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Vá�ení 7tenáUi,
nejprve si nemo-

hu odpustit ohléd-
nutí za tradi7ní 
výstavou hub, 
jiUinek a obrázk], 
která se konala 9. 
a 10. záUí. UvEdo-
muji si, !e jsem se 
pozastavovala nad 
brzkým termínem, který si tentokrát na"i 
mykologové vybrali, zvlá"[ kdy! v té dobE 
houby témEU nerostly. Na kvalitu výstavy, 
myslím, zvolený termín !ádný negativní 
vliv nemEl. Kdy! jsem se ale dozvEdEla, !e 
pan Suk, hlavní organizátor tEchto výstav, 
týden po výstavE zemUel, napadlo mE, !e to 
byla opravdu zvlá"tní shoda okolností. Jsem 
ráda, !e jsem se mohla spolu s "éfredakto-
rem KZ rozlou7ení s panem Sukem zú7astnit 
a podEkovat mu tak za krásné zá!itky, které 
v uplynulých letech obyvatel]m Kunratic, 
a nejen jim, svým nad"ením pro #houbi7ky$ 
(jak vEt"inou Uíkával), umo!nil. VEUím, !e 
odchodem pana Suka tradice výstav v Kun-
raticích nekon7í a !e v jejich organizaci 
budou pokra7ovat jeho kolegové a pUátelé, 
kteUí se na výstavách ji! dUíve podíleli.

Aktualizace č. 1
Zásad územního rozvoje

hl. m. Prahy

V minulém 7ísle KZ jsem vás informo-
vala, !e na prázdninové mEsíce vypsal 
Magistrát hl. m. Prahy projednávání a pUi-
pomínkování aktualizace 7. 1 Zásad územ-
ního rozvoje hl. m. Prahy a !e vás pUí"tE 
seznámím s tím, jak se s pUipomínkováním 
vyrovnalo na"e zastupitelstvo. 

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy jsou 
povinným a velmi d]le!itým materiálem, ze 
kterého musí návrh nového územního plá-
nu vycházet. PUesto!e se jedná o rozsáhlý 
materiál, je pomErnE pUehlednE Uazen, a to 
do oddíl] urbanizmus, doprava, technické 
vybavení a zeleO/územní systémy ekologic-
ké stability, !ivotní prostUedí. Pro Kunratice 
je v materiálu nejvýznamnEj"í:

● vymezení rozvojové osy jih (trasa smE-
Uující z Pankráce smErem ji!ním podél 
západní hranice katastrálního území Kun-
ratice) ve vazbE na trasu metra D, jejím! 
cílem je soustUedit do vymezeného prosto-
ru rozvoj ekonomických aktivit a pracov-
ních pUíle!itostí; jedná se o jednu ze dvou 
navr!ených rozvojových os v Praze,

● dvE rozsáhlé stavby v oblasti dopra-
vy, a sice trasa metra D kon7ící na jihu 
celomEstsky významným terminálem pUí-
mEstské autobusové dopravy pUi jihozá-
padním okraji M6 a Vestecká spojka mezi 
Pra!ským okruhem a dálnicí D1,

● stanovení rozvojové oblasti zelenE 
z d]vodu stabilizace vodního re!imu v kra-
jinE, posílení územních systém] ekologické 
stability (pUípadnE celomEstského systému 
zelenE) a zaji"tEní území pro rekreaci. 

