KUNRATICKÝ

zpravodaj

3/2009

Ulice k Verneráku před dokončením (foto Václav Chalupa).
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Slovo starostky
Vážení tená!i,
setkáváme se t sn p!ed prázdninami,
což je pro v tšinu lidí
nejp!íjemn jší doba
v roce, nebo" je #eká
dlouho o#ekávaná dovolená.
Ti z vás, kte!í #tou Kunratický zpravodaj
delší dobu, v dí, že pro m stskou #ást bývá
léto obdobím pom rn rušným, protože
doba prázdnin je v mnoha p!ípadech jediná možnost, jak provést r$zné v tší opravy
a úpravy, zejména ve škole a ve školce.

Mateřská škola
Jak jsme již psali d!íve, bude se na st!eše
MŠ b hem hlavních prázdnin m nit krytina a klempí!ské prvky. Dále bude t!eba
po!ídit vybavení do jedné t!ídy, protože se
kapacita MŠ o jednu t!ídu zvyšuje, a provést další menší opravy a úpravy. Celková
výše p!edpokládaných náklad$ z rozpo#tu
M% je cca 1350 tisíc korun.

Základní škola
V základní škole je t!eba rovn ž po!ídit
vybavení do jedné t!ídy, o kterou se kapacita
ZŠ navyšuje. Další nejnaléhav jší pot!ebou
je rozší!ení a zkvalitn ní školních pom$cek
(interaktivní tabule). D!íve byly tyto školní
pom$cky hrazeny ze státního rozpo#tu, poslední dobou se však státní p!ísp vek na n
postupn snižuje, a tak se stává Þnancování
školních pom$cek záležitostí obcí a m stských #ástí. Jako každoro#n se také v ZŠ
po#ítá s n kterými drobnými opravami.
P$vodn jsme po#ítali s tím, že výše uvedené náklady uhradí sponzo!i, developerské Þrmy p$sobící v Kunraticích, jejichž
p!i#in ním p!ibývají v sou#asné dob do
Kunratic stovky nových obyvatel v#etn
nezanedbatelného po#tu d tí. Hospodá!ská krize a další okolnosti ale zp$sobily,
že se p!ísp vky t chto Þrem minimáln
o n jaký #as odsunou a my si budeme muset prozatím poradit sami.

Golčova č. p. 28
(tzv. moštárna)
Již jsem vás informovala o tom, že
se chystáme tento objekt rekonstruovat

a z!ídit v n m sociální a skladové zázemí
zámeckého parku. Zárove& bychom rádi
zajistili, pokud to památková pé#e dovolí,
trvalý zdroj elektrické energie v blízkosti
altánu, kde se odehrává v tšina spole#enských akcí. Finan#n je stavba v p!edpokládané výši 2 miliony korun již zajišt na
díky dotaci Hl. m. Prahy, projektová dokumentace je rovn ž p!ipravena. Chybí
pouze zajistit stavební povolení, což – jak
doufáme – nebude problém. S realizací se
po#ítá ve 2. pol. letošního roku.

Golčova č. p. 24
(knihovna, mateřské
centrum, klub seniorů)
I na rekonstrukci podkroví tohoto objektu jsme získali dotaci Hl. m. Prahy ve
výši 4 miliony korun. Tato #ástka sice
nepokryje celou stavbu, ale rozhodn posta#í na hrubou stavbu. Vým nu krovu,
krytiny a oplechování. Na vnit!ní práce,
p!ípadn výtah, ješt uvolníme n jaké Þnance z vlastního rozpo#tu a v !íme, že
ur#ité úspory, které budeme moci p!evést
na tuto stavbu, vzniknou i na rekonstrukci
#. p. 28. Podkroví by m lo sloužit pro klubovou #innost. Nejvíce v úvahu p!ichází
rozší!ení prostor pro mate!ské centrum
(kterému jsou již stávající prostory t sné)
a kunratické skauty. Stejn jako u p!edchozího bodu platí, že je projektová dokumentace dokon#ena a že se pracuje na
po!ízení stavebního povolení.

Granty
Krom grant$, o kterých jsem psala minule, jsme podali žádost o grant ve výši
max. 200 tis. K# z Nadace Partnerství
„Strom života“. Na další dopln ní zelen
v Zeleném údolí pro jiné #ásti této lokality,
než pro které byla podána žádost o p!ísp vek HMP. Nadace nám však nevyhov la.
Grantové žádosti adresované HMP budou vyhodnoceny do konce #ervna, žádost týkající se projektu Centrum volno#asových aktivit na Vimperském nám stí
v zá!í.
P!ipravuje se i projekt fotovoltaické
elektrárny na st!eše ZŠ (granty Ministerstva životního prost!edí %R). Podání žádosti bude záležet na výsledku posouzení

projektu, na jeho náro#nosti, úsporách
apod.

Nový hrad
V letošním roce si p!ipomínáme 590 let
od úmrtí krále Václava IV. na Novém hrad
v Kunraticích. Z!ejm v souvislosti s touto
skute#ností uvedl %eský rozhlas Leonardo
velmi p kný po!ad „Hrady k!i#í o pomoc“.
Po!ad p!ipravila paní redaktorka Adriana
Krobová a musela jsem ocenit, jak fundovan po!ad p!ipravila i to, že se na problém
hradu snažila dívat ze všech možných hledisek. Z hlediska památká!$, ochrany životního prost!edí, archeolog$, vojenské techniky,
naší m stské #ásti atd. Po!ad nem l jen informa#ní charakter, ale v !ím, že byl i podn tem k jednání o prohlášení z!íceniny za
kulturní památku. Ur#it se k této iniciativ
p!ipojíme i my, i když to není po legislativní
stránce jednoduché. Kulturní památka musí
totiž vy#nívat alespo& ur#itou #ástí nad okolní terén, což v tomto p!ípad není spln no.
Slibuji, že se ke zmín nému po!adu vrátíme
n kdy p!íšt podrobn ji.

Rozpočtový výhled
na rok 2010
Informace o aktuálních záležitostech
musím uzav!ít pon kud neradostn . Dne
3. #ervna se konala sch$zka primátora Hl.
m. Prahy MUDr. Béma se všemi pražskými starosty. Byli jsme informováni
zejména o sou#asné Þnan#ní situaci Hl.
m. Prahy a o rozpo#tovém výhledu Prahy a jejích m stských #ástí na p!íští rok.
Stru#n shrnuto musíme po#ítat s tím, že
prost!edky na provoz naší m stské #ásti
budou v p!íštím roce o 6,5–8% nižší než
v roce letošním. D$vodem je samoz!ejm
globální ekonomická krize, jak o tom informuje také kolegyn ing. Alin#ová dále.
Za této situace se ukazuje, že jsme si v minulosti po#ínali pom rn prozírav , když
jsme vždy ponechávali ur#ité Þnan#ní prost!edky „na horší #asy“. Pevn v !ím, že
s takto vytvo!enou rezervou a p!i zavedení
ur#itých úsporných opat!ení p!íští rok p!ežijeme bez v tších problém$. Dále v !ím,
že každá krize musí n kdy skon#it.
Krásné léto vám p!eje
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Zastupitelstvo–Úřad MČ
Z ﬁnančního výboru
Hlavního města Prahy
Dne 25. kv tna nás
ing. Javornická, zástupkyn !editele Hl.
m. Prahy pro oblast
Þnancí na jednání
Þnan#ního výboru
seznámila se sou#asným dopadem sv toKunratický zpravodaj 3/2009

vé ekonomické krize na rozpo#et Hl. m.
Prahy.
Celkový výpadek da&ových p!íjm$ Hl.
m. Prahy #inil ke 30. dubnu 2009 p!ibližn 1,5 miliardy K#.
Tato situace nutí jak Prahu, tak i m stské #ásti ke zdrženlivosti p!i plánování
investic i dalších výdaj$.
Více se dopad krize na rozpo#et projeví až po 30. #ervnu, kdy platí da& z
p!íjm$ právnické osoby.
Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky
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Doprava
Pomalu se blíží ukon#ení stavebních
prací na rekonstrukci ulice K Verneráku.
Ta bude zprovozn na b hem #ervence.
Skon#ila i výstavba splaškové kanalizace
v regionu 13 a je nezbytné propojit p!e#erpávací stanici umíst nou v ulici Nad Rybní#ky u m$stku pod „r$žárnou“ s kanaliza#ní vpustí ve Vožické. Trasa propojení
povede ulicí K Šeberáku. Soub žn bude

