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Vá�ení 7tenáUi,
dnes bych se 

nejprve chtEla 
vrátit ke svému 
minulému úvod-
nímu slovu, ke 
kterému jsme na 
poslední chvíli 
a bez jakéhoko-
liv úvodu nebo 
komentáUe pUidali ná! dopis námEstkovi 
primátora Hl. m. Prahy ve vEci pláno-
vaných zmEn v provozu Pra"ské inte-
grované dopravy. Stalo se to na základE 
schválení uvedených zmEn Radou ZHMP 
(Zastupitelstvo hl. m. Prahy) a negativní-
ho ohlasu mnoha na!ich ob7an]. V tomto 
7ísle KZ uvádíme odpovE@ pana námEst-
ka, ke které bych chtEla dodat alespoO 
to, "e M6 Praha-Kunratice rozhodnE 
minimálnE v posledních deseti letech 
o "ádnou pUelo"ku kone7né autobusu 7. 
114 z Ka7erova na BudEjovické námEstí 
ne"ádala. 

Základní škola,
mateřská škola

V obou !kolách se dokon7ují drob-
né stavební úpravy a související práce, 
jejich" smyslem je zejména zkapacitnE-
ní obou !kolských zaUízení tak, jak vás 
o tom informovala kolegynE ing. Alin7o-
vá v minulých 7íslech KZ. Cena staveb-
ních úprav a související zmEna techno-
logie u7ebny výpo7etní techniky v Z# je 
cca 2,5 mil. K7, pUi7em" 2 mil. K7 z toho 
pokryla dotace Hl. m. Prahy a zbytek 
dodala ze svého rozpo7tu M6. Na úpravy 
v M# v7etnE vybavení jedné tUídy vyna-
lo"ila M6 ze svého rozpo7tu cca 1 mil. 
K7 $ tato 7ástka pokryla ve!keré potUeb-
né náklady. 

Za ú7elem dal!ího zkapacitnEní Z#, 
o kterém vás rovnE" kolegynE ing. Alin-
7ová ji" dUíve informovala, je zpracová-
vána za velmi úzké spolupráce projektan-
t], zástupc] M6 a vedení Z# projektová 
dokumentace k územnímu Uízení. Za7át-
kem prázdnin nabyla tato dokumentace 
ji" velmi reálné podoby a domnívám se, 
"e pokud se pUístavby a nástavbu stávají-
cí Z# podle této dokumentace podaUí zre-
alizovat, vyhoví optimálním zp]sobem 
nárok]m provozu !koly, ani" by naru-
!ila vzhled stávajícího objektu a citelnE 
ubrala z volného prostoru kolem !koly. 
Nyní bude nejd]le"itEj!ím úkolem získat 
na plánované roz!íUení !koly potUebné 
Þ nan7ní prostUedky, tj. celkem cca 40 
mil. K7 rozlo"ených do 2$3 následují-
cích let. 

Technická vybavenost

RovnE" stavba na leto!ní rok plánova-
né technické vybavenosti pomalu kon7í. 
Znamená to v prvé UadE, "e se pUipravuje 
kolaudace chodníku podél ulice U Kun-

ratického lesa. Dále byla dokon7ena 
spla!ková kanalizace v lokalitE PabEnice 
a BetáO v7etnE úprav komunikací, na kte-
ré se podaUilo získat cca 6 mil. K7 navíc, 
tak"e kvalita povrch] je zde v podstatnE 
lep!ím stavu ne" pUed pokládkou kanali-
zace. BEhem první poloviny prázdnin byla 
pUivedena spla!ková kanalizace pro domy 
pUi severozápadním okraji ulice VídeO-
ská. Jednalo se o krátký Uad, ale vzhledem 
k tomu, "e byl ukládán do ulice VídeOské, 
byla stavba spojena s pomErnE náro7nými 
dopravními opatUeními, která spousta neu-
káznEných Uidi7] nerespektovala. Nyní se 
dokon7uje spla!ková kanalizace v lokalitE 
nad #eberákem a vzhledem k rozpracova-
nosti stavby je témEU jisté, "e i zde kolau-
dace v leto!ním roce bez problému pro-
bEhne. Stavba v této lokalitE je bohu"el 
spojena se zklamáním nad tím, "e se 
nepodaUila zmEnit na pUevá"nE gravita7ní 
systém, jako je tomu ve v!ech ostatních 
7ástech Kunratic, kde bylo investorem 
kanalizace Hl. m. Praha. 

Na pUí!tí rok je v seznamu priorit 
v technické vybavenosti Kunratic na 
prvním místE rekonstrukce ulice K Zele-
ným domk]m. Velkou neznámou v!ak je, 
budou-li v]bec v pUí!tím roce vy7lenEny 
Hl. mEstem Prahou na investice v mEst-
ských 7ástech nEjaké Þ nan7ní prostUedky. 
A i pokud tomu tak bude a nebudou-li 
dal!í prostUedky ur7eny pro roz!íUení Z#, 
bude M6 jednozna7nE preferovat stavbu 
ve !kole.

Územní plán

TEsnE pUed prázdninami rozhodlo 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy ukon7it prá-
ce na konceptu nového územního plánu 
Prahy, který byl zpracován v r. 2010, 
a zahájit práce na novém územním plánu 

podle jiných zásad a v jiném mEUítku (viz 
na!e informace v pUedchozích 7íslech 
KZ). Projednávání návrhu aktualizace 7. 
1, Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, 
bylo Magistrátem hl. m. Prahy ponEkud 
ne![astnE vypsáno na prázdninové mEsí-
ce s termínem pro podávání pUipomínek 
do 27. srpna. Na!e zastupitelstvo se jimi 
bude zabývat 22. srpna a se znEním pUi-
pomínek vás seznámíme v nEkterém 
z pUí!tích 7ísel KZ.

Projednávání na!ich podnEt] na celo-
mEstsky významné zmEny stávajícího 
Územního plánu hl. m. Prahy podaných 
v letních mEsících 2011 bylo odlo"eno 
z 7ervna na záUí, pUípadnE na Uíjen tohoto 
roku. Pokud jde o na!i námitku ve vEci 
aktualizace záplavových území v na!í 
M6, bylo nám zatím pouze sdEleno, "e jí 
nebude vyhovEno. SamozUejmE se bude-
me zajímat o d]vody uvedeného rozhod-
nutí a seznámíme vás s nimi. Naopak bylo 
k na!emu pUekvapení schváleno ZHMP 
roz!íUení ulice VídeOské, a to ani" by 
bylo uvedené, v jakém místE a rozsahu. 
I v tomto pUípadE se budeme dále zajímat 
o podrobnosti. Jedinou dobrou zprávou 
v oblasti územního plánu je tedy snad 
informace z posledního výboru dopravy 
ZHMP z 7ervna, kde bylo konstatováno, 
"e se pUíprava stavby trasy metra D do 
Písnice nezastavuje úplnE, ale "e se pou-
ze zpomalila.

Setkání zastupitelů
s občany

Na závEr dne!ního pUíspEvku si vás 
dovoluji pozvat na dal!í setkání na!ich 
zastupitel] s ob7any, které se bude konat 
dne 3. Uíjna v 18 hodin v zasedacím sále 
kunratické radnice.

 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Slovo starostky

Nový chodník podél ulice Ke Kunratickému lesu (foto P. Hilmarová).
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Zastupitelstvo–Úřad MČ
(Uvádíme pouze vybraná usnesení Zastu-
pitelstva, podrobnEj!í informace na www.
praha-kunratice.cz.)

13. zasedání 20. 6. 2012

Zastupitelstvo schvaluje

● zmEnu rozpo7tu 7. 5, zvý!ení o investi7ní 
dotaci HMP 2 mil. K7 na stavební a techno-
logické úpravy v Základní !kole Kunratice,

● úpravu rozpo7tu 7. 1, pUesun 370 tis. K7 
z rezerv pro pUíspEvky sportovním organiza-
cím 7inným v Kunraticích.

Zastupitelstvo bere na vEdomí

● výsledky hospodáUské 7innosti za rok 
2011:
výnosy 6 883 921,51 K7
náklady 2 498 718,03 K7
hospodáUský výsledek pUed zdanEním
 4 385 203,48 K7
hospodáUský výsledek po zdanEní
 3 540 936,76 K7.

Zastupitelstvo souhlasí

s návrhem na rozdElení hospodáUského 
výsledku hospodáUské 7innosti M6 roku 2011:
pUevod do rozpo7tu hlavní 7innosti
 1 000 000 K7,
pUevod na ú7et VH6 432 nerozdElený zisk
 2 540 936,76 K7.

 Redakce

Senátní volby

Volby do Senátu Parlamentu 6eské repub-
liky se konají ve dnech 12. a 13. Uíjna 2012, 
pUípadné druhé kolo voleb se koná 19. a 20. 
Uíjna 2012. PozornE si pUe7tEte ní!e uvedený 
seznam ulic, volebních okrsk] a umístEní 
volebních místností. 

Volební místnosti v budovE
Základní !koly PUed!kolní 420

(volební okrsky 1016, 1017, 1018, 1019)

Volební okrsek č. 1016

je stanoven pro voli7e, kteUí jsou pUihlá"e-
ni k trvalému pobytu v ulicích Beethoveno-
va, Beskydská, Dobronická, Dunajevského, 
FadEjevova, Frydrychova, Glazunovova, 
Hornická, Hutnická, JeUábnická, Jiho7eská, 
K Boroví7ku, K Písnici, K Ústavu, K Zele-
ným domk]m, Kálmanova, Ke Sklad]m, 
Krále Václava IV., KriváOská, Kunratic-
ká spojka, Lisztova, Ma"atova, Materno-
va, Musorgského, ObrataOská, Pramenná, 
Pra!ského povstání, Suppého, #ev7enkova, 
TurgenEvova, U Rakovky, V Rybníkách, 
ValcíUská, Vedlej"í, VídeOská bez 7. p. 1116.

Volební okrsek č. 1017

je stanoven pro voli7e, kteUí jsou pUihlá"e-
ní k trvalému pobytu v ulicích BoUetínská, 
Bukovanská, DEbolínská, Do Dubin, Fran-
ti"ka #imá7ka, Gol7ova, Hynaisova, Jaro-
míra Jindry, K Betáni, K Libu"i, Kostelní 
námEstí, Krameriova, KudeUíkové, Na Jaho-
dách, Nad Rybní7ky, Odboje, Pod Betání, 
Pod Javory, PUed"kolní, Ratajova, U Javoru, 
U Zámeckého parku, Vavákova, Volarská, 

Za Ba!antnicí, Za Hájovnou, Za Kostelem, 
Za Parkem, $i!kova.

