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Vá�ení 7tenáUi,
v minulém pUí-

spEvku jsem se 
ob!írnE zabývala 
rozpo7tem na!í 
M6 pro leto!ní rok, 
dnes bych se chtE-
la vEnovat setkání 
na!ich zastupitel] 
s ob7any. 

Setkání s občany 16. dubna
Setkání nás pUíjemnE pUekvapilo 

mno"stvím lidí, kteUí pUi!li, co" svEd7í 
o zájm] obyvatel Kunratic o dEní u nás. 
KromE dotaz] smEUujících zejména na 
vý!e zmínEné problematické stavby 7i 
zámEry, zaznEla Uada pUipomínek zejmé-
na z oblasti dopravy a "ivotního prostUedí, 
a to ze v!ech tUí 7ástí Kunratic # z p]vod-
ní $staré% 7ásti, z obytného souboru Flo-
ra i z obytného souboru Zelené údolí. 
Pokud nám síly a Þ nan7ní prostUedky sta7í 
a pokud je to v na!í kompetenci, sna"íme 
se pUipomínky postupnE Ue!it. Sna"íme 
se, aby byl ná! návrh posledního úseku 
obchvatu Kunratic zaUazen do stávající-
ho územního plánu # klí7ovou roli zde 
bude hrát jednání Výboru pro územní 
rozvoj ZHMP pUi svém jednání v 7ervnu 
t. r. Pokud jde o nadmErnou frekvenci 
pr]jezdné dopravy ulicemi K Verneráku 
a K Libu!i, jednáme s odborem "ivotní-
ho prostUedí a dopravy ÚUadu M6 Praha 
4 o mo"nosti osadit dopravní zna7ení, 
které by pomohlo nadmErný pr]jezd 
omezit. Dále jsme navázali spolupráci 
s fakultou dopravy 6VUT v Praze, která 
se pokusí pojmout problém z !ir!ího hle-
diska a navrhnout úpravy, které by vedly 
k odklonEní pr]jezdné dopravy mimo cen-
trum Kunratic. 

V obytném souboru Flora bylo kromE 
stí"ností na vliv probíhajících staveb upo-
zornEno hlavnE na !patnou dopravní situ-
aci na kUi"ovatce ulic U Kunratického lesa 
a Hornomlýnská, kde je z d]vodu parku-
jících aut omezen obousmErný pr]jezd. 
Tento problém budeme Ue!it se správcem 
komunikace Technickou správou komu-
nikací (TSK), ale vy"ádá si to ur7itý 7as. 
Je tUeba poUídit alespoO jednoduchou 
projektovou dokumentaci, zajistit, aby 
správce komunikace po"ádal o souhlas 
pUíslu!ný odbor &P (&ivotního prostUedí) 
a dopravy, po7kal na rozhodnutí a teprve 
potom m]"e správce komunikace schvá-
lené dopravní zna7ení osadit. Na podnEt 
ob7an] jsme za7ali provEUovat mo"nost 
obnovení jezírka # bohu"el na radnici ji" 
nejsou pamEtníci závad, které toto jezírko 
pUi svém fungování vykazovalo. Budeme 
se proto muset obrátit na obyvatele Flory, 
kteUí tuto dobu pamatují. 

Z obytného souboru Zelené údolí zaznE-
ly ji" tradi7ní stí"nosti na celkovE !patnou 
údr"bu komunikací. Domnívali jsme se, 
"e chybEjící dokumentace skute7ného 

provedení staveb, která byla údajnE pUí-
7inou, pro7 TSK hl. m. Prahy nem]"e 
komunikace v Zeleném údolí pUevzít, 
byla ji" pUedána a "e Uádné údr"bE tedy ji" 
nic nebrání. Dopis technického námEst-
ka TSK z konce kvEtna 2012 v!ak tuto 
domnEnku vyvrací. 6eká nás tedy dal!í 
kolo urgencí a stí"ností. V oblasti "ivot-
ního prostUedí se také ji" opakovanE kri-
tizovalo to, "e majitelé ps] pUi ven7ení 
neodklízejí po svých psech exkrementy, 
"e Ba"antnice, ale nejen ta, je pro mnohé 
ob7any místem pro odkládání biologické-
ho odpadu z domácností a "e místa pro 
separa7ní sbEr jsou sice obecnE velmi pro-
spE!ná, ale pro majitele pUilehlých dom] 
a byt] jsou hotovou pohromou, proto"e 
jsou neustále obklopena nepoUádkem. 

PUi setkání s ob7any jsme si ovEUili, "e 
je to ur7itE správná cesta, jak se navzájem 
informovat, a proto plánujeme dal!í setká-
ní nEkdy na druhou polovinu záUí. PUesný 
termín uvedeme v dal!ím 7ísle KZ.

 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka 

Změny tras
autobusových linek

(dopis starostky námEstkovi primátora 
Hl. m. Prahy ze dne 19. 6.)

Vá"ený pane námEstku, pí!i Vám 
v souvislosti s pUipravovanými zmEnami 
v provozu Pra"ské integrované dopravy, 
které byly zástupc]m M6 prezentovány 
minulý týden. V prvé UadE bych Vám 
chtEla sdElit, "e mE i mé kolegy z na!í 
komise dopravy a 7leny na!eho zastupi-
telstva velmi negativnE pUekvapil zp]sob, 
kterým se tak zásadní zmEny se zástupci 
mEstských 7ástí projednávají, lze-li zvo-
lený zp]sob prezentace a necelý týden na 
vyjádUení v]bec za projednání pova"o-
vat. I za situace, "e je tUeba !etUit i v tak 
d]le"ité oblasti, jako je veUejná doprava, 
by se to jistE mohlo udElat transparent-
nEj!ím a d]stojnEj!ím zp]sobem. O7e-
kávali bychom pUedlo"ení podklad], ze 

kterých se pUi pUípravE zmEn vycházelo, 
a rozumný 7asový prostor, abychom se 
mohli k navr"eným zmEnám kvaliÞ ko-
vanE vyjádUit. Mo"ná bychom potom 
dospEli k Ue!ení, které by splnilo zadá-
ní úkolu, t. j. u!etUit na veUejné dopra-
vE, a co nejménE se negativnE dotýkalo 
zájm] obyvatel Prahy. Za daného stavu 
vEcí se omezím jen na stru7né sdElení, "e 
M6 Praha-Kunratice s pUipravovanými 
zmEnami autobusových linek, zejména 
linek 7. 114 a 193, zásadnE nesouhlasí. 
D]vodem je, "e by obyvatelé centra Kun-
ratic museli na pomErnE krátké trase ze 
stanice metra Ka7erov do centra Kunratic 
minimálnE jednou pUestupovat. Navíc je 
pUestup z metra na BudEjovickém námEs-
tí komplikovanEj!í, autobus 7. 193 by jez-
dil po trase, která má pUedpoklad velkých 
7asových ztrát vlivem dopravních kolon 
v BudEjovické ulici (pUed kUí"ením s Ji"-
ní spojkou) a pUená!í se na ni zpo"dEní 
z rozsáhlé oblasti Nuslí a Pankráce. Dále 
jsou plánované proklady linek 114 a 193 
nepravidelné. ZmEny autobusových linek 
by se negativnE dotkly i obyvatel obytného 
souboru Zelené údolí, proto"e plánované 
omezení po7tu spoj] ve7er a o víkendech 
celodennE je 50', v sedlech pracovních 
dn] 20'. Dále si nemohu odpustit sdElit 
Vám své pUesvEd7ení o tom, "e ji"ní 7ást 
Prahy v rozvoji dopravy obecnE i v roz-
voji veUejné dopravy zna7nE za severní 
7ástí Prahy zaostává. SvEd7í o tom tUeba 
krátký pohled na stávající Územní plán 
sídelního útvaru hl. m. Prahy - mapový 
list $Doprava% (hustota nadUazené komu-
nika7ní sítE, hustota tras metra). PUitom je 
tUeba brát v úvahu, "e pUímEstská oblast 
na jih od Hl. m. Prahy, která s veUejnou 
dopravou v Praze úzce souvisí, je nej-
rychleji se rozvíjející 7ástí na!í republi-
ky. Domnívám se, "e i tento pohled, tj. 
celkový pohled na stav dopravy, je tUe-
ba brát v potaz pUi plánování úsporných 
opatUení v oblasti veUejné dopravy.

  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka 

Slovo starostky

Nová informační tabule na Floře měsíc po instalaci (foto Beneš).
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Zastupitelstvo–Úřad MČ

Dočasná změna
vedení linky 114

Vzhledem k výstavbE kanalizace v ulici 
VídeOská se do konce srpna zmEní vedení 
linky 7. 114 ve smEru !eberák-Ka7erov. 
Bude zru"ena zastávka U TUí svatých. Linka 
pojede od rybníka Ohrada ulicí K Zeleným 
domk]m, ve které se zUídí do7asná zastávka 
pUibli#nE pUed zdravotním stUediskem. Ve 
smEru Ka7erov-Kunratice bude provoz lin-
ky 114 beze zmEn.  Redakce

Volby do Senátu

V Uíjnu leto"ního roku probEhnou volby do 
Senátu Parlamentu 6R. Pokud máte zájem 
o práci v okrskové volební komisi za"lete 
na e-mail: voriskova@praha-kunratice.cz 
va"e kontaktní údaje (jméno, pUíjmení, adre-
su trvalého pobytu, datum narození, 7íslo 
ob7anského pr]kazu a kontaktní telefon). 
6lenem okrskové volební komise m]#e být 
ka#dý bezúhonný ob7an 6R star"í 18 let. Za 
7innost ve volební okrskové komisi nále#í 
odmEna. Jitka VoUí!ková, tajemnice

Počet obyvatel Kunratic

Podle údaj] 6eského statistického úUadu 
ke dni 31. prosince 2011 má M6 Praha-
Kunratice 8 361 obyvatel v7etnE cizinc]. 

 Redakce

Černé skládky 

M6 Praha-Kunratice vyzvala vlastníky 
pozemk], na kterých vznikají 7erné skládky, 
pUedev"ím v okrajových 7ástech Kunratic, 
aby skládky odstranili a pozemky zabezpe-
7ili proti vzniku nových. $ádáme obyva-
tele Kunratic, aby neodkládali komunální 
nebo biologický odpad mimo ur7ená místa. 
V okrajových 7ástech Kunratického lesa 

a Ba#antnice vznikají 7erné skládky bio-
logického odpadu, který pochází z va"ich 
zahrad. Vyzýváme v"echny obyvatele, aby 
k odlo#ení biologického odpadu vyu#ívali 
sbErný dv]r v kunratické ObrataOské ulici 
nebo hnEdé biokontejnery, které provozují 
Pra#ské slu#by a. s. (www.psas.cz). 