Zastupitelstvo–Úřad MČ
provedena i oprava
této komunikace od
ulice Lišovické do
míst vzdálených asi
20 m nad m$stkem.
M la by být také
do!ešena
kone#ná
úprava
k!ižovatky
ulic K Šeberáku-Kunratická spojka. K!ižovatka bude !ízena
sv telnou signalizací a vybudují se odbo#ovací pruhy odd lené ostr$vky. Výše
uvedené stavební úpravy se neobejdou
bez uzáv ry této komunikace od #ervence
do poloviny !íjna. V sou#asnosti nem$žeme podat p!esnou informaci o zm n
trasy autobus$, ale p!edpokládáme, že
linka 165 se na kone#né u Šeberáku oto#í
a pojede zp t p!es Kunratice a Víde&skou
na Kunratickou spojku. Linka 114 se nem ní z výjimkou prodloužených spoj$ do
Centra Chodov. Návrh provozovatele také
ješt není znám.
Václav Chalupa, zástupce starostky
Velkoobjemové kontejnery budou
p!istaveny ve druhém pololetí
2009 takto:
Flora, Jana R#ži ky (u kotelny)
7. ervence, 8. zá!í, 10. listopadu
Zelené údolí
11. srpna, 6. !íjna, 8. prosince
Kunratice (u pošty, Ješt"dská)
7. a 21. ervence, 11. a 25. srpna,
8. a 22. zá!í, 6. a 20. !íjna,
10. a 24. listopadu, 8. prosince

Pokračování výstavby
splaškové kanalizace
V letošním roce bude dokon#ena výstavba ve!ejné splaškové kanaliza#ní sít
v regionu 13 Nad Rybní#ky a p!ibudou tak
3,3 km gravita#ních !ad$ z kameniny DN
300 a ve!ejné #ásti p!ípojek pro 192 objekt$. Celkem tato sí" dosáhne v Kunraticích délky tak!ka 20 km a po#et p!ípojek
se zvýší na 980. K tomu je t!eba p!ipo#ítat
i n kolik kilometr$ tlakových !ad$ a na n
napojených n kolik desítek tlakových p!ípojek vedených až na pozemky vlastník$.
V provozu bude také 6 #erpacích stanic
p!e#erpávajících vodu z níže položených
#ástí obce do nejbližší gravita#ní šachty
s následným odvedením do Levob!ežního
kunratického sb ra#e a jeho prost!ednictvím na Úst!ední #istírnu odpadních vod.
Krom ekologického dopadu této výstavby trvající v Kunraticích již od roku 1995
se jejím postupným dokon#ováním otev!ela cesta i k deÞnitivní úprav komunikací,
zapo#até rekonstrukcí v ulicích v okruhu
školských za!ízení a dále v ulicích K Libuši, K Šeberáku a K Verneráku.
Teprve potom si mohou ob#ané v t chto
ulicích oddechnout od nevýhod spojených
s touto rušnou výstavbou a pocítit vliv

rozhodující ob#anské vybavenosti, k níž
fungující inženýrské sít pat!í a ve vysp lém stát jsou samoz!ejmostí.
Výstavba kanalizace byla zapo#ata
v centru Kunratic, které je p!evážn v dosahu gravitace a postupn se p!esouvala
k okraj$m, které jsou v opa#ném sklonu.
Splaškové vody musí být proto p!e#erpávány z nejnižších míst (šachet) výtlakem
do nejbližší gravita#ní šachty, anebo dopravovány tlakovou kanalizací již od jednotlivých objekt$. Vše to samoz!ejm prodražuje výstavbu a komplikuje provoz.
Nejinak tomu bude i v posledních etapách výstavby ve!ejné kanalizace, které
se p!ipravují a mohly by být zahájeny
ješt v tomto roce, pokud budou poskytnuty investi#ní prost!edky. Je to etapa
Kanalizace IV zahrnující region 8 Nad
Šeberákem, region 12 Rakovka a region
11 a Víde&ská. Pojednáme krátce o každém z nich.

Region 8 Nad Šeberákem
V celé ulici Nad Šeberákem a také v ulici Úhlová, V Honu, v #ásti ulice Ke Knížce a V Jahodách bude tlaková kanalizace.
Každý objekt bude mít svou vlastní #erpací šachtu o obsahu cca 1 m² s #erpadlem
a p!íslušnou elektroinstalací.
Aby investi#ní náklady ob#an$ na tento
zp$sob likvidace byly srovnatelné s gravita#ním odvád ním, je sou#ástí ve!ejné investice i provedení stavební #ásti domovní
p!ípojky, tj. položení tlakového potrubí od
!adu v ulici až k #erpací šacht na pozemku majitele a osazení této #erpací šachty. Instalaci technologie hradí majitel ze
svých prost!edk$.
Gravita#ní kanalizace bude ve st!edním úseku ulice Na Knížce. K pozemk$m
s obytným objektem se provedou ve!ejné
#ásti domovních p!ípojek, tj. od !adu na
hranici pozemku v kanaliza#ní kamenin
DN 200. Domovní #ást p!ípojky je investicí majitele pozemku. Zahrnuje revizní
šachtu cca 1 m od plotu a p!epojení na
objekt.
P!edpokládá se i zrušení dosavadní odpadní jímky. Pokud na n kterých stavebních parcelách není dosud vybudován
objekt, vysazuje se pro budoucí p!ípojku
odbo#ka na !adu podle dispozic vlastníka
nemovitosti.

Region 12 Rakovka
Zahrnuje ulice U Rakovky, K Písnici,
V Rybníkách, Frydrychova, Víde&ská,
Hornická, Hutnická a Valcí!ská. S výjimkou krátkých ulic K Písnici, V Rybníkách
a #ásti Víde&ské, kde bude kanalizace tlaková, budou všechny nemovitosti odkanalizovány gravita#ní kanalizací.
Podle konÞgurace terénu budou splaškové vody svedeny do dvou sb rných
šachet (%S 7 p!i Hornické ulici a %S 8
p!i Frydrychov ). Odtud budou #erpány
3

výtla#ným potrubím do gravita#ní šachty
v ulici K Betáni.

Region 11 a Vídeňská
Jedná se o 3 objekty na rozhraní katastru
Kunratic a Kr#e (v#etn p!ipojení na ve!ejný vodovod), dále o 5 objekt$ výše p!i
Víde&ské (rovn ž s vodovodním !adem).
Jak bude výstavba postupovat? P!ed
zahájením každého z region$ budou ob#ané pozváni na ve!ejnou sch$zi s ú#astí
zástupc$ projekce, investora, zhotovitele
a M% Kunratice, kde jim bude poskytnut
podrobný výklad.
Po dobu prací budou #ásti ulic uzav!eny
pro automobilový provoz. Musí být ovšem
zachován bezpe#ný p!ístup pro p ší a také
možnost p!íjezdu vozidel záchranné služby, hasi#$, policie. Na uzavírky musí zhotovitel v#as upozornit všechny obyvatele,
pop!. s nimi domluvit oboustrann p!ijatelné podmínky (p!íjezd invalidních vozík$ apod.). Praxe výstavby je taková, že
se nejprve pokládá v celé délce ulice !ad
a pak se p!istupuje k p!í#nému p!ekopání
ulic domovními p!ípojkami.
Je žádoucí, aby napojení jednotlivých
objekt$ na !ad (tj. místo ukon#ení ve!ejné
#ásti p!ípojky na hranici pozemku, které
je p!edb žn stanoveno v projektu) každý
majitel up!esnil tak, jak to nejlépe vyhovuje jeho podmínkám napojení a také
z!eteln" ozna il (kolíkem, na podezdívce
plotu apod.).
Pro informaci uvádíme hlavní aktéry t chto prací. Investorem splaškové kanalizace
je Hlavní m sto Praha, zastoupené Odborem m stského investora, pro který inženýring provádí spole#nost Zavos, s. r. o., ul.
Fr. Kadlece 16, Praha Libe& (jednatel Ing.
Pavel P!ikryl, tel. 224 645 161, stavební
dozor investora Ing. Augustin Adámek, tel.
603 104 468). Projektantem je Pramak,
s. r. o., Kloboukova 9, 145 00 Praha-4 Roztyly (Ing. Luboš Mat jka, tel. 281 860 741,
777 818 636).
Zhotovitel bude vybrán po vydání stavebního povolení ve výb rovém !ízení.
Konzultace ve v cech p!ípojek splaškové kanalizace poskytuje Ú!ad m stské
#ásti Praha Kunratice (Ing. Doležal, tel.
244 102 220). Pr$b h prací je projednáván na kontrolních dnech, které se konají
každých 14 dní na ú!ad m stské #ásti.
Pokud mají ob#ané zájem #i pot!ebu
projednat n které v ci spojené s výstavbou, mohou se t chto kontrolních dn$
zú#astnit. Napojení obyvatel na ve!ejnou
kanalizaci, tedy vybudování domovní #ásti kanaliza#ní p!ípojky, je možné až po
úplném dokon#ení, zkolaudování a zprovozn ní ve!ejné #ásti kanalizace v celém
regionu. Podle stavebního zákona k tomu
ob#an pot!ebuje projekt a od stavebního
ú!adu územní souhlas. O podrobnostech
budou ob#ané v#as informováni.
Ing. Milan Doležal, CSc
Kunratický zpravodaj 3/2009

