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Vá�ení 7tenáUi,

dnes za7ínám 
informací z kvEt-
nového zasedání 
na!eho zastupi-
telstva, která se 
týká po7tu zá-
stupc] starosty 
v na!í mEstské 
7ásti. Po7et uvol-
nEných 7len] zastupitelstva a zejména 
jejich kompetence je zále"itost, na kte-
rou se mE ob7ané v posledních mEsících 
7asto ptají. Dále se chci zmínit o nEko-
lika novinkách v oblasti technické vy-
bavenosti a dopravy. Ostatní ji" dUíve 
plánované a uvádEné akce, jako napU. 
rekonstrukce slu"ebny mEstské policie 
nebo jezírka v obytném souboru Flora 
se je!tE vyvíjejí. O nejvEt!í stavbE pUi-
pravované v sou7asné dobE podrobnE 
informuje kolegynE Lenka Alin7ová. 

Uvolnění členové
zastupitelstva 

Na prvním ustavujícím zasedání na-
!eho zastupitelstva v polovinE loOského 
roku bylo schváleno uspoUádání, které 
pUedtím fungovalo 7tyUi roky. Byli uvol-
nEni tUi 7lenové zastupitelstva. Starosta 
a dva zástupci starosty, Ing. Alin7ová 
a pan Chalupa. V souvislosti s úmrtím 
pana Chalupy za7átkem leto!ního roku 
bylo uvedené usnesení na posledním za-
sedání zastupitelstva revokováno a od-
souhlasen pouze jeden zástupce starosty, 
kterým je Ing. Lenka Alin7ová. Proble-
matika, kterou se zabýval pan Chalu-
pa, byla rozdElena mezi mnou a Ing. 
Alin7ovou tak, "e její kompetence byly 
roz!íUeny o oblast "ivotního prostUedí 
a moje o dopravu a spolupráci s na!ím 
Sborem dobrovolných hasi7] a Výjezd-
ní jednotkou SDH Kunratice. Bezpe7-
ností, zejména spoluprací s MEstskou 
policií Praha 4 se budeme zabývat obE 
podle aktuálních potUeb. Sou7ástí vý!e 
popsané zmEny je i rozhodnutí o pUijetí 
nového referenta ÚUadu M6 Praha-Kun-
ratice, který bude mít na starost hlavnE 
dopravu a vodní hospodáUství. VýbErové 
Uízení na obsazení nového referentského 
místa je!tE neskon7ilo, tak"e konkrétní 
jméno vám v sou7asné dobE nemohu 
sdElit. Mírné zvý!ení po7tu zamEstnan-
c] úUadu odpovídá postupnému r]stu 
obyvatel Kunratic, a tím i navy!ování 
správní agendy. 

Splašková kanalizace

V sou7asné dobE se dokon7uje po-
kládka kanalizace provádEním pUípojek 
v ulici U Rakovky a bEhem prázdni-
nových mEsíc] by se mEl pokládat Uad 
v ulici VídeOské, o 7em" jsem ji" infor-
movala minule. Bohu"el dopravnE in-
"enýrské rozhodnutí týkající se zmEny 

dopravy v7etnE MHD na VídeOské po 
dobu provádEní tEchto stavebních pra-
cí bude vydáno a" za7átkem 7ervence. 
Proto doporu7uji zejména ob7an]m 
z PabEnic a BetánE, vyu"ívajícím MHD, 
aby sledovali na!e webové stránky, kam 
potUebnou informaci ihned po obdr"ení 
umístíme. KromE prací ve VídeOské se 
bude v letních mEsících upravovat po-
vrch ulice U Rakovky. PUesto"e v pro-
jektu kanalizace je obsa"eno jako ob-
vykle pouze uvedení rýhy po kanalizaci 
do p]vodního stavu, jednáme s Odbo-
rem mEstského investora o sjednocení 
povrchu komunikace a roz!íUení po celé 
délce na 5,5 m. RovnE" máme v úmyslu 
oslovit Þ rmy, které v ulici U Rakovky 
sídlí, aby pUispEly na vytvoUení zábran 
mezi vozovkou a prostorem pro pE!í 
a zkultivování tohoto prostoru. Ulice 
U Rakovky je pravdEpodobnE jedinou 
ulicí v Kunraticích, kde jezdí tE"ká ka-
mionová doprava a kde pUitom nejsou 
"ádné chodníky. 

Změna trasy linky č. 293

Organizace Ropid, kterou zUídilo 
Hl.  m. Praha za ú7elem organizování 
Pra"ské integrované dopravy (PID) nás 
informovala o pUipravované zmEnE pro-
vozu autobusové linky 7. 293. V 7aso-
vém horizontu nEkolika mEsíc] plánu-
jí zmEnu trasy mezi oto7kou autobus] 
u #eberáku a zastávkou Obchodní cen-
trum Chodov. Od oto7ky se bude auto-
bus jedoucí ve smEru Chodov vracet na 
NámEstí prezidenta Masaryka, pokra7o-
vat ulicí K Verneráku a na jejím konci 
se napojí na sou7asnou trasu. Stále se 
bude jednat o midibus, jeho frekven-
ce bude dva spoje za hodinu v ka"dém 
smEru. Autobus bude ale navíc jezdit 
i bEhem víkendu. V upraveném úseku 
autobusu bude pUidána nová zastávka 
u koleje Volha. Sou7ástí zUízení zastáv-
ky by mEla být i úprava bezprostUednE 
navazujícího retardéru, jeho mírné sní-
"ení a roz!íUení. Plánovanou zmEnou se 
zabývala na!e komise dopravy a vyhod-
notila ji kladnE. 

Cyklostezka

V souvislosti s otevUením nového úseku 
cyklostezky ve Vestci vyvstal zájem ve-
Uejnosti o její pokra7ování pUes MEstskou 
7ást Praha-#eberov a Praha-Kunratice 
(ulicí Do Dubin). Z tohoto d]vodu jsme 
se domluvili se zástupci M6 Praha-#ebe-
rov na tom, "e poUídíme na vlastní náklady 
projektovou dokumentaci a potUebná po-
volení na uvedenou cyklostezku a o reali-
zaci po"ádáme Hl. m. Prahu. V této dobE 
ji" máme pUíslib zástupc] Hl. m. Prahy, "e 
realizaci stavby zaUadí do plánu budování 
cyklostezek na území Hl. m. Prahy.

 Ing. arch. Ivana Kabelová

Zdravotní středisko

Dne 30. kvEtna 
schválilo Zastu-
pitelstvo mEstské 
7ásti Praha-Kun-
ratice (dále jen 
ZM6) zámEr na 
rekonstrukci bu-
dovy staré !koly 
7p. 57 u rybníku 
Ohrada na zdra-
votnické zaUízení. Ji" na jaUe tohoto roku 
jsme zadali spole7nosti Stopro s. r. o. tzv. 
objemovou studii objektu 7p. 57. Cílem 
bylo zjistit, zda se do stávající budovy 
vejde lékárna, jedna ordinace pediatra, 
dvE ordinace praktického lékaUe a po 
jedné ordinaci stomatologa a gyneko-
loga. PotUeba takového po7tu a slo"ení 
ordinací vy!la z ankety o kunratickém 
zdravotnictví, která v KZ a na na!ich 
webových stránkách probEhla v loO-
ském roce. Sou7ástí studie byl i staveb-
nE-technický pr]zkum budovy a odhad 
Þ nan7ních náklad] na rekonstrukci. Ze 
7tyU navr"ených variant sociální, zdra-
votní a bytová komise doporu7ila ZM6 
k dal!ímu projednání dvE varianty, a to 
varianty C a D. 

Varianta C je Ue!ení bez pUístavby. Její 
výhodou byla ni"!í cena cca o 3 milio-
ny korun. Nevýhodou bylo, "e by lékár-
na zabrala celé pUízemí, tak"e ordinace 
pediatra by byla umístEná v 1. poschodí 
s pomErnE malou 7ekárnou. (V dne!ní 
dobE drahých dEtských ko7árk] je samo-
zUejmostí, "e je rodi7e nenechávají stát na 
ulici, ale berou je s sebou do 7ekárny).

Varianta D je Ue!ení s pUístavbou 
(pouze) v pUízemí budovy. Díky ní bude 
moci být v pUízemí umístEna jak lékárna, 
tak ordinace pediatra s vEt!í 7ekárnou. 
V prvním poschodí budou umístEny dvE 
ordinace praktického lékaUe a jedno pra-
covi!tE dle aktuálních po"adavk], napU. 
rehabilitace. Do druhého poschodí se ve-
jdou ordinace stomatologa i gynekologa. 
Vyu"ití tEchto ordinací bude variabilní 
a zále"í na tom, po jakých slu"bách bude 
po rekonstrukci aktuální poptávka.

ZM6 se na svém kvEtnovém jednání 
pUiklonilo k variantE D. Celý objekt bude 
bezbariérový a s výtahem. Lékárna bude 
mít vlastní vstup z pravé strany budovy 
(od kvEtináUství). Druhý vstup do budo-
vy z]stane na stávajícím místE, tj. pUímo 
z ulice K Libu!i. Oba vstupy budou Ue-
!eny bezbariérovE, tj. rampou. Staveb-
nE-technický pr]zkum objektu  7p. 57 
doporu7il vymEnit nosné trámy za oce-
lové a vymEnit stropy. Stávající dUevEné 
trámy jsou 7áste7nE napadeny houbou 
a zp]sobují houpání podlah. V sou7asné 
dobE vybíráme projek7ní kanceláU, která 
zpracuje projekt rekonstrukce. NejvEt!ím 
oUí!kem pro nás bude sehnat dostate7né 

Slovo starostky
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Þ nan7ní prostUedky. (6ást penEz máme 
pUipravenou. Jsou to peníze získané pro-
dejem pozemk] spole7nosti Kunratice 
Projekt.

Na!í zásadou v"dy bylo, "e Þ nan7ní 
prostUedky z prodeje nemovitostí se #ne-
projedí$, ale investují do obecního majet-
ku. Rekonstrukce objektu 7p. 57 je právE 
takovou investicí). Doufáme, "e nás Hl. 
m. Praha v této akci Þ nan7nE podpoUí, 
napU. z rezervy pro mEstské 7ásti, kterou 
pravidelnE ka"dé jaro rozdEluje.

Odhadovaná cena rekonstrukce s do-
stavbou by mEla být do 30 milion] ko-
run. Dal!í vyvolanou investicí bude za-
ji!tEní parkovacích stání v ulici Krále 
Václava IV. Stavbu v7etnE kolaudace 
potUebujeme realizovat do konce r. 2013, 
kdy bude uzavUeno (soukromým vlast-
níkem Poliklinikou SpoUilov) zdravotní 
stUedisko v ulici K Zeleným domk]m.
 Ing. Lenka Alin7ová,
 zástupce starostky

(Uvádíme pouze vybraná usnesení zastu-
pitelstva, podrobnEj!í informace na www.
praha-kunratice.cz).

5. zasedání 30. 5. 2011

Zastupitelstvo souhlasí

se zámErem rekonstrukce 7p. 57 na zdra-
votní stUedisko dle architektonické studie 
architektonické, projektové, in!enýrské 
a interiérové spole7nosti Stopro, s. r. o. ve 
variantE D, v7etnE výmEny záhlaví stáva-
jících nosných trám] a výmEny strop].