 Bc. Ivana Mezteková

Zpráva o bezpečnosti

V bUeznu bylo na Místní oddElení (MO) 
Policie 6R Lhotka oznámeno celkem 25 
pUípad] trestné 7innosti v M6 Praha-Kun-
ratice. KonkrétnE zde do"lo napU. ke dvEma 
pUípad]m vloupání nebo pokusu vloupání do 
vozidla, tUem kráde#ím motorového vozidla, 
pEti pUípad]m kráde#e okapových svod], 
jednomu výtr#nictví, 6 vloupáním do chat 
a 3 do byt], sklep] a jiných uzavUených pro-
stor. Orgány P6R (Policie 6R) byli zadr#eni 
7tyUi pachatelé trestné 7innosti. Jednalo se 
o 7tyUi r]zné pUe7iny. Poru"ování domovní 
svobody, po"kozování cizí vEci, zanedbání 
povinné vý#ivy a nebezpe7né vyhro#ování.

V dubnu bylo oznámeno 14 pUípad] trest-
né 7innosti. NapUíklad 7tyUi vloupání nebo 

pokusy vloupání do vozidla, jedna kráde# 
motorového vozidla, dvE kráde#e okapo-
vých svod], jedna kapesní kráde# a dvE 
vloupání do bytu. Orgány P6R byl zadr#en 
jeden pachatel trestné 7innosti za pUe7in 
ohro#ení pod vlivem návykové látky (Uízení 
vozidla pod vlivem alkoholu nebo OPL). 
 Npor. Ing. Bc. David Svoboda,
 vedoucí oddElení

Prosba
V Kunraticích žije těžce zdravotně 
postižená matka s malou holčičkou. 
Matka čeká v blízkých týdnech–měsí-
cích na výzvu IKEM, aby nastoupila na 
transplantaci ledvin a sleziny. O její 
dceru se postarají vzdálení příbuzní, 
ale nemá, kam by umístila psa. Jed-
ná se o dvouletého středně velkého 
křížence jménem Jackie. V případě, 
že by se našel někdo, kdo bude ocho-
ten psa pohlídat, obraťte se, prosím, 
na sekretariát starostky nebo přímo 
na ing. Lenku Alinčovou, zástupkyni 
starostky, tel: 244 102 221. Redakce 

Beze slov (foto Mezteková).

Společenská rubrika

Gratulujeme ke kulatým sedmdesátým narozeninám pana 
Jana Voláka, který ji� více ne� deset let úplnE dobrovolnE, 
v nespo7ítaném 7ase a i vlastním zainvestováním Uady úprav 
pe7uje vysoce profesionálnE o zahradu na!eho oploceného 
atria bytového domu Spole7enství vlastník] (SV) Kunratice 
7. p. 1237/40 a nejbli�!ího okolí.

Milý Honzo, vEk zaklonEnosti nad obzorem se nEkdy blí!í i té 
nejhez7í vEtvi u odpoledního slunce, obsypané plody toho nejkrás-
nEj"ího, co je mo!no v kvEtu, v barvách, v oku a v mysli pojmout. 
Tak, jak to dovede" asi jen ty sám u na"í malé zelené zahrádky 
atria a nejbli!"ího okolí. K tvým plod]m dovednosti i vEku zralého 
mu!e pUejeme ménE bolavých zad, ménE mozol] a více odpo7inku 
na lavi7ce s vychlazeným pivem, nEjakou decinkou dobrého 7er-
veného vína nebo "álkem voOavé kávy. Pokud kdy nEkdo ocení to, 
co je mo!né dokázat za více jak deset let neúnavné a mraven7í 

práce, tak to se nyní skromnE sna!íme za podpory ur7itE vEt"iny 
spoluvlastník] v tomto krátkém podEkování. Je"tE spoustu pEkných 
kvEt], barev, kombinací pohled], tvar] a prvk], které ur7itE zahUe-
jí na chvilku u srdce toho, kdo umí pochopit a ocenit práci nEkoho 
jiného. Milý Honzo, pUejeme ti k mladickým kulatinám sedmi7ko-
vého rázu stejnE dobrou láhev 7erveného vína, soupeUící v barvE 
s rudým ibi"kem tvého nezdolného nad"ení. A dEkujeme. 

 Výbor SV Kunratice 7. p. 1237/40

PodEkování za blahopUání k významnému !ivotnímu jubileu 
zasílají paní JiUina Koblihová, Marie Kolmanová, PhDr. Eli"-
ka Raiserová, Helena Vondrá7ková a pánové Vladimír Burian, 
Franti"ek HUíbal, Franti"ek Molzer, Franti"ek Pata a Ing. JiUí 
Zmatlík. Redakce

Zahrada domu č. p. 1237/40 (foto výbor SV).
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Školství
Mateřská škola Kunratice

Zápis do MateU-
ské !koly Kunra-
tice (M") na rok 
2012/2013 probEhl 
oproti zápisu prv-
Oá7k] do Základ-
ní !koly Kunratice 
v ménE vyhrocené 
atmosféUe. D]vod 
je mo#né pUipsat 
i ombudsmanovi 6R JUDr. Pavlu Var-
vaUovskému. Ten na základE podnEt] 
nEkterých rodi7] doslova rozcupoval 
hodnotící kritéria, podle kterých byly 
dEti do mateUských !kol obecnE pUijímá-
ny. Hl. m. Praha doporu7ilo mEstským 
7ástem ji# nepou#ívat tzv. negativní kri-
téria, která spo7ívala v tom, #e nebyly 
napU. pUijímány dEti matek na mateUské 
dovolené. Byla nastavena tzv. pozitiv-
ní kritéria, podle kterých dEti získáva-
ly body. Byly pUijaty dEti s nejvy!!ím 
po7tem získaných bod]. CelkovE bylo 
do M" vydáno 117 pUihlá!ek, 85 dEtí  
bylo pUijato. Nebyly pUijímány dEti, 
kterým k 31. 8. 2012 nebudou tUi roky. 
Nakonec nebyly pUijaty pouze dvE tUíle-
té dEti. Vzhledem k tomu, #e v minulých 
letech v#dy v záUí nakonec nenastoupil 
do M" plný po7et pUijatých dEtí, myslí-
me si, #e i ty dvE zbývající dEti mají !an-
ci se do M" je!tE dostat. Jeliko# se novE 
nastavený systém pUijímání dEtí osvEd-
7il, plánujeme tímto zp]sobem nastavit 
kritéria i pro Základní !kolu Kunratice. 
PUijmout tak velký po7et dEtí nám umo#-
nila loOská dostavba dvou nových tUíd 
v budovE !kolní jídelny. První z nich 
byla zprovoznEna v loOském roce, druhá 
se otevUe letos v záUí. Nyní ji vybavuje-
me nábytkem a hra7kami.

Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

Stavební úpravy
ve školských zařízeních

Obrovský nár]st po7tu dEtí nás donu-
til doslova vy![ourat ka#dý zcela nevy-
u#itý metr jak v mateUské !kole (M"), tak 
i v základní !kole (Z"). A tak v pr]bEhu 
letních prázdnin budou v obou !kolách 
opEt probíhat stavební úpravy.

Mateřská škola

"kolský zákon 
stanovuje po7et 
dEtí v jedné tUídE 
mateUské !koly na 
24. ZUizovatel, tj. 
mEstská 7ást, m]#e 
v pUípadE souhlasu 
hygienické stani-
ce udElit výjimku 
na po7et 28 dEtí. 
Na tento po7et ji# 
byly zkolaudová-
ny obE nové tUídy 
nad !kolní jídel-
nou. Abychom tak 
mohli u7init i u tUíd 
v hlavní budo-
vE M", vy#ádali 
jsme si stanovis-
ko hygienické stanice. Ta konstatovala, #e 
rozloha tUíd, !aten a zahrady je vyhovují-
cí, ale nedostává se nám celkem 6 ks WC 
a umyvadel, v ka#dém dEtském sociálním 
zaUízení jedno WC a jedno umyvadlo. Pro-
to je musíme v pr]bEhu letních prázdnin 
nainstalovat, abychom mohli dle !kolské-
ho zákona po#ádat o navý!ení kapacity pro 
rok 2013/2014 do konce záUí tohoto roku. 
Dosáhneme tak maximální mo#né kapacity 
M" 224 dEtí. Vzhledem k tomu, #e poslední 
dobou zaznamenáváme pokles po7tu naro-
zených dEtí, doufáme, #e tato kapacita bude 
v budoucnosti dostate7ná. Bohu#el na!e úda-
je nejsou pUesné, proto#e na radnici nedostá-
váme po7ty narozených dEtí cizinc].

Jsme si vEdomi toho, #e je to situace 
náro7ná pro u7itele, ale na druhé stranE vím 
z osobní zku!enosti, #e dEti v mateUských 
!kolách jsou 7asto nemocné a tUídy tak prak-
ticky nikdy nejsou zcela naplnEné. Tabulka 
uvádí po7ty narozených dEtí v Kunraticích 
bez cizinc] v letech 1997$2011.

Základní škola

Jak jsem ji# psala v posledním 7ísle KZ, 
rádi bychom navý!ili kapacitu Z" na 27 
kmenových tUíd. V pr]bEhu letních prázdnin 
probEhne první etapa týkající se vnitUních 
úprav. 6eho se úpravy týkají? Ve 2. a 3. nad-
zemním podla#í (NP) staré budovy vzniknou 
pUepa#ením chodby dva kabinety. Dále ve 3. 

NP staré budovy bude zru!ena po7íta7ová 
u7ebna a vznikne z ní kmenová. V zadním 
novém pavilonu !koly v 1. NP se zmEní 
vyu#ití jednoho kabinetu na jazykovou u7eb-
nu a v jeho 2. NP spojením dvou kabinet] 
a pUemístEním keramické pece  vznikne nová 
keramická dílna. P]vodní keramická dílna 
bude vyu#ita jako kmenová u7ebna. Po7í-
ta7ová u7ebna bude nahrazena tzv. mobilní 
notebookovou u7ebnou. Ta bude sestávat ze 
speciální %nabíjecí& skUínE (%docking stati-
on&) na kole7kách (tzv. kabinet), ve které 
bude ulo#eno 30 notebook]. Notebooky 
musí být v kabinetu zabezpe7eny proti nára-
z]m a kráde#i. Ve v!ech tUídách a v prostoru 
recepce u hlavního vchodu do !koly a spor-
tovní haly bude instalována wi-Þ  sí[. Kabinet 
se bude pUevá#et podle potUeby mezi jednot-
livými tUídami, co# není problém, proto#e ve 
v!ech tUech 7ástech !koly je výtah.