Společenská rubrika
Pod kování za blahop!ání zasílají
paní Pavla Hrubá, Libuše Nováková a pan
ing. Sjukri Rivai.
Pod kování. Tak nazvala svou báse"
paní Marie Rivai, spisovatelka a cestovatelka, která bydlí v Kunraticích. N#kolik
jejích prací jsme již na stránkách našeho
asopisu uve!ejnili. Pod#kování je sou ástí II. sbírky básní Pozdní vyznání z roku
2009.

Budeš-li p!íteli o sob
n kdy pochybovat,
zeptej se osam lého stromu,
pro# poko!en poryvy v k$,
z$stává š"astný
ve své vznešenosti.
Naslouchej pozorn
šelestu padajícího listí
za krásu
každého nového pu#ícího kv tu.

Dobrý !lov k ješt# žije aneb v nouzi poznáš p!ítele. V dob# Þnan ní krize je
nutno p!ehodnotit priority, seškrtat výdaje a nebýt optimistou v o ekávání p!íjm$.
Objeví-li se v takovéto situaci lov#k, který
organizaci sdružující lidi s t#lesným postižením daruje Þnan ní obnos, jsme sv#dky
zázraku. Naše pod#kování za zcela ne ekané gesto a p!ání všeho dobrého pat!í Vám,
vážená paní Ilono Kepková z Kunratic.
J. Novotná, p!edsedkyn# MO Svazu TP v %R

Školství
ZUŠ Kunratice Flora
Škola se snaží o co nejlepší výsledky
v oblasti výtvarného um ní, v oborech divadelním, tane#ním a hudebním. Z velkého
množství rozli#ných cen v letošním školním roce vybíráme namátkou jen n které.
Mladí herci skupiny Hele získali v krajském kole sout že Stod$lecký píse#ek pod
vedením paní u#itelky Hany KrobotovéDoulové 1. cenu za p!edvedení hry Arnošta
Goldßama Zkouška. Divadelní p!edstavení našich žák$ pat!í již nezastupiteln na
p!ední místa pražské amatérské scény. Žáci
tane#ního odd lení si díky své um lecké
vysp losti p!ivážejí jen ta nejlepší ocen ní. Mladší skupina Švih pod vedením paní
u#itelky Evy Velínské zvít zila v krajském
kole sout že tane#ního oboru s postupem

do celostátního kola. Cenu poroty v sout ži
Tancujeme pro radost získala paní u#itelka
Simona Janatová za choreograÞi tanc$ Elce
pelce a Na Svatého Jána. Sout žnímu klání
neunikl ani hudební obor. Folklórní soubor
Hájí#ek, vedený po mnoho let zkušeným
panem u#itelem Ji!ím Janouškem, p!ivezl
z celostátního kola sout že ZUŠ Hra na
lidové nástroje v Kyjov první cenu. V celostátním kole sout že ve h!e na dechové
nástroje ve Vysokém Mýt nás reprezentovaly dv mladé dámy. Klarinetistka Anna
Smutná za doprovodu vynikajícího pedagoga pana Kamila Doležala a ßétnistka
Denisa Geisslerová se svým vyu#ujícím
panem Petrem Grauem. Ob sle#ny ve
svých kategoriích zvít zily. Cenu poroty za
klavírní doprovod získala naše mladá kolegyn Markéta Cibulková.

Mezi mnohé úsp chy p veckého dív#ího sboru Pražská kantiléna posledních let
pat!í i ten letošní z mezinárodní sout že
Slovakia Cantat. Sbor se stal vít zem ve
všech vypsaných kategoriích. Odvezl si
dom$ zvláštní cenu za dramaturgii sout žního programu a cenu za hlasovou
kulturu. Za nejlepší dirigentský výkon
byla ud lena cena naší mladé dirigentce
paní Lee Esserové.
Tyto skv lé výsledky by nebyly možné bez kvalitního a ob tavého pedagogického sboru. U#itelé, sami výborní
um lci, p!edávají svým žák$m nejlepší
odborné a um lecké zkušenosti. Uvedenými výsledky vyzdvihují naši školu
mezi ty nejlepší.
Romana Procházková-Kuli ová,
zástupkyn# !editele
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18. dubna
Skautské divadlo
Kost j nesmrtelný nikomu nic nedaruje, nezná žádný vd k. I svého nebohého
osvoboditele Fjodora Tugarina rozseká
na kousky a hodí v sudu do mo!e. S nikým se nemaže ani Baba Jaga. Napíchne
vaši hlavu na k$l ani se nenad jete. Jak to
v pohádkách bývá, nakonec ale vše dob!e
dopadne a str$jci zlot!ilých úklad$ se se
zlou potáží a láska podložená vytrvalostí
zvít zí.
Starou ruskou lidovou pohádku Marja
Morevna z knihy Krása nesmírná (dnes
asi pro dítka spíše nevhodný zabijácký
horor) upravily pro skautské herce Martina Havlí#ková a Tereza Hrušková. Následovalo mnoho zkoušek, výroba kostým$,
kulis a všeho pot!ebného.
18. dubna odpoledne zazn l t!ikrát zvonec v napln ném velkém sále sokolovny.
Otev!elo se okénko malého dome#ku p!ed
oponou a vyprav # Jaroslav Maštalí! nás
uvedl do pohádky.
Rozev!ela se opona. Hlavní hrdina
Fjodor Tugarin v podání Pavla Brodila
za#al rozehrávat p!íb h. Nejd!íve udal
za manželky Orlovi, Sokolovi a Krkavcovi z pta#ích carství své t!i sestry. Pak
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se vydal pro nev stu vlastní. Marju Morevnu, Marii Krejbichovou. Vyvolená nebyla žádná pu"ka, ale udatná vále#nice,
mrtvol nep!átel za sebou nechávala hromady. Jak bylo též na scén realisticky
znázorn no. Fjodora si ihned oblíbila, on
op toval a byla svatba. Líbánky netrvaly dlouho. Manželka odjela zase n kam
n koho mordovat. P!ed rozlou#ením muží#kovi zakázala vstup pouze do jedné,
jedinké komnaty.
Jak je u lidí zvykem, co se jim zakazuje,
d lají nejrad ji. Fjodorovi zv davost nedala. Otev!el zapov zenou komnatu. V !et zech tam úp l žízní úhlavní nep!ítel jeho
milované, strašný Kost j nesmrtelný v podání Karla Jane#ka. Ten vyškemral na Fjodorovi dv v dra vody. Po napití zp!etrhal
okovy a jako výraz dík$ mu vzáp tí unese
milovanou ženušku. Co naplat, chybi#ka
se vloudila, je nutno putovat do Kost jova
paláce. Cestou postupn neš"astník potká
své t!i pta#í švagry, se kterými pohovo!í
o problému. Daruje jim dopl&ky ze svého
od vu, které v nouzi poslouží z#ernáním
jako varovné signály. Fjodor je švagry
recipro#n vybaven dobrou pohádkovou
pom$ckou. Šátkem, který dle zp$sobu
použití staví nebo bo!í železný most p!es
ohnivou !eku.
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Kone#n jsme v zámku zloducha. Kost j
není doma, a tak si Fjodor Marju odveze.
Když se Kost j se vrátí, Marja nikde. Po
konzultaci s kon m se za nimi vydá, lehce
je dohoní a Marju mu sebere. Díky staré
známosti to tentokrát Fjodorovi projde.
Ten si ale nedá !íct. Op t se vrátí do paláce
a Kost jovi za jeho nep!ítomnosti Marju