Zastupitelstvo doporu7uje

Hl. m. Praze vykoupit pozemkovou par-
celu parc. 7. 2466/4 a scelit jí s oborou 
Ba!antnice na pozemkové parcele parc. 
7. 1660/1 za ú7elem posílení zelenE Ba-
!antnice a vybudování nového vstupu do 
Ba!antnice z ulice PobE!ovická. 
Zastupitelstvo stanovuje
po7et uvolnEných 7len] Zastupitelstva 
M6 Praha-Kunratice na dva (starosta a je-
den zástupce starosty). 

Zastupitelstvo nesouhlasí

s tím, aby pozemky 7. parc. 2356/3, 
2356/197 a 2462 v k. ú. Kunratice byly vy-
u!ity pro stavbu pUípojek nízkého napEtí, 
vodovodu a kanalizace pro pUístavi"tE Na 
#eberáku na k. ú. Kunratice.  Redakce

Velkoobjemové
kontejnery (VOK)

Velkoobjemové kontejnery na odpad bu-
dou v 7ervenci a! listopadu pUistaveny 
v termínech, uvedených v tabulce. 

Datum Místo

19. července Ještědská (u pošty)

19. července Flora (u kotelny)

  2. srpna Zelené údolí (Za Valem)

  2. srpna Ještědská (u pošty)

23. srpna Ještědská (u pošty)

  6. září Flora (u kotelny)

  6. září Ještědská (u pošty)

27. září Ještědská (u pošty)

11. října Zelené údolí (Za Valem)

11. října Ještědská (u pošty)

25. října Ještědská (u pošty)

  8. listopadu Ještědská (u pošty)

  8. listopadu Flora (u kotelny)

22. listopadu Ještědská (u pošty)
 Bc. Ivana Mezteková

Poplatek za psy

UpozorOujeme majitelé ps], kteUí dosud 
nezaplatili poplatek, !e jim bude vymE-
Uen platebním výmErem. ÚM6 má mo!-
nost tento v7as nezaplacený poplatek 
zvý"it a! na trojnásobek. Jedná se cca 
o 220 majitel]. Poplatek lze platit v ho-
tovosti na ÚUadu M6 Praha- Kunratice 
I. patro, bankovním pUevodem na 7íslo 
ú7tu 2000690389/0800 nebo slo!enkou 
typu A. Informace o vý"i poplatku, vari-
abilním symbolu nebo slo!enku obdr!í-

te na ÚM6 Praha-Kunratice, K Libu"i 7, 
telefonicky 244 102 215 nebo na e-mai-
lové adrese: krejcova@praha-kunratice.
cz. Dana Krej7ová

Zastupitelstvo–Úřad MČ

Společenská rubrika

Vá!ená paní starostko, chtEl bych po-

dEkovat 7len]m SDH Praha Kunratice, kteUí 
pUipravili v nedEli 17. dubna 2011 spole7né 

cvi7ení lezc]. Tohoto cvi7ení se zú7astnilo 

110 dobrovolných hasi7] v rámci Prahy. 

JindUich Riesner,

starosta MSH hl. m. Praha

PodEkování za blahopUání k vý-

znamnému !ivotnímu jubileu zasílají  

paní Jarmila Chejnová, Hana Kloza-

rová, Marie Kolmanová, Jaroslava 

Komárková, Alena Vycpálková a pá-

nové Ing. Pavel Kolínský a Ing. Josef 

Spurný. Redakce

DEkujeme za blahopUání k na-
"í diamantové svatbE, které nás 
velmi potE"ilo. Dovolte popUát 
i Vám mnoho úspEch] pUi prá-
ci pro na"i obec a spokojenosti 
v osobním !ivotE.

 Jitka a Ivan Ma"atovi

ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7

Telefon 244 102 214,
fax 244 913 900

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

Služba pro odběratele
zemního plynu

Pra!ská plynárenská a. s., MEUení dodávek 
plynu a. s. a ÚM6 Praha-Kunratice posky-
tuje odbEratel]m zemního plynu slu!bu 
tzv. $mobilní obchodní kanceláUe%. Mo-
bilní kanceláU je umístEna v dodávkovém 
automobilu VW Transporter ozna7eném 
logem Pra!ské plynárenské a. s. zaparko-
vaném na parkovi"ti za ÚUadem M6 Pra-
ha-Kunratice (pUed po"tou).

TERMÍNY PŘISTAVENÍ:

20. července od 11,00 do 13,30 hod

22. srpna od 12,30 do 15,00 hod

15. září  od 14,30 do 17,00 hod

17. října od 9,00 do 11,30 hod

6. listopadu od 9,00 do 11,30 hod 

2. prosince od 12,30 do 15,00 hod

31. prosince od 9,00 do 11,30 hod.

V mobilní kanceláUi lze vyUídit zahájení, 
pUevod a ukon7ení odbEru zemního plynu, 
zmEny smluvního vztahu (zp]sobu placení, 
zasílací adresy, jména atd.), pUevzetí rekla-
mace, výmEnu, kontrolu a zaplombování 
plynomEru. Slu!eb mobilní kanceláUe mo-
hou vyu!ít i ob7ané pUilehlých obcí a 7ástí 
Prahy. Bli!"í informace tel. 267 175 174, 
267 175 202 a www.ppas.cz. Redakce
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Co ještě bylo
na anketních lístcích?

●  HUi tE! zachovat,! ale! jenom! pro! dEti!
z!domu!7p.!1255.!

●  Umístit!hUi tE!v!blízkosti!Domu!zvlá t-
ního!ur7ení!je!bezohledné.!

●  Jestli"e! zaká"ete! dEtské! hUi tE! kv]li!
hluku,!je!spravedlivé!zakázat!i!psy,!kte-
Uí! v! noci!  tEkají! po! domE! a! budí! na e!
dEti.!

●  Uvádím,! "e! anketní! lístek! nedostali!
nEkteUí! obyvatelé! na eho! domu,! tak"e!
celá!anketa!je!znehodnocena.!

●  Chci!jej!pUestEhovat,!ale!hUi tE,!ani!dEti!
nám!nevadí.!

●  StE"ující! si! nájemníci! se! stEhovali! do!
bytu! s! hUi tEm! ve! vnitrobloku! dobro-
volnE.!

●  Omezit!dobu!otevUení!hUi tE!napU.!10#
12,!14#18!hod.!

●  Obyvatele! domu! 7p.! 1255,! kteUí! mají!
okna! do! ulice,! trápí! hluk! z! dopravy.!
Ur7itE!nikoho!nenapadne,!aby!ru il!do-
pravu.!

●  Nelze!ani!vEtrat,! jaký! je!hluk!celé!od-
poledne.!

●  Zachovat!pro!dEti!a!ne!pro!psy.!

Ing. Lenka Alin7ová,
zástupce starostky

Dům pro Motýlky

Rodinné! centrum! (RC)! D]m! pro!Mo-
týlky!v!Gol7ovE!ulici!má!pro!vás!spoustu!
novinek.!Nezahálíme! ani! pUes! léto! a! ji"!
jsme! pro! vás! pUipravili! nabídku! nových!
kurz]!pro! kolní!rok!2011/12.!Pro!tEhotné!
budoucí!maminky,! rodi7e! s!novorozenci!
i!batolaty,!prostor!pro!pUed koláky!i!malé!
 koláky.!Roz iUujeme!nabídku! tane7ních!
a!pohybových!kurz]!s!hlídáním!dEtí,!po-
kra7ujeme!s!cvi7ením!pro!tEhotné.!PUidá-
váme!kurzy!pro!pUed koláky.!Minilatina,!
dramatická! výchova,! výtvarná! výchova,!
hudební!výchova,!Þ!gurková! koli7ka!atd.!
Ji"!te@!si!m]"ete!rezervovat!místa!na!ad-
rese!Dumpromotylky@seznam.cz.!BEhem!
prázdnin! pro! vás! uskute7níme! oblíbené!
pUímEstské! tábory! na! téma! Olympijské!
hry,!Madagaskar!nebo!Staré!povEsti!7es-
ké.!Na!závEr!srpna!i!zkrácenou!verzi!A[!
"ijí! prázdniny.! Pokud!máte! zájem! o! po-
slední!volná!místa,!najdete!dal í!informa-
ce! na! na ich!webových! stránkách!www.
dumpromotylky.cz.
Od!záUí! také!budeme!pokra7ovat!v!na-

 ich!jednorázových!akcích!pro!dEti!i!do-
spElé,! jejich"! program! stále! aktualizu-
jeme! na! webových! stránkách.! TE it! se!
m]"ete!na!podzimní!burzu!oble7ení,!vá-
no7ní!rodinný!jarmark!a!mnoho!dal ího.!
Mimo! jiné! také!na! akce! s!na ím!novým!
mobilním!dEtským!koutkem!i!mimo!pro-
story!rodinného!centra.!VidEt!jste!nás!ji"!
mohli! v! zámeckém! parku! na! kvEtnové!
akci!Divadlo!v!parku,!kde!jsme!mEli!dEt-

Dětské hřiště
ve vnitrobloku čp. 1255

na Floře

Tento!7lánek!za7nu!ponEkud!netradi7-
nE,! a! to! závErem: Kunratická radnice 
hUi!tE z Domu zvlá!tního ur7ení ve vni-
trobloku domu 7p. 1255 v ul. Hornom-
lýnská obytného souboru Flora stEho-
vat nebude.
Ji"!nEkolik! let!dostáváme!stí"nosti!na!

hluk,!který!p]sobí!provoz!tohoto!dEtské-
ho! hUi tE.!Na! druhou! stranu! dostáváme!
stí"nosti,! "e! hUi tE! je! z! d]vodu! rekon-
strukce!domu!7p.!1255!zakonzervované!
a! dEti! si! nemají! kde! hrát.! HUi tE,! které!
zUídilo!Hl.!m.!Praha!ve!vnitrobloku!dom]!
mezi!ulicemi!Jana!R]"i7ky!a!U!Zelené-
ho!ptáka,!je!nedosta7ující!a!je!ve!velmi!
 patném!stavu.!
Toto! hUi tE! nám! Hl.! m.! Praha! v! loO-

ském! roce! pUevedlo! do! správy,! v7etnE!
zelenE,!ale!jaksi!pozapomnElo!nám!k!to-
mu! pUidat! je tE! nEjaké! peníze! na! jeho!
opravu.! MEstská! 7ást! Praha-Kunratice!
spravuje!celkem!8!hUi [!a!na!jejich!údr"-
bu! a! obnovu! má! ve! svém! rozpo7tu! na!
tento!rok!300!000,-!K7.!PUitom!5!z!nich!
jsme!dostali!$darem%,!2!z!nich!ve!velmi!
 patném! stavu! (vý e! zmínEné! hUi tE! na!
sídli ti! Flora! a! dal í! za! valem! pUi! ulici!
K!Zeleným!domk]m).
Vra[me!se!v ak!ke!hUi ti!ve!vnitroblo-

ku!7p.!1255.!Stí"nosti!handicapovaných!
obyvatel! tohoto! domu! na! hluk! a! po"a-
davky!obyvatel!sídli tE!Flora!na!zUízení!
kvalitního! dEtského! hUi tE! nás! dovedly!
k! my lence! po"ádat! Hl.! m.! Prahu,! aby!
nám!prvky!z!vnitrobloku!7p.!1255!svEUi-
la!do!majetku,!abychom!je!mohli!v!7erv-
nu!pUemístit!a!zprovoznit.!
Tuto!my lenku!podpoUila!i!skute7nost,!

