosta hasi7]

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

Kulturní a společenské akce – pozvánka

3. května
Koncert v ZUŠ Flora

ZU# Jana R]!i7ky Kunratice-Flora po-
Uádá 3. kvEtna od 18³º hod v budovE "koly 
koncert 7eského pianisty JiUího Pazoura. 
Koncertní 7innost umElce je pUevá!nE za-
mEUena na klavírní improvizaci. Program 
se skládá z improviza7ní parafráze na dvE 
známé skladby, hudební imprese Ve7erní 

mEsto a Zima, následují improvizace na 
7eskou lidovou píseO v r]zných hudeb-
ních stylech, hudební anagramy, známé 
evergreeny a témata daná publikem. JiUí 
Pazour je pro kunratické milovníky hudby 
známým umElcem. Naposledy vystupoval 
3. Uíjna loOského roku v kunratické soko-
lovnE. Doprovázel na klavír Pavlu BUínko-
vou a Jana Je!ka v poUadu SouznEní.

 Romana Procházková-Kuli7ová

8. května
Den matek

V nedEli 8. kvEtna vystoupí v  sokolovnE 
od 16 hod kouzelník OndUej Sládek. Mladý 
kouzelník je úUadující mistr 6eské republi-
ky v moderní magii a nejlep"í manipulátor 
6eské republiky. Je vítEzem Uady 7eských 
i mezinárodních kouzelnických soutE!í 
a festival]. PUedstaví za doprovodu hudby 
kouzla, triky a moderní magii s vlastními 
kouzelnickými efekty. Redakce

12. května
Zájezd seniorů

Klub d]chodc] Kunratice poUádá ve 7tvr-
tek 12. kvEtna zájezd do DE7ína. Na progra-
mu je náv"tEva zámku a prohlídka mEsta. 
Odjezd v 6,50 ráno od Domu s chránEnými 
byty v ulici K Zeleným domk]m nebo v 7 
hod z parkovi"tE u kostela. Zájemci se mo-
hou pUihlásit v Klubu d]chodc], telefonicky 
na 7ísle 777 831 388 nebo e-mailem Rudo-
bus@seznam.cz. Klub d]chodc] Kunratice

14. května
Odpoledne s hasiči

Hlavní program Odpoledne s kunratický-
mi hasi7i za7ne 14. kvEtna od 15 hod. PUij@te 
si i s dEtmi prohlédnout rozli7nou hasi7skou 
techniku, zhlédnout ukázky r]zných zásah] 
nebo se zeptat malých i velkých hasi7], jak 
to u nich chodí. Nebude chybEt ob7erstvení, 
trampolína 7i malování na obli7ej. Avethorn

21. května
Třetí Divadlo v parku

V sobotu 21. kvEtna se v kunratickém zá-
meckém parku uskute7ní ji! tUetí ro7ník dne 
loutek, pohádek, hudby, lezení, chození na 
ch]dách a r]zného umEleckého projevování 
malých i velkých. Za7íná se jako obvykle 
v 10 dopoledne a kon7í a! nEkdy po setmE-
ní. Stru7ný program je na letá7ku, sledujte 
vývEsní skUínky a úplnE v"echno se dozvíte 
a! na místE.  Redakce

27. května
Noc kostelů 

Noc kostel] vznikla pUed "esti lety 
v Rakousku. Umo!Ouje setkání nej"ir"í 
veUejnosti s kUes[anstvím a seznamuje
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Kulturní a společenské akce – pozvánka
ná vníky s kulturní a spole7enskou hod-
notu kostel]. Roku 2009 se Noc kostel] 
konala poprvé v 6eské republice, v Kunrati-
cích loni. Leto!ní druhý ro7ník se uskute7ní 
v pátek 27. kvEtna od 18 hodin. OtevUeny 
budou oba kostely kunratické farnosti " Sva-
tého Jakuba Star!ího v Kunraticích a Svaté-
ho Prokopa v Hrn7íUích. U Svatého Jakuba 
Star!ího se za7íná v 17 hod M!í Svatou. Ná-
v!tEvníci pak budou mít ka#dou celou hodi-
nu mo#nost komentované prohlídky kostela 
a Arcidiecézního centra #ivota mláde#e Na-
zaret. V 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 hod. Zá-
vErem ka#dé prohlídky kostela zazní malý 
koncert ze skladeb J. S. Bacha doplnEný 
mariánskými zpEvy. Na faUe pak bude pUi-
praveno od farník] malé poho!tEní. Ka#dý 
ú7astník s pr]kazem poutníka m]#e po#ádat 
o razítko farnosti. ZávEr Noci kostel] je 28. 
kvEtna v jednu hodinu v noci.

