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Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba).
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Slovo starostky
Vážení tená!i,
za velmi d ležitou
považuji v sou!asné dob" informaci
o blížícím se termínu
pro podání vyjád#ení
ke konceptu nového
Územního plánu hl.
m. Prahy. Protože se jedná o záležitost
pro mnoho lidí velmi podstatnou, p#evzali jsme v tomto !ísle !lánek, který na toto
téma vyšel v srpnovém !ísle m"sí!níku
Listy hlavního m"sta Prahy. V dob", kdy
budete tento KZ !íst, budou jist" k dispozici p#esn"jší informace, které naleznete
na adresách uvedených v !lánku.

Rybníček Ohrada
Koncem prázdnin došlo k jedné nep#íjemnosti, která se zdá být tém"# neuv"#itelná. Po n"kolika suchých letech, kdy
s p#ítokem do Ohrady nebyl žádný problém, p#estala voda do rybní!ku p#itékat.
A to p#esto, že letošní léto zase tak suché

nebylo. Ukázalo se, že jímka na deš$ovou
vodu umíst"ná v areálu bývalých Vodních
staveb, ze které jsme !ást vody !erpali,
byla v posledních letech zásobována vodou z blízkého porouchaného vodovodního potrubí. Po oprav" potrubí je jímka tak#ka prázdná. Obrátili jsme se na Pražské
vodovody a kanalizace, a. s. se žádostí,
aby nám ur!ité množství vody odprodali.
Domníváme se, že nejkriti!t"jší období léto máme za sebou, b"hem podzimu
a zimy nebude odpar vody p#íliš veliký
a snad i n"co naprší. Do p#íštího léta
bychom cht"li p#ipravit náhradní zdroj
vody. S nejv"tší pravd"podobností na
našem pozemku „U T#í svatých“, kde
se nachází trvalý podmok. V"#íme, že
tím i technicky pom žeme stavb" nákupního st#ediska, která se na tomto pozemku p#ipravuje. Do doby vybudování
náhradního zdroje nám budou pomáhat,
jako mnohokrát v minulosti naši hasi!i.
Vodu v Ohrad" budou provzduš%ovat,
aby m"ly ryby dostatek kyslíku.

Různé
Na záv"r už jen v rychlosti uvedu, že
všechny letní práce prob"hly bez problém . Mate#ská škola má novou st#echu,
tentokrát !ervenou. Provoz zahájila již
31. srpna. Základní škola p#ivítala žáky
1. zá#í a také tam je vše v po#ádku. Hrobka u kostela je opravená a podobn" jako
ohradní ze& kostela nov" nat#ena. První
zá#ijový týden za!aly práce na bývalé
moštárn" v zámeckém parku. Postupn"
bude zahájena i rekonstrukce podkroví
!. p. 24, kterou provede místní stavební
Þrma Fitaz. Pro zhotovení orienta!ního
zna!ení byla vybrána místní Þrma Moris Design, která již na zakázce pracuje.
Je p#edpoklad nainstalovaní zna!ení do
konce roku. Pokra!ují projek!ní práce
na školní jídeln" i jezírku na Flo#e. Na
úplný záv"r si nechám informaci, která
nás zvláš$ pot"šila. Podstatn" se zlepšila
údržba zelen" v Zeleném údolí.
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka
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Koupaliště Šeberák
Již
dlouhodob"
jsme nespokojeni se
stavem
koupališt"
Šeberák. Stávající nájemce nem"l Þnan!ní
prost#edky na v"tší
investici, pouze po
léta udržoval koupališt" za naší ob!asné
Þnan!ní výpomoci ve stavu, který již dávno neodpovídá dnešním požadavk m. P#íkladem, jak provozovat areál obdobného
charakteru, mohou být Žluté lázn", letní
provoz na Janá!kov" náb#eží apod. Proto
jsme se dohodli se stávajícím nájemcem
o ukon!ení nájemní smlouvy k 31. #íjnu
tohoto roku s tím, že pokud nebudeme mít
silného investora, bude i nadále provozovat koupališt" do doby, než n"koho najdeme. V srpnu jsme na ú#ední desce vyv"sili
zám"r na pronájem koupališt" na dobu
10 let s možností prodloužení o dalších 5
let. S obavami, že sou!asná ekonomická
krize není nejvhodn"jší dobou pro náš zám"r, jsme o!ekávali, zda n"kdo zareaguje.
O to v"tší p#ekvapení bylo, že jsme obdrželi dv" nabídky. Podnikatelsky úsp"šní
majitelé obou Þrem, kte#í na zám"r reagovali, jsou kunrati!tí ob!ané. Oba bydlí
v sousedství koupališt" a mají zájem o to,
aby zkvalitnili provoz koupališt". Nabídky byly zajímavé. Jak výší investic, tak
kvalitou projekt . P#i našem rozhodování nakonec rozhodla nabídka s v"tší výší
investic do koupališt" a reference. Vybrali
jsme spole!nost S. O. S. Dekorace. S její !inností se místní ob!ané setkávají již
n"kolik let. Poslední t#i roky zdobí na své
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náklady Kunratice krásnou sv"telnou váno!ní výzdobou. Kv"tinami sponzorsky
vybavila nov" zrekonstruovanou školu.
Na co se tedy v pr b"hu dvou až t#í let
m žeme t"šit? Podle projektu na celoro!ní provoz areálu. Na zrekonstruované
ob!erstvení, h#išt" na plážový volejbal,
petanque, vodní tobogán, p j!ovnu bruslí.
P#ejme novému nájemci i našim ob!an m
co nejrychlejší a nejúsp"šn"jší napln"ní
tohoto zám"ru.
Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky

Změna hranic
MČ Praha-Kunratice
Údržba zelených ploch mezi rybníky
Šeberák a Olša%ák a Kunratickou spojkou ned"lá naší M' dobrou reklamu.
Tyto pozemky sice leží na území M'
Šeberov, ale chápeme, že pro jejich odlehlost od Šeberova není jejich údržba
prioritou šeberovské radnice. Ani my se
vždy vzorn" nestaráme o naše území,
které leží za Kunratickou spojkou sm"rem k Hrn!í# m. (íká se tomu, co o!i nevidí, to je nepálí. Vzhledem k t"mto skute!nostem jsme oprášili myšlenku z 90.
let 20. století a oslovili šeberovskou radnici s návrhem na zm"nu hranic našich
m"stských !ástí. Tento návrh byl p#ijat
velmi vst#ícn" a nyní geomet#i p#ipravují
jeho realizaci. Dohoda mezi radnicemi
spo!ívá ve vým"n" území metr za metr
tak, aby v"tšina hranic mezi ob"ma m"stskými !ástmi probíhala po Kunratické
spojce. Protože plocha našich pozemk
za Kunratickou spojkou je v"tší než šeberovské pozemky ležící mezi Kunratickou
spojkou a ob"ma rybníky, ponecháme si
2

!ást území vymezené Víde%skou ulicí
a Kunratickou spojkou. Jedná se pouze
o zm"nu hranic m"stských !ástí. Zm"nu
katastrálních hranic v rámci jedné obce,
což je celé Hl. m. Praha, sou!asný zákon
neumož%uje.
Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky

Nový Územní plán HMP
Dosavadní územní plán již nevyhovuje
pot#ebám m"sta a jeho obyvatel. Zajímá
vás, co se v Praze zm"ní v p#íštích letech,
kde se chystá nová výstavba, parky, tramvajové trati, silnice !i železnice? Pak máte
možnost seznámit se s novým územním
plánem (ÚP), jehož koncept Praha po více
než dvou letech dokon!ila. Na podzim nastane jedine!ná p#íležitost se s ním seznámit, pokud chcete uplatnit své p#ipomínky. Nový územní plán by mohl vstoupit
v platnost v roce 2012.
Územní plán hl. m"sta Prahy je hlavní územn" plánovací dokumentací m"sta.
Skládá se z textové a výkresové !ásti, tvo#ené souborem specializovaných map. Zabývá
se #ešením dopravy, technického vybavení
a zelen". Ur!uje polohu d ležitých staveb
ve#ejného vybavení, sportu, rekreace, bydlení a výroby. Bude platit pro dalších 10 až
15 let. Zám"rem projektant je vytvo#it podmínky pro to, aby se Praha stala atraktivním
m"stem 21. století spojujícím historickou
architekturu s moderními vlivy.

Co je cílem
nového územního plánu
● P#estavba a oživení sou!asných zanedbaných území, p#ednost rozvoje v kompaktním pásmu m"sta,

Zastupitelstvo–Úřad MČ
● p#ísná regulace rozr stání m"sta do
volné krajiny, zelený pás ve vn"jším pásmu m"sta,
● ochrana existující zelen" uvnit# m"sta,
rozvoj rekrea!ních území, nová pravidla
pro umís$ování a výstavbu výškových
budov,
● nová metodika funk!ní i prostorové
regulace, d raz na rozvoj hromadné dopravy, zejména kolejové dopravy v!etn"
železnice,
● regulace individuální dopravy,
● strategie,
● preferuje se transformace již zastav"ných území (aby se zvelebila a m"sto se
nerozr stalo do ší#ky) a rozvoj v rámci
tzv. kompaktního m"sta p#ed rozvojem do
volné krajiny,
● navrhuje se zvýšení podílu ploch zelen" na úkor orné p dy jako kompenzace
rozvoje zastav"ného území a vytvo#ení
zázemí m"sta.

