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Vážení  tená!i,
pokud mám stru n! 

charakterizovat uply-
nulé m!síce, "ekla 
bych, že léto na kunra-
tické radnici prob!hlo 
hlavn! ve znamení 
p"ípravy a zahajování 
staveb v základní ško-
le a podzimních komunálních voleb. Jako 
každý rok jsme zápasili s extrémními vedry 
tak, že jsme zajiš#ovali alespo$ nejnutn!jší 
zálivku zelen! a naši hasi i k velké spoko-
jenosti kunratických obyvatel ob as kropili 
hlavní ulice. Znovu jsme si uv!domili, jaké 
máme št!stí, že nás neohrožují povodn! 
a snažili se alespo$ trochu pomoci t!m, 
kte"í takové št!stí nem!li.

Školní jídelna,
fotovoltaické zařízení v ZŠ

Jedná se o dv! nejv!tší stavby v tomto 
roce a ob! jsou v sou asné dob! zhruba 
ve stejném stavu p"ípravy. Na ob! stavby 
byl proveden výb!r zhotovitele a u obou 
staveb je p"edpoklad, že budou zahájeny 
b!hem srpna. Vzhledem k tomu, že rekon-
strukci a dostavb! školní jídelny se v!nu-
je ve svém p"ísp!vku podrobn! kolegyn! 
Lenka Alin ová, omezím se zde pouze 
na informace týkající se fotovoltaického 
za"ízení. K podání nabídky na dodávku 
a montáž fotovoltaického za"ízení v ZŠ 
bylo vyzváno 6 Þ rem, p"i emž nabídku 
podaly 4 Þ rmy. Komise na otvírání obálek 
se sešla 21., hodnotící komise 27.  erven-
ce. Jednání obou komisí byl p"ítomen od-
borný poradce, který nám pomáhá celou 
tuto záležitost "ešit. Velkou v!tšinou hod-
notící komise bylo doporu eno podepsat 
smlouvu o dílo s místní Þ rmou SVP Solar, 
s. r. o., jejíž celková nabídka  iní necelých 
6 mil. K . Uvedenou celkovou  ástku bu-
deme muset sice zaplatit, ale 40 procent 
z ní nám následn! uhradí Ministerstvo 
životního prost"edí %R z Opera ního pro-
gramu Životní prost"edí. Instalace systé-
mu v etn! revize bude trvat jen 3 týdny, 
ale do doby p"ed zprovozn!ním je nutné 
zapo ítat i zhruba dva týdny na zpracování 
provád!cí dokumentace elektro (práce do-
davatele), zhruba jeden m!síc na vy"ízení 
licence a další m!síc na p"ipojení elekt-
rárny do distribu ní soustavy. Životnost 
za"ízení se p"edpokládá minimáln! 20 let, 
p"i emž i po 25 letech provozu se po ítá 
s výkonem panel& na úrovni minimáln! 80 
procent výkonu panel& nových. Pokud se 
nezm!ní slíbená výkupní cena elekt"iny, 
bude pr&m!rný ro ní zisk za"ízení  init 
bez uvažování po áte ní investice n!co 
p"es 780 tis. K . Návratnost investice tak 
bude necelé 4 roky. Provozovatelem za"í-
zení bude Základní škola Kunratice, m!st-
ská  ást bude na za"ízení proÞ tovat tím, že 
bude moci snížit každoro ní p"ísp!vky na 
provoz školy.

Vodní prvek
v obytném souboru Flora

Rekonstrukci tohoto problematické-
ho prvku p"ipravujeme již od lo$ského 
roku a b!hem té doby jsme vyst"ídali t"i 
projektanty. Teprve poslední, projektová 
kancelá" Stopro spol. s. r.o. se treÞ la do 
naší p"edstavy, a jejich studii jsme proto 
mohli prezentovat na výstavce uspo"á-
dané p"i p"íležitosti dne otev"ených dve-
"í v Zeleném dome ku v Gol ov! ulici 
18.  ervna a p"edstavit ji i n!kolika oby-
vatel&m Flory, kte"í s námi v této v!ci 
již delší dobu spolupracují. Studie je 
zpracovaná ve dvou variantách a ty mají 
ješt! další podvarianty. Ve spolupráci 
s ob any z Flory jsme vybrali variantu, 
která nepo ítá s vodní plochou, ale spo-
 ívá ve vytvo"ení zajímavého posezení 
obklopeného vyšší zelení, kde hlavním 
výtvarným prvkem budou kameny, které 
jsou dnes umíst!né na dn! vodního prv-
ku. Pro tuto „suchou“ variantu jsme se 
rozhodli na základ! zkušeností se stáva-
jícím vodním prvkem, kdy lidé odkláda-
li do vody r&zné živo ichy a odpadky. 
Navíc každý vodní prvek, i pokud je 
pe liv! udržovaný, p&sobí atraktivn! 
pouze v letních m!sících. Na zimu je 
nutné jeho zazimování a veškerý efekt 
se ztrácí. Protože se cenou vybrané vari-
anty vejdeme do 1 mil. K , tj. do  ástky, 
která je v našem rozpo tu již druhým 
rokem pro tento ú el schválena, doufá-
me, že se nám poda"í popsanou úpravu 
provést b!hem podzimu.

Služebna
Městské policie Praha 4

V minulém  ísle KZ jsem vás informo-
vala o tom, že jsme schválili zadání stu-
die na rozší"ení služebny M!stské policie 
Praha 4 v Gol ov! ulici. Nyní je již do-
kon ena a prokazuje, že p"i využití pod-
kroví stávajícího objektu je možno navý-
šit kapacitu služebny z 10 na 15 strážník&. 
V p"íprav! rekonstrukce chceme pokra o-
vat objednáním dokumentace pro stavební 
povolení a vy"izováním povolení, aby se 
následující rok mohlo p"ípadn! p"istoupit 
k vlastní stavb!.

Technická vybavenost

Odbor m!stského investora provedl 
b!hem prázdnin výb!rové "ízení na zho-
tovitele splaškové kanalizace v oblasti 
Betán!, Pab!nic a Nad Šeberákem, jejíž 
hodnota je cca 70 mil. K . Jako nejvhod-
n!jší byla vybrána nabídka Þ rmy vodo-
hospodá"ské stavby Javorník-CZ, s. r. o. 
M&žeme tedy po ítat s tím, že v dohled-
né dob! bude podepsána smlouva o dílo. 
Ke sch&zce ob an& z dot ených lokalit se 
zhotovitelem stavby a technickým dozo-
rem dojde brzy po prázdninách.

Rybník Šeberák
a rybník Olšanský

Této problematice jsem se v!novala po-
drobn! v minulém  ísle a od té doby žádné 
nové informace o zám!ru vlastníka rybník& 
nemáme. Obdrželi jsme však petici Ob an-
ského sdružení Šeberák s názvem Petice za 
zachování p&vodního charakteru rybníka 
Šeberák a jeho užívání, kterou podepsalo 
875 lidí s tím, že podepisování petice stále 
pokra uje. Naše zastupitelstvo tuto petici 
projednalo na zasedání 30.  ervna a p"ijalo 
usnesení, že požadavky vyjád"ené v petici 
podporuje.  

Územní plán

P"i konzultaci na odboru územního plá-
nu MHMP, která prob!hla v  ervenci, jsme 
zjistili, že situace ve v!ci nového územního 
plánu je p"ibližn! stejná, jako jsem psala ve 
svém minulém  p"ísp!vku. Znamená to, že 
Útvar rozvoje hl. m. Prahy i odbor územ-
ního plánu MHMP stále pracují na vyhod-
nocování p"ipomínek ke konceptu nového 
ÚP podaných v prosinci 2009. Vzhledem 
k množství podaných p"ipomínek nedojde 
z"ejm! do podzimních komunálních voleb 
ani ke schválení tohoto konceptu. Protože 
jsme od projednání konceptu zaznamena-
li od našich ob an& a majitel& pozemk&  
pom!rn! hodn! podn!t&, které se týkaly 
navýšení záplavových území v k. ú. Kun-
ratice oproti stávajícímu územnímu plánu, 
objednali jsme si ov!"ení t!chto údaj& na 
Kated"e vodních zdroj& %eské zem!d!lské 
univerzity v Praze. Bohužel se ukázalo, že 
navýšení t!chto záplavových území v kon-
ceptu nového územního plánu je zcela 
opodstatn!né a souvisí s rozší"ením zpev-
n!ných ploch v povodí, a# již stávajícím, 
nebo plánovaným. P"i té p"íležitosti jsme 
získali i kopie n!kolika historických map, 
které ukazují, jak bylo území Kunratic i je-
jich okolí v minulosti bohaté na rybníky. Na 
map! z Müllerova mapování z r. 1720 i na 
map! I. vojenského mapování z let 1764–
1768 je vid!t i v KZ mnohokrát zmi$ovaný 
Královský rybník ležící jižn! od lokality 
Betá$. Ve srovnání s rybníkem Šeberák, 
který je rovn!ž na map! z let 1764–1768 
zachycen, se jeví jako zhruba 3x v!tší. Bo-
hužel kopie uvedených map nejsou natolik 
kvalitní, abychom je mohli nyní v KZ otisk-
nout, ale snad se  asem poda"í proniknout 
ke kvalitn!jšímu podkladu a pak se s vámi 
o tuto zajímavost pod!líme. 

Kunratický zámek

 V dnešním  lánku bych cht!la sd!lit 
ješt! jednu nezanedbatelnou informaci. 
Naše zastupitelstvo se rozhodlo   schválit 
žádost o p"evod budovy kunratického zám-
ku a  ásti parku, které jsou ve vlastnictví 
státu na M% Praha-Kunratice a adresovat 
ji Národnímu muzeu Praha, Ministerstvu 

Slovo starostky a zastupitelů



kultury %R a MF %R. K tomuto kroku 
jsme p"istoupili s ohledem na práv! za ína-
jící funk ní období nové vlády. Toto obdo-
bí považujeme za vhodné proto, abychom 
znovu potvrdili v&li naší M% získat uvede-
né nemovitosti a potvrdili ve"ejnou povahu 
našeho zájmu.

Zelená úsporám

Na úplný záv!r bych si dovolila uvést 
jedno doporu ení pro majitele rodinných 
dom&, ale i pro majitele byt& v bytových 
domech. Stále ješt! probíhá program Mi-
nisterstva životního prost"edí %R na pod-
poru úspory p"írodních paliv nazvaný Ze-
lená úsporám. V rámci programu je možné 
vym!nit okna, zateplit fasádu, suterén nebo 
st"echu objektu. Samoz"ejm! se musí splnit 
ur ité podmínky. Osobn! jsem tento pro-
gram využila a mohu potvrdit, že když se 
 lov!k nezalekne n!jakého toho „papírová-
ní“, je  erpání podpory pom!rn! výhodné. 
Bližší podrobnosti o programu jsou dob"e 
dostupné, a# už p"ímo na MŽP %R nebo na 
internetu. P"eji vám všem p!kné babí léto.