O Noci kostel] bude od 17 do 22 hod pUí-
stupný s komentovanou prohlídkou i kostel 
Svatého Prokopa v Hrn7íUích. Ve 21. hod 
bude odpovídat na otázky náv!tEvník] malíU 
VojtEch Rada, autor nové kUí#ové cesty kos-
tela.  Farní rada

29. května
Pouť ke kapličce

Poslední leto!ní kvEtnovou nedEli 29. se 
koná tradi7ní pou[ ke kapli7ce Panny Marie 
ve ZdimEUicích, nedaleko zdi Pr]honického 
parku. Poutní m!e bude od 11 hodin slou#e-
na knE#ími z kunratické farnosti. Farní rada

3. června
Koncert na Šeberáku

BeneÞ 7ní koncert ve prospEch Komu-
nitního centra Motýlek se uskute7ní dne 3. 
7ervna od 14 hodin v areálu !eberák. JiUí 
DEde7ek zahraje "ansony, Ivan Hlas trio blu-
es, Vesna Cáceres trio latin jazz. Swingové 
melodie zazní od dua Swing Medley. S ka-
pelou Jauvajs a stepaUkami "koly Coiscéim 
si zatan7íme na irskou muziku, závEr bude 
patUit rockové skupinE Paradox. A 7eká vás 
i program pro dEti a dal"í pUekvapení.

Posláním Komunitního centra Motýlek je 
poskytování kvalitních a Þ nan7nE dostup-
ných slu#eb dEtem se zdravotním a sociál-
ním handicapem ve vEku od 2 do 18 let. Usi-
luje o úspE"né za7lenEní dEtí do spole7nosti, 
zvý"ení kvality jejich #ivota, rozvoj doved-
ností, a sobEsta7nosti. Sv]j pUíbEh nám svE-
Uila maminka osmiletého syna s Downovým 
syndromem paní Erika Olbertová: �NEko-
lik let jsme bydleli v Kunraticích. Kdy! se 
naprosto nepUipravenému 7lovEku narodí 
dítE s posti!ením, nejdUív si zoufá. Psychic-
ky projde v"emi fázemi od prvotního "oku 
a hledání viníka a! po smíUení. To ale ka!-
dému rodi7i trvá r]znE dlouhou dobu. Je 
moc dobUe, kdy! se m]!ete obrátit na spe-
cializované centrum, kde najdete kromE 
profesionálnE vedených terapií pro své dítE 
i úto7i"tE a pochopení pro sebe. PUesto, !e 
se po 7ase vyrovnáte se svou nelehkou !ivot-

ní situací, ob7as pro!íváte chvíle, kdy byste 
nejradEji hodili ß intu do !ita, utekli nEkam 
do lesa. Kdy si také myslíte, !e u! víc zkrátka 
nezvládnete. V Motýlku jsem v!dy na"la las-
kavé pUijetí a podporu a do !il mi nalili v tu 
chvíli tolik vzácný optimismus. Jsem vdE7ná, 
!e jsme pUed pEti lety dostali tip od jiných ro-
di7]. A rozhodnE nelituji, !e jsme jezdili pUes 
celou Prahu a! na 6erný Most.# NejvEt"ím 
dárkem pro Motýlka bude va"e ú7ast, ale 
samozUejmE vítáme jakoukoli pomoc. Na-
pUíklad formou DMS ROK MOTYLEK na 
7íslo 87 777. PhDr. Hana Urbanová,
 Ueditelka KC Motýlek

4. června
2. Kunratické hody

V sobotu 4. 7ervna se konají v areálu Tvrze 
Kunratice od 10 do 22. hodin 2. Kunratické 
hody. Podrobnosti jsou uvedeny v reklamní 
7ásti tohoto 7ísla. Redakce

11. června
Kunratický den dětí

TJ Sokol Kunratice zve v"echny své pUí-
znivce v sobotu 11. 7ervna do kunratického 
parku na tradi7ní sportovnE zábavné odpo-
ledne pro dEti v"ech vEkových kategorií. 
Zápis do soutE#í je od 14 hodin, startujeme 
v 15 hod. Program zahájí dEtská tane7ní 
skupina, celé odpoledne bude hrát kapela 
Ambro#. 6eká Vás pestrý program, ob7erst-
vení a dobrá zábava tentokrát na téma Léto 
s kovbojem. TJ Sokol Kunratice

18. června
Den Čtyřlístku

s kunratickými jahodami

6tyUi pUátelé PiO@a, Bobík, FiÞ nka a My"-
pulín baví dEti od roku 1969. Tehdy pUinesl 
Jaroslav NEme7ek do redakce nakladatelství 
Orbis první pUíbEh, Vynález profesora My"-
pulína. P]vodnE v]bec nepo7ítal, #e pUíhody 
6tyUlístku budou mít nEjaké pokra7ování. 

