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Areál pro seniory Zátiší na Floře bude dokončen v 1. pololetí 2013 (foto P. Hilmarová).

Slovo starostky
Váení 7tenáUi,
v dnením pUíspEvku se nejprve
vrátím ke dvEma
témat]m z minula.

Změna
v MHD
Tímto bodem týkajícím se plánované zmEny trasy autobusu 7. 293 tak, !e
by mEl jezdit ulicí K Verneráku, jsem se
zabývala v minulém i pUedminulém 7ísle
KZ. Na základE vaich 7etných kritických
pUipomínek jsme se dohodli s Ueditelem
Þrmy ROPID, která organizuje pra!skou
hromadnou dopravu, !e se zmEna trasy
uvedeného autobusu prozatím odlo!í.
Nejprve se vrátíme k rekonstrukci druhé
7ásti ulice K Verneráku od hráze smErem
k ulici U Kunratického lesa a teprve pokud se podaUí touto rekonstrukcí dosáhnout nEjakého podstatného sní!ení frekvence dopravy v ulici, vrátíme se k otázce
zmEny trasy autobusu 7. 293. V !ádném
pUípadE se nebude jednat o nEjaké snadné
nebo rychlé Ueení, proto!e v ulici je tUeba
nejprve vyUeit ur7ité majetkové problémy v oblasti hráze a ani hledání opatUení, která by umo!nila pr]jezd rezident]m
a znemo!Oovala pr]jezd tranzitní dopravy,
nebude snadné.

Polyfunkční dům
V minulém 7ísle jsem pomErnE podrobnE popsala celý problém, tak!e dnes
se zmíním jen o tom, co se do této doby
událo nového. Magistrát i zástupci HMP
v podstatE odmítli !ádost naí mEstské
7ásti i ob7an] podepsaných pod peticí,
aby znovu projednali míru vyu!itelnos-

ti pUedmEtného území, a investor doplnil
svoji !ádost o územní rozhodnutí o ur7ité
údaje z hlediska M6 nepodstatné. Nyní
se o7ekává rozhodnutí stavebního úUadu
o tom, zda !ádosti o umístEní polyfunk7ního domu vyhoví, 7i nevyhoví.

Areál SK Slovan Kunratice
V areálu probEhla kontrolní prohlídka
stavebního úUadu, evidentnE iniciovaná
nEkterým z jeho "fanouk]# a nepUíjemná v tom smyslu, !e se nedochovala !ádná rozhodnutí o povolení nebo kolaudaci
areálu. Ze strany mEstské 7ásti, jako!to
majitele objektu, byly pUedlo!eny vekeré existující doklady. VyjádUení, pasportizace objektu, se o7ekává do konce
roku. Ve stejném termínu by mEstská 7ást
chtEla v areálu zUídit bleskosvod a pUípojku splakové kanalizace. Podle výsledku
kontrolní prohlídky není dle názoru M6
!ádný d]vod k obavám o budoucnost fotbalového areálu.

Technická vybavenost,
ulice U Rakovky
Jako první byla v rámci poslední etapy
stavby splakové kanalizace dokon7ena
gravita7ní kanalizace v ulici U Rakovky. Tam ji! také dolo k úpravE vozovky. Vzhledem ke slo!ité dopravní situaci
v ulici se podaUilo dosáhnout toho, !e byla
nejen upravena rýha po kanaliza7ním Uadu,
ale i celá íUe vozovky. M6 navíc uvolnila
1,3 mil. K7 na vybudování jednostranného mlatového chodníku a fyzických zábran mezi vozovkou a chodníkem, aby se
zvýila bezpe7nost chodc]. Nyní se jedná
o kvalitE úpravy vozovek ulic v lokalitE
na Betáni. Hornická, Hutnická, ValcíUská
a JeUábnická nemEly sice odpovídající povrch ji! pUed pokládkou splakové kanali-

zace, ale ve srovnání s ulicí U Rakovky je
zde automobilový provoz pUece jen mírnEjí. Ur7itou pochybnost máme o tom,
zda ve výe jmenované oblasti bude kolaudace splakové kanalizace provedena
jetE letos, i kdy! nás o tom investor, tj.
Odbor mEstského investora zastoupený
Þrmou ZAVOS, uji[uje. V ka!dém pUípadE zajistíme doru7ení informace týkající
se kolaudace vem dot7eným ob7an]m
pUed koncem tohoto roku.

Urbanistická studie
Kunratice-jih
Vzhledem k tomu, !e si 7lenové naeho
zastupitelstva vymínili jetE ur7ité úpravy
studie a tím se práce na studii posunuly
do prázdninového období, kdy projektanti
7erpali své dovolené, dolo ke skluzu termínu dokon7ení. V této chvíli není jetE
znám pUesný termín jejího dokon7ení do
podoby, která bude prezentována naí veUejnosti. PUedpokládám, !e to bude nEkdy
za7átkem listopadu s termínem prezentace
ve druhé polovinE listopadu. Proto prosím
vechny, kteUí mají o studii zájem, aby
sledovali vývEsky a nae webové stránky,
kde bude termín prezentace uveden.

Chodník při ulici
U Kunratického lesa
Jak jsem informovala ji! dUíve, práce na
chodníku se komplikují tím, !e se provádEjí sou7asnE s protihlukovou zdí pUilehlé obytné zástavby a je tUeba obE stavby
koordinovat. V trase chodníku se navíc
nachází velké mno!ství r]zných kabel],
které bylo tUeba identiÞkovat a pUekládat.
Prosíme proto vechny, kteUí potUebují
chodník nutnE vyu!ívat, aby mEli jetE nEjakou krátkou dobu strpení.
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Zastupitelstvo–Úřad MČ
(Uvádíme pouze vybraná usnesení zastupitelstva, podrobnEjí informace na www.
praha-kunratice.cz.)

8. zasedání 29. 8. 2011
Zastupitelstvo schvaluje
zmEnu rozpo7tu 7. 9.
Zvýení o 6145,10 tis. K7, tj. o vrácenou daO z pUíjmu hospodáUské 7innosti za
rok 2010 a Þnancování stavebních úprav
objektu SK Slovan, stavebních úprav komunikace U Rakovky a opravy vodote7e
v ulici K Jelenám.
●

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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Příjem: 6 145,10 tis. Kč.
Výdaje:
SK Slovan

600 tis. Kč

Silnice U Rakovky

1 251 tis. Kč

Opravy vodoteče K Jelenám
58 tis. Kč
Nespeciﬁkované rezervy:
4 236,10 tis. Kč
● úpravu rozpo7tu 7. 8.
PUesun 104 tis. K7 (z rezerv rozpo7tu na pUíspEvky organizacím 7inným
v Kunraticích) pro OS Prosaz podle
d]vodové zprávy. Sni!uje se polo!ka nespeciÞkované rezervy $ 104 tis.
K7. PUesouvá se na ostatní neinvesti7ní
transfery neziskovým a podobným organizacím + 104 tis. K7.
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ProstUedky budou poskytovány mEsí7nE
ve výi 26 tis. K7 po dobu 7tyU mEsíc], tj.
do 31. 12. 2011, pokud MHMP nezajistí
náhradní Ueení ze svých zdroj].
Redakce

Slovo zastupitelů
Je to u! témEU rok, co jsme byli pUedevím díky Vaim hlas]m zvoleni do zastupitelstva mEstské 7ásti Praha-Kunratice. Bylo to období nelehké, proto!e
jsme se jako nová7ci na radnici museli
zorientovat, mnohému nau7it a pochopit chod a procesní Uád zdejího úUadu.
Celou tu dobu jsme se ovem sna!ili
pUináet i vlastní podnEty a hájit zájmy
Vás ob7an], tak jak jsme slíbili pUed loOskými volbami. Týká se to celé Uady problematických témat, jako je sestavování
a schvalování rozpo7tu obce, rozlo!ení
a pUedevím ú7elnosti investic radnice,
údr!by zelenE a zimní údr!by komuni-