 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka 

Bažantnice

V pr&b!hu letošní 
zimy se na nás obráti-
lo Ob anské sdružení 
Pro Kunratice (dále 
jen OS) s podn!tem, 
aby M!stská  ást Pra-
ha-Kunratice požádala 
Hl. m. Prahu o sv!"ení 
kunratické Bažantnice 
do její správy. D&vodem této žádosti bylo, 
že OS, jehož  leny a p"íznivci jsou ob ané 
bydlící v blízkosti Bažantnice, byli zna n! 
znepokojeni s rozm!rným kácením strom& 
po celé její ploše. Bohužel Bažantnice pat"í 
svým za"azením do ve"ejné zelen! I. Ka-
tegorie. To znamená, že dle „Zásad pé e 
o zele$ v hlavním m!st! Praze“, schvále-
nými Zastupitelstvem hl.m. Prahy dne 25. 
4. 1996, se m!stským  ástem taková ve"ej-
ná zele$ nesv!"uje. Na základ! tohoto pod-
n!tu jsme svolali spole né jednání vedení 
kunratické radnice a OS s "editelem Les& 
Praha Ing. Kroutilem. Na tomto jednání 
byla deklarována v&le všech zú astn!ných 
stran ke spolupráci s cílem zlepšení údržby 
kunratické Bažantnice. Ing. Kroutil vysv!t-
lil rozsáhlé kácení strom&, které jsme v po-
sledních n!kolika letech v Bažantnici za-
znamenali, napadením porostu k&rovcem. 
Seznámil nás s plánem obnovy porostu 
smíšenými d"evinami, které jsou odoln!jší 
proti útoku k&rovce. Když jsme se ohradili 
v& i skute nosti, že se po Bažantnici po-
valují u"íznuté stromy, vysv!tlil nám, že 
to jsou takzvané lapa e k&rovc&. Teprve 
v okamžiku, kdy se do nich k&rovec „pus-
tí“, budou "ádn! zlikvidovány, v etn! toho-
to hmyzu. Nejnov!jším výsledkem t!chto 
jednání je krásn! upravené h"iš#átko pro 

d!ti (d"ev!ný vlá ek, houpa ka, posezení) 
uprost"ed Bažantnice v míst!, kde se protí-
nají oba asfaltové chodníky. Doufejme, že 
se nestanou ob!tí vandal&, jako staré herní 
prvky, ze kterých si kdosi v lo$ském roce 
ud!lal táborák. Navíc Ing. Kroutil p"islíbil, 
že v budoucnosti každé kácení v Bažantni-
ci p"edem oznámí kunratické radnici, aby 
její zam!stnanci spole n! s OS mohli kon-
trolovat, zda je porážení strom& skute n! 
nutné. 

 Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky

Zdravotnictví
v Kunraticích – dotazník

Byla jsem pot!šená velkým zájmem kun-
ratických ob an& o anketu ohledn! zdra-
votnictví, která byla vloženou p"ílohou 
posledního  ísla Kunratického zpravoda-
je. P"ímo na radnici, ale i prost"ednictvím 
internetu se nám vrátilo velké množství 
vypln!ných dotazník&. Protože stále ješt! 
p"icházejí, seznámíme vás s jejich vyhod-
nocením v n!kterém p"íštím vydání Kunra-
tického zpravodaje.

 Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky

Doprava
Jihozápadní část

okruhu kolem Prahy

Ke snížení provo-
zu na Víde$ské by 
m!l p"isp!t podle do-
pravních odborník& 
již skoro dokon ený 
jihozápadní okruh. 
Jeho zprovozn!ní je 
plánované na dvacá-
tého zá"í. Z historie se 
dozvíme, že okružní dálnice kolem Prahy 
se plánovala již po roce 1930. Dnešní stopa 
silni ního okruhu kopíruje v ur itých mís-
tech p&vodní návrh z roku 1930. Co nám 
okruh p"inese, ukáže po krátkém  ase sku-
te ný provoz. Snad snížení dopravy na Ví-
de$ské. Pro nás bude výhodn!jší spojení na 
dálnici D5 sm!r Plze$, p"ípadn! R4 sm!-
"ující na Strakonice, ale možná i opa ným 

sm!rem na D1 do Brna. Nájezd na silni ní 
okruh je ve Vestci p"ed SaÞ nou a p"ivad!-
 em z nové k"ižovatky Vestec se u Hodko-
vic napojíme na okruh. P"esto je nezbytné 
i nadále usilovat o z"ízení obchvatu Kun-
ratic, který navazuje na obchvat Písnice. 
Sníží pr&jezd nákladní a  áste n! i osobní 
dopravy na Víde$ské. Zásadní krok pro 
z"ízení obchvatu byl u in!n jeho za"azením 
do územního plánu.

Trasa metra D

Zprovozn!ní celé trasy metra D se p"ed-
pokládá v horizontu 10–12 let. Výstavba 
bude zahájená úsekem Pankrác–Nové 
Dvory (4,1km) s p"edpokládaným do-
kon ením v roce 2015. Úsek Nové Dvo-
ry–Depo Písnice (3.8km) by m!l být 
dokon en v roce 2018. Úvaha spojit oba 
úseky do jedné etapy se zdá být rozumná. 
Poslední úsek Pankrác–Nám!stí Míru se 
má dokon it do roku 2022. Od navrhova-
né nadzemní stavby se upustilo z d&vodu 
majetkoprávních vztah&, které by p"inesly 
prodražení, ale i zdržení stavby. Jedenáct 
kilometr& trasy metra D bude pln! auto-
matizováno, bez lidské obsluhy. Trasa má 
deset stanic, Nám!stí Míru, Nám!stí Brat-
"í Synk&, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží 
Kr , Nemocnice Kr , Nové Dvory, Libuš, 
Písnice a Depo Písnice. P"edpokládá se  
prodloužení tramvaje z Mod"an ke stanici 
metra Libuš. Z"ízení metra, obchvat Písni-
ce a Kunratic jsou projekty budoucnosti. 
Spolu se zprovozn!ním silni ního okruhu 
zklidní dopravu p"edevším na Víde$ské. 
K úplnému do"ešení dopravy chybí kole-
jové spojení Jižního m!sta a Mod"an re-
spektive se stanicí metra Libuš.

Prodloužení linky 293

Od 1. zá"í je prodloužena linka 293 ze 
zastávky Ikem k Poliklinice Bud!jovická. 
Nové zastávky jsou Ústav mate"ství, Ne-
mocnice Kr , Nad Havlem, Nádraží Kr , 
Na Staré cest!, Ryšánka, Kr ská, Bud!jo-
vická, Poliklinika Bud!jovická.

 Václav Chalupa, zástupce starostky
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Dopoledne 16. srpna po nočních kroupách (foto Bc. Mezteková).
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Zastupitelstvo–Úřad MČ
(Uvádíme pouze vybraná usnesení Zastu-
pitelstva, podrobn!jší informace www.
praha-kunratice.cz).

25. zasedání 30. 6. 2010

Zastupitelstvo souhlasí 

l s Þ nan ním darem SK Slovan Kunra-
tice ve výši 75 tis. K  na úhradu náklad& 
na údržbu tréninkového h"išt! na Vimper-
ském nám!stí za podmínky vyú tování do 
15. 12. 2010,

l s podporou princip& MA 21,
l s projektem „Spole ným dialogem 

k udržitelnému rozvoji Kunratic“ v etn! 
rozpo tu,

l s podáním žádosti o Þ nancování pro-
jektu „Spole ným dialogem k udržitel-
nému rozvoji Kunratic“ na revolvingový 
fond MŽP %R.

Zastupitelstvo schvaluje

l zm!nu rozpo tu  . 11, zvýšení o in-
vesti ní dotaci HMP 4000 tis. K  na akci 
Rekonstrukce a p"ístavba budovy školní 
jídelny s využitím pro další t"ídy MŠ.

Zastupitelstvo stanoví

v souladu s ustanovením § 88, odst. 1, 2 
a 4 zák.  . 131/2000 Sb. o Hlavním m!st! 
Praze a s p"ihlédnutím k po tu obyvatel 
M!stské  ásti Praha-Kunratice k 1. lednu 
2010 po et  len& Zastupitelstva M!stské 
 ásti Praha-Kunratice na volební období 
2010–2014 na 11  len&.

Zastupitelstvo bere na v domí

zprávu o výsledku p"ezkoumání hos-
poda"ení podle zákona  . 420/2004 Sb. 
o p"ezkoumávání hospoda"ení územních 
samosprávných celk& a dobrovolných 
svazk& obcí, ve zn!ní pozd!jších p"edpis& 
v M!stské  ásti Praha-Kunratice doklado-
v! v ú"adu M% za období od 1. 1. 2009 do 
31. 12. 2009,

l p"íkaz starostky M% Praha-Kunratice 
k odstran!ní nedostatk&,

l návrh záv!re ného ú tu M% za rok 
2009.

Zastupitelstvo podporuje

l požadavky petice „OS Šeberák“ za za-
chování tradi ní funkce rybníka Šeberák, 
tj. rekrea ní ú el, krajinotvorný prvek, 
extenzivní chov ryb, akumula ní, závlaha, 
retence vody,

l p"ipomínku „Ob anského sdružení 
Pro Kunratice“ k novému Územnímu plá-
nu HMP ze dne 7. 12. 2009 a sice za"adit 
do ploch lesní zelen! (ZL) pozemek  . 
parc. 2466/5 v k. ú. Kunratice.

26. zasedání 9. 8. 2010

Zastupitelstvo schvaluje

l zvýšení rozpo tu o za"azení prost"ed-
k& minulých let v hodnot! 4 000 tis. K  na 
Þ nancování akcí „Rekonstrukce a p"ístav-
ba budovy školní jídelny s využitím pro 
další t"ídy mate"ské školy“ a „Fotovolta-
ická elektrárna na budov! ZŠ“,

l zvýšení rozpo tu o 1 601, 5 tis. K , 
tj. vrácení 100 % odvedené dan! z p"íjmu 
z hospodá"ské  innosti M% roku 2009,

l Þ nan ní dar obci Kunratice u Cvikova 
ve výši 50 tis. K  na odstran!ní následk& 
ni ivé povodn!.

Zastupitelstvo souhlasí

s úpravou Územního plánu sídelního 
útvaru Hl. m. Prahy na pozemcích  . parc. 
1514 a 1515 v k. ú. Kunratice spo íva-
jící v navýšení kódu míry využití území 
z A na C v souladu s p"edloženou studií 
rodinného domu.  Redakce

Petice O. S. Šeberák

ze dne 12. kv!tna 2010 za „Zachování 
p"vodního charakteru rybníka Šeberák 
a jeho užívání“

Obracíme se na dot ené orgány státní 
správy, které budou rozhodovat o realiza-
ci zám!r& investora na rybníku Šeberák, 
s touto peticí, sepsanou ve smyslu záko-
na  . 85/90 Sb. o právu peti ním. Firma 
Ogopogo, a. s., vlastnící rybník Šeberák, 
p"edstavila zástupc&m Ob anského sdru-
žení Šeberák sv&j zám!r umístit 22 lodí na 
hladin! rybníka. Vzhledem k tomu, že by 
mohlo jít o prostory k bydlení  i komer -
nímu využití a s tím spojenou výstavbou 
infrastruktury, obáváme se, že by v d&-
sledku toho mohla být narušena p&vod-
ní funkce rybníka, viz na"ízení vlády  . 
71/2003 Sb., a byl by ohrožen významný 
krajinný prvek dle zákona  . 114/1992 Sb. 
O ochran! p"írody a krajiny. Požadujeme 
zastavení veškerých aktivit sm!"ujících 
k jakékoliv zm!n! stávajícího stavu, a to 
zejména kv&li negativnímu d&sledku na 
lokalitu i biotop, a chceme zachování ryb-
níka i nadále jako chrán!ného vodního 
díla, které se nachází v soustav! zvlášt! 
chrán!né p"írodní památky Kunratického 
potoka ve smyslu zákona  . 114/1992 Sb. 
o ochran! p"írody a krajiny, a jako vý-
znamného krajinného prvku. Jde nám rov-
n!ž o udržení jeho funkce rybochovné, t. j. 
života a reprodukce p&vodních druh& ryb, 
dalších vodních živo ich& i pták& a rost-
lin vázaných na tento biotop, a tím celého 
ekosystému a jeho biodiverzity. Dále po-
žadujeme zachování jeho funkce rekrea -
ní pro ve"ejnost i v budoucnosti. Rybník 
je biocentrem v rámci ÚSES (Územní 
systém ekologické stability), a tak by zde 
nem!lo být možné stav!t. Nesouhlasíme 
proto rovn!ž s žádnými návrhy  i povole-
ními dot ených orgán& v souvislosti s p"í-
padnou zm!nou územního plánu sm!rem 
k jakékoliv výstavb! v této lokalit!.