Kostěj nesmrtelný (Karel Janeček)
se s nikým nemaže (foto my).
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sebere znovu. Tentokrát se zloduch opravdu naštve. Uprchlíky op t dohoní a únosce rozseká na kousky nahází do sudu. Se
sudem šup do mo!e. Nyní se ale projeví
moudré Fjodorovo rozhodnutí dob!e své
sestry provdat za Orla, Sokola a Krkavce.
Darované dopl&ky Fjodorova od vu jim
z#ernají. Nezaváhají. Najdou sud a Fjodora s pomocí živé vody op t postaví na
nohy. Jako p!ídavek mu poradí, jak na
Kost je. Ukrást prašivé h!íb Baby Jagy
z chýše za ohnivou !ekou. Dnes bychom
!ekli zmocnit se superkon . Ohnivá !eka
je p!ekonána bleskovou výstavbou železného mostu p!edepsaným máchnutím
šátku od švagra Orla. Tak m$že Fjodor
lstiv vstoupit do služeb Baby Jagy, Martiny Havlí#kové, s cílem zcizení prašivého h!íb te – super dopravního prost!edku.
Baba Jaga se naopak t ší, jak jeho hlavu
napíchne na poslední prázdný k$l v plot .
Do služby je p!ijat. Ve zkušební lh$t t!í
dn$ musí hlídat kobyly, které baba navádí,
aby se rozeb hly a hlída# je již nedostal
zpátky do ohrady. Jenomže cestou k bab Fjodor vykonal dva dobré skutky a ty
te' ponesou ovoce. Zámo!ský pták Terezy Hruškové a v#elky V#elí máti Lucie
Zounkové babiny úklady zma!í. Fjodor se
po spln ní úkolu schová a ukradne v p!íhodném okamžiku prašivé h!íb v podání
Pavla Jane#ka. To jej p!eveze p!es ohnivou !eku. Baba si to nechce nechat líbit,
nasedne do stoupy a hurá na most. Jenomže op tovným vhodným použitím šátku
od švagra Orla most zmizí, baba spadne
do ohnivé !eky a upe#e se.
Rychle za Marjou do Kost jova paláce
pot!etí. Ten op t není doma a tak honem
pry#. Kost j za nimi, ale jeho k$& je již
k pronásledování skeptický, nebo" prašivé h!íb je jeho výkonn jší bratr. Uprchlíky sice doženou, ale superh!íb vyhodí
zadními, zasáhne Kost je a zloduch bídn zhyne. Konec dobrý, všechno dobré.
Manželé Tugarinovi Fjodor a Marja mají
kone#n pokoj.
Záv re#ná d kova#ka skautských aktér$ klasického hororu z Krásy nesmírné.
Copak nám skautští divadelníci p!ipraví
nap!esrok?
(my)

Jaro ve Tvrzi Kunratice
Jarní m síce duben a kv ten nenechala
samoz!ejm bez povšimnutí spole#nost
Avethorn, pravidelná organizátorka spole#enského ruchu v areálu Tvrz Kunratice.
O Velikono#ní sobot a ned li, 11. a 12.
dubna, oživily bývalý hospodá!ský dv$r
Velikono#ní trhy. Rozli#né stánky nabízely lidovou tvorbu. Pomlázky, kraslice, zají#ky, ku!átka, !ezané kv tiny. Nechyb ly
ani výrobky z korálk$, kovu i kamen$, batikované oble#ení, keramika, hra#ky nebo
košíky. Pan sklá! m l ve svém stánku
k dispozici ho!ící kahan a na požádání vyrobil i n co podle vašeho p!ání. V d tské

Do Tvrze Kunratice přišlo jaro (foto Petra Hilmarová).
dílni#ce bylo zase možné vyto#it vlastní
hrnek nebo vymalovat keramické vají#ko.
Sluní#ko po oba dny p!íjemn h!álo, malí
a velcí návšt vníci proudili ve zna#ném
po#tu neustále sem a tam. D ti nemohly opomenout osv d#ený skákací hrad, na
konci aleje stánk$ s kunratickým zámkem
v pozadí vyhrávali muzikanti skupiny Pod
altánem. Nechyb lo ani n co na zub. Slaného, od masa #i sladkého. Grilovaná ku!ata, steaky, trdelník nebo bramborák. Po
hostin p!ichází žíze&. Lé#ila se medovinou, pivem #i nealkem.
Areál Tvrze nez$stal pustý ani v kv tnu.
Ve st!edu 6. odpoledne se slavily Pribiná#kovy narozeniny. Mnoha generacím
d tí známý smetanovo-tvarohový krém
Pribiná#ek totiž dovršil kulatých 55 let
od zahájení výroby. T!i animáto!i d tem
p!ipravili spousty bláznivých tane#k$, her
a písni#ek spolu s pln ním r$zných úkol$.
Jezdilo se na malém kole#ku, hrál minigolf, sout žilo o titul nejlepšího tane#níka.
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Všem d tem pak na rozlou#enou v noval
maskot Pribiná#ka tašku plnou dáre#k$.
16. kv tna odpoledne p!ivítala Tvrz
Sbor dobrovolných hasi#$ Kunratice.
Tentokrát se nejednalo ani tak o zábavu,
jako spíše o pou#ení. Že u hasi#$ nikdy
nevíte, se mohli návšt vníci p!esv d#it
již na za#átku. Odpoledne za#alo s dvouhodinovým zpožd ním, nebo" slíbená
vyproš"ovací technika a záchranka byli
v opravdové akci. O ztrát #asu se ale
hovo!it nedalo. P!ítomní si d$kladn prohlédli vystavené hasi#ské vozy a zeptali se
hasi#$ mimo akci na všechno, co je zajímá. Vyproš"ování cestujících z vozidla po
dopravní nehod pak bylo p!edvedeno se
vším všudy. Houkání, vyst!ihování ran ných z havarovaného auta, jejich ošet!ení
a odvoz sanitkou. Samoz!ejm nechyb l
ani doprovodný program s ob#erstvením.
Hasi#i pak na záv r p!edali návšt vník$m sponzorské dáre#ky od Þrmy Rescue
a Odborového svazu hasi#$.
(my)
Kunratický zpravodaj 3/2009
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Od Ohrady k Borovíčku (foto my).

25. dubna
Třicítka Otvírání studánek
„TJ Sokol Kunratice a SPHV Regionální klub Prahy 11 si Vás dovoluje pozvat
na XXX. ro ník Otvírání studánek v Kunratickém lese.“ Následuje datum sobota
25. dubna 2009 ve 13 hodin a obvyklé
shromaždišt ú#astník$ u kostela Svatého Jakuba Staršího v Kunraticích. Úvodní
text z plakátu pokra#uje dlouhým seznamem toho, kam dojdete a co se dozvíte.
T!icet let je slušná tradice. Pokud je
nádherné slunné odpoledne jako letos, najdete u kostela p!ed zahajovacím slovem
a n kolika úvodními skladbami tane#ního
orchestru ZUŠ Na Popelce docela slušnou
sešlost studánká!$. N kte!í svou ú#ast již
po#ítají v desítkách, jiní jsou zde poprvé.
Nejmenší ješt sladce vychutnávají sv$j
popolední spánek v ko#árku, ale n jak
se za#ít musí. Zahájení, n kolik pokyn$
a paní Hrušková dává pokyn k odchodu.
Stanovišt st!ídá stanovišt . Odborné
p!ednášky o lese, geologii nebo historii obstarávají ti d!íve narození, hudební
a drobná dramatická vystoupení zase ti
narození docela nedávno. Jsou nenápadn vedeni z povzdálí svými u#iteli, kte!í
Kunratický zpravodaj 3/2009

v nují, jak je tomuto povolání souzeno
a nedocen no, sv$j volný #as nám všem.
Putování jarním lesem je dlouhé asi #ty!i kilometry a kon#í tradi#n za!íkáváním
vod a recitací u studánky Václavka. Minulých t!icet let ale bylo také zni#ující
pro v tšinu studánek v našem lese. M$že
se klidn p!ihodit, že nebude dlouho trvat a ze studánek jako takových z$stane
pouze název jarní procházky. Protože si
ale povídání na jednotlivých zastaveních
zaslouží v tší pozornost, vrátíme se k nim
podrobn ji i v dalších #íslech našeho #asopisu. Za#ínáme v tomto #ísle #lánkem
Jak rozeznít strom.
(my)

ny sdružení. P!edevším ale spole#n strávili ve#er plný d tského smíchu a radosti.
Bohužel letos nep!ijeli na kus !e#i a na
kontrolu bezpe#nosti ohn místní dobrovolní hasi#i, nebo" vyjížd li ke t!em požár$m a nás tedy nestihli. Ale nevadí, jinde
byli užite#n jší, a to je dob!e. Celá akce