ZámEr vnitUních úprav Z" získal podpo-
ru Zastupitelstva hl.m. Prahy, které nám 
z rezervy pro mEstské 7ásti pUidElilo 2 
miliony korun. PUedpokládaná cena celého 
zámEru 7iní cca 2,5 milionu. To znamená, 
#e zbytek Þ nan7ních prostUedk] budeme 
muset vzít z ulo#ených úspor mEstské 7ásti 
z minulých let.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

Základní umělecká škola 

Ka#dým rokem se ú7astníme Uady sou-
tE#í a pUehlídek základních umEleckých 
!kol. Na!i mladí muzikanti se pravidelnE 
dostávají do závEre7ných celostátních kol 
a výjimkou nebyl ani právE kon7ící !kolní 
rok 2011$12. V ÚstUedním kole Národní 
soutE#e ZU" 6R ve hUe na dechové nástro-
je ve dnech 3. a# 6. kvEtna v KladnE skvEle 
!kolu reprezentovalo hned nEkolik talento-
vaných muzikantek. Anna Sysová a Aranka 
Hru!ková z klarinetové tUídy pana u7itele 
Dole#ala získaly ceny za první místa, Anna 
Dole7ková pUipojila cenu za místo druhé. 
Z ß étnové tUídy pana u7itele Graua odjí#dEly 
z Kladna Denisa Geislerová s první a Rada-
na Lebedová s druhou cenou. ÚspEchem je 
také druhá cena studentky Evy Liptákové ve 
hUe na zobcovou ß étnu pod vedením paní 
u7itelky PetUíkové. UspEli také na!i u7itelé. 
Zvlá!tní ocenEní za vynikající pedagogic-
kou 7innost zde získali Kamil Dole#al a Petr 
Grau. Diplom za korepetici udElila ß étnová 
porota paní BáUe Kürstenové. Ve dnech 10 
a 11. kvEtna se konal v MikulovE 14. ro7-
ník Národní pUehlídky soutE#e základních 
umEleckých !kol ve hUe na lidové nástroje 
a komorní a souborové hUe na lidové nástro-
je. Ná! folklórní soubor Hájí7ek vedený 
panem u7itelem Janou!kem zde pUedvedl 
své umEní a odvezl si druhou cenu. Soubor 
dobUe znáte z vystupování pUi r]zných pUí-
le#itostech v Kunraticích. Na závEr dEkuji 
v!em mladým muzikant]m, pedagog]m 
rozvíjejícím talent #ák] a korepetitor]m, 
kteUí tráví s na!imi #áky mnoho hodin pUi 
nacvi7ování náro7ného repertoáru.

 Romana Procházková, zástupce Ueditele 

Kritéria Body

Trvalý pobyt dítěte v MČ Kunratice 5

Trvalý pobyt obou zákonných zástupců dítěte v MČ Kunratice 5

Trvalý pobyt jednoho zákonného zástupce dítěte v MČ Kunratice 3

Věk dítěte (narozeno do 31. 8. 2007) 5 let 3

Věk dítěte (narozeno do 31. 8 .2008) 4 roky 2

Věk dítěte (zapisují se děti narozené do 31 .8. 2009) 1

Opakované podání žádosti v MŠ Kunratice v roce 2011 1

Individuální situace dítěte-MŠ navštěvuje sourozenec dítěte 2

Individuální situace dítěte-dítě se hlásí k celodennímu provozu 1

Individuální situace dítěte-ZŠ Kunratice navštěvuje sourozenec dítěte 1

Rok Počet dětí

1997 22

1998 43

1999 47

2000 58

2001 72

2002 62

2003 77

2004 88

2005 81

2006 89

2007 102

2008 129

2009 119

2010 105

2011 74
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Sezona radosti

Sezona 2011/2012 skon7ila. Stala se 
nejúspE!nEj!í v krátké historii ß orbalo-
vého oddílu FBC Start 98 Kunratice nebo 
o nEkolik desetiletí del!í fotbalového klu-
bu SK Slovan Kunratice. Florbalisté se 
stali nová7ky I. ligy a fotbalisté PUeboru 
Praha. A tak se pUíznivci, hrá7i i funkcio-
náUi obou sport] tE!ili z hostování kvalit-
ních klub] a hrá7] na kunratických spor-

tovi!tích. Postupy byly skvElým úspEchem 
obou hrá7ských tým]. Jen"e hrát v tako-
vých náro7ných soutE"ích ji" vy"aduje 
patUi7né sportovní vybavení a Þ nan7ní 
zázemí, které kunratické oddíly nemohou 
svým nejtalentovanEj!ím hrá7]m posky-
tovat tak jako kluby na vy!!í úrovni. Hrá-
7i pak zákonitE odcházejí do oddíl], které 
jim umo"ní jejich talent rozvíjet. Je to tak 
správnE a nikdy tomu nebude jinak. Pokud 
se ov!em nenajde nEjaký vlivný mecená! 

ochotný investovat potUebné prostUedky 
v Kunraticích.

 Oba oddíly zaplatily obvyklou nová7-
kovskou daO a po ro7ním pobytu na výslu-
ní sestoupily opEt do ni"!ích soutE"í. Nic-
ménE úspE!ní hrá7i a funkcionáUi ovEn7ily 
své oddíly velkou slávou a následovník]m 
ukázali, "e pUekonání jejich úspEchu nebu-
de v]bec snadné. V!ichni kunrati7tí pUíz-
nivci ale za malý zázrak uplynulé sezony 
v!em upUímnE dEkují.  (my)

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

21. dubna
Otvírání studánek

Otvírání studánek v Kunratickém lese 
m]!eme pový"it na nevratné potvrzení pUí-
chodu jara do Kunratic. Dubnová sobota 
21. pUivítala ú7astníky 33. ro7níku krásným 
slune7ním po7asím. Jako v!dy se shromá!-
dil pUed kostelem Svatého Jakuba Star"ího 
zna7ný po7et ú7astník] v"ech vEkových 
skupin. NejdUíve se ale otevUel p]l hodiny 
pUed slavnostním zahájením kostel a pan 
Tomá" 6ervinka provedl odborný výklad 
o historii a výzdobE této nejcennEj"í kunra-
tické památky.

Symbolicky odbíjí jedna hodina po poled-
ni a slova se ujímá autorka programu paní 
Jaroslava Hru"ková. Vítá a seznamuje 
ú7astníky s programem a následnE je slo-
vem doprovází po celou trasu asi 3 km dlou-
hé procházky. Po slovE následuje hudba. 
DEtský soubor zobcových ß éten ze ZU# Na 
Popelce pod vedením Mgr. Bretschneidero-
vé pUednese nEkolik krátkých skladeb a celý 
studánkový zástup se dává do pohybu. Kro-
jované !ákynE ze "estých tUíd kunratické Z# 
nesou v 7ele MoUenu, bohyni smrti ale také 
symbol kon7ícího zimního období, doprová-
zenou po celé cestE k Dolnomlýnskému ryb-
níku Uíkadlem. Pan Ing. Zeman seznamuje 
ú7astníky s kulatými kunratickými výro7ími 
v leto"ním roce, jakými jsou namátkou 725 
let od prvního zápisu v listinách Vy"ehradské 
kapituly o obci Kunratice, 800 let o jistém 
Vítu, Ue7eném z PabEnic 7i 600 let od oka-
m!iku, kdy král Václav IV. strávil sv]j první 
rok na 7erstvE zbudovaném Novém hradE. 
Nový hrad bude v nejbli!"í dobE sanován 
a o tom, co a jak se bude dít, vyprávEla ve 
svém vystoupení paní Ing. arch. Anna AndE-
lová. Paní RNDr. Helena Koblihová zase 
pUipravila poutavé povídání spojené s ukáz-
kami r]zných bylinek rostoucích kolem nás, 
které k pUekvapení v"ech lze i dobUe konzu-
movat. MoUena letos skon7ila svou vládu 
v MlejOáku neboli u7enEji Dolnomlýnském 
rybníku. Nesmíme ale zapomenout na to, !e 
aby se tak mohlo stát, bylo nejdUíve nutné 
Þ gurínu i s dr!ákem vyrobit. Byla vytvoUe-
na v hodinách výtvarné výchovy kunratické 
základní "koly. Letos jako moderní fe"anda. 
Fialové vlasy, dlouhá khaki suknE a kolem 
krku náhrdelník tvoUený sedmi vyfouknu-

tými a obarvenými vají7ky. Na zastávce 
u Ure"ovy, p]vodnE Myslivecké studánky, 
zavzpomínala paní Hru"ková na studán-
kovou minulost v Kunratickém lese. Pak 
hezky do kope7ka k 6ernému jezírku, kde, 
jak vEdí hlavnE dEti z místní mateUské "kol-
ky, sídlí víla Evelína. Zda je lep"í sou7asný 
stav plný zbytk] dUeva, nebo bez nich jest 
otázkou. RNDr. Radek Mikulá" pUipomnEl 
zaniklou tradici ovocnáUství v okolí Kun-
ratického lesa. Mnozí z ú7astník] si je"tE 
pamatují slavné podzimní výstavy jablek 
koncem padesátých letech minulého stole-
tí v malém sále kunratické sokolovny, kdy 
byla pojmem jména ovocnáU] jako Klatov-
ský, Marek a dal"í. Je"tE dnes lze na nEk-
terých dosud nezastavEných parcelách vidEt 
staré zanedbané ovocné stromy pamatující 
bývalou slávu. Tradice ovocnáUství v Kun-
raticích sahá také do 19. století, kdy u7itel 

Josef #auer zakládá tzv. #auerovy sady pUi-
bli!nE v místech lokality Na Kní!ce. Tehdy 
ale bylo po Kunraticích také mnoho v7elaU]. 
Dnes se stává v7ela medonosná hmyzem 
vzácným stejnE tak jako na ovocných stro-
mech v Kunraticích i tolik po7etné ovoce 
v pestré druhové skladbE. DUíve ale jiná mo!-
nost dostat se k ovoci ne! vlastní produkcí 
nebyla a tak si dnes, kdy máte v obchodE 
7erstvé jahody tUeba v lednu, nemusíte zvát 
na pomoc jako Maru"ka v pohádce O dva-
nácti mEsí7kách bratUí7ka 6ervna.