"e!dEtské!hUi tE!ve!vnitrobloku!7p.!1255!
z]stane! kv]li! rekonstrukci! domu! i! na-
dále! uzavUeno.!Dal í! nové! hUi tE,! které!
se! zavázal! postavit! investor! rozsáhlé!
výstavby!v!lokalitE!Na!Lhotech,!má!být!
zprovoznEno!a"!v!roce!2013.!MEli!jsme!
pUedstavu,! "e! do! vnitrobloku! 7p.! 1255!
bude! vybudován! bezbariérový! pUístup!
pUímo! z! domu,! zahrada! bude! parko-
vE! upravena! a! bude! uzam7ena! brankou!
pouze!pro!potUeby!obyvatel!domu!(mimo!
hluku!z!provozu!dEtského!hUi tE!jsou!zde!
rovnE"!stí"nosti!na!ru né!sedánky!-nác-
tiletých! ve! ve7erních! hodinách! a! nález!
injek7ních!stUíka7ek).
Vzhledem! k! tomu,! "e! jsme! nemEli!

pUedstavu,! kolik! "ije! v! domE! 7p.! 1255!
rodin!z!dEtmi!(jedná!se!o!majetek!Hl.!m.!
Prahy! a!my!nemáme!pUehled! o! uzavUe-
ných!nájemních!smlouvách)!a!kolik!jich!
hUi tE!vyu"ívá,!po"ádali! jsme!jednu!ná-
jemnici!z!domu,!která!má!dEti,!aby!nám!
získala!písemné!stanovisko!ke!stEhování!
hUi tE! od! rodin! z! domu!7p.! 1255,! které!
dEti!mají.!Jejich!stanovisko!bylo!jedno-

zna7né,! tj.! hUi tE! nestEhovat.! NáslednE!
jsme! s! nimi! uspoUádali! sch]zku,! kde!
jsme!je!podrobnE!seznámili!s!na ím!vý e!
uvedeným!zámErem.!Jejich!nesouhlas!se!
zámErem! byl! zcela! jednozna7ný.! Proto!
jsme! k! problému! zvolili! ji"! osvEd7ený!
postup!spo7ívající!v!oslovení!v ech!do-
t7ených!ob7an]!pro!zji tEní!!jejich!vEt i-
nového!názoru.
A!tak!vznikla!anketa,!kde!jsme!se!dota-

zovali!nejenom!na!názor!na!stEhování!7i!
zachování!hUi tE,!ale!i!na!to,!zda!respon-
denti!mají!dEti!a!jak!staré.!Proto"e!jsem!
mEla!tuto!anketu!na!starosti,!chtEla!jsem!
mít!100&!jistotu,!"e!se!dostane!ke!v em!
obyvatel]m!domu!7p.!1255.!Proto!jsem!
osobnE! roznesla! do! v ech! po tovních!
schránek!obyvatel!domu!7p.!1255!anket-
ní!lístky!s!pr]vodním!dopisem!a!graÞ!c-
kým!znázornEním!umístEní!jednotlivých!
hUi [.
Lístky! byly! anonymní,! byly! v! obálce!

ozna7ené! razítkem! úUadu! beze! jména,!
pouze!v!pravém!dolním!rohu!anketního!
lístku!bylo!umístEno!jeho!7íslo!(náhodnE!
vhozené!do!schránky!#!nemEla!jsem!jmé-
na!obyvatel!domu!7p.!1255),!aby!lístky!
nEkdo! nemohl! zkopírovat! a! vyplnit! ví-
cekrát.! Lístky! byly! shroma"@ovány! ve!
schránce! nezávislé! správcovské! Þ!rmy.!
Byla!jsem!velmi!pUekvapená,!kdy"!si!mi!
jedna! obyvatelka! domu,! kterou! osobnE!
znám!a!vím,!"e!právE!jí!jsem!anketu!do!
schránky! dávala,! stE"ovala,! "e! anketní!
lístek! neobdr"ela.! I! dal í! stí"nost! byla!
zvlá tní.! Jedni!man"elé! si! stE"ovali,! "e!
na!obálce,!kterou!ve!schránce!na li,!bylo!
napsáno!jejich!jméno.
Kolem!ankety!se!rozpoutaly!silné!emo-

ce.!Mnoho!obyvatel!domu!7p.!1255,!kteUí!
ji!vyplnili,!pou"ili!velmi!silné!výrazy,!a[!
ve!prospEch! stEhování!7i! ne,!nebo!v]7i!
druhé!stranE.!Obzvlá tE!mE!nemile!pUe-
kvapil!názor,!pro7!anketu!dEláme,!kdy"!
jsme!se!ji"!stejnE!ke!stEhování!rozhodli.!
To!bychom!ji!nedElali.
Jak!dopadla!anketa?!Bylo!rozdáno!112!

obálek.! Anketní! lístek! vyplnilo! a! ode-
vzdalo! 54! respondent].! To! znamená,!
"e! o! anketu! neprojevilo! zájem! cca! 52!
&!obyvatel! domu.!32!odevzdaných!an-
ketních! lístk]! jednozna7nE! podpoUilo!
zachování!hUi tE.!Kupodivu!7asto!se!na!
otázku!$Máte!dEti?%!objevovalo!ne,!ale!
na!otázku,!zda!zachovat!hUi tE,!znEla!od-
povE@!ano!a!mám!okno-lod"ii!do!vnitro-
bloku.!Pouze!22!respondent]!po"adova-
lo!pUesunutí!hUi tE.
To!znamená,!"e!necelých!20!&!obyva-

tel!domu!7p.!1255!"ádá!o!pUesun!hUi tE.!
PUi!pUepo7tu!výsledku!ankety!i!na!ob7a-
ny,!kteUí!nehlasovali,!se!jedná!o!40,7!&.!
Tento! výsledek! nás! vedl! k! rozhodnutí!
respektovat! vEt inový! názor! obyvatel!
domu! 7p.! 1255! a! ukon7it! jednání! s!Hl.!
m.!Prahou!o!svEUení!a!stEhování!herních!
prvk]!z!vnitrobloku!domu!7p.!1255.
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ský a kojící koutek s tv]r7í dílnou. Kojí-
cím maminkám bylo k dispozici zázemí 
klidové zóny s pUebalovacím pultem, pro 
pUed!koláky malé hUi!tE 7i tv]r7í dílna 
s výrobou masek. K úspEchu na!ich akcí 
pUispívají sponzoUi svým vybavením, za 
které dEkujeme, ale také na!e maminky 
dobrovolnice, se kterými se potkáváte. 
DEkujeme jim i jejich rodinám za ve!ke-
rý 7as, který nám vEnují. V!em náv!tEv-
ník]m rodinného centra pUejeme pUíjem-
né pro"ití prázdninových dn] a tE!íme se 
na vidEnou. Pavlína Bandrowská

Základní umělecká škola 

ZU# oslavila prvního kvEtna loOského 
roku 20 let. PrávE ukon7ený !kolní rok je 
tedy první ze zahájené tUetí desítky doby 
trvání !koly. Jako v"dy je konec !kolního 
pro pedagogy 7asem, kdy sami pro sebe 
hodnotí tu spoustu hodin poctivE odve-
dené práce. PUipojí-li se k tomu pochva-
la veUejnosti, úspEchy v soutE"ích a vy-
daUená realizace dvou velkých projekt] 
za podpory EU, vEUte, "e je pUíjemnE na 
du!i. 

Seznámit vás se v!emi koncerty, pUe-
hlídkami 7i úspEchy v soutE"ích uplynu-
lého období by byl opravdu dlouhý pUe-
hled. Zmíním se tedy pouze o nEkterých 
výsledcích. Spole7nE se Slovenským 
institutem v Praze jsme v rámci projektu 
EU Comenius $ Partnerství !kol uspoUá-
dali od 18. do 30. dubna výstavu výtvar-

ných prací DEtský svEt bez hranic. PUed-
staveny byly práce dEtí a student] ze ZU# 
Ladislava Árvaya v %ilinE a na!í !koly. 
Hudba jako taková vyjadUuje národní cí-
tEní 7lovEka "ijícího na ur7itém území 
a je srozumitelná i pro lidi pocházející 
odjinud. Druhým projektem, hudebním 
za podpory EU, se proto stal koncert s ná-
zvem Koncert bez hranic. Uskute7nil se 
17. dubna v Ane"ském klá!teUe za ú7asti 
"ák] a student] partnerských !kol Music 
school Limassol &Marios Tokas' z Kyp-
ru, ZU# Ladislava Árvaye ze slovenské 
%iliny a na!í ZU#. ZávEre7nými skladba-
mi ve7era byly pod taktovkou dirigenta 
JiUího Janou!ka Smetanova Vltava a 7ást 
IX. symfonie Ludwiga van Beethovena 
s Ódou na radost, hymnou EU. A jak si 
na!e !kola vedla v rozli7ných soutE"ích 
minulého !kolního roku na poli domácím 
i mezinárodním? 

V klavírních soutE"ích výraznE uspEli 
"áci MgA. Ivana Langera. Na Meziná-
rodní soutE"i Mladý klavír Pra"ské kon-
zervatoUe 2010 získal Matyá! Novák titul 
Laureát Mladého klavíru Pra"ské kon-
zervatoUe 2010. Z Brna pUivezla z Mezi-
národní klavírní soutE"e Amadeus Nata-
lie Schwamová 2. cenu a tatá" klavíristka 
se umístila na druhém místE Mezinárodní 
interpreta7ní soutE"e Pro Bohemia v Os-
travE. Odtud si odvezla také zvlá!tní 
ocenEní poroty za provedení skladby An-
tonína Rejchy Fuga C dur 7. 13. %ákynE 
u7itelky Marie Purgerové Johana Keltová 

získala 3. cenu na Mezinárodní Herano-
vE violoncellové soutE"i v Ústí na Orlicí. 
Martin Kreuz, "ák u7itele MgA. Václava 
Bartha, vyzpíval 2. cenu na Mezinárod-
ní pEvecké Du!kovE soutE"i. NejvEt!í 
"eO jsme mEli v leto!ním dubnu. Pra"ská 
kantiléna, kterou znáte z mikulá!ského 
koncertu 2010 v kostele Svatého Jakuba 
Star!ího v Kunraticích, pUivá"í 1. místo 
z pra"ské pUehlídky dEtských pEveckých 
soubor] Zahrada písní. Zde také získa-
la sbormistrynE Lea Esserová zvlá!tní 
cenu za dramaturgii a vedení soubo-
ru. ÚstUední kolo Národní soutE"e ZU# 
hry na klavír pUineslo vítEzství Natalie 
Schwamové, "akynE u7itele MgA. Ivana 
Langera a Matyá!e Nováka, "áka u7itele 
MgA. Ivo Kahánka. A z teplické pUehlíd-
ky zobcových ß éten Teplická ß autohra 
si odná!í 2. cenu Anna #teß ová, "ákynE 
u7itelky Jitky PetUíkové. Bez svEdomité-
ho a profesionálního pUístupu pedagog] 
není mo"né dosáhnout vý!e uvedených 
výsledk]. Proto bych touto cestou chtEla 
je!tE jednou podEkovat koleg]m za jejich 
obEtavost, "ák]m a student]m za skvElou 
reprezentaci na!í !koly a v neposlední 
UadE vám rodi7]m za to, "e ve svých dE-
tech podporujete lásku k hudbE a umEní 
v]bec. Lou7ím se s vámi slovy americ-
kého jazzového altsaxofonisty Charlieho 
Parkera: &Hudba jsou va!e zku!enosti, 
va!e my!lenky, va!e moudrost. Pokud ji 
nepro"íváte, nikdy z vás "ádná nevyjde.'