Zastupitelstvo–Úřad MČ
kací, transparentnosti výbErových Uízení,
bezpe7nosti a 7innosti mEstské policie,
dopravy v obci a v neposlední UadE i 7elení tlaku ze strany developer] a r]zných !zájmových" skupin, sna#ících se
prosadit kontroverzní stavby ($eberák
a Ogopogo, bytový d]m VídeOská atd.)
na území Kunratic bez ohledu na zájmy
ob7an]. Ne v#dy jsme s vedením obce ve
shodE, ne v#dy se v%e daUí prosadit, neb
v jedenácti7lenném zastupitelstvu máme
pouze tUi hlasy, ale doufáme, #e jsme
schopni plnit alespoO funkci jazý7ku na
vahách, resp. konstruktivní názorové
opozice. To v%e je ale málo, bez Va%í pomoci a Va%eho aktivního pUístupu k dEní v obci. Ob7anská povinnost nekon7í
vhozením volebního lístku do urny a pak
!dEj se v]le Bo#í", ale tkví v d]sledném
prosazování ob7anských práv a respektování tých# povinností zároveO. Proto
Vás v%echny znovu vyzýváme k aktivitE
a zveme Vás na jednání zastupitelstva,
která jsou veUejná a kde m]#ete prezentovat své názory a zároveO vyslechnout ty
na%e. V opa7ném pUípadE máte mo#nost
nám své pUipomínky, stí#nosti a podnEty
zaslat na e-mail: info@praha-kunratice.
cz nebo pUímo na adresy jednotlivých
zastupitel]. Bc. Martin Preiss martin.
preiss@seznam.cz, Vladimír Horký horky@hykro.cz a Ing. Milo% Langr langr@
proÞlex.cz.
A te@, od obecnosti ke konkrétním krok]m nás zastupitel]. V nejbli#%í dobE
hodláme Ue%it mj. v sou7innosti s MEstskou policií a Policií 6R problematiku
parkování v obci. Ka#dá nemovitost má
ze zákona povinnost Ue%it parkování na
vlastním pozemku. Pokud tak není u7inEno, musí být parkovací místo zaji%tEno
napUíklad smlouvou o nájmu. Parkování
na chodnících (napU. ulice Na Lhotech)
a zatravnEných plochách znemo#Ouje
pr]chod, pr]jezd ko7árk] i zimní úklid.
MEUením rychlosti projí#dEjících vozidel
v obci se pokusíme pUispEt ke zklidnEní
provozu v Kunraticích. Chceme Ue%it Þnancování Sokola, resp. budovy, na ní#
obec pUispívá nemalými prostUedky a která není v majetku obce a TJ Slovan Kunratice, který sice velmi dobUe plní funkci
sportovní výchovy na%ich dEtí, ale jeho#
Þnancování bylo je%tE donedávna nepr]hledné. V neposlední !nekone7né UadE"
kunratických problém] bychom rádi
rozjitUili sch]dnost a sjízdnost 7ásti ulice
k Verneráku, pro starousedlíky Banse[áku, která je tvrdým oUí%kem pro v%echny
obyvatele nejen v zimE, ale celoro7nE pro
vozí7káUe ze sídli%tE Flora a zejména maminky s ko7árky, kteUí nemají jinou mo#nost spojení s centrální 7ástí Kunratic. Ve
hUe je stále také linka autobusu 7. 293,
díky nEmu# by mohlo dojít k propojení
horních a dolních Kunratic, o tom v%ak u#
více ve svém pUíspEvku paní starostka.
Bc. Martin Preiss

Údržba zeleně
V loOském roce
nám vypr!ela smlouva na údr"bu zelenE
v Kunraticích. Proto"e údr"ba zelenE nás
stojí více jak dva miliony ro7nE, bylo tUeba vypsat výbErové
Uízení na dodavatele
údr"by zelenE jako
výbErové Uízení nadlimitní. Jedná se o slo"itý proces, kde jsou velice preciznE stanoveny jednotlivé kroky. Z tohoto d]vodu
jsme si na organizaci tohoto výbErové Uízení objednali odbornou Þrmu IKIS, s. r .o.
Tato Þrma nám podala nejlevnEj!í nabídku
z pEti oslovených Þrem a splnila po"adovaná kritéria, pUedev!ím zku!enost s vypisováním výbErových Uízení na údr"bu zelenE.
Vzhledem k tomu, "e se jednalo o nadlimitní zakázku, bylo výbErové Uízení zveUejnEno na centrální adrese v BrnE. VýbErového
Uízení se nakonec zú7astnilo 13 Þrem. TUi
z nich v!ak doru7ily svoje nabídky a" po
ukon7ení lh]ty pro odevzdání nabídek, tak"e jejich nabídky ani nebyly podle zákona
otevUeny. Deset Þrem doru7ilo svoje nabídky v7as, ale jedna z nich nedolo"ila kvaliÞka7ní pUedpoklady, a tak byla ze soutE"e
vylou7ena. Jednotlivé nabídky byly hodnoceny podle 7tyU díl7ích kritérií. Jednalo se
o celkovou vý!i nabídkové ceny, procentuální vý!i smluvní sankce z mEsí7ní splátky
u pevnE smluvených prací, procentuální
vý!i smluvní sankce z ceny samostatnE zadávané práce a délky lh]ty k nápravE zji!tEných vad 7i nedodElk].
Po vyhodnocení v!ech díl7ích kritérií
podle speciálního matematického vzorce
bylo stanoveno kone7né poUadí uchaze7]. Jako vítEz bylo vyhodnoceno kunratické sdru"ení Petr Richter, LesaU s. r .o.
Smlouva o dílo byla podepsána na dobu
neur7itou s výpovEdní lh]tou tUi mEsíce.
Co bude vítEz dElat? Jedná se pUedev!ím
o pravidelnou údr"bu zelenE, úklid listí
a vyvá"ení odpadkových ko!] na zelených
plochách spravovaných MEstskou 7ástí
Praha-Kunratice. Dále se jedná o slu"by,
které si objednáváme nepravidelnE, jako je
pletí záhon], Uez keU], nátEr lavi7ek, výmEna písku na dEtských hUi!tích apod. Pevná
cena za jednotlivé úkony byla vysoutE"ena
ve výbErovém Uízení, ale po7et úkon] si
stanovujeme podle aktuální potUeby.
Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

PodEkování za blahopUání k významnému !ivotnímu jubileu zasílají
paní Marie Horková, Marie Ho"ková,
Marie Koucká, Marie KovaUíková,
Jana Hovorková, Jaroslava Molzerová, Marie Rychlá, Miroslava Zubatá
a pánové Hugo Anderle, Ing. Josef
DvoUák a Václav Ku7era.
Redakce
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Velkoobjemové kontejnery
(VOK) a bioodpad
Velkoobjemové kontejnery na odpad
budou v listopadu a prosinci pUistaveny
v termínech uvedených v tabulce.
Datum

Místo

8. 11.

Ještědská (u pošty)

8. 11.

Flora (u kotelny)

22. 11.

Ještědská (u pošty)

22. 11.

Zelené údolí Za Valem

6. 12.

Ještědská (u pošty)

13. 12.

Zelené údolí Za Valem

13. 12.

Ještědská (u pošty)

V sobotu 19. listopadu budou té" od 13
do 16 hodin pUistaveny kontejnery na bioodpad na stanovi!tích Je!tEdská (u po!ty) a na kUi"ovatkách ulic K Betáni-Do
Dubin a Ke Hrádku-HoubaUská.
Bc. Ivana Mezteková

Sběrný dvůr v Kunraticích
Od l. Uíjna je v Kunraticích otevUen
sbErný dv]r v Dobronické 892, vjezd
z ObrataOské ulice. Jako u ostatních
sbErných dvor] zde m]"ete slo"it objemný odpad (nábytek, zaUízení domácnosti), dUevEný odpad, odpad z údr"by
zelenE, stavební odpad z bytových úprav
(v objemu do 1 m³ zdarma), papír, plasty, kovový odpad, pneu (poplatek 25
K7 za kus), elektrospotUebi7e (ledni7ky,
pra7ky, televize, sporáky, po7íta7e videa
atd.), nebezpe7né odpady s výjimkou
azbestu a eternitu.
Provozní doba dvora je v období platnosti letního 7asu pondElí a" pátek od
8,30 do 18 hod, v sobotu 8,30 a" 15
hod. V období platnosti zimního 7asu
je otevUeno pondElí a" pátek od 8,30 do
17 hod. Dal!í informace m]"ete získat
na tel. 7ísle 605 079 049 nebo www.vsRedakce
ekoprag.cz.

Linka 193 až do Vršovic
V druhém 7ísle Kunratického zpravodaje jsme vás informovali, "e od dubna
tohoto roku bude prodlou"ena linka 7.
193 do zastávky Nádra"í Vr!ovice. Bohu"el se pUípravné práce zpozdily, a tak
bylo mo"né zahájit provoz a" od 1. záUí
2011. Autobus má zastávku pUímo pUed
nádra"ní budovou a tím se umo"ní pohodlný pUestup na vlaky linky S9 ve smEru
UhUínEves, Tí7any, Stran7ice, Bene!ov,
ale také na známý #Posázavský paciÞk$
(linky S8 a S80) ve smEru Davle, Jílové
u Prahy 7i DobUí!. Ve stanici Praha-Vr!ovice také zastavují rychlíky od Tábora
a 6eských BudEjovic.
Ropid
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Sport
Dárek ke kulatinám
NedElní mistrovský zápas 6. kola PUeboru Praha 18. záUí za7al slavnostnE. Do
stUedu hUi!tE nastoupili nejen oba soupeUi
a rozhod7í ale také fotografové, funkcionáUi Slovanu a paní starostka. A hlavní
osoba celé té slávy. Pan Václav Ku7era.
6estný pUedseda Slovanu toti" slaví devadesátiny. NEkolik slov, blahopUání a dík]
od paní starostky a pUedsedy oddílu kopané pana Zány. Potom kvEtiny, velký pohár s devadesátkou a se stejným 7íslem na
zádech i tradi7ní dres Slovanu s Þalovými
pruhy. Nechybí ani mí7 s podpisy v!ech
hrá7]. Ten ji" oslavenec pUebírá oble7ený do darovaného dresu. Je!tE potUesení
rukou a pan Ku7era provádí slavnostní
výkop. Postup kunratických fotbalist] do
PUeboru Praha sice nebyl v jubilejním roce
trvání klubu, ale stal se nanejvý! stylovým
dárkem k významnému jubileu 7estného
pUedsedy.
Pan Václav Ku7era se narodil 28. záUí
1921 v den svátku Svatého Václava, a tak
slaví jmeniny i narozeniny ve stejný den.
Vyu7ený typograf se stává roku 1940, je!tE jako hrá7, fotbalovým 7inovníkem svého milovaného klubu S. K. Slovan Kunratice. Jenom"e ro7ník narození 1921 za
války znamená nasazení na nucené práce
v nEmeckých továrnách. Po návratu dom]
pracuje ve Slovanu zpo7átku jako sekretáU
a poté dvacet let svým milovaným Þalovým barvám pUedsedá. V!ak se také v"dy
trochu zlobí, pokud hrá7i vybEhnou na
trávník v dresech barvy odli!né. SoubE"nE
s 7inností ve Slovanu zastává nEkolik let
i funkci pUedsedy okresního fotbalového
svazu Praha-západ a po pUipojení Kunratic
k Praze je 7lenem Pra"ského fotbalového
svazu. Za práci pro kopanou dostává dva
stUíbrné odznaky, 7etné plakety a uznání.
V roce 2000 se stává dr"itelem nejvy!!ího fotbalového ocenEní, ceny Dr. Václava
Jíry. Za padesát let dobrovolného 7inovnictví pro kopanou. Dodnes pravidelnE
nav!tEvuje domácí utkání Slovanu a do-