Velký zájem 7tenáU] si ale vynutil dal"í díly. 
PozdEji mu s vymý"lením v"ech #ert] a dob-
rodru#ství, vynález] a pohádkových situací 
pomáhali i dal"í spisovatelé. Pin@a, Bobík, 
FiÞ nka a My"pulín zvou v sobotu 18. 7erv-
na do kunratického parku ji# dvE generace 
pUíznivc] 6tyUlístku na Den kunratických 
jahod. Co pUipraví My"pulínova laboratoU 
z kunratických jahod a nejen to, se dozvíte 
pod zeleným pUíkrovem d]stojných listná7] 
i na volném prostranství parku. Redakce

24. června
Tour Nordic Walking 2011,

4. ročník Běhu naděje

V rámci Tour Nordic Walking 2011 se 
24. 7ervna v Kunratickém lese uskute7ní, 
pod zá"titou pana ministra zdravotnictví 
MUDr. Hegera, Kardiocentra IKEM a M6 
Praha-Kunratice, hromadný pochod. Start 
a cíl dvoukilometrové trasy je tentokrát 
na za7átku lesa Boroví7ko v místE kUí#ení 
ulic Krále Václava IV. a Beskydská. Sraz 
ú7astník] je v rozmezí 8,30 a# 17 hodin. 
Na stanovi"tE se dostanete mimo jiné po 
#luté turistické zna7ce od zastávky autobu-
s] 114, 165 a 293 Kunratická "kola (smEr 
do centra). Severská ch]ze Nordic Walking 
je bE#nou ch]zí se speciálními h]lkami. 
Proti normální ch]zí zvy"uje tElesnou spo-
tUebu kalorií o 20 % a pUi svi#nEj"í ch]zi a# 
o 46 %. Nordic Walking je druh pohybu, 
který m]#e vykonávat ka#dý. Výkonnostní 
sportovec i za7áte7ník, mladý 7lovEk i lidé 
v pokro7ilém vEku, lidé se sportovní Þ gu-
rou, ale i s nadváhou. Cílem akce je i pokus 
vytvoUit rekord s nejvEt"ím po7tem lidí cho-
dících s holemi. Pro evidenci rekordu bude 
pUítomen mezi 9.$10. a 15.$16. hodinou 
s7ítací komisaU. Kdo nemá vlastní hole, a[ 
nezoufá a nerozbíjí prasátko. P]j7ení holí 
zajistí pUímo u startu Þ rma Birki. 

Na stejném místE se v pr]bEhu dne usku-
te7ní ji# 4. ro7ník BEhu nadEje v Kunrati-
cích. BEh je sou7ástí humanitárního projek-
tu Skutky nadEje, spo7ívající v absolvování 
ur7ité krat"í nebo del"í trati jakýmkoliv tem-
pem a v pUispEní jakékoliv 7ástky do dobro-
volné veUejné sbírky na podporu výzkumu 
rakoviny. Jednotlivé bEhy startují pr]bE#nE 
celý den podle toho, jak ú7astníci docházejí. 
 Redakce

28. června
Zahradní slavnost

Základní "kola Kunratice zve v"echny 
své pUíznivce v úterý 28. 7ervna od 17 do 
22 hodin na Zahradní slavnost. Slavnost-
ní ukon7ení "kolního roku 2010/11 bude 
tentokrát ve znamení Uemesel. Zájemc]m 
o propaga7ní expozici svého Uemesla nabí-
zíme prostor za podmínek, které sdElí orga-
nizátoUi akce sdru#ení rodi7] Patron tel. 773 
473 464 a kanceláU StUediska volného 7asu 
pUi Z! Kunratice tel. 725 506 216. PUij@te 
si v"ichni u#ít pohodové odpoledne a ve7er 
plný hudby a tance.  Z$ Kunratice

Čtyřlístek 
vás zve 
na

Kunratický zámecký park 18. 6. 2011

DEN ČTYŘLÍSTKU ” MYŠPULÍNOVA LABORATOŘ

www.divadlovparku.cz
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Historie