Zastupitelstvo M6 v pUipomínkách
k návrhu uvedené aktualizace:

● schválilo po!adavek na ovEUení roz-
vojové plochy i rozvojové oblasti zelenE 
podrobnEj"í územní studií a u rozvojové 
plochy navíc podmínilo vznik osy v pUed-
stihu vybudovanou potUebnou dopravní 
infrastrukturou (tj. trasou D metra v7etnE 
dostate7nE kapacitních odstavných parko-
vi"[ a roz"íUenou komunika7ní sítí v7etnE 
vybudovaného obchvatu Kunratic),

● po!ádalo ozna7it Vesteckou spoj-
ku jako koridor pozemních komunikací 
s celomEstským významem,

● po!ádalo o aktualizaci vodohospodáU-
ských pomEr] na pUítocích Kunratického 
potoka a v souvislosti s tím i o aktualizaci 
vyzna7ení záplavových zón,

● doporu7ilo doplnit územnE plánova-
cí opatUení ke sní!ení negativních vliv] 
o dal"í ú7inná opatUení,

● po!ádalo o posouzení vlivu ulic 
VídeOská a K Verneráku na obytná území 
sousedící s tEmito komunikacemi, 

● po!ádalo zahrnout do zásad Ue"ení 
extrémnE vysoké sekundární pra"nosti, kte-
rá vzniká v prostoru Kunratice % západ. 
Návrh aktualizace 7. 1 Zásad územního 
rozvoje hl. m. Prahy m]!ete najít v plném 
znEní v elektronické podobE na interneto-
vé adrese www.praha.eu  v sekci Územní 
plánování a rozvoj mEsta v oddElení Zása-
dy územního rozvoje hl. m. Prahy.

Rozšíření Vídeňské ulice

V posledních týdnech probEhla tiskem 
informace o tom, !e Výbor územního 
rozvoje Zastupitelstva hl. m. Prahy a poté 
i Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 
zámEr na roz"íUení VídeOské ulice k dal"í-
mu projednávání jako celomEstsky význam-
nou zmEnu územního plánu 7. Z 2759/00. 
Tato informace je pravdivá, v"echno ostat-
ní (navrhovatel zámEru, výsledná podoba 

zámEru) je nepodlo!ené, proto!e podle 
zatím ústního vyjádUení odboru územní-
ho plánu Magistrátu hl. m. Prahy !ádné 
podkladové materiály neexistují. Porad-
ce 1. námEstka primátora hl. m. Prahy 
zodpovEdného za oblast územního plánu 
Mgr. Bohá7 se k této zále!itosti vyjádUil 
v tisku zhruba tak, !e je tUeba projednat i ty 
návrhy, jejich! "ance na kladný výsledek 
jsou minimální. M6 Kunratice po!ádala 
odbor územního plánu o písemné stanovis-
ko k této zále!itosti a s odpovEdí vás 7asem 
seznámíme. V této souvislosti bych vás 
ráda ujistila, !e M6 Praha-Kunratice dlou-
hodobE usiluje o zklidnEní ulice VídeOská 
a jak je patrné z pUedcházejícího odstavce, 
vyu!ívá k tomu v"echny pUíle!itosti.

Změny v MHD

V souvislosti se zmEnami v mEstské hro-
madné dopravE platnými od 1. záUí nám 
dochází pomErnE velké mno!ství ohlas] 
obyvatel Kunratic a blízkého okolí. I kdy! 
jsou tyto ohlasy nEkdy protich]dné, velmi 
je vítáme a v nejbli!"í dobE na základE nich 
chceme udElat na jednání Komise dopravy 
ur7itý závEr. Ten by mEl slou!it k jedná-
ním s Magistrátem hl. m. Prahy, která ji! 
v sou7asné dobE s jednotlivými mEstskými 
7ástmi postupnE probíhají. PUi tEchto jed-
náních se mají Ue"it jen nejakutnEj"í problé-
my, které ze zmEn vyplynuly. PodrobnEj"í 
vyhodnocení zmEn má probEhnout zhruba 
koncem roku. 

 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Slovo starostky

Místní sdružení
ODS Praha - Kunratice

děkuje voličům
za podporu

v senátních volbách
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Zastupitelstvo–Úřad MČ

Senátní volby

Ve dnech 12�13. a 19.�20. Uíjna pro-
bEhly volby do Senátu Parlamentu 6R. 
Ve volebním obvodu, do kterého spadá 
i M6 Praha-Kunratice byl opEt zvolen pan 
PhDr. Tomá! Grulich, kterému k vítEz-
ství blahopUejeme. Podrobnosti o pr]bEhu 
voleb viz tabulka. Redakce

Zastupitelstvo
14. zasedání 22. 8. 2012

(Uvádíme pouze vybraná usnesení Zastu-
pitelstva, podrobnEj!í informace na www.
praha-kunratice.cz.)