Pilíře nového
územního plánu
Rozvoj v souladu s historií m sta
Praha, nejv"tší m"stská památková rezervace pod ochranou Výboru pro sv"tové kulturní d"dictví UNESCO, si chce
uchránit své vzácné d"dictví a zárove%
se modern" rozvíjet v krásné m"sto 21.
století. Nový ÚP by m"l p#isp"t k ochran" hodnot m"sta a umožnit jeho dlouhodob" udržitelný rozvoj. Praha má zájem
p#ilákat kvalitní architektonické projekty
a investice, které budou pro m"sto a jeho obyvatele svou funk!ností i estetikou
v souladu s charakterem okolní zástavby
a poskytnou Praze a jejím obyvatel m
„p#idanou hodnotu“.
Revitalizace území
Nový ÚP dává p#ednost výstavb" v již
zastav"ných lokalitách p#ed zástavbou
volných ploch. Velkou motivací pro investory v ÚP bude revitalizace ploch
v zastav"ných územích, aniž se budou
muset v ÚP provád"t zm"ny. Avšak s p#ihlédnutím ke speciÞckým podmínkám
dané lokality a vždy s ohledem na její
konkrétní využití. Na pozemku ur!eném
nap#íklad pro výrobu bude možné obecn"
vybudovat byty, obchody, školy, stavby
pro spole!enské akce, nebo volno!asové
aktivity, sport apod.
Výrazná ochrana zelen
D ležitou sou!ástí nového ÚP je
i ochrana zelen". Plán jasn" vymezuje nezastavitelná území. Vytvá#í p#edpoklady
pro vznik tzv. zeleného pásu kolem Prahy
jako vyvážení nar stající dopravy i zdroje
zlepšení ovzduší a možnosti rekreace obyvatel. V zastavitelném území budou p#ísn" stanoveny podíly zelen", požadavky
na zachování existující a realizaci nových
ploch ve#ejné parkové zelen".

Od zá#í je koncept k dispozici na www.
uppraha.cz a v Infocentru rozvoje Hlavního m"sta Prahy v Jungmannov" ulici 29.
Poté, co Magistrát hlavního m"sta Prahy
vyhlásí termín ve#ejného projednání na
ú#ední desce a webových stránkách, mohou se ke konceptu ÚP ob!ané vyjád#it
prost#ednictvím p#ipomínek a námitek.
Ty m že uplatnit každý ob!an, Ob!anské sdružení i zástupce ve#ejnosti v rámci ve#ejného projednávání tj. do 15 dn
ode dne ve#ejného projednávání. Formu
a zp sob p#edepisuje stavební zákon
(!.183/2006 Sb.)
Redakce

ÚMČ informuje
S bolavým zubem také
do Thomayerovy nemocnice
Obyvatel m Kunratic s bolavým zubem
se výrazn" uleví. Poda#ilo se obnovit Léka#skou službu první pomoci v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTNsP)
ve Víde%ské ulici. Zubní pohotovost ve
FTNsP vhodn" dopl%uje již stávající pražské zubní pohotovosti. Je v provozu ve
ve!erních hodinách pond"lí–pátek 17.30
až 22.30 hodin, b"hem víkend a svátk
pak od 7.30–22.30 hodin. Telefon 261 083
546. Zubní léka#ská služba první pomoci
sídlí v pavilonu B1 vpravo od hlavní brány. Provozuje Pragomedika.
Redakce

Doprava
Nová autobusová linka 197
Zm"ny v m"stské hromadné doprav"
platné od zá#í se týkají i nás. Linka !.
197 umož%uje p#ímé spojení Kunratic
se Smíchovským nádražím a opa!n" se
stanicí metra Chodov. Autobus !. 114

se vrací na p vodní
trasu Ka!erov–Šeberák. Linka !. 197
jezdila p vodn" po
Kunratické spojce
na Libuš a dále do
oblasti
Smíchova.
Náš požadavek byl
vést linku z Libuše
p#es Kunratice ke stanici metra Chodov.
Cht"li jsme zajistit p#ímé spojení Kunratic se sídlišt"m Flora, s poliklinikou
Šustova a v neposlední #ad" i s nákupním st#ediskem Centrum Chodov. Tuto
zm"nu zajistil na základ" našeho požadavku podnik Ropid. Zm"nu vítáme.
Výhodou je kratší interval jednotlivých
spoj oproti lince !. 114 a p#edevším
rozší#ení spojení Kunratic s jinými !ástmi Prahy. Nevýhodou sou!asného #ešení je prozatím chyb"jící provoz v sobotu
a ned"li. Naší snahou je zajistit do budoucna provoz linky 197 i v tyto dny.
Ješt" upozor%ujeme na opatrnost p#i nástupu do linky 197 ve stanici Chodov.
B"hem p#epravní špi!ky jezdí n"které
spoje pouze do stanice Volha. V jízdním
#ád" jsou ozna!eny písmenem V.
Václav Chalupa, zástupce starostky

Křižovatka ulic
Kunratice–Hrnčíře
Dne 15. zá#í 2009 v dopoledních hodinách byla uvedena do zkušebního provozu nov" instalovaná sv"telná signalizace
na k#ižovatce !. 4729 K Šeberáku–Kunratická spojka–K Labeškám.
P vodn" to m"la být k#ižovatka
okružní. Dob#e postavená a se#ízená
sv"telná k#ižovatka má (SSZ) ale v"tší
kapacitu.

Světelná signalizace křižovatky Kunratická spojka-K Labeškám již slouží (foto my).
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Sv"telná signalizace na této SSZ je #ízena tzv. dynamickými signálními plány v závislosti na údajích o obsazenosti
jednotlivých detektor . V tomto p#ípad"
je použita kombinace induk!ních smy!kových detektor zalitých v povrchu
vozovky a videodetekce, instalované na
sloupech (výložnících). Takto se v závislosti na intenzit" dopravy v jednotlivých
sm"rech zajistí optimální režim #ízení
dopravy (prodlužování nebo zkracování
intervalu zeleného a opa!n" !erveného
signálu v daných sm"rech).V no!ních
hodinách bude SSZ pracovat v režimu
tzv. celo!ervené, kdy na všech sm"rech
p#íjezd ke k#ižovatce svítí !ervené sv"tlo. P#ijížd"jící vozidlo je zaznamenáno
videodetekcí a do #ídícího po!íta!e je zaslána výzva k p#epnutí na zelenou. V p#ípad", že se ke k#ižovatce budou blížit dv"
vozidla navzájem z kolmých sm"r , je
preferován provoz na Kunratické spojce.
Tento systém je významným p#ísp"vkem ke zvýšení bezpe!nosti provozu.
V dálce #idi!em zaregistrované !ervené
sv"tlo jej nutí snížit rychlost p#i dojezdu
ke k#ižovatce, zárove% se zajistí bezpe!ný pr jezd k#ižovatkou. Signalizace byla
dodána spole!ností ELTODO dopravní
systémy s. r. o. v rámci realizace projektu
„Údržba, obnova a dodávky za#ízení pro
#ízení dopravy v Hl. m. Praze“.
František Lusk, ELTODO