Listujeme minulostí
Letošní významná výročí 
Nového hradu u Kunratic

ZUícenina Nového hradu u Kunratic je nej-
významnEj!í kunratickou památkou a Kun-
ratický zpravodaj se tímto tématem 7asto 
zabývá. Leto!ní rok zahrnuje nEkolik r]znE 
významných kulatých výro7í vztahujících 
se k samotné stavbE nebo jeho obyvatel]m. 
Pro osvE"ení pamEti si proto nEkterá pUipo-
meneme. PUed sedmi sty lety byla koruno-
vána Eli!ka PUemyslovna, babi7ka Václava 
IV. a man"elka krále Jana Lucemburského. 
PUed !esti sty lety byla zahájena stavba No-
vého hradu u Kunratic, 590 let uplynulo od 
jeho zni7ení a 130 let od barbarského zbou-
rání zbytk] zdí. A také uplynulo 650 let od 
narození samotného krále Václava IV.

Kunratické panství koupil král Václav IV. 
od Olbramovic] roku 1407. Se stavbou hra-
du se ale zapo7alo a" roku 1411. Stavba po-
kra7ovala velmi rychle a ji" roku 1412 zde 
mohl král nejen bydlet, ale i úUadovat. Sta-
vitel KUí", proslulý stavbou NovomEstské 
radnice spole7nE se stavitelem Hertvinem 
vybudovali na strmém ostrohu hrad, po-
kládaný ve své dobE za nedobytný. StavbE, 
která nemohla mít vzhledem k malému pro-
storu bE"ná ochranná zaUízení vévodil vyso-
ký vE"ovitý palác, z jeho" komnat prý bylo 
za jasných dn] vidEt Vy!ehrad i Hrad7any. 
Proto"e hrad nemEl hlásné vE"e, musel být 

díky tomuto nedostatku opevnEn zvnEj!ku. 
V údolí byl znesnadnEn pUístup k hradu vy-
tvoUením systému ochranných vodních ná-
dr"í, jejich" voda by v pUípadE potUeby údolí 
zaplavila. PUístup ke hradu byl pouze po 
cestE od Chodova. #ádná kresba o podobE 
hradu se nezachovala. Z hradu také zahájil 
Václav]v bratr Zikmund Lucemburský ne-
úspE!nou Bitvu pod Vy!ehradem. 31. Uíjna 
1420 pUitáhl k Novému Hradu u Kunratic. 
Ve7er se do7kal zna7né posily v podobE 
vojska moravských pán] a chtEl druhého 
dne zahájit boj. Poslal list na Pra"ský hrad, 
v nEm" vybízel posádku, aby nazítUí ráno 
zaúto7ila na Malou Stranu a pokusila se do-
být a zapálit d]m saských vévod]. Pra"ané 
v!ak dopis zachytili, a tak Zikmund pUi!el 
o d]le"itý moment pUekvapení. Bitva pod 
Vy!ehradem svedená 1. listopadu 1420 byla 
jakousi dohrou první kUí"ové výpravy proti 
husit]m a to dohrou tragickou pro Zikmun-
da. Král utrpEl tE"kou porá"ku. Navíc do!lo 
ke zna7nému ochlazení vztah] mezi ním 
a 7eskou a moravskou katolickou !lechtou, 
která v bitvE pUinesla mnoho obEtí. Na No-
vém hradE zanechal Zikmund posádku pod 
velením rytíUe Herborta z Ful!tejna. Vojáci 
pUepadávali kupce a Uezníky dopravující do 
Prahy potraviny. Proto se pra"ské husitské 
obce usnesly na obléhání Nového hradu 
a 31. prosince 1420 jejich vojska pUitáhla 
od Chodova pod velením Jana Kudrny od 
6erného Vorla. Obléhací tábor pUedstavo-