Volební okrsek č. 1018

je stanoven pro voli7e, kteUí jsou pUihlá"e-
ni k trvalému pobytu v ulicích DUevnická, 
HUbitovní, Janovická, Je"tEdská, K Ba!ant-
nici, K Jelenám, K #eberáku, K Vernerá-
ku, Klatovská, Klínovecká, Labská, Lesní, 
Li"ovická, Na Rynku, Nad Splavem, Nad 
#eberákem, NámEstí prezidenta Masaryka, 
Nepr]jezdná, Netolická, Pálavská, Plou7-
nická, PobE!ovická, Rozvadovská, Sobo-
lákova, Strouhalova, #ebkova, Tichého, 
Úhlavská, Úhlová, Ukon7ená, V Honu, 
V Chatách, V Jahodách, Velenická, Vimper-
ské námEstí, Vo!ická, Za Studánkou.

Volební okrsek č. 1019

je stanoven pro voli7e, kteUí jsou pUihlá"e-
ní k trvalému pobytu v ulicích

K Zelené louce, Kunratický Les, Merhou-
tova, Mu"kova, Na Zelené louce, Pískovna, 
Pod HaltýUem, V Zeleném údolí, Velké Kun-
ratické, VídeOská jen 7. p. 1116, Za Valem.
Volební místnosti v Základní umElecké

!kole Jana R]"i7ky 7. p. 1179
(volební okrsky 1020, 1021)

Volební okrsek č. 1020

je stanoven pro voli7e, kteUí jsou pUihlá"e-
ni k trvalému pobytu v ulicích Dolnomlýn-
ská, Herrova, Hornomlýnská, HoubaUská, 
K Novému hradu, K Václavce, Ke Hrádku, 
Královny $oÞ e, Na Lhotech, Nad Belvede-
rem, Pod Belvederem, Sechterova, #[astné-
ho, U Kunratického Lesa, U $elivky, Ure"o-
va, Za Rybníkem.

Volební okrsek č. 1021

je stanoven pro voli7e, kteUí jsou pUihlá-
"eni k trvalému pobytu v ulicích Demlo-
va, Dunovická, Ekonomická, Chemická, 
Jana R]!i7ky, K Verneráku 7. p. 555 a 68, 
Na Kní!ce, Nad Akáty, Nad Skálou, Nad 
#auerovými sady, Nad Vernerákem, Tech-
nologická, U Krelovy studánky, U Zeleného 
ptáka, V Parcelách.

 Jitka VoUí!ková, tajemnice

Dětská hřiště

V loOském roce jsme vám slíbili, !e 
budeme pokra7ovat v obnovE starých dEt-
ských hUi"[ a v jejich dovybavení novými 
moderními prvky. P]vodnE jsme v leto"-
ním roce chtEli za7ít dEtským hUi"tEm na 

Pražská energetika, a. s. 
Na Hroudě 1492/4, 100 05  Praha 10
Zákaznická linka PRE: 840 550 055
pre@pre.cz • www.pre.cz
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Zastupitelstvo–Úřad MČ
Vimperském námEs-
tí. MEli jsme na to 
v rozpo7tu pUiprave-
né peníze. Situace se 
v!ak zmEnila v oka-
m"iku, kdy nám 
Pra"ská energetika a. 
s. pUislíbila Þ nan7ní 
spoluú7ast ve vý!i 
240 tis. K7 (v7etnE 
DPH) na dovybavení hUi!tE umístEného 
mezi zámeckým parkem a ulicí K Betáni. 
Tato akce, která ji" byla na konci 7erven-
ce realizována, nám 7áste7nE od7erpala 
Þ nan7ní prostUedky ur7ené v rozpo7tu na 
dEtská hUi!tE. Zbyly by nám peníze pou-
ze na 1#2 drobnEj!í prvky. Proto jsme 
se rozhodli, "e zbytek leto!ních penEz si 
schováme na pUí!tí rok, kdy si tak budeme 
moci dovolit sdru"it Þ nan7ní prostUedky 
a poUídit na Vimperském námEstí jeden 
vEt!í, pro dEti zajímavý herní prvek. Ale-
spoO jednou pozitivní zprávou pro toto 
hUi!tE je, "e Þ rma JIVA Jirák nám darova-
la dvE pEkné moderní lavi7ky, které jsme 
umístili ke starým herním prvk]m. Za to 
patUí majitel]m Þ rmy, rodinE Jirákových, 
podEkování. Jenom doufám, "e lavi7ky 
nedopadnou stejnE jako nová informa7ní 
tabule na FloUe, jak bylo nále"itE zdoku-
mentováno v posledním 7ísle KZ.

Aktuální jsou stí"nosti ob7an] ze síd-
li!tE Flora na katastrofální stav obou 
dEtských hUi![ ve vnitrobloku ulic Jana 
R]"i7ky a U Zeleného ptáka. Vzhledem 
k tomu, "e se nejedná o ná! majetek, ale 
majetek Hl. m. Prahy, jednáme s Odbo-
rem evidence, správy a vyu"ití majetku 
hl. m. Prahy o mo"né nápravE. Bylo nám 
zatím pouze ústnE pUislíbeno, "e stáva-
jící rozpadlá hUi!tE budou odstranEna 
a odbor se pokusí zajistit peníze na insta-
laci nEkolika nových herních prvk]. My 
jsme naopak odboru slíbili, "e pokud obE 
hUi!tE uvede do poUádku, tj. musí vyhovEt 
platným normám, jsme ochotni pUevzít 
na mEstskou 7ást jejich správu, tj. údr"-
bu, popU. opravy.

Ostatní námi spravovaná hUi!tE v leto!-
ním roce pro!la velmi d]kladnou údr"-
bou, co" znamená, "e bylo kompletnE 
natUeno horní dEtské hUi!tE v Zeleném 
údolí a dEtské hUi!tE u rybníka Ohrada, 
dosypán ka7írek na v!ech dEtských hUi-
!tích (pro pUedstavu 7tenáU] jenom cena 
za dosypaný ka7írek 7inila 56 tis. K7 
v7etnE DPH) a pr]bE"nE byly provádEny 
dal!í drobné opravy.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

Změny tras autobusů

(OdpovE@ pana Josefa Noska, námEst-
ka primátora Hl. m. Prahy, na dopis 
starostky, který byl zveUejnEn v minulém 
7ísle KZ.)

Vá�ená paní starostko,
k Va!emu dopisu ze dne 19. 7erv-

na 2012 ve vEci navrhovaných zmEn 
v provozu Pra"ské integrované dopra-
vy Vám sdEluji následující. Navrho-
vané dopravní opatUení v síti autobu-
s] Pra"ské integrované dopravy na 
území hlavního mEsta je pUipraveno 
na základE provedených pUepravních 
pr]zkum] a je vzájemnE koordino-
váno s dopravním opatUením v síti 
tramvají, aby dohromady dávalo jed-
notný celek. Je vyu"ito pUestupního 
tarifu PID, jeho" mo"nosti byly zvý-
!eny v roce 2011, kdy byly zru!eny 
jízdenky s omezenou pUestupností, 
které znemo"Oovaly hlub!í optimali-
zaci provozu linek. Z tohoto opatUe-
ní vychází, "e oblast Kunratic bude 
novE obsluhovat linka 193 ve vazbE 
od metra C BudEjovická v krat!ích 
intervalech a s lep!í smErovou nabíd-
kou do oblasti Pankráce, provoz linky 
114 bude omezen do trasy Ka7erov-
Ústavy Akademie vEd pouze v pra-
covní den do cca 20 hodin.

Ve 7tvrtém 7tvrtletí tohoto roku 
budou provedeny pUepravní pr]zku-
my a anketa spokojenosti cestují-
cích s novou sítí linek, které budou 
podkladem pro vyhodnocení tohoto 
dopravního opatUení. DEkuji za Va!e 
pUipomínky k navr"enému dopravní-
mu opatUení. S pozdravem

 Josef Nosek,
 námEstek primátora Hl. m. Prahy

Změny ve vedení
autobusových linek

od 1. září

Linka 7. 114 # zkrácení do zastávky 
Ústavy Akademie vEd (v úseku IKEM-
$eberák nahrazena linkou 193); novE 
v provozu pouze v pracovní dny do cca 
20 hod.

Linka 7. 193 # ze zastávky IKEM, resp. 
Ústavy Akademie vEd prodlou"ena na 
$eberák, zkrácení interval] ve !pi7kách 
pracovních dn].

Linka 7. 165 # zkrácena o úsek Zbra-
slavské námEstí-Cementárna Radotín 
(v úseku Zbraslavské námEstí-Nádra"í 
Radotín nahrazena linkou 255), ze Zbra-
slavského námEstí novE vedena do Síd-
li!tE.

Linka 7. 293 # zkrácena o úsek Lito-
chlebské námEstí-Háje (nahrazeno linkou 
125). Redakce

Autobusová linka č.114

Autobusová linka 7íslo 114 jezdí pod 
tímto ozna7ením do Kunratic od 31. 
prosince 1951. Letos tomu bude 1. Uíj-
na tUicet let, kdy byla kone7ná stanice 
linky 7. 114 opEt vrácena z tehdej!í sta-
nice BudEjovické námEstí do stanice 
Ka7erov. Rozhodnutím odboru dopravy 
Národního výboru hlavního mEsta Prahy 
(NVP), které potvrdil Obvodní národní 
výbor Praha 4 (ObNV), byla ke dni 18. 
kvEtna 1981 prodlou"ena trasa linky 7. 
114 a" do stanice BudEjovické námEs-
tí. Rada Místního národního výboru 
(MNV) Kunratice sice zaslala záporné 
stanovisko ke zmEnE, ale ObNV zmEnu 
zd]vodnil tím, "e je nutno uvolnit pro-
stor na Ka7erovE a zlep!it dostupnost 
novE otevUené polikliniky na BudEjo-
vickém námEstí. ZmEny ale vedly ke 
zhor!ení dopravy na lince 114, které 
vyvolalo nepUíznivý ohlas pUedev!ím 
u star!ích a invalidních ob7an] Kunra-
tic. V následujícím roce 1982 trvala dále 
nespokojenost ob7an] Kunratic s novým 
vedením linky, a proto MNV Kunratice 
opEt za7al na pUíslu!ných místech pro-
jednávat problematiku mEstské hromad-
né dopravy do Kunratic. Na sch]zi rady 
MNV v Praze 4-Kunraticích pUednesl 
18. kvEtna 1982 pUedseda ObNV v Pra-
ze 4 dotaz, zda MNV stále trvá na vráce-
ní autobusové linky 7. 114 na Ka7erov, 
nebo[ se budou upUesOovat trasy auto-
busových linek a pozdEji nebude pUijata 
nová "ádost o navrácení linky 7. 114 na 
BudEjovické námEstí v souvislosti s ote-
vUením polikliniky. Proto se pUedseda 
MNV Praha 4-Kunratice dotazoval na 
plenárním zasedání MNV dne 28. 7erv-
na 1982, zda-li je po"adavek pUemístE-
ní kone7né linky 114 na Ka7erov stále 
aktuální. Jeliko" tomu tak bylo, mohlo 
být na dal!ím plenárním zasedání MNV 
projednáno rozhodnutí rady NVP, podle 
kterého byla linka od 1. Uíjna 1982 opEt 
vrácena na Ka7erov. Autobusová linka 
do Kunratic byla od 4. Uíjna 1925 nejdUí-
ve ozna7ena jako linka B a od 3. kvEtna 
1935 jako U. 