30. dubna
Slet čarodějnic u Šeberáku
Stejn jako v letech minulých po!ádalo i letos Ob#anské sdružení podnikatel$
Kunratic u p!íležitosti oslav Filipojakubské noci pálení #arod jnic. Na louce u Šeberáku se slétlo rekordních sto malých
i v tších #arod jnic a #arod j$. Utkali
se v souboji o nejorigináln jší masku
a v mnoha dalších kláních. P!išlo však
i bezpo#et dalších d tí a dosp lých. Krom táboráku, opékání bu!t$ a ob#erstvení
si užili dalších sout ží, p!ipravených #le6

Slet vrcholí (foto Michal Sviga).
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se vyda!ila také díky našim kunratickým
sponzor$m. Spole#nostem Himmax, prodejna plyšových hra#ek, Pekárna ve Tvrzi,
Pizza do krabice, D tský d$m, Kunratické
papírnictví, Drogerie Dana Kocourková,
Princ-Bohumil Roubí#ek a také (eznictví
pana Dolejše. Ješt jednou bychom jim
rádi touto cestou pod kovali za ochotu
a vst!ícnost a už nyní se t šíme na spolupráci v roce p!íštím.
Iveta Hr$zová

5. května
Beseda ve škole
Obvyklou vzpomínku na kv tnové dny
1945 uspo!ádala radnice spole#n s kunratickou základní školou ve výro#ní den zahájení Pražského povstání 5. kv tna. Žáci
devátých t!íd práv toto období probírají
v d jepise a tak bylo, nejen pro n , velmi
pou#né setkání s vále#nými veterány v budov školy. Generálmajorem Rudé armády
Petrem Brochem, podplukovníkem Jakubem Matulíkem a podplukovníkem Ivanem
Maurerym. Gmjr. Broch musel již ve v ku
naslouchajících bojovat v partyzánském
oddíle, prošel boji v Dukelském pr$smyku a ve zdraví se do#kal konce války. Jeho
vojenská vyznamenání jsou po#etná, pestrá
a hodn vysoká. Pplk. Jakub Matulík zase
sloužil v devadesátých letech v zemích
bývalé Jugoslávie, kde dohlížel na pln ní
mírových podmínek znep!átelených stran.
Pplk. Ivan Maurery v devadesátých letech
až ve vzdáleném Mosambiku usiloval o totéž. Po krátkém vypráv ní host$ se rozvi-

nula beseda. Žáci dostali od pana u#itele
líste#ky, a tak mohli bez zábran napsat co je
zajímá, aniž by se museli ostýchat, jak by
se jist stalo p!i b žné výzv „kdo se chce
na n co ješt zeptat“?
Dotaz$ byla p kná !ada a nutno uznat,
že všichni p!ítomní byli zájmem patnáctiletých p!íjemn p!ekvapeni. Názory padaly r$zné, leckterého historika nebo politika by asi dost udivily.
Ú#astníci besedy všech v kových kategorií pak spole#n položili kv tiny u památníku ob tí na místním h!bitov . (my)

12. května
Běh naděje
Druhý ro#ník sportovn humanitární
akce p!ipadl na úterý 12. kv tna 2009.
B h nad je voln navazuje na B hy Terryho Foxe z období 1993–2007. Nejedná
se o sout ž. Ú#astnit se m$že každý ch$zí, b hem, na vozíku, s ko#árkem nebo se
psem. Podle chuti a možností.
Kunratický zámecký park byl v pohybu
již od rána. Od p$l desáté do jedné hodiny
odpolední probíhaly školní b hy. Hlavní
b hy pro ve!ejnost se pak konaly postupn mezi #tvrtou a šestou hodinou odpolední. B žecké pole bylo pestré. Jednotlivci
všech v kových kategorií obou pohlaví.
Fotbaloví dorostenci Slovanu Kunratice
v modrých dresech p!ib hli rovnou ze
h!išt . Všichni b žci si odnášeli diplomy
a drobné dárky, nechyb lo malé ob#erstvení. %as ubíhal, kasi#ky se plnily pen zi

na výzkum rakoviny. Díky 370 b žc$m
a ostatním neb žc$m vynesl letošní ro#ník
13533 K#. O deset tisíc K# více než loni.
V parku se ale pouze neb halo. D ti m ly
po celý den k dispozici lanové centrum
a malí zájemci, odborn uvázáni k pravému horolezeckému lanu a pat!i#n jišt ni,
putovali do výšky. Od p$l #tvrté odpoledne dotvá!ela dobrou náladu country skupina Lovci mamut$. O páté hodin p!idalo
harmoniká!ské duo Martina Kašpara staropražské písni#ky z prost!edí prvorepublikových H!íšných lidí m sta pražského
policejního rady Vacátka. Místní chovatelé
zase u altánu uspo!ádali drobnou výstavku
domácího zví!ectva. D ti si pohladily králíka, malí i velcí mohli obdivovat n kolik
plemen holub$ nebo si zblízka prohlédnout živou perli#ku #i malé hrdli#ky. Divadelní spole#nost Vysmáto pak nejmenším zahrála pohádku o %ervené Karkulce
v novodobém provedení se zp vy, loutkami, hrou na trubku a kytaru. Starší kamarádi mohli získat jízdou ve spleti dopravních zna#ek a vypracováním barevného
zkušebního testu d tský !idi#ský pr$kaz.
Velkému zájmu jako obvykle neunikla Záchranná brigáda kynolog$ Praha se
svými chytrými #tvernohými p!áteli, kte!í
p!edvedli návšt vník$m své um ní. Zdravotní asistence B hu nad je byla v režii o.
s. Rescue Pardubice. Úterní krásné po#así
bylo jako na objednávku, a tak kdo p!išel,
neprohloupil. Pomohl dobré v ci a ješt se
pobavil.
(my)