 Luboš Zimmel (zmocn!nec peti ního
 výboru pro styk s ú#ady a ve#ejností)

Volební reklama

Politické strany a uskupení, která se 
ú astní komunálních voleb ve dnech 15. 
a 16. "íjna 2010 mohou inzerovat v Kun-
ratickém zpravodaji  íslo 5 podle ceníku, 

který je v tiráži  asopisu. Pro pot"eby vo-
leb je možné výjime n! objednat i celo-
stránkovou inzerci rozm!r 186 x 262 mm, 
cena 4000 K  plus DPH 20 %. Uzáv!rka 
reklamy je 15. zá"í 2010. Redakce

V Kunratickém lese byli
dopadeni hledaní muži

P"i pravidelné kontrole odlehlých míst  
dopadli nedávno strážníci m!stské policie 
v Kunratickém lese dva hledané muže. 
Jednoho z nich vyrušili v seníku p"i spán-
ku a druhý se ukrýval ve zdejším velkém 
altánu. Podle strážník& jsou práv! neobyd-
lené oblasti  astým cílem zlod!j&, hleda-
ných osob  i narkoman& a místní ob ané 
by m!li být p"i jejich procházení opatrn!j-
ší. „Strážníci m!stské policie nekontrolují 
jen ulice a rušná místa, ale samoz#ejm! 
i neobydlené a odlehlé oblasti. $asto se 
zde totiž ukrývají hledané osoby nebo nar-
komani, a to zejména s p#íchodem teplej-
šího po así. Výjimkou nejsou ani Kunrati-
ce. Nap#íklad v Kunratickém lese musela 
zdejší m!stská policie zasahovat v nedáv-
né dob! hned dvakrát,“ uvedl JUDr. Ru-
dolf Blažek, první nám!stek pražského 
primátora, do jehož kompetence bezpe -
nost v hlavním m!st! spadá. Strážníci nej-
prve dostali oznámení, že ve velkém altá-
nu v Kunratickém lese n!kdo opakovan! 
rozd!lává ohe$. V odpoledních hodinách 
se tam proto vypravili a objevili pode-
z"elého muže z Rychnova nad Kn!žnou. 
Zjistili, že je v evidenci hledaných osob 
a p"edali jej Policii %R. Podobný p"ípad 
se opakoval o pár týdn& pozd!ji. Hlídka 
p"i pravidelné no ní kontrole op!t odhali-
la hledaného muže. Tentokrát jej vyrušila 
p"i spánku v seníku. Krom! Kunratického 
lesa zasahují strážníci i v jiných lokalitách 
m!stské  ásti. „Odhalené p#estupkové 
jednání  asto #ešíme v lokalit! Nový hrad, 
v zahrádká#ské kolonii v ulicích V Parce-
lách, Nad Skálou a Na Knížce. Pozornost 
v!nujeme i nov! rozestav!ným budovám, 
kde dochází p#edevším ke krádežím m!-
d!ných okap". Je zapot#ebí kontrolovat 
i obytné soubory Flóra a Zelené údolí. 
Tam máme problémy s vykrádáním aut,“ 
sd!lil René Štýbr, "editel Obvodního "edi-
telství M!stské policie Praha 4. Kunratice 
mají deset strážník& okrská"&. Ti kontro-
lují odlehlé lokality zhruba dvakrát denn! 
a také v noci. Pražany však zárove$ upo-
zor$ují, aby byli p"i jejich procházení opa-
trn!jší. Pokud by se stali sv!dkem n!jaké 
vyhrocené situace, nem!li by riskovat, ale 
okamžit! volat m!stskou policii na linku 
156. MgA Martina Polívková

Pod kování za blahop#ání zasílají  
paní Hana Bartoní ková, Drahomíra 
Ko ová, Alexandra Maternová, Milena 
Vesecká, Marie Žib#idová a pánové Jo-
sef Bart"n!k, Vladimír Chejn a Jaromír 
Václavík. Redakce



 5 Kunratický zpravodaj 4/2010

Zastupitelstvo–Úřad MČ

M!stská  ást Praha-Kunratice, zastoupená tajemnicí Ú"adu 
M% Praha-Kunratice, vyhlašuje výb!rové "ízení na obsazení 
pracovního místa ú"edníka/ú"ednice referent/referentka hos-
podá"sko-správního odboru- Þ nan ní ú etní v platové t"íd! 
dle  zákona  . 262/2006 Sb., Zákoníku práce a podle na"ízení 
vlády  . 564/2006 Sb., o platových pom!rech zam!stnanc& ve 
ve"ejných službách a správ!. Pravd!podobný nástup ihned po 
vyhodnocení výb!rového "ízení, p"ípadn! dle dohody. 

Pracovní pom"r je na dobu neur itou, s t!ím"sí ní zku-
šební dobou a pracovním úvazkem 40 hodin týdn".

Požadavky na uchaze e podle § 4 zákona  . 312/2002 Sb.:

l fyzická osoba, která dosáhla minimáln! 18 let v!ku,
l zp&sobilost k právním úkon&m,
l bezúhonnost.

Požadované vzd"lání

l vyšší odborné vzd!lání nebo st"ední vzd!lání s maturitní 
zkouškou ekonomického sm!ru.

Požadované znalosti

l znalost práce na PC (Excel, Word, Internet),
l  znalost podvojného ú etnictví v rozpo tových a p"ísp!vko-

vých organizacích, 
l znalost zákona  . 563/1991 Sb.,
l všeobecná znalost o hospoda"ení ÚSC.

Nápl# práce

l samostatné vedení veškeré ú etní agendy,
l zajiš#ování inventarizace,
l výkaznictví v . da$ových p"iznání H% + VH%,
l statistika,
l platební styk s bankou.

Další dovednosti, schopnosti:

l  komunikativnost a um!ní jednat s lidmi, samostatnost, zod-
pov!dnost, rozhodnost, vysoká psychická odolnost,

l znalost  eského jazyka,
l  praxe v rozpo tové organizaci, státní správ!  i samospráv! 

výhodou,
l  základní orientace v zákonech  . 563/1991 Sb., o ú etnictví ve 

zn!ní pozd!jších p"edpis&,  . 131/2000 Sb., o Hl. m. Praze,  . 
312/2002 Sb.,  o ú"ednících územních samosprávných celk&.

Uvítáme: 

l  zkouška zvláštní odborné zp&sobilosti Þ nan ní hospoda"ení 
ÚSC,

l znalost programu ú etnictví v prost"edí Gordic,
l "idi ský pr&kaz skupiny „B“.

P#ihláška musí obsahovat náležitosti jméno, p#íjmení, titul, 
datum a místo narození, státní p#íslušnost, místo trvalého po-
bytu,  íslo OP (jde-li o cizince  íslo dokladu o povolení k po-
bytu), datum a podpis. K p#ihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona 
 . 312/2002Sb. nutno p#ipojit životopis s údaji o dosavadních 
zam!stnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících 
se správních  innosti. Dále výpis z evidence Rejst#íku trest" 
ne starší 3 m!síc", pop#. ov!#ená kopie výpisu, ov!#ená ko-
pie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd!lání a další doklady 
prokazující kvaliÞ kaci uchaze e. P#ihlášku v uzav#ené obálce 
ozna ené slovy „Výb!rové #ízení –Þ nan ní ú etní – Neotvírat“ 
lze zaslat poštou na adresu: Ú#ad M!stské  ásti Praha-Kunra-
tice, K Libuši 7, 148 00, Praha 4-Kunratice nebo p#edat osobn! 
v podateln! Ú#adu M$ Praha-Kunratice K Libuši 7, 1.patro  . 
dve#í 15 do 31.8. 2010. Jitka Vo#íšková, tajemnice 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Školství

Školní jídelna

Mnohé z  tená"& Kunratického zpravo-
daje jist! zarazilo, že se v pr&b!hu prázdnin 
nerozjela rekonstrukce ve školní jídeln!, jak 
ji avizovala paní starostka v minulém  ísle 
našeho  asopisu. P"itom nanejvýš logické 
by bylo, kdyby s posledním vydaným ob!-
dem za ala 25.  ervna demontáž technolo-
gií a urychlená výstavba. Píši tyto "ádky na 
konci  ervence, kdy je uzáv!rka tohoto  ísla 
a doufám, že až je dostanete do rukou, tj. na 
konci srpna, bude stavba v plném proudu. Za 
toto zpožd!ní v žádném p"ípad! nenese zod-
pov!dnost kunratická radnice, ale jedná se 
o neš#astné opomenutí ú"adu Prahy 4 v Tá-
borské ulici v Nuslích. Ten nám dopisem ze 
dne 24.  ervna 2010 oznámil, že oznámení 
o zahájení územního "ízení spojeného se 
stavebním "ízení (dále jen Oznámení) vy-
hlášené 14. kv!tna 2010, nevyv!sil na jejich 
ú"ední desku, jak mu ukládá zákon (zatímco 
na naší ú"ední desce ohlášení bylo "ádn! vy-
v!šeno), a tak celý proces musí prob!hnout 
znovu (na"ízení ústního projednání na 29. 
 ervence 2010, vyv!šení na ú"ední desce po 
dobu 15 dn&, dalších 15 dn& je doba pro od-
volání). To znamená, že stavební povolení, 
když nedojde k n!jakým novým komplika-
cím a ú astníci "ízení se vzdají práva odvo-

lání, budeme mít nejd"íve 23. srpna. Je na 
míst! zrekapitulovat náš dosavadní postup. 
Již p"ed dv!ma lety jsme si podle statistik 
porodnosti uv!domili nedostate nou ka-
pacitu naší jediné mate"ské školy (dále jen 
MŠ). Proto jsme tehdy zadali studii možnos-
ti umíst!ní dalších dvou t"íd mate"ské školy. 
Z bezpe nostních d&vod& (riziko v asného 
opušt!ní budovy p"i požáru) nebylo možné 
p"istavit na stávající budovu MŠ další pat-
ro. Jako nejprakti t!jší nám vyšla p"estavba 
a dostavba místností nad školní jídelnou, 
kde do 30.  ervna 2010 provozovala výuku 
církevní škola. Tyto místnosti jsou již vykli-
zeny a p"edány. Tento zám!r zárove$ vyho-
voval i Základní škole Kunratice (dále jen 
ZŠ), protože nar&stající po et d!tí ve škole si 
vynucuje i zkapacitn!ní školní kuchyn! a 15 
let staré technologie školní jídelny vyžadují 
modernizaci. Vznikla tak ucelená koncepce 
rekonstrukce a dostavby školní jídelny s vy-
užitím prostor v 1. poschodí pro z"ízení dvou 
t"íd MŠ. Celý zám!r je koncipován tak, že 
po odezn!ní stávajícího „babyboomu“ se ze 
dvou t"íd MŠ stanou po ur itých úpravách 
 ty"i plnohodnotné t"ídy ZŠ. Plnohodnotné 
tím, že tato  ást budovy bude zcela odd!lená 
od spodního patra a bude p"ístupná novým 
samostatným schodišt!m (stávající schodiš-
t! vede ze vstupní haly jídelny). Následn! 

jsme zadali vypracování dokumentace pro 
stavební povolení na tento rozsáhlý projekt. 
Zcela zásadním problémem se pro nás sta-
lo zajišt!ní Þ nan ních prost"edk& na tuto 
stavbu. Stavba za cca 40 milion& K  pro nás 
p"edstavuje p"ibližn! dva celoro ní rozpo ty 
na provozní náklady celých Kunratic. Proto 
se poslední rok vyzna oval hore natým jed-
náním s Hl. m. Prahou. A poda"ilo se. Od 
lo$ského zá"í jsme ve t"ech mimo"ádných 
dotacích postupn! obdrželi od Hl.m. Prahy 
tém!" 37,2 milion& K . P"itom jsme se Hl. 
m. Praze museli zavázat, že z vlastních Þ -
nan ních prost"edk& zainvestujeme další 3 
miliony K  (Hl. m. Praha podmi$uje všech-
ny dotace pro m!stské  ásti spoluú astí). 
V kone ném d&sledku je naše spoluú ast 
vyšší, protože po zapo tení do ceny stavby 
ceny stavebního projektu, zam!"ení budovy, 
pr&zkumných sond, náhradního stravování 
a dalších Þ nan ních  ástek se naše spolu-
ú ast „vyšplhala“ tém!" na 5 milion& K . 
Tuto spoluú ast si m&žeme dovolit, protože 
v posledních letech se nám poda"ilo dlouho-
dob! pronajmout n!které naše nezastav!né 
pozemky a pravidelný p"íjem z jejich pro-
nájm& dnes  iní pro nás nezanedbatelnou 
Þ nan ní  ástku. 