Ulice K Verneráku
Ulice K Verneráku je v plném provozu
a ohlasy na provedenou rekonstrukci jsou
smíšené. P vodní stopa umož%ovala na
rovné a široké komunikaci i p#es její ne
zrovna dobrý technický stav v"tší prostor
pro rychlou jízdu. Stopa po rekonstrukci
neumož%uje #idi!i na první pohled rychlou jízdu. Díky ší#i jízdního pruhu, nov"
vytvo#eným oblouk m a zvýšeným k#ižovatkám.
Uživatelé komunikace jsou rozd"leni
na dv" skupiny. Jedni, kte#í Kunraticemi
pouze projížd"jí (pr jezdní doprava) a ti
druzí (místní doprava).
Nejvíce výtek jsme obdrželi od první
skupiny, kte#í pouze projížd"jí. Vytýkají
nám pomalý a zbyte!n" komplikovaný
pr jezd a užívání p#ednosti zprava. Na
toto téma odpovídá v tomto !ísle KZ
také paní starostka. Pravidlo pravé ruky
je snad nejstarší pravidlo užívané v doprav", v dnešní dob" s názvem p#ednost
zprava. Pozornost #idi!e p#i p#ednosti
zprava neumož%uje bezstarostnou jízdu,
musí p#izp sobit rychlost vozidla daným
okolnostem. P#ednost zprava se tak #adí
mezi zpomalující prvky. Ulice K Verneráku je místní komunikace a jako taková má sloužit p#edevším místní doprav".
Není to komunikace nad#azená jako nap#íklad Kunratická spojka.
Václav Chalupa, zástupce starostky
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●●●●●
Vážená paní starostko,
rád bych Vám pod"koval za provedenou rekonstrukci ulice K Verneráku. Jezdím tudy z Jižního M"sta již tém"# patnáct let do zam"stnání na Libuši. Stav
posledních let byl zoufalý.
Ur!it" i pro místní bydlící je celková
oprava v!etn" chodník velkým p#ínosem. Sou!asn" mne ale p#ekvapilo pár
detail , kterým jako stava# p#íliš nerozumím.
P#ednost zprava. Ulicí projede od 6
do 18 hod asi 8–10 voz /minutu v obou
sm"rech), tedy odhadem 5–7 tisíc denn". Z bo!ních ulic to nebude celkem víc
než 50 voz , tedy 1 %. Ú!elem rozlišení
hlavní-vedlejší silnice je zvýšení bezpe!nosti a plynulosti na frekventované komunikaci.
Již jsem v minulosti zažil p#ípad, kdy
zde v z zprava vyjel bez sebemenšího
p#ibrzd"ní, a za mnou nastala tém"# kolize.
Navíc. Pokud najede v z z postranní ulice, sám musí dát p#ednost voz m
v protilehlém pruhu K Verneráku, takže
p l ulice stojí a !eká. Zavedení zna!ení
hlavní ulice by na této komunikaci, a to
samoz#ejm" i na jihom"stské !ásti, bylo
velmi rozumné.
Zrcadla na hrázi rybníka jsou velmi
malá, takže v nich projížd"jící #idi! tém"#
nic nevidí. Navíc zrcadlo na kunratické
stran" (proti truhlá#ství) je zastín"no stojanem silni!ní lampy a ocelovou konstrukcí,
takže je zde zcela k ni!emu.
Kumulace zatá!ek. Naprosto nepochopitelné #ešení. (idi! musí p#i jízd" neustále m"nit sm"r, p#itom sledovat vyvýšené prahy a protijedoucí vozy, aby o n"
neškrtl.
A ješt" p#ednost zprava. Stopy od od#ených pneumatik na obrubnících sv"d!í, že n"kte#í mén" zru!ní #idi!i zde mají
problémy. Pokud bylo ú!elem udržet
rychlost 30 km/hod, tak vyvýšené prahy
a p#íkazová zna!ka by na to bohat" sta!ily. Tolik pár post#eh po prvním m"síci
provozu.
Ing. Michal !ech
●●●●●
Vážený pane "echu,
d"kuji za Váš zájem o d"ní u nás. Bohužel Vás asi nepot"ším svou odpov"dí.
Podstatou zavedených opat#ení je snaha
komplikovat pr jezd Kunraticemi natolik, aby vozidla jedoucí z Jižního M"sta na Libuš a do Mod#an, p#ípadn" obrácen", používala k cest" Kunratickou
spojku. To v naší m"stské !ásti p#isp"je
k v"tšímu klidu a bezpe!nosti. Velikost
zrcadel je malá proto, že je neustále n"kdo ni!í a my máme s jejich vým"nou
i tak nemalé náklady.
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka
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Rodiče musí vědět, kde se
děti na kolech pohybují
Jak se vyhnout úrazu a bezpe!n" si zajezdit na kole, radí rodi! m i d"tem Ji#í
Polomis z Útvaru prevence M"stské policie hlavního m"sta Prahy. „Mezi hlavní
bezpe nostní zásady samoz"ejm# pat"í
správn# nasazená p"ilba. Šedesát až sedmdesát procent desetiletých d#tí to ale
neumí. P"itom práv# špatné nasazení
p"ilby m$že dít#ti více ublížit než pomoci. Velkou roli v bezpe nosti d#tí na silnici hraje také reßexní oble ení. Reßexní
dopl%ky zvyšují viditelnost velkého i malého cyklisty. Povinná výbava kola jsou
i dv# na sob# nezávislé brzdy a p"ední
bílé sv#tlo.
Rodi e také nesmí nechávat své potomky bez dozoru. Mají pokaždé v#d#t, kde
a na jaké komunikaci se d#ti nacházejí
a zda je, nebo není bezpe ná. Pokud d#ti
z$stanou v metropoli a jsou mladší t"inácti let, nem#ly by se v$bec v silni ním
provozu pohybovat a zvolit cyklostezky.
V p"ípad#, že d#ti jezdí na kole v part#,
m#ly by jezdit v kolon#.
Do kopce rozestupy zkrátit, z kopce
prodloužit. Pokud vyrazí na výlet celá rodina, jezdí na první pozici matka. Vybírá
trasu a vede kolonu. Další jedou za sebou v bezpe ném rozestupu d#ti. Kolonu
uzavírá otec, který by m#l jet trochu více
ve vozovce, aby celou skupinu chránil.
Pokud jede s d#tmi pouze jeden rodi ,
jede až za nimi, aby m#l o jejich pozici
p"ehled.
D$ležité také je, aby maminky a tatínkové své d#ti p"ed jízdou pou ili – kudy
pojedou, co je na vozovce m$že ekat –
a vysv#lili d#tem význam nejd$ležit#jších
dopravních zna ek.”
Tereza !apková, M#stská policie

Společenská
rubrika
Pod kování farník$m z kunratické farnosti za Þnan ní dar 12944 K
pro postižené povodn#mi v Bavorov#
zasílá bavorovský fará" P. ThDr. Patrik Maturkani .
Za dar 10000 K na pomoc d#tem v Zambii d#kuje 172. skautskému
oddílu p"i &ímskokatolické farnosti
v Kunraticích P. Ji"í Šlégr, Národní
"editel Papežského misijního díla.
Pod kování za blahop"ání zasílají paní ing. Jana Burjanková,
Hana Kova"íková, Irena Líka"ová,
Eva Toißová, R$žena Vacková, Marie
Zavadilová a pánové Zden#k Anýž,
ing. Vladislav B#hal, ing. Koblížek
a Zden#k Krej ík.
Redakce

Školství

Hrajeme si anglicky (foto Alternativ CZ).

Brána jazyků otevřená
Jazykové bariéry jsou velkou p#ekážkou
zvlášt" v dnešním propojeném sv"t". Bohužel nemáme tu výhodu, že náš mate#ský
jazyk je sou!asn" sv"tovým. A tak se musíme u!it. V dnešní dob" je všeobecným
dorozumívacím jazykem angli!tina. Je
nutné s tímto jazykem za!ít co nejd#íve.
Znalosti angli!tiny jsou pro nejmladší generaci již takovým základním vzd"láním
jako !tení, psaní a po!ítání.
V p#íjemném prost#edí Mate#ského centra Domu pro Motýlky v Gol!ov" ulici se
díky spolupráci s jazykovou školou Alternativ CZ s. r. o mohou za!ít u!it již ti
nejmenší od 2 do 3,5 let v tzv. Anglické
hern". Následuje kurz pro d"ti od t#í do
p"ti let. Kurzy vedou kvaliÞkovaní rodilí mluv!í, nebo$ v tomto v"ku se nejlépe
upev%uje fonetický základ rozvoje jazykových dovedností.
Na základy získané v raném v"ku navazuje v ZŠ Praha-Kunratice „Anglická
družina“. Jde o spole!ný projekt ZŠ Kunratice a jazykové školy ALTERNATIV
CZ s. r. o. Cílem je rozvíjet komunika!ní dovednosti d"tí v anglickém jazyce od
prvního do !tvrtého ro!níku. Družina navazuje na systém výuky jazyka ve škole.
Po ukon!eném vyu!ování p#ebírá !eský
asistent d"ti od u!itel z kmenových t#íd.
Naob"dvá se s nimi a s lektorem, rodilým
mluv!ím, napl%uje program. Ten se podobá !eské školní družin". Je ale veden
v anglickém jazyce. Odpolední program
je ur!en d"tem, které by, optimáln", nem"ly mít v daný den zájmový kroužek.
„Anglická družina“ má rozvíjet jazykové
dovednosti tak, aby d"ti za!aly anglický
jazyk p#irozen" vnímat a používat.
Redakce

Kunratické mateřské
školství slaví 70 let
Historie obou mate#ských škol je bohatá. Zaslouží si pozornost a úctu všech
kunratických ob!an , kte#í se na rozvoji
t"chto škol podíleli. Výnosem Zemské
školní rady v Praze ze dne 19. srpna 1939
a Okresního školního výboru Praha-venkov ze dne 23. srpna 1939 byla v Kunraticích u Prahy z#ízena mate#ská škola,
a to pod správou místní obecné školy.
Mate#ská škola zahájila svou !innost 16.
#íjna 1939. M"la jednu t#ídu a první paní
u!itelkou byla Božena Ciglbauerová. Za!átkem školního roku 1945/46 bylo do
mate#ské školy zapsáno 27 žák , z toho
15 dívek. Prvního srpna 1946 se mate#ská
škola osamostatnila a odd"lila od obecné
školy. Správkyní školy byla ustanovena
dosavadní u!itelka Anastazia Havlí!ková-Doubková, která správu školy p#evzala
od správce obecné školy, #ídícího u!itele
Františka Tichého. Prvního b#ezna 1947
povolila Zemská školní rada z#ídit druhé
odd"lení kunratické mate#ské školy. 1. zá#í
téhož roku navšt"vovalo školu 58 d"tí. Od
15. dubna 1950 byl ve škole zahájen celodenní provoz se stravováním d"tí. Mate#ská škola se nacházela v budov" !. p. 7,
kde sídlí nyn"jší radnice. V #íjnu 1951 byly
ve škole provedeny stavební práce a roku
1955 prošla budova generální opravou.
Do mate#ské školy bylo v !ervnu 1961
zapsáno 56 d"tí. Budova m"la dv" u!ebny
a místnost pro odpo!inek. T#etí odd"lení
bylo v mate#ské škole otev#eno roku 1970.
Tím se zvýšil po!et d"tí o 20 a školu navšt"vovalo 80 d"tí. Roku 1972 se provedla
spolu s úpravami budovy p#ístavba školy.
V letech 1977–78 se kapacita mate#ské
školy zvýšila na 134 d"tí. V prvním odd"5

lení bylo 30 d"tí, ve druhém 34, ve t#etím
34. 'tvrté odd"lení, které navšt"vovalo 35
d"tí, bylo umíst"no ve dvou místnostech
bývalé Lidové školy um"ní.
Nová, druhá budova mate#ské školy pro
120 d"tí v dnešní P#edškolní ulici byla
slavnostn" otev#ena v srpnu 1980. Výstavba byla vynucena pot#ebou umístit
dalších 90 kunratických d"tí. P#ed výstavbou této nové budovy bylo ve staré, první
budov" mate#ské školy umíst"no 90 d"tí.
V roce 1991 byla stará mate#ská škola
v !. p. 7 zrušena a upravena pro pot#eby
Ú#adu M' Praha-Kunratice. Budova mate#ské školy v P#edškolní se ve školním
roce 1996/97 dostala do havarijního stavu a provoz mate#ské školy byl zahájen
pouze v omezeném rozsahu. Jedna t#ída
byla umíst"na v pavilonu základní školy
a druhá v prostorách knihovny. Provoz ve
zrekonstruované budov" byl zahájen 1.
#íjna 1998. Od 1. #íjna 2003 je místní MŠ
samostatným právním subjektem. P#eji na
záv"r kunratickému mate#skému školství
úsp"šný rozvoj i do budoucna.
Ing. Zden#k Zeman