V létE 1982 rozhodl ObNV v Praze 4 
také o zru!ení zastávky autobus] z ny-
nEj!ího NámEstí prezidenta Masaryka 
a zUízení nové zastávky v místech, kde 
nyní staví linky 114, 165 a 293 a nese 
název Kunratice (pouze ve smEru 
Ka7erov). Tehdy byly nasazeny klou-
bové ma@arské autobusy Ikarus, zva-
né #7abajka$. D]vodem byla námitka 
bývalé VeUejné bezpe7nosti, "e autobus 
stojí díky své délce 7áste7nE v kUi"ovat-
ce, co" odporuje dopravním pUedpis]m. 
Realizace pUemístEní byla ale posunuta 
do doby, kdy byla pUestEhována prodej-
na tabáku a vybudován pUístUe!ek.

 Ing. ZdenEk Zeman

ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7

Telefon 244 102 214,
fax 244 913 900

E-mail: info@praha-kunratice.cz

www.praha-kunratice.cz.
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Společenská rubrika

Poděkování OS Křižovatka
ZŠ Kunratice

Ob7anské sdru!ení KUi!ovatka (dále jen 
OS) ji! desátým rokem provozuje po7í-
ta7ový klub U Zeleného ptáka v byto-
vém komplexu Flora v Kunraticích. Za 
tu dobu individuálnE vy"kolilo na po7í-
ta7ích a v angli7tinE stovky zdravotnE 
posti!ených z celé metropole a mnohým 
z nich tak umo!nilo sehnat zamEstnání 
a plnE se za7lenit do spole7nosti. Svoji 7in-
nost 7asem roz"íUilo i o seniory. Navázalo 
spolupráci s dal"ími neziskovými organi-
zacemi a vznikl tak projekt, kdy v prosto-
rách klubu jsou poUádány výstavy umElec-
kých dEl zdravotnE posti!ených, senior], 
popU. i jejich rodinných pUíslu"ník]. Dopo-
sud byl projekt z vEt"í 7ásti Þ nancován Hl. 
m. Prahou, proto!e se jedná o zcela ojedi-
nElý projekt v celém hlavním mEstE. Dále 
na 7innost pUispívají okolní mEstské 7ásti, 
odkud pochází nejvíce klient], tj. Praha 
4- Kunratice a Ji!ní mEsto. Bohu!el Hl. 
m. Praha v leto"ním roce zru"ilo grantový 
program, ze kterého OS získávalo ka!dý 
rok zásadní 7ást Þ nancí na sv]j provoz. 
RovnE! Praha 4 sní!ila svoji Þ nan7ní pod-
poru více jak o polovinu. Nyní je situace 
taková, !e pokud OS nezíská do konce 
roku nový zdroj Þ nancování, bude muset 
svoji 7innost ukon7it.

Nevzdáváme se, neslo!ili jsme ruce do 
klína a ne7ekáme na ná" konec. Hledá-
me nové zdroje Þ nancování na"í 7innos-
ti. Chceme nabídnout Þ rmám pro"kolení 
zamEstnanc] na po7íta7ích, sna!íme se 
získat r]zné granty z Ministerstva práce 
a sociálních vEcí, ÚUadu vlády 6R i EU.

Také nás napadlo vtáhnout do na"eho 
dEní "ir"í veUejnost. Proto!e vzdEláváme 

druhé, sami nic nevyrábíme, po!ádali 
jsme o pomoc Základní "kolu Kunratice 
a poUadatele Divadla v parku pana Jana 
Andelta. A setkali jsme se s velice pUívE-
tivou odezvou. Vedoucí #kolního klubu 
paní VEra Hru"ková zorganizovala "kol-
ní akci $Základní "kola Kunratice maluje 
pro KUi!ovatku.cz%, kdy !áci "koly bEhem 
tUí týdn] vyrobili více jak 200 drobných 
pUedmEt]. Pan Andelt pUi akci $Den kunra-
tických jahod se 6tyUlístkem% postavil pro 
OS samostatný stánek, kde byla umístEna 
prezentace o 7innosti OS a jeho 7lenové 
a pUíznivci prodávali pUedmEty "kolou 
vyrobené. Kdy! zna7ná 7ást kupujících 
vidEla, k 7emu obdr!ené peníze budou 
slou!it, ochotnE si za výrobky pUiplatila 
i vEt"í 7ástkou. BEhem tohoto odpoledne 
se prodala velká 7ást výrobk] za celkovou 
cenu 5700 K7. PEkný výsledek na to, !e to 
byla velice narychlo zorganizovaná akce. 
Pro pUí"tí rok chceme oslovit i dal"í "koly 
a vypravit se s výrobky na nEkterou z vEt-
"ích akcí, jako je napU. kvEtnové Divadlo 
v parku. Na závEr bychom rádi podEkova-
li v"em !ák]m a u7itel]m Základní "koly 
Kunratice, kteUí se na výrobE pUedmEt] 
podíleli a pUedev"ím pak paní vychovatel-
ce VEUe Hru"kové a panu Janu Andeltovi.

 OS KUi!ovatka

PodEkování za blahopUání k význam-
nému !ivotnímu jubileu zasílají paní 
Anna Bart]Oková, Miloslava Bla!ejo-
vá, Alena BUichná7ová, Eva 6ernohor-
ská, Jana Homolová, ZdeOka Králová, 
ZdeOka Matoulková, Jana Trambová, 
VEra Svobodová, VEra T]mová, Zden-
ka "dimerová a pánové Jan Bure#, 
Josef Klomínský a Stanislav Koucký.

 Redakce

Platinová svatba

Paní VEra Svobodová ze Zeleného údolí 
poslala podEkování paní starostce za blaho-
pUání a dárek ke svým devadesátým naro-
zeninám. Také se ale pochlubila, !e 2. záUí 
oslaví spole7nE se svým man!elem, který 
letos slaví 94. narozeniny, sedmdesáté výro-
7í svatby. Radnice i Kunratický zpravodaj 
blahopUeje obEma man!el]m za opravdu 
úctyhodnE dlouhý spole7ný !ivot. M]!eme 
jubilant]m zodpovEdEt i otázku, jaký je pro 
toto výro7í lidový název. Sedmdesát let 
pospolu se nazývá platinová nebo brilian-
tová svatba. A pro v"echny ostatní, kteUí to 
zatím tak daleko nedotáhli, uvádíme i názvy 
ostatních výro7í v 7ásti Zajímavosti.  (my)

Děkujeme strážníkovi

19. bUezna jsme 
u nás v klubu pro zdra-
votnE posti!ené moh-
li vyslechnout pUed-
ná"ku o $Bezpe7nosti 
a prevenci&, kterou 
vedl strá!ník-okrs-
káU Roman Zátopek. 
Jeliko! jsme ob7an-
ské sdru!ení, které 
svou 7innost smEUu-
je k handicapovaným ob7an]m, zamEUil 
pan Zátopek pUedná"ku právE na ob7any 
s handicapem. Po pUedná"ce se vozí7káUi 
!ivE zapojili do diskuse. RovnE! dEkuji za 
kladný pUístup pana Zátopka ke zdravotnE 
posti!eným. Richard Navrátil,

 pUedseda správní rady OS KUi!ovatka

Strážníci zabránili krádeži

V pondElí 6. srpna krátce po p]lnoci vyjeli 
strá!níci MEstské policie Praha 4 do ulice 
Na Lhotech. Podle oznámení se na dEtském 
hUi"ti pohyboval neznámý mu!, který pUijel 
krátce pUedtím osobním vozidlem. Oznamo-
vatel dále dodal, !e v minulosti se ji! ze hUi"-
tE ztratily dEtské houpa7ky. Strá!níci spatUili 
po pUíjezdu u hUi"tE zaparkované vozidlo. 
Pak vstoupili na hUi"tE a nalezli pod hou-
pa7kou mu!e le!ícího na bUi"e. Na dotaz, co 
zde dElá, mu! odpovEdEl, !e je mu zle a !e 
si sem pUi"el odpo7inout. Vedle houpa7ky 
na"li strá!níci gola, klí7 s oUí"kem odpoví-
dající velikosti "roub], kterými byla hou-
pa7ka pUi"roubována. Strá!níci dále nalezli 
o7koplochý klí7 nasazený ze spodu na jedné 
z matek ukotvení a na uchycení houpa7ky 
chybEl "roub. Ten pozdEji nalezli v trávE 
asi metr od houpa7ky. OdpovEdi mu!e na 
dotaz strá!ník], co na hUi"ti dElá, byly zna7-
nE nevErohodné. Mu!i zákona se dozvEdEli 
mimo jiné i to, !e chtEl houpa7ku pro dce-
ru, která má pozítUí narozeniny. Strá!níky 
neopomenul obvinit z napadení a z policejní 
brutality. Po kontrole toto!nosti hlídka mu!e 
pro podezUení ze spáchání trestného 7inu 
omezila na osobní svobodE a celou vEc pUe-
dala Policii 6R. HAF

ZŠ maluje pro OS Křižovatka (foto my).

Roman Zátopek
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Sport
Všesokolský slet 2012 

Kunratice jsou spojeny se sokolským 
hnutím nejen místní organizací zalo�enou 
roku 1894, ale i pravidelným cvi7ením, 
nácviky a ú7astí na v!esokolských sletech 
nebo spartakiádách, co� bylo toté� s jinou 
hlavi7kou navenek a stejnými sokolský-
mi nad!enci uvnitU. ObE budovy místní 
!koly se v dobE 7ervencových vystoupení 
stávaly pravidelnE do7asným domovem 
cvi7enc] ze v!ech kout] republiky. Letos 
pUivítala budova Z" v PUed!kolní i hosty 
zahrani7ní. XV. v!esokolský slet v jubi-
lejním roce 150. výro7í zalo�ení Sokola 
vyvrcholil programovými vystoupeními 
5. 7ervence ve7er a 6. 7ervence odpoledne 
na stadionu Slavie Praha ve Vr!ovicích. 
Jak na programových vystoupeních, tak 
i ve7eru Sokol Gala v úterý 3. 7ervence 
jsme mohli sledovat dvE skupiny dán-
ských cvi7enc]. Bohu�el 7tvrte7ní ve7erní 
venkovní vystoupení bylo ovlivnEno de!-
tivým po7asím, a tak nemohl být rozsah 
gymnastických 7ísel 125 student] dánské 
gymnastické !koly z mEste7ka Ollerup 
pUedveden v plné !íUi. Kdo ale sledoval 
úterní Gala ve7er, nebyl o kvalitní gym-
nastiku dánských host] ochuzen. Druhou 
skupinu cvi7enc] tvoUilo 125 dánských 
a slovenských senior] dánské gymnastic-
ké asociace DGI. ObE skupiny ubytované 
v kunratické !kole jsme potkávali také 
v kunratickém autobuse. Vedoucím byl 

pan Tomá! Nosek ze Sokola Jihlava, od 
kterého jsme se dozvEdEli o sportovní 
!kole a mladých cvi7encích trochu více. 
Sportovní gymnastická !kola z mEste7ka 
Ollerup vznikla roku 1920. Zakladatel 
Niels Bukh nav!tívil v období první repub-
liky 6eskoslovensko a seznámil se zde se 
sokolským hromadným i gymnastickým 
cvi7ením. Studenti dánské !koly mají 
vEkový pr]mEr 21 let, nav!tEvují !kolu 
jeden rok v období mezi ukon7ením stUed-
ní !koly a zahájením vysoko!kolského 
studia. Výuka není jen sportovní, ale jsou 
zde i dal!í pUedmEty, které pomáhají v!e-
strannE formovat osobnost ve vEku hledá-
ní sama sebe. NEco ve smyslu sokolského 
#v zdravém tEle zdravý duch$. Mohou zde 
studovat studenti z jiných zemí, jedním 
z absolvent] je i pan Tomá! Nosek.  (my).