Pan Kučera (foto my).

vede poutavE vyprávEt o hrá7ích, zápasech a pra"ské kopané z období nEkolika
desítek let nazpátek. 6estné zápolení na
trávníku je mu v!ím, a tak pokud se jiskUí
více, ne" je zdrávo, volá na hrá7e #hrajte
7istE$. Svoje zá"itky zaznamenal také do
fotbalové kroniky oddílu, kterou pe7livE
zpracovával nEkolik desítek let. SamozUejmE vedle lásky k místnímu Slovanu se
slu!í být Spar[anem nebo Slávistou. Pan
Ku7era je skalní Spar[an. PUejeme v!echno nejlep!í a dobré zdraví k potE!ení ze
zápas] Slovanu v PUeboru Praha. Zde se
v leto!ním ro7níku Þalový Slovan setká
po desítkách let ve stejné soutE"i s odvEkým rivalem Sokolem Libu!. A kdy a v jaké mistrovské soutE"i se konalo poslední
derby Kunratice-Libu!? To se ji" zeptejte
jubilanta pUímo.
(my)

100 let od založení DTJ
Roku 1911 byla v Kunraticích zalo"ena
DTJ, DElnická tElocvi7ná jednota. Byla
to tElocvi7ná organizace 7ítající 45 "ák],
56 "ákyO, 18 dorostenc], 26 dorostenek,
28 mu"] a 37 "en. PUedsedou jednoty byl
Václav Votýpka, jednatelem Josef Vy!inka, ná7elníkem Jaroslav Jen!ovský, ná7el-

nicí Anna Moravcová a re"isérem Josef
CoOk. TElocvi7na byla umístEna ve !kole,
dnes je zde kunratická radnice. Roku 1920
ji" !kolní místnosti pro velký po7et "ák]
nesta7ily, a tak se jednota pUestEhovala do
sálu restaurace U Zavadil]. Podmínky pro
cvi7ení ale v zimE nevyhovovaly. NEkteUí
7lenové DTJ proto pUestoupili do kunratického Sokola. Jenom pár skalních 7len]
z]stalo DTJ vErných, i kdy" vyvíjela malou 7innost. DTJ mEla té" sv]j dramatický
odbor. 7. dubna 1923 sehrál pUedstavení
Z man"elského ráje od F. Olivy ve prospEch výstavby místní hasi7ské zbrojnice,
4. 7ervence 1936 na po7est oslav Mistra
Jana Husa a 23. ledna 1937 pUedstavení
Balada z Hadr] od Voskovce a Wericha.
DTJ Kunratice u Prahy se stává ve dvacátých letech na základE zmEny stanov
7lenem FDTJ, Federace dElnických tElocvi7ných jednot. Mladí 7lenové se zálibou hráli, cvi7ili a zú7astOovali se v!ech
akcí, které FDTJ a okolní jednoty poUádaly. I kdy" 7innost jednoty byla skromná,
ú7astnili se !tafet dru"stva V7ela, cvi7ení na Proseku, ve Vr!ovicích, na KladnE,
v Písnici a v Popovicích. Nebylo jim zatE"ko jít pE!ky a" do DUínE u Kladna a tam
se zú7astnit bEhu na 14 km. V sobotu ve7er vy!li pE!ky z Kunratic, nEkde cestou
pUespali pod stromy a ráno absolvovali
bEh. Nebo cvi7ení dEtí v Popovicích. Pod
vedením Antonína Chrudimského !ly dEti
pE!ky na vlak do HostivaUe, pak jely do
Tí7an a odtud pE!ky do Popovic. Náklady
si ka"dý hradil sám a vedle cvi7ení je!tE
!est hodin ch]ze navíc. V roce 1931 byl
starostou místní jednoty Jaroslav Materna
a jednatelem Jan Moravec. DTJ mEla hUi!tE v místech, kde se dnes nachází zahrada
mateUské !koly. Nebylo kde sch]zovat,
a proto si zde 7lenové vybudovali dUevEnou kabinu 8 x 4 m a vysokou 2,8 m.
Zde se scházeli a pUevlékali a hráli svoji
oblíbenou házenou. Ve druhé polovinE tUicátých let dvacátého století se DTJ Kunratice u Prahy roze!la.
Ing. ZdenEk Zeman

Dřevěná klubovna DTJ v popředí obrázku z konce třicátých let (archiv Ing. Zemana).
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Kulturní a společenské akce – ohlédnutí
3. září
Loučení s prázdninami

10. září
Babí léto v parku

I kdy mEly dEti !kolou povinné za7átek !koly za sebou, uvítali malou sobotní
vzpomínku na uplynulé bezstarostné dva
mEsíce. A bylo se na co dívat. Hasi7i Kunratice vypro![ovali zranEného z vozu nebo
hasili hoUící vozidlo. ZachraOovali i ve vý!kách. SlaOováním snesli "zranEného# se
stromu. Tímto zp]sobem zachraOují osoby,
které uvíznou ve skalách. Malí hasi7i zase
pUedvedli ha!ení dome7ku. Celou akci Uídil "velitel#, pUiblinE desetiletý chlapec.
V!echny 7innosti provázel odborný výklad,
zájemci si mohli prohlédnout dva hasi7ské
vozy z vnEj!ku i vnitUku. NechybEli ani záchranáUi s !esti malými pejsky, 7tyUnohými
záchranáUskými u7edníky. Pejsci pUedvádEli, jak umEjí poslouchat, vyhledávat a "vy!tEkávat# osoby. Dobrovolníci z Uad divák]
malých nebo dospElých si je mohli sami vyzkou!et. Schovali se pod plachtu a budoucí
7tyUnohý záchranáU je hledal, na!el a "vy!tEkal#. NechybEl zábavný doprovodný
program s dEtským koutkem, skákáním na
trampolínE a v nafukovacím hradu, malovalo se na obli7ej. Sluní7ko navíc hUálo, a tak
se Lou7ení pUiblinE 150 náv!tEvník]m líbilo dvojnásob. Kdo chtEl vEdEt o záchranáUích více, vzal si 7asopis Rescue. ZávErem si
v!ichni jistE pUáli, aby záchranáUi pUedvádEli
své umEní pouze jen tak a ne v praxi. (my)

Kunratický park patUil ve své leto!ní bohaté kulturní sezonE rodinám s dEtmi. KvEtnové Divadlo v parku, 7ervnové setkání se
6tyUlístkem a záUijové Babí léto. Zalistujeme-li v chytrých knihách, dozvíme se, "e
babí léto je ozna7ení déletrvajícího suchého, slune7ného, teplého a málo vEtrného
po7así na konci léta 7i za7átku podzimu.
Noci bývají ji! pomErnE chladné a 7astEji se
k ránu vytváUejí mlhy. BEhem babího léta lze
7asto pozorovat volnE se vzná"ející pavu7iny
drobných pavouk], které lidem v minulosti
pUipomínaly "edé #babské$ vlasy. Odtud pochází název období%. Sobotní po7así 10. záUí
plnE odpovídalo popisu odborník]. Rozli7ných soutE"í se ú7astnila více ne" tisícovka
náv!tEvník] nejen tEch nejmen!ích, ale i jejich doprovodu. Skákalo se na trampolínE
a ve skákacím hradu, stUílelo z luku, chodilo
na ch]dách. Kdo chtEl, také si pohladil "ivé
ovce a kozy nebo namaloval keramický hrne7ek. NechybEl ani kunratický D]m pro
Motýlky s programem pro nejmen!í. Na
trávníku byla polo"ena výchovná skláda7ka podobná dominu s obrázky na téma tUídEní odpadu. Mnozí si je!tE pamatujete, "e
loOského 18. záUí byla v parku pUedstavena
kniha pohádek pana Arno!ta Víta Pohádky
z Kunratického lesa. Se!el se rok s rokem
a pohádky tu byly znovu. Tentokrát namlu-