val náro7né "enijní dílo a je dodnes patrný. 
Vznikl ve velmi krátké dobE. Podoba a Ue-
!ení pUedstavuje charakteristický produkt 
dokonale organizovaného zp]sobu boje 
husitského vojenství. Obléhací tábor je pa-
trnE nejlépe dochovanou památkou svého 
druhu v 6echách. Po tUítýdenním obléhání 
shledal rytíU Ful!tejn obranu hradu bezna-
dEjnou. UzavUel proto s Pra"any 25. ledna 
1421 smlouvu o vydání hradu, pokud bude 
posádce povolen volný odchod. Podmínkou 
byl pUedpoklad, "e si odvezou vlastní maje-
tek a nikoliv královský. Ful!tejn smlouvu 
nedodr"el. Rozpoutal se krátký zuUivý boj 
a nastalo stra!né plenEní královského sídla. 
Hrad byl zapálen a ohoUelé trosky poboUe-
ny, aby se stavba nemohla stát vojenským 
opErným bodem. Hrad se tak stává navEky 
zUíceninou. Kupodivu dal!í velikou pohro-
mou je a" rok 1881. Do té doby docela za-
chovanou zUíceninu nechala správa kunra-
tického velkostatku zboUit v!echny vEt!í zdi 
hradu, 7ím" místo ztratilo na pUita"livosti. 
Podle jednoho názoru prý hrozilo samovol-
né zUícení zbytk] zdi, podle druhého pUi-
nesl nástup romantismu pUíval náv!tEvník] 
zUícenin hradu, kteUí $pla!ili zvEU a p]sobili 
!kodu v lese%. Díky románu Aloise Jiráska 
F. L. VEk se nám zachoval popis zbytk] hra-
du asi z doby tEsnE pUed zbouráním. Mo"ná, 
"e také ilustrace Adolfa Ka!para vychází ze 
skute7né malíUovy náv!tEvy hradu. 

 Ing. ZdenEk Zeman

Zajímavosti

Křesťanské Velikonoce

Koncem dubna jsme oslavili nejvEt!í 
kUes[anské svátky roku a tak neu!kodí, 
kdy" si pUipomeneme nEkteré názvy. Ve-
likono7ní týden zvaný pa!ijový, sestává 
z tEchto výrazných sváte7ních dn]. 

KvEtná nedEle. Je"í!]v vjezd do Je-
ruzaléma. Zástupy lidí o7ekávajících 
pUíchod zaslíbeného nového království 
(Bo"ího) jej hlasitE vítají jako jeho vla-
daUe. PUed pUijí"dEjícího krále se na ces-
tu stlaly palmové ratolesti, ba dokonce 
osobní plá!tE.

Zelený 7tvrtek. Pojmenování je myl-
ným pUekladem názvu $smutný, slzavý% 
7tvrtek. Je"í!, vEdomý si svého zajetí 
a odsouzení, se lou7í svými u7edníky 
v tzv. ve7eUi PánE. Po velkém duchovním 
zápase je Je"í! vydán v zahradE Getse-
many zradou Jidá!e (jednoho z dvanácti 
nejbli"!ích u7edník]) do rukou "idovské 
knE"ské vrchnosti a pUed Veleradou nad 
ním za7íná soud. 

Velký pátek. #idovský soud Je"í!e od-
soudil k smrti jako rouha7e (za znevá"ení 
Bo"ího majestátu svým doznáním, "e je 
Bo"í syn). Takovou pUi musela posoudit 
Uímská okupa7ní moc. Pilát stvrdil rozsu-
dek z obavy, "e by mohlo jít o nEjakého 
"idovského vzdorokrále, a vydal Je"í!e 

k ukUi"ování. Ve7er muselo být Je"í!o-
vo tElo sOato z kUí"e a podle "idovských 
pUedpis] ulo"eno do hrobu. 

Bílá sobota. Zvlá!tní svátek naplnEný 
tichem, smutkem a nejistotami. 

Velikono7ní nedEle, Hod bo"í veliko-
no7ní. Na tento velesvátek je polo"ena 
zásadní duchovní zku!enost nazvaná 
VzkUí!ením. 6asto se od p]lnoci konají 
bohoslu"by plné vdE7nosti, radosti a na-
dEje nad tím, "e B]h v Je"í!i Kristu z]-
stává pUítomný v!em, kteUí v nEj vEUí. 

PondElí velikono7ní. Chce být sváte7-
ním dozvukem a vyznáním tEchto spás-
ných událostí. 

 Eva Mikulecká, faráUka

Zase ta fotovoltaika

V!ichni dobUe znáte ka!nu pUed kunra-
tickou radnicí. V její blízkosti se objevil 
zvlá!tní sto"ár se zaoblenou stUí!kou. Ta 
není nic jiného ne" v sou7asné dobE pro-
klínaný 7i vychvalovaný solární panel. 
Dle libosti 7tenáUe. Svítidla LED (Light 
Emitting Diode, dioda vydávající svEtlo) 
tvoUí nEkolik vysoce svítivých diod. Mají 
dlouhou "ivotnost, nízkou spotUebu a ne-
vyzaUují témEU "ádné teplo. 