Setkání
Do školy jsme chodili všichni. A tak se
!asto scházejí u!itelé s bývalými žáky
a vzpomínají na spole!n" prožité okamžiky. Obvyklé ale není setkat se s paní u!itelkou ze !tvrté t#ídy obecné školy po 59
letech. Jedno takové setkání nám ve svém
vypráv"ní p#ibližuje paní Hana ŠebkováLodinová. „Ve školním roce 1950/51 nastoupila na své první u itelské místo na
Obecné škole v Kunraticích mladá paní
u itelka Klára Žlabová. U ila nás, 24
žák$ ro níku 1940/41. Celou tehdejší 4.
t"ídu a polovinu t"ídy páté. Poté odešla
na mate"skou dovolenou. Naposledy jsme
se spole n# setkali asi p"ed jeden a p$l
rokem. Letos 29. ervence znovu, po 59
letech. Bylo to úžasné. Na zahrad# jedné
ze šesti spoluža ek jsme si povídaly, vzpomínaly a b#hem p"ípitku i zazpívaly. Paní
u itelka je velice duševn# ilá. Dokázala
na t"ídní fotograÞi z roku 1951 pojmenovat n#které z našich spolužák$. A to více
než po t"iceti letech práce na r$zných

Naše paní učitelka
(foto Milada Kubová).
Kunratický zpravodaj 5/2009

Školství

Čtvrtá třída 1950/51 (archiv paní Lodinové-Šebkové).
školách, kdy u ila p"evážn# první t"ídy
a setkala se s nep"eberným po tem žák$.
Na svou kunratickou tvrtou t"ídu, kterou svou u itelskou pou' zahajovala, ale
nezapomn#la. Velice nás všechny dojalo,
když záv#rem prozradila, že toto setkání je
krásnou te kou za jejím letošním osmdesátiletým životním jubileem. Paní u itelce
p"ejeme ješt# jednou hodn# zdraví a jak
jsme si navzájem slíbily, za rok na shledanou.“
Ing. Svatomír Mydlar ík

Základní umělecká škola
Folklórní soubor Hájí ek si p!ipsal další
úsp"ch. 16. srpna 2009 vystoupil po boku
sv"tových hv"zd na mezinárodním hudebním festivalu #eský Krumlov. T"leso
složené p!evážn" ze žák$ ZUŠ a pražské
konzervato!e není na mezinárodním poli

žádným nezkušeným nová kem. V roce
2007 byl u p!íležitosti 50. výro í založení
Evropské unie pozván velvyslankyní #eské republiky paní Je!ábkovou na desetidenní turné po Spojených arabských emirátech, kde krom" lidových písní z #ech,
Moravy a Slovenska vystoupil i s orchestrálním provedením slavných sv"tových
d"l klasické hudby. Arabskému publiku
p!edstavil také významné eské autory
Bed!icha Smetanu a Antonína Dvo!áka.
O rok pozd"ji, p!ed p!evzetím p!edsednictví #eské republiky v Evropské Unii, vystoupil Hájí ek v Lichtenštejnském paláci
u p!íležitosti setkání premiér$ Visegrádské ty!ky.
Tentokrát se mu dostalo pocty v podob"
pozvání na 18. ro ník mezinárodního hudebního festivalu #eský Krumlov, který

už se stal tradi ní p!ehlídkou významných
sv"tových interpret$. Na sedmi r$zných
pódiích se letos uskute nilo 21 koncert$.
Vystoupili nap!íklad americká sopranistka
Renée Fleming nebo dirigent Metropolitní
opery v New Yorku John Keenan. Z domácích interpret$ pak sopranistka Eva Urbanová i houslista Pavel Šporcl. Hájí ek
pod um"leckým vedením Ji!ího Janouška
vystoupil s ist" folklórním programem.
16. srpna 2009 vid"la zapln"ná Pivovarská zahrada v #eském Krumlov" provedení tradi ních lidových písní jako Žežuli ko, kde jsi byla, Kdybys m"la má panenko
sto ovec, Plavala husi ka a další. Nadšený
potlesk návšt"vník$ festivalu pak sklidila
p!edevším brilantní interpretace skladby
Cikánské melodie v provedení houslové
sólistky Markéty Janouškové. V Kunraticích houslistku známe ze spole ného
vystoupení s Václavem Hude kem ke Dni
matek v kv"tnu 2007 v sokolovn".
František Hluchá , !editel ZUŠ

Markéta Janoušková
(foto archiv ZUŠ).

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí
Zvítězil Ford Mustang
(omluva)

17.–20. srpna
Kinobus podruhé

V
minulém ísle KZ
4/2009 jsme
v lánku Sraz
veterán$ chybn" uvedli vít"ze sout"že o nejhez í automobil. Nestal se jím ervený Corvette z roku
1970, ale Ford Mustang rok výroby 1968
stojící na snímku vedle. Majitelem vít"zného veterána je Jan Domažlický z Kunratic.
Vít"zi se tak omlouváme za omyl. Vystavovaný automobil pochází z první generace
Ford$ Mustang, jejichž výroba byla zahájena v roce 1964. V sou asnosti se vyrábí
již generace pátá. Stejný model jako kunratický vít"z se proslavil ve Þlmu Bullit$v
p!ípad (1968) nejznám"jší honi kou ze starých as$ v ulicích San Francisca. Za volantem Mustanga tehdy sed"l slavný herec
Steve McQueen (známý jako p!edstavitel
jednoho ze Sedmi state ných). Redakce

Letos nám pojízdné letní kino Dopravního podniku hl. m. Prahy p!ipravilo od
17. do 20. srpna ty!i p!edstavení. Promítaly se Þlmy Nestyda, Tobruk, Post!ižiny
a Bobule. P!ed každým promítáním se
opakoval stejný rituál. Jakmile se za alo
smrákat, nafoukal ventilátor první kubíky
vzduchu do plátna. To se pomalu zvedalo
a vln"lo jako kobra z košíku indického za!íkáva e had$. Tma houstne, prostor hledišt" se zapl%uje. Po deváté se vše pono!í
do tmy. Autobus za íná vysílat na plátno
p!ed zámkem kouzelné paprsky. A jak vše
vid"l ze své kabiny promíta pan Václav
Pet!ík? „Kinobus zahájil sérii "ty! p!edstavení v pond#lí. Ve"erní pohoda letního
kina prvního Þlmu Nestyda byla narušena
bou!kou a výpadem elekt!iny. Promítání
muselo být bohužel ukon"eno o n#co d!íve.
Další ve"ery se po"así umoud!ilo, a tak se
Þlmy Tobruk, Post!ižiny a Bobule t#šily
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velkému zájmu divák$. Spole"ný projekt
Dopravního podniku a Þrmy Metronome
s. r. o. baví publikum pod širým nebem
v parcích, na loukách a h!ištích a dává tak
Praze ochutnat venkovskou letní pohodu.
Ovšem s mnohem v#tším komfortem. Nikdy nechybí stánek s ob"erstvením, kde si
diváci mohou dop!át od limonády až po
klobásku "i popcorn.”
Po ukon ení kunratického promítání si
mohli organizáto!i zapsat 1110 návšt"vník$. 315 divák$ zhlédlo Nestydu, 290
Tobruk, 215 Post!ižiny a 290 Bobuli.
Ing. Svatomír Mydlar"ík

6. září
Farní den
Ned"lní odpoledne 6. zá!í ožila spoleenská místnost budovy Nazaretu, p!ilehlá zahrada a Kostelní nám"stí hemžením
farník$. Od 15. hodin se konala premiéra
Farního dne. Setkání spojené se sout"žením, vzájemným popovídáním a spole -

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí
nou motlitbou na za átku i konci. Úvodní
sout"žní disciplínou byla výroba buchet.
Zde nebylo možné ur it vít"ze. Jakmile
za aly erstvé teplé buchty von"t, byly
okamžit" uklizeny do žaludk$ p!ítomných. Vyhráli tedy všichni, kdo se na realizaci pe ení podíleli. U ostatních sout"ží
to ale již probíhalo jinak. Skákání v pytli,
ch$ze po lan" se zavázanýma o ima nebo
rallye s kole kem p!ed kostelem. Také !ezání a štípání d!eva, lov divo áka, kuželky
i petanque. No a pro ty úpln" malé házení barevných plastových koulí do bedny
nebo kroužk$ na kolíky.
Po hodin" úsilí sout"žících za ínala lákat v$n" z grilování nezdravých klobásek
na zahnání zdravého hladu. Sout"že mezitím postupn" kon ily a nastal as rozdílení cen, medailí a diplom$. N"kte!í borci
jimi byli doslova ov"šeni. Celé odpoledne
se všichni dob!e bavili. V obou používaných významech tohoto slovesa. Pod"kování pat!í všem, kte!í se na zrodu a chodu odpoledne podíleli. Zapisovatel$m
u jednotlivých disciplín, obsluze grilu,
pomocník$m v kuchyni. Nesmíme také
zapomenout na autora myšlenky a realizace Farního dne Tomáše #ervinku a osv"denou tv$rkyni jednotlivých disciplín Ali
Váchalovou.
Ing. Svatomír Mydlar"ík

13. září
Pouť ke kapličce
Kapli ka Panny Marie ve Zdim"!icích
nedaleko zdi Pr$honického parku byla
vystav"na roku 1818. Pam"tníci vypráv"jí o slavných poutích, které vyhasly
po komunistickém p!evratu. Poutní mše
u kapli ky pod širou oblohou byly op"t
obnoveny v devadesátých letech a stále
rostoucí po et ú astník$ m$že být sv"dectvím pomalého návratu k tradici.
Mše jsou slouženy kn"žími z farnosti
v Kunraticích hlavn" zvláštní pé í otce
Stanislava Hrácha. Letošní poutní mše
p!ipadla na ned"li 13. zá!í. Tradi ní procesí ulicí Ke Kapli bylo nutno p!esm"rovat kv$li nové husté zástavb" v okolí. Ostatn" i tradice se m$že pon"kud
m"nit. Sešli jsme se letos na k!ižovatce
odbo ky k Vestci. Procesí áste n" prošlo po asfaltované silnici vybudované
ke golfovému h!išti. Poutník$ zpívajících mariánské písn" bylo nakonec asi
15 a zp$sobili mezi trénujícími golÞsty
úžas.
Pou& procesím je rituál, díky kterému jsme blíže t"m, co zde krá eli p!ed
v"ky. Krá eli za rozdílných okolností. Jinak oble ení, s jinými sny a jinak