Teprve po schválení poslední dotace ve 
výši 4 milion& K  ze strany Hl. m. Prahy 
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Školství
(není možné ze zákona vypsat výb r do-
davatele na stavbu, na niž nejsou zajišt ny 
Þ nan!ní prost"edky) bylo vyhlášeno výb -
rové "ízení na dodavatele stavby. Vše bylo 
naplánováno tak, aby se v pr#b hu !ervence 
vyst hovala církevní škola, byla demon-
tována stávající technologie kuchyn  a 1. 
srpna nastoupila stavební Þ rma. Dle staveb-
ního ú"adu po opomenutí vyv sit Oznámení 
m#žeme pouze demontovat vnit"ní za"ízení 
budovy (dlažby, obklady, topení, voda atd.) 
a skute!né stavební práce mohou za!ít až po 
získání stavebního povolení, tj. nejd"íve 23. 
srpna t. r. Proto prosím rodi!e žák#, žáky, 
ale i zam stnance školy o velkou dávku tr-
p livosti a tolerance, protože je z  již výše 
uvedeného z"ejmé, že narušení provozu 
školy vlivem náhradního stravování žák# 
školy, v!etn  personálu, se m#že protáhnout 
o n jaký ten týden. Stavební Þ rma slibuje co 
nejrychlejší dokon!ení stavby, ale odborníci 
v dí, že „zrání betonu“ a další technologické 
procesy se nedají urychlit. 

 Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky

Nový Školní rok 2010/11 

ZŠ Kunratice vás vítá ve školním roce 
2010/2011. Po prázdninách za!neme op t 
s vyšším po!tem žák# (cca 50 žák#) a tím 
také i u!itel#. 75 prv$á!k# nastoupí do t"í 
t"íd. Vyu!ování po!áte!ního !tení a psaní se 
v jedné t"íd  uskute!ní metodou genetickou 
a v obou zbývajících analyticko-syntetic-
kou. P"i rozd lování d tí do t"íd se vychá-

zelo z požadavk# rodi!# na volbu metody 
po!áte!ního !tení a psaní. Vyu!ování me-
todou analyticko-syntetickou povedou paní 
u!itelky Mgr. Blanka Chýlová a Mgr. Lenka 
Veisová, metodou genetickou paní u!itelka 
Mgr. Marika Atatrehová.

Anglický program

byl minulý školní rok rozší"en o odd lení 
Anglické družiny. O tuto formu placené-
ho programu projevili zájem nejen ti, kte"í 
jako p"edškoláci chodili do anglické škol-
ky, ale i další zájemci. První rok Anglické 
družiny dopadl na výbornou. K jazykovým 
!tená"ským klub#m, konverzacím s rodilou 
mluv!í a anglické družin  letos p"idáme  
jazykové projekty. Novinkou bude i d lení 
d tí do jazykových skupin u klasické hodiny 
angli!tiny. V prvních až t"etích ro!nících bu-
deme rozd lovat žáky na výuku anglického 
jazyka jejich jazykové úrovn .

Nepovinné předměty

 Každý rok se mohou žáci od prvních t"íd 
p"ihlásit do nepovinných p"edm t# jako jsou 
Sborový zp v, Zdravotní t lesná výcho-
va, Konverzace v Aj, Seminá"e z Ma a %j, 
Chovák, Projekt Globe. Volitelné p"edm ty 
mají i žáci druhého stupn . N mecký jazyk, 
Cvi!ení v !eském jazyce, matematice a an-
glickém jazyce, P"írodov dné praktikum, 
Sportovní hry, Estetický seminá" a Progra-
mování. Žáci druhého stupn  jsou již ale do 
volitelných p"edm t# rozd leni. 

Školní družina

I když otev"eme sedm odd lení školní dru-
žiny, zájem p"evyšuje naše možnosti. Chybí 
nejen prostory. Podmínkou pro p"ijímání 
jednotlivých žák# do školní družiny je proto 
zam stnanost obou rodi!#.

Letem světem
o školním roce

V zá"í !eká naše prv$á!ky a šes&áky adap-
ta!ní kurz, kde spolu se t"ídními u!iteli 
prožijí mnoho zajímavého. Pokra!ujeme 
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 
UK Praha. 'ada našich kvalitních u!itel# 
p"ijme jejich studenty na náslech a praxi. 
Navazujeme též na spolupráci s Nakla-
datelstvím Fraus, jehož jsme partnerskou 
školou v projektu Vzd lávání 21. I v tom-
to školním roce budou žáci šestých t"íd 
vybaveni pro svou výuku netbooky. Po-
kra!ujeme v ú!asti na národním projektu 
„Cesta ke kvalit “, který se zabývá vývo-
jem a ov "ováním hodnotících nástroj#. 
Tak jako v p"edcházejících letech nabízí-
me velké množství kroužk#, a to nejen pro 
d ti naší školy, ale také pro další zájemce 
jak z "ad d tí, ale i dosp lých. Také náš 
školní klub chystá pro žáky mnohá p"e-
kvapení. Vše o škole a jejích programech 
najdete na webu školy www.zskunratice.
cz. Dobrý nový školní rok p"eje vedení ZŠ 
Kunratice Vít Beran, Olga Králová a Jitka 
Kopá!ová. Ing. Vít Beran, !editel

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

15. května
Odpoledne s hasiči

Již t"etí ro!ník odpoledních setkání s ha-
si!i prob hl v sobotu 15. kv tna. Asi 150 
návšt vník# si prohlédlo jako obvykle 
technické vybavení, letos dopln né o pý-
chu kunratických hasi!# –speciální požár-
ní automobil Renault. Ale nechyb la ani 
technika minulosti, historická ru!ní st"í-

Motor je motor (foto Avethorn).

ka!ka p"ibližn  z p"elomu 19. a 20. století. 
A že s ní jde hasit i nyní, p"edvedli mladý 
hasi! a hasi!ka. Co si ale budeme povídat, 
s motorem je to lepší. Následovala ukázka 
vyproš&ování zran ného z vozu pomocí 
hydraulických n#žek a jeho následným 
ošet"ením. Bylo také p"edvedeno hašení 
vozidla. Probíhající ukázky doprovázel 
odborný výklad do mikrofonu. Odvážn j-
ší d ti si vyzkoušely sla$ování. (my)

5. června
Sraz veteránů III

Než jsme se nadáli, byl tu ve Tvrzi III. 
ro!ník Srazu veterán#. Za uplynulý rok se 
plechoví milá!ci stali o rok víc veteránova-
t jší. Na krásný Ford Mustang ro!ník 1968 
pana Domažlického z Kunratic op t nikdo 
nem l. Již podruhé si odnesl 1. místo z ve-
teránské sout že krásy. První tropická sobo-
ta 5. !ervna m la vliv na po!et dorazivších 
automobilových a motocyklových sta"ík#. 
Letos se jich nám na dvo"e p"edstavilo 30 
aut a 5 motocykl#. Nejstarším vozem byla 
Praga Picollo z roku 1930. P stitel kunratic-
kých jahod pan Michal Jakoubek p"istavil 
na dv#r i jiné vozítko. Traktor ze šedesátých 
let minulého století. A co se d lo mimo pro-
hlížení historických vozidel? Vystavovatelé 
plnili šest úkol# – jízdu s plným kelímkem 
na kapot  auta, slalom, zastavení ve st"edu 
branky a podobn . Tyto úkoly nejlépe zvlád-
la Škoda 120 GLS z roku 1979 pilotovaná 
panem Martinem Králem. Sout žili i p"ihlí-
žející. Skládali puzzle s obrázkem Fiata, pili 
vodu br!kem ze skleni!ky na !as nebo házeli 
klínovým "emenem. Nechyb lo ob!erstvení 
a stánkový  prodej. Na své si p"išly i d ti. Lé-
taly na trampolín  nebo ve skákacím hradu. 
Vystavovatelé si na památku odnesli d"ev -
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Kulturní a společenské akce – ohlédnutí
nou medaili s logem areálu Tvrz Kunratice 
a všichni návšt vníci !asopis Tunning Ma-
gazine.  (my)

22. června
Včera neděla byla

Pavlína Filipovská (foto my).

12. září 
Pouť ke kapličce

Letošní pou& ke kapli!ce Panny Marie 
ve Zdim "icích nedaleko zdi Pr#honické-
ho parku se koná v ned li 12. zá"í. Poutní 
mše u kapli!ky se koná od 11 hodin. 

12.–18. září
Ptačí trylky

Pta!í trylky aneb Pta!í stezkou Kunra-
tickým lesem je název celotýdenní tv#r!í 
a p"írodov dné dílny pod širým nebem 
od 12. do 18. zá"í. Celý týden zde budou 
probíhat výtvarné dílni!ky pod vedením 
malí"ky Marie Brožové, známé svými vel-
koformátovými obrazy nakreslenými ori-
ginální pastelkovou technikou. Roku 2004 
zahájila projekt Obhajoba pastelky jako 
výtvarného média. Prost"ednictvím ve"ej-
ných kreslení velkoformátových obraz# 
v %esku i zahrani!í dokázala, že pastelky 
nejsou jen hra!ka pro d ti. A za svou práci 
získala n kolik mezinárodních ocen ní. 

Lesy hl. m. Prahy p"ipravují  sou!asn  
s %eskou ornitologickou spole!ností lesní 

stezku na téma Pta!í sv t a duše kamen#. 
Nahlédneme do života pta!ích obyvatel, 
poznáme jejich p"íbytky a n které si dokon-
ce prohlédneme zblízka. A protože je pro 
mnohé z nás neživá !ást p"írody velkou ne-
známou, budou zde i stanovišt  o horninách 
a nerostech nejen Kunratického lesa. 

Celá akce „Pta!í trylky“ bude zahájena 
v ned li 12. zá"í od 10 hod. u chaty Gi-
zela. Ješt  podrobn jší cesta je ze stanice 
autobus# 293, 177 a 197 Petýrkova (ná-
kupní centrum Chodov) po chodníku sm r 
les. P"ejdete silnici na sv telné k"ižovatce 
a modrá zna!ka na památném dubu vás 
dovede k altánu. Tento den se návšt vní-
ci mohou t šit na netopýry, letové ukázky 
dravc# a sov, budou i další p"ekvapení. 
Celotýdenní akce „Pta!í trylky aneb Pta-
!í stezkou Kunratickým lesem“ navazu-
je na úsp šné minulé dva ro!níky „Duše 
strom#“ ve Stromovce a „Po stopách lesní 
zv "e“ v Kunratickém lese. Osv d!ilo se 
propojení výtvarného a p"írodov dného 
náhledu na p"írodu.  T chto dvou ro!ník# 
se ú!astnilo 7000 zájemc#. Více informa-
cí najdete na www.lesypraha.cz.

18. září
Pes a já, Běh naděje

Divadlo pro d ti, k"est knihy Arnoš-
ta Víta „Pohádky z Kunratického lesa“, 
oh$ové vystoupení, slavnostní nasvícení 
parku, tane!ní zábava Sboru dobrovol-
ných hasi!# Kunratice. 

Kombinace tradi!ních akcí s novým do-
provodným programem, zábavné i pou!né 
odpoledne, které po"ádá M% Praha-Kun-
ratice ve spolupráci s M stskou policií 
Praha, Záchrannou brigádou kynolog# 
Praha, spole!ností Levity a. s., Þ rmou S. 
O .S. Dekorace, nakladatelstvím Gasset, 
panem Andeltem a SDH Kunratice pro 
d ti i dosp lé. Jedním bodem programu 
je B h nad je, sou!ást humanitárního pro-
jektu Skutky nad je spo!ívající v absolvo-
vání ur!ité kratší nebo delší trati jakýmko-
liv tempem a v p"isp ní jakékoliv !ástky 
do dobrovolné ve"ejné sbírky na podporu 
výzkumu rakoviny. Koná se v zámeckém 
parku od 14. do 22 hod, vstup zdarma. 
Podrobnosti jsou uvedeny na vloženém 
plakátu.

Pozvánka do kina (foto Kinobus).