Zastupitelstvo schvaluje

● zmEnu rozpo7tu 7. 10, vrácení danE 
z pUíjmu VH6 (Vedlej!í hospodáUská 7in-
nost) roku 2011, zvý!ení o neinvesti7ní 
dotaci HMP 850,70 tis. K7,

● zmEnu rozpo7tu 7. 11, zvý!ení o nein-
vesti7ní dotaci HMP 60,40 tis. K7 ur7enou 
pro Základní !kolu Kunratice na protidro-
govou prevenci,

● zmEnu rozpo7tu 7. 12, zvý!ení o nein-
vesti7ní dotaci HMP 789 tis. K7 pro Jed-
notku sboru dobrovolných hasi7],

● zmEnu rozpo7tu 7. 13, pUíjem 40 tis. 
K7 za prodej nepotUebného p]vodního 
zaUízení !kolní jídelny,

● úpravu rozpo7tu 7. 2, pUesun 123 tis. 
K7 uvnitU § základní !kola, ochrany pUed 
atmosférickou elektUinou (bleskosvod),

● úpravu rozpo7tu 7. 4, pUesun 100 tis. 
K7 z rezerv rozpo7tu na zabezpe7ení 
hasi7ské zbrojnice,

● úpravu rozpo7tu 7. 5, pUesun 280 tis. 
uvnitU § 3111 pUed!kolní zaUízení,  staveb-
ní úpravy sociálního zaUízení MateUské 
!koly. Redakce

Kácení v Bažantnici
V poslední dobE se roztrhnul pytel 

s dotazy ohlednE kácení v Ba"antnici. 
Dle sdElení vedoucího OddElení pé7e 
o zeleO MHMP ing. Dana Frantíka se 
jedná o obnovu v minulých letech zane-
dbané Ba"antnice. V záUí byly pokáce-
ny smrky napadené k]rovcem a staré 

nemocné akáty 
pUi ulici Lesní. Na 
kmenech pokáce-
ných strom] je zUe-
telnE vidEt rozsah 
jejich po!kození. Za 
ka"dým takovým 
kácením následu-
je výsadba nových 
strom] vhodných 
do pUírodních podmínek Ba"antnice, 
kde je hladina podzemní vody mEl-
ce pod povrchem terénu. Celkem bylo 
v Ba"antnici za posledních cca 15 let 
vysazeno více jak 10 000 kus] nových 
stromk]. Jenom v roce 2009 bylo vysa-
zeno 700 ks buk], jedlí, habr] a modUí-
n], v roce 2010 400 ks buk], dub], jedlí 
a modUín], v roce 2011 1350 ks buk], 
dub], douglasek, jedlí a pta7ích tUe!ní 
a v roce 2012 400 ks buk] a dub]. Na 
jaUe roku 2013 se opEt po7ítá s novou 
výsadbou, která nahradí v leto!ním roce 
pokácené stromy.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

Výsledky Voleb do Senátu Parlamentu ČR konané dne 12.10.-13.10.2012 - I. kolo v MČ Praha-Kunratice

Číslo Kandidát Vol. strana Polit. přísl.
Počty hlasů a % po okrscích Celkem

1016 1017 1018 1019 1020 1021 1. kolo
Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy %

1 Bednář Miloslav Prof. Svobodní Svobodní 36 9,49 27 6,44 22 7,74 35 12,91 15 5,7 22 9,44 157 8,49
2 Weiszová Silvia Suveren. Suveren. 9 2,37 6 1,43 3 1,05 3 1,1 9 3,42 3 1,28 33 1,78
3 Olmer Vít VV BEZPP 9 2,37 18 4,29 8 2,81 11 4,05 9 3,42 11 4,72 66 3,56
4 Adámek František Bc. ČSSD ČSSD 59 15,56 41 9,78 31 10,91 18 6,64 31 11,78 38 16,3 218 11,79
5 Gabal Ivan KDU ČSL SZ BEZPP 60 15,83 51 12,17 32 11,26 58 21,4 42 15,96 40 17,16 283 15,3

6 Vondráček Jaroslav 
Dr.iur.et.JUDr.Ph.D. TOP+STAN BEZPP 51 13,45 88 21 49 17,25 45 16,6 41 15,58 39 16,73 313 16,92

7 Papazian Valentin Ing. PP BEZPP 5 1,31 10 2,38 8 2,81 0 0 4 1,52 4 1,71 31 1,67
8 Grulich Tomáš PhDr. ODS ODS 84 22,16 95 22,67 73 25,7 72 26,56 76 28,89 30 12,87 430 23,25
9 Šimůnek Petr KSČM KSČM 51 13,45 47 11,21 33 11,61 11 4,05 21 7,98 28 12,01 191 10,32

10 Kasal Karel SD-SN BEZPP 15 3,95 36 8,59 25 8,8 18 6,64 15 5,7 18 7,72 127 6,86
1016 1017 1018 1019 1020 1021 Celkem

Celkem voličů 1088 1190 897 951 830 682 5638
Vydané obálky ve volebních místnostech 384 430 301 271 269 236 1891
Volební účast v % 35,29 36,13 33,56 28,5 32,41 34,6 33,54
Odevzdané obálky 384 430 301 271 269 236 1891
Platné hlasy 379 419 284 271 263 233 1849
% platných hlasů 98,7 97,44 94,35 100,00 97,77 98,73 97,78
Neplatné hlasy 5 11 17 0 6 3 42

Výsledky Voleb do Senátu Parlamentu ČR konané dne 19.10.-20.10.2012 - II. kolo v MČ Praha-Kunratice

Číslo Kandidát Vol.strana Polit.přísl.
Počty hlasů a % po okrscích Celkem

1016 1017 1018 1019 1020 1021 2. kolo
Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy %

1 Adámek František Bc. ČSSD ČSSD 88 33,71 66 23,91 62 28,31 29 14,94 54 26,6 59 37,1 358 27,28
2 Grulich Tomáš PhDr. ODS ODS 173 66,28 210 76,8 157 71,68 165 85,05 149 73,39 100 62,89 954 72,71

1016 1017 1018 1019 1020 1021 Celkem
Celkem voličů 1086 1191 894 951 832 678 5632
Vydané obálky 267 278 221 196 204 163 1329
Volební účast v % 23,6
Odevzdané obálky 267 278 221 196 204 163 1329
Platné hlasy 261 276 219 194 203 159 1312
% platných hlasů
Neplatné hlasy 6 2 2 2 1 4 17
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Společenská rubrika