Zatím po laně bez zavázaných očí (foto Pavel Janeček).
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uvažující. Hlavn" ú el cesty byl a je
stejný. Pozdravit Pannu Marii, požádat
ji o ochranu a cítit, že se i obrazn" p!ibližujeme k cíli naší cesty, k cíli, který
ješt" neznáme.
Na samotnou mši u kapli ky dorazilo
mnohem více ú astník$. Zdaleka nestaily p!ivezené lavice, a tak se zástup táhl
až mezi postavené stánky. V"tší množství lidí asi p!ilákaly i nabízené atrakce,
ale zcela jist" mezi nás zavítali i noví
obyvatelé erstv" vystav"ných dome k$
i super-dom$ v okolí. Snad práv" jim
m$že mše v p!írod" nabídnout jinou cestu životem. Cestu k životu v nad"ji, kterou lidem p!inesl Ježíš. Mše v kapli ve
Zdim"!icích jsou slouženy dvakrát ro n". Na ja!e poslední ned"li v kv"tnu a na
podzim v ned"li po 11. zá!í. Na op"tné
setkání se t"šíme v kv"tnu 2010.
Tomáš Soukup

20. září
2. ročník Kunratického
vinobraní
Ješt" než se vyhouplo nad areálem Tvrz
Kunratice zá!ijové odpolední sluní ko,
panoval všude ilý ruch. Již od 11 hodin
za ínali na druhý ro ník kunratického vinobraní p!icházet návšt"vníci. Zájem byl
hlavn" o bur ák. Moku z ervených i bílých hrozn$ skon ilo v hrdlech návšt"vník$ kolem 250 litr$. Nechyb"lo bohaté
ob erstvení, mohli jste zakoupit i sýr.
Bu' kousek z velkých kol pravého švýcarského ementálu nebo slovenský ov í
sýr. Komu se zacht"lo n" eho sladkého,
zastavil se u staro eského trdelníku nebo
stánk$ s perní ky. Vše se ale neto ilo jen
kolem pití a jídla. Ve stylových stáncích
vám nabízeli i vitráže, ru n" vyráb"né
šperky, malované kameny nebo keramiku. Nechyb"l ani doprovodný program.
Velkému zájmu se t"šil sokolník z obanského sdružení Falker, který p!ivezl
8 druh$ dravc$. Sokolník podal v pr$b"hu dne n"kolikrát zajímavý výklad,
p!edvedl letecké ukázky svých sv"!enc$
a dokonce nechal podržet state ným návšt"vník$m, hlavn" d"tem, kán" Harrisovo. Pro d"ti byla p!ichystána i balónková
show. Z dlouhých balónk$ mohly vyrobit pejska, jelena i jiné zví!átko. Byla
zde i d"tská dílni ka, ve které se dal na
hrn í!ském kruhu vyrobit hrne ek nebo
z hlíny vytvarovat výrobek podle vlastní
fantazie. Menší d"ti si s chutí zaskákaly
na trampolín". O mluvené slovo a reprodukovanou hudbu se staral DJ Tomáš.
N"kte!í z odhadovaného po tu 3000 návšt"vník$ odcházeli až v p$l deváté veer, a tak lze usuzovat, že se vinobraní
poda!ilo. A protože se o n"kolik set metr$ dále v zámeckém parku konalo zábavné odpoledne Pes a já, mohli všichni
p!ítomní užívat krásnou slune ní ned"li
dosyta.
Ing. Svatomír Mydlar"ík
Kunratický zpravodaj 5/2009
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Pes a já
Na p"kné po así má letos kunratický
zámecký park št"stí. Co se zde koná, je
vždy alespo% po ob"d" zalito sluncem.
Je odpolední ned"le 20. zá!í. Ude!ila
první hodina a do strun i kláves také
skupina Lovci mamut$ z Jarošova nad
Nežárkou. Jak již název celého odpoledne p!edur il, hlavními ú inkujícími
byli všechny možné rozm"ry a tvary
odv"kého pr$vodce lov"ka, psa. Pes
domáci (Canis lupus f. Familiaris),
poddruh vlka obecného, uzav!el s lov"kem asi p!ed 15 tisíci lety následující
dohodu: „Ty m", lov" e, budeš krmit
a já ti budu po tvém boku v"rn" sloužit.“ Jak as b"žel, vlk obecný se k!ížením m"nil. Nyní by se již nepoznal.
Mezinárodní kynologická federace
dnes uznává asi 500 plemen ps$. K tomu nutno p!i íst nep!eberné množství
sm"sí této psovité šelmy. Pestrostí psích
návšt"vník$ se vyzna ovalo i kunratické odpoledne. Byli zde psi velcí, malí,
policejní, vodící nebo i tan ící, ušlechtilí a neušlechtilí. Ti naši, kte!í jsou milováni, i ti, které nemiluje nikdo a ekají
v útulku. T!i z nich se ale dnes do kali.
Odvedli si je dom$ noví chovatelé. Samotný zví!ecí útulek p!edstavoval takovou malinkou zoologickou zahradu.
Odchytová služba M"stské policie dodala nejen pejsky a ko i ky, ale i krajty,
králíky nebo papouška. Psí odpoledne
navštívili i vzácní hosté. První nám"stek primátora Hl. m. Prahy pan Mgr.
Rudolf Blažek, patron Trojského zví!ecího útulku a velký milovník zví!at
p!evzal spole n" se zástupcem útulku
šek na 50 tis. K od Þrmy Royal Canin.
Herec Zden"k Srstka vypráv"l o zkušenostech se zví!átky domácími, !editel
ZOO Praha Petr Fejk zase odpovídal na
otázky o svých chovancích, kte!í se za
domácí milá ky p!íliš nehodí. M"stská
policie p!edstavila hlídkové a záchranné psy, svou práci p!edvedli psi vodící.
Nechyb"l ani pravidelný host kunratických akcí, Záchranná brigáda kynolog$ Praha. Záchraná!ští pejskové ukázali, jak um"jí hledat v troskách. Celé to
rojení v parku provázela hudba. Vedle
Lovc$ mamut$ zazpíval i Stanislav
Hložek. Vše dopl%ovala slovem Lucie
Ko%a!íková. A protože v Tvrzi Kunratice probíhalo sou asn" vinobraní,
procházeli sem a tam Gol ovou ulicí
davy lidí. Na záv"r p!išlo pro d"ti malé
p!ekvapení. Byl nafouknut žlutý horkovzdušný balon, balonisté naskládali
do prout"ného koše n"kolikrát po sob"
d"ti a pilot s nimi vystoupal pár metr$
nad zem. Aby cestující n"kam neulétli,
o to se postarali silní muži. P!idržovali
balon lany v p!im"!ené výšce.
Ing. Svatomír Mydlar"ík
Kunratický zpravodaj 5/2009

V Praze se dá odchytit i krajta
(foto my).
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Balon s dětmi se zvedá nad loukou
(foto ing. Jaroslav Vrba).

Uprostřed velký přítel zvířat
Mgr. Rudolf Blažek,
1.nám. primátora Hl. m. Prahy
(foto ing. Jaroslav Vrba).

Psi v Kunraticích hledali
drogy i tančili

Lucie Koňaříková „vyslýchá“ Zdeňka
Srstku v zábavném pořadu Pes a já
v parku 20. září (foto my).

Tan ící pes a ty!nohý policejní pátra drog. Oba chlupá i sklidili
u d"tského i dosp"lého publika velký
potlesk. A to rozhodn" nebylo vše, co
v ned"lním odpoledni mohli zájemci
zhlédnout. Specialisté p!edvedli ukázku technického vybavení odchytové
služby M"stské policie i st!íhání a esání ps$. Kdo cht"l, mohl si vybrat psa,
ko i ku nebo t!eba králíka z Trojského
útulku. #ty!nohého kamaráda si dom$
odvedl Tomáš Ku ma. Menší ernou
dvouletou fenku. „Fenku jsem si vybral
kv$li tomu, že je podobná naší p!edchozí, kterou jsme bohužel museli nechat uspat. Našli jsme ji p!edem na webových stránkách útulku a sem jsme si
9