Kunratický fl orbal

Ve !kolním roce 2012/13 sportují ve ß o-
rbalovém klubu FBC Start98- Kunratice 
pod vedením zku�ených trenér] s licen-
cemi od 6FBU v�echny vEkové kategorie 
chlapc] a od leto�ního roku i dívek �kol-
ního vEku. Nové 7leny nabíráme pr]bE!-
nE do v�ech kategorií, zvlá�tE pak  dívky. 
Jako ka!doro7nE plánujeme týdenní zimní 
soustUedEní v Krkono�ích a v létE o hlav-
ních prázdninách týdenní ß orbalový kemp 
nebo pUímEstský ß orbalový tábor v areá-
lu Z". Za7átkem roku 2013 se chystáme 
na velký mláde!nický turnaj do "védska. 

Informace o tréninkových 7asech jednot-
livých dru!stev najdete na www.start98.
cz a na www.zskunratice.cz. PodrobnEj-
�í informace vám také poskytnou Jakub 
Urban, sekretáU klubu tel.: 774 548 303 
nebo JiUí Szebinovský, pUedseda klubu, 
tel.: 724 543 403. JiUí Szebinovský

Mladí fotbalisté

SK Slovan Kunratice pUijímá nové 7leny 
do svých Uad. Víte o chlapci nebo dívce, 
kteUí hledají kamarády a prostUedí, kde 
se mohou nau7it nejen fotbalu, jednomu 
z nejpopulárnEj�ích sport] u nás, ale i dis-
ciplínE, zodpovEdnosti a loajálnosti? Pak 
jsme tu pro vás# Chceme vychovat doros-
tence, kteUí mohou doplnit ná� A tým. 
Fotbal je sport, který se hraje za ka!dé-
ho po7así. Díky tomu jsou dEti otu!ilej�í 
a odolnEj�í v]7i nemocem z nachlazení. 
V pUípadE zájmu nav�tivte www.fotbal-
kunratice.cz, kde najdete ve�keré podrob-
nosti. TE�íme se na vás#

 Radek Wachtel, !éftrenér mláde"e

Cvičení v Sokole 2012/2013

TJ Sokol Kunratice zahájí cvi7ení 10. 
záUí. V�e ale závisí na ukon7ení rekon-
strukce podlahy ve velkém sále. Pozor 
na zmEnu cvi7ení na�ich nejmlad�ích, ti 
mají hodinu ve 7tvrtek. Podrobný rozvrh 
se dozvíte na www.sokol-kunratice.wz.cz 
nebo ve vývEsních skUínkách. 

 Jana PEtníková, jednatelka 

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí
16. června

Výstava psů v parku

Rozli7ný �tEkot oznamuje, !e se v kun-
ratickém parku koná Oblastní výstava ps] 
v�ech plemen. Letos ji! po osmnácté po-
zvaly Obvodní myslivecký spolek Praha 4 
a 6eskomoravská kynologická jednota mi-
lovníky ps] 16. 7ervna do kunratického par-
ku. Vystavovaly také kluby Fila Brasileiro 
Club, nebo Klub chovatel] anglického mas-
tifa, náv�tEvníci nebo chovatelé plemen Le-
onberger, Polský ov7ák ní!inný, PodhalaO-
ský ov7ák, Pointr a Setr. Za7alo se ji! ráno 
v sedm hodin registrací ps], ve 7tvrt na deset 
pak byla celá výstava slavnostnE zahájena. 
Po7así po celý den pUálo, a tak milovníci ps] 
i vystavovatelé odcházeli spokojeni. Jak kdo 
uspEl, se zájemci dozví z pUíslu�ných odbor-
ných tiskovin.  (my)

18. června
Ahoj předškoláci!

Na zahradE kunratické �kolky bylo 
18. 7ervna odpoledne podstatnE !ivEji, ne! 
je obvyklé. KromE spousty dEtí se tu hem!i-
la i pEkná Uádka rodi7]. DEti strávily 7ervno-
vé odpoledne hrou a rodi7e milým povídá-
ním se známými maminkami a tatínky, malí 
i velcí tu navíc za drobný symbolický peníz 

mohli poUídit nEco dobrého na zub. Dopro-
vodný program tvoUila i hudební kapela, kte-
rá v�em hrála k tanci a poslechu. TEmi hlav-
ními $�kolkaUi% dnes byly dEti z nejstar�ích 
tUíd. Druhým rokem se toti! konala slavnost 
na po7est tEch, kteUí se s pUed�kolním vEkem 
lou7í a 1. záUí se stanou prvOá7ky. Budoucí 
�koláci rodi7]m i mlad�ím kamarád]m pod 
�irým nebem zazpívali, nEkteUí zahráli na 
ß étni7ky a pUedvedli tak, !e se paní u7itel-
ky ze základní �koly mohou tE�it na �ikovné 
nová7ky. Sou7asné paní u7itelky pUed�kolá-
k] doufají, !e na nE dEti nezapomenou a pUí-

le!itostnE jim povEdí, jak se jim ve $velké% 
�kole daUí. Na památku si hol7i7ky a kluci 
z kunratické �kolky odnesli malý dárek 
a snad i to hlavní & jak by si podle svých slov 
na rozlou7enou pUála paní Ueditelka Milada 
Filipová & jen samé pEkné vzpomínky. 

 Iva Jane7ková

23. června
Den Čtyřlístku

Kunratický zámecký park nav�tívili v loO-
ském roce kreslené postavi7ky pana Jarosla-
va NEme7ka PiO@a, Bobík, FiÞ nka a My�-

Fifi nka, Bobík, Pinďa a Myšpulín opět mezi dětmi v parku (foto P. Hilmarová).
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pulín poprvé. A proto�e se jim zde líbilo, 
vrátili se nerozlu7ní pUátelé z TUeskoprsk za 
svými dEtskými i dospElými pUáteli v sobotu 
23. 7ervna podruhé. Jejich tatínek pan Jaro-
slav NEme7ek namaloval pro My!pulínovu 
vEdeckou chemickou laboratoU CertiÞ kát, 
který si mohl odnést ka�dý, kdo se zú7ast-
nil pUíslu!ných pokus]. Odvá�livci nav!tívili 
PiO@]v stra!idelný hrad bez oken, ve kterém 
nebylo v]bec nic vidEt, a tak se ka�dý musel 
znovu na svEtlo vyslovenE "pro!mátrat#. 
Silák Bobík opEt posiloval 7inkou a známá 
kuchaUka FiÞ nka nabízela v jahodovém baru 
výrobky z 7erstvých kunratických jahod. 
Velká nafukovací ryba otevírala tlamu se 
sch]dky, po kterých dovnitU vylezly dEti. Pak 
je v!echny spolkla, ale v!e dobUe dopadlo, 
nebo[ spolykaní hrdinové vyjeli po sklu-
zavce zezadu ryby ven. P]j7ovaly se kolo-
bE�ky a pUesto�e jich bylo !edesát kus], byly 
v 7ilém provozu. NechybEly výtvarné dílny, 
ukázky profesionální lukostUelby a hasi7ské-
ho vybavení. MEstská policie vystavovala 
!ikovným adept]m dEtské Uidi7ské pr]kazy, 
chovatelé pUedstavili v klecích holuby, králí-
ky a slepice. NechybElo ani mluvené slovo 
z profesionálních úst here7ky Marky Míko-
vé. Jak je pro podobná zábavná odpoledne 
v parku ji� tradicí, poslou�ilo se zde i dobré 
vEci. $áci Z% Kunratice vyrobili pod vede-
ním paní VEry Hru!kové více jak 200 drob-
ných pUedmEt] pro OS KUi�ovatka, které 
zde mElo samostatný stánek a jeho� 7lenové 
a pUíznivci je prodávali. PiO@a, Bobík, FiÞ n-
ka a My!pulín vás zvou spole7nE se v!emi, 
kdo letos pUilo�ili ruku k dílu, na dal!í, ji� 
tUetí setkání v pUí!tím roce.  (my)

26. června
Zahradní slavnost

Na závEr !kolního roku 2011/12 obohati-
la spole7enský �ivot v Kunraticích tradi7ní 
Zahradní slavnost Základní !koly Kunrati-
ce. Poslední 7ervnové úterní odpoledne se 
opEt stal její areál rájem nejen pro �áky, ale 
i rodi7e, pedagogy a pUátele !koly. Pozvá-
ní pUijali a vyu�ili k neformálnímu setkání 
i mnozí místní ob7ané. Sdru�ení rodi7] Pat-
ron ve spolupráci se StUediskem volného 
7asu pUi Z% Kunratice a za podpory místních 
Uemeslník] a podnikatel], obchodních part-
ner] !koly a sponzor] v!e pe7livE pUipravili. 
Náv!tEvníci vyu�ívali sportovi!tE s pálkaU-
ským tunelem, ß orbalovým ná7iním, skáka-
cím hradem, trampolínou a ch]dami nebo si 
na zahradE prohlí�eli supermoderní sanitku 
a zkou!eli r]zná Uemesla. HlavnE si ale moh-
li v "rodi7ovských dílni7kách# vyrobit dárek 
na památku nebo nechat krásnE namalovat 
obli7ej. Pro rodi7e pUed!kolák] byla pUipra-
vena stanovi!tE pro nejmen!í a hlídací kou-
tek. Leto!ní téma "Letem svEtem# umo�nilo 
organizátor]m pUipravit pro dEti rozli7ná sta-
novi!tE s pUita�livými dovednostními úkoly. 
Základní program plný her, sportu, hudby 
a Uemeslných dílni7ek se tak rozrostl do 
mnoha atrakcí, ze kterých si mohl vybrat 
skoro ka�dý náv!tEvník bez ohledu na vEk. 