OsvEtlení pracuje pUibli"nE !est hodin 
dennE. ElektUina vyrobená ve dne z foto-
voltaických 7lánk] proudí do solárních 

Jsme ve 21. století a pomalu si zvykáme 
(foto SVP Solar).
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Inzerce

gelových akumulátor] zabudovaných ve 
sloupu. Po setmEní automatický regulá-
tor lampu rozsvítí. NapUíklad na 7tyUi ho-
diny. Pak lampu vypne a znovu rozsvítí 
dejme tomu dvE hodiny pUed rozbUeskem. 
Solární modul má výkon 60 Wp, gelo-
vý akumulátor kapacitu 48 Ah, svEtelný 
tok LED svítidel 7iní pUes 900 lumen]. 
!ivotnost svítidel je 50 tisíc provozních 
hodin neboli 17 let. NejvEt"ím nepUíte-
lem zaUízení je proto d]sledný a vytrvalý 
vandal.  (my)

Ze života holubářů

S pUíchodem jara za7íná nová sezona 
a chovatelé se tE"í na nové holubí potom-
stvo. Hodnotí i výstavní sezonu, která pro-
bíhala bEhem uplynulého podzimu a zimy. 
Na výstavE v Libni u Prahy získal pUítel 
Hrubý 7estnou cenu za 6eského staváka 
7erveného bElohrotého. Celostátní speciální 
výstavy plemene Gigant Homer v ÚjezdE 
u Brna se zú7astnil pUítel Sedlá7ek. Za svého 
výletka získal stupeO hodnocení vynikající, 
95 bod]. Holub byl sou7asnE vyhlá"en nej-
lep"ím holubem výstavy. Za7átkem tohoto 
roku prezentovali své holuby na mezio-
kresní výstavE v Lysé nad Labem 7lenové 
Henkl, Jaro", Puha, Sedlá7ek a Hrubý. Jako 
ka#dý rok jsme i loni zorganizovali závody 
holub] rejdi7]. V kategorii holoubat vyhrál 
pUítel Hrubý, závod star"ích ro7ník] pUítel 
$plíchal. V celkovém poUadí zvítEzil pUítel 
Hrubý pUed pUítelem $plíchalem a pUítelkyní 
Hrubou. Létání jsme vyhodnotili 6. listopa-
du 2010 na tradi7ním HolubáUském ve7írku 
spojeném s bohatou tombolou, poho"tEním 
a volnou zábavou za doprovodu muziky. 
Kunratická radnice pUispEla v prosinci 2010 
na o7kování 465 holub] proti paramyxo-
viróze, holubímu moru.

Letos oslaví ZO 6SCH Kunratice 70 let 
od zalo#ení. Kdo má o chov holub] zájem, 

m]#e se s námi setkat ka#dou nedEli od 9 
hod v restauraci %Na Betáni&. Od 1. bUezna 
zde poUádáme pravidelné nedElní trhy se 
zvíUaty. Zájemci si mohou zakoupit nebo 
vymEnit chovná zvíUata, nakoupit domácí 
vají7ka, pUípadnE vsadit v tombole. A jak se 
jmenuje jedenáct plemen, která chováme? 
Pra#ský krátkozobý rejdi7, Pra#ský stUedo-
zobý rejdí7, Pávík, 6eský bublák, Anglický 
tipler, Polský rys, 6eský stavák, Budape"t-
ský vysokoletec, Po"tovní holub, Gigant 
Homer a Mondén.  Jaromír Hrubý,
 jednatel ZO 6SCH Kunratice

Obrázky z minulosti
Kunratic (4) 

Letos uplyne ji# 65 let, kdy nav"tívil Kun-
ratice tehdej"í ministr zahrani7ních vEcí 
6SR Jan Masaryk. KronikáU zapsal: !12. 
kvEtna 1946 nav"tívil Kunratice u Prahy 
ministr zahrani7í Jan Masaryk. Po uvítání 

místopUedsedou MNV promluvil k místním 
ob7an]m.# Náv"tEva se uskute7nila u pUí-
le#itosti ji# druhého odhalení sochy T. G. 
Masaryka na nynEj"ím NámEstí prezidenta 
Masaryka. Socha pUe7kala bez úhony válku 
schovaná u nEkterého ze state7ných kunra-
tických ob7an] poté, co musela být odstra-
nEna za doby nacistické okupace. Le7 jak 
bylo v 6echách ve 20. století pravidlem, 
nástupem diktatury v#dy musel Masaryk 
z podstavce. Tak se stalo i po únoru 1948. 
Podruhé. Po Kunraticích se "eptalo, #e !...
Masaryka hodili komunisti nEkde v Kunrati-
cích do studny#. PotUetí ' a snad i naposled 
' se na stejném místE vzty7ovala nová socha 
TGM 13. Uíjna 1990. Jan Masaryk tragicky 
zemUel 10. bUezna 1948. Jeho záhadná smrt 
nebyla uspokojivE vysvEtlena dodnes. PUi-
pomeOme si jeden z jeho citát]: !6lovE7e, 
mysli trochu na druhé. Nemysli si, $e jenom 
ty jsi d]le$itý. Na ka$dém zále$í zrovna tolik, 
jako na tobE.#  (my)