Pomozte, prosím, Sokolu

Vá�ené dámy, vá�ení pánové, vá�ení pUíz-
nivci TJ Sokol Kunratice,

obracíme se na Vás jako zástupci TElo-
cvi7né jednoty Sokol Kunratice s �ádostí 
o Þ nan7ní pUíspEvek na rekonstrukci pod-
lahy ve velkém sále sokolovny, pUípadnE 
s nabídkou na dlouhodobEj!í spolupráci 
s na!í tElocvi7nou jednotou. Dovolte, aby-
chom Vám na!i jednotu nejprve pUedstavi-
li. Na!e jednota byla zalo�ena ji� v r. 1894 
a existuje tak ji�, pochopitelnE s nucenou 
pUestávkou v letech 1948"1989, 118 let. PUes 
tento úctyhodný #vEk$ je stále velmi aktivní, 
a to navzdory tomu, �e v!echny na!e cvi7i-
telky, 7lenky výboru a pomahatelé pracují 
pro jednotu bez nároku na jakýkoliv hono-
ráU. V sou7asné dobE máme 252 7len], a to 
v nEkolika dEtských oddílech v!estrannosti, 
kde se pravidelnE vEnujeme v!em dEtem bez 
ohledu na jejich nadání 7i Þ nan7ní mo�nosti 
jejich rodi7], dále ve 2 �enských oddílech 
v!estrannosti, v oddíle stolního tenisu mu�] 
a 2 oddílech rekrea7ního volejbalu dospElých 
smí!ených dru�stev. Na!i sokolovnu nav!tE-
vují pravidelnE také osoby, které nejsou 7le-
ny na!í jednoty a sokolovnu si najímají na 
r]zné sportovní nebo kulturní aktivity, jako 
je ß orbal, sálová kopaná, volejbal, cvi7ení 
power-jógy 7i zumby, divadelní pUedstave-
ní, pUedná!ky 7i koncerty. Na!e TJ poUádá po 
celý rok pro dEti r]zné akce sportovnE-kul-
turního charakteru, jako je tradi7ní podzim-
ní BEh parkem, Mikulá!ská veUejná cvi7ební 
hodina, dEtský karneval, otvírání studánek 
7i cvi7ební hodiny ke Dni matek. Na!í nej-
vEt!í akcí je pak Kunratický den dEtí. Letos 
se konal ji� 30. ro7ník. Pravidelných cvi7e-
ní v sokolovnE a v!ech akcí se ka�doro7nE 
zú7astní celkem pUes 20.000 osob.Ve!kerá 
na!e cvi7ení, ale i vEt!ina kulturnE-spole7en-
ských akcí se konají v na!í sokolovnE, která 
je jen o málo mlad!í ne� na!e jednota a ve 
které jsme v pr]bEhu nEkolika minulých 
let provedli nezbytné opravy a vylep!ení. 
Byla napU. provedena výmEna oken, do!lo 
k odkanalizování sokolovny, opravili jsme 
fasádu, vymEnili stUechu nad obEma sály. 

Pražská energetika, a. s. 
Na Hroudě 1492/4, 100 05  Praha 10
Zákaznická linka PRE: 840 550 055
pre@pre.cz • www.pre.cz

Opravená podlaha svítí novotou a opět slouží sportovcům (foto Sokol).

Ji� dlouhá léta nás v�ak trápil havarijní stav 
podlahy ve velkém sále, kde probíhá vEt�ina 
dEtských cvi7ení. Na rekonstrukci podlahy 
se nám v�ak stále nedaUilo sehnat Þ nan7ní 
prostUedky, nebo[ náklady byly rozpo7to-
vány na cca 1.200.000,!K7. Z pUíspEvk] 
na�ich 7len], nájemného a z dar] na�ich 
stálých sponzor] se nám toti� daUí pokrýt 
pouze bE�né provozní náklady, abychom 
v]bec udr�eli 7innost tElocvi7né jednoty 
a nemuseli sokolovnu tzv. zavUít. V leto�ním 
roce nám v�ak byl pUidElen grant od Magis-

trátu hl. m. Prahy ve vý�i 600.000,! K7 na 
opravu podlahy a museli jsme se tedy roz-
hodnout, zda práce zahájíme. Po zvá�ení 
v�ech pro i proti jsme se i pUes nedostatek 
vlastních Þ nan7ních prostUedk] rozhodli, �e 
ano, nebo[ tato �ance se nemusí víckrát opa-
kovat. Rekonstrukce byla za7átkem 7erven-
ce zahájena s rozpo7tem cca 1.200.000,! K7 
a za7átkem záUí byla dokon7ena. Zatím v�ak 
máme k dispozici jen 7ástku cca 850.000,! 
K7 a potUebujeme tedy je�tE sehnat 7ástku 
zbývající, tj. cca 350.000,! K7. "ádáme Vás 
tímto o Þ nan7ní pUíspEvek v jakékoliv mo�-
né vý�i, a to bu@ formou daru, sponzorského 
daru nebo formou spolupráce pUi propagaci 
Va�í spole7nosti na na�ich webových strán-
kách www.sokol-kunratice.wz.cz, prezenta-
cí Va�í Þ rmy v na�í sokolovnE (napU. vylepe-
ním Va�eho loga 7i jiné Va�í reklamy uvnitU 
i vnE sokolovny) a v�ude pUi na�ich sportov-
nE-kulturních akcích. DEkujeme za Vá� 7as, 
který jste vEnovali této na�í �ádosti a doufá-
me, �e i Vy pUispEjete jakýmkoliv Þ nan7ním 
pUíspEvkem na doÞ nancování rekonstrukce 
a opravy podlahy velkého sálu kunratické 
sokolovny. 