Tradi7ní zakon7ení leto"ních Studánek 
probEhlo u studánky Václavka. Pod vede-
ním Mgr. Renaty Vondrákové recitovaly 
!ákynE Z# Jílovská oble7ené v krojích 
ZaUíkávání vod a poté se konalo odemknutí 
studánek. Zobcové ß étny v rukou dEtských 
muzikant] putování po studánkách zaha-
jovaly a u Václavky také ukon7ily. Zbývá 

Zaříkávání vod u studánky Václavka (foto Studánky).
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podEkovat Sokolu Kunratice, paní JaroslavE 
Hru!kové a v!em ostatním za obEtavou pUí-
pravu a organizaci 33. ro7níku a tE!it se na 
ro7ník pUí!tí.  (my)

22. dubna
Farní den

Farní den je ji" tradi7ní sou7ástí "ivota far-
nosti a opakuje se jednou a" dvakrát do roka. 
Den, kdy se celá farní rodina setkává mimo 
bohoslu"by, aby si popovídala o tom, co je 
tE!í nebo i zarmucuje. Maminky si povída-
jí o dEtech a dozví se od ostatních mnoho 
zajímavého. DEti si hrají v dEtském koutku, 
nejmen!í pospávají v ko7árku, proto"e u" 
jen takové velké mno"ství rodinných pUátel 
je zmohlo. Ostatní dospElí, dospElej!í a" po 
nejdospElej!í hovoUí pospolu o tom, co je 
v jejich "ivotE nového. Vhod pUijde i ob7er-
stvení, které pUíchozí nosí a zlep!uje náladu 
v!em ostatním. BEhem farního dne byla také 
mo"nost pomodlit se Cestu svEtla. Modlitbu 
pomErnE novou, kterou sestavil pan arcibis-
kup Graubner. Jedná se vlastnE o ur7itou 
obdobu kUí"ové cesty. Cesta svEtla je pobo"-
nost ur7ená pro dobu Velikono7ní a pUed-
kládá nám události, které se odehrály od 
vzkUí!ení Je"í!e Krista a" po seslání Ducha 
svatého na apo!toly v den letnic. Cesta svEt-
la nám pUipomíná, "e kUes[ané nejsou nEjací 
podivní lidé, kteUí oslavují mrtvolu pUibitou 
na kUí"i, ale ti, kdo vEUí, "e Je"í! je cesta, 
pravda a "ivot. Zmrtvýchvstání Je"í!e Krista 
je historickou událostí a také to nám pomáhá 
pochopit rozjímání o jednotlivých setkáních 
se vzkUí!eným Je"í!em bEhem Cesty svEtla. 
Víra v "ivot vE7ný napomáhá velmi silnE 
k "ivotu tady na zemi. Pokud smrtí v!e kon-
7í, pak mnozí si tady chtEjí urvat co nejvíc 
te@. Kdy" ale pUijmu, "e "ivot pokra7uje i po 
smrti, je to silnou motivací myslet na druhé 
tak jako na sebe. Najednou nezále"í nejvíc 
na tom, jak si u"iji, ale jak sv]j "ivot pro"i-
ji a co dobrého vykonám. Na!i spole7nost 
nezmEní nEjaká revoluce, ale to, "e se ve 
veUejném "ivotE za7ne anga"ovat co nejvíce 
lidí, kteUí usilují o dobro a spravedlnost pro 
v!echny tak, jak nás to u7il a u7í Pán Je"í!. 
A co je tím nejd]le"itEj!ím z farního dne? 
Pocit sounále"itosti s nE7ím, co mE pUesa-
huje. A ve farní rodinE to nazýváme láska 
a radost z ní. To v!e jsme pro"ili 22. dubna 
v míUe vrchovaté. 

 Tomá! 6ervinka, P. Jaroslav Krajl

11.–13. května
Kunratické hody

LoOské Kunratické hody pUipadly na za7á-
tek 7ervna, byly jednodenní a sluní7ko od 
rána jenom pUipalovalo tak, jak to v tomto 
období umí. Jenom"e loni není letos. Ten-
tokrát se tUetí ro7ník Kunratických hod] 
konal od pátku 11. do nedEle 13. kvEtna. 
Tedy v období, kdy nás pravidelnE nav!tE-
vují ledoví mu"i. Ti jsou velice pUesní a tak 
bylo pUi konzumaci "dobrého jídla a pití, 
základu v!eho bytí# spí!e jako nEkdy ve 

studenEj!ím pUedjaUí. NechybElo prasátko, 
klobásky, pEt druh] piva a dal!í pochutiny. 
Vyhrávaly kapely J. A. M., Faux pas a Petr 
NedvEd a spol., moderoval jako loni JiUí 
Pomeje, tentokrát s titulem Moderátor roku 
2011. Pamatovalo se i na dEti. Vozily se na 
"ivých velbloudech, skákaly ve hradu nebo 
v dEtském koutku nEco malovaly a vyrábE-
ly. Po7así moc nepUálo, ale atmosféra byla 
pUíjemná. NejvydaUenEj!í den byl pátek, 
kdy pUi!lo okolo 500 host], v sobotu dal!ích 
500, ale odpoledne byla opravdu velká zima 
a vítr, co" akci hodnE ublí"ilo. V nedEli pro-
bEhl zvlá!tní dEtský program, na který pUi!lo 
okolo 200 dEtí s rodi7i. Na hodech samo-
zUejmE nechybEla tombola s první cenou 
desetikilogramovou vepUovou kýtou. Celé 
tUídenní konání doplOovala i tane7ní vystou-
pení a soutE"e v pojídání.  (my)

16.–17. května
Do lesa s lesníkem

Slavnostní fanfáry truba7] vítaly ve 
stUedu 16. kvEtna v Kunratickém lese 
náv!tEvníky ji" 4. ro7níku akce o lese 
a lesnictví Do lesa s lesníkem. #Sna"ili 
jsme se pUipravit takový program pro dEti 
i dospElé, abychom co nejvíce pUiblí"ili 
a vysvEtlili jednotlivé práce v lese,$ Uekl 
pUi zahájení Ing. Václav Kroutil, Ueditel 
poUádající organizace Lesy hl. m. Prahy. 
Na lesní stezce mohli náv!tEvníci za"ít po 
dva dny lesník]v den. Spole7nE se sáze-
ly nové stromky, mEUila vý!ka a pr]mEr 
strom], hledalo v lesnických knihách 
a mapách. Velkému zájmu se tE!ilo stano-
vi!tE vEnované získávání dUeva jako obno-
vitelného materiálu. NechybEl ani k]O, 
který je stále je!tE pomocníkem lesník]. 
Moderní techniku zastupoval stromový 
tomograf, kterým pra"!tí lesníci zji![ují 
aktuální zdravotní stav stromu bez jeho 
po!kození. O pUedvedení pUístroje byl 
veliký zájem nejen ze strany veUejnosti, 
ale i odborník] z mEstských 7ástí. PUístroj 

pracuje dvEma metodami. Vyu"ívá !íUení 
zvuku dUevem nebo vodivosti dUeva. Pro 
dosa"ení pUesnEj!ího výsledku se obE 
metody kombinují. Také dal!í doprovodné 
aktivity lákaly. NEkteUí zdatní ú7astníci se 
nebáli Uezat dUíví ru7ní pilou dokonce i na 
7as, tvoUiví zase vyrábEli v malé výtvar-
né dílni7ce. Jak hodnotí setkání s lesem 
a lesníky napUíklad paní u7itelka Sýkoro-
vá z KUes[anského gymnázia v Praze 10? 
"Nav!tívili jsme lesnickou stezku a vEt!i-
nu dal!ích stanovi![ v Kunratickém lese 
v rámci biologických praktik s celou tUí-
dou 25 primán]. Ka$dý ze $ák] si pUi!el na 
své díky rozmanité náplni a povídáním ve 
!kole jsem zjistila, $e si i hodnE informací 
pamatují. VyprávEli o svých zá$itcích tEm, 
kteUí se nemohli zú7astnit. I pro mE byly 
nEkteré informace nové, dokonce jsem se 
tam setkala i se svou bývalou maturant-
kou, 7erstvou absolventkou lesnické fakul-
ty, která se na akci podílela.# %e se akce 
vydaUila, potvrzuje 4000 náv!tEvník], kte-
Uí za lesníky do lesa pUi!li.

 Ing. Petra Fi!erová

26. května
Dětský den v Zeleném údolí

Naprosto ideální po7así, dobrá nálada, 
v]nE buUt] a dEtský smích se staly kuli-
sami dEtského dne v sobotu 26. kvEtna 
v Zeleném údolí. Ú7astníci se shromá"-
dili u #oran"ového hUi!tE$ v blízkosti lesa 
a poté se dEti v doprovodu rodi7] vyda-
ly na krátkou procházku Kunratickým 
lesem. Na trase bylo umístEno !est sta-
novi![, kde dEti plnily jednoduché úkoly. 
Skákaly v pytlích, shazovaly pyramidu 
z prázdných plechovek tenisovým mí7em 
nebo prolézaly provazovým bludi!tEm. Za 
ka"dý splnEný úkol dostaly jedno razítko 
a po projití celé trasy na nE v cíli 7ekala 
sladká odmEna. V druhé 7ásti dEtského 
dne byl zapálen táborák. V!ichni ú7astníci 
dostali ob7erstvení v podobE d"usu a buU-

Černé jezírko (foto Studánky).
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t], které si na ohni sami opekli. Dru!ná 
zábava pokra7ovala a! do ve7era. DEti 
mEly k dispozici Uadu hra7ek a sportov-
ního ná7iní, které je spolehlivE zabavilo, 
zatímco si dospElí u!ívali pohodu u tábo-
ráku. V závEru okoUenil posezení zpEv 
s kytarou a harmonikou, ke kterému se 
pUipojila vEt"ina pUítomných rozli7ného 
vEku. A7koliv "lo o první ro7ník DEtského 
dne v Zeleném údolí, dostavila se pUibli!-
nE stovka lidí, pUi7em! trasu se soutE!ní-
mi úkoly absolvovalo témEU 7tyUicet dEtí. 
Hlavním pUínosem byla velmi pUíjemná 
nálada, atmosféra i nad"ení dEtí. DEtský 
den v Zeleném údolí se bude za rok opEt 
opakovat. Barbora Vajsejtlová