Kulturní a společenské akce – pozvánka

Pavlína Filipovská (1941) je rodilá Praža!-
ka. Jedním ze spolužák# v gymnáziu nebyl 
nikdo jiný než nyn jší pan prezident Vác-
lav Klaus. Roku 1958 nastoupila v televizi 
jako hlasatelka a uvad !ka d tských po"ad#. 
V období 1959–1963 p#sobila v divadle Se-
mafor a své tehdejší angažmá považuje za 
rozhodující etapu svého profesionálního ži-
vota. Práv  v Semaforu nazpívala sv#j život-
ní hit V!era ned la byla (1959). Tuto  píse$ 
zazpívala i na setkání v Dom  s chrán nými 
byty v úterý 22. !ervna odpoledne. Paní Fili-
povská nejen zpívala, ale i vypráv la o svém 
um leckém putování v minulém p#lstoletí. 

O tom, že se Semaforem p"išly také první 
Þ lmové role a že v letech 1965–1969 byla 
!lenkou divadla Apollo po boku Karla Gotta 
a dalších. Od roku 1974 pak byla na volné 
noze. V novala se p"edevším moderování 
hudebních a zábavných po"ad#. Pozd ji se 
vrátila k práci pro d ti. Po roce 1989 si spolu 
se svým manželem otev"ela mandl. Na toto 
své krátké období podnikatelské !innosti 
vzpomíná s úsm vem a vypráví drobné his-
torky o svých zákaznicích. Nyní se s ní m#-
žete znovu setkávat na televizní obrazovce. 
Pavlína Filipovská je dcerou herce Františka 
Filipovského, a tak mohli p"ítomní nahléd-
nout i pod pokli!ku života slavné herecké 
rodiny.  (my)

30. července–2. srpna
KINOBUS potřetí

Zastávky letního Kinobusu ve Tvrzi se 
stávají dobrou tradicí. Obvykle se promítá 
okolo dvacátého srpna, ale letos se chodilo 
do kina pod širákem již od 30. !ervence do 

2. srpna. Dorazily !ty"i Þ lmy. Dva nov jší, 
Protektor a Muži v "íji a dva starší – Jak vy-
trhnout velryb  stoli!ku a Jak dostat tatínka 
do polepšovny. Ty snad musel již vid t kaž-
dý. A p"esto bylo každý ve!er plno. T ší nás, 
že po"adatelé považují „místo u Kunratické-
ho záme ku“ za nejoblíben jší. Letošní pro-
mítání ale p"edcházela nemilá událost. P"i 
projekci 25. !ervence v Uh"ín vsi roz"ezali 
vandalové nafukovací plátno a promítání 
musela být od následujícího dne odvolána. 
I p"es veškeré úsilí o slepení plátna vlast-
ními prost"edky se bohužel muselo po!kat 
na profesionální lepicí a letovací sadu z N -
mecka. Našt stí se vše stihlo tak, aby Kun-
ratice promítat mohly. Jako obvykle trochu 
pršelo, ale Kunrati!ák#m promítání v dešti 
nevadí, a tak se p"edstavení rušit nemusela. 
Jediné, co Kinobus op t trápilo, byly slabé 
jisti!e elekt"iny. To ale zdejší diváci znají, 
a tak nebyli nijak zvláš& p"ekvapeni. Násle-
dující den se vše odst hovalo na další štaci 
na Opatov.  (my) 



19. června

T"etí !ervnová sobota op t pat"ila 
mezi dny, kdy se v prostoru ohrani-
!eném ulicemi K Libuši, Za Parkem, 
K Betáni a Gol!ova mnohé konalo – 
Den kunratických jahod ve Tvrzi, Den 
otev"ených dve"í v nov  vybudovaném 
podkroví v dom  !. p. 24 v Gol!ov  ulici 
a tradi!ní Kunratický den d tí v zámec-
kém parku. A jak se již d"íve osv d!ilo, 
mohlo se putovat z parku Gol!ovou uli-
cí do Tvrze tam a zp t a zp t a tam od 
devíti ráno do šesti odpoledne. Protože 
se i po!así chovalo vzorn , našel každý 
p"íchozí bez rozdílu v ku zábavu, pou-
!ení nebo i pochutnání. 

Zelený domeček
v Golčově ulici 24

Dome!ek se m nil z rozkošné, té-
m " ruini!ky, postupn , podle Þ nan!-
ních možností. Nejd"íve se vybudovala 
knihovna, pak prostory pro klub senior#, 
mate"ské centrum a nyní p"išlo na "adu 
i podkroví. Zahájilo se v dev t a ihned 
se za!ínali trousit první návšt vníci. 
Podkrovní prostory se ten den p"em -
nily na t"i menší výstavní sín . Místnost 
vpravo od schod# bude pat"it kunratic-
kým skaut#m. Manželé Jane!kovi ve 
skautských krojích seznamovali zájem-
ce s historií obnoveného kunratického 
skautingu po roce 1989. Byly k nahléd-
nutí kroniky nebo nep"eberné množství 
fotograÞ í. V místnosti nechyb ly ani 

ukázky nezbyt-
ného skautského 
nádobí!ka v!et-
n  totemu. Od 
p#l jedenácté se 
místnost zaplnila 
nejmenšími divá-
ky s doprovodem. 
Skupina Jany 
Klatovské zahrála 
Pohádky z Kaš-
párkovy zahrád-
ky. Dosp lí bez 
d tí si na pohádky 
již tak nepotrpí, a tak si prohlíželi – na 
chodb  n které z p"ipravovaných pro-
jekt# na oživení z"ícenin kunratického 
hradu !i okolí rybníku Šeberák. Z chod-
by pokra!ovali do levé místnosti, která 
bude sloužit mate"skému centru D#m 
pro motýlky. Na p"ehlídce rozli!ných 
dokument# z 20. století pro!ítali k"estní 
a rodný list posledního majitele Kunra-
tic ze dne 21. dubna 1900, svobodného 
pána (barona) Karla Korba z Weidenhe-
imu. V kolonkách otec, matka !i kmotr 
jsou samí svobodní pánové !i paní (ba-
roni a baronky). Jsem na za!átku sto-
letí, a tak lze ješt  používat šlechtické 
hodnosti. Píše se rok 1911 a školní dítka 
píší slohové práce postupné „%ím bych 
cht l býti“. Jak už to bývá, každý n !ím 
jiným. Psáno d tským pe!liv  zaoble-
ným písmem. I tehdy se žá!ci potýka-
li s nástrahami býti nebo bíti? Je rok 
1915, I. sv tová válka. U!itel Jind"ich 
Š&astný dostává „Abschied“, n co jako 

Rušná kunratická sobota

propoušt cí list od „K.u.k. Feldjägerba-
taillon No. 22“ s údaji psanými vojen-
ským písa"em podle zásad krasopisu. 
Dvoukorunový kolek s ú"edním razít-
kem na Listu domovském z roku 1929 
potvrzuje jistému Františku %iperovi 
kunratické domovské právo. Následuje 
i n kolik dokument# z vále!ného ob-
dobí psaných n mecky se zlov stným 
razítkem s „hákenkrajcem“. Jsme v ro-
ce 1948. V p"íloze k p"edávací listin  
majetku do správy MNV se nám obje-
vuje v soupisu majetkových položek 
i naše budova !. p. 24. Je vedena pod 
názvem vinopalna v hodnot  16780 K!. 
V Kunraticích se vinná réva p stovala 
již od dob Krále Václava IV. Vylisova-
né zbytky hrozn# se nechávaly zkvasit 
a pak vypálily na vinný destilát. Také 
si prohlédn me n co z kultury. Program 
kunratického kina, které sídlilo v hos-
tinci U Sedlá!k# na Nám stí prezidenta 
Masaryka, kde nyní sídlí po restituci Þ r-
ma Fitaz. Plakát z roku 1953 nás zve na 
p"edstavení v týdnu od 31. ledna do 18. 
února. Dva Þ lmy sov tské, jeden !eský, 
jeden slovenský. Co bylo obsahem, by 
jist  podle názv# zjistil n jaký Þ lmový 
historik, nicmén  jména režisér# jako 
Pudovkin nebo Klos !i autor# Þ lmo-
vé hudby Šostakovi! nebo E. F. Buri-
an ukazují na profesionální práci t"eba 
i v nemožném obsahu díla. Na naší 
prohlídce dokument# si ješt  prohléd-
neme rudou p"edtišt nou pozvánku na 
ve"ejné plenární zasedání MNV (Místní 
národní výbor) Kunratice z roku 1978. 
Podle programu tam musela být p"ipra-
vena zábava k popukání. 

Sobotní dopoledne 2010 zde ješt  
prob hlo jedno vzácné setkání. Jan An-
delt, zástupkyn  starostky ing. Lenka 
Alin!ová a Šimon Ornest p"edali sym-
bolický šek v hodnot  30050 K! dva-
náctiletému t žce postiženému Petru 
Hudcovi. Prost"edky byly získány 22. 
kv tna b hem konání Divadla v parku 
a byly dopln ny na hodnotu šeku, dal-
šími dárci v následujících dnech. Petr 
si za n  koupí digitální piano Yamaha 
DGX 640 s veškerým p"íslušenstvím 
a stane se tak prvním držitelem tohoto 
nástroje v %eské republice. (my)

Petr Hudec se šekem 
(foto Vrba).

Janečkovi se skautskými 
náležitostmi (foto my).



Den kunratických jahod

M síc !erven nabízí kunratickým 
ob!an#m již desítky let stejný obrázek. 
Z autobusu nebo aut se vyhrnou lidé bu( 
z prázdnými loubkovými košíky neboli 
špánky. Za n jaký ten okamžik, n kdy i po-
n kud delší se vracejí obt žkáni vo$avými 
plody. To záleží na tom, zda musejí po!kat 
na auto napln né košíky jahod nasbírané 
p"ed n kolika minutami sb ra!i z kunra-
tických jahodových plantáží !i zda stejný 
nápad m lo více lidí. Jahodníky se p stují 
v mnoha zahradních odr#dách získaných 
z planých druh#. Z našich divokých jahod-
ník# má nejchutn jší plody jahodník obecný 
(Fragaria vesca). Pat"í do !eledi r#žovité 
(Rosaceae), a je vlastn  hodn  blízkým p"í-
buzným i kunratickým r#žím, které v dob  
nákupu jahod práv  krásn  kvetou. I dostal 
n kdy v letošní zim  pan Václav Chalupa 
nápad, že by se mohl v !ervnu uskute!nit 
Den kunratických jahod. A tak se také stalo. 
Nápadu se organiza!n  ujala Þ rma Avethorn 
spole!n  s vedením M% Praha-Kunratice. 
P stování jahod v Kunraticích je spojeno 
se jménem Jakoubek. Brat"i Ji"í a Michal 
celou akci sponzorsky zajistili n kolika sty 
kilogramy !erstvých jahod. V programu ne-
mohlo chyb t ani povídání o jahodách. A co 
nám o nich oba brat"i "ekli? „Jahodník se 
v anglických a francouzských zahradách 
p"stuje p!ibližn" od 14. století. V 17. století 
byl z Ameriky dovezen druh jahodníku Fra-
garia virginiana. Po letech šlechtitelského 
úsilí n"kolika generací zahradník# mohl 
p!edstavit roku 1766 ve Versailles královský 
zahradník Ludvíka XV. Antoine Duchesne 
nového amerického k!ížence Fragaria vir-
giniana a Fragaria chiloensis. K!íženec se 
stal p!edch#dcem nového druhu velkoplo-
dých jahodník#. V dnešní dob" si m#žeme 
vybrat z mnoha odr#d jahodník#, jako na-
p!íklad Senga sengána, Elista, Redgauntlet, 
Korona, Elsanta, Elvíra, Gorela, Dagmar, 
Dukát a jiné. U nás se za al p"stovat první 
velkoplodý jahodník v roce 1891 zásluhou 
Rudolfa Strimpla. V Kunraticích za al velko-
plodý jahodník p"stovat od roku 1959 Vác-
lav Jakoubek starší a již v roce 1964 získaly 
kunratické jahody na sv"tové zahrádká!ské 
výstav" ve Vídni dv" medaile. Zlatou odr#da 
Senga sengána a st!íbrnou Senga gigana. 