 JUDr. Gabriela Ku7erová, starostka

E-mail: sokol.kunratice@seznam.cz,
7íslo ú7tu 60492369/0800,

variabilní symbol 111.
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Společenská rubrika

PodEkování za blahopUání k význam-
nému !ivotnímu jubileu zasílají   paní 
Dagmar Alexová, MUDr. Helena 6ermá-
ková, Marie 6ervová, Olga DvoUáková, 
Helena Hrubá, Anna Chalu"ová, KvEta 
Ka"ková, MUDr. Dagmar Kolínská, Eva 
Kovalovská, Libu"e Kovárníková, JiUi-
na MedUická, Eli"ka NEmcová, pánové 
Pavel Hotovec, Václav Machá7ek, Josef 
Ne"por, Václav Rajdl,  Jaroslav Zemá-
nek a man!elé Bohumila a JiUí Jane"ovi.
 Redakce

Osobní asistence
s autodopravou

Dopravit se k lékaUi, do nemocnice nebo za 
kulturou je 7asto pro lidi s omezenou pohyb-
livostí problém. VeUejná doprava vy!adu-
je dal"í pE"í náro7nou cestu a taxislu!ba 
je Þ nan7nE náro7ná. Pomohou speciálnE 
upravené automobily, které si klient pUedem 
m]!e objednat a! pUed sv]j d]m. Takovou 
slu!bu nabízí napUíklad odborník na osobní 
asistenci, ob7anské sdru!ení Hewer. Snadný 
pUístup do automobilu umo!Ouje speciálnE 
upravená seda7ka s oto7ným mechanis-
mem, automobil je pUistaven v tEsné blíz-
kosti domu a doveze vás a! k místu ur7ení. 
S doprovodem k lékaUi nebo za kulturou 
pom]!e také dobUe zvolený osobní asistent. 
Osobní asistence je 7asto spojována spí"e 
s osobami se zdravotním posti!ením, pUitom 
je vítanou slu!bou právE pro seniory. 

�VEt ina! známých! sociálních! slu"eb! má!
stanovenu!pracovní!dobu!od!rána!do!odpo-
ledne!pEt! dní! v! týdnu.!Osobní!asistence! je!
24!hodin!dennE,! 7! dní! v! týdnu!pUipravena!
zajistit! u"ivatel]m!pomoc! se! sebeobsluhou!
a!hygienou,!jídlem,!nákupy!i!pé7í!o!domác-
nost.!Vyu"ití!slu"eb!osobní!asistence!je!pro-
to! nejlep í! mo"ností,! jak! z]stat! co! nejdéle!
v! domácím! prostUedí! bez! zvý ených! zdra-
votních!a!bezpe7nostních!rizik,# vysvEtluje 
Aneta Sluková, vedoucí stUediska osob-
ní asistence ob7anského sdru!ení Hewer. 
V objednaných hodinách vykonává osobní 