1. června
Noc kostelů

Noc kostel] je pozváním pro ka!dého, 
aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do 
kUes[anských chrám] a mohl obdivovat 
jejich duchovní a umElecké bohatství. Nejde 
jen o setkání s krásou architektury 7i výtvar-
ného umEní a hudby, ale sou7asnE také 
s tím, co bylo inspirací pro jejich stavitele 
a co u! po dva tisíce let do kostel] pUivádí 
vEUící. V pra!ské arcidiecézi bylo otevUeno 
222 kostel] jedenácti kUes[anských církví, 
pUi kterém bylo zaznamenáno pUes 90 tisíc 
náv"tEvnických vstup]. Také kostely Svaté-
ho Jakuba Star"ího v Kunraticích a Svatého 
Prokopa v Hrn7íUích zahájili v pátek 1. 7ervna 
v "est hodin odpoledne zvukem zvon] Noc 
kostel]. Náv"tEvníci v Kunraticích vyslechli 
ka!dou celou hodinu výklad Tomá"e 6ervin-
ky o kostelních sochách a malbách, dozvE-
dEli se, pro7 se Uíká Svatý Jakub Star"í nebo 
VEt"í a mnoho dal"ího. ZávErem výkladu 
poutníci vstoupili do sakristie, p]vodního 
gotického kostelíka s vzácnými freskami 
ze 13. století. Pak se je"tE mohli na závEr 
hodinového cyklu posadit do lavic a rozjí-
mat pUi hUe a zpEvu K]rovc]. PUed odcho-
dem je"tE razítko do poutnického pasu Noci 
kostel], zakoupení publikace o kunratickém 
a hrn7íUském kostele nebo nEkolika nových 
druh] pohlednic s r]znými motivy kunratic-
kého, v Hrn7íUích hrn7íUského, kostela. Ve 
21 hodin za7al hodinový koncert sboru Can-
tante # smí"eného pEveckého sboru, který se 
vEnuje interpretaci duchovní hudby r]zných 
období a styl] od renesance do sou7asnosti 
v7etnE 7erno"ských spirituál]. Sbor Cantan-
te vznikl v záUí 2005 a v sou7asné dobE má 
37 7len] pod vedením PaedDr. Milady Sta-
vinohové. ZaplnEný kostel vyslechl vokální 
skladby G. F. Händela, W. A. Mozarta, L. 
van Beethovena, 7erno"ské spirituály i díla 
sou7asných autor]. Po koncertE se kostel 
zaplnil dal"ími náv"tEvníky a opEt se vyklá-
dalo a provázelo. Kolem p]lnoci jsme v"e, 
co zbylo, ulo!ili do krabic a odnesli na pat-
Ui7ná místa. TUetí kunraticko-hrn7íUská Noc 
kostel] zaznamenala výraznE vEt"í zájem 
náv"tEvník] ve srovnání s rokem pUedchá-
zejícím.  (my)

9. června
30. Kunratický den dětí 

Leto"ní rok je pro v"echny sokolky a soko-
ly rokem slavnostním. PUed 150 lety svolala 
hrstka nad"enc] na nedEli "estnáctého února 
1862 do druhého patra reálky v Panské ulici 
ustavující sch]zi nového spolku. V tElocvi7-
nE Malypetrova ústavu se se"lo osm desítek 
zájemc] a zalo!ili Sokol Pra!ský. Starostou 
byl zvolen JindUich Fügner a ná7elníkem 
cvi7itelstva Miroslav Tyr". Je"tE tého! dne 
pUinesly Národní listy zprávu: !A k novým 
my"lenkám sokolským pUihlásila se okam#itE 
vá#ená jména spole7enských a umEleckých 
vrstev na"eho národa. Ctihodný kmet Jan 
Evangelista PurkynE, Mikolá" Ale", Julius 
a Eduard Grégrové, Jan Neruda i Karolina 
SvEtlá.$ A právE z jejích úst byla pozdEji 
pUi svEcení sokolského praporu od Josefa 
Mánese pronesena památná slova !v zdra-
vém tEle  zdravý duch$.

Sokol Kunratice byl sice zalo!en 16. pro-
since 1894, ale k leto"ním velkým oslavám 
m]!e pUipojit i tu svoji men"í. TUicátý Kun-
ratický den dEtí konaný na téma Slavíme 
narozeniny. Poprvé se uskute7nil roku 1983. 
Tehdy sice nemohl vystupovat Sokol Kun-
ratice pod svým tradi7ním názvem, ale jako 
odbor ZRTV (Základní a rekrea7ní tElesné 
výchovy) TJ Slovanu Kunratice. První ro7-
níky se konaly na kunratickém fotbalovém 
hUi"ti a teprve pozdEji se tradice pUenesla 
do parku. A tak se mnozí tehdej"í soutE!ící 
letos objevili ji! se svými vlastními dEtmi, 
závodníky, na startu leto"ního ro7níku. Sou-
tE!ilo se urputnE ve 7tyUech dív7ích a 7ty-
Uech chlapeckých kategoriích. NechybEla 
ani kategorie pro ty úplnE nejmen"í do tUí 
let. Ka!dý z pUibli!nE 300 soutE!ících dostal 
karti7ku a absolvoval sedm dovednostních 
kategorií. Po7así pUálo, nebylo ani vedro 
ani zima a hlavnE nepr"elo. NechybEl pes-
trý doprovodný program, ob7erstvení nebo 
hudební kulisa. Ka!dý ú7astník obdr!el po 
skon7ení soutE!e bez ohledu na umístEní 
diplom a malou cenu. Sou7ástí diplomu od 
kunratické radnice bylo vedle obvyklých 
nále!itostí i kunratické pexeso # motivy 
Kunratic na líci s kunratickým znakem na 
rubu. Kdo a jak soutE!il, se dozví spole7-
nE se v"emi mo!nými údaji o kunratickém 
Sokolu na webové stránce TJ Sokol Kunra-
tice www.sokol-kunratice.wz.cz. Sokolové 
také dEkují v"em sponzor]m, kteUí úspE"né 
konání umo!nili. Na závEr ale mají jednu 
velkou prosbu. Sokolovna postavená roku 
1929 vy!aduje 7ím dále tím více r]zných 
oprav. Dokon7ená stUecha po"kozená krou-
pami d]kladnE vy7erpala sokolskou poklad-
nu a pUichází pohroma dal"í. OpEt se za7íná 
ve velkém sále sokolovny vlnit podlaha. 
Proto TJ Sokol vyhla"uje pro tento ú7el 
veUejnou sbírku se samostatným 7íslem ú7tu 
60492369/0800 a variabilním symbolem 
111. Za jakýkoliv pUíspEvek TJ Sokol Kun-
ratice pUedem dEkuje.  (my)

11. června
Muzikály, džez a swing

Na leto"ním 7ervnovém posezení se zpE-
vem v DomE s chránEnými byty na Dom-
kách zazpívala paní Magdalena Rezková 
(37). Na klavír doprovázel OndUej Hájek, 
který ji! v roce 1982 debutoval jako osmile-
tý v poUadu 6eskoslovenské televize $Hraje 
celá rodina% se svou vlastní skladbou pro 
piano a kontrabas. Klavírista doprovází 
v"echny pUední 7eské zpEváky. Karla Gotta, 
Lucii Bílou, JiUího Korna, Evu Urbanovou 
a mnoho dal"ích. Na repertoáru odpoled-
ního setkání byla díla ze slavných 7eských 
a svEtových muzikál] tak vEhlasných auto-
r], jako jsou Karel Svoboda (Noc na Karl-
"tejnE) 7i Jerry Herman (Hello, Dolly), 
nebo ukázky z d!ezového díla George Ger-
shwina 7i swingových skladeb. ZpEva7ka 
se po dokon7ení státní konzervatoUe obor 
pop, jazz, zpEv dala na pEveckou dráhu 
jazzovou a muzikálovou. Cenné zku"enos-
ti zúro7ila ve své vlastní skupinE Rezband 
v letech 1997#2003. PravidelnE vystupova-
la v pra!ských jazzklubech $U Staré paní% 
a $Reduta% a v plzeOském $Jazzrock-café%. 
Rezband se ú7astnil 7eských i zahrani7-
ních festival]. Dal"ím umEleckým zábErem 
vystupující je pole divadelní. Ú7inková-
ní v divadle Semafor v pUedstavení $Pré%, 
v muzikálech Janka Ledeckého $Hamlet%, 
7eské i anglické verzi Karla Svobody $Mon-
te Cristo% a ve svEtovém muzikálu $Les 
Miserables%, $Bídníci%. V multimediální 
koncertní show $Olza% ztvárnila roli bohynE 
Karpat. Nyní p]sobí ve dvou big bandech. 
Big Bandu PUíbram a Karlovarském repre-
bandu. V tane7ním repertoáru se zamEUuje 
zejména na soulové a popsoulové skladby 
(S. Wonder, W. Houston, Sade). Mimo big 
bandy zpívá i v komorním obsazení duo, 
trio nebo kvartet.  (my)

Magdaléna Rezková (foto my).



Jiří Stivín v sokolovně
Den matek

Krátce po 16 hodinE zahájil v nedEli 
13. kvEtna svoje vystoupení pan JiUí Sti-
vín. V typické 7epici tentokrát snEhobílé 
barvy a samozUejmE se svými nástroji. 
Altsaxofon, klarinet a ß étna stály po jeho 
pravici na pódiu, ß étnu zobcovou a r]z-
né trubky upravené k hudební produkci 
vytahoval dle potUeby z rozli7ných kapes. 
Nástroj] ovládá hodnE, a tak se odbor-
nE nazývá multiinstrumentalistou. Jak je 
u nEho zvykem, pUedvádEl bEhem vystou-
pení mnohé hudební legrácky, co! si ur7i-
tE vychutnali pUítomní muzikanti. Prove-

dl poslucha7e nEkolika hudebními staletími. NechybEl 
Vivaldi, Bach, d!ez a mnozí dal"í v mistrné improvizaci 
neboli v tv]r7ím projevu bez pUedchozí pUípravy. Pro-
vázel i slovem s nenuceným humorem: �Miluji impro-
vizaci� nebo �Te@ vám zahraji na trubku od záchodu�. 

A vytáhl z kapsy asi 7tyUicet centimetr] dlouhou umE-
lohmotnou p]lcoulku s navrtanými otvory pUipomínají-
cí ß étnu a za7al hrát. �Musím se napít�. Otevírá láhev 
s vodou a hned pUedvede, jak se dá muzicírovat se vstup-
ním otvorem tak oby7ejného pUedmEtu. �Nemá nEkdo 
nEjaké pUání?� PUáním bylo zahrát Ódu na radost, 7emu! 
se hned vyhovElo.

JiUí Stivín (nar. 23. listopadu 
1942, Praha), významný 7eský 
jazzový hudebník, multiinstru-
mentalista, skladatel a pedagog 
letos oslavuje významné !ivot-
ní jubileum. Potlesk a kvEti-
ny na závEr jeho nev"edního 
vystoupení byly podEková-
ním kunratických poslucha7] 
nejen za hezký zá!itek ke Dni 
matek, ale i pUáním umElci v"e 
nejlep"ího do dal"ích let muzi-
círování. Pro potE"ení znalc] 
i oby7ejných milovník] orga-
nizovaného hluku zvaného 
hudba. M]!eme si zapsat dal"í 
významnou postavu hudební-
ho svEta, která nav"tívila kun-
ratický koncertní sál # soko-
lovnu. A proto!e se koncert 
konal ke Dni matek, dostala 
ka!dá náv"tEvnice pUi odchodu 
dva karaÞ áty.  (my)

Jiří Stivín hraje 
na zobcovou 

fl étnu...