 Bc. Romana Procházková-Kuli7ová,

Úklid a obnova Bažantnice

Kunratická Ba"antnice je od 1. dub-
na 1968 vedena v seznamu nemovitých 
kulturních památek. Je majetkem Hl .m. 
Prahy a spravována organizací Lesy hl. 
m. Prahy. Zachovat Ba"antnici nadále do 
budoucnosti jako kulturní památku bylo 
i d]vodem vzniku Ob7anského sdru"ení 
Pro Kunratice. Za uplynulé roky vedlo 
sdru"ení Uadu jednání za ú7elem zlep!ení 
neutE!eného stavu Ba"antnice. Celé vEci 
prospívá, "e na to, jak má Ba"antnice vy-
padat, má shodný názor i MEstská 7ást 
Praha-Kunratice. Na posledním jednání 
mezi OS Pro Kunratice, MEstskou 7ás-
tí Praha-Kunratice a Odborem ochrany 
prostUedí hl. m. Prahy, zastoupeném ing. 
Frantíkem, byl dohodnut postup jednotli-
vých etap prací v Ba"antnici. 

Nejprve budou pro7i ny historické 
strouhy. V pUípadE nálezu budou zabeto-
novány &7erné výpustE kanalizace' stejnE 
tak, jak se stalo ve východní 7ásti Ba"ant-
nice pUi ulici Za Ba"antnicí. Ing. Frantík 
slíbil, "e pokud získá Þ nan7ní prostUed-
ky, nechá vy7istit jezírko uprostUed Ba-
"antnice. S 7ernými skládkami bioodpa-
du budou zároveO odstranEny hromady 

klestí podél stUedové cesty. OdstraOování 
7erných skládek zajistí OS Pro Kunrati-
ce zorganizováním dobrovolnické brigá-
dy pod odborným dohledem pracovník] 
správce lesa. Ten pUislíbil, "e pUistaví na 

své náklady potUebné kontejnery a klestí 
zlikviduje pomocí pkova7e. Ing. Fran-
tík se dále pokusí zajistit instalaci infor-
ma7ních cedulí o významu a historii Ba-
"antnice (tj. bE"ná praxe pouze u vEt!ích 

Životní prostředí

Takovou Bažantnici nechceme (foto Mgr. Kejval).
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Životní prostředí
lesních celk]). Budou instalovány nové 
odpadkové ko!e.
Tak"e ob7ané Kunratic mohou v brzké 
dobE o7ekávat, "e se na nE OS Pro Kun-
ratice obrátí s "ádostí o pomoc pUi úklidu 
Ba"antnice. Informa7ní letá7ky budeme 
vhazovat do po!tovních schránek pUede-
v!ím v ulicích v bezprostUední blízkosti 
Ba"antnice. Informace o brigádE najdete 
na na!ich stránkách www.prokunratice.
cz nebo na stránkách kunratické radni-
ce www.praha-kunratice.cz. Prosíme, aby 
se nám pUípadní zájemci hlásili ji" nyní. 
Kontakty jsou uvedeny na stránkách na-
!eho OS. V budoucnosti pak bude na nás, 
abychom zabránili opEtnému odkládání 
odpadu z okolních zahrad do Ba"antnice. 
OS je spole7nE s M6 Kunratice pUesvEd-
7eno, "e nám, ob7an]m Kunratic, jde 
o to, aby na!e obec byla 7istá a krásná 
a dobUe se v ní "ilo. Jaká tedy bude bu-
doucnost Ba"antnice? Taková, jakou si ji 
zachováme. OS Pro Kunratice

Údržba zeleně
v Zeleném údolí

ProvádEní údr"by zelenE v Zeleném 
údolí je velmi !patné. Opakuje se tak 
situace z minulých let. Vlastník vEt!iny 
zdej!ích pozemk], 6eská republika, po-
ta"mo IKEM, který vybírá od majitel] 
byt] v Zeleném údolí nemalé nájemné za 
pozemky, na kterých jsou bytové domy 
postaveny, se ohlednE !patné údr"by vy-
mlouvá na svého nájemce, spole7nost 
IPB Real. Nás vztahy mezi IKEM a spol. 
IPB Real nezajímají. Pro nás je partne-
rem vlastník pozemk], tj. IKEM. Proto 
jsme vyzvali IKEM k nápravným opatUe-
ním a Hl. m. Prahu, aby zahájilo jednání 
s 6eskou republikou o pUevedení v!ech 
pozemk] v Zeleném údolí z vlastnictví 
IKEM do vlastnictví Hl. m. Prahy. Pokud 
by se toto jednání podaUilo, lze pUedpo-
kládat, "e stejnE jako v jiných pUípadech 

by Hl. m. Praha údr"bu zelenE svEUilo 
M6 Praha-Kunratice, v7etnE patUi7ných 
Þ nan7ních prostUedk].
 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

Voda ze střechy Evropy

Klub 7eských turist] Tempo Praha 4 
uspoUádal ve 7tvrtek 14. dubna Podve7er-
ní pochod Prahou v rámci celoevropské 
turistické akce Voda ze stUechy Evropy-
Eurorando 2011. Zá!titu nad akcí pUevzal 
Klub 7eských turist], Oborová zdravotní 
poji![ovna a M6 Praha-Kunratice. Jednu 
ze #stUech Evropy$ máme u nás v masí-
vu Králického SnE"níku. V ji"ním uzá-
vEru západního hUebenu se nachází vrch 
Klepý (té" Klepá7), který pol!tí sousedé 
nazývají Trójmorski wierch (TrojmoUský 
vrch). Voda z jeho svah] odtéká do tUí 
moUí % 6erného, Baltského a Severního.

Cesta dlouhá 6 km od kone7né stanice 
metra Roztyly vedla po "lutE zna7ené tu-
ristické trase k rybní7ku Ohrada a dále 
k cíli v restauraci U Bezuch]. V p]l !es-
té nabrala paní Krej7íková vodu z Kun-
ratického potoka u m]stku pod Novým 
hradem. Do speciální lahvi7ky s modrou 
sklenEnou kapkou na zadní stranE. OdbE-
ru pUihlí"elo nEkolik desítek z celkového 
po7tu 269 ú7astník]. Voda poputuje po 
celostátním slévání obsah] podobných 
lahvi7ek ze v!ech 7eských povodí do Lví 
ka!ny ve !panElské GranadE. Ka!na se 
nachází ve Lvím dvoUe paláce Alhambra 
a je symbolem vody, zdroje "ivota. Proto 
je od roku 1377 hlídána dvanácti lvy z bí-
lého mramoru.  (my)

Do lesa s lesníkem 

V Kunratickém lese se po celé dva dny 
ozývaly slavnostní fanfáry truba7]. Vítaly 
náv vníky 3. ro7níku akce Do lesa s les-
níkem. Lesy hl. m. Prahy spolu s dal!ími 
lesnickými organizacemi pUipravily pro 
!koly i veUejnost program plný práce, in-

formací, ale i neobvyklých zá"itk] a hrá-
tek na téma les a lesnictví. &e se program 
i díky krásnému po7así vydaUil, potvrzu-
je pUes 3000 spokojených náv vník]. 
Program slavnostnE 10. kvEtna zahájili 
zástupci Hl. m. Prahy, Ministerstva zemE-
dElství a Les] hl. m. Prahy. OtevUeli pro 
náv!tEvníky lesní stezku, na které mohli 
celé dva dny za"ít lesník]v den. Spole7nE 
sázeli nové stromky, mEUili vý!ku a pr]-
mEry strom] nebo vyhledávali údaje o le-
se v lesnických knihách a mapách. Velké-
mu zájmu se tE!ilo stanovi!tE vEnované 
tE"bE dUeva. Tady se zájemci dozvEdEli, 
jak se strom ke kácení vybírá a ozna7uje, 
mohli si prohlédnout dUevorubce zblízka, 
vyzkou!et jeho pUilbu a tUeba i potE"kat 
motorovou pilu. Pro dEti byl zajímavým 
suvenýrem uUíznutý smrkový kolá7. 
Tradi7nE nechybEl k]O, který je stále 
pomocníkem lesník]. Zaujal i lehký vy-
vá"ecí traktor. Zdatní ú7astníci se nebáli 
Uezat dUíví ru7ní pilou, nEkteUí i na 7as. 
TvoUiví zase pracovali v malé výtvarné 
dílni7ce. Na stanovi!ti o dUevE bylo pro 
mnohé pUekvapením, co v!e se dá vyrobit 
ze dUeva.

 Akce byla sou7ástí Týdne les] (9.% 15. 
kvEtna), který si kladl za cíl pUispEt ke 
zviditelnEní lesnictví a zvý!ení obecného 
povEdomí o jeho významu pro spole7-
nost. Tematicky i obsahovE navázal na 
Evropský týden les] z Uíjna 2008. Leto!-
ní tUetí ro7ník je významný tím, "e rok 
2011 je vyhlá!en Mezinárodním rokem 
les]. �Sna�ili jsme se pUipravit takový 
program pro dEti i dospElé, abychom 
co nejvíce pUiblí�ili a vysvEtlili jednot-
livé práce v lese.! Uekl Václav Kroutil, 
Ueditel poUádající organizace Lesy hl. m 
Prahy. Ing. Petra Fi!erová 

Hnízdo na Ohradě

Slípka zelenonohá (Gallinula chlo-
ropus) je vodní pták, který se v na!ich 
kon7inách vyskytuje zUídka. Proto nás 
v!echny potE!ilo, "e si jeden pár zvolil 
ostr]vek z rákosu na rybní7ku Ohrada 
jako místo pobytu Kunratice, vystavEl 
zde hnízdo a vyvedl sedm mlá@at. Slíp-
ka je velmi pUizp]sobivá, co" dokazuje 
tím, "e jakmile nEkdo hodí kus rohlíku 
do vody, nabídkou nepohrdne. V 6erve-
ném seznamu 6eské republiky je v sou-
7asné dobE zaUazena do kategorie témEU 
ohro"ených druh]. Mlá@ata opou!tEjí 
hnízdo krátce po vylíhnutí a jsou plnE 
opeUena pUibli"nE kolem 40. a" 50. dne 
"ivota. Svým názvem i trhavými pohyby 
ch]ze pUipomínají dospElé slípky chodící 
po bUehu Ohrady kuUe. V minulém roce 
slípky hnízdily i na 'eberáku a lze je tam 
spatUit dodnes. Na!tEstí je pták dost obe-
zUetný, a tak se snad nestane obEtí kou-
pajících se ps] nebo nEkterých star!ích 
!kolák], kteUí pUi cestE ze !koly nemají 
na práci nic jiného, ne" házet po tEchto 
vzácných vodních ptácích kameny.  (my) To není Národní park, ale břeh Ohrady (foto J.Jiráková).
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Slovan Kunratice postupuje

Letos sice není rok jubilejní, ale pUes-
to kunratické A mu�stvo nadElilo k 87. 
výro7í trvání fotbalového oddílu sobE, 
funkcionáU]m a fanou!k]m dárek mimo-
Uádný. Postup do nejvy!!í pra�ské sou-
tE�e, PUeboru Praha. Dosáhli nejvEt!ího 
úspEchu v historii kunratické kopané. Na 
kunratický trávník tak vybEhnou mu�stva 
jako Aritma Praha, 6AFC Praha nebo B 
mu�stva slavných oddíl] Dukla Praha 
nebo FK Meteor Praha VIII. 