Lanové centrum bylo v provozu celý den (foto my).
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Divadlo v parku
Jednoduchý a srozumitelný název, který
skrývá složité a náro#né p!ípravy. Jelikož
se divadlo koná pod širým nebem, dostává
jednu z hlavních rolí po#así. To se chová
rozmarn a náladov jako nafrn ná herecká hv zda. A spokojenost divák$ se p!ece
jen odvíjí také od toho, jak kvalitn svou
roli sehraje. Sobotního rána 23. kv tna musely bolet krky všechny ty, kte!í se podíleli na p!ípravách. Od neustálého vzhlížení
k oblak$m. Bylo sice po páte#ní vydatné
zálivce p!íjemn , mrá#ky se pouze honily,
ale co kdyby znovu za#alo. Ru#i#ka hodinek se neúprosn posouvala k desáté.
Do parku sm !ují s doporu#enými dekami v podpaží ke t!em velkým kovaným
vrat$m v parkovní zdi první diváci. Od
autobus$ Gol#ovou rodiny p ší, pojízdní
od aut odložených do#asn do okolních
ulic. Ješt #ervené razítko s komárem
Markéty Vydrové na ruku a dovnit!. Pro#
to? No aby se mohlo tam i zpátky. Jeden
velký kámen padl k zemi. Výbuch návšt vnosti se konat nebude. Tak te' ješt to po#así. Sluní#ko se nejd!íve trochu
zdráhá. Pak za#íná svými paprsky pomalou#ku polehou#ku hladit stále v delších
#asových úsecích. Po ob d si ponechá
pouze nejlepší kulisu, modrou oblohu.
Inu nevyzpytatelná um lecká hv zda.
P!edstavení st!ídá p!edstavení. Na otev!ené scén i pod malým šapitó. Trojice
t!ímetrových loutek projde po t!etí hodin
dokonce p!ímo mezi diváky. S velkým
smr"ákem v #ele.
Nejmenší musejí vybojovat vnit!ní boj,
zda se mají nebo nemají bát. A nebo pokud
se bát, jak dlouho. Vystoupení herc$ prolíná doprovodný program. Lezecká st na,
ková!ská výhe&, jízda na koni #i s ko&ským
povozem. Pokud má n který z malých návšt vník$ chu" k drobnému um leckému
kr$#ku, pomohou stole#ky od soused$ ze
ZŠ Ružinovská Kr# a Campanus Praha 11.
Jenomže nejen um ním živ je #lov k. N co
tuhého a tekutého do žaludku je umožn no
pat!i#nými službami také. %as plyne. Odbíjí pomyslná pátá odpolední.
U#itel hudby, pan Jaroslav Uhlí! za#íná
Hodinu zp vu. Zkoušení žáci um jí, nikdo nepropadá. Odpoledne se neúprosn
chýlí ke konci. Ješt pohádka a pan Zden k Kor#ian z Brna v šapitó. Za#íná se
pomalu smrákat, rodiny s d tmi odcházejí
dom$. Na louce se p!eskupuje nábytek,
nebo" ješt vystoupí Trio Ivana Hlase.
Pro velký úsp ch p!idává n kolik skladeb a p!ítomní rozši!ují obsah programu
tancováním. Moderátor Divadla v parku
Karel Zima p!edává pam tní knihu hlav zda!ilého po#inu Janu Andeltovi. To
aby se n co podobného objevilo i p!íšt .
Nebo" se povedlo. Stovky návšt vník$
p!ipomn ly, že kunratický zámecký park
ob#as tak moc velký není.
(my)
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Jeviště otevřené scény Divadla v parku
pohledem diváků (foto ing. Jaroslav Vrba).

„Tam to bude“, velí Jan Andelt (vpravo),
otec Divadla v parku (foto my).
8

Jaroslav Uhlíř vyučuje hudbu
(foto ing. Jaroslav Vrba).

Třímetrové loutky na pochodu
(foto ing. Jaroslav Vrba).

Hlediště otevřené scény Divadla v parku pohledem
účinkujících (foto ing. Jaroslav Vrba).
9
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Kulturní a společenské akce – ohlédnutí
jsou odm!n!ni kv!tinami a velkým potleskem. Ješt! skladba navíc, p i které se
orchestr pomalu lou"í s diváky a p ítomné dámy dostávají po dvou karaÞátech.
Ješt! jednou potlesk pro orchestr. Složený nejen z profesionálních hudebník&,
ale i vysokoškolských student&, u"itel&
um!leckých škol, provozního editele divadla a ú"etního.
(my)

1. června
Dětský den
na Oranžovém hřišti
Oranžové h išt! v Zeleném údolí slouží
díky nadaci $EZ jeho nejmenším uživatel&m již od podzimu. Letošní Den d!tí
byl dobrou p íležitostí využít h išt! a jeho
okolí pro uspo ádání odpoledne se sout!žením, malováním nebo lezením pro

p edškoláky. A protože máme v Gol"ov!
ulici odbornice na práci s t!mi nejmenšími
v Domu pro motýlky spolu se Sokolkami
místní jednoty, využila radnice jejich zkušeností. Rozestav!ly se židle a stole"ky,
položily k ídy a kuželky na chodní"ek
u h išt!. Na p ilehlé lou"ce nalezl své
uplatn!ní prolézací tunýlek. Sout!žení mohlo za"ít. Po 16. hodin! postupn!
p icházely se svým doprovodem d!ti ze
Zeleného údolí. Samy nebo s pomocí maminek a tatínk& porážely kuželky, malovaly k ídou na zem, prolézaly tunýlkem.
Samoz ejm! využívaly i r&zné konstrukce
Oranžového h išt!. Maminky z Domu pro
motýlky uspo ádaly také b!h kolem louky
pro p ítomné malé sout!žící. Kdo sout!ží,
zaslouží i ceny. Ty vydávala osobn! z košík& na lavi"ce paní starostka.
(my)

Ladislav Glaser uvádí název další
skladby (foto my).

17. května
Akordeony ke Dni matek
Odpolední slune"ní paprsky zalévají
vysokými okny velkého sálu kunratické
sokolovny cvi"ební plochu upravenou na
hledišt!. Je krátce po šestnácté hodin!
v ned!li 17. kv!tna. Zástupce starostky
pan Chalupa vítá svým úvodním slovem
návšt!vníky a ú"inkující koncertu ke Dni
matek. Mikrofon p ebírá dirigent Ladislav
Glaser a zahajuje vystoupení Pražského
akordeonového a klávesového orchestru
Prako Vltavou Bed icha Smetany. V neobvyklém provedení deseti akordeon&,
klávesovým nástrojem a bicími.
Hudební t!leso na podiu je mladé, p!t
žen a dev!t muž&, v!kový pr&m!r kolem
25 let. Taktovku ob"as p evezme Jaroslav
Brabec, dochází i na akordeonové sólo
Františka Tomáška. P&sobivá p edehra
k ope e Leonarda Bernsteina Candide je
pro vystupující jako složená na míru. Následuje výb!r z muzikál& West Side Story
stejného autora i ukázky známých melodií dalšího velikána tohoto žánru Andrew
Lloyda Webera. Velkým sálem zn!ly
i skladby latinskoamerických autor&.
Záv!r koncertu tvo í známé dílo Glenna
Millera M!sí"ní serenáda. Ú"inkující

Dětské odpoledne na Oranžovém hřišti (foto my).

Kulturní a společenské akce – pozvánka
28. června
85 let kunratického fotbalu
Fotbalový oddíl Slovan Kunratice poádá v ned!li 28. "ervna odpoledne od
13³° hod do 18³° oslavy 85. výro"í založení v roce 1924. Je p ipraven bohatý
program pro d!ti i dosp!lé. P ij#te na
Kunratický zpravodaj 3/2009

naše h išt! ve Volarské ulici vedle kunratické sokolovny.

Zrození Slovanu
Kunratický fotbal slaví úctyhodné 85.
narozeniny. Zalistujme ve vzpomínkách
Františka Ebra na prvopo"átky Þalových
barev. „Kopaná byla v $SR nejoblíbe10

n!jším sportem, a tak nebylo divu, že ve
dvacátých letech rostly fotbalové kluby
jako houby po dešti.
I v Kunraticích byl založen roku 1922
klub SK Kunratice. Ten se ale rozpadl,
nebo% chyb!ly peníze. Muselo se po"kat
do roku 1924, kdy vznikl SK Slovan
Kunratice. Je nutné íci, že dobrý fotbal

Kulturní a společenské akce – pozvánka
byl v Kunraticích již od samého po"átku.
Hrálo se "ist! amatérsky, ale i tak museli být v klubu n!kte í mecenáši. Nebylo
jich mnoho. Nap íklad pánové Dob anský, Klíma. P edsedou oddílu byl zvolen
pan Chuchla, ve výboru zasedali tehdejší tajemník obce pan Dufek, pánové Vorel, Vobo il, Jenšovský, Petrák, H ebejk,
Krotil, Kruliš, Ebr a jiní.
M&j otec i matka kunratickému fotbalu
propadli. Bylo to ostatn! i jejich vyžití.
Po každém zápase se ke spole"né zábav! scházeli hrá"i i p íznivci. Otec se zapojil do práce výboru a jeden "as d!lal
i správce h išt!.
Matka p i zápasech prodávala na h išti
pivo a cukroví. Za to dostávali týdn! od
klubu 10 K". N!kdy ani to ne, protože
klub nem!l peníze.“
(my)

17.–20. srpna
Kinobus ročník 2
Kinobus. Putovní letní kino, které promítá z upraveného autobusu na nafukovací plátno, p ijede do Tvrze Kunratice již
podruhé. P edstavení se budou konat od
pond!lí do "tvrtka 17 až 20. srpna. Se za"átky po setm!ní ve 20,45. Letos budou
"ty i ve"erní promítání, tedy o jedno více
než loni. Co se bude promítat? 17. srpna
Nestyda, 18. Tobruk, 19. Post ižiny a 20.
Bobule.
Minulý ro"ník navštívilo malý Þlmový
festival v Kunraticích 1050 divák& a svým
zájmem o toto kino jsme se umístili v pomyslném celopražském porovnání na druhém míst!. Jen o n!kolik stovek divák&
mén! než na Opatov!. Když porovnáte
po"ty obyvatel Jižního m!sta a Kunratic,
byl u nás zájem obrovský.
Redakce

Kinobus
Film v pohybu
Od 17. června do 13. září
vám budeme promítat
na 23 místech v Praze a okolí.
Začínáme po setmění mezi
20.15 a 21.45 hodin.
Promítané filmy
• Tobruk
• Nestyda
• Román pro ženy
• Venkovský učitel
• Anglické jahody
• Postřižiny
• Bobule
• Sněženky a machři
• Sněženky a machři po 25 letech
Informace o programu naleznete
na www.dpp.cz
HŮRKA

Zajímavosti
Jak rozeznít strom
Dlouhý had ú"astník& t icátého ro"níku Otvírání studánek se na zastávce u Boroví"ka
pomalu m!ní v kruh. Ve svém st edu uv!zní

Jak rozeznít strom (foto my).