...či trubku 
půlcoulku...

Kytku mi dali. Ale 
líbilo se to nebo ne?



(foto P. Hilmarová)

Mokrá varianta pUipravena, deky a kari-
matky s sebou, hlásá ji! po7tvrté plakát 
malíUky Aleny Vydrové. Nebo[ je kvEten, 
sobota 19., a to se ji! samosebou rozumí 
i mimo hranice Kunratic, !e je zde v tuto 
dobu opEt Divadlo v parku. Mokrá vari-
anta se nekoná ani letos, a tak se uplat-
Oují deky. Stálice programu Jaroslav UhlíU 
opEt dokazuje, !e písni7ky s texty ZdeOka 
SvEráka jsou nad7asové a v podstatE ji! 
zlidovEly. Obklopen na pódiu dEtmi prá-
vem sklízí ovace pUibli!nE 3000 náv"tEv-
ník]. Dnes je zvykem ohánEt se kdejakým 
vEdeckým výzkumem, a tak vám pUiklá-
dám také jeden vlastní, dEde7kovský. Jak 
pUecházejí dEti v parku ka!dým rokem do 
#vy""í kategorie$. V prvním ro7níku se 
malá Ani7ka na Hodinu zpEvu Jaroslava 
UhlíUe veze v ko7árku a pohybuje nejistý-
mi kr]7ky, dnes témEU pEtiletá ji! prozpE-
vuje �Krávy, krávy, jak si vlastnE povídáte, 
krávy, krávy, jakou máte Ue7...búbúbú!" 
atd. To bubúbu ale ji! letos zpívá i dvou-
letý Tomá"ek. Slibuji, !e pokra7ováním 
v této vEdecké práci zjistím, ve kterém 
ro7níku Divadla v parku se i druhoroze-
ný vnuk vypracuje na leto"ní úroveO své 
sestUi7ky.

NechybEla kapela The Tap Tap, kterou 
vede %imon Ornest. OpEt s Petrem Hud-
cem, zdravotnE posti!eným muzikan-
tem, jemu! solidarita náv"tEvník] Diva-
dla v parku umo!nila zakoupit speciální 
nástroj. Samotní muzikanti The Tap Tap 
hráli pod plakátem Jsme posti!eni muzi-
kou, a tím zasílají v"em poselství o tom, !e 
lítost nad sebou není jejich Þ lozoÞ í. Hned 
u vchodu jste se pUesvEd7ili o dal"í neuvE-
Uitelné vEci. PUi stUelbE z profesionálních 
luk] se trefoval do stUedu ter7e nevidomý 
lukostUelec JiUí Moj!í"ek. NechybElo také 
tradi7ní dopolední vyhrávání kunratické-
ho Petra NedvEda a spol. 6lenové kapely 
mají díky ulici svého bydli"tE dokonce 
slovo park zaneseno v patUi7ném grama-
tickém tvaru i ve v"ech osobních dokla-
dech.

Sl]vko divadlo je v samotném názvu 
celého sobotního rojení. Na volné plo-
"e se pohybují mezi náv"tEvníky dvojice 
7len] divadla TrakaU. Jako rytíUi s dUev-
ci na dvounohém koni v 7erveném nebo 
modrém provedení. Netradi7ní místo pro 
divadlo si zase zvolil pUed barokní brá-
nou zámeckého parku, kterou znají 7te-
náUi Kunratického zpravodaje mimo jiné 
z titulní strany leto"ního prvního 7ísla, 
soubor KUK. Klub UmEleckých Katastrof 
pUi Základní umElecké "kole Biskupská. 
&áci 5. a 6. ro7níku I.cyklu a student] II. 
cyklu studia literárnE dramatického obo-
ru ve vEku 12'17 let pod vedením Ivany 
Sotkové. Pohádky O 7ervené Karkulce 
nebo Princezna a drak bavily dEti z hlav-
ního pódia. Soubor Husa na tahu zaji"[o-
val celodenní pohádkový program pro 
nejmen"í v jednom "apitó, ve druhém na 
hlavní louce pUedvedlo Divadlo Krapet 
v7elí medvídky 6meldu a Brumdu s 7me-
lá7ím stra"idlem Pu7meloudem. Organi-
zátoUi si pochvalovali nápad, !e v ka!dém 
"apitó mEli svého zástupce, který usmEr-
Ooval pohyb rodi7] i dEtí. Na Talent scé-
nE si o pUestávkách vyzkou"eli divadelní 
Uemeslo i malí herci. Muziku a divadelní 
pUedstavení doplOoval rozsáhlý doprovod-
ný program pro pou7ení, nau7ení i zába-
vu. Rodinné centrum D]m pro motýlky 
radilo maminkám nejmen"ích, star"í dEti 
si mohly na panelu vyzkou"et tUídEní papí-
ru, plast] nebo skla. Hasi7i pUedvádEli 
svoje vybavení a nechávali malé zájemce 
lézt i do pro nE tak obrovského auta. Dalo 
se stavEt velikými kostkami Lega, hrát 
"achy, to7it hrne7ky na hrn7íUském kruhu 
nebo pozorovat kováUskou dílnu s malý-
mi kováUí7ky. Komu nesta7ilo chodit po 
svých, pou!il ch]dy nebo zkusil sílu pUe-
tahováním lanem. Star"í a odvá!nEj"í "pl-
hali po lezecké stEnE nebo zkoumali, kolik 
pUepravek si mohou pod sebe naskládat 
dUíve, ne! s nimi spadnou. Objevil se zde 
také nový sport slackline, ch]ze po nap-
nuté gumE. Co to obná"í v praxi, m]!ete 

shlédnout na videu www.divadlovparku.
cz. Nejmen"í náv"tEvníci si nechávali 
namalovat na obli7ej nej7astEji ko7i7ku, 
obratnost zkou"eli házením krou!k] na 
ku!ely, lovili umElohmotné ryby nasucho 
nebo z bazénku. Pro Divadlo v parku jsou 
typické obrázky Markéty Vydrové na pla-
kátech, programech nebo vstupenkách. 
DEti ze Z% Kunratice jeden pUekreslili do 
ponEkud vEt"ího rozmEru, namalovali na 
nEkolika místech jenom tElí7ka postavi7ek 
a místo hlavi7ek ponechaly prázdný otvor. 
V"e napnuli na dUevEný rám kunrati7tí 
truhláUi. K tElí7k]m pak do otvoru pUi-
dávaly vykukující dEti svou hlavi7ku pro 
radost svou i fotografujícího pUíbuzenstva. 
A proto!e se v"e odehrávalo v zámeckém 
parku, nechybEl ani ko7ár s párem nablýs-
kaných vraník] projí!dEjících po cestách 
jako za dob hrabEte Gol7e. Které z dEtí ale 
chtElo vyzkou"et osedlaného konE, moh-
lo si dle vEku vybrat bu@ malého poníka, 
nebo opravdového jezdeckého oUe. &e 
v parku bylo celý den rozmanité ob7erst-
vení, není nutné pUipomínat. Slu"í se závE-
rem podEkovat "iroké podpoUe sponzor], 
pana pra!ského primátora a kunratické 
radnici. Na samý konec ocitujme e-mail 
jedné ze spokojených náv"tEvnic: �ChtEla 
bych Vám podEkovat za dal#í skvElou akci, 
nabitý program a organizaci. U$ili jsme si 
to celá rodina, dEti jako v$dy utahané, ale 
dom] se jim nechtElo. Dr$íme Vám palce 
pUi pUípravE dal#ího ro7níku." Rádi se pUi-
pojujeme k tému!.  (my)

Divadlo v parku počtvrté
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Historie

800 let Paběnic

Rok 1287 je uvádEn jako datum první 
písemné zmínky o Kunraticích. Podle nEk-
terých pramen] pochází ale nejstar!í záznam 
týkající se Kunratic z roku 1212 a uvádí, "e 
král PUemysl Otakar I. donutil jistého Víta 
z PabEnic vrátit jedno poplu"í v PabEnicích, 
které neprávem nabyl, kostelu pra"skému. 
PUed rokem 1212 zde dr"el kostel pra"ský 
(jak byla kdysi nazývána pra"ská svatovít-
ská katedrála) jedno poplu"í. Kostelník si 
stE"oval králi, který naUídil, aby Vít z PabE-
nic poplu"í kostelu pra"skému vrátil. Název 
PabEnice (BabEnice, Pabienicz, PabEnitz, 
Babenitz) byla ves lidí Pabiánových. Slovo 
je odvozeno z latinského názvu Fabianius. 
Za krále Václava IV. byly PabEnice pUipo-
jeny k Novému Hradu a od té doby mEly 
v"dy spole7né pány s Kunraticemi. Podle 
zápisu z roku 1530 pUipsal král Ferdinand 
I. Kunratice a PabEnice Václavu Zimovi 
z Novosedel za p]j7ku 1000 kop gro!] 7es-
kých. V roce 1541 potkala PabEnice hrozná, 
neznámá pohroma. ZmEnily se v rozvaliny, 
byly opu!tEny a jsou pUipomínány v zápisu 
o sporu Jana Hyzrleho z Chod]v, na Cho-
lupici a v Kunraticích se zbraslavským 
klá!terem jako #ves pustá$. Jakým zp]so-
bem ves zanikla, se zjistit nepodaUilo. Roku 
1586 jsou PabEnice zmiOovány ve zprávE, 
která pojednává o zabití Adama Hýzrleho 
z Chod]v. PabEnice byly opEt obnoveny 

v dobE, kdy Kunratice vlastnil rod Gol7]. 
Jan z Gol7] nechal vystavEt nEkolik chalup 
v tehdy pustých vsích PabEnice a Libu!. 
V JoseÞ nském katastru z roku 1785 nema-
jí PabEnice zvlá!tní ozna7ení jako ves, ani 
nejsou rozdEleny na samostatné polohy 
(polo"ení, hony). V kunratické poloze Uím-
ská X je v textu pUipsáno: �Ves BabEnice, 
pUi které nové polo!ení zalo!it se nem]!e 
dle ti"tEného vyzna7ení 1. oddElení § 16, 
ponEvad! pod rychtu kundratickou jako!to 
r]znostojící chalupy patUí.# Podle tohoto 
katastru mEly PabEnice 7tyUi stavení. TUetí 
katastr zemE 6eské, tzv. stabilní byl podrob-
nEj!í a pUesnEj!í ne" pUedchozí. Byl uza-
vUen 14. prosince 1841. V PabEnicích bylo 
13 7ísel popisných usedlostí poddaných. 
PEt chalupník] a osm domkáU]. Chalupník 
vlastnil chalupu a nejvý!e 5,8 ha polností, 
domkáU pouze domek bez polí. Kdo chtEl 
pUed rokem 1848 prodat nebo smEnit grunt 
rodinnému pUíslu!níkovi nebo osobE cizí, 
byl povinen zmEnu hlásit vrchnosti. Ka"dá 
usedlost byla pUed prodejem �o"acována#, 
to jest odhadnuta rychtáUem a za tuto �"aco-
vací# cenu následnE prodána.