UmístEní na pUedních místech v po-
sledních dvou sezonách a pUedvádEná 
hra za�ehla v srdcích pUíznivc] i hrá7] 
plamének, �e by snad mohlo nEco pUijít. 
Ale v�dy bylo !ancí mnoho a potUebných 
gól] málo. Pak pUi!lo jaro 2011. Jako by 
ty nepromEnEné !ance z minulosti 7eka-
ly schovány v nEjakém pytli, který sta7í 
jen otevUít a nasypat do branek soupeU]. 
A stalo se. NeuvEUitelná gólová smr![ 
doma 7i venku drtila soupeUe jednoho 
po druhém. Kdo dostal jen 7tyUi góly za 
zápas, mEl Estí. Jako ve správném dra-
matu pUi!lo vyvrcholení a� ke konci. Ve 
24. kole hostil Slovan nejvEt!ího soka 
ABC Braník. VítEzství 4 : 1 znamenalo 
ohromný skok do cíle. 

PEtibodový náskok dvE kola pUed kon-
cem soutE�e. Jenom�e j E ten malý po-
vEstný a zlovEstný poslední kr]7ek. Jako 
ta nepromEnEná desítka pUed více ne� pa-
desáti lety, která znamenala zmar tehdej-
!ího postupu Slovanu do divize. Historie 

se neopakovala. 11. 7ervna dopoledne 
nasázeli chlapci ve Þ alových barvách do 
brány v Horních MEcholupech !est kra-
savc]. Kunratice se do7kaly. Na!i ho!i 
jsou o patro vý!. DEkujeme a blahopUeje-
me.  (my)

1. liga do Kunratic

To, v co jsme v dubnovém 7lánku o na-
!em ß orbalovém oddíle doufali, se stalo 
skute7ností. Mu�i vybojovali 1. ligu, his-
torický úspEch pro FBC Start 98 Kunra-
tice. O postupu rozhodli na!i ß orbalisté 
v Plzni a� ve tUetím rozhodujícím zápase, 
a to v samostatných nájezdech.

Nervy drásající podívaná nabídla témEU 
250 divák]m ú�asný sportovní zá�itek. 
Chlapské Á7ko se stalo vzorem i motiva-
cí pro na!e ostatní 7leny a vEUíme, �e se 
tento úspEch promítne i ve zviditelnEní 
na!eho oddílu v republice. 1. liga je sou-
tE� s celostátní p]sobností a tak v "do-
mácí# sportovní hale Z$ Kunratice pUiví-
táme napUíklad dru�stva z Brna, Ostravy 
nebo Náchoda.  JiUí Szebinovský

Florbalové mládí
ve Švýcarsku 

Mladí ß orbalisté FBC Start 98 Kunrati-
ce se ve dnech 20. a� 22. kvEtna zú7astnili 
mezinárodního ß orbalového turnaje Avry 
Juniors Cup 2011 ve !výcarském Fribour-
gu. Plný autobus sportovc] doprovázela 
i dvE vozidla realiza7ního týmu. Dobro-
dru�né, 7isté a pohodlné ubytování nám 

poskytl protiatomový kryt. Turnaj byl 
vypsán pro 7tyUi vEkové kategorie. Elé-
vy s pUípravkou (7%10 let), mlad!í �áky, 
star!í �áky a juniory do osmnácti let. 

V sobotu ráno 21. kvEtna ji� 7ekaly 
první zápasy s dru�stvy $výcarska, Fran-
cie a Gruzie. Na!e barvy za7aly postupnE 
ovládat hrací plochu. V pUestávkách mezi 
zápasy podporovali nehrající sportovci 
z ochoz] své mlad!í nebo star!í kama-
rády "Star[áky# a pokUik "Startí7ek# se 
nesl celým mEstem. 

PoUadatel turnaje myslel i na volné 
chvíle 7len] na!í výpravy. Mlad!í hrá7i 
si prohlédli z malého vlá7ku celé his-
torické mEsto a star!í byli pozváni na 
bowling. Stravovali jsme se na jedné ze 
tUí místních universit a jídlo, které nám 
!výcarský kuchaU pUipravil, bylo poka�dé 
vynikající. 

A výsledky turnaje? Elévové s pUí-
pravkou, mlad!í �áci a junioUi pUedvedli 
v turnaji výborné sportovní výkony a po 
zásluze získali zlaté poháry za první mís-
ta. Star!í �áci nez]stali pozadu. V tE�ké 
konkurenci vybojovali tUetí pUí7ku. D]-
le�ité je, �e jsme strávili skvElý sportov-
ní víkend, bezvadnE se bavili ß orbalem, 
navázali nová pUátelství a dobUe repre-
zentovali Kunratice i 6eskou republiku. 
Mlad!í hrá7i mohli obdivovat hru star-
!ích koleg], nejmlad!ích hrá7] i �ák] Z$ 
Kunratice. Výkony malých i vEt!ích ß or-
balist] FBC Start 98 Kunratice jsou také 
velmi slibné pro budoucí sportovní klání.
 JiUí Szebinovský

Kunratické fl orbalové mládí vítězí ve Švýcarsku (foto FBC Start98 Kunratice).
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Třetí Divadlo v parku
Sobotního dopoledne 21. kvEtna se sluní7ko ukázalo v plné 

kráse ji! od 7asného rána. Desátá hodina se blí!ila, a tak se v"e 
muselo rychle dokon7it. Zapojit kabely, dokrájet cibuli na ka-
t]v "leh, doválet tEsto na trdelník, pUipravit kováUskou výheO, 
donést !idle, stole7ky, povEsit cedule, pUipravit pokladny a b]h-
víco v"echno. A pak to v"e vypuklo. Ke vchod]m do parku se 
za7aly hrnout z ulice K Betáni a Gol7ovy davy náv"tEvník] se 
spoustou dEtí. Za celý den témEU pEt tisíc lidí. Tak se stalo, !e 
kolem jedenácté bylo V Bambouskách plno. (Ach promiOte, asi 
mnozí z vás nevEdí, kde !e je to V Bambouskách. Tak se toti! 
odjak!iva Uíkalo 7ásti dne"ní ulice Gol7ovy od parku ke koste-
lu.) Fronta se táhla od vchodu do parku a! k dome7ku MEstské 
policie. O nic lep"í to nebylo ani v ulici K Betáni. Aby se 7ekání 
ve frontE trochu zpUíjemnilo, obveseloval zástup pUed vchodem 
"a"ek Buba na ch]dách. Po této jediné nepUíjemnosti jste uvítáni 
stínem strom] barokního parku. Hned u vchodu si m]!ete vy-
zkou"et stUelbu z ku"e, nav"tívit Divadelní "apitó II divadla Husy 
na tahu s celodenním pohádkovým programem pro nejmen"í. 
PUímo na louce se prochází nám ji! známý "a"ek Buba na ch]-
dách. Maminky s novorozenci i pUed"kolními dEtmi si mohou 
odpo7inout, pUebalit i nakojit svoje miminka pod stanem rodin-
ného centra D]m pro Motýlky. Batolata prolézají pod dohledem 
mezi hra7kami, pUed"koláci a malí "koláci pracují v tv]r7í dílni7-
ce. Hned vedle vr7í kompresory a vhánEjí vzduch do nEkolika 
nafukovacích skáka7ek a proléza7ek. Základní "koly Kunratice, 
Campanus a R]!inovská spole7nE s restaurací #eberák provozují 
dal"í  tv]r7í dílni7ky. Maluje se na obli7ej, na tri7ka, vyrábEjí se 
sádrové masky nebo hrn7íUské pUedmEty. Nechybí ani kováUské 
a skláUské Uemeslo. Lze se povozit v ko7áUe, na koni nebo poní-
kovi. Sportovnímu vy!ití slou!í trampolíny a horolezecká stEna. 
Na hlavní louce nás vítá velké pódium. Skupina Petra NedvEda 
zahajuje písni7kami DEtskými a! dEdskými a poté kUtí nové CD 
pro dEti $Kurník%. A to tak, !e Petr NedvEd sype z pódia na CD 
le!ícím na pol"táUku, které dr!í hlavní organizátor Jan Andelt, 
bonbony. DUíve ne! za7ne pan UhlíU vyu7ovat polední Hodinu 
zpEvu, pozvou dEti na pohádky divadla TrakaU a Vysmáto.

Zastavme se ale trochu u jednoho pUíbEhu lidské solidarity, který 
napsalo samo Divadlo v parku. Od p]l 7tvrté za7íná hrát kapela The 
Tap Tap s hostem Petrem Hudcem. The Tap Tap je kapela, kterou 
v roce 1998 zalo!il v pra!ském Jedli7kovE ústavu #imon Ornest. 
ChtEl toti! dát co nej"ir"ímu okruhu osob se zdravotním posti!e-
ním mo!nost rozvíjet sv]j talent. �Lítost prohlubuje rozpaky,� Uíká 
!imon Ornest. �Koncerty kapely jsou dobrým krokem k tomu, jak 
velmi kladnE ovlivnit vnímání veUejnosti. Zhruba pUed tUinácti lety 
jsem nastoupil jako vychovatel do pra"ského Jedli7kova ústavu. Ze 
za7átku v#e vznikalo jako hudební krou"ek. ChtEli jsme vyzkou#et, 
jestli by samotný rytmus nefungoval lépe, ne" nEjaké harmonic-
ké cítEní. Z vlastní zku#enosti vím, "e je pro lidi jednodu##í vy[u-
kat rytmus písni7ky �Skákal pes�, ne" písni7ku zazpívat. Dlouhá 
léta se v kapele dEti stUídaly tak, jak pUicházely 
a opou#tEly internát. Nyní Uíkáme, "e je to kapela 
student] a absolvent] #kol pra"ského Jedli7kova 
ústavu a ur7itE minimálnE polovina z nich tvoUí 
takové pevné jádro Tap Tapu. NEkteUí ji" pracují 
jako pomocní lektoUi a u7í za7áte7níky a mlad#í 
"áky. PoUádáme ka"doro7nE beneÞ 7ní akci Pár-
ty na kole7kách v Divadle Archa. DEláme také 
festival Vysoko Vý#e Vy#ehrad. A v zahrani7í se 
nám ve spolupráci s pra"ským magistrátem po-
vedlo zorganizovat vystoupení v 6eském centru 
v Bruselu. To byla mimoUádnE povedená akce, 
která se myslím v#em líbila a my jsme si v praxi 
ovEUili, "e jsme zajímaví i pro lidi v zahrani7í.� 
Letos vystupoval s orchestrem i Petr Hudec. Pa-
matujete si, co Uíkal na závEr loOského Divadla 
v parku Jan Andelt? �Rád bych zd]raznil jeden 
okam"ik z leto#ního Divadla v parku. O tom, "e 
asi 2000 náv#tEvník] Divadla v parku má srdce 

na svém místE, jsem se pUesvEd7il pUi konání dobro7inné tomboly 
ve prospEch Petra Hudce. Dvanáctiletého nevidomého chlapce, 
který je upoután na invalidní vozík. Petr má hudební talent. Hraje 
na varhany a výtE"ek z tomboly a dar] mu umo"ní zakoupit si kva-
litní nástroj.� Ji! 19. 7ervna 2010 dopoledne se pUi slavnostním 
otvírání nových p]dních prostor budovy v Gol7ovE ulici konala 
malá slavnost. Jan Andelt, zástupkynE starostky Ing. Lenka Alin-
7ova a #imon Ornest pUedali Petru Hudcovi symbolický "ek v hod-
notE 30 050 K7. 6ást prostUedk] se získala bEhem konaní Divadla 
v parku a do hodnoty "eku byla doplnEna dal"ími dárci v násle-
dujících dnech. Petr si za nE koupil digitální piano. No a dnes ji! 
vystupoval s The Tap Tap. Janu Andeltovi Petr Hudec podEkoval 
slovy, !e �nástroj mu zpUíjemnil a zmEnil "ivot�.