Toníka Krejbicha se stojanem a houslemi,
paní Hruškovou s mikrofonem spole"n!
s jejím sousedem Janem Baptistou Špidlenem (1967). Mistrem housla em, který v otcov! díln! p icházel od d!tství do styku se
smy"covými nástroji, hudbou a d evem. H e
na housle se u"il od p!ti let. Základ&m housla iny se nau"il v n!meckém Mittenwaldu,
kde jeden rok navšt!voval Mezinárodní
housla skou školu. Po návratu pokra"oval
v u"ení u svého otce. Vynikal i ve sportu.
1983–4 byl "lenem národního reprezenta"ního družstva windsurÞngu a v 90. letech
pat il k "eské špi"ce na snowboardu.
V íjnu 2003 dosáhl Jan Špidlen svého dosud nejv!tšího úsp!chu. Zú"astnil se s dvojicí houslí jubilejního 10. ro"níku mezinárodní sout!že Triennale v italské Cremon!.
M!st!, kde vytvá el housle mistr nad mistry
Antonio Stradivari. Jan Špidlen zde získal
jak 1., tak i 2. cenu. Dv! další ceny pak díky
nejvyššímu bodovému ohodnocení sout!že
za zvuk i za práci. Navíc zvláštní cenu polského housla ského svazu pro nejlépe zn!11

jící housle. Tento úsp!ch nemá obdoby. Prý
se dosud nestalo, aby jeden housla získal
najednou tolik ocen!ní.
Jan Baptista Špidlen používá ke stavb! houslí i prvky, které známe ve spojení
s výrobky leteckého "i kosmického pr&myslu. Titanový šroub uvnit krku houslí,
uhlíková výztuž ímsy. Do všeobecného
laického pov!domí se ale dostaly modré
housle virtuose Pavla Šporcla. Jak vznikly? Na tuto otázku Jan Špidlen odpov!d!l následovn!. „Celá staletí se vytvá ejí
housle po ád dokola tém! ve stejné barevném provedení. Tak m! napadlo vyrobit n!co jiného. Vybo"ení z konvence
vzniklo ve spolupráci s Pavlem Šporclem,
který od "ervence 2006 modré housle
vlastní a využívá je p i své um!lecké "innosti.“ Kunratický housla dále vypráv!l
o tom, jaké druhy d eva se p i vytvá ení
houslí používají nebo z jakých stanoviš%
strom& je d evo nejlepší. Poté patnáctiletý
Toník Krejbich zahrál na housle n!kolik
ukázek.
(my)
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Zajímavosti/Kunratická příroda
Nuselská radnice
v novém
Ten, kdo se cht!l dostat v pr&b!hu dvacátého století z Kunratic do Prahy, tedy
z vesnice do m!sta p ed otev ením metra
C v roce 1974, nemohl minout budovu Nuselské radnice v Táborské ulici. Autobusem
na Ka"erov, pak tramvají "íslo 14 kolem
radnice p es Nusle na Václavské nám!stí.
Pod Nuselskou radnicí se již dalo „v Praze” nakupovat to, co v Kunraticích možné
nebylo. Na radnici samé obyvatel Kunratic
vy izovali a dodnes vy izují mnohé ú ední
záležitosti. A d íve do patra po schodech,
žádný výtah. Za"átkem dubna tohoto roku
se historická budova p edstavila v novém
hávu. Vnit ní prostory byly ke stému výro"í kolaudace budovy roku 1909 upraveny
tém! do p&vodní podoby a vybaveny tolik
pot ebnými výtahy. N!které dispozi"ní zm!ny prostor& chodeb ve druhém pat e budovu
„provzdušnily“.Na st!n! nov! vzniklého
p edsálí zasedací místnosti je namalovaná

"asová osa s letopo"ty a jmény. Nejd íve starost& Nuslí a po p ipojení k Praze roku 1922
vedoucích funkcioná & r&zných správních
celk&, pod které byly tehdejší Nusle za azeny. Nad osou jsou umíst!ny portréty n!kolika "estných ob"an&, kte í nem!li v dobách,
kdy v budov! sídlil Obvodní národní výbor
Prahy 4 p ímo na r&žích ustláno. Jako spisovatel Ivan Klíma, p edsedkyn! Konfederace politických v!z'& Nad!žda Kavalírová
nebo hokejista Augustin Bubník. Pokud jste
v zasedací místnosti a odhrnete záclonku
okna do Táborské ulice, díváte se z výšky
na pivnici U Banzeth&. Tento název je znám
ve všech sv!tových jazycích díky Osud&m
dobrého vojáka Švejka. Autor knihy Jaroslav Hašek se zde mohl jako "astý host nebo
dokonce jako anarchistický e"ník p ed
volbami roku 1907 mimo jiné podívat, jak
se do výše pomalu zvedá budova Nuselské
radnice. Tak nezapome'te p i vy izování
strohých ú edních záležitostí také na krátké zastavení a prohlídku novotou zá ícího
vnit ku radnice.
(my)

Historické schodiště Nuselské radnice září novotou (foto MČ Praha-4).

Inzerce

Kanalizační přípojky
(revizní šachta, přepojení, zemní práce, doklady) od 25 000 Kč
Zemní a stavební práce, základy objektů, izolované jímky, bazény, izolace
spodní části staveb, sanační omítky, zateplovací systémy, fasádní nátěry.

Baugips, spol. s r.o.
K Zeleným domkům 520/1, Praha 4-Kunratice
tel: 244 912 214, 244 911 036
mobil: 603 852 432

Rekonstrukce staveb, bytů, výměna oken a dveří, podlahy
betonové, laminátové i dřevěné, obklady, dlažby, malby, nátěry.
Kunratický zpravodaj 3/2009

12

Slípka zelenonohá na „Mlejňáku“
(foto my).

Slípka zelenonohá
(Gallinula chloropus)
Dolnomlýmský rybník, „Mlej'ák“, navštívil 26. dubna vodní pták, který se v našich kon"inách vyskytuje z ídka. Slípka
zelenonohá. (Gallinula chloropus). Kunratické rybníky se z ejm! letos slípkám líbí,
a tak bylo možné zahlédnout další slípku
13. kv!tna i na Ohrad!. Svým názvem tento
vodní pták spolu s trhavými pohyby ch&ze
opravdu slepici p ipomíná. Dor&stá 32–35
cm, váží 310–456 g a v rozp!tí k ídel m! í
54–62 cm. Slípka je leskle "erná s modravým nádechem. K ídla a h bet jsou hn!dé,
kon"etiny žluté. Ty má navíc opat eny velmi
dlouhými prsty, které rozkládají váhu t!la
a slípce zelenonohé tak umož'ují snadný
pohyb po bahnitém dn! a plovoucí vegetaci $ervený "elní štítek a zobák se žlutou
špi"kou vás upoutají nejd íve. Ob! pohlaví
se zbarvením vzájemn! neliší. Pták je velmi p izp&sobivý, a proto m&že žít tém! na
všech typech stojatých, pomalu tekoucích,
sladkých i poloslaných vodách od rybník&,
jezer a mo"ál& až po pr&plavy a v!tší vodní
nádrže v samotných centrech m!st. Je "áste"n! tažná. Pravideln! se u nás vyskytuje
mezi b eznem a íjnem, na našem území
hnízdí p ibližn! 5–10000 pár& a zimuje okolo 700–1500 jedinc&. V $erveném seznamu
$eské republiky je v sou"asné dob! za azena do kategorie tém! ohrožených druh&.
B!hem hnízdního období je slípka zelenonohá siln! územní a žije v pevných svazcích. Zajímavostí je, že pár b!hem jednoho
hnízdního období staví z pob ežní vegetace,
rákosu a ostatních vodních rostlin hned n!kolik hnízd a pouze jedno využívá k hnízd!ní. Další slouží jako nocovišt!. V dobrých
podmínkách mívá ro"n! i dv! sn&šky, první
"ítá pr&m!rn! 8–12 vajec. Oba rodi"e se podílejí na vysezení, které trvá zhruba t i týdny
a na následné výchov! mlá#at. Ta opoušt!jí hnízdo již krátce po vylíhnutí a jsou pln!
ope ena kolem 40. až 50. dne života. Poté
ob"as z&stávají v blízkosti rodi"& celé léto
a p i další sn&šce jim pomáhají p i sezení
na vejcích a následným pe"ováním o vylíhlá mlá#ata. Pták se dožívá až jedenácti let.
Slípku zelenonohou (Gallinula chloropus)
za adil roku 1758 Karl Linné do t ídy ptáci
(Aves), podt ídy letci (Neognathae), "eledi
ch ástalovití (Rallidae).
(my)