vené na CD pUedstaviteli muzikálu DEti
Ráje. Na vyvý!eném dUevEném pódiu provázela poUadem Babího léta #árka Marková.
Zde se konalo i vyvrcholení celého programu, kUest CD $DEti Ráje 7tou svým dEtem
Pohádky z Kunratického lesa%. A proto"e
bylo CD pohádkové, zhostily se náro7ného
úkolu dEti. NechybEli ani kmotry a kmotUi.
Svá pUání pUedná!eli jako hodné sudi7ky
z Erbenovy pohádky. Re"isér pohádek Jan
JiráO mEl pUání hned tUi: $Aby se CD dobUe
prodávalo, dEtem pomáhalo zapomenout na
televizi a po7íta7 a rozvíjelo jejich fantazii.
Proto"e poslechem nebo 7etbou se stáváme
spoluautory pUíbEhu.% Paní starostka Ivana
Kabelová popUála hodnE spokojených 7tenáU] a poslucha7] Pohádek a pokud mo"no
je!tE nEjaké to pokra7ování, pan Arno!t Vít,
autor Pohádek zase dodal: Já bych mEl,
kdy! dovolíte, dvE pUání. První, aby CD bylo
prima, rádo se poslouchalo, ale nebylo tím
hlavním. Nejhez7í pohádky jsou toti! 7tené
od maminky a tatínka. A to druhé pUání je,
aby mE za ty moje Kunratické pohádky nikdo nebil.% Co" bylo podle smíchu publika
splnEno ihned. Vendula Svobodová, zakladatelka nada7ního fondu Kapka nadEje, uzavUela pUání kmotr] slovy: Já bych chtEla
podEkovat v"em, kteUí si CD koupili. VýtE!ek jde beze zbytku do fondu Kapka nadEje.
Jako malá holka jsem je"tE z kaze[áku poslouchala pohádky pod pol"táUem a mám na
to krásné vzpomínky. ChtEla bych i tomuto

Děti sobě (foto P. Hilmarová).
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CD popUát, aby jej rádo poslouchalo hodnE
dEtí.! Následovala autogramiáda. Dlouho se
podepisovalo nejen nové CD, ale i kniha Pohádky z Kunratického lesa, které pan PhDr.
Allan Gintel z nakladatelství Gasset jetE
jednou po roce pUivezl. Podepisoval autor
pohádek pan Arnot Vít a ilustrátorka knihy
Markéta Lat]vková i ú7inkující muzikálu,
kteUí postavám Pohádek z Kunratického lesa
prop]j7ili sv]j hlas. Poté nechybEly ukázky
hudby a zpEvu z muzikálu DEti Ráje, následovalo nEkolik pohádek pro dEti a dEtská
diskotéka. Letoní úspEná parková kulturní sezona na otevUené scénE Babím létem
skon7ila. Nebyla by mo!ná bez náro7ných
pUíprav, na kterých se podílelo mnoho ochotných rukou v 7ele s panem Janem Andeltem.
PUipomeOme závErem také hodnocení Babího léta jedním z e-mail] Klubu pUátel Divadla v parku: "OpEt nem]#u jinak, ne# Vám
za v7erej$í akci moc podEkovat. DEti i my
dospElí jsme si v7erej$í den opravdu u#ili,
dokonce i ta na$e nejmen$í, které je$tE není
ani rok, ta sice nejvíc ocenila mo#nost zdokonalování ch]ze v ne úplnE rovném terénu
pobíháním po louce, ale za to syn byl programem nad$en, a to úplnE v$ím. Ani dnes
nedokázal Uíct, co se mu líbilo nejvíc, v#dy
vyjmenoval minimálnE tUi nebo 7tyUi vEci,
na které si zrovna v ten okam#ik vzpomnEl.
V kalendáUi je tu7nE výraznE zapsána pUí$tí
jarní akce, na kterou se u# te@ moc v$ichni
tE$íme.!
(my)

18.–23. září
Jak se v Kunratickém
lese čarovalo
Kunratický les se ve druhé polovinE záUí
ji! po7tvrté na celý týden promEnil ve velkou pUírodní u7ebnu. Lesy hl. m. Prahy tu
spolu s výtvarnicí Marií Bro!ovou pUipravily dalí ro7ník výtvarných a pUírodovEdných
dílen pod irým nebem pro koly i veUejnost.
Jak napovídá letoní název akce Lesní 7arování pUedstavili lesníci návtEvník]m les
jako 7arovné místo plné pUekvapení. Ji!
zdálky byli slyet truba7i na lesnice, kteUí

krásnou hrou podpoUili slavnostní atmosféru
Kunratického lesa a lákali tak malé i velké
návtEvníky. 6ekala tu 7arovná lesní stezka,
kde v lesním bylinkáUství poznávali bylinky
podle v]nE, nakoukli do tajemství hub 7i se
na chvilku pUenesli do doby Kelt] a vnímali
stromy jako uctívané bytosti a sídla dobrých
sil. Podle ohlas] asi nejvEtí legraci za!ili
na zastávce o tajemném svEtE bezobratlých
breberek. Tady si vyzkoueli, co práce dá
chrobákovi uválet si svou kuli7ku. BEhem
týdne se odlilo také mnoho stop ze sádry
a Uada odvá!livc] se nau7ila i hlas jelena.
StejnE jako vloni bylo neustále obsazené
stanovitE o ptácích, kde zkuení odborníci
po celý týden krou!kovali ptá7ky. DEti i dospElí si tak mohli úplnE zblízka prohlédnout
napU. králí7ka obecného i ohnivého, sýkorku modUinku, koOadru i parukáUku, oupálka, budní7ka, pEnici 7ernohlavou a dokonce i sojku. Dokonce se na nás pUili znovu
podívat nEkteUí loni okrou!kovaní králí7ci.
A bylo toho jetE víc. NávtEvníci v 7arovném Kunratickém lese nejen potkali dravce,
sovy, i tajemstvím zahalené netopýry, ale
dozvEdEli se i mnoho zajímavostí z jejich
!ivota. Nesmíme zapomenout ani na tvoUivé dílni7ky. První místo si ur7itE vyslou!ila
truhláUská dílna, kde s velkým zápalem nejen dEti, ale i mnozí dospElí hoblovali, stloukali a soustru!ili krásné výrobky ze dUeva.
Pozadu nez]stalo ani tvoUení z pUírodnin.
Vzniklo velké mno!ství krásných skUítk],
zvíUátek, amulet] a vonných bylinkových
pytlí7k]. Letoním hitem byly rozhodnE
bezové frka7ky. Vlastnoru7nE vyrobená byla
pUece jen nejlepí. Vznikala i drobná frka7ková hudební tElesa a bylo a! neuvEUitelné,
co dEti dokázaly secvi7it. V pastelkové dílnE
se zase pilnE zkouela technika paní Bro!ové a dEti objevovaly tajemství oby7ejných
pastelek. Tak kdo ví, mo!ná se mezi dEtmi
najde dalí výtvarník. Ani paní Bro!ová bEhem týdne nezahálela a pilnE malovala. Na
konci týdne tak dokon7ila dalí velkoformátový obraz "Víla ZáUí#. Podtr!eno a se7teno.
PUesto!e bylo letos po7así hlavnE ze za7átku
vrtkavé, 4. ro7ník navtívilo na 5 500 ú7astník].
Ing. Petra Fi$erová

23.–24. září
Obnovení tradic vinobraní?

Lesní čarování 2011 (foto my).
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Letoní kunratické vinobraní pojala Þrma
Moris pod taktovkou pana Adama Klofá7e
velkoryse jako dvoudenní páte7nE-sobotní
trachtaci. Hostiny s jídlem a pitím hojnE poUádané ji! ve starém TímE. Po oba dny pUilo ochutnat pUedkládaná jídla a pití více ne!
3500 host]. Své výrobky nabízelo osm vinaU] ze vech oblastí 6eské republiky a dvacet
stánkaU]. Jen bur7áku samotného se vypilo
více ne! 3000 l, a tak lze jednoduchým matematickým úkonem zjistit objem na hlavu.
Pomocí pravdEpodobnosti náhodného jevu,
7ím! se rozumí opakovatelná 7innost provádEná za stejných podmínek, její! výsledek
je nejistý, bychom dále zjistili, kdo se na
6

vypo7teném pr]mEru podílel nejvíce. K vinobraní patUí hudba. V pátek odstartovala
pUed pátou odpolední vystoupením Petra
NedvEda, poté hrála a! do pozdních no7ních
hodin Cimbálovka Alexandra Vrábely. Celý
sobotní program moderoval JiUí Pomeje.
Dopoledne patUilo spíe dEtem. Konala se
vystoupení Lukáe Chmelíka, $koly irského
tance Rinceoirí a Show dance. Následovalo
povídání o vínE, jeho sklizni, výrobE, degustaci. V odpoledních hodinách se Tvrzí rozeznElo Disco 80. let, které vytvoUilo skvElou
atmosféru. Po setmEní následovala No7ní
Fireshow a na závEr se promítal pod irým
nebem 7eský Þlm Ob7anský pr]kaz.
6ilý ruch ve statku dnes vypadá tak, jako
by tomu bývalo odjak!iva. Teprve pUed
7tyUmi lety, 11. listopadu 2007, byl ale slavnostnE otevUen areál Tvrz Kunratice. ZdaUilé
o!ivených bývalých hospodáUských budov
kunratického zámku. Letoní, dalí z novodobých vinobraní, se zde konalo ji! potUetí.
První nese letopo7et 2008, dalí o rok pozdEjí. SamozUejmE charakter a náplO vech
tUí akcí se od sebe zásadnE lií. Jedno ale
mají spole7né. Nepije se na nEm kunratické víno. Tím podáváme vysvEtlení zmínky
novodobé vinobraní. Nebo[ jak jste se ji!
mohli opakovanE do7íst v naem 7asopise,
v okolí Dolnomlýnského rybníka a Nového hradu se vinná réva minimálnE od doby
zdejího pobytu krále Václava IV. pEstovala.
PamEtníci si dodnes vzpomínají na prostory
vinopalny v dnení budovE knihovny v Gol7ovE ulici. Citujme znovu z knihy Cyrila
Merhouta "6tení o Novém hradE a Kunraticích# z roku 1912: "Blízko hradu bývala
od starodávna, je$tE asi za dob Václava IV.,
vinice. Vinice tato byla asi zna7nE veliká,
o prodeji jejím mluví se ji# roku 1445, kdy
ov$em byla je$tE plodná. PozdEji zpustla
a pUipomíná se od r. 1597 ve v$ech prodejích
a# je$tE do století 18.! Vinná réva se pUestala
pEstovat po7átkem 20. století. A tak nevíme,
zda a kde se v dávných dobách nEjaké vinné
slavnosti v Kunraticích konaly. %e by si ale
takovou pUíle!itost k poveselení nai pUedkové nechali ujít, se mi vEUit nechce. (my)