Jan Masaryk na náměstí před tehdejším hostincem U Sedláčků
(archiv paní Rankové-Křížové).
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Inzerce

Instalatérské
a topenářské práce

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

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.

Advokátka

JUDr. Eva Brown

právo občanské a rodinné,

rozvody, smlouvy, byty,

nemovitosti, úschovy

Tel: 603 835 609

www.advocate-brown.eu

PRÁDELNA
NOVÁ

MANDL

OTEVÍRACÍ
DOBA:

Úterý a ètvrtek

10.00-12.00

17.00-19.00

Adresa:
Golèova 1/2

Praha 4 - Kunratice

Provozovatel:

Tel: 775 135 185

VÝHODNÉ
CENY!

V Areálu Tvrz
Kunratice

www.avethorn.cz

Nová soukromá mateřská školka
K závodišti (Strakonická) 73, Praha 5

přijímá: děti ve věku od 2-7 let.

NABÍZÍME:
l anglicko-český program pro nejmenší

zaměřený na výchovu ke zdravému životnímu stylu,
l přípravu na vstup do základních škol,

l širokou škálu zájmových kroužků (jazykových,
výtvarných, hudebních, hudebně-pohybových).

Snadná dopravní dostupnost z Kunratic
cca 15 min jízdy autem

po Pražském okruhu nebo Jižní spojce.

Zápis dětí probíhá každé  pondělí
a středu od 10 do 14 hodin.

tel. 739 560 407 - ředitelka Mgr. Markéta Machová

spravce@skolkaeldorado.cz
Podrobnosti o školce na www.skolkaeldorado.cz
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tmvžfc."lufsÜ"tf"qptuvqo0"sp{•j>pwbmb"bž"ep"eof•oê"qpepcz0
Imbwoê"pcdipeoê"ejwj{f"Gjtqpdmfbo"tf"{bn0>vkf"ob"qspefk."tfswjt"b"
tqfdjÜmoê"÷qsbwz"qsFnztmpwå""jtujdê"b"÷lmjepwå"ufdiojlz."ejwj{f"Gjtqpsfou"
qbl"ob"qFk"pwÜoê"b"qspoÜkfn"uåup"ufdiojlz0
Gjtqpqofv"kf"lpnqmfuo0"wzcbwfoû"qofvtfswjt"t"epqm8lpwûn"qspefkfn"
qofv."ejtlF."obwjhbdf"Hbsnjo"b"qspqbopwûdi"mbiwê."Gjtqptfdvsjuz"kf"
cf{qf"optuoê"bhfouvsb"{bcûwbkêdê"tf"{fknåob"lpouspmpv"ofnpdoûdi."b"
Gjtqpxppe"tf"{bcûwÜ"espcoûnj"usvimÜ>tlûnj"qsbdfnj0

www.fispo.cz   info@fispo.cz

Průmyslová úklidová
a čisticí technika

Q>jqsbwuf"tf"ob"kbsoê"÷lmje#
Wfmlû"wûc0s"{bnfubdêdi"tuspkF"ob"dipeoêlz"b"kjoå"lpnvojlbdf"/"sv"oê.
fmflusjdlå."cbufsjpwå"j"cfo{jopwå."t"dipeêdê"ofcp"tfeêdê"pctmvipv0
ƒjsplÜ"qbmfub"wztplpumblûdi""jtuj"F"*ipslpwpeoêdi"j"tuvefopwpeoêdi+"
ob"gbtÜez"epnF."tmpvqz."qmpuz."{btuÜwlz."pcfdoê"tuspkf"b"ebm•ê"pckfluz0