asistent pUesnE to, co si u!ivatel pUeje. M]!e 
pomáhat, obstarávat, doprovázet, nebo jen 
dElat spole7nost a #bezpe7nostní dohled$. 
U!ivatel slu!by osobní asistence si m]!e 
být jist, !e k nEmu bude docházet stejný 
asistent, pUípadnE se u nEho bude stUídat 
dvojice asistent] a kdykoliv bude potUebo-
vat, m]!e po!ádat o jejich výmEnu za nEko-
ho jiného. #V moderní spole7nosti 7asto 
neplatí dUívEj"í role a funkce rodiny, proto 
musí být doplnEny jinými nástroji. Umo!-
nit v"em, kteUí to potUebují, z]stat doma 
a zároveO pé7í nepUetE!ovat rodinné pUí-
slu"níky, to je úkolem jak osobní asistence, 
tak pe7ovatelské slu!by. Osobní asistence 
v"ak poskytuje pomoc nepUetr!itE i bEhem 
víkend] a svátk].$ Slu!ba osobní asistence 
a autodopravy je v Praze dostupná na tele-
fonním 7ísle 274 781 341. Více informací 
najdete na www.pecovatel.cz.! OS!Hewer

Rozloučení s linkou 114

Lou7ení jsou r]zná. To na"e probEhlo 
v pátek 31. srpna v 7asných ranních hodi-
nách a bylo veselé i trochu smutné. Lou7i-
li jsme se s autobusovou linkou 7íslo 114. 
Ne"lo o lou7ení s trasou, teprve 7as uká!e, 
zda Ue"ení je "[astné, ale s krásným 7íslem 
114, které jezdilo do Kunratic témEU odne-
pamEti. To nás zamrzelo. A tak jsme se my, 
stálí cestující, co spolu ka!dé ráno jezdíme 
za svými povinnostmi, na poslední ces-
tE rozlou7ili se sto7trnáctkou lahvi7kou 
Becherovky. PUi[ukli si bEhem jízdy panáky 
na lep"í zítUky a pak zamávali na Ka7erovE 
autobusu 114, který nás sem ráno ze starých 
Kunratic naposledy zavezl. !Hana!Bene ová!

Koupaliště Šeberák

Na leto"ní léto vEt"ina kunratických ob7a-
n], kteUí bydlí pUes vodu proti koupali"ti 
%eberák, ur7itE nezapomene. Zásadní opra-
va starého zanedbaného areálu a zajímavý 
program pUivedly na koupali"tE obrovské 
mno!ství náv"tEvník]. Ná" nájemce-provo-
zovatel areálu bohu!el nepo7ítal s d]sledky 
náv"tEvnosti takového mno!ství lidí, pUede-
v"ím neúmErným hlukem. Ji! po7átkem 7er-

Osobní asistence s dopravou (foto OS Hewer).

vence nám pUi"el hromadný dopis zdej"ích 
obyvatel, kteUí !ádali, aby do"lo k nápravE. 
Okam!itE jsme s nájemcem vyvolali jed-
nání, na kterém nám bylo slíbeno striktní 
dodr!ování no7ního klidu a v7asné oznamo-
vání v"ech akcí na na"í radnici. Bohu!el to 
bylo pouze díl7í opatUení, proto!e i v den-
ních hodinách 7asté spole7enské aktivity 
dále ru"ily tamní obyvatele. V tomto pUípadE 
se voda ukázala jako nepUítel, proto!e náso-
bila v"echny zvuky, pUedev"ím hudební pro-
dukci, v areálu koupali"tE. Proto jsme se na 
nové sch]zce s nájemcem dohodli, !e nám 
pUedlo!í návrh pravidel provozování akti-
vit v areálu %eberák na pUí"tí letní sezonu 
tak, aby byl výraznE omezen hluk ve v"ech 
denních i no7ních hodinách. S jeho návrhy 
se m]!ete seznámit v následujícím dopise, 
který nám nájemce doru7il s !ádostí o jeho 
zveUejnEní. Jsme rádi, !e do"lo k celkové 
opravE a vylep"ení areálu koupali"tE a tak 
doufáme, !e navr!ená opatUení budou ú7in-
ná a pUí"tí sezona dopadne ji! mnohem lépe 
ne! ta leto"ní a !e v"echny zú7astnEné strany 
budou spokojené.
! Ing.!Lenka!Alin7ová,!zástupce!starostky