25. září
Farní odpoledne
Letos se podzimní nedElní farní odpoledne
neslo v duchovním a kulturním, nikoli sportovním, rámci. I kdy! nechybElo ani tradi7ní
grilování klobás 7ervených nebo bílých doplnEné trochou toho sladkého. K tradi7ním
organiza7ním motor]m Ali Váchalové a Tomái 6ervinkovi se pUipojila i sle7na Tereza
Adámková a mnozí dalí. Odpoledne zahájil
Pater Jaroslav modlitbou a duchovním slovem. KUes[ané a duchovní si také dovedou
ze sebe dElat legraci, a tak pUidal nEkolik
vtípk]. Co! dElává i bEhem svých kázání
v kostele, nebo[ veselejí nadhled umo!ní
7asto hlubí zamylení nad nastoleným problémem. HojnE byli zastoupeni nejmladí
kUes[ané, a proto o p]l 7tvrté za7aly pUíbEhy
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zeleného abáka Kvaka a hnEdého ropu!áka
"bluOka. Na jednoduchých a vtipných pUíhodách abích pUátel pUedvedli herci Divadla v Dlouhé Magdalena Zimová a Martin
MatEjka, jak je d]leité mít nEkoho rád a nEkomu pomáhat. Herci kombinovali loutky,
reprodukovanou i ivou hudbu. PUedstavení
Kvak a bluOk jsou kamarádi vzniklo na
motivy stejnojmenné dEtské kníky Arnolda
Lobela (1933#1987), známého amerického
autora knih pro dEti. Kníka vy!la poprvé
v USA roku 1970 pod názvem Frog and
Toad are Friends. Po divadle následovala
volná zábava v!ech se v!emi a ochutnávka
pUipraveného ob7erstvení. Na dEti od 7tyU
do sedmi let je!tE 7ekalo od páté hodiny pokra7ování. Byla toti nedEle, kdy se koná jejich pravidelné setkání s Paterem Hrachem
a sestrami Paulínkami z Ka7erova.
(my)

8. října
Martha a Tena v Kunraticích
Velký sál sokolovny se v sobotu 8. Uíjna
odpoledne jako vdy naplnil vdE7nými poslucha7i tradi7ních koncert] ke Dni senior].
Tentokrát do Kunratic zavítaly spole7nE se
sedmi7lenným tane7ním souborem Martha
a Tena Elefteriadu, 7eské zpEva7ky Ueckého
p]vodu. Sestry pocházejí z rodiny Ueckých
emigrant], která uprchla z Tecka v d]sledku ob7anské války a usadila se v roce
1950 v nEkdej!ím 6eskoslovensku. Martha
s Tenou obohatily 7eskou hudební kulturu
zejména svým jianským temperamentem
a pUirozenou Ueckou mentalitou. A tak jsme
se v sokolovnE nechali pozvat na pomyslný
výlet do Tecka prostUednictvím nádherných
písní. NechybEl ani jiskUivý humor pUi vyprávEní o Tecku, Tecích, jejich charakteru,
zvycích, kultuUe a kuchyni. To v!e doplnEno
Ueckou hudbou, zpEvem a tane7ními ukázka-

Martha a Tena Elefteriadu zpívají v sokolovně (foto R. Hilmar).

mi. Barva hlas] obou sester a profesionální
výkon se na odpoledním koncertu projevil
opEt plnou silou. Náv!tEvníci si mohli v Ueckém originále vyslechnout skladbu známou
pod názvem DEti z Pirea a mnoho dal!ích.
Tane7ní sedmi7ka pUedvedla Uecký tanec
na hudbu Mikise Theodorakise. Ten, který
v!ichni známe z nezapomenutelného provedení Anthony Queena ve Þlmu Tek Zorba.
Martha Elefteriadu je mimo jiné známá jako
autorka Uecké kuchaUky a vedle nEkolika CD
s tvorbou sester Elefteriadu byla tato kniha
k mání i v kunratické sokolovnE.
(my)

9. a 10. října
Houby a jiřiny na radnici
Je to marné. Léto je pry7 a zase musíme
pomalu 7elit zimE, která letos pUímo vysko-

7ila z léta. Jenome je stále je!tE astronomický podzim a ten se v Kunraticích projevuje
i tradi7ní výstavou hub a pestUe rozkvetlých
jiUin. 45 odr]d jiUin paní Jany 6ermákové
se rozevíraly jakoby v prvním patUe nad
pUízemím s vystavenými 205 druhy hub od
7len] 6eské mykologické spole7nosti v 7ele
s pány ing. JiUím Baierem a Josefem Sukem.
VEt!ina byla jedlých, ale tEch nEkolik nejedlých nebo dokonce prudce jedovatých v!em
opEt pUipomnElo základní pou7ku houbaUe. Sbírej a snEz jen to, co dobUe zná!. Náv!tEvnost byla letos rekordní. OtevUeno bylo
v nedEli odpoledne a po celý den v pondElí.
SamozUejmE se hojnE diskutovalo. A protoe v pondElí byl v!ední 7ili !kolní den, mohli
jste v zasedacím sále radnice potkat pod vedením svým pedagog] budoucí houbaUe ze
!kolky a !koly.
(my)

Houby a jiřiny na radnici (foto P. Hilmarová).
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Hřiště u Ohrady oslaví
příští rok deset let
(foto P. Hilmarová).

Dětská hřiště v Kunraticích
Jak jsem ji psala ve tUetím 7ísle Kunratického zpravodaje, spravuje kunratická
radnice celkem osm dEtských hUi![. Lze k nim je!tE pUipo7ítat dvE hUi!tE pro vEt!í
dEti v ulici Vo"ická a pod bytovým komplexem Zelené údolí. Jejich údr"ba je pro nás
Þnan7nE náro7ná a takUíkajíc nekone7ná. V leto!ním roce jsme se mimo bE"nou údr"bu, jako je výmEna písku, natírání, tmelení rozeschnutých dUevEných prvk], výmEna
jejich zetlelých 7ástí a podobnE, rozhodli zásadnE zrekonstruovat hUi!tE ve vnitrobloku
bytových dom] pUi ulicích K Zeleným domk]m, Pra"ského povstání a VídeOská. Toto
hUi!tE jsme získali do svEUenecké správy, v7etnE pozemku od Hl. m. Prahy v roce 2008.
V!echny herní prvky byly z hlediska norem a bezpe7nosti naprosto nevyhovující. Po
dohodE s obyvateli okolních dom] jsme vyzkou!eli nový stavební materiál. Jedná se
o recyklovaný bezúdr"bový plast. ZároveO je levnEj!í ne" dUevo. Cena za rekonstrukci
se pohybuje kolem 200 tis. K7. Pokud se zde nesetkáme s tak násilným vandalismem,
jako u herního prvku pyramida pUi ulici K Betáni, mElo by zdej!í obnovené hUi!tE
slou"it obyvatel]m Kunratic cca 20 let. Nyní jenom 7ekáme, a" vzejde nová tráva po
terénních úpravách a hUi!tE m]"e za7ít slou"it veUejnosti.
Jak jsem se ji" zmínila, pyramida pUi ulici K Betáni byla neznámými vandaly tE"ce
poni7ena. PUeUezání ocelových lan muselo stát nEkoho velké úsilí a mEstskou 7ást to
stojí zase hodnE penEz za opravu, témEU 46 tis. K7. Vzhledem k tomu, "e nové sou7ástky musely být objednány a vyrobeny a" v NEmecku, pUi!ly tak dEti na pyramidE o velkou 7ást leto!ní herní sezony. #koda, "e jim nem]"eme Uíct, komu mají $podEkovat%.
Co chystáme v nejbli"!í dobE? Objednali jsme si projekt rekonstrukce hUi!tE pro
vEt!í dEti pod bytovým komplexem Zelené údolí a zpracováváme "ádost o grant Hl.
m. Prahy. MElo by zde vzniknout hUi!tE pro malý fotbal a ko!íkovou s umElou trávou
a novým oplocením. Do rekonstrukce bychom se rádi pustili ji" v pUí!tím roce. V!e se
jako v"dy odvíjí od Þnancí, proto"e odhadovaná cena za rekonstrukci se pohybuje cca
1,5&2 miliony K7. U hUi![ pro malé dEti bychom chtEli jako první zrekonstruovat dEtské hUi!tE na Vimperském námEstí. Pokud se osvEd7í vý!e popsaný plastový materiál,
vydali bychom se touto cestou.
Mezi námi spravovaná hUi!tE patUí také trosky dEtského hUi!tE ve vnitrobloku dom]
mezi ulicemi Jana R]"i7ky a U Zeleného ptáka. Jsou sou7ástí tzv. sadových úprav,
které nám Hl. m. Praha pUedávacím protokolem pUevedlo do správy v loOském roce,
ani" jsme o to "ádali. Vzhledem k tomu, "e se jedná nejenom o rozpadlé hUi!tE, ale
i o propadlé kanály, vjezdy do gará"í, chodníky i pUedzahrádky, jejich" oprava se
m]"e pohybovat a" v Uádech milion], zahájili jsme jednání s Hl. m. Prahou o zp]sobu
Þnancování jejich oprav. Z na!eho rozpo7tu to mo"né není. Na závEr chci podEkovat
nejmenované rodinE jednoho "áka Základní !koly Kunratice za velkorysý dar !kole, tj.
krásné nové dEtské hUi!tE. Dárci nechtEli být jmenováni a nesouhlasili ani se zveUejnEním ceny za hUi!tE. Vzhledem k tomu, "e se jedná o hUi!tE dUevEné s umElou dopadovou
plochou, dovedou na!i obyvatelé jistE hodnotu tohoto daru sami ocenit.
Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