Gjtqpdmfbo
Vojwfstbm"dmfbojoh"ufdiopmphjft

info@fispoclean.cz       www.fispoclean.cz

Gjtqpsfou
Dmfbo"ju"zpvstfmg

Půjčovna úklidové
 a čisticí techniky

Ofdidf"tf"wÜn"lvqpwbu"tuspk"ob"÷lmjeA
Gjtqpsfou"obcê{ê"wfmlû"wûc0s"÷lmjepwûdi"tuspkF"nzdêdi"j"{bnfubdêdi.
fmflusjdlûdi."cbufsjpwûdi"j"cfo{jopwûdi."t"dipeêdê"j"tfeêdê"pctmvipv0
M{f"tj"wzcsbu"{"wztplpumblûdi""jtuj"F"*ipslpwpeoêdi"j"tuvefopwpeoêdi+"
wztbwb"F"ep"lbodfmÜ>ê."eêmfo."tlmbeF."upwÜsoêdi"ibm."qspefkfo"b"qpe0

info@fisporent.cz            www.fisporent.cz info@fispopneu.cz        www.fispopneu.cz

Kompletní pneuservis 
Prodej pneu a disků

Gjtqpqofv
Tvqsfnf"ujsft"nbjoubjobodf

Vž"nÜuf"q>f{vupA

Qplve"kf•u0"of."ofoê"ojd"kfeopev••êip."ofž"{bkfu"ep"Gjtqpqofv."vmjdf
V"Sblpwlz"9380"Wb•f"bvup"ofkfo"q>f{vkfnf."bmf"ublå"vtlmbeoênf
wb•f"qofvnbujlz."lufså"cvepv"v"oÜt"cf{qf"o0"q>jqsbwfoz"ob"ebm•ê
tf{ðov0"C0ifn"q>f{pvwÜoê"tf"nFžfuf"jogpsnpwbu"p"ob•ê"obcêedf
obwjhbdê"{ob"lz"Hbsnjo"b"q>êtmv•fotuwê"l"u0nup"obwjhbdên0
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Inzerce

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
• Opravy okapních žlabů
• Montáže sněhových zábran
• Montáže topných kabelů do žlabů
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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 dubnu 2011. Zdarma.

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KUNRATICE NA ROK 2011
Položka ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - Název Tis. Kč Tis. Kč

Třída 1 Daňové příjmy 10 123,00 10 123,00

Třída 2 Nedaňové příjmy 462,00 462,00

Třída 4 Přijaté dotace 21 217,00 21 217,00

OBJEM PŘÍJMŮ po konsolidaci 31 802,00 31 802,00

Třída 8 Financování úsporami z výsledků hospodaření předešlých let 5 682,00 5 682,00

CELKOVÉ ZDROJE 37 484,00 37 484,00

Paragraf ROZPOČTOVÉ VÝDAJE- Název Běžné 
v tis Kč

Kapitálové 
v tis. Kč

CELKEM
v tis. Kč

2212 Silnice 2 522,00 0,00 2 522,00

2310 Pitná voda 50,00 0,00 50,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 116,00 0,00 116,00

2334 Revitalizace říčních systémů 30,00 33,00 63,00

3111 Předškolní zařízení- Mateřská škola 1 767,00 5 600,00 7 367,00

3113 Základní školy-Základní škola 5 408,00 700,00 6 108,00

3314 Činnosti knihovnické 600,00 0,00 600,00

3319 Záležitosti kultury běžné výdaje 863,00 0,00 863,00

3322 Zachování a obnova kulturních památek 30,00 0,00 30,00

3631 Veřejné osvětlení 12,00 0,00 12,00

3632 Pohřebnictví 180,00 0,00 180,00

3635 Územní plánování 100,00 600,00 700,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj 238,00 2 300,00 2 538,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200,00 0,00 200,00

3731 Ochrana půdy a podzem.vod proti infi ltracím 18,00 0,00 18,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 625,00 0,00 2 625,00

4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 19,00 0,00 19,00

4344
Sociální rehabilitace:
příspěvky organ.,péče o handicapované občany

100,00 0,00 100,00

4357 Domovy-Dům s chráněnými byty 138,00 0,00 138,00

4359
Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče:
Klub seniorů

25,00 0,00 25,00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 52,00 800,00 852,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 460,00 125,00 585,00

6112 Zastupitelstva obcí vč. ostatních stat.zástupců 2 487,00 0,00 2 487,00

6171 Činnost místní správy včetně služeb a oprav 8 286,00 90,00 8 376,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 50,00 0,00 50,00

6320 Pojištění funkčně nespecifi kované 210,00 0,00 210,00

6409 Ostatní činnosti - nespecifi kované rezervy 650,00 0,00 650,00

OBJEM VÝDAJU po konsolidaci 27 236,00 10 248,00 37 484,00