pro ni p!ijeli,“ uvedl nový majitel. Než
si ubi ku p!evzal, pracovnice útulku
ji pe liv" ost!íhaly a u esaly. „Lidem
pejsky i ko"i"ky nabízíme k náhradnímu osvojení. P!i p!evzetí tady na míst#
platí stejná pravidla jako u nás v útulku,“ sd#lil František Matoušek z Trojského útulku. Svého nového pána našli
i dva další pejskové a králík. K dispozici byla také bezplatná kynologická
poradna pro ty, kte!í mají se svými psy
problémy. D#ti zaujala možnost vyst!elit si na ter" z fouka"ek, které používají
pracovníci útulku k uspání zví!at v ulicích metropole. „P#t nejlepších st!elc$
získalo ocen#ní a ostatní si odnesli odznak útulku a CD s pohádkami,“ uvedl pracovník odchytové služby Šimon
Goldmann.
Tereza %apková, M#stská policie
Kunratický zpravodaj 5/2009
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2. a 3. října
Mistrovství republiky v parku
Již tradi n" se b"hem prvního !íjnového
víkendu, letos 2. a 3., konalo 29. Mistrovství #R záchranných ps$ Svazu záchranných brigád kynolog$ #R. Po!adatelem
byla Záchranná brigáda kynolog$ Praha,
která má výcvikové st!edisko na území
Kunratic. Mezi ú astníky byli reprezentanti z celé #R. #ty!i sout"žící se kvaliÞkovali z Prahy.
Po et ú astník$ je pravidly stanoven na
20 tým$, psovod$ se psem. Deset jich postupuje automaticky z minulého ro níku
a zbývajících deset se kvaliÞkuje v pr$b"hu roku. Záštitu nad mistrovstvím #R
p!evzal primátor Hl. m. Prahy MUDr.
Pavel Bém, v jehož zastoupení ú astníky
pozdravil radní Magistrátu hl. m. Prahy
PhDr. Milan Pešák. Závodníky na území
Kunratic p!ivítala starostka ing. arch. Ivana Kabelová.
Psovodi se psy projdou b"hem závodu
t!emi disciplínami. Poslušností a dvakrát
speciálními pracemi. P!i poslušnostech
musí pes p!ekonat 10 r$zných p!ekážek.
Speciální práce simulují praktická nasazení v sutinách zbo!ených dom$. Pes se
svým psovodem musí nalézt celkem šest
subjekt$. #ty!i živé osoby a dva vzorky
mrtvého pachu. P!edem však pro n" není
známo, kolik subjekt$ je v kterém terénu.
Náro nost tohoto závodu spo ívá práv"
v systému nasazení. Nejprve hledají 30
min v prvním terénu. Následuje krátká
p!estávka a op"t nasazení po dobu 30 min
v terénu druhém. Díky tomuto systému se
velmi dob!e prov"!í fyzická a psychická
p!ipravenost a výkonnost p!i práci.
Poslušnosti probíhaly v zámeckém parku
v Kunraticích. Díky p!íznivému po así psi
p!edvád"li velmi dobré výkony. Rozhod í
posuzoval chyby v provedení jednotlivých
cvik$ velmi p!ísn". Nejlepší poslušnost

p!edvedli Josef Bohdal s fenou Greis Tichý Ruland z ústecké záchranné brigády
se svými 94 body, kte!í jen díky lepšímu
ohodnocení na prvních p!ekážkách p!edstihli Radku Poslušnou s fenou Arlen Sunny Grim (94 bod$) z pražské ZBK.
Pro speciální práce byl vybrán sutinový
terén bývalé cihelny na za átku Prokopského údolí v Hlubo epích. V sutinách se
st!ídaly haldy cihel, panel$ se zbytky d!íví, trám$, desek a velkých kus$ nábytku.
Náro nost pr$zkumu byla zvýšena tím, že
pod podstatnou ástí terénu probíhal velmi lenitý a temný sklep. A práv" tato ást
rozhodovala o kone ném po!adí, nebo&
mnoho psovod$ ztrácelo pojem o p!esn"
vymezeném ase a nestihli dokon it celý
pr$zkum. Prvních 8 tým$ p!edvedlo excelentní výkony se všemi nálezy a správným
ozna ením (hodnotí se i rozlišení mezi živým a neživým nálezem). Ostatním práv"
druhý terén p$sobil menší i v"tší problémy. V n"kolika p!ípadech pes ozna il
místo bez Þguranta. To znamenalo pro
tým ukon ení prací bez bodového ohodnocení. Nejlepší práce v sutinách p!edvedli Eva Klemšová s labradorkou Irmou
od Kala e Elijan (94 b. a 95 b.), kte!í jen
o pár bod$ p!edstihli Ivetu Katrevovou se
„zla&andou“ Boofy Krásná Lukrécia (90
b. A 92 b.). Mistrovství bylo ukon eno
ve ve erních hodinách. Vít"zové p!evzali
poháry a ocen"ní. Eva Klemšová s Irmou
od Kala e Elian ze ZBK Praha (279 b.),
p!ed Ivetou Katrevovou s Boofy Krásná
Lukrécia ze ZBK Ústeckého kraje (271
b.) a Lucií Zabovou s k!ížencem Maggie
ze ZBK Libereckého kraje (269 b.).
B"hem páte ního poledne došlo ke z!ícení ásti domu v Praze 1, Soukenické ulici. Vzhledem k tomu, že mezi závodníky
byli p!ítomni i atestovaní psovodi MV#R
pro vyhledávání v sutinách, museli organizáto!i a závodníci p!izp$sobit program
situaci. N"kolik psovod$ se psy bylo ve-

litelem zásahu v Soukenické povoláno
ke spolupráci p!i vyhledávání poh!ešovaných.
Bronislav P!ibyl

4. a 5. října
Výstava hub a jiřinek
Dny se již povážliv" zkrátily a podzim
nastoupil svou vládu. Tak jako již n"kolikrát v letech minulých ožila zasedací
sí% radnice barvami kv"tin a v$ní hub.
Od ned"lního odpoledne 4. do podve era pond"lí 5. !íjna. Houba!i se letos v suchých Kunraticích ze svých úlovk$ p!íliš neradovali. Mohli se ale díky len$m
#eské mykologické spole nosti, v ele
s pány ing. Ji!ím Baierem a Josefem Sukem, pou it a v duši závid"t jejich úlovky.
Na stolech se p!edstavilo 150 druh$ hub
v r$zných velikostech. B"hem dvou dn$
je v"tšinou nasbírali sami organizáto!i.
V oblasti Mladé Vožice a M"lníka. Nejvzácn"jším úlovkem byla #ir$vka celerová, nejv"tšími Krásnoporky žemli ka
a mlyná!ka s pyšnými klobouky. Na pana
Suka prozradíme, že mu nejvíce chutná
syrovinka. Ostatním pán$m mykolog$m
zase jiné druhy a tak se v tom vyznejte.
#lov"k se letos jako každým rokem musel zastyd"t nad svoji neznalostí pestré
a poživatelné nabídky našich les$. Platí
ovšem stále opakovaná a nedodržovaná
pravda. Lépe nést z lesa dva kousky hub,
které bezpe n" známe, než plný košík barevných krasavc$, na nichž si pochutnáme
v život" pouze jednou.
Na ji!iny a houby se p!išly podívat i d"ti
z mate!ské školy a jejich starší kamarádi
ze základky. Kdo se zastavil v ned"li odpoledne, mohl ochutnat i houbovku z dílny paní šéfové Kunratic.
Nad tácky s houbami se po oba dny sklán"lo v etných vázách na padesát druh$ ji!in p"stitelky paní Jany #ermákové z #eelic na M"lnicku. Velikým barevným
kv"t$m vévodily nejvzácn"jší odr$dy Brig

Výstava v zasedačce radnice, na snímku mykolog pan Suk, první zprava (foto Ing. Jaroslav Vrba).
Kunratický zpravodaj 5/2009
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Star a Tartan. Samoz!ejm" se diskutovalo
s vystavovateli jak o ji!inách, tak i o houbách. Kdo p!išel, nebyl zklamán.
Ing. Svatomír Mydlar"ík

6. října
Běh parkem
Tak jako již po mnohá léta p!edtím svolal Sokol Kunratice „ke kope ku“ v rohu
parku rodi e s d"tmi. Tentokrát v úterní
podve er 6. !íjna. Ude!il p!edepsaný as
za átku p$l páté odpoledne a paní P"tníková se pokusila sd"lit mocným hlasem
z nejvyššího bodu hory pokyny. Sout"žící
rozd"lení skupin se poté dali do pohybu.
Dosp"lí i vyšší než jeden metr musí hled"t
pozorn" dol$, nebo& se zde hemžila spousta mali kých lidi ek. „Z dnešních p!ihlížejících v ko árcích se stanou závodníci
a jejich místa mnohde zaujmou noví sourozenci.“ Tak jsme v"štili (prognózovali)
vloni. Malí závodníci z lo%ských ko árk$
již state n" sout"žili a jejich místo zaujali
jiní. Sout"že skon ily asi po hodin". Nastal as zapálit sví ku do lampionu. Pro
n"které d"ti se sice pom"r ty ky s lampionem k vlastní velikosti velice blížil 1:1,

ale to se, jako obvykle, v krátkém ase
rychle zm"ní. V n"kterých p!ípadech bylo
moud!ejší ohýnek uvnit! lampionu uhasit
a nechat potomka táhnout sv"telný zdroj
za sebou jako vozík.
Cestou na zahradu sokolovny se zaalo rychle smrákat a tak to p!ipomínalo
st"hování KaraÞátových Brou k$. Dob!e

posloužila jako šatna pro svítící lampiony hromada písku u vchodu na zahradu.
Sta ilo zapíchnout ty ku a po zasloužené
konzumaci ope eného bu!ta z rukou pán"
Zounkových si z písku svítící lampion
op"t vyzvednout. P!edtím ale pod"kovat
všem organizátor$m za hezký podve er.
Ing. Svatomír Mydlar"ík

Lampionová šatna (foto my).

Kulturní a společenské akce – pozvánka
7. listopadu
Den seniorů
Letošní koncert ke dni senior$ v sobotu 7. listopadu od 16 hodin p!ivede do
tradi ní kunratické koncertní sín" v sokolovn" mezinárodní ú astníky. Díky
ZUŠ Kunratice-Flora vystoupí folklorní soubory Društvo veterana folklora
Spomenar ze Srbska, Umjetni ki centar z #erné Hory a KUD Savo Mandi(
Bosna a Hercegovina. Zveme všechny,
kte!í mají rádi jižanský naturel, krásnou
muziku a cht"jí si vychutnat atmosféru
jižního mo!e.

8. listopadu
76. Velká kunratická
V ned"li 8. listopadu 2009 se koná
u kunratického Dolnomlýnského rybníka
již 76. Velká kunratická. Celkový po et
ú astník$ závodu je omezen na 3400, poet b"žc$ p!es Hrádek na 1950. V p!ípad"
pot!eby si po!adatelé vyhrazují možnost

omezení po tu p!ihlášek v jednotlivých
kategoriích. Podrobnosti o organizaci závodu viz www.velkakunraticka.cz .