Poškozené lanoví (vpravo
nahoře) (foto Mezteková)

Nové hřiště ve vnitrobloku
v ulici K Zeleným domkům...

... a v základní škole
(foto P. Hilmarová).

Kulturní a společenské akce – pozvánka
6. prosince
Mikuláš na faře
V úterý 6. prosince se koná od 17 hodin
na faUe v Kunraticích Mikulá!ská besídka
s nadílkou. Nebude chybEt ani pohádka
O zapomnEtlivém andElí7kovi.

Pražská kantiléna zpívá v kostele (na archivním snímku, foto my).
Základní umElecké !koly Ji"ní MEsto
11. prosince
v Praze 4. Sbor pracuje ve tUech pUíVánoční koncert
pravných a dvou koncertních oddEleTímskokatolická farnost u kostela Sv. ních dohromady s 350 dEtmi a studenty
Jakuba Star!ího poUádá v nedEli 11. pro- ve vEku od 4 do 30 let. Naposledy jsme
since od 15 hodin Adventní koncert. se s Pra"skou kantilénou setkali v kunÚ7inkuje Dív7í pEvecký sbor Pra"ská ratickém kostele 5. prosince minulého
kantiléna, pEvecký sbor dEtí a student] roku na Mikulá!ském koncertE.

Zajímavosti
Zátiší pokročilo
Uplynul pUesnE rok, kdy jsme zveUejnili
7lánek o areálu Záti!í, který má nahradit
nedokon7enou !kolu v obytném souboru
Kunratice-Flora.
Na pUelomu leto!ního dubna a kvEtna
za7al nevídaný stavební ruch. NejdUíve
se musela odstranit pUibli"nE polovina
nepotUebných budov. Hluk bouracích
stroj] a sbíje7ek s tím spojený utichl
v pr]bEhu léta. Za7átkem záUí nás pUíjemnE pUekvapila následující pozvánka:
Práce na výstavbE areálu pro seniory
postoupily tak daleko, !e si jej troufneme
6. záUí pUedstavit v areálu Golf HostivaU
v7etnE prohlídky vzorového bytu."
Pan Martin Kulík, zástupce developerské Þrmy Rodop, která areál buduje,
pUipomnEl úvodem setkání cíle projektu: Po7et seniorské populace v 6eské
republice v posledních letech nar]stá.
ÚstUedním tématem se stává zaji#tEní
pé7e o seniory v7etnE bydlení. Mladé rodiny chtEjí umo!nit pUíjemný !ivot a d]stojné do!ití generacím v seniorském
vEku, a proto hledají vhodná Ue#ení. Areál Záti#í na kraji Kunratického lesa takové Ue#ení nabízí. Nejedná se o klasický
domov d]chodc] s pe7ovatelskou slu!bou, ale o 20 typ] bytových jednotek pro
seniory. Vizí projektu je nabídnout Ue#ení
moderním rodinám, které nemají prostor
a bohu!el ani 7as se o seniory starat nebo
nemají svoje pUíbuzné ve stejném mEstE.
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128 plnE bezbariérových, vEt#inou malometrá!ních byt] v areálu s blízkostí lesa,
nepUetr!itou zdravotní a pe7ovatelskou
slu!bou je z vEt#í 7ásti ur7eno k prodeji. Ji! dnes máme pUedbE!nE rezervováno
asi 40 byt]. V komplexu bude i fyzioterapeutická ordinace, rehabilita7ní zaUízení, lékárna, restaurace a dal#í podobné
provozovny, které pUispEjí ke spole7enskému i kulturnímu !ivotu obyvatel. Tyto
slu!by budou moci vyu!ívat nejen obyvatelé Záti#í, ale i lidé v #irokém okolí."
Následovala prohlídka vzorového bytu,
jde o nejmen!í byt o výmEUe pUibli"nE
30 m². Dispozi7ní Ue!ení je zvoleno pUibli"nE tak, jak jej známe napUíklad z Domu s chránEnými byty v ulici K Zeleným
domk]m, jen materiály a vybavení odpovídají dobE realizace. Co dodat závErem?
Stavba areálu rychle pokra7uje vpUed,
a tak nerudovská otázka Kam s ní, vzta"ená na nepovedenou !kolu, bude zodpovEzena v polovinE roku 2013.
Bli"!í podrobnosti o Záti!í najdete na adrese http://www.rodop.cz/projekty/aktualni-projekty/zatisi-areal-senioru-prahakunratice.
(my)

Demlova ulice
Demlova. Název jedné z nových kunratických ulic. Nachází se v nové výstavbE
v lokalitE Nad Skálou, pod vysoko!kolskými kolejemi a pro starousedlíky na
poli #vedle Valou!k]$.
Jméno Jakuba Demla je pUedmEtem ne10

Jakub Deml.
kritického obdivu nebo zase nE7ím a" nedovoleným. Kdo vlastnE byl venkovský
faráU Jakub Deml?
Narodil se 20. srpna 1878 v TasovE.
Roku 1896 nav!tEvuje budoucího dobrého pUítele Otokara BUezinu a na jeho
radu se váhající Deml rozhodne stát
knEzem. V roce 1904 vydává svoji první
knihu Slovo k ot7ená!i Franti!ka Bílka.
Pro tehdy za7ínající spory s církevními
pUedstaviteli, od kterých nikdy neupustí,
je pUelo"en jako kaplan do Babic nedaleko Staré Tí!e. StupOují se Demlovy
konßikty s nadUízenými. D]vodem je
liknavé zavádEní Dekretu pape"e Pia X.
o ka"dodenním svatém pUijímání, a jako
východisko volí "ádost o do7asné zbavení knE"ských povinností ze zdravotních

Zajímavosti

Budovy restaurace koncem 19. století (archiv p. Zavadilové).
d]vod]. Po vzniku samostatné 6SR se
Deml stává nad!eným republikánem.
Nová byrokracie se ale vyrovná té rakouské. Deml má v novém státE nakonec
víc problém] s úUady ne" za Rakouska.
V pUedná!ce o Otokaru BUezinovi kritizuje nedostatky v republice i prezidenta a krajským soudem je "alován pro
urá"ku republiky a národa. Rozsudku se
vyhne jen díky MasarykovE velkomyslnosti. Na konci války obsazují nEmecká
vojska Demlovo p]sobi!tE Tasov kv]li
7innosti partyzánských skupin. Vybírají rukojmí k zastUelení. Deml se nabízí
jako náhrada odsouzence k smrti, jestli"e nebudou do konce ultimáta zji!tEni
praví viníci. NEkolik hodin pUed jeho
vypr!ením ale osvobozuje Tasov Rudá
armáda. Po únoru 1948 m]"e vyjít díky
vlivu VítEzslava Nezvala první svazek
spis] Jakuba Demla pod názvem Mohyla. V padesátých letech je Demlovi
znemo"nEno vydávání knih. NejznámEj!ím dílem Jakuba Demla je Zapomenuté
svEtlo. Kniha vychází roku 1934. VEt!ina byla zkonÞskována a po soudním
Uízení u Vrchního soudu v BrnE se kniha mohla prodávat a" po za7ernEní celé
Uady míst. Vydání ale i po cenzorském
zásahu zp]sobilo pobouUení veUejnosti.
Film, který na motivy stejnojmenného
Demlova díla nato7il roku 1996 Vladimír Michálek s Boleslavem Polívkou
v roli faráUe Holého, je situován do soumraku socialistického 6eskoslovenska.
Do období trpEných duchovních a v!emocných stranických tajemník]. Film je
od pUedlohy výraznE odchýlen. Autorovi
scénáUe se zalíbil pUíbEh knEze odlou7eného od vEt!iny spole7nosti, vnitUního
emigranta. Ve Þlmu jsou pou"ity motivy
Demlovy osobnosti a jeho zpovEdi ze
Zapomenutého svEtla. ObE díla se Uadí
k docela jiným "ánr]m. Jakub Deml
zemUel 10. února 1961.
(my)