DEti cestovaly s "Cestovními pasy#, do 
kterých dostávaly razítka za splnEné úkoly 
v jednotlivých "svEtadílech#, a po získání 
plného po7tu razítek mEly vstup na jednu 
atrakci zdarma. Symbolicky se cestovalo 
horkovzdu!ným balonem. Jeho znak byl na 
v!ech propaga7ních materiálech a opravdic-
ký létající balon byl pUipraven na !kolním hUi-
!ti, aby byl v pravou chvíli slavnostnE napu!-
tEn, vozil dEti do vý!ky a zpEt a nakonec pUed 
setmEním odletEl s panem Ueditelem z Kun-
ratic. V!ichni se na tuto událost moc a moc 
tE!ili a v ú�asu sledovali pUedvádEní hoUáku, 
který obrovským plamenem ohUívá vzduch 
v balonu. U� to bylo velkým zá�itkem, ale 
ke v!eobecnému zklamání neustával vítr 
a museli jsme se spokojit s vysvEtlením pana 
vzduchoplavce, �e za tEchto povEtrnostních 
podmínek není nafouknutí balonu mo�né. 
Byli jsme smutní, ale tE!íme se, �e snad pUí!-
tE nám bude po7así pUát a "vypustíme# ze 
!kolního hUi!tE balon i s panem Ueditelem. 
Vstup do areálu byl tradi7nE volný, ale ú7ast-
níci museli na v!ech atrakcích i u v!ech stán-
k] platit !kolním platidlem, "Kunratickým 
vEtrníkem#. Tato !kolní mEna byla zavedena 
v loOském roce, je pou�itelná na v!ech dal-
!ích !kolních akcích. DEti si u!etUené vEtr-
níky schovaly a budou s nimi hospodaUit 
i v pUí!tích letech. 

NejlákavEj!í pro rodi7e byla veUejná 
vystoupení jejich ratolestí na centrálním 
jevi!ti. Program zahájil !kolní pEvecký 
sbor, který zde pokUtil své první CD a po 
slavnostním proslovu se stUídaly tane7ní, 
divadelní a hudební krou�ky. Svá vystou-
pení pUedvedly skupiny i jednotlivci a pro-
bEhlo zde i dojemné pasování prvOá7k] na 
7tenáUe a slavnostní dekorování devá[ák]. 
PoUadatelé se sna�ili celou akci uspoUádat ve 
venkovním areálu. Do budovy !koly umís-
tili pouze expozice, kterým by sebemen!í 
nepUízeO po7así ublí�ila. V aule byla výsta-
va výtvarných prací �ák] 9. tUíd, projekce 
animací �ák] informatiky a prodej "pUekva-

pení7ek#. V centrální chodbE mohli zájem-
ci shlédnout novou stEnu Ekoparlamentu. 
Ka�doro7ní Zahradní slavnost pUiná!í dEtem 
i dospElým mnoho radostí. Organizátor]m 
mnoho práce, ale i uspokojení z vydaUené 
akce. %kola pUedvedla, co �áci za poslední 
!kolní rok dokázali a tímto zp]sobem jej 
slavnostnE ukon7ila. 

V!ichni bouUlivE zatleskali úchvatnému 
závEre7nému ohOostroji a slíbili si, �e se 
ur7itE pUí!tí rok zase sejdou. Z! Kunratice

28–30. června
Pátý Kinobus

Kunratice nav!tívil letní Kinobus Doprav-
ního podniku hlavního mEsta Prahy ji� popá-
té. Tentokrát se promítalo koncem 7ervna od 
7tvrtka 28. do soboty 30. V pUípadE, �e letos 
jedno z promítání pUipadlo na pátek, moh-
li se diváci tE!it na muzikál a doprovodný 
hudební program. To byl pUípad Kunratic, 
a tak pUed 7eským Þ lmem Kvaska vystou-
pily zpEva7ky Livie KuchaUová a Eli!ka 
Machá7ková s muzikálovými melodiemi. 
Pokud vám pUíjmení KuchaUová nEkoho 
pUipomíná, nemýlíte se. ZpEva7ka je mlad!í 
sestrou Ta[ány, Miss 6R a Miss World 2006. 
Úvodní 7tvrte7ní ve7er shlédli zájemci Þ lm 
Kráska v nesnázích a sobotním snímkem 
SamotáUi skon7ilo kunratické hostování 
Kinobusu 2012. Promítání bylo jako v�dy 
zdarma, mohli jste ale podpoUit charitativní 
sbírku Pomozte dEtem. Po7así sice pUálo, 
vrcholilo ale  EURO 2012 v kopané. Ve 
7tvrtek 28. se hrálo druhé semiÞ nále, a proto 
byla tento ve7er nejni�!í náv!tEva, 75 divá-
k]. Páte7ní muzikál Kvaska ji� shlédlo 164 
a sobotní SamotáUe 284 divák]. Celkový 
po7et 523 náv!tEvník] odpovídá pUibli�nE 
ka�doro7nímu zájmu a je ovlivnEn hlavnE 
tím, �e letos bylo v Kunraticích o jeden pro-
mítací ve7er ménE. Také nás v!echny tE!í dík 
organizátor] za pomoc pUi propagaci a orga-
nizaci promítání ve Tvrzi Kunratice.  (my)

Soutěžilo se v mnoha disciplinách (foto P. Hilmarová).



Měření zdravotního 
stavu lípy na hřbitově 

(foto my).

Stromový tomograf
V posledním 7ísle KZ jste si mohli pUe7íst 7lánek !Do lesa 

s lesníkem". Na této akci jsme se seznámili s novým pUístro-
jem # stromovým tomografem. Jedná se o pUístroj, který bez 
po$kození dUeviny doká%e zobrazit aktuální zdravotní stav 
kmene. Pracuje na základE dvou metod. První je metoda 
akustická, kde se jedná o mEUení rychlosti pr]chodu zvuku 
dUevem, druhá je metoda elektrického odporu, kde se jedná 
o mEUení rychlosti pr]chodu elektrického proudu dUevem. 
PUesnEj$ího výsledku se dosáhne kombinací obou metod 
a mEUením ve více úrovních. PUístroj zakoupila a vyu%ívá pUí-
spEvková organizace Hl. m. Prahy !Lesy hl.m. Prahy" a na-
bídla nám, %e v pUípadE na$eho zájmu provEUí zdravotní stav 
námi ur7ených strom].

K testování jsme si vybrali jednu ze starých lip na hUbito-
vE (vedle studny). MEUení bylo provedeno ve vý$ce kmene 
37 cm, kde je obvod stromu 310 cm a ve vý$ce 130 cm, kde 
je obvod stromu 250 cm. DozvEdEli jsme se tak, %e ve vý$ce 
37 cm byla zji$tEna stUedová hniloba, která v$ak nepokra7uje 
smErem do koruny. Ve vý$ce 130 cm je kmen zcela zdravý. 
NemEla by tak být naru$ena stabilita stromu. S ohledem na 
rozsah hniloby nám bylo doporu7eno v pUí$tím roce zopa-
kovat mEUení, abychom mEli kontrolu nad tím, zda a jakým 
smErem hniloba postupuje.

Vzhledem k sou7asnému vývoji po7así, kdy se velmi 7as-
to vyskytují bouUky doprovázené silnými poryvy vEtru, by-
chom velmi rádi provEUili zdravotní stav i dal$ích starých 
strom], o které se staráme a které by mohly v nepUíznivém 
po7así ohrozit bezpe7nost ob7an] a jejich majetku. Je to sa-
mozUejmE jako v%dy o penEzích, proto%e pUi mno%ství zele-
nE, o kterou se staráme, se nejedná o malou Þ nan7ní 7ástku.
 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

Životní prostředí

LÍPA MALOLISTÁ

(Tilia cordata)

tmavě hnědá  100% zdravé dřevo

hnědá barva zdravé dřevo

zelená barva  náznak tvrdé hniloby

červená barva měkká hniloba

modrá barva trouchnivějící dřevo až dutina

žlutá čára prasklina

Výsledky 
měření pomocí 

obou metod 
převedené do 

trojrozměrného
modelu.



Městská část Praha – Kunratice
a REMA Systém pro Vás připravili akci:

TELEVIZE

TONERY

MHD zastávka K Šeberáku 09:00 - 09:30

Sídliště Flora 09:00 - 09:30

Zelené údolí (u kotelny) 09:00 - 09:30

křižovatka ul. Volarská x Bořetínská (u fotbalového hřiště) 09:45 - 10:15

křižovatka ul. Ke Hrádku x Houbařská 09:45 - 10:15

křižovatka ul. Lizstova x Kálmánova 09:45 - 10:15

křižovatka ul. K Betáni x Do Dubin 10:30 - 11:00

Ještědská ul. (u pošty) 10:30 - 11:00

křižovatkaul. Krále Václava IV x Mašatova 10:30 - 11:00

křižovatka ul. Hynaisova x Vavákova (u školy) 11:15 - 11:45

Zdarma!
22. 9. 2012

Sběr odpadů 
září–prosinec

Velkoobjemové kontej-
nery na odpad a biokon-
tejnery budou v záUí a! 
prosinci pUistaveny v ter-
mínech a 7asech uvede-
ných v tabulkách. VOK 
kontejnery budou novE 
pUistavovány v odpoled-
ních hodinách po dobu 
7tyU hodin a biokontej-
nery BIO v dopoledních 
hodinách po dobu dvou 
hodin. Sou7ástí pUistave-
ní je obsluha, která koor-
dinuje ukládání odpad] 
tak, aby se maximálnE 
vyu!il celý objem kontej-
neru. Obsluha dále zajistí, 
aby pUípadnE odevzdané 
vyu!itelné odpady bylo 
mo!né pUedat k dal"ímu 
vyu!ití. 22. záUí bude také 
svá!en elektroodpad. Po-
drobnosti viz pUilo!ený 
leták. PUípadné dotazy na 
tel: 606 925 797 nebo e-
mailu meztekova@praha-
kunratice.cz  

 Bc. Ivana Mezteková

VOK DATUM Čas přistavení Místo

1 12. září 14–18 hod Ještědská (u pošty)

2 12. září 14–18 hod Zelené údolí

3 10. října 14–18 hod Ještědská (u pošty)

4 10. října 14–18 hod Flora u kotelny

5 24. října 14–18 hod Ještědská (u pošty)

6 24. října 14–18 hod Zelené údolí

7 7. listopadu 14–18 hod Ještědská (u pošty)

8 7. listopadu 14–18 hod Flora u kotelny

9 21. listopadu 14–18 hod Ještědská (u pošty)