12. prosince
… v sokolovně

Mikulášové v Kunraticích
6. prosince
… na faře

Sokolská Mikulášská se koná v sobotu 12.
prosince od 15 hodin jako ve!ejná cvi ební hodina. Vystoupí všechny oddíly Sokola.
Mikuláš se dostaví asi v 17 hodin. P!ezutí
s sebou. Jsou p!ipraveny i tašky na boty.

V ned"li dopoledne od 10, 30 hodin
eká na všechny d"ti ve spole enském
sále Nazaretu mikulášské posezení. Spojené s divadlem, hrami, sout"žením a samoz!ejm" nezbytným Svatým Mikulášem
s doprovodem.

13. prosince
Koncert v kostele
V ned"li 13. prosince se koná od 15 hodin
v kostele Svatého Jakuba Staršího koncert.

Klub přátel umění
Klub p!átel um"ní v Ústavu sociálních služeb v Podolské ulici 31, Praha 4-Podolí po!ádá každý druhý tvrtek v m"síci od 15. hodin koncerty vážné hudby. 11. listopadu je na
programu Druhý klavírní koncert Antonína Dvo!áka v provedení Dr. Gérarda Langera,
26. 11. p!ednese operní zp"vák Jakub Pustina písn" a árie z oper. Letošní koncertování
uzav!ou prosincové tvrtky. 3. prosince vyslechneme klavírní koncert z díla Antonína
Dvo!áka a 17. 12. p!edváno ní koncert dív ího p"veckého souboru Dulcia carmina.
Zm"na programu je v nutných p!ípadech vyhrazena.
Ing. Dr. Miloš Zást#ra

Zajímavosti
Kunratičtí skauti
Mladý hlasatel
Zalistujme op"t ve
vzpomínkách Františka Ebra (1932–1997),
které se v"nují skautskému hnutí v Kunraticích koncem t!icátých
let a v dob" války.

Veliký vliv na celou naši generaci m#l
"asopis Mladý hlasatel. P!edevším jsme si
oblíbili p!íb#hy Rychlých šíp$, které byly
pro nás vzorem ušlechtilosti, "estnosti a kamarádství. Záporné vlastnosti p!edstavovalo Bratrstvo ko"i"í pracky, proti kterému
Rychlé šípy vedly boj. Autorem byl spisovatel a skautský vedoucí Jaroslav Foglar. Jeho
knihy jsme p!ímo hltali. Naší klukovskou
biblí se stala kniha Hoši od Bob!í !eky. Pod11

le Mladého hlasatele jsme si organizovali
sv$j klukovský život, pro který jsme tam nacházeli mnoho nám#t$. Pozd#ji byl "asopis
zakázán, ale my jsme si "ísla schovávali
a i potom jsme tedy m#li kde "erpat a "ím
se !ídit. Ješt# když "asopis existoval, vyzval
Foglar "tená!e, aby se zakládaly "tená!ské
kluby Mladého hlasatele. Byla to úžasná
v#c. Na naši výchovu k samostatnosti m#ly
velký vliv. Klub byl založen tehdy, když n#Kunratický zpravodaj 5/2009

Zajímavosti
kolik kluk$ nebo dívek se dalo dohromady
a poslalo do redakce Mladého hlasatele
p!ihlášku. Uvedli tam jmenný seznam "len$,
datum narození, jaký bude mít klub název
a z redakce obdrželi registra"ní "íslo a legitimaci pro každého "lena. Do t#chto legitimací jsme si pak vylepovali známky, které
byly otiskovány v každém "ísle Mladého
hlasatele. Každý klub si zvolil svého vedoucího (u nás to byl Jirka Ron), dále kroniká!e
a pokladníka a "innost mohla za"ít. Základem klubové "innosti byl lov bob!ík$. Byly
to takové zkoušky, kdy uchaze" m#l prokázat
ur"ité fyzické, ale i charakterové vlastnosti,
dále sebekáze i sebeovládání. Touhou každého takového klubu bylo mít svou klubovnu. Díky pochopení naší paní domácí jsme
si v jejím altánu na zahrad# klubovnu za!ídili. A když jsme ve"er zapálili petrolejku
a zahájili svoje sch$zky, bylo to moc p#kné.
Naším vzorem a ideálem byly Rychlé šípy,
kterým jsme se cht#li svým chováním p!iblížit. Znamenalo to být kamarádský, "estný,
zachovávat úctu jeden k druhému, odmítat
násilné "iny "i projevy hrubosti.
S fará!em Muškou jsme za války chodili
každou ned#li na výlety, které organizoval
pro katolickou mládež. Když se válka p!ehoupla do druhé poloviny a n#mecké úsp#chy se vytrácely, za"ali okupanti omezovat
již tak oklešt#nou "innost. Necht#li p!ipustit
shromaž&ování lidí. Došlo i na fará!e Mušku. Byl podez!elý z tajného organizování
mládeže. Kladli mu za vinu, že na fa!e vede
oddíl katolických skaut$. Žádnou vinu mu
neprokázali, ale ned#lní výlety již organizovat nesm#l.
Ing. Svatomír Mydlar ík

I p!es nep!íze% po así mohli ú astníci
oprášit skautské dovednosti v etapové
h!e. Její „básnická“ ást v podání Báry
Haškové a Ir i Birdové shrnula skautské
vzpomínky nejlépe:
Každé ráno v potoce
krotíme své emoce.
Na tábo!e v Zátoce
kde bahno st!íká vysoce.
Po ob"d" dáme dvacet
do snu chci se vždycky vracet.
Jako d!evo spím
o p!átelství sním.
Iva Jane ková

Obrázky
z minulosti Kunratic (1)
Otevíráme nepravidelnou rubriku Obrázky z minulosti Kunratic. Jsou to dokumenty, které nás zavedou do historie, kdy
naši p!edci žili a chodili po Kunraticích
tak, jako žijeme a chodíme my dnes a naši
potomci budou žít a chodit v budoucnosti.
Zve!ejn"ná fotograÞe slavnostního odha-

Skautský tábor Modrá zátoka
slaví 20 let
Jako každý rok v ervenci i letos vyrazili kunrati tí skauti na sv$j letní tábor
u obce Šimanov na Šumav". Tábor letošní byl výjime ný speciální víkendovou
akcí na svém konci. 17.–19. ervence
se tady sešli krom" stávajících len$
kunratických skautských oddíl$ i lenové bývalí. Tábor Modrá zátoka se totiž
konal už podvacáté a kunrati tí skauti se rozhodli spole n" zavzpomínat na
známá místa, dávné zážitky a kamarády
z bývalých družin. P!estože víkendovou
akci v Šimanov" kazilo velmi nep!íznivé
po así, zú astnilo se p!es 50 lidí všech
v"kových kategorií a Modrou zátoku si
tak užívali nejen skauti-babi ky a d"de kové, ale i nejmenší skautské ratolesti
v etn" jedenáctim"sí ního Šimona Brodila. Bývalí kunrati tí lenové se t"šili na
setkání s lidmi, které asto i léta nevid"li,
ale p!edevším na známé místo v p!írod",
spaní ve stanu a atmosféru táborového života. Starší lenové ocenili „zlepšováky“
jako stanové umývárky a „vodovod“ u táborových latrín. Nechyb"l nástup v krojích, vzty ování státní vlajky a skautská
hymna, táborák s kytarou ani adrenalinová jízda na lan".
Kunratický zpravodaj 5/2009
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lování pomníku TGM pochází z archivu
paní Císa!íkové. A jak byla událost tehdy
zaznamenána? „Dne 11. zá!í 1938 odpoledne konána slavnost odhalení pomníku
prezidenta Osvoboditele T. G.. Masaryka.
Na silnici od Zelených domk$ se!adil se
velkolepý pr$vod, v n"mž za zvuk$ hudby
krá elo za státní vlajkou a prapory žactvo
zdejších škol, na ež za Obecním zastupitelstvem následovaly krojované spolky
(Sokoli, legioná!i, hasi i). Pr$vod došel na
Masarykovo nám"stí (nyní Nám"stí prezidenta Masaryka), kde po uvítání starostou
obce Josefem Petrem promluvil o prezidentu Masarykovi profesor Žípek z Prahy.
Za jeho !e i odhalen pomník, jehož okolí
bylo vkusn" upraveno pé í místního Sdružení zahrádká!$. Slavnost, které se zú astnilo mnoho ob anstva zdejšího i okolního,
ukon ena zahráním státní hymny.“ Uplynulo jen n"kolik dní a Masarykovo #eskoslovensko p!estalo existovat. Pohnutý
osud m"la i socha TGM v Kunraticích. Na
stejném míst" se odhalovala t!ikrát.
Ing. Svatomír Mydlar ík

Inzerce
Instalatérské a topenářské práce

Zahradnické práce – údržba zeleně

Pavel Ptáček

Kácení a prořezy rizikových stromů prováděné i horolezeckou
technikou, likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví,
zakládání trávníků a pokládka travních koberců,
sekání a provzdušňování travnatých ploch, stříhání živých
plotů, úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků, sběr
a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů, automatické závlahové
systémy, návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad.

tel.: 241 764 591 mobil: 728 783 265

Jan Rakovec
Obklad, dlažba, zednické a malířské práce, bytová jádra,
rekonstrukce bytů a koupelen, drobné práce.
Tel: 608 709 716 přes den 267 913 922 19:00-21:00

Eduard Pacák

www.rakovec.cz

mobil: 605 789 346

Baby Partner-SM Group s.r.o.
velkoobchod s kojeneckým zbožím

HLEDÁ
brigádnice na výpomoc do svého skladu.