Hostince v Kunraticích (8)
U Zavadilů
Se seriálem Hostince v Kunraticích
jsme naposledy zavítali v 7ísle 6/2008
do zaniklé restaurace Na R]"ku v ulici
K Zeleným domk]m. Dnes se budeme
vEnovat restauraci mnohem známEj!í,
která nese název U Zavadil]. Je ve vlastnictví jedné rodiny pUibli"nE od osmdesátých let devatenáctého století. SamozUejmE s výjimkou let 1949 a" 1989, kdy zde
hospodaUila V7ela nebo RaJ (Restaurace
a jídelny) po pUevzetí hostince do pé7e
lidu. Za7nEme vzpomínkami paní Marie
Zavadilové (1939), která je tUetí majitelkou v UadE: Zakladatel! hostince,! m]j!
dEde7ek! Josef! Zavadil,! koupil! pUibli"nE!
v!devadesátých!letech!19.!století!pozemky!
a!budovy!mezi!dne#ními!ulicemi!K!Verneráku! a! K! Boroví7ku.! Jak! to! tehdy! vypadalo,! pUedstavuje! historická! pohlednice!
Kunratic.! FotograÞ!e! znázorOuje! budovy!
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a!pozemky!zabírané!z!míst,!kde!byla!pozdEji!na#e!zahrada,!altán!a!sál!restaurace.!
NezpevnEná! poklidná! cesta! vedoucí! do!
polí! mezi! Kunraticemi,! Chodovem! a! $eberovem!s!ob7asným!provozem!nEjakého!
koOského!nebo!volského!potahu!je!nynEj#í!ru#ná!ulice!K!Verneráku!plná!aut.!DEde7ek!Josef!zemUel!roku!1914!v!padesáti!
letech! a! zanechal! tUi! dEti.! Mého! tatínka!
Václava,! který! "ivnost! pUevzal,! strýce!
Josefa!a!tetu!Amálii.!Jak!to!u!nás!chodilo?! Hospoda! rodinu! "ivila,! a! tak! museli!
v#ichni!tvrdE!pracovat.!Uvedu!jeden!pUíklad.!Brzy!ráno!jezdívali!kunrati7tí!mlékaUi!do!Prahy,!a!tak!babi7ka!ji"!ve!tUi!hodiny! ráno!zatopila,! uvaUila! horkou! kávu!
nebo!tUeba!teplý!gulá#.!Naproti!pUes!ulici!
jsme! mEli! zahradu! se! sálem! a! po! pravé!
stranE! smErem! k! námEstí! byl! u! budovy!
sálu!prostor,!kde!se!chovalo!prase,!slepice,!husy!nebo!kachny.!A!kv]li!mléku!pro!
prase! koza.! Ke! krmení! se! vyu"ívaly! odpady!z!kuchynE!a!zbytky!jídel.!Ve!vý7epu!
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U Zavadilů přibližně v roce 1960 za vlády RaJ (foto archiv p. Zavadilové).
byl kbelík, do kterého se slévalo nedopité
pivo, po kterém prase pak hezky pUibíralo a bývalo patUi7nE veselé. V hospodE se
vyu!ilo v"e.#
Na kolorované pohlednici budovy pUi
pohledu z ulice K Boroví7ku pUibli!nE
z prvního desetiletí dvacátého století je
p]vodní název hostince. Velkopopovická pivnice J. Zavadila. PozdEji se ustálil
prostý název U Zavadil]. Jak to bývávalo obvyklé, majitel hostince provozoval
i Ueznictví. Podle !ivnostenského záznamu z roku 1912 je uveden tehdej"í majitel Josef Zavadil jako hostinský, Uezník
a uzenáU. Mnozí ob7ané Kunratic si je"tE
pamatují Ueznictví, které bylo v provozu
pUibli!nE do poloviny 60. let minulého
století. Ke konci sice neslo neosobní název Maso-uzeniny, ale ka!dý chodil pro
maso K Zavadil]m. Proto!e hostinec
stojí a padá s pivem, pUipomeOme, která se zde 7epovala. Po dlouhém období
nadvlády Velkopopovického kozla nastoupil roku 1994 budEjovický Samson,
pak plzeOský Gambrinus a od leto"ních
úprav vnitUního uspoUádání hostince smíchovský Staropramen. SamozUejmE se
u Zavadil] po celou tu dobu jako v ka!dé
restauraci i vaUilo. Nejen pro bE!né hosty.
Od 1. dubna 1956 bylo zahájeno spole7né stravování d]chodc], jídlo se pUipravovalo i pro vojáky. Koncem padesátých
zahajovala nad #eberákem své p]sobení
armáda a dUíve, ne! si vybudovali vlastní
prostory, pUipravovali pro nE u Zavadil]
snídanE, obEdy a studené ve7eUe. Hlavní
vchod pro hosty býval v!dy z ulice K Verneráku. Od leto"ního roku se ale vstupuje
Kunratický zpravodaj 5/2011

do restaurace pUes terasu se stoly a lavicemi. V místech terasy bývaly dUíve malé
nízké dome7ky. V jednom sídlila koncem
padesátých a za7átkem "edesátých let hudební "kola, kde mnohé kunratické dEti
v7etnE autora 7lánku pronikaly do taj]
hry na rozli7né hudební nástroje, v dal"ím zase 7istírna odEv].

Koncem devatenáctého a v první polovinE dvacátého století vládl v Kunraticích 7ilý spolkový, sportovní, vzdElávací a spole7enský !ivot. Nebyl by ale
mo!ný bez místních hostinc]. Bez jejich
sál], místnosti, zahrad, piva nebo jídla.
U Zavadil] se v"e odehrávalo pUevá!nE
v zahradním sále s dUevEným altánem.
Stavby se zachovaly dodnes, ale slou!í
jiným ú7el]m. Ve v"ech ro7ních obdobích se konaly pUedev"ím nespo7etné
tane7ní zábavy. PUipomeOme si jednu
významnou konanou v pUedve7er chmurného období zvlá"tE pro !ivnostníky, Zavadilovi nevyjímaje, 17. 7ervence 1938
v rámci oslav 50. výro7í zalo!ení kunratického $ivnostenského spole7enstva.
U Zavadil] byl také 7ilý divadelní ruch.
Ochotnická divadelní pUedstavení hrál
v Kunraticích ka!dý spolek nebo sportovní oddíl, a proto se u této 7innosti zastavme podrobnEji. V budovE restaurace
sídlil 6echoslovan, podp]rný a vzdElávací spolek zalo!ený v Kunraticích 25.
kvEtna 1896. Podporoval 7leny v nemoci, vyplácel pUíspEvky poz]stalým po
zemUelých 7lenech a pUispíval na dobro7inné ú7ely. PUipomeOme si konec dvacátých let minulého století, kdy U Zavadil] 7asto hrál dramatický odbor spolku
zalo!ený roku 1897. 28. Uíjna 1927 hru
6eská srdé7ka, 21. 7ervence 1928 Jaro
v podzám7í od Gabriely Preissové a 8.
prosince tého! roku hru Pepi7ka z malé hosp]dky od R. Branalda. 4. kvEtna
1929 byl na programu Vesnický mu7edník od Antonína #ímy a o den pozdEji

U Zavadilů říjen 2011 (foto my).
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Zajímavosti
pohádka V zajetí dvouhlavého draka od
tého autora. 6. 7ervence 1929 sehrál
6echoslovan k HusovE oslavE hru Na
horské faUe od Haise Týneckého. Od
této hry se dokonce zachoval plakát.
31. srpna 1929 následovala divadelní
hra V mládeneckém pokoji od F. Bohuslava. Ale hráli zde i jiní, 7asto !kolní
dEti. 28. Uíjna 1927 odpoledne divadelní
hru Za tatí7kem od místního u7itele F.
Joná!e. 8. bUezna 1928 poUádala místní
obecná !kola oslavu 78. narozenin TGM
a v sále sehrály dEti divadelní hru opEt
od místního u7itele F. Joná!e 6okoládový zámek a scénu gratulanti od F. Weniga, 7. února a 10. února 1929 divadelní
hru Krakono!ova medicína od J. Pr]chy
a 16. 7ervna 1929 Smrt Janí7kovu od
J. Petruse. SamozUejmE se hrálo mno-

hem více, ale tento vý7et slouí jen jako
ukázka 7etnosti divadelních pUedstavení
a to pouze v jedné kunratické restauraci. Také se zde muzicírovalo. Vzpomíná
opEt paní Zavadilová: Kadé úterý se
zde v salonku scházeli m]j strýc s pUáteli a hráli na hudební nástroje. NapUíklad strýc Josef Zavadil na violoncello
nebo pan Banseth na klavír.! Pan Josef
Zavadil byl ve dvacátých letech vzdElavatel Sokola a 14. 7ervence 1929
pUe7etl u pUíleitosti zasazení památe7ního kamene do zdiva nové kunratické
sokolovny Památe7ní list. Stal se vysoko!kolským profesorem a roku 1940 se
mu narodil syn Milo!. Málokterý 7eský
Þlmový herec byl slavnEj!í díky jednomu Þlmu. Jméno Miloslav Zavadil bude
navdy spojeno hlavnE s prvním 7eským