Naše spole nost vznikla 
v roce 1993 po rozpadu 
zem"d"lského družstva 
Kunratice. V dnešní dob" 
hospoda!íme p!ibližn" na 
26 hektarech, kde 10,6 ha 
tvo!í plodné plochy a 3,5 
ha mladá výsadba. Pole 
leží na Pr#honické pánvi 
kamenité p#dy, která je 
zah!ívána a propustná. 
Tato p#da je suchá, a pro-
to jsou pole zavlažována. 
P"stujeme n"kolik odr#d 
jahodník#, z nichž p!eva-
žuje odr#da Korona. Dále 
máme odr#dy Elsanta 
a v malém množství Du-
kát, Polku, Elvíru. Naše 
spole nost také zkouší 
v našich klimatických 
podmínkách nové odr#-
dy, nap!íklad Florence.“ 
Zakladatel kunratického 
p stování pan Václav Ja-
koubek starší je poh"ben 
na kunratickém h"bitov  
a u jeho jména na pomní-
ku je uvedeno „Jahodový 
král“.

V pátek p"ed sout ží 
dostali zájemci o sout ž 
„Nejlepší jahodový mls 
z kunratických jahod“ 
!erstvé jahody. Vít zem 
se stal výrobek Kunra-
tické cukrárny pana Je"ábka, jahodová pa-
nenka nazvaná Kunratická jah#dka. Po vy-
hlášení výsledk# se hotové výrobky rozdaly 
a sn dly. Od výrobc# nejen z cukrárny. Ale 
i od paní starostky, ze Sokola, fary, hasi!#, 
Þ rem a obyvatel# Kunratic. Rozdalo se také 
200 kg !erstvých jahod šesti odr#d, Þ rma 
Allmond vyrobila a rozdala 800 porcí zmrz-
liny ze 40 kilogram# !erstvých kunratických 
jahod. Konala se i tombola s padesáti cena-
mi, které tvo"ily nejen jahody, ale kosme-
tické balí!ky od Þ rem Body Calm a Beauty 
Style, !aje od Café Charmé, korály Aqua-in, 
ovoce z Kunratické Stodoly, hra!ky Þ rem 
Apema a papírnictví Niki. Samoz"ejm , t"i 
hlavní ceny byly !erstvé jahody. Osm, sedm 
a šest kilogram#.

Hosté ze Švédska
(foto soubor Töreboda)

Nechyb l ani hudební doprovod. Odpo-
ledne zahájila kapela až z dalekého švéd-
ského m ste!ka Töreboda, která byla na 
návšt v  v Kunraticích a cht la si jen tak 
zahrát. Zapochodovaly i švédské mažoret-
ky. Folklorní soubor Voni!ka pak p"edvá-
d l živou hudbu s tancem d tí v krojích. 
Konaly se i sout že o nejkrásn jší obrá-
zek jah#dky !i o nejrychlejšího jedlíka 
jahodové pizzy. Pro d ti bylo p"ipraveno 
malování na obli!ej, skákací trampolína, 
ob!erstvení, d tská dílni!ka s možností 
vymalovat si keramickou jah#dku nebo 
obrázek jah#dky. Na jahodových polích 
nem#že chyb t traktor, a tak i zde byly 
vystaveny dva. Jeden historický a jeden 
moderní. (my)

Vítězný výrobek z jahod
(foto Avethorn).
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Kulturní a společenské akce – pozvánka

Sport

Kunratický fotbal
A-mužstvo

A-mužstvo SK Slovan Kunratice má 
za sebou další rok p#sobení v I. A. t"íd . 
Sezóna 2009/10 byla zatím za období od 
roku 2005, kdy jsme se do této sout že po 
letech znovu probojovali, nejvyda"en j-
ší. Mužstvo 16 x vyhrálo, 5x remizovalo 
a pouze 5 x odešlo poraženo. Celkov  se 
umístilo na 3. míst  s 53 body a pouze t"i 
body od místa prvního. Na dobrém vý-
sledku se projevila kvalitní práce s muž-
stvem, úsp šná zimní p"íprava a také 
širší kádr, který byl k dispozici. Mužstvo 
p"edvád lo kombina!ní hru, která slavila 
úsp ch. Kabina žila fotbalem a hrá!ské 
vztahy m ly kladný vliv na výkony muž-
stva. Sezóna je za námi. N kte"í mysleli 
po dobrém za!átku na vyšší cíle, ale 3. 
místo je dobrým vysv d!ením naší spo-
le!né práce ve fotbalovém oddílu SK 

Slovan Kunratice. Pod kování pat"í také 
celému realiza!nímu týmu, našim p"íz-
nivc#m, fan-klubu a p"edevším hrá!#m, 
kte"í se nejvíce zasloužili o to, že muž-
stvo Slovanu op t zviditelnilo Kunratice. 
Nesmíme zapomenout na naše sponzory 
a M% Praha-Kunratice za jejich p"íklad-
nou podporu klubu. 

Kunratická fotbalová
mládež

Již tradi!n  po"ádal náš klub Slovan 
Kunratice fotbalové turnaje t ch nejmlad-
ších fotbalist#. Turnaje probíhaly ve dnech 
12.6. a 20.6. na našem h"išti v Kunraticích. 
Ti nejmladší, tj. mladší p"ípravky se utka-
ly v sobotu 12. !ervna. V konkurenci 10 
celk# se neztratilo ani naše mužstvo, které 
vybojovalo celkov  3. místo. Turnaj vyhrá-
la sousední Libuš, která ve Þ nále porazila 
Tempo. Starší p"ípravky pak odehrály sv#j 
turnaj v ned li 20.6. a op t se neztratili mla-

dí hrá!i Slovanu. V silné konkurenci našli 
p"emožitele až ve Þ nále, kde bylo š&astn j-
ší mužstvo FK 'eporyje. 

Oba turnaje m ly svoji úrove$ a výsledky 
našich nejmenších jsou nad jí pro náš fotba-
lový klub do budoucna. Celkov  se v obou 
dnech potkalo na h"išti více jak 300 d tí 
a jejich snaha byla odm n na velkou divác-
kou kulisou. Nebyly d#ležité výsledky, ale 
fakt, že naše d ti našli zálibu v tak krásné 
h"e, jakou je fotbal. Budeme v této !innosti 
pokra!ovat ke spokojenosti t ch nejmen-
ších. Záv rem není možné se nepochlubit 
výsledky našich p"ípravek v sout žní se-
zón  2009/2010. Naše starší p"ípravka pod 
vedením trenér# Jana Všete!ky a Martina 
Tomrleho skon!ila na prvním míst  a pro 
sezónu 2010/2011 postupuje do sout že 
o t"ídu výše. Mladší p"ípravka skon!ila na 
p kném t"etím míst  a taktéž bude v nad-
cházející sezón  hrát o t"ídu vyšší sout ž.
 Výkonný výbor SK Slovan Kunratice

Fotbalové naděje (foto Slovan).

26. a 27. září
Výstava hub a jiřinek

Tradi!ní akce, kterou po"ádá M% ve 
spolupráci se známým mykologem Ing. 
Baierem, p. Sukem a pí. %ermákovou 
v zasedací místnosti kunratické radnice. 
V ned li 26.9. bude otev"eno od 13.00 do 
18.00, v pond lí 27.9. od 10.00 do 18.00 
hod. Jako obvykle je možné p"inést vlast-
ní houby na posouzení a poradit se ohled-
n  p stování ji"inek. Vstup zdarma.

3. října 2010
Koncert ke dni seniorů

Na programu je vystoupení populární 
operetní a muzikálové zp va!ky Pavly 
B"ínkové a jejího kolegy Jana Ježka na-
zvané Souzn ní. Jedná se o výb r známých 

operetních a muzikálových duet#. Zp váci 
budou vystupovat za klavírního doprovodu 
prof. Ji"ího Pazoura. Koncert se bude konat 
jako obvykle v místní sokolovn , a to od 
16 hod., vstup zdarma. Podrobný program 
bude zhruba 14 dn# p"ed koncertem uve-
den na plakátech, umíst ných v informa!-
ních tabulích a na webu M%. 

10.října
Nordic Walking Praha 2010

v Kunratickém lese

Akci po"ádá World Travel Consulting 
ve spolupráci s %eskou asociací Nordic 
Walking, M% Praha 11 a M% Praha-Kun-
ratice. Prezentace je od 10 hod., zaháje-
ní nesout žního závodu v 10.10 hod. Za 
startovní poplatek vás zkušení instrukto"i 
nau!í ten správný krok, zap#j!í hole a po-

skytnou ob!erstvení. Sou!ástí akce bude 
i doprovodný program, živá hudba a tom-
bola. Místo startu bude up"esn no na pla-
kátech a webu M%.

Klub přátel umění 
Klub p"átel um ní v Ústavu sociálních 

služeb v Podolské ulici 31, Praha 4-Po-
dolí po"ádá každý druhý !tvrtek v m síci 
od 15. hodin koncerty vážné hudby. 30. 
zá"í p"ednese operní zp vák Jakub Pusti-
na písn  a árie z oper. 14. "íjna zahájí Dr. 
Gérard Langer koncerty z klavírního díla 
Vít zslava Nováka. 4. listopadu vystoupí 
houslový virtuos Miloslav Ambrož a 25. 
listopadu pokra!uje Dr. Gérard Langer 
v p"ednesu klavírního díla Vít zslava No-
váka s výkladem. 9. prosince je na progra-
mu p"edváno!ní koncert Kvarteta praž-
ských p vc#. Ing. Dr. Miloš Zást"ra
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Historie

Masarykova měšťanská 
škola

P"ed 75 lety byla 1. zá"í 1935 v Kunrati-
cích u Prahy, jak zn l tehdy ú"ední název 
dnešní M% Praha-Kunratice, slavnostn  
otev"ena Masarykova m š&anská škola. 
Historická budova se od té doby n kolikrát 
upravovala a dnes je sou!ástí nového škol-
ního komplexu ZŠ Kunratice. Jak to nejen 
v Kunraticích bývá, r#st po!tu obyvatelstva 
znamená i p"ír#stek d tí školou povinných. 
A tak vznikl za!átkem t"icátých let 20. stole-
tí školský problém, který bylo možné vy"ešit 
pouze výstavbou nové školní budovy. Celý 
problém byl umocn n i skute!ností, že kun-
rati!tí žáci museli dojížd t do sousedních 
m š&anských škol. Dne 22. b"ezna 1932 se 
uskute!nilo komisionelní šet"ení na pozem-
ku za panskou stodolou za ú!elem schvá-
lení stavebních plán# pro novou školu. 24. 
dubna téhož roku uspo"ádal místní obecní 
ú"ad výstavu návrh# pro stavbu nové školní 
budovy na základ  vypsané ve"ejné sout že. 
Z došlých 41 návrh# byl vybrán projekt ar-
chitekta Václava Rabi$áka z Ruzyn . Místní 
školní rada pak pod vedením senátora Ná-

Novostavba školy z roku 1935 (archiv ing. Zemana).

rodního shromážd ní Ferdinanda Š&astné-
ho z Kunratic zadala stavbu 18. "íjna 1934 
Václavu Sukovi, staviteli z Prahy-Dejvic. 
Za cenu 670 tis. K! bez náklad# na úst"ední 
topení a vybavení místností. Na výstavbu si 
vzalo obecní zastupitelstvo 5% komunální 
p#j!ku u Zemské banky v Praze v hodnot  1 
mil. K!. Se stavbou se zapo!alo 5. listopadu 
1934. Budova byla postavena v!etn  zimní-
ho p"erušení prací za 38 týdn# a zkolaudo-
vána byla stavebním ú"adem 6. srpna 1935 
a následn  20. srpna i okresním školním 
výborem Praha-venkov. Celkové náklady na 
stavbu !inily 931 500 K!, hodnota pozemku 
odkoupeného od majitele velkostatku ing. 
Karla Korba 152 549 K!. (Jednalo se o zná-
mého kunratického barona ing. Karl Korba 
z Weidenheimu, ale v té dob  již platil zákon 
o zrušení a zákazu používání šlechtických 
titul#). Na stavb  se podíleli i kunrati!tí "e-
meslníci. Pokrýva!ské práce provedl Josef 
Kruliš, klempí"ské Jan Hojda, truhlá"ské Jo-
sef Koloszar, nat ra!ské Otto Hoda a elek-
trotechnické Karel Štok. Samotné otev"ení 
1. zá"í 1935 bylo spojeno s velkou slávou, 
ale o tom zase n kdy p"íšt .