V roce 1890 bylo v PabEnicích 17 7ísel 
popisných a sto obyvatel, pUed sto lety roku 
1912 92 obyvatel. Roku 1930 tvoUily je!tE 
politickou obec Kunratice osady PabEnice, 
Libu! a Kunratice. V tém"e roce se osamo-
statnila osada Libu! a osada PabEnice sply-
nula s politickou obcí Kunratice u Prahy. 

Výraz PabEnice se uchoval jako pomístní 
název 7ásti M6 Praha-Kunratice a v povE-
domí kunratických ob7an] stále "ije.
 Ing. ZdenEk Zeman

Bábě nic

Název PabEnice mo"ná vznikl i jinak. 
Sta7í zalistovat v knize Nové pra"ské 
povEsti od Václava Cibuly s ilustracemi 
Cyrila Boudy a pUe7íst si O loupe"nících 
z PabEnic. PUíbEh je zalo"en na vysvEtlo-
vání p]vodu PabEnic kunratickým faráUem 
Tomá!em Truba7em, který slou"il na kun-
ratické faUe ve dvacátých letech 19. stole-
tí a stal se pozdEji v roce 1837 sídelním 
kanovníkem vy!ehradským. ZmiOuje se 
o nEm krátce i Cyrill Merhout ve své knize 
z roku 1912 6tení o Novém hradE a Kunra-
ticích. Jak to tedy s tEmi PabEnicemi bylo?

Za starých 7as] bylo v okolí Kunratic ryb-
ník] jako hub po de!ti, jeden pEknEj!í ne" 
druhý. NejvEt!í z nich se jmenoval Králov-
ský, proto"e ho zalo"il je!tE král Václav IV. 
MEl mohutné hráze, pevná stavidla a mno-
ho ryb. V!echno tady pUipomínalo krále 
Václava. Rybník byl Královský, louky 
kolem dokola se jmenovaly Královské, jen 
malá osada pUi lukách nemEla královského 
zhola nic. V pabEnických chalupách "ilo 
tenkrát pEt chudých domkáU], kteUí museli 
kromE mnoha jiných povinností také lovit 
a odvádEt jemnostpánu direktorovi nejlep-
!í úlovky z Královského rybníka. NEkdy 

Část katastrální mapy Kunratic z roku 1841 v měřítku 1 : 2880.
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odvádEli, vEt!inou zapomnEli. Na zámku 
a v]bec u panstva mEli povEst rebelant], 
ale chlapi to byli venkoncem poctiví. Náv-
nady na kapry, karasy a candáty ale doved-
li lí7it tak !ikovnE, "e je nemohl pUistih-
nout ani ten nejmazanEj!í porybný. Paní 
direktorová Francová, která vybírala danE 
od poddaných, brzy postUehla, "e chlapi 
z PabEnic jsou v placení váhaví a liknaví a" 
bEda. A proto"e to byla paní lakotná, za7ala 
se o pabEnické zajímat trochu blí". Moc se 
toho nedozvEdEla, !afáU, hajný i písaU jen 
mávli rukou anebo pokr7ili rameny, nebo[ 
vEdEli a" pUespUíli! dobUe, "e s pabEnický-
mi nesvede nic ani deset takových, jako 
byla jemnostpaní direktorová. Paní Franco-
vá se v!ak lehko nevzdala. Jednoho dne si 
zavolala kunratického pana faráUe Truba7e, 
který pUi ka"dé pUíle"itosti zavádEl Ue7 na 
minulost Kunratic. NEco znal ze spis] a co 
neznal, to si pohotovE vymyslel. �Ráda 
bych vEdEla, co je to za chásku zlodEjskou 
v tEch PabEnicích. Okrádají vrchnost, jak 
mohou, a nic bych za to nedala, !e se na 
jejich omastku sma!í nejlep"í kapUi z Krá-
lovského rybníka. U! to jméno, PabEni-
ce. Co to v]bec znamená?# Pan faráU se 
malounko zapotil, otázka ho drobet zasko-
7ila, ale hned si vEdEl rady: �Jemnostpaní 
direktorová$ Jsou to zlolajníci hodní svých 
pUedk].# �PUedk]?# zeptala se paní Fran-
cová a povytáhla obo7í. �Copak oni mají 
nEjaké pUedky?# �Neurozené, jemnostpaní 
direktorová. Loupe!níci to byli. Jmenovali 
se Mach Zdiba, %tEpán Limák a VavUinec 
Vávr], pak nEjaký Martin Vrabec a Tíha 
Tezá7. PEt jich bylo, zrovna jako tEch dne"-
ních, a s nimi je"tE jakási baba, "eredná 
a slu"nému 7lovEku odporná, jménem Man-

daléna. TEch pEt mu!ských loupilo a mor-
dovalo na cestách i v lesích, kde se dalo, 
ale obzvlá"[ na cestE, co vede od jihu pod 
hradem do Prahy. Vraceli se s koUistí do 
toho svého hnízda a tam se dElili o v"echno, 
co pobrali, rovným dílem. Machovi 7ást, 
%tEpánovi tohle, VavUincovi tohle, Martino-
vi, Tíhovi a babE nic$ To jako MandalénE. 
Nikdy jí nedali, ani co by se za nehet ve"lo, 
byla u nich jen za jídlo a za vyspání. A pod-
le toho, jak se dElili, dostala ta jejich pele" 
i jméno. BabE nic, BabEnice. PozdEji to lidé 
nevzdElaní zkomolili na PabEnice, ale je 
psáno ve starých knihách, !e p]vodnE se ta 
dEdina 7i osada jmenovala BabEnic, neboli 
psáno u7enE, Babenitz.#

�BabE nic,# smála se paní direktorová, 
a" jí o7i slzely. �Teknu vám, není nad u7e-
nost$ Co vy v"echno nevíte. Jakpak to s tEmi 
loupe!níky tehdy dopadlo?# �VlastnE nijak. 
MEli dEti, jejich dEti mEly zase dEti a tak 
poUád a! dodnes.#

�BabE nic,# rozesmála se znovu kulatá 
jemnostpaní direktorová. �Kdo by to byl 
jen Uekl?# A vyprávEla pak kdekomu, jak 
dostaly PabEnice jméno. PabEni7tí neUekli 
tak ani onak. �Dobrá, a co má být? TUeba to 
tak i bylo, kdoví? Kdy! to tvrdí jemnostpaní 
direktorová...# Nastal 7as, kdy se na kunra-
tický zámek odvádEly danE. Ovce a jehOata, 
med z úl]. Na zámeckém dvoUe stál zástup 
poddaných z grunt] i chalup, !enkýU, mly-
náU, pekaU i kováU. #afáU je vyvolával jmé-
nem. Koho zavolal, ten pUedstoupil pUed 
tváU paní direktorové. Ta sedEla v kUesle na 
vyvý!eném místE a bedlivE sledovala, jestli 
ka"dý platí tak, jak má. Hromadila se jehOa-
ta, mEUice sena, vErtele ovsa, hroudy másla, 
stohy kuUat a hory kdákajících slepic. Nako-

nec pUedstoupilo pEt pabEnických chasní-
k]. Byli urostlí jako jedle, jen ten nejstar!í 
z nich, Matou!, byl v ramenou trochu pochý-
lený od vE7né dUiny. A uprostUed mezi nimi 
stála dEve7ka tak krásná, "e zrak pUecházel. 
Pohlédla na mladého porybného, a" se zají-
kl. �Kdo je ta dEve7ka?# zeptala se paní 
Francová a porybný jen za!eptal: �Jmenuje 
se Mandalenka.# #afáU pUejel tEch pEt chas-
ník] o7ima, mEli prázdné ruce, jeden jako 
druhý. �Kde jsou ryby?# Stáli jako duby, 
ani hlavy nesehnuli. Jen Matou! rozhodil 
do!iroka rukama. �TE!ká vEc,# Uekl uvá"li-
vE. �Po7así tenhle tejden rybám nepUeje, 
mEsíc svítí rovnou do vody a v"echny ryby se 
stáhly a! ke dnu.# �Porybný, co ty na to?# 
zeptala se paní Francová. Ale ten mEl sucho 
v krku a nedokázal promluvit jediné sl]vko, 
o7i mEl jen pro krásnou Mandalénku. #afáU 
hrozil, sliboval temnici, ale tEch pEt jen stá-
lo a ani nemrklo. �PUí"tE trojnásobek. A te@ 
ma!te, a[ vás tady u! nevidím$#

Chasníci se obrátili a zamíUili k bránE, 
dEve7ka Mandalenka mezi nimi. Kdy" u" 
byli skoro ze dvora, obrátila se jemnostpa-
ní direktorová k !afáUovi a zeptala se zostra: 
�Odkud je tEch pEt budi!kni7em] a ta jejich 
dEve7ka?#
Tekla to tak hlasitE, "e ji zaslechli i chasní-

ci v zámecké bránE. Oto7ili se a Matou!, nej-
star!í z nich, se hluboko uklonil a podíval na 
jemnostpaní direktorovou. Ve tváUi mEl ucti-
vost, jak se slu!elo, ale v o7ích mu svítily 
veselé jiskUi7ky. �Z BabEnic,# zvolal pEknE 
nahlas, �z BabEnic#. �Odkud?# zeptala se 
paní direktorová. �Z BabEnic$# vykUikl Jíra 
a ostatní se k nEmu pUidali. NádvoUí dunElo 
ozvEnou. �BabE nic$ BabE nic$# (Upraveno 
pro KZ). (my)