Úderem páté odpoledne se stan na hlavní louce naplnil a! po 
okraj dEtmi. Divadlo Krapet sehrálo PUíhody v7elích medvídk], 
kde postavy 6meldy, Brumdy 7i 7melá7ího stra"idla  Pu7melou-
da sehráli dospElí herci. Rodi7e s dEtmi odcházeli dom] a prostor 
v podve7erních hodinách vyplnily skupiny Jetbeat (Rolling Stones 
Revival) a Mrakopla" blues. A tak nechme závErem hodnotit Diva-
dlo v parku 2011 samotnými náv"tEvníky: �Na dne#ní akci se nám 
opEt moc líbilo, byli jsme ji" na prvním ro7níku, druhého jsme se 
kv]li nemoci syna nemohli zú7astnit. OpEt jsme pUi#li dom] poz-
dEji ne" obvykle, dEti byly utahané, ale spokojené a #[astné a o to 
pUece jde, vidEt úsmEv na tváUi a jiskUi7ky radosti v dEtských o7ích 
a tEch tam dnes bylo opravdu spoustu.�  (my)

Jan Andelt (vlevo) 
a Petr Nedvěd
křtí „Kurník“
(foto P. Hilmarová).
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Malá hrnčířka
(foto P. Hilmarová).

Kdo to ví odpoví (foto P. Hilmarová).

Petr Hudec (ve výřezu) hraje s The Tap Tap (foto my).
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16. dubna
Divadlo bez názvu

Spole7enská místnost Domu s chránEný-
mi byty se zmEnila v sobotu 16. dubna od-
poledne na malý divadelní sál s hledi!tEm 
i jevi!tEm. Amatérský soubor Divadlo bez 
názvu pUedvedl v divadelní podobE dvE 
povídky O´Henryho Zatímco auto 7eká 
a Stalo se v Harlemu a hru Arno!ta Gol-
dß ama Zkou!ka. Hledi!tE bylo plné. Her-
c]m pak k potUebnému vybavení jevi!tE 
poslou"ily st]l, ubrus, dvE "idle a krátká 
lavi7ka. Hostující soubor má dlouhou tra-
dici a p]sobil v blízkém kunratickém oko-
lí. Vznikl roku 1912 V Podzám7í v kr7-
ské sokolovnE pod názvem Vlast. BEhem 
války a po jejím skon7ení hrál na pUírodní 
scénE pod !irým nebem v Lesním divadle 
Kr7. Po zániku divadla ode!el do hotelu 
Klime!. Pojmenování Divadlo bez názvu 
u"ívá od roku 1976.  (my)

30. dubna
Otvírání studánek
v Kunratickém lese

Leto ní!vyprávEní!o!tradi7ních!Studán-
kách!nám!zpracovaly!"ákynE!8.!tUídy!Z#!
Kunratice! Gabriela! Hý"ová! a! Markéta!
Malá.!

32. ro7ník Otvírání studánek za7al ve 
13 hod. Se!li jsme se pUed kostelem Sva-
tého Jakuba a 7ekali na ostatní, kteUí po-
slouchali vyprávEní o kostele a hudbu na 
varhany. Pak byla milá chvíle na veselé 
písni7ky, které slo"il Petr NedvEd a spol. 
Asi ve 14 hodin se v!ichni ti, kteUí se pUi-
!li rozlou7it se zimou, odebrali k rybníku 
Ohrada. V 7ele !la skupina dEtí kunratické 
!koly s paní u7itelkou Evou Hil7erovou. 
Dívky v kroji nesly Moranu za stálého 
opakování básni7ky o odchodu zimy. Mo-
rana byla vhozena do rybníka a zima snad 

takto byla za"ehnána. Kdy" jsme popo!li 
o kus dál, zastavili jsme se u studánko-
vého stromu a pan hajný Ing. Jan Karban 
nám povídal o lese, co o nEm je!tE neví-
me. U" jsme byli na kraji lesa a pan Ing. 
ZdenEk Zeman svým vyprávEním pUipo-
mnEl významná výro7í Kunratic. Zvlá!tE 
zajímavé bylo povídání o Novém Hradu, 
kde sídlil král Václav IV. ChtEly bychom 
mu za to podEkovat. PUíjemná cesta lesem 
o7i!tEným jemným de!tEm pokra7ovala 
a" k altánu. Zastavily jsme se a na!í sku-
pinE divák] jsme se sna"ily zábavnE a co 
nejzajímavEji povEdEt krátce o tom, co 
jsme vypátraly o na!em Kunratickém lese. 
Informace, které jsme vyu"ily, byly z obo-
rových prací, na kterých jsme pracovaly 
po dobu celého !kolního roku v Z# Kun-
ratice. PUi dal!í cestE ke studánce $oÞ nka 
jsme si v!ichni prohlí"eli výtvarné práce 
Z# Jílovská. Bylo vidEt, "e i malé dEti 
vnímají les v barvách mEnícího se ro7ní-
ho období. Procházka byla dlouhá asi 2%3 
km a skon7ila po 16. hodinE u studánky 
$oÞ nky. Malé dEti z kunratické !koly Uek-
ly studánce uvítací básni7ky a slavnostnE 
ji s paní u7itelkou Renatou Vondrákovou 
otevUely. Paní Jaroslava Hru!ková nám 
pUednesla Studánkové vzpomínání a tím 
ná! den skon7il ji" deÞ nitivnE. Skupinka 
náv!tEvník] lesa se rozdElila a ka"dý !el 
svou cestou. NEkdo je!tE strávil chvilku 
pUi ob7erstvení v hosp]dce U krále Václa-
va IV. a jiní si udElali krásnou procházku 
po lese. Jestlipak se i pUí!tí rok Otvírání 
studánek takto vydaUí?

Gabriela Hý�ová, Markéta Malá
�ákynE 8. tUídy Z! Kunratice 

3. května
Koncert na Floře

ZU# Jana R]"i7ky Kunratice-Flora pUi-
vítala v budovE !koly 7eského pianistu Ji-
Uího Pazoura. JiUí Pazour je pro kunratické 
milovníky hudby umElcem známým. Vy-
stupoval 3. Uíjna loOského roku v sokolov-
nE v poUadu SouznEní spole7nE s Pavlou 
BUínkovou a Janem Je"kem. Jako sklada-
tel se vEnuje tvorbE orchestrálních, komor-
ních i sólových skladeb. Jeho práce jsou 
vysílány 6eským rozhlasem, vydávány na 
zvukových nosi7ích a jsou v repertoáru 
!pi7kových 7eských i zahrani7ních sólist] 
a soubor]. JiUí Pazour se zamEUuje na kla-
vírní improvizaci, tv]r7í projev bez pUed-
chozí pUípravy. Jednotlivá 7ísla jeho kon-
certu jsou propojena pr]vodním slovem, 
které poslucha7]m do ur7ité míry nazna7í, 
o jaký druh improvizace se jedná. Kunra-
tický koncert zahájil kreací na lidovou pí-
seO Já jsem z Kutné hory koudelník]v syn, 
a poslucha7i tak mohli na známé melodii 
srovnávat hudební Ue7 baroka, klasicismu, 
romantismu, impresionismu nebo i jazzu. 
Následovaly improvizace mimohudební, 
ve kterých dochází ke ztvárnEní ur7itých 
nálad, impresí. Jakmile se JiUí Pazour do-
tkne prsty kláves, proroste s nástrojem 
v jeden celek a za7íná vyprávEt hudební 
pUíbEh. A tak najednou cítíte, jak bEhem 
imprese Zima za7ínají nesmEle padat 
první vlo7ky snEhu, pak snE"í víc a víc, 
snEhová vrstva pUibývá. SnE"ení následnE 
ustává a zanechává po sobE ml7ící zasnE-
"enou krajinu. Nebo se tento zimní pUíbEh 
m]"e nEkomu jinému jevit jinak. Násle-

Zkouška (foto P. Hilmarová).

Morana bude utopena v Ohradě a zima tak nenávratně ustoupí jaru (foto my).

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí
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doval hudební anagram. �NEkdy sklada-
teli nepUichází nápad, a tak si vypom]-
!e hudebním anagramem," vypráví JiUí 
Pazour. �Tak jako anagram, pUesmy7ka, 
umo!Ouje vznik nového slova pUeskupe-
ním písmen nebo slabik výchozího slova, 
tak lze toté! docílit v hudbE zámEnou pís-
men za noty. B a g h d a d,  A dis a b e b a,  
F as a d a,  C a f e." ZávErem první 7ásti 
koncertu provedl klavírista dvE parafráze, 
neboli pUelo!eno do 7e"tiny, volnE zpraco-
val známé skladby jiným zp]sobem. Do 
druhé 7ásti koncertu ji! vstoupili poslu-
cha7i jako spolutv]rci programu. Profesor 
Pazour je pUed pUestávkou po!ádal, aby 
napsali na pUipravené papírky svá vlastní 
témata. Ta pak zpracoval pUímo pUed zraky 
poslucha7]. Koncerty JiUího Pazoura jsou 
netradi7ní a zá!itkem jak pro znalce, tak 
i pouhé milovníky hudby. UmElec je i hu-
debním pedagogem: �Práce se studenty je 
pro mE obohacujícím prvkem. Setkávání 
s mladými lidmi vEnujícími se hudbE,  
stejnE tak jako setkávání s kolegy peda-
gogy, nezUídka skute7nými hudebními 
i lidskými osobnostmi, mi velmi pomáhá 
nejen v tv]r7ích i koncertních aktivitách, 
ale také mi dává sílu ve vlastním hledání 
ve v#ech smErech." (my)

8. května
Den matek s kouzelníkem

Den matek se slaví na mnoha místech 
po celém svEtE. Jeho p]vod je ve staro-
vEkém Tecku, kdy se slavil svátek plod-
nosti a matek, spojený s uctíváním pohan-
ské bohynE Rhey Kybelé, matky boh]. 