Honza z ﬁlmu Starci na chmelu.
Þlmovým muzikálem Starci na chmelu (1964), v nEm jako záporný Honza
doslova zazáUil. Jeho sympatická tváU,
sportovní Þgura i úspEchy v 6o. létech
na 7eském kulturním poli jej vynesly
k hostování ve Státní opeUe VídeO. Sám
legendární Leonard Bernstein Zavadilovi nabídl na této scénE roli Cliffa ve
své West Side Story a ten pUíleitost
neodmítnul. Ro7ní angamá se protáhlo
a Milo! v sousedním Rakousku nakonec
z]stal. Zavadilova modrookého zjevu
a podoby s Jamesem Deanem vyuívali také zahrani7ní ÞlmaUi, díky nim se
objevil i v nEkolika pUevánE amerických, u nás nepromítaných westernech.
ZemUel v roce 2007 a je pochován na
kunratickém hUbitovE.
K Zavadil]m se chodilo i do !koly. 1.
záUí 1931 najala !kola pro nedostatek
u7eben verandu v zahradE. Hostinec neopominul nav!tívit ani pUírodní ivel.
...v noci z 19. na 20. 7ervence 1926
se rozpoutala nad Kunraticemi prudká
bouUe a úder blesku zp]sobil v hostinci
U Zavadil] "kodu.!
Jednu sezonu, roku 1920, cvi7ila v sále restaurace i DTJ (DElnická tElocvi7ná jednota). PUipomeOme i místní fotbalisty. 15. 7ervence 1934 zde oslavil
S. K. Slovan Kunratice deset let svého
trvání valnou hromadou. A je!tE pUed
zaloením Slovanu pamatuje zahradní altán kunratické fotbalové nad!ence, kteUí se zde pUevlékali a myli pod
pumpou. 6astými hosty byli U Zavadil] kunrati7tí hasi7i. PoUádali valné
hromady nebo výro7ní 7lenské sch]ze.
Podle toho, zda se nazývali hasi7i nebo
poárníci. 1. bUezna 1953 byla je!tE
valná hromada hasi7], 26. ledna 1964
výro7ní 7lenská sch]ze poárník], 27.
února 1993 nebo 10. ledna 1998 opEt
tradi7ní valná hromada hasi7]. Hasi7i
zde rovnE sehráli 24. kvEtna 1924 hru
Na polském zámku od Pavla Rudolfa.
K Zavadil]m mají blízko i chovatelé.
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Zajímavosti
23.25. kvEtna 1942 uspoUádal Spolek
chovatel] králík] a drobného zvíUectva
v Kunraticích výstavu králík], dr]be!e
a koz. Vystavovali také i pozdEji jako
tUeba od 23. do 27. záUí 1961. 6asto zde
chovatelé poUádali i výro7ní zasedání,
pUipomeOme si datum celkem nedávné
19. února 2005. Ka!dou nedEli dopoledne se zde od devadesátých let minulého
století a! do roku 2010 konaly nedElní
dopolední chovatelské trhy.
PUedná"ková 7innost nebo slavnostní
shromá!dEní konaná U Zavadil] podává
svEdectví o starostech i radostech na"ich

pUedk] v závislosti na letopo7tu. 10. bUezna 1923 se konala oslava 73. narozenin
TGM. PUedná"ku o TGM pronesl Václav
Rataj. Pak následovalo, jak jinak, divadelní pUedstavení, Paní mincmistrová od
Ladislava Stroupe!nického. 14. dubna
1935 zase Katolická akce zorganizovala
pUedná"ku #Bude vojna, bude$ s ukázkami obrázk] o ochranE proti leteckým
útok]m. Rok po válce, 12. kvEtna 1946
uspoUádala místní Ochrana matek a dEtí
spole7nE s politickými stranami slavnost,
kde vystoupili !áci místních "kol s recitací, zpEvy a tancem. Nesmíme zapome-

nout ani na 7etné kvEtnové oslavy Dne
matek. Od 11. února 1953 zde pro zmEnu
probíhaly zdravotnické kurzy 6eskoslovenského 7erveného kUí!e, které nav"tEvovalo 49 ob7an].
U Zavadil] se v!dy poUádala a budou
poUádat i nadále setkání spolk] nebo organizací. 6asto se zde scházejí i spolu!áci z místních "kol minulých i sou7asných. No a jestli se zde dobUe vaUí nebo
podává kvalitní pivo, musíte u! posoudit vy, vá!ení 7tenáUi. Ochutnejte tUeba
neÞltrovanou smíchovskou dvanáctku.
(my)

Inzerce
Dar u jte odpočinek
a

krásu !

Věnujte Vašim blízkým

nebo sobě

Využijte jedinečnýých nab
íde
í k

a jako dárek pro Vás až

DÁRKOV Ý BALÍČEK STUD
IA BODY CALM!
70 % slevy.

" CENTRUM HUBNUTÍ – 5 TYPŮ BALÍČKŮ v ceně až 6 OŠETŘENÍ! – radiofrekvence, kavitace,
anticelulitidní masáž, ruční lymfatické masáže, kryolipolýza – novinka 4900 Kč
"CENTRUM KRÁSY – 90 MINUTOVÉ KOMPLETNÍ KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ – 5 NÁVŠTĚV + 1 ZDARMA +
přístrojové kosmetické ošetření v hodnotě 450 Kč zdarma ke každé návštěvě 5900 Kč
"APLIKACE BRAZILSKÉHO KERATINU – již žádné krepaté vlasy bez lesku 1990 Kč
"TRVALÁ DEPILACE IPL – zbavte se chloupků navždy. 4 x aplikace – podpaží + třísla + brazilka 5900 Kč
"ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ, MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY se slevou 38 % 790 Kč
"MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ MASÁŽ – novinka 590 Kč
"DEN PRO PRINCEZNU – 5 hodin péče jen o Vás – spa manikúra a pedikúra, mandlová masáž zad,
spa kosmetické ošetření, závěrečný regenerační kadeřnický balíček včetně střihu a závěrečného stylingu.
Vzdalte se od stresu, spěchu a pociťte kouzlo odpočinku 1990 Kč
" Na všechny ostatní služby při zakoupení dárkového certiﬁkátu sleva 20 %.
K Borovíčku 1
148 00 Praha 4 – Kunratice
tel.: 774 980 400

RELAX STUDIO
areál vysokoškolských
kolejí, kolej Otava,
Chemická 954, Praha 4

Masáže
Kovářová Zdeňka
tel. 733 643 678

Pedikúra

Na Strži 5
140 00 Praha 4
Tel.: 608 040 015

ProUezávání a kácení
strom] z lana
StUechy, okapy, fasády
a jiné vý!kové práce
MICHAL PTÁK
tel. 603712174

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

Kovaříková Marcela
tel. 606 564 684

Kanalizační přípojky

Kosmetika

Nehtová modeláž

(revizní šachta, přepojení, zemní práce, doklady)
od 25000 Kč
Zemní a stavební práce, základy objektů,
izolované jímky, bazény,
izolace spodní části staveb, sanační omítky,
zateplovací systémy, fasádní nátěry.

Juzová Hana
tel. 604 284 359

Baugips, spol.s.r.o.

Branišová Mirka
tel. 602 203 432
Juzová Hana
tel. 604 284 359

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO – ČT 10:00 – 16:00
dále dle objednávek,
PÁ dle objednávek
www.relaxotava.cz
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K Zeleným domkům 520/1, Praha 4–Kunratice

tel: 244 912 214, 244 911 036, mobil: 603 852 432
Rekonstrukce staveb, bytů, výměna oken a dveří, podlahy

betonové, laminátové i dřevěné, obklady, dlažby, malby, nátěry.
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Jitka Nováková
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Jedna rada: že stát
Pocˇ ítejte stím,
se mu˚ že cokoliv.

Komplexní
nabídka pojitﾋní
! "ivotní pojitﾋní ! penzijní p ipojitﾋní
! cestovní pojitﾋní ! autopojitﾋní
! pojitﾋní majetku obｿan
! pojitﾋní podnikatel
Neváhejte nás kontaktovat, zdarma pro vás p ipravíme
nezávaznou nabídku:
tel.: +420 608 905 868
e-mail: vit.behal@seznam.cz

S vámi od A do Z

Vydává Úřad MČ Praha-Kunratice. Uzávěrka 30. září 2011.
Redakční rada: Ing. Svatomír Mydlarčík (předseda a šéfredaktor, autor článků a fotograﬁí pod zkratkou my),
Ing. Lenka Alinčová, Petra Hilmarová, Ivan Hýža, Ing. Josef Juránek,
Ing. arch. Ivana Kabelová, Martin Preiss, Jitka Voříšková.
Jazyková redaktorka : Mgr. Iva Janečková. Graﬁcká úprava: Jan Jílek.
Neoznačené obrázky převzaty z volně přístupných zdrojů.
Rozměr a cena inzerce: maximální velikost čtvrt strany 186 x 85 nebo 91 x 130 mm 1000 Kč,
každý menší inzerát nebo řádková inzerce 500 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.
Telefon 244 102 214, fax 244 913 900. E-mail: info@praha-kunratice.cz; www.praha-kunratice.cz.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem registrace MKČR E 13344. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Založeno 1992, ročník XX. Náklad 3800 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v říjnu 2011. Zdarma.
Kunratický zpravodaj 5/2011

16