Zajímavosti

Obrázky Ivety Číhalové

Paní Ivetu 6íhalovou (1966) bavilo malo-
vat ji" od mali7ka. IntenzivnE se ale vEnu-
je malování asi sedmnáct posledních let. 
�Mám ráda klauny, lidi a tragikomiku. VEt-
"ina moderní tvorby v malíUství mi pUipadá 
depresivní. Pokou"ím se malovat pozitivnE 
a vesele, aby lidé mEli doma na zdech radost 
a ne starosti a smutek. Toho máme v !ivotE 
ka!dý dost. Proto!e !ivot ale není jen leg-
race, maluji 7asto klauny a "a"ky. Ti pEknE 
a hlavnE zvesela vyjadUují tragikomi7nost 
na"eho po7ínání.# Paní Iveta maluje na 
papír, dubové dUevo nebo plátno. Tomuto 
umEní se neu7ila na presti"ních malíUských 
!kolách, ale u maminky, malíUky-amatérky. 
Od roku 2002 také 7as od 7asu vystavuje. 
Veselé obrázky obdivovali napUíklad pUedlo-
ni v DomovE sociální pé7e $idovské obce 
v Praze Hagiboru, kde "ijí "idov!tí senioUi, 
kteUí pUe"ili !oa. $idovské motivy se 7asto 
objevují i v obrazech na!í kunratické malíU-
ky. Od dubna do 7ervna leto!ního roku jsme 
se mohli setkat s obrázky paní 6íhalové a je- U Zeleného ptáka v dubnu 2012 (foto P. Hilmarová).
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jí maminky také na výstavE v Kunraticích 
v po7íta7ovém klubu U Zeleného ptáka na 
FloUe. Paní 6íhalová maluje pro radost sobE 
i jiným ve svém volném 7ase. Povoláním je 
u7itelkou nEm7iny na základní !kole. A tak 
má !kola !tEstí, "e nEm7ináUka nakreslí pro 
dEti navíc originální diplomy a kalendáUe, 
které jsou sou7asnE i veselými obrázky do 
dEtských pokoj]. Obyvatelkou Kunratic se 
stala tak jako mnoho jiných kunratických. 
NejdUíve jezdila odmali7ka s rodi7i na par-
celu u Ohrady, na které si pUed nEkolika lety 
postavili rodinný d]m. Nechme na závEr 
promluvit je!tE jednou na!i malíUku: �RadE-

ji se vyjadUuji obrazy ne! slovy. Chci kreslit 
modernE, vesele. Byla bych ráda, kdyby vás 
má dílka potE"ila a pohladila po du"i.# (my) Zeměkoule. Akryl, dubové dřevo.

Ghetto a tóra. Akryl, plátno.

Kunratický rodák
Artur (Artuš) Ludvík,

hrabě Aichelburg
Roku 1872 slavil v Praze hrabE Vladimír 

Aichelburg, známý podporovatel r]zných 
aktivit 7eského národa zvlá!tE se týka-
jících divadelnictví, v]bec první 
svatbu s pUíslu!nicí p]vodnE 
mE![anské rodiny. Za svou 
cho[ pojal Helenu Korbo-
vou z Weidenheimu, je" 
svého titulu svobodná 
paní u"ívala teprve pou-
hých pEt let. ObdobnE 
jako její mu" byla ve své 
dobE �známa pro své sym-
patie k 7eskému národu!.

Korbové pocházeli ze 
západo7eské mE![anské rodi-
ny. Do !lechtického stavu byli 
pový!eni v roce 1792, do stavu svobod-
ných pán] v roce 1867. 26. srpna 1873 se 
narodil na zámku v Kunraticích u Prahy 
Artu! Aichelburg. Vystudoval akademic-

ké gymnázium v Praze a ode!el do Víd-
nE na nEmecký ústav #Terezián]$, odkud 
v 6. tUídE pUe!el na hospodáUskou akade-
mii v TáboUe. Venkovské hospodáUství si 
zvolil jako své "ivotní povolání. UpUím-
ná slova obdivu o nEm roku 1928 napsal 
6enEk Habart v druhém svazku svého díla 

Sedl7ansko, Sedlecko a Voticko: 
�Mezi "lechtou vyskytova-

li se ob7as rázovití lidé, 
kteUí se s hrdostí hlásili, 
#e jsou 6echové, tako-
vých v"ak bylo a# pUíli" 
málo. V nynEj"í dobE, 
kdy po zalo#ení na"í 
republiky bylo "lechtic-

tví zru"eno a s ním zru-
"eny i "lechtické prediká-

ty, hlásí se mnohý bývalý 
"lechtic k 7eskému lidu, a7 

tUeba dUíve ho neznal a pohlí#el 
naO s vysoka, ne-li s pohrdáním. SmíUiv se 
u# se svým osudem, pUizp]sobil se pomE-
r]m, proto#e jinak býti nemohlo $ stal se 
demokratickým ob7anem. Ale bývalý hra-

bE Artu" Aichelburg, majitel velkostatku 
neustupovského, nejen#e je upUímný 6ech 
te@, ale takový byl i pUed státním pUevra-
tem, je a v#dycky byl pravý demokrat.! 

Za man"elku si Artu! Aichelburg vzal 
známou here7ku Národního divadla Marii 
Hilbertovou, sestru Zdeny Kvapilové, 
druhé man"elky Jaroslava Kvapila. Kv]li 
tomu se musel ráznE vypoUádat s nelibostí 
nEkterých pUíbuzných. Byl velmi 7inný ve 
spolku k podporování chudých studujících, 
podporoval umElecké i zájmové spolky. 
ZemUel 22. 7ervna 1936. Vnuk Artu!e Ai-
chelburga, profesor Wladimir Aichelburg 
se narodil roku 1945 v Praze. První polo-
vinu "ivota strávil v 6echách, kde byl díky 
svému p]vodu #ur7en$ do výroby a vyu7il 
se opraváUem elektrických pUístroj]. A" 
díky rakouské emigraci mohl vystudovat 
historii. Pan profesor také nEkolikrát nav-
!tívil Kunratice a díky jeho pUíspEvku jste 
si mohli v Kunratickém zpravodaji pUe7íst 
o tom, jak získali Korbové predikát z Wei-
denheimu nebo obdivovat nEkteré unikátní 
pUedvále7né letecké snímky Kunratic.  (my)
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U  vaničkování, kurzy plavání kojenců,
batolat, předškoláků, školáků

U  plavecká škola dětí
U  aquabelink od 4 do 11 let
U  šnorchlování a ploutvové plavání

od 6 let věku
U  plavání dětí o letních prázdninách
U  individuální výuka plavání dětí a dospělých
U  plavání pro školky a školy
U  aquaerobic a aqua-fi t pro ženy,

bolavá záda, rehabilitační cvičení
U  pronájmy bazénů, herny a tělocvičny
U  hlídání dětí zdarma
U  baby občerstvení

V Jesenici ve slané 
MOŘSKÉ VODĚ!

Přijímání přihlášek a informace na:
recepce 734 143 806, 775 606 896,

739 353 161, iv.hladikova@seznam.cz,
www.vodnideti.cz

Betáňská kovárna Aloise Vágnera z počátku 20. století, vyšší budova v pozadí je betáňská hospoda (archiv paní Pubrdlové).

Obrázky z minulosti
Kunratic 9

Betáňská kovárna
BetáOská kovárna, stavba tEsnE nava-

zující na dne!ní restauraci Na Betáni, 
byla v nepUetr"itém provozu od roku 
1343 do konce dvacátých let minulé-
ho století. TémEU 600 let. Kolorovaná 
fotograÞ e pochází z po7átku 20. stole-

tí, kdy kovárnu vlastnil Alois Vágner. 
Traduje se také, "e si v kovárnE nechá-
val kovat konE samotný král Václav IV. 
v dobE svého pobytu na Novém hradE 
nebo pUi náv!tEvách sousedícího betáO-
ského hostince. Podle záznamu z roku 
1428 kovárnu zakoupil jistý Havlí7ek 
za 120 zlatých s povinností tUí dn] robo-
ty na panském. V 17. století rod Hav-
lí7k] vymUel a kovárnu zakoupil kováU 
Vágner. StUídaly se generace Vágner], 

Uemeslo pUecházelo z otce na syna. Po 
první svEtové válce ale za7íná kováU-
ské Uemeslo s rozvojem automobilismu 
upadat, nedostává se práce. Kovárna 
zaniká. Jenom"e pokud se tehdy nEco na 
autE porouchalo, zasko7il kováU. KováU-
skou výheO postupnE nahradil autogen, 
kováUský perlík jiné nezbytné nástroje. 
Místo kování koní se za7alo na stejném 
místE slou"it automobilist]m, co" trvá 
v r]zných obmEnách dodnes.  (my)
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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, mobil: 603 852 432

e-mail : baugips@baugips.sro.cz

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

RELAX STUDIO
areál vysokoškolských 

kolejí, kolej Otava, 

Chemická 954, Praha 4

Masáže

Kovářová Zdeňka

tel.733 643 678

Pedikúra

Kovaříková Marcela

tel.606 564 684

Prodlužování řas

Srpová Martina

tel.739 614 599

Kosmetika

Branišová Mirka

tel.602 203 432

Juzová Hana

tel. 604 284 359

Nehtová modeláž

Juzová Hana

tel.604 284 359

OTEVÍRACÍ DOBA:

PO – ČT 10:00 – 16:00

dále dle objednávek

PÁ dle objednávek

www.relaxotava.cz

 

 

 

 

‚ vani9ky od zahojeného pupí9ku miminka, v9etnK masá!í  

‚ kurzy ví[ivek pro miminka od 3 mKsícc v teplé vodK (34°C) 

‚ kurzy dKtí s rodi9i od 5 mKsícc do 4 let,32°C voda 
‚ kurzy výuky plaveckých dovedností dKtí od 4 let 

‚ p[ímKstské týdenní tábory od 4 let bKhem celých prázdnin 
 

To v"e v kouzelném prost[edí Kunratického zámku, kde Vám poskytneme luxusní prost[edí  

s rodinnou atmosférou, milý a vst[ícný personál s osobním p[ístupem. 

P[ihla"ování do kurzc probíhá po celý rok, i o prázdninách! 
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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 XXI. Náklad 3800 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v červnu 2012. Zdarma.

Inzerce

ADVOKÁTKA

JUDr. Eva Brown

právo občanské a rodinné,
rozvody, smlouvy, byty,
nemovitosti, úschovy

Tel: 603 835 609

www.advocate-brown.eu

JAN RAKOVEC
Obklad, dlažba, zednické a malířské práce, bytová

jádra, rekonstrukce bytů a koupelen, drobné práce

Rozumná cena

Tel. : 608 709 716 přes den

267 913 922 19:00-21:00

www.rakovec.cz
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Limitovaná série vozů!
FORD FIESTA, FORD FOCUS, FORD MONDEO

jen v AMB Praha!

 

Fota jsou pouze ilustrační. 
Kombinovaná spotřeba: Fiesta 3,6-6,5 l/100 km, Focus 4,2-6,4l /100 km, Mondeo 4,3-10,3l /100 km.

Emise CO2: Fiesta 95-154 g/km, Focus 109-149 g/km, Mondeo 114-184 g/km

Řez, úprava
živých plotů

a okrasných dřevin,
údržba zahrad

a zeleně.
Od července po sklizni

řez peckovin
(třešně, meruňky,
broskve, slivoně).

Tel : 737 778 383,
e-mail: nafr@volny.cz