V 6eskoslovensku se tento svátek za7al 
slavit v roce 1923 a jeho propagátorkou 
byla Alice Masaryková. Po 2. svEtové 
válce byl zatla7en do pozadí, ale i pUesto 
se v nEkterých rodinách pUipomínal. Po 
roce 1989 se opEt za7al slavit veUejnE. 
V nedEli 8. kvEtna od 16 hod vystoupil 
v sokolovnE v programu ke Dni matek 
Magická show kouzelník OndUej Sládek. 
Náv"tEvníci velkého sálu tentokrát sedEli 
u stole7k] s drobným ob7erstvením, a tak 
bylo vytvoUeno prostUedí na zp]sob malé-
ho kunratického varieté. Mladý kouzelník 
je úUadující mistr a nejlep"í manipulátor 
6eské republiky v moderní magii. Mani-
pulace, která se nazývá královnou magie, 
je mezi kouzelníky pova!ována za nejob-
tí!nEj"í. Deset nejzru7nEj"ích prst] v re-
publice pracovalo v sokolovnE s r]!emi, 
"átky, nebo náprstky. NechybEly ani ná-
ro7né triky s kartami. OndUej Sládek vám 
pUímo pUed o7ima vykouzlil i peníze. Také 
pracoval s tradi7ními ocelovými kruhy, 
které mnohým o!ivily vzpomínku na Þ lm 
Obecná "kola ze za7átku devadesátých let. 
Vystoupení probíhalo v rychlém tempu 
a kouzla byla pUedvádEna tak, aby udr!ela 
neustálou pozornost dEtských i dospElých 
divák]. Vyvrcholením programu byl lé-
tající stolek. Kouzelník zapálil sví7ku na 
malém stolku pUikrytým ubrusem. Stolek 
se v rytmu tajemné hudby sám vznesl 
a za7al létat a tancovat po scénE. Program 
spojil tradi7ní i nové prvky této prastaré 
zábavy, a tak náv"tEvníci odcházeli spo-
kojeni. Jako v!dy si v duchu kladli otázku: 
Jak to jenom dElá?  (my)

27. května
Noc kostelů 

Kostely kunratické farnosti Svatého Ja-
kuba Star"ího a Svatého Prokopa v Hrn-
7íUích patUily v pátek 27. kvEtna mezi 155 
kostel] dvanácti r]zných kUes[anských 
církví pra!ské arcidiecéze, které nav"tívi-
lo 75 tisíc no7ních poutník]. Noc kostel] 
byla pozváním pro ka!dého, aby vstou-
pil bez zábran do kUes[anských chrám] 
a mohl obdivovat duchovní a umElecké 
bohatství na"í tolik úspE"né !idovsko-
kUes[anské civilizace. Ov"em to se týká 
pouze 7asových úsek], kdy se nezapomí-
ná na heslo Svatého Benedikta Ora et la-
bora, Modli se a pracuj. U Svatého Jakuba 
Star"ího za7ala v 17 hod M"e Svatá. Hlas 
zvonu o hodinu pozdEji oznámil za7átek 
putování po kostelích. Náv"tEvníci v Kun-
raticích vyslechli ka!dou celou hodinu 45 
minut trvající výklad. Tomá" 6ervinka 
pUíchozím poutavE vyprávEl o sochách 
a malbách, vylo!il, jak je to s názvem Sva-
tý Jakub Star"í nebo VEt"í, kdo je který 
svEtec, jaký atribut je pro nEj typický a jak 
také skon7il. Co! bylo seznámení s neuvE-
Uitelným odkazem duchovna jednotlivce 
a sou7asnE i jeho krutého !ivotního konce. 
Na závEr poutníci vstoupili do sakristie, kte-
rá je poz]statkem p]vodního gotického kos-
telíka s vzácnými freskami ze 13. století. Po 
ka!dém výkladu pak zaznEl malý koncert ze 
skladeb J. S. Bacha doplnEný mariánskými 
zpEvy v podání K]rovc], doplnEný houslo-
vými vstupy Toníka Krejbicha. Poutníci 
mohli pUi tónech hudby 7tvrthodinu rozjímat 

Ondřej Sládek s létajícím stolkem (foto P. Hilmarová).
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v barokní kostelní lavici nebo se je�tE nEco 
navíc dozvEdEt u informa7ního stole7ku. 
Jednotlivé skupinky poutník] se pravidel-
nE stUídaly v 18, 19, 20, 21, 22 a 23 hodin. 
Prázdno nebylo nikdy. Komentátor Tomá!, 
hudebníci, zpEváci i pomocníci u informa7-
ního stole7ku byli rádi, "e o p]lnoci mohli 
skon7it a kostel zamknout. V!ichni jsme ale 
mEli velikou radost, "e po celou dobu trvá-
ní Noci kostel] neustále nEkdo pUicházel 
a odcházel. Vstoupilo i nEkolik náv!tEvník], 
kteUí sice mEli k dEtskému vEku hodnE dale-
ko, ale ve stavbE nazvané kostel byli poprvé 
v "ivotE. O tom ale celá Noc kostel] je a by-
la novým zá"itkem i pro ty, kteUí do kostela 
chodí 7asto. Kostel Svatého Jakuba Star!ího 
v Kunraticích nav!tívilo 200 a Svatého Pro-
kopa v Hrn7íUích 60 poutník].  (my)

3. června
Koncert na Šeberáku

V pátek 3. 7ervna se zavr!il tUímEsí7ní ma-
raton pUíprav beneÞ 7ního Koncertu pro Mo-
týlek v Areálu #eberák. Koncert, který trval 
od odpoledních hodin a" do noci podpoUili 
mimo slavných umElc] JiUího DEde7ka, Iva-
na Hlase, Vesny Cáceres a kapely Jauvajs 
i "áci Z# Kunratice. PEveckým vystoupe-
ním pod vedením Dany Haladové zahájili 
program oblíbenými písni7kami ZdeOka 
SvEráka a Jaroslava UhlíUe, ale také Karla 
Ha!lera. VýtE"ek koncertu bude vEnován na 
podporu aktivit dEtí s posti"ením, které jsou 
klienty Komunitního centra Motýlek v Pra-
ze 14. DEti s handicapy zde nav!tEvují spe-
cializované (a vEt!inou individuální) lekce 
jako canisterapii, logopedii, muzikoterapii, 
keramickou dílnu a dal!í, 7ím" rozvíjejí své 
dovednosti a schopnosti, zvy!ují sobEsta7-
nost a sebevEdomí. V Motýlku mají mo"-
nost smysluplnE trávit sv]j volný 7as mezi 
zdravými vrstevníky. Na bUehu #eberáku se 
dEti vyUádily ve sportovních disciplínách, 
skákacím hradu, výtvarni7ily v dílnE, nebo 

si vyzkou!ely grafÞ ti malbu na pUipravené 
desky. S rodi7i se mohly projet i na !lapa-
dlech, která tu jsou bE"nE k mání. Tombola 
nalákala jak dEti, tak dospElé, nebo[ se hrálo 
napUíklad o vstupenky do Aquapalace 6est-
lice nebo o stan pro dvE osoby. ZávEre7ná 
dra"ba GrafÞ ti obraz] pak patUila milovní-
k]m handlování. Z nabitého programu si 
jistE ka"dý mohl vybrat to své. Ráda bych 
podEkovala v!em svým koleg]m a i tEm, 
kteUí se podíleli na pUípravách, interpret]m 
za ú7inkování bez nároku na honoráU, part-
ner]m za Þ nan7ní a materiální podporu, 
a pUedev!ím náv!tEvník]m, kteUí navodili 
pUíjemnou atmosféru. Po7así nám dopUálo 
krásný den, a tak vEUím, "e si v na!í spole7-
nosti diváci u"ili bezstarostné a odpo7inko-
vé odpoledne. TE!ím se na vidEnou pUi dal-
!ích akcích s Motýlkem www.motylek.org 
nebo na setkání jen tak u p]llitru s výhledem 
na vodu. Erika Olbertová

4. června
2. Kunratické hody

Kdy" se Uekne hody, ka"dému se vybaví 
tuhá zima a známé Ladovy obrázky z po-
hlednic. Jenom"e nic ji" není, jak bývalo, 
a tak se díky mrazák]m a lednicím nemusí 
chodit na opékané selátko, klobásy 7i jitrnice 
v ko"ichu a s 7epicí ale s krátkým rukávem. 
V sobotu 4. 7ervna slunce vydatnE hUálo ji" 
od 7asného rána a od deváté hodiny se za-
7ala otá7et v kunratické Tvrzi na ro"ni dvE 
selátka. Aby se pak mohla k ve7eru zmEnit 
na 1400 porcí. V útrobách hodujících zmi-
zelo navíc i 250 jitrnic, 200 klobás. V!e bylo 
zapito 2200 pivy. NechybEl ani dal!í sorti-
ment neprase7ích výrobk] a nepivních nápo-
j]. Hlavní náplní hod] sice bylo jídlo a pití, 
ale nechybEla ani soutE" v hodu chlebem se 
sádlem nebo pUetla7ování pákou. Náv!tEvní-
ci pUicházeli a odcházeli celý den a" se po7et 
host] zastavil na 7íslici 1500. Tombola po-
tE!ila hlavní cenou, kterou byla 10 kg kýta. 

V podve7er a ve7er vyhrávala cimbálová 
muzika. Náv!tEva byla slu!ná, a tak ani 7erv-
nové vedro nemusí být na pUeká"ku pUi poUá-
dání tradi7ní zimní zvyklosti.  (my)

12. června
Kunratický den dětí

Kunratický park patUil v sobotu 11. 7ervna 
dEtem. Sokol Kunratice poUádal 29. Kunra-
tický den dEtí. V dopoledních hodinách pro-
bEhla pUíprava v!ech disciplín, stanovi!tE 
zápisu a prostoru pro doprovodný program. 
Téma leto!ního KDD bylo $Léto s kovbo-
jem%. DEti od 4 do 15 let byly rozdEleny 
do 7tyU kategorií a soutE"ily v sedmi disci-
plínách.  Pro nejmen!í do tUí let byla nultá 
kategorie se 7tyUmi disciplínami. Odpoledne 
jsme zahájili spole7ným nástupem. Jindra 
Jirátová v!echny pUivítala a sdElila potUebné 
informace. Zahájení bylo zpestUeno tane7-
ním vystoupením  skupiny ADA pod vede-
ním Jany Ve7erkové. Po hezkém zahájení se 
dEti rozbEhly plnit sportovní i dovednostní 
soutE"ní disciplíny. SoutE"ní karti7ky se 
za7aly plnit body a po jejich odevzdání ob-
dr"ely dEti diplom za ú7ast a balí7ek. Kun-
ratického dne dEtí se ú7astnilo  270 dEtí. 
ZasoutE"it si mohli i dospElí náv!tEvníci. 
Pro dEti byl pUipraven i pestrý doprovodný 
program. Celým odpolednem nás provázela 
hudební skupina Ambro" pod vedením pana 
Ma!talíUe. Velký zájem byl o malování na 
obli7ej, dEti se vyUádily na trampolínE, vy-
zkou!ely dUevEné ch]dy, stUelbu z ku!e a ta-
ké mohly vyzkou!et kikbox. SoutE"ilo se 
i u stánku Þ rmy REMA Systém a. s., která 
sbírala drobný elektroodpad a pUed vyhlá!e-
ním vítEz] KDD probEhlo slosování o zají-
mavé ceny. SamozUejmE nemohli chybEt ani 
kunrati7tí hasi7i, zaji!tEno bylo ob7erstvení. 