 Ing. Zden"k Zeman

Mateřská škola Předškolní

29. srpna 1980 byla v Praze 4-Kunra-
ticích, jak zn l tehdy ú"ední název M% 
Praha-Kunratice, slavnostn  otev"ena 
nová mate"ská škola. Kunratice se op t 
potýkaly s r#stem obyvatelstva, a tak 
byla výstavba vynucena pot"ebou umís-
tit 90 kunratických d tí do p"edškolní-
ho za"ízení. Kapacita nové budovy byla 
ur!ena pro 120 d tí. P"ed výstavbou již 
druhé kunratické mate"ské školy navšt -
vovalo starou školu, ze které vznikla 
p"estavbami dnešní kunratická radnice, 
90 d tí.

B hem stavby školy byla v provozu 
provizorní t"ída pro dalších 30 d tí. Vý-
stavba školy byla v roce 1975 za"azena 
se souhlasem tehdejšího Národního vý-
boru hl. m. Prahy do akce „Z“ a sou!as-
n  byly zahájeny p"ípravné a projektové 
práce. „Akce Z“ nebo též akce „Z“ byla 
neplacená pracovní !innost ob!an#. „Z“ 
znamenalo zvelebování. %asem se p#-
vodn  drobná !innost, p"evážn  zam "e-
ná na úklid ve"ejných prostranství roz-
rostla a byla pevn  naplánována. 

Výstavb  zahájené v roce 1975 p"ed-
cházelo dlouhé schvalovací "ízení, ne-
bo& se jednalo o povolení výjimky na 
uvoln ní !ástky nad 5 mil. K!. Stavbu 
projektoval Okresní stavební podnik 
Praha-západ. Investorem a zhotovitelem 
budovy byl Místní národní výbor Praha 
4-Kunratice. 3. !ervence 1980 prob hla 
úsp šná kolaudace. Na dokon!ovacích 
pracích a vybavení se intenzivn  podíle-
ly u!itelky a zam stnanci školky. Škol-
ka byla na tehdejší možnosti kvalitn  
a vkusn  vybavena. P"i otev"ení mate"-
ské školy p"ednesl projev tehdejší p"ed-
seda místního národního výboru Karel 
Zimák a nastupující "editelka školy Ma-
rie Jelínková. Ing.  Zden"k Zeman

Zajímavosti

Pohádky
z Kunratického lesa

V Kunratickém lese najdete trosky zá-
klad# hradu, kde na sklonku  svého života 
pobýval a poté zem"el král Václav IV., po-
z#statky starých mlýn#, hájovny, altány, 
studánku Václavku. Když se budete po-
zorn  dívat, potkáte i pohádkové bytosti. 
Vodníky Sasíka a Žábrovce, vílu Rusalku, 
loupežníka Bonž#ru nebo pytláka Jíru. 
Pokud chcete o nich v d t víc, m#žete se 
na n  poptat pana Arnošta Víta, známého 
vyprav !e pohádkových p"íb h#. Mnozí 
poslucha!i %eského rozhlasu znají posta-
vi!ky Pohádek z Kunratického lesa díky 
po"adu Hajaja v provedení pana Stanisla-
va Zindulky. Datum narození autora je 18. 
!ervenec 1920. Pan Arnošt Vít je tedy !er-
stvý devadesátník. Do obytného souboru 

Flora jej osud zavál roku 2000. Jakmile 
se v Kunraticích trochu rozkoukal, napsal 
n kolik pohádkových p"íb h#. Jedná se 
o pohádky, a tak zde nehledejme místní 
nep"esnosti zem pisné nebo historické. 
Jako obvykle nabídl své nové pohádky 
%eskému rozhlasu v Karlín . Jenomže 
místo natá!ení odnesla karlínské nahráva-
cí studio pražská povode$ 2002. 

Pan Vít zahájil publicistickou !innost 
dobrodružnými povídkami v !asopise 
Ahoj. Psal kritiky a recenze do %eskoslo-
venského loutká"e, r#zné !lánky a feje-
tonky do místního a oblastního tisku. Od 
roku 1970 díky podpisu petice proti „vstu-
pu vojsk“ již jen anonymn  pod r#znými 
zna!kami. Jenomže rodinu bylo pot"eba 
živit i nadále, a tak za!al vyu!ovat psaní 
na stroji. Ješt  dnes umí na klávesnici, nyní 
po!íta!ové, více než 400 úder# za minutu. 
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Zajímavosti
Všemi deseti. N kolikrát m nil místo své-
ho p#sobení a vždy v n m zanechal n ja-
kou stopu. Do rodné vesnice umístil první 
pohádky, které ob!as zaznívají z rozhlasu 
v podání pán# herc# Ladislava Mrkvi!ky 
nebo Petra Št pánka. Rodná obec zajis-
tila vydání t chto pohádek pod názvem 
„Studnické vypráv nky a p#lpohádky“. 
'íkankové rýmova!ky otiskovaly i !a-
sopisy Pastelka a Sluní!ko. Za pohádku 
a "íkanky na podporu zdravé d tské výži-
vy ve školách a školkách získal v sout -
ži o Jihlavskou bodlinku první místo za 
nápad roku 2002. Ve skládance s obrázky 
výtvarnice paní Prchlíkové chytrý sk"ítek 
Kvído vypráví, co jí, aby byl zdravý.

Pana Víta znám trochu osobn . Na svých 
pravidelných toulkách s 3600 kusy Kun-
ratického zpravodaje po Kunraticích šest-
krát ro!n  zavítám i na stejný po!et kafí-
!ek a vypráv ní u pana spisovatele. Má 
to již sv#j systém. Nejd"íve si telefonem 
sjednáme den a hodinu. Dorazím ke vcho-
du, zazvoním a z balkonu druhého patra 
se dolu pomalu na provázku snáší malý 
kožený vá!ek s klí!em. Pan Vít již šet"í 
každý krok. 'íkám mu, že to má za"íze-
no jako Dalibor z Kozojed. P"i káv  jsme 
dlouho uvažovali, jak to za"ídit, aby Po-
hádky z Kunratického lesa spat"ily sv tlo 
sv ta. Neda"ilo se, neda"ilo. Až jednou jdu 
po ulici a Na R#žku zastaví auto. „Jak se 
máš? Co d láš?“ volá z okénka pan PhDr. 
Allan Gintel, rodák kunratický, ba p"ímo 
šeberácký. Také mimo jiné nakladatel. 
Slovo dalo slovo. Kunratické srdce pana 
nakladatele zaho"elo a protože se mu text 
pohádek velmi zalíbil, p"idal i pot"ebný 
obnos. A pak se vše zamotávalo a rozmo-
távalo tak, že se knížka Pohádky z Kun-
ratického lesa pohádkov  treÞ la do kula-
tých narozenin pán  autorových. N které 
pohádky již p"inesl p"ed šesti lety i Kun-
ratický zpravodaj. Budou nejen pohlaze-
ním na duši pro všechny, kte"í se do nich 
od zá"í budou moci za!íst. Knížka oslaví 
s malým zpožd ním i letošní požehnané 
životní jubileum autora. Kunratický zpra-
vodaj, autor p"ísp vku a všichni kolem 
p"íprav Pohádek tímto panu Vítovi p"e-
jí vše nejlepší k další práci. No a !tená"i 
brzy otev"ou útlou knížku, kde „...tenkrát 
v t"ch pradávných dobách se Kunratický 
les rozprostíral od obzoru k obzoru a ješt" 
dál. Na k!ižovatce hrbolatých cest, tam, 
kde se !íkalo „Na Betáni“ si z!ídil jeden 
vysloužilý voják hospodu...“ (my)

Autobusová doprava
v Kunraticích

Rok 2010 je významný pro autobusovou 
dopravu v Kunraticích. P"ipomínáme si 
85. výro!í zahájení pravidelné autobuso-
vé dopravy. Svým zp#sobem je d#ležité 
i letošní zahájení provozu takzvané do-
pl$kové linky 293. Autobus linky 293 je 
vzorovým p"íkladem toho, jak by se m la 

Na dnešním Nám. prezidenta Masaryka končí linka „U“. Obrázek přibližně 
konec září 1938 (foto archiv Miroslava Třísky).

autobusová doprava dále rozvíjet. Spojuje 
d#ležité body. Zdravotnická za"ízení, cen-
tra pro handicapované a obchodní centra. 
Malé autobusy používané na lince mají 
výhodu v tom, že mohou dojet blíže k cí-
l#m, slouží  maminkám s ko!árky a vo-
zí!ká"#m díky vybavení plošinou. Linka 
navazuje na páte"ní autobusové linky.

Ale vra&me se na za!átek, do roku 1925. 
25. zá"í byla provedena zkušební jízda 
dvou autobus# z Pankráce, kone!né tram-
vajových linek 18 a 19, do Kunratic u Pra-
hy. Na katastru Kunratic se nacházely za-
stávky Zelené domky a Libuš. Tehdy byla 
ješt  Libuš sou!ástí Kunratic a zastávka 
Libuš byla v místech k"ižovatky U T"í 
svatých. 4. "íjna byla zahájena dopra-
va pravidelná. Za jízdu z kone!né Libuš 
(U T"í svatých) na Pankrác se platilo 3,50 
K!, ze zastávky Zelené domky 3 K!. D ti 
platily po celé trase 1 K!. Linka byla ozna-
!ena písmenem „B“. Dalším význa!ným 
datem je rok 1935. Od 3. kv tna se linka 
do Kunratic jmenuje „U“ a je prodlouže-
na do centra Kunratic na Husovo nám stí, 
nyní Nám stí prezidenta Masaryka. Z Ka-
!erova, nové kone!né tramvaje !. 18. Au-
tobusy jezdily jedno období nyn jší ulicí 
K Zeleným domk#m, kde byly zastávky 
U Pomníku a Na R#žku. Ulice K Zeleným 
domk#m byla tehdy uvnit" Kunratic jedi-
ná s asfaltovým povrchem a navazovala na 
dlažbu ze žulových kostek v centru Kunra-
tic. Pro n které cestující býval ve t"icátých 
letech problém s Potravní !árou u Akcízu 
na Zelených domkách. Museli si vystoupit 
a po nezbytném ú"edním výkonu dále po-
kra!ovat následujícím spojem. Provoz au-

tobusu byl v pr#b hu války pro nedostatek 
pohonných hmot postupn  omezován a od 
5. !ervna 1944 zastaven úpln . Bylo sice 
používáno n kolik autobus# p"estav ných 
na d"evoplyn, ale ty byly technicky velmi 
nespolehlivé. Povále!ný nedostatek auto-
bus# umožnil op tný plný provoz až od 6. 
"íjna 1946. Od 8. !ervence 1947 zajížd la 
linka v lét  v ned li, za p"íznivého po!a-
sí, ke koupališti Šeberák. Od roku 1951 je 
linka „U“ ozna!ována jako 114 a od 11. 
!ervence 1970 má kone!nou na oto!ce Še-
berák. V sou!asnosti jsou vedeny do r#z-
ných !ástí Kunratic po!etné linky Pražské 
integrované dopravy PID a vytvá"ejí hus-
tou sí& spojení do rozmanitých míst Hl. 
m sta Prahy i jeho okolí. Je ale stále co 
zlepšovat a jak je patrné z minulosti, hoto-
vo nebude nikdy. (my)

Památný strom

Na samém okraji Kunratic, kde se "íká  
U Dubu, stojí mohutný hrani!ní kunratic-
ký dub letní (Quercus robur L.). D"íve zde 
za!ínala pole, dnes m#žete p"es blízkou 
sv telnou k"ižovatku dojít k mohutnému 
nákupnímu Centru Chodov. Dub má úcty-
hodné rozm ry. Obvod kmene !iní 424 cm 
a výška 18 m. Strom byl pravd podobn  
vysazen ve druhé polovin  18. století. 
Tehdy se provád lo p"em "ování katastr#. 
Dub byl hrani!ním stromem a jako takový 
podléhal zvláštní ochran . 7. "íjna 1998 
byl prohlášen památným stromem. Tako-
vé stromy je zakázáno poškozovat, ni!it 
a rušit v p"irozeném vývoji. Jejich ošet"o-
vání se smí provád t podle p"ísných pra-
videl. Každý památný strom má ochranné 
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Zajímavosti

Hezký zbytek léta

p eje všem ob!an"m

místní organizace

TOP 09 Kunratice

top09kunratice@seznam.cz

VYUŽIJTE NAŠÍ

NABÍDKU SLUŽEB:

PRANÍ PRÁDLA
MANDLOVÁNÍ
ŽEHLENÍ

VÝHODNÉ CENY

RYCHLÝ SERVIS

V AREÁLU TVRZ KUNRATICE

tel: 722 649 943

KVALITNÍ SLUŽBY

Ceník naleznete na:
www.tvrzkunratice.cz

Na pøání Vám prádlo pøivezeme
kamkoli do Kunratic.