10 21. listopadu 14–18 hod Zelené údolí

11 5. prosince 14–18 hod Ještědská (u pošty)

12 5. prosince 14–18 hod Flora u kotelny

BIO DATUM Čas přistavení Místo

1 6. října 10–12 hod Ještědská (u pošty)

2 6. října 10–12 hod Křiž. ul. K Betáni x Do Dubin

3 6. října 10–12 hod Křiž. ul. Lizstova x Kálmánova

4 6. října 10–12 hod Křiž. ul. Ke Hrádku x Houbařská

5 6. října 10–12 hod Křiž. ul. Vožická x Lesní

6 27. října 10–12 hod Ještědská (u pošty)

7 27. října 10–12 hod Křiž. ul. K Betáni x Do Dubin

8 27. října 10–12 hod Křiž. ul. Lizstova x Kálmánova

9 27. října 10–12 hod Křiž. ul. Ke Hrádku x Houbařská

10 27. října 10–12 hod Křiž. ul. Lišovická x Janovická
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Kulturní a společenské akce – pozvánka

16. září
Pouť ke kapličce

Leto�ní tradi7ní záUijová pou[ ke kapli7ce 
Panny Marie ve ZdimEUicích nedaleko zdi 
Pr]honického parku se koná v nedEli 16. záUí 
s poutní m�í od 11 hodin. Farní rada

22. září
Babí léto v pohybu

Na závEr leto�ních velkých setkání 
v zámeckém parku se koná v sobotu 22. záUí 
od 10 do 16 hodin v zámeckém parku ji! 
druhé Babí léto. Datum rozlou7ení vy�lo 
stylovE, nebo[ ji! následující den, 23. záUí, 
pUipadá na podzimní rovnodennost a den je 
stejnE dlouhý jako noc. Zá�titu nad rozlou-
7ením s létem pUevzali spole7nE s kunratic-
kou radnicí Institut klinické a experimen-
tální medicíny (IKEM) v 7ele s Ueditelem 
MUDr. Ale�em Hermanem, PhD. a ob7an-
ské sdru!ení Rytmus srdce. Nosným téma-
tem dne je "Zdravé srdce pro v�echny#$ 
Zdravé srdce potUebujeme v�ichni a k jeho 
správnému fungování m]!eme také sami 
pUispEt. Jak? ZmEnou !ivotního stylu. Ro7-
nE umírá na akutní srde7ní infarkt okolo 
5% 6 tisíc lidí, na cévní mozkovou pUíhodu 
asi 6000 mu!] a 10 000 !en. Vysoký krev-
ní tlak ve vy��ím vEku trápí 50%60 & osob, 
porucha metabolizmu tuk] 30 &, cukrovka 
2. typu asi 8 & lidí, obezita  a! 60 &. NEkte-
rá rizika ale m]!eme ovlivnit. Zejména stra-
vu, kouUení a pohyb$ 'e je obtí!né cvi7it? 
'e není kde a !e je to drahé? NEkde jistE, ale 
nejpUirozenEj�í a nejlevnEj�í pohyb je ch]ze. 
Chodit m]!eme prakticky kdykoli a potUe-
bujeme pouze kvalitní obuv, 7as a bezpe7-
ný terén. I "pouhá# ch]ze srdci pomáhá, 
doká!e významnE zlep�it jeho funkci. Ka!-
dý zodpovEdný 7lovEk má ale pUedev�ím 
znát základní hodnoty, které mohou ukázat 
na zdravotní problém. Jde o krevní tlak, 
cukry a tuky. Jejich vy�etUení netrvají dlou-
ho a témEU nebolí. Krevní cukr a tuky lze 
vy�etUit z kapky krve po píchnutí do prstu. 
MEUení krevního tlaku není nutné popisovat, 
d]le!ité je zapamatovat si, !e jeho hodno-
ta by mEla být pod 140/90 mm Hg. Byla-li 
by namEUená hodnota opakovanE a po klidu 
vy��í, 7lovEk by mEl vyhledat lékaUe a nechat 
si krevní tlak pUemEUit, aby tak zabránil roz-
voji mo!ných komplikací nelé7eného vyso-
kého krevního tlaku. V parku budou dva sta-
ny IKEMu, kde vám bezplatnE zmEUí EKG 
nebo obsahy cholesterolu a cukru v krvi. 
A se zmEnou !ivotního stylu m]!ete za7ít 
hned v parku. Bude tam zdarma p]j7ovna 
holí na Nordic Walking a �kolení, jak s nimi 
správnE chodit. ProbEhne ukázka cvi7ení 
"Zumba#, druhu intervalového, pUeru�ova-
ného, tréninku. BEhem cvi7ení se stUídají 
pomalé a rychlé skladby, 7ím! se dosahuje 
ú7inného spalování tuku. PUi jedné lekci se 
spálí 300%1000 kcal. Tepová frekvence se 
po dobu tréninku zvy�uje a klesá s mEnící se 
skladbou. V parku nebude chybEt jako v!dy 

osvEd7ený doprovodný program, napUíklad 
ukázky hasi7ské techniky, udElování dEt-
ských Uidi7ských pr]kaz] mEstskou policií, 
výtvarné dílny, p]j7ování kolobE!ek, skáka-
cí hrad, trampolíny, soutE!e. Vstup na Babí 
léto v pohybu je zdarma.  (my)

2. října
Festival Proudy

V úterý 2.Uíjna rozzáUí vysoko�kol�tí stu-
denti budovy v areálu místních kolejí. Vel-
kolepá show zahájí nový akademický rok 
a náv�tEvníky 7eká bohatý multimediální 
a hudební program. Vystoupí kapely Pra-
go Union, Skyline a mnoho dal�ích. Jako 
vrchol ve7era se plánuje raÞ novaná show 
s projekcí do vody. Vstup je bezplatný. Více 
informací hledejte na www.proudy2012.cz.
 Redakce

20. října
Koncert ke dni seniorů

Na leto�ním koncertE ke dni senior] 
v sobotu 20. Uíjna od 16 hodin pUivítáme 
v sokolovnE soubor Pra!�tí tambura�i, origi-

nální orchestr slo!ený z drnkacích nástroj]. 
O roz�íUení obliby tEchto soubor] v 7eských 
zemích se zaslou!ili na�i dEdové, kteUí jako 
vojáci rakousko-uherské armády slou!ili na 
po7átku 20. století v zemích bývalé Jugoslá-
vie. Odtud pUivá!eli dom] tamní hudební 
nástroje bra7e, bugarie, bizarnice aj. a zaklá-
dali u nás tambura�ské soubory. Nástrojové 
obsazení bylo postupem 7asu roz�iUováno 
hrá7i na mandolínu 7i kytaru. PUed 90 lety 
bylo na území bývalého 6eskoslovenska  
zalo!eno na 100 tambura�ských soubor]. 
Tehdy se také datuje vznik souboru Pra!�tí 
tambura�i, který jako jediný v Praze dodnes 
tuto tradici udr!uje. Sou7asnou podobu sou-
boru vytváUí 20%25 hrá7] i zpEvák], kteUí 
se scházejí ka!dý týden k nácviku populár-
ních skladeb. BEhem desetiletí byl vytvo-
Uen notový archiv 7ítající kolem 600 titul]. 
Soubor ka!doro7nE poUádá 2%3 koncerty 
pro cca 300 stálých pUíznivc] a 7asto hostuje 
v domovech senior] v Praze i v jejím okolí. 
Repertoár je sestavován jednak z tvorby 7es-
kých a moravských lidových autor] 20.%40. 
let, ale i z populárních skladeb svEtových 
skladatel].  (my)
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Historie

Voříkovští z Kunratic

Rod VoUíkovských z Kunratic vdE7í za 
vznik staromEstskému mE![anovi Josefu 
Markovi, který roku 1602 koupil Kunra-
tice i s Novým Hradem. Marka ji" pouhé 
dva roky poté, 27. 7ervence 1604 nobi-
litoval neboli pový!il do !lechtického 
stavu spole7nE s dal!ím staromEstským 
mE![anem Václavem Kundrátem a novo-
mEstským mE![anem Janem Altem císaU 
Rudolf II. Získali predikát z Kunratic 
(Kundratic) a erb. 

Jak ale pUi!el k názvu z Kunratic rod 
VoUíkovských? VoUíkov!tí z Kunratic byli 
pra"!tí mE![ané, p]vodem ze vsi OUíkov 
u Sedl7an. Václav VoUíkovský (zemUel 
1641) získal nEkdy po roce 1604 také pre-
dikát z Kunratic a erb. Pro Václava VoUí-
kovského zvlá!tní listina vydána nebyla, 
!lo tehdy zUejmE o obvyklé pUijetí ke zna-
ku a predikátu, tzv. erbovní strýcovství. 
Bylo údajnE potvrzeno Fridrichem Falc-
kým, a proto nebylo pozdEji uznáváno. 
V 7eských zemích se erbovní strýcovství 
poprvé objevilo na po7átku 16. stol. 
a uplatOovalo se a" do vydání Obno-
veného zUízení zemského roku 1627. 
PUistupovalo se k nEmu tehdy, pokud 
hrozilo nEjaké rodinE vymUení, nebo 
za úplatu. RytíUské nebo erbovní mE![an-
ské rody tak pUijímaly ke svému znaku 
a predikátu jiné osoby. Pokud v!ak 
tito noví erbovníci nebyli pUijati do 
rytíUského stavu, z]stávali mE![any. 

Václav VoUíkovský se zapletl do sta-
vovského povstání, ale celou zále"itost 
díky známostem ustál. Po Bílé hoUe 
byl sice potrestán vysokou penE"itou 
pokutou ve vý!i 1750 kop mí!eOských, 
kterou nejen"e do roku 1628 nezaplatil, 
ale dokonce se tého" roku stává kon!e-
lem Starého MEsta pra"ského. MEl dva 
syny. Mlad!ího Václava Karla a star-
!ího Daniela, kteUí zalo"ili dvE rodové 
vEtve. Na samý závEr tUicetileté vál-
ky se roku 1648 oba bratUi ú7astnili 
obrany pravobUe"ních pra"ských mEst 
proti #véd]m. Za state7nost byli spole7-
nE s celou mEstskou radou pový!eni do 
vladyckého stavu. Václav Karel bojoval 
ve svobodné setninE a Daniel byl v dobE 
!védského vpádu na Malou Stranu radním 

Král Václav IV.
popíjí Na Betáni

Letos si pUipomínáme 600 let od oka-
m"iku, kdy byl dobudován Nový hrad a od 
Uíjna 1412 zde trávil král Václav IV. vEt!inu 
volného 7asu. Oblíbené jsou historky o náv-
!tEvách krále v betáOské hospodE, která se 
prý jmenovala U Zeleného ptáka. Zalistujme 
ve dvou knihách zap]j7ených paní Pubrdlo-
vou a vyberme nEkteré úryvky, týkající se 

BetánE, krále Václava a betáOské hospody. 
Tento námEt byl ji" nEkolikrát na stránkách 
Kunratického zpravodaje díky ing. Zemano-
vi zpracován, ale neustále se objevují a je!tE 
budou objevovat dal!í prameny.