Inzerce

SBĚRATEL VÁM IHNED NA MÍSTĚ ZAPLATÍ ZA HODINKY:

LEMANIA, ETERNA, ZENITH, BREITLING, EBERHARD, HANHART, LANGE SOHNE,
MOVADO, PRIM ORLÍK, SPORT, SPARTAK, DIPLOMAT, ANGELUS, PATEK PHILIPE.

INZERUJTE
v našem
zpravodaji

TEL: 602 303 309

Ceny inzerce jsou uvedeny na str.16 v tiráži

SCHAFFHAUSEN, IWC, LONGINES, ZENITH, GUB, GLASHUTTE, HEUER
(Monaco, Verona, Jarama, Calculator, Carrera,Silverstone)
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Inzerce

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

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

NOVINKA  BĚLENÍ ZUBŮ!

www.rakovec.cz

• Nádherný úsměv již za 30 minut! Jen jedna
návštěva kosmetického studia!
• NEW WHITE SMILE  bezpečná, pohodlná
a snadno použitelná bělící metoda.
Jen si sednete, opřete se a necháte bělící
lampu v kombinaci se speciálním gelem
udělat vše za Vás.
• NWS odstraňuje částečky kávy, čaje, koly,
tabáku, červeného vína atd.,
které se usazují na Vašich zubech.
• Tato metoda je bezbolestná
a nepoškozuje sklovinu Vašich
zubů.
• ZUBY BUDOU ZÁŘIVÉ 12 ROKY.
• Efekt můžete zvýšit bělící tužkou
pro domácí použití.
Zaváděcí cena bělení NWS: 3 500 Kč

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.

Eduard Pacák
mobil: 605 789 346

ZEŠTÍHLUJÍCÍ, ANTICELULITIDNÍ
A DETOXIKAČNÍ PROCEDURY

Prázdninové kurzy angličtiny

viditelné výsledky již po 3 týdnech –
úbytek několik cm!

s rodilou mluvčí začínají již od 15. června.

AKCE ČERVEN: 14 + 1 KÚRA ZDARMA

Pro děti od 4-6 let,
pro rodiče (s možností hlídání dětí).
Pořádá mateřské centrum Dům pro Motýlky Kunratice
ve spolupráci s jazykovou školou Alternativ CZ s. r. o .

• 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 LYMFODRENÁŽNÍ NOHAVICE.
• Všechny procedury lze doplnit skořicovými zábaly,
které donutí organismus lépe prokrvovat podkožní vrstvy
a pomáhá k rychlejšímu prokrvování.
Nejefektivnější způsob ODBOURÁVÁNÍ CELULITIDY.

Více na www.dumpromotylky.cz
přihlášky: lenka.klofacova@alter-nativ.cz

tel: 602 450 773
PRODÁME BYT v Zeleném údolí
2 + KK, 50 m2 + 8m2, 6. patro , terasa
EXKLUZIVNÍ VÝHLED NA KUNRATICKÝ LES
Tel: 724 308 089

DALŠÍ SLUŽBY STUDIA BODYCALM:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOSMETIKA, chemický peeling, galvanická žehlička
MANIKÚRA, GELOVÉ NEHTY, PEDIKÚRA
LÁZEŇSKÁ MANIKÚRA A PEDIKÚRA
KADEŘNICKÉ SLUŽBY, PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ
KLASICKÉ MASÁŽE, RELAXAČNÍ MASÁŽE
SOLÁRIUM ERGOLINE – každé desáté opalování ZDARMA
SAMOOPALOVACÍ NÁSTŘIK – opálení již za 10 minut
BAHENNÍ ZÁBALY
INFRASAUNA, ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ A ZÁBAL
SLAVNOSTNÍ LÍČENÍ A ÚČESY
NOVINKA – TRVALÁ DEPILACE IPL!!!
DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY

Studio Body Calm
K Borovíčku 1
148 00 Praha 4, Kunratice

Kunratický zpravodaj 3/2009
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Telefon
774 980 400; 608 040 015
Otevírací doba
PO – PÁ 9:00 – 21:00
SO 10:00 – 14:00

Inzerce

V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA ( KANCELÁ E)
Gabriela Chrudimská, mobilní masér
Netolická 696/5, Praha 4 Kunratice
Objednávky na tel.:

602 936 815

Každá 10. masáž stejné ceny ZDARMA!
Do vzdálenosti 5 km se dopravné NEÚ!TUJE!
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
Potřebuji vytvořit dokonale hladké stěny. Musíme odstranit staré malby?
Pokud budete chtít upravit nerovnosti stěn je třeba předem odstranit staré vrstvy maleb a nesoudržné části omítek.
Takto připravený podklad je nutno ošetřit penetračním nátěrem Sokrat 2802 v ředění 1:9, případně jinou penetrací
pro ﬁxaci a odprášení. Ve vašem případě je zvláště vhodná stěrková hmota Devoskyt jako první vrstva pro nerovné
podklady která se nepropadá a je připravená k použití. Pro dobré vyrovnání podkladu doporučujeme více slabších vrstev.
Ve spojení s Mikrosem 3A (obdoba perlinky) snížíte spotřebu Devoskytu a značně zamezíte možnému vzniku mikrotrhlin.

Chceme natřít plot a vrata kvalitní kovářskou barvou bez použití základové barvy? Na plotě je již rez.
Pokud chcete použít barvu jako základ i vrch v jednom doporučujeme Kovářskou barvu 3A. Je rychleschnoucí, polomatná
s antikorozním zinkofosfátovým pigmentem. Používá se jako jednovrstvá nebo jen vrchní nátěr na kovářské výrobky,
ploty, vrata, ocelové konstrukce, pro vnitřní i venkovní použití.

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. 6. 2009.
15

Kunratický zpravodaj 3/2009

Inzerce
KOSMETIKA

Nestátní zdravotnické zařízení

PEDIKÚRA
DEPILACE

THERAP-TILIA

MASÁŽE

K Zeleným domkům 26 a, Praha 4-Kunratice
(Dům s chráněnými byty)

sportovní a rekondi ní, aromaterapeutucká,
indická masáž hlavy, medová masáž
zábaly proti celulitid!
!!!NOV

PRODEJ KOSMETIKY!!!

K Zeleným domk m 1435/26a
Praha 4 - Kunratice

OBJEDNÁVKY

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

Tereza Vojtová
605 457 412

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).
+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 ...

Vydává Úřad MČ Praha-Kunratice. Uzávěrka 31. května 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.
Články a foto se zkratkou (my) Ing. Mydlarčík.
Neoznačené obrázky převzaty z volně přístupných zdrojů.
Cena inzerce: velikost 186 x 130 nebo 91,5 x 262,5 mm 2000 Kč, 186 x 85 nebo 91 x 130 mm 1000 Kč,
každý menší inzerát nebo řádková inzerce 500 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. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Založeno 1992, ročník XVIII. Náklad 3800 výtisků. Toto číslo vyšlo v červnu 2009. Zdarma.
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