10-12?17-19OTEVØENO: ÚTERÝ A ÈTVRTEK

Po pøedchozí telefonické domluvì i v jinou dobu.

Advokátka
JUDr. Eva Brown

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

Tel: 603 835 609
www.advocate-brown.eu

PŘÍMÝ ZÁJEMCE
koupí v Kunraticích
pozemek nebo dům.

Rychlé a solidní jednání,
ev. provize za zprostředkování.

e–mail: engil@seznam.cz,

mobil: 602 325 428

Inzerce

Kunratitz a Kunnersdorf

„. . .zas tupi-
telstvo schva-
luje Þ nan ní 
dar obci Kun-
ratice u Cvi-
kova ve výši 
50 tis. K  na 
o d s t r a n ! n í 
následk" ni i-
vé povodn!…“ 
Poj!me se trochu 
seznámit s naším 
jmenovcem ze severu a trochu ob" sídla 
porovnejme. Oba n"mecké názvy v nad-
pisu se b"žn" používaly ješt" p#ed sto 
lety. Kunratitz dnešní M$ Praha-Kun-
ratice a Kunnersdorf Kunratice u Cvi-
kova. Založení Kunratic u Cvikova se 
však p#edpokládá n"kdy kolem roku 
1278. Naše Kunratice se písemn" p#i-
pomínají v roce 1287 jako Chunratitz, 
ves s tvrzí. Místní jméno Kunratice je 
odvozeno ze jména Kunrát a znamenalo 
„ves lidí Kunrátových“. První záznamy 
jsou tedy z období panování Václava II. 
(1271–1305). Posuneme se  asem tro-
chu kup#edu. Roku 1388 byly Kunratice 
u Cvikova prodány Jind#ichu Berkovi 
z Dubé. Berkové pak obec spravovali 
více jak celé následující století. Obec 
zna n" poznamenaly husitské války 
v letech 1420 až 1426. Naše kunratic-
ké panství koupil 1407 král Václav IV., 
prozatím nejvýznamn"jší osoba v his-
torii Kunratic. Nechal vybudovat Nový 
hrad. Od #íjna 1412 zde trávil v"tšinu 
volného  asu a dne 16. srpna 1419 tu 
také zem#el. Nový hrad užívala ješt" za 
sídlo regentka království, ovdov"lá krá-
lovna ŽoÞ e. Odtud #ídil nepovedenou 

bitvu pod Vyšehradem Zikmund Lucem-
burský. Koncem roku 1420 byl hrad ob-
ležen, za átkem 1421 kapituloval a po 
odchodu posádky vyrabován a zni en. 
Tak s Husity jsme na tom byli podobn". 
A jdeme dál. Zjistíme, že obojí Kunrati-
ce vlastnil svého  asu i jeden rod. Ber-
kové z Dubé. I naše Kunratice pat#ily 
v letech 1535 až 1541 Jind#ichu Berkovi 
z Dubé. Ve t#icetileté válce byly obojí 
Kunratice svorn" zpustošeny. Poj!me 
do 18. století. My se chlubíme návšt"-
vou Marie Terezie v srpnu roku 1754 
a naši severští jmenovci zase jejího syna 
Josefa II. 16. 9. 1779.  Návšt"vu p#ipo-
míná socha panovníka. Obojí Kunratice 
mají i podobný motiv ve svých znacích 
– v"ž. A dokonce oba místní  asopisy se 
jmenují shodn" – Kunratický zpravodaj. 
Po ty obyvatel jsou ale výrazn" odlišné. 
Kunratice u Cvikova 548 obyvatel, M$ 
Praha-Kunratice 8314. %í ka Svitávka, 
která Kunraticemi u Cvikova protéká, je 
obvykle velice nevinná. S výjimkou le-
tošního srpna, kdy se stala nemilosrdnou 
byst#inou. Proto ten náš Þ nan ní p#ísp"-
vek alespo& n"kde trochu zmírní d'-
sledky ne ekaného b"sn"ní. Nemyslete 
si ale, že náš Kunratický potok neumí 
ud"lat také po#ádnou paseku. 8.  ervna 
1971 v jeho povodí zu#ila mohutná po-

vode& a vody 
se p#elévaly 
p#es hráze 
rybník' Še-
berák i Ver-
nerák a pak 
korytem dol' 
do Kr e. I ta-
dy byly škody 

tenkrát nemalé.
  (my)

Hraniční kunratický dub letní
(foto my).

pásmo ve tvaru kruhu o polom"ru dese-
tinásobku pr'm"ru kmene m"#eného ve 
výši 130 cm nad zemí. P#i vyhlašování 
památného stromu lze stanovit ochranné 
pásmo i v"tší. V tomto pásmu není dovo-
lena žádná, pro památný strom škodlivá, 
 innost. Výstavba, terénní úpravy, odvod-
&ování, chemizace a podobn". Památné 
stromy jsou evidovány v úst#edním sezna-
mu ochrany p#írody. Z hlediska v"kové 
struktury je možné rozlišit t#i kategorie 
památných strom'. Památné stromy kmet-
ského v"ku (nad 400 let), památné stromy 
zralého v"ku (200 až 400 let), mezi které 
pat#í i náš dub, a památné stromy  ekate-
lé (mladého v"ku). Stromy jsou ozna eny 
tabulkou se státním znakem a názvem Pa-
mátný strom.  (my)
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ZBAVTE SE BOLESTI KLOUBŮ A PÁTEŘE
Unavuje Vás stálá obava z bolesti? Sedíte strnule bez vůle k pohybu? Léky proti bolesti nejsou 

řešením, neodstraňují příčinu bolesti pouze samotnou bolest a to zdaleka ne dokonale. Tělo si na 
analgetika postupně zvyká a jsou nutné stále větší a nebezpečnější dávky. Rehabilitace v našem 
fakultním zdravotnickém zařízení probíhá pod vedením diplomovaných specialistů, kteří Vám 
šetrným způsobem pomohou ulevit od potíží s pohybovým aparátem. Klasickou rehabilitaci je 

možné doplnit řadou nebolestivých metod. Teplými zábaly z rašeliny, magnetoterapií, světelnou terapií. 
Jsme zdravotnické zařízení vedené zkušenými lékaři a vědci uznávanými na světových fórech. 

Naše služby jsou hrazeny zdravotními pojišt‘ovnami.

Přijd‘te se sami přesvědčit a začněte opět žít plnohodnotným životem bez obav z bolesti!

Zdravotnické zařízení THERAP-TILIA, K Zeleným domkům 26a/1453
tel.: 244 403 351 mobil: 736 623 678

HYKRO

 KNAUS

HYKRO
Prodej a pronájem obytných automobil  a obytných p!ív"s .

Záru#ní i pozáru#ní servis obytných voz , v#etn" vým"ny
všech spot!ebi#  a #elních skel. Prodej náhradních díl 

a p!íslušenství, v#. montáže. Bazar ojetých obytných voz .

                 Zastupujeme tyto výrobce obytných automobil  a p!ív"s .

HYKRO
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H Y K R O

Nejprodávan jší zna!ky
roku 2010 - Carado a Ilusion

aromasáže

Studio Kopretina sídlí na adrese:
Praha 4 - Kunratice, Netolická 19

-
Objednávky na telefonním ísle: Lenka Klofá ová

602 450 773 nebo na e mail: lenka.klofacova@moris.c
č č

z

Nově otevřeno od září 2010
rodinné studio Kopretina
kosmetika masáže i u Vás domaa

D TSKÝ KOUTEK, možnost p ebalení,
nakojení, oh átí jídla pro starší d ti
- pískovišt a klouza ka, houpa ky

Ě ř
ř ě

ě č č
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Nabídka připojení k internetu prostřednictvím WIFI sítě
Tarif Rychlost Cena Doporučení pro účely

*Zdarma prvních 12 měsíců, dále poplatek 150 Kč ročně Dále nabízíme montáže a prodej anténí a satelitní techniky pro příjem TV

Free* 64/16 Kbps zdarma* 
nenáročné prohlížení webových stránekStart1 128/32 Kbps 145 Kč/měsíc

Start2 0,5/0,12 Mbps 300 Kč/měsíc uspokojivé prohlížení webových stránek bez omezení služeb

Standard1 1/0,25 Mbps 400 Kč/měsíc základní připojení k internetu pro běžné užívání
Standard2 2/0,5 Mbps 550 Kč/měsíc stendard pro připojení k internetu

Pro4 4/1 Mbps 650 Kč/měsíc 
komfortní připojení k internetu se zvýšenou rychlostíPro6 6/1,5 Mbps 750 Kč/měsíc 
odesílání dat pro náročné uživatelePro8 8/2 Mbps 850 Kč/měsíc

Firma** 1/1 Mbps 900 Kč/měsíc profesionální využití

SERVIS – ELEKTRO – PRAHA, s.r.o.
K Hrnčířům 17 PSČ: 149 00 Praha 4
Tel.: +420 777 136 566; +420 777 752 352
Tel./fax: +420 244 911 659
internet@sepr.cz

Otevírací doba: po–čt 8,00–17,00 hod
pá 8,00–14,30 hod
nebo po domluvě

www.sepr.cz internet
www.serviselektro.cz antény

 !"#$%&'()*&+,-./$0#"&
)&12/3"4$/15&6/!,7&5,.
891&:8/;&$)

&&

Zdá se vám, že platíte za elektřinu
a plyn víc, než musíte?

Zpracuji bezplatně Energetickou 
bilanci tak, abyste za plyn a elektřinu 

ročně zaplatili až o několik
tisíc Kč méně. Veškerou 

administrativu vyřídíme za vás
ING. MARJA PORACKÁ 602 217 492

e-mail: environmentalist@seznam.cz

Vašeho  ertíka nebo andílka
pohlídá u vás doma

zkušená zdravotní sestra a matka.

volejte: 602372799

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.
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Redakční rada: Ing. Svatomír Mydlarčík (předseda a šéfredaktor, autor článků a fotografi í pod zkratkou my),

Ing. arch. Ivana Kabelová, Ing. Lenka Alinčová, Jaroslava Aschenbrenerová, Jitka Voříšková.
Jazyková redaktorka : Mgr. Iva Janečková. Grafi cká úprava: Jan Jílek.

Neoznačené obrázky převzaty z volně přístupných zdrojů.
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 XIX. Náklad 3800 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v srpnu 2010. Zdarma.

Lákají vás všichni na NEUVĚŘITELNÉ ceny?
Těm našim věřit můžete!

www.fordamb.cz

Přijďte se přesvědčit do našeho nového autosalonu.

AMB Praha, Severní 321, Ořech, Praha - západ

OTEVÍRÁME V SRPNU

AMB Praha, Severní 321, Ořech, Praha - západ, tel.: 234 234 111, 724 759 520, 724 760 020, 725 114 797

www.jm-net.cz               info@jm-net.cz                   777 22 49 75

Internet bez závazků a smluv

  TV v počítači ZDARMA

Bezdrátový internet
Kunratice 64kbit ZDARMA

512 kbit - 150 Kč

1 Mbit - 270 Kč

16 Mbit - 400 Kč

Kosmetika Pedikúra Depilace Masáže sportovní a rekondiční, 

aromaterapeutická, indická masáž hlavy, medová masáž,

zábaly proti celulitidě

NOVĚ PRODEJ KOSMETIKY

K Zeleným domkům 1435/26aPraha-4, Kunratice

OBJEDNÁVKY Tereza Vojtová

Tel: 605 457 412

PRONAJMU NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ
luxusní byt 3+1 (103m2) s garáží

v centru Kunratic
(v těsné blízkosti Náměstí

prezidenta Masaryka).
Kontakt: 604 913 738