Za"loutlá kniha Josefa Veselého z roku 
1924 Bradá7 (Obrázky staropra"ské a r]zné) 
vypravuje následující: �Men�í 7ást výletník] 
vá!í smEle cestu po staré silnici a! k míst]m, 
kde z bujné, �iré zeleni pUívEtivE se dívá do 
tichého kraje vE!i7ka starobylého záme7-

ku a za ní kopule stejnE starobylého, kdysi 
kali�nického kostela kunratického. Vpravo 
pUi hlavní silnici je staro!itná osada s biblic-
ky znEjícím jménem Bethanie, jinak Ue7ená 
BetáO. Zde v této starobylé hosp]dce, kdysi 
zvaná U Zeleného ptáka, dle povEsti sedával 
král Václav IV., naslouchaje hovor]m lidu, 
poutník] a kupc], kteUí vykládali, co divné-
ho se dálo v rozbouUené 7eské zemi v pUed-
ve7er výbuchu revoluce husitské."

Václav Cibula v knize Nové povEsti 

Kunratice v literatuře

a purkmistrem Starého MEsta pra"ského. 
Listinou pro Staré MEsto pra"ské ze dne 
20. dubna 1949 byli bratUi s ostatními 
radními a d]stojníky mEstských setnin 
pový!eni do vladyckého stavu. #lechtický 
stav s predikátem z Kunratic (Kundratic) 
a nový erb získali bratUi Daniel a Václav 
Karel VoUíkovský 22. 7ervna 1659. 6ást 
erbu pUedstavuje motiv obrany Prahy proti 
#véd]m. Ze@ 7áste7nE poboUená od dElo-
stUelby se "lutým dvouocasým lvem, který 
vyhazuje pravou nohou bílou kouli.

Syn Václava Karla Daniel Franti!ek se 
stal po studiích na Karlo-FerdinandovE 
UniverzitE koncipistou v místodr"itel-
ské kanceláUi. Vyznamenal se za moro-

vé epidemie roku 1680 a roku 1681 se 
stal písaUem men!ích Desek zemských. 
18. února 1683 byl pový!en do rytíUské-
ho stavu a byl mu polep!en erb. ZemUel 
roku 1684 bez potomk] a tím tato vEtev 
rodu zanikla.

 Syn Daniela VoUíkovského Bohuslav 
Jan, bakaláU Þ losoÞ e, byl od roku 1699 
a! do své smrti roku 1723 staromEstským 
radním. Druhý syn Václav Bohuslav, 
který zemUel 1691, je pUedkem dodnes 
!ijících 7len] rodu.

VEt"ina pUíslu"ník] rodu VoUíkovských 
zastávala významné funkce i díky svému 
univerzitnímu vzdElání. Jako bakaláUi 7i 
mistUi svobodných umEní se stávali zem-
skými soudci 7i rady u dvorské kance-
láUe. NapUíklad Adam JiUí (1752#1831) 
po studiích práv na pra!ské univerzi-
tE p]sobil jako rada zemského soudu. 
V roce 1792 získal majestátem úUad nej-
vy""ího korouhevníka za rytíUský stav. 
Po ukon7ení p]sobení ve státní sféUe se 
stal dEkanem FilozoÞ cké fakulty pra!ské 
univerzity.

Jméno VoUíkovských z Kunratic 
je také spojeno se slavným 7eským 
malíUem Karlem $krétou (1610#
1674).

Se $krétou pUi"li VoUíkov"tí do 
styku ji! pUi zadávání nEkterých 

pláten Svatováclavského cyklu. 
MalíU vytvoUil pro chrám Panny 
Marie pUed Týnem, na objednávku 
VoUíkovských z Kunratic, cenný 
hlavní oltáU z roku 1649 s obrazem 
Nanebevzetí Panny Marie a Uadu 
dal"ích bo7ních oltáU]. Zachoval 

se i $krét]v portrét obránce Prahy 
pUed $védy, Václava Karla VoUíkov-

ského z Kunratic. V Liliové ulici se 
nachází dal"í pUipomínka rodu. D]m 
U VoUíkovských, té! zvaný U VoUe-

chovských. Dispozice domu pochá-
zí nejpozdEji z po7átku 17. století, 
kdy do"lo k pUestavbE tUí p]vod-
ních stUedovEkých objekt] na 

renesan7ní budovu. Do dne"ních 
dn] se dochovaly p]vodní gotické 

sklepy. Sou7asná podoba pak vznikla pUi 
druhé výrazné pUestavbE, kterou nechal 
na po7átku 18. století provést tehdej"í 
majitel Bohuslav VoUíkovský z Kunratic. 
 (my)
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Žebřík v akci

�esté 7íslo Kunratického zpravodaje 
z roku 2011 pUineslo v 7lánku !ZávEr roku 
u hasi7]" i následující zmínku: �Koncem 
listopadu jsme také dostali automobilový 
�ebUík AZ 30 na podvozku IFA. Dosáhne 
a� 30 metr] a na!e jednotka jej vyu�ije 
zejména pro zásahy ve vý!kách pUi odstra-
Oování rampouch], snEhových pUevis], 
ulomených vEtví strom], v7elích roj], 
apod." NechybEla patUi7ná fotograÞ e auta 
s #ebUíkem. M]#eme nyní pUinést i jednu 
ukázku vyu#ití. Na budovE bývalé obec-
ní $koly K Libu$i 57 hrozilo opadnutí 
nebezpe7ných kus] omítky pod okapem 
stUe$ní Uímsy na chodník. Kunratická rad-
nice proto vyu#ila 26. 7ervence pomo-
ci hasi7], kteUí názornE pUedvedli jedno 
z vyu#ití #ebUíku. Jeden z hasi7] odstranil 
ze #ebUíku bEhem nEkolika desítek minut 
nebezpe7né 7ásti z nEkolika míst na obvo-
du stUechy jak z ulice Krále Václava IV. 
tak i z ulice K Libu$i. Radnice hasi7]m za 
pomoc dEkuje.  (my)

Výročí trvání manželství

NejznámEj$í jsou výro7í po 25 letech, 
svatba stUíbrná nebo po padesáti letech 

svatba zlatá. Jak je to ale dál? Po jed-
nom roce je tzv. svatba bavlnEná, dva 
roky papírová, tUi ko#ená, 7tyUi kvEtino-
vá, pEt dUevEná, $est #elezná, sedm vlnE-
ná, osm bronzová nebo plechová, devEt 
hlinEná, deset cínová, jedenáct ocelová, 
dvanáct hedvábná, tUináct krajková, 7tr-
náct slonovinová a patnáct kUi$tálová 
neboli sklenEná. Pak jsou svatby ji# po 

pEti letech. 20 let porcelánová, 25 stUíbr-
ná, 30 perlová, 35 korálová, 40 rubíno-
vá, 45 safírová, 50 let zlatá. Ta se m]#e 
slavit i s novým obUadem. Po 55 letech 
man#elství m]#ete slavit svatbu smarag-
dovou, 60 diamantovou, 65 kamennou 
a 70 platinovou nebo briliantovou. Tak 
si pUipomeOte, jakou #e to máte svatbu 
v tomto roce%  (my)

Zajímavosti

Odstraňování uvolněné omítky z římsy staré školy (foto Meztek).

pra#ské z roku 1989 pak ji# pUímo popi-
suje královu náv$tEvu v hospodE: �Král 
pomalu sestupoval klikatou lesní stez-
kou do údolí. Kdesi zahoukala sova, na 
cestE do Prahy se ozvalo prásknutí bi7e; 
nEjaký opozdilý furman spEchal, aby byl 
do setmEní u mEstských bran. OsamElý 
chodec zrychlil krok. Nikdo by v nEm na 
opu!tEné stezce nepoznal 7eského krá-
le Václava, toho jména 7tvrtého. V tEs-
né lovecké halenE, s loveckou 7apkou na 
hlavE ho ka�dý musel pokládat za 7lena 
lovecké dru�iny, která provázela panovní-
ka na jízdách po svazích a roklích kolem 
Kunratic. Vysoko na bUidli7naté skále se 
zdvíhal Nový hrad. Byl na dobrém místE. 
Hluboké dubové lesy kolem dokola, v!u-
de plno zvEUe. Kdy� byl unaven, posadil 
se v hradní knihovnE, kam si dal pUivézt 
z Prahy nejvzácnEj!í svazky, a v tichu se 
pohrou�il do za�loutlých stránek. Stezka 
vyústila na rozje�dEnou blátivou cestu. Od 
velkého rybníka dýchlo podve7erní vlhko. 
Je!tE pár krok] a bude na Betáni. Chodíval 
do té prastaré hospody rád. Tady mu bylo 
dobUe. Hospoda le�ela pUi staré kupecké 
cestE a scházeli se tu lidé zblízka i zdaleka. 
Furmani, potulní ptá7kové, vozkové, ryb-
nikáUi a stárkové mluvili pEknE od plic, od 
tEch tulák] a vandrovník] se král v�dycky 
dozvEdEl nejvíc. PUe!el kolem vinice, kde 
zlátlo víno a stál pUed hospodou U Zele-
ného ptáka. OtevUel. V kr7mE pod klenu-
tými zakouUenými stropy se svítilo. #enk 
byl poloprázdný, jen u prostUedního stolu 

sedElo nEkolik mu�]. Nikdo si ho nev!iml, 
jen kr7máU letmo pozdravil. MEl od krá-
le pUíkaz, aby ani sl]vkem neprozradil, 
jaký host chodívá do hospody na Betáni. 
Posadil se do rohu k dubovému stolu, kde 
mu nebylo vidEt do tváUe a pUikázal pUi-
nést víno z pabEnické vinice. Napil se hlu-
bokými �íznivými dou!ky a otUel si vousy 
hUbetem ruky. !NepUisednete si?" zeptal se 
mu�] u velkého stolu. Podívali se na nEj, 
pUikývli a posadili na lavici proti nEmu. 
Král je rychle odhadoval. Vozkové, ur7itE 
jedou zdaleka, na !atech i ve vousech mají 
prach cesty. Tohle je ur7itE nEjaký stá-
rek z mlýna, ple[ má bílou a okraje ví7ek 
zarudlé z mou7ného prachu. !A co#e se 
vám nechce do Prahy?" zeptal se král. !U# 
je to co by kamenem dohodil." !NazejtUí 
7asu dost." !Z daleka ?" Uekl král a znovu 
se napil. !A# z Hluboké," odpovEdEl voz-
ka. !Tady stárek je od JindUichova Hrad-
ce." Kr7máU postavil pUed krále nové víno. 
!Tak#e znáte svEt. Zato my jsme zalezlí 
jako my$i, co víme&" Stárek se zasmál. 
!Tady projde kr7máUovi $enkem víc lidí 
ne# králi na hradE. V takové furmanské 
hospodE se ví v#dycky v$echno. A nejlíp." 
Kr7máU pohlédl na krále. Král se usmál. 
!Tak jak je dole na jihu království?" !Jeli 
jsme pUes Tábor. Byli jsme tam na noc. Lid 
se tam houfnE sbíhá v ozbrojených rotách, 
v$ude to vUe. !A co tomu Uíká král?" !To 
u# ani král neukrotí. V$ude je velká nespo-
kojenost, páni zle tla7í a krutí jsou jako 
vlci," Uekl krajánek. !Z poddaných neprá-