Celé odpoledne bylo slavnostnE zakon7e-
no vyhlá!ením vítEz] ve v!ech kategoriích. 
6ekaly na nE medaile, tradi7ní kolá7e a hod-
notné ceny. A kdo vyhrál? Dívky & I. kate-
gorie Tereza Zemková, II. kategorie Emma 
Poláková, III. kategorie Ludmila 6e7áková, 
IV. kategorie Ane"ka 6e7áková a chlapci I. 
kategorie Toník StUelba, II. kategorie De-
nis Mazur, III. kategorie Petr Vacátko a IV. 
kategorie Patrik Ashby. Vyhlá!ením vítEz] 
bylo ukon7eno soutE"ení, ale neskon7il celý 
program. Na dEti 7ekalo je!tE jedno pUe-
kvapení, které pro nE pUichystali Kunrati7tí 
hasi7i. Hasi7ská pEna, do které se dEti nad-
!enE vrhaly. Tím ji" skute7nE celé sportovní 
odpoledne skon7ilo. Na úspEchu a hezkém 
pr]bEhu dEtského dne se podíleli cvi7itelky 
a 7lenky TJ Sokol Kunratice a dal!í pUízniv-
ci a pUátelé na!í TJ. Díky sponzor]m jsme 
vítEze mohli odmEnit pEknými a hodnotný-
mi cenami. V!em, kteUí pUispEli svou osobní 
ú7astí, prací, pomocí a Þ nan7ními 7i vEcný-
mi pUíspEvky, patUí velký dík. VEUím, "e se 
na!e sportovní odpoledne líbilo a v!ichni si 
u"ili hodnE legrace a radosti. PUejeme hezké 
prázdniny a dovolenou.

 Jindra Jirátová a Jindra Troní7ková 

Zpívají děti ZŠ Kunratice (foto Šeberák).
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6. až 9. července
Kinobus ve Tvrzi

Letos k nám zavítá Kinobus ji� po7tvr-
té. Pozor na termín, který je tentokrát 
dUívEj!í, na za7átku prázdnin od stUedy 
6. do soboty 9. 7ervence. Podrobnosti 
viz plakát. 

Klub na Floře Zelený pták

Po7íta7ový klub pro zdravotnE posti-
�ené a seniory vás zve na náv!tEvu své 
galerie zdravotnE posti�ených umEl-
c]. Vystavují 7lenky OtevUeného ate-
liéru Pavly Výborné. Výstava se koná 
v prostorách na!eho Klubu a potrvá do 
23. Uíjna. Také jsme vypsali termín no-
vých po7íta7ových kurz] od 12. záUí do 
9. prosince. Do kurz] se m]�ete hlásit 
do konce 7ervence a potom od 5. záUí. 
Kurzy jsou vedeny individuální formou 
a jsou ur7eny pro zdravotnE posti�ené 
a seniory, slevy máme i pro �eny na ma-
teUské dovolené a dEti. Dal!í informace 
získáte na www.zelenyptak.cz. Dále se 
m]�ete pUihlásit do kurzu anglického ja-
zyka pro mírnE pokro7ilé, který se koná 
v�dy ve stUedu v 15 hodin. Na!i 7innost 
provádíme za pUispEní M6 Praha-Kun-
ratice. PC klub pro zdravotnE posti�ené, 
U Zeleného ptáka 1158, 

e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz 
Kunratice-Flora. Tel.: 271 913 590. Do-
pravní spojení z Kunratic bus 293, za-
stávka U Kunratického lesa. OtevUeno 
po"pá od 10 do 19 hodin. V srpnu zavUe-
no. Vedení klubu

Zajímavosti

Žehlení kunratických výmolů

Stav kunratických silnic je takový, jaký 
je. Bude trvat je!tE mnoho let za vynalo�ení 
stovek milion] korun, ne� se v!echny ulice 
dostanou na úroveO ulice K Libu!i. Léta ne-
7innosti v minulosti nás neustále pronásle-
dují. A tak se musí a je!tE dlouho bude muset 
po ka�dé zimE star!í povrchy #ß astrovat$. 
Aby se odstranily alespoO nejvEt!í výmoly 
a byla zaji!tEna pr]jezdnost v mezích mo�-
ností. Nejsme v tom sami, tento problém 
Ue!í v!echny obce nejen u nás. Proto se stá-
le hledají zp]soby, jak prodlu�ovat dobu 
trvanlivosti oprav. Aby nebylo nutné jezdit 
ka�dým rokem napUíklad ke stále stejné díUe 
v silnici. 

Letos byla v Kunraticích poprvé pou�ita 
metoda ITHR, �ehli7ka na asfalt. Technolo-
gie vyu�ívá recyklát, odpad z frézování as-
faltových vozovek. V ohUívacím zásobníku 
se recyklát nahUeje na teplotu 150"160 °C, 
ani� by se starý asfalt znehodnotil. NahUátá 
hmota je pUibli�nE ve stejné kvalitE jako �i-
vice opravované vozovky a vyplOuje chybE-
jící materiál na po!kozeném místE. Samotná 

VSTUP ZDARMA

Dopravní podnik hlavního města Prahy 
a Městská část Praha – Kunratice Vás zvou do kina

Informace o programu na

www.dpp.cz/kinobus

6. 7. – 9. 7. 2011 Kunratice

Změna programu je vyhrazena

Program:
Středa 6. 7. 2011
Jak se krotí krokodýli
Čtvrtek 7. 7. 2011
Tmavomodrý svět
Pátek 8. 7. 2011
Tajnosti
Sobota 9. 7. 2011
Román pro muže
Začátek promítání po setmění
přibližně ve 21.30 hodin

Místo promítání:
U Kunratického zámku, 
přibližně 200 m od zastávky 
Kunratická škola

Žehlení výtluku na rohu Beskydské a Klínovecké ulice 24. května (foto my).
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HYKRO
Prodej a pronájem obytných automobil] a karavan].

Záru7ní i pozáru7ní servis obytných voz], v7etnE výmEny
v!ech spotUebi7] a 7elních skel.

Prodej náhradních díl] a pUíslu!enství, v7. montá"e.
Bazar ojetých obytných voz].
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H Y K R O

CARAVAN CENTRUM HYKRO, OUe!ská ul. (vedle Srba Servis), 155 00 Praha 5, tel.: +420 244 914 663, e-mail: hykro@hykro.cz

www.hykro.
cz

www.e-kara
van.cz

www.carava
ncamp.cz

Inzerce

oprava probíhá jednodu�e a rychle. Výtluk 
a jeho okolí se prohUeje sálavým teplem ze 
zadního nahUívacího 7ela stroje. Pak po-
sádka rozru�í ocelovými hrabEmi nahUátou 
plochu a pUidá chybEjící mno!ství materiá-
lu, recyklát teplý 150"160°C. Po urovnání 
opravovaného místa a nanesení malé vrstvy 
asfaltové emulze se plocha zhutní vibra7ním 
válcem. Za 10"15minut m]!ete po opravo-
vaném místE projí!dEt. Pou!itá smEs má 
podobné vlastnosti jako materiál nacházející 
se v okolí opravovaného místa. Tím odpadá 
dUívEj�í problematické spojení mezi opra-
vovanou plochou a novE dodanou 7erstvou 
obalovanou smEsí a navíc nevzniká pUecho-
dová spára. Vyu!ití asfaltového recyklátu 
má vedle ekonomické výhodnosti i sv]j 
význam ekologický. Ú7elnE se tak likviduje 
nebezpe7ný odpad. Pou!itá technologie má 
prodlou!it !ivotnost opraveného místa mini-

málnE o 3 a! 5 let. Uvidíme, zda bude tato 
technologie pUínosem pro lep�í stav kunra-
tických silnic.  (my)

Soud pana Havleny

Kunratický zámecký park se stal na Zele-
ný 7tvrtek 21. dubna, tak jako v minulosti ji! 
mnohokrát, místem pro natá7ení. Podél zdi 
parku v ulici K Betáni si u vstupu z Gol7o-
vy ulice rozbalili potUebné zázemí televizní 
tv]rci. Vlastní natá7ení dvou obraz] ze scé-
náUe se potom odehrávalo v prostoru altánu. 
Dramaturg JiUí BednáU zvolil osvEd7eného 
autora Karla 6apka. Soud pana Havleny 
je jedním ze sedmidílného cyklu 6eské te-
levize 6apkovy kapsy a samotný námEt je 
z knihy Povídky z druhé kapsy. PUíbEh o pa-
nu Havlenovi není zpracováván poprvé. Na 
Dietlovu televizní adaptaci z roku 1980 si 
mnozí mo!ná je�tE vzpomenou. Zajímavé 

je, !e v obou provedeních hraje Jan Hartl. 
Hlavní postavy pUíbEhu, redaktora Mál-
ka a Havlenu vytváUejí Jan Hartl a Václav 
Neu!il. Sv]j úsmEvný pUíbEh za7íná Karel 
6apek takto: #Tedy jednoho 7asu se vyskytl 
v kavárnE, kam ti soudní referenti oby7ejnE 
chodili, takový divný, se�lý, �pinavý a na-
puchlý chlapík; on se jmenoval Havlena, byl 
to nedo�tudovaný právník a nadobro ztrace-
ná existence. Nikdo, ba ani on sám nevEdEl, 
z 7eho je vlastnE !iv. Tedy ten Havlena, ten 
ß áka7, mEl takový zvlá�tní zlo7inecký nebo 
právnický talent; kdy! mu nEkterý ten no-
vináU dal vir!inku a pivo, zavUel o7i, udElal 
nEkolik baf] a za7al mu povídat ten nejkrás-
nEj�í a nejpodivnEj�í kriminální pUípad, jaký 
si kdo m]!e vymyslet...$

Jak pUíbEh pokra7uje, co vyu!ijí z námEtu 
televizní tv]rci a co se v�echno semele, nám 
ji! prozradí televizní obrazovka.  (my)
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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 červnu 2011. Zdarma.

Mléko z farmy.

Poznejte rozdíl mezi bílou vodou 
v krabici a skutečným mlékem!

www.mlekozfarmy.cz

Kompletní seznam zastávek a další informace naleznete na www.mlekozfarmy.cz

SOUTĚŽ

O DOVOLENOU NA FARMĚ

více na www.mlekozfarmy.cz

Na pravidelných prodejních zastávkách si můžete zakoupit čerstvé 

mléčné výrobky přímo z farmy: pasterované selské mléko, jogurt, 

tvaroh, selský sýr, balkánský sýr, sýrové pomazánky či naši 

specialitu – ,,dnešní sýr”.

Prodejní zastávky:

KUNRATICE
každé pondělí

Vožická – Netolická
• 13:50 – 14:00

K Libuši – Golčova (u kostela)

• 14:20 – 14:30

K Borovíčku – Šebkova
• 14:35 – 14:45

Pražského povstání 
– K Zeleným domkům
• 14:55 – 15:05

Už jste ochutnali?

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
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