Adresa : K Šeberáku
180/1Praha-4, Kunratice.
Tel.: 608 774 462
e-mail: eva.szipkova@
babypartner.cz

Advokátka
JUDr. Eva Brown
právo občanské a rodinné, rozvody,
smlouvy, byty, nemovitosti, úschovy

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

PŘIJÍMÁME HOLKY I KLUKY NA FLORBAL !!!
Baví tě florbal, chceš dávat v útoku
góly nebo jim bránit v obraně?
Chcete se stát součástí party
v některém z našich týmů?
Špičkový oddíl má pro tebe řešení.

www.florbalchodov.cz

HLEDÁ BUDOUCÍ HVĚZDY
PRO SVÉ EXTRALIGOVÉ TÝMY!
ODDÍL TJ JM CHODOV
pořádá od září nábor hráčů a hráček
do věkových kategorií

JUNIORKY (ročníky 1990-1991)
DOROSTENKY (ročníky 1992-1994)
ŽÁKYNĚ (ročníky 1995 a mladší)
ELÉVOVÉ (ročníky 1998 a 1999)
PŘÍPRAVKA (ročníky 2000 a mladší)
Co si vzít s sebou? Stačí sportovní obuv
a oblečení. O vše ostatní se postaráme.

Nábory dívek probíhají každé pondělí
od 17 hod v hale ZŠ Květnového vítězství,
Květnového vítězství 57, Praha- 4.

Nábory chlapců probíhají každý pátek
od 17 hod v hale TJ JM Chodov,
Mírového hnutí 2137, Praha 4.

Michael Kříž, tel. 606 169 733,
e-mail: michael.kriz@praha4.cz

Michal Cvrk, tel. 724 964 420,
e-mail: mcvrk@centrum.cz

Jazyková výuka
s rodilým mluvčím.
Angličtina, němčina, francouzština,
italština, ruština, čeština pro cizince
Nabízíme výuku jazyků u Vás
doma, ve ﬁrmě, ve školce, základní
škole i mateřském centru.
Dále jazykové kurzy v zahraničí,
tlumočení a překlady.
Novinka od října 2009
Kurzy angličtiny
pro dospělé i děti
v Kunraticích v Mateřském centru
Dům pro Motýlky v Golčově ulici.
Anglická herna pro děti 2-3 roky
Výuka dětí od 3-17 let
Dospělí: falešní začátečníci,
mírně a středně pokročilí
Hlídání dětí u Vás doma
rodilým mluvčím.
Možnost zakoupení dárkových
poukázek na kurzy
pro Vaše blízké.
ALTERNATIV CZ s.r.o.
Jazyková škola
Hněvkovská 36, Praha-4
mobil: 602 450 773, 605 287 809

Kurzy pro mládež a dospělé
sleva 400,- Kč
lenka.klofacova@moris.cz,
info@alter-nativ.cz
www.alter-nativ.cz

PŘÍMÝ ZÁJEMCE

Amatérský smíšený pěvecký sbor

koupí v Kunraticích pozemek nebo dům.
Rychlé a solidní jednání, ev. provize za zprostředkování.
e-mail: engil@seznam.cz, mobil: 602 325 428

v Šeberově přijímá nové zájemce.
Znalost not není podmínkou, ale trochu hudebního
sluchu je nutností.
Repertoárem jsou křesťanské písně různých období
i černošské spirituály.

ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN PRO KAŽDÉHO
V sobotu 28. 11. 2009
se koná již 7. ročník
„kunratických dílen“.

Kontakt: 723 986 545

www.kvetinybabeta.cz
mobil 603 791 609

pevec.sbor@seznam.cz
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Nabídka více než 20 služeb na 120 m2…
Ke každému ošetření káva, čaj nebo voda ZDARMA.
Nové relaxační a anticelulidní balíčky!
PROGRAMY FORMOVÁNÍ POSTAVY
Zeštíhlení, zpevnění, detoxikace, zbavte se celulidy!
• lipolýza a aktivní gymnastika
• podtlakové techniky
V ÝHOD
NÉ B
• lymfodrenáže
od 390 ALÍČK Y
0 Kč!
• skořicové a bahenní zábaly
• sauna oblek - detoxikace

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOSMETIKA, DEPILACE, PARAFÍN
MANIKÚRA, GELOVÉ NEHTY, LÁZEŇSKÁ MANIKÚRA
PEDIKÚRA, SPA PEDIKÚRA, ZÁBALY NOHOU
GALVANICKÁ ŽEHLIČKA – ANALÝYA PLETI, ČIŠTĚNÍ
PLETI – PROTI VRÁSKÁM…
CHEMICKÝ PEELING – PROTI AKNE, PIGMENTOVÝM
SKVRNÁM
KADEŘNICKÉ SLUŽBY, PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ
SOLÁRIUM ERGOLINE – NOVÉ TRUBICE! – vyhovuje
směrnice EU!
SAMOOPALOVACÍ NÁSTŘIK – opálení již za 10 minut
SLAVNOSTNÍ LÍČENÍ A ÚČESY, SVATEBNÍ BALÍČKY
BĚLENÍ ZUBŮ – zářivý úsměv za 15 min

RELAXAČNÍ PROCEDURY
• čokoládové masáže a zábaly
• zábaly z řas a rašeliny
• Slim and Sculp masáže
• klasické masáže – nové balíčky 10+1 zdarma
• infrasauna
• lymfodrenáž obličeje
• masáž plosek nohou – NOVINKA!

NOVINKY:
• TRVALÁ DEPILACE IPL – depilace tmavých, šedivých i SVĚTLÝCH CHLOUPKŮ.
trvalý efekt, bezpečné a pohodlné ošetření, mimořádné výsledky již při
3–6 opakováních
• FOTOOMLAZENÍ – dopřejte své pleti oživení, výsledek již při prvním ošetření
• VIBRAČNÍ DESKA PULSTRAINER – světová novinka, 15 minut cvičení se rovná
lekci v posilovně
• KERATINIZACE VLASŮ – regenerační metoda pro poškozené a lámavé vlasy
Více informací na www.bodycalm.cz!
Otevírací doba:
PO – PÁ 9:00-21:00, SO 10:00 – 14:00
NE dle objednávek
K Borovíčku 1, 148 00 Praha 4- Kunratice
Tel.: 774 980 400, 608 040 015

DÁRKOVÉ POUKAZY… ke každému poukazu
nad 2000 Kč nyní DÁREK ZDARMA!

Kunratický zpravodaj 5/2009
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Kanalizační přípojky
(revizní šachta, přepojení, zemní práce, doklady) od 25 000 Kč
Zemní a stavební práce, základy objektů, izolované jímky, bazény, izolace
spodní části staveb, sanační omítky, zateplovací systémy, fasádní nátěry.

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

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

NOVĚ OTEVŘENO
VELKOOBCHOD, VZORKOVÁ PRODEJNA, OUTLET

Body, trička, ponožky, teplákové kalhoty

nosítka, lehátka, nočníky

B A BY / J U N I O R

plyšové hračky

kojenecké oblečení, dupačky, soupravy

multifunkční tašky na kočárky

PO
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pláštěnky, gumáky, bryndáky
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VY SE PTÁTE
A MY VÁM RÁDI ODPOVÍDÁME
NA VŠE KOLEM BAREV,
LAKŮ, LAZUR, STĚREK, OMÍTEK
A ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ.
Odpovídá Ing. Petr Levora,
AAA BARVY PRAHA s.r.o.,
Vídeňská 1277, Praha 4-Kunratice
tel.: 244 401 664, 775 556 577
www.aaabarvypraha.cz
Potřebujeme natřít podbití střechy, doporučíte nám vhodný nátěr ?
Na podbití střechy je vhodný syntetický tixotropní lazurovací lak Lusonol S1025 výrobce COLORLAK s novou recepturou
pro exteriérové a interiérové použití.
Je barevně stálý, chrání dřevo proti povětrnostním vlivům, proti UV záření, zachovává charakteristickou kresbu dřeva
a barevně ji zvýrazňuje. Pro venkovní použití je nezbytné dřevo napustit napouštědlem proti biologickým škůdcům,
např. Fungistop S 1031. Pokud se jedná o nové podbití, je vhodné natřít dřevo napouštědlem před montáží.

Máme starší vápennou omítku. Jakou nám doporučujete fasádní barvu ?
Pokud je povrch suchý a stěny jsou bez vnitřní vlhkosti je vhodná hladká disperzní barva Fasax výrobce EKOLAK,
která je určena na všechny typy fasád. Je odolná vůči povětrnostním vlivům, otěru za sucha i za mokra.
Vytváří vodoodpudivý a světlostálý povlak. Cena je velice příznivá, bílá barva vychází ﬁrmu pod 15Kč/m² bez DPH.
Optimální teplota pro nanášení fasádních barev je + 5°C až + 25°C.
Pod Fasax pro sjednocení savosti a zpevnění starší omítky použijte Ekopen, hloubkový disperzní penetrační nátěr.
Je určen k přímé aplikaci, neředí se.

+420/ 602 322 120
www.azta.cz
Rodinné domy Na Lhotech, Praha 4, k dlouhodobému pronájmu, vysoký komfort bydlení
Komplex funkcionalistických vil v p!ímém kontaktu Kunratického lesa, veškerá ob#anská vybavenost, d"tské h!išt", školky, školy.
Metro a OC Chodov 7 min. p"šky. Nadstandartní vybavení alarm, kuchyn" Maxx, spot!ebi#e Miele atd....

Na H!ebenkách, Praha 5, exkluzivní apartmány k dlouhodobému pronájmu

Prodej luxusního bytu PRAHA 3, Jarov, OV, 3+1, garáž, alarm, p!edokenní rolety
Prostorná garáž,
bezpe#nostní dve!e, trezor,
kamerový systém,
vestav"né sk!ín",
hydromasážní vana,
vybavení italským
nábytkem.
TRAM, BUS, METRO.

P!ímo v objektu Þtness,
sauna, krytý bazén,
squash, zahrada,
d"tský koutek.
Vše trvale st!eženo.

Pronájem, prodej, právní servis, realizace interiér ...
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