vem #dímají platy a nutí je k bezprávným 
robotám. Na Krumlovsku u# shoUely tUi 
tvrze a po cestách za7íná být nebezpe7no." 
!A co vlastnE chtEjí? To je tak pobouUila 
Kostnice?" !Nejenom Kostnice. Ta jen 
ukázala, #e panské slovo vá#í míO ne# soj-
7í pírko. A co chtEjí? Hlad je #ene. Vy tady 
sotva víte, jaký je venku hlad." Za7ali mlu-
vit jeden pUes druhého. Kr7máU je marnE 
uklidOoval, nakonec na nEj král neznatelnE 
kývl, aby ml7el. Zvy!ovali hlasy, vypravo-
vali, co vidEli ve Voticích, na Hradci a po 
celých 6echách na jihu. !Sly$el jsem," 
Uekl král, !#e se lid podobojí chystá svrh-
nout arcibiskupa. A nejenom jeho. I samot-
ného krále." !Mo#ná," pUipustil vozka. 
!A taky k 7emu takový král? Tolik rozepUí 
u# ani narovnat nem]#e. Prý není zlý, ale 
panstvo mu pUerostlo pUes hlavu." Mávl 
rukou a postavil 7í!i na st]l tak prudce, a� 
víno vystUíklo. Král sedEl a ml7el. Lavice 
v kr7mE se pomalu zaplOovaly. PUi!el kun-
ratický hrn7íU i ov7ák, dorazil je!tE jeden 
furman a nEkolik pocestných. Král ml7-
ky naslouchal, potom vstal a hodil peníz 
kr7máUi. Nikdo si jeho odchodu ani nev!i-
ml. Ve velkém rybníku se zrcadlil mEsíc, 
z lesa zavanula 7erstvá v]nE pryskyUice. 
Pomalu stoupal stezkou vzh]ru k hradu. 
PUipadal si starý a unavený a chtElo se mu 
spát. Jestli to tak bylo, nebo ne, se nikdy 
samozUejmE nedozvíme, ale pUíbEh je to 
pEkný a pokud se nám dostane do rukou 
podobný, podElíme se o nEj s vámi rádi na 
stránkách na$eho 7asopisu.  (my)
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Inzerce

www.fordamb.cz
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Kombinovaná spotřeba: 5,5 l/100 km, Emise: 127 g/km

sleva až 130 000 Kč dle modelu

5 let záruka ZDARMA

0% navýšení u FCE Credit

náhradní auto VŽDY ZDARMA

asistenční služba ZDARMA

Xûmwr"rtqvk¿«
vgo

ProUezávání a kácení
strom] z lana

StUechy, okapy, fasády 
a jiné vý!kové práce

MICHAL PTÁK
tel. 603712174

ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7

Telefon 244 102 214,
fax 244 913 900

E-mail: info@praha-kunratice.cz

www.praha-kunratice.cz.

TVRZ KUNRATICE
Nabízíme do pronájmu

komerční prostory,

kanceláře, obchody.

Rozloha od 30 do 80m2

MOBIL: 731 618 364
e-mail: irena.ragasova@re-max.cz

Obrázky z minulosti
Kunratic (10)

Domek 7. p. 62 na obrázku z roku 1900 
v ulici K Boroví7ku byl pozdEji mnohokrát 
pUestavován a upravován do nynEj!ího sta-
vu. Máme ale k dispozici staUi7ký rukou 
psaný dokument z 8. záUí 1865 opatUený 
kolkem v hodnotE 50 krejcar] s dvouhla-
vou rakouskou orlicí. Tehdy je!tE existo-
valo Rakouské císaUství (1804"1867) a do 

vzniku Rakousko-Uherska 1867 zbýva-
ly necelé dva roky. Na Obecním úUadE 
v Kunraticích byl teprve druhý starosta 
obce, Václav Sechter (funk7ní období 
1855"1869). Pou#ité texty z dokument] 
zde uvedené v 7e!tinE nebo nEm7inE jsou 
opisem bez jakýchkoliv úprav.

�Man�ele Franti�ek a Anna Novák maji-
tele domku 7íslo 62 zakro7ili �ádostí od 
6. záUí 1865 u pUedstavenstva o povolení 
k vystavení jedné nové konírny na jejich 

vlastním gruntE pUed domkem k cestE 
do mlýna vedoucí.! Pak následuje popis 
umístEní stavby a kdo s kým kde souse-
dí a posudek �nestranného stavitelského 
mistra tesaUského!. Následují podmínky 
provedení stavby: �Stavba se musí pro-
vésti UádnE dle stavitelského Uádu z dob-
rých látek dobUe sklenutá a stUecha ta�ka-
my krytá.! Je pUilo#en i plánek, popsaný 
nEmecky: �Plan zur Erbauung eines 
neuen Pferde-Stahl in Kunratitz No. 62!, 
opatUený 15krejcarovým kolkem. Zahra-
da domu 7. p. 62 hrani7ila s dne!ní ulici 
K Verneráku, která je na plánku ozna7ena 
!ipkou jako Straße nach dem Teiche (ulice 
k rybníku) a s dne!ní ulici K Boroví7ku 
ozna7enou !ipkou Straße zum Schloß (uli-
ce k zámku). Tehdy je!tE kunratické ulice 
nemEly názvy. �Zástoj!, jak se jednání na 
obci v dokumentu nazývá, byl úspE!ný. 
�Od pUedstavenstva obce Kunratic dne 
8. záUí 1865 nepozustávají �ádné námit-
ky jeliko� tato stavba dle vý�e uvedeného 
pUedpisu provedena bude a obecní cesta 
ni7ím naru�ena nebude.! Následují pod-
pisy v!ech zú7astnEných, z nich# jeden 
neumEl psát a pUipojuje tedy pouhé tUi 
kUí#ky.

 DEkujeme paní JaroslavE Hanzlíkové-
Szejnerové za fotograÞ i, která nám umo#-
nila krátkou procházku nejen historií jed-
noho domku.  (my)

Dům č. p. 62 z roku 1900. Stavba v pozadí je původně konírna z roku 1865
(foto archiv paní Hanzlíkové-Szejnerové).
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MĚSÍC DATUM A ČAS MÍSTO

ZÁŘÍ ÚT 4.9. 15.30 - 18.30 před OC Otava

ČT  6.9. 15.30 - 18.30 Zbraslavské náměstí

ÚT 11.9.  15.30 - 18.30 před OC Jasná

ČT 13.9.  15.30 - 18.30 Libuš - Písnice, 
před Albertem

ÚT 18.9. 15.30 - 18.30 Modřany -před Billou

ČT 20.9. 15.30 - 18.30 Kamýk - před OC Obzor

SO 22.9. 18.00 - 21.00 Cholupice - restaurace 
U Čámrse

ÚT 25.9. 15.30 - 18.30 Modřany- So0jské náměstí

ČT 27.9. 15.30 - 18.30 Radotín

ŘÍJEN ÚT 2.10. 15.30 - 18.30 Kunratice - areál bývalého 
dvora zámku

ÚT 9.10. 15.30 - 18.30 Kamýk - před Billou
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Žiji tu s vámi
PhDr. Tomáš Grulich

Kandidát do Senátu

za volební obvod č. 17

Vážení spoluobčané Kunratic,

před šesti lety jste mi dali důvěru, abych vás

zastupoval a hájil vaše zájmy v Senátu. Po celé volební

období jsem se snažil plnit povinnosti senátora co

nejlépe. Jsem autorem nebo spoluautorem několika

nových zákonů a novel. Podporoval jsem náš obvod 

a pokud se na mě občané obrátili se svými problémy,

pomáhal jsem jim. Kdybych měl pocit, že jsem z tohoto

pohledu neobstál, neodvážil bych se znovu kandidovat. 

Doba, která nás čeká, nebude vůbec jednoduchá.

Musíme se společně vypořádat s dopady ekonomické

krize a velkým zadlužením naší republiky. Musíme

posílit respekt k právu a spravedlnosti a řešit další

problémy naší společnosti. To vše jsou velké úkoly

také pro Senát. Rád bych se na jejich plnění podílel 

i v příštím období. Bude záležet na vás, zda mi to

umožníte, zda mi dáte opět svoji důvěru. 
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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 srpnu 2012. Zdarma.

Inzerce

Firma Hemann s. r. o. � specialista na úLinné pギípravky z léLivých bylin !!! 
Na"e bylinné pギípravky, doplﾒky stravy a kosmeピ ku vyrábíme ji# od roku 1994, podle starých lékaギských a lékárenských receptur,

které ov[ギil Las a mnoho spokojených odb[ratel└ a pr└b[#n[ je obohacujeme o nejnov[j"í poznatky fytoterapie. Za dobu své 18 ピ leté existence se ryze

Leská Þ rma Hemann s. r. o. stala známou zejména pro vysoké koncentrace bylin ve výrobcích a tedy i pギíslu"nou úLinnost vyráb[ných bylinných tonik.

V sorピ mentu Þ rmy jsou jak doplﾒky stravy z bylin, tak i tablety, elixíry, bylinná tonika a také pギírodní kosmeピ ka. www.hemann.cz

Je umíst[no v prostorách spolu s poji"ドovnou Uniqa v Praze 4, Kunraピ cká Tvrz, vchod i vjezd do Kunraピ cké Tvrze z ulice K Libu"i.

Otevギeno ! pond[lí a stギeda 9,30 ! 16,30 hod, pátek 9,30 ! 14,30.

V P{ÍPAD? POT{EBY JE MO!NÁ DOMLUVA NA TELEFONU 602 329 767. 

Velmi dobré dopravní spojení � metro C KaLerov � autobus L. 114, zastávka Kunraピ cká "kola.

Mo#no v#dy bezplatn[ a bez problém└ zaparkovat uvnitギ Kunraピ cké Tvrze.

Velmi rádi Vás u nás přivítáme

Nyní nové prodejní míst o v Praze, kde je možno veškeré výrobky fy Hemann zakoupit ! ! !

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

Advokátka
JUDr. Eva Brown

právo občanské a rodinné,
rozvody, smlouvy, byty,
nemovitosti, úschovy
Tel: 603 835 609
www.advocate-brown.eu

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.