Vá�ení spoluob7ané, v uplynu-
lém období jsme se bohu!el stali trnem 
v oku mnohých ob7an] Kunratic, a to 
rozhodnE právem. Rád bych se aspoO 
tímto 7lánkem omluvil v"em dot7eným 
a trochu odhalil zákulisí celého problé-
mu, který nás velmi trápí a jsme pUipra-
veni jej Ue"it. Areál %eberák jsme pUebí-
rali pUed tUemi lety s vidinou nové výzvy 
v podobE volno7asového prostoru pro 
Kunratice a okolí. VEt"ina z vás si jistE 
pamatuje, v jak zanedbaném stavu byla 
provozní budova koupali"tE, vlastnE celý 
areál. PUi hromadné opravE  jsme za pou-
hých 10 dní opravili kompletnE v"e, co 
se dalo. Vybourali podlahy, osadili okna, 
zUídili nový bar, vymalovali a vytvoUili 
na"i první tváU #Kafe Na DnE$.

První pokus s #Kafe Na DnE$ byl 
z dne"ního pohledu sice zábavný a! 
úsmEvný, ale v !ádném pUípadE vydElá-
vající. U! v prvním p]lroce jsme pocho-
pili, !e jen z kávy m]!e být 7lovEk hlavnE 
potE"en, ne v"ak !iv (v na"ich podmín-
kách tedy). Druhá velká oprava na sebe 
nenechala dlouho 7ekat a my v druhém 
roce zásadnE opravili na"i boudu, vyba-
vili novE celé zázemí a doplnili zahrád-
ku o nové stoly a !idle. Postupem 7asu 
se nám daUilo pUesvEd7it "ir"í okolí, !e to 
opravdu myslíme vá!nE. V následujícím 
roce jsme obnovili beach-volejbalové 
hUi"tE a doplnili pétanque, v zadní 7ásti 
areálu vybudovali dEtský koutek, zpUí-
stupnili zadní lesík a roz"íUili travnatou 
plá! o dal"í 7ást. Po vybudování mol na 
sezení u vody a nové cesty ze zámko-
vé dla!by se nám podaUilo pový"it areál 
%eberák na zajímavé místo, kde nemu-
sí lidé trávit jen letní 7as u vody, ale 
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Společenská rubrika
i odpoledne s rodinou nebo svými blízký-
mi. Ruku v ruce s výsledkem na�í práce 
pUi�el obrovský zájem o poUádání r]zných 
svateb a oslav v areálu !eberák. Rezerva-
cí jsme ji" do konce bUezna nasbírali na 
celé období a" do konce záUí. Rozdíl mezi 
minulým rokem byl 1: 50. Za7ali jsme se 
zamEUovat na spokojenost na�ich zákazní-
k] a slu"by, které od nás o7ekávali. Ji" na 
7arodEjnicích jsme zjistili, "e ménE nEkdy 
znamená více. Kapacita areálu je sice oko-
lo jednoho tisíce lidí, ale mo"nosti perso-
nálu a zázemí sotva tUetinové. S první, 
druhou, pátou svatbou nebyly problémy. 
VEt�inou se konaly v chladnEj�ím období 
a hudba, která tyto akce doprovázela byla 

uzavUená uvnitU objektu. Problémy za7aly 
o prázdninách, kdy pUi letních teplotách 
vyhrávala muzika na venkovním mole 
do pozdních hodin. První mEsíc jsme 
bohu"el nezaregistrovali, "e jakékoliv 
zvuky se po vodE do okolí �íUí s dvojná-
sobnou razancí. V polovinE prázdnin jsme 
dostali pokuty za poru�ování no7ního kli-
du. Po pUedvolání na kunratickou radnici 
jsme se zavázali ke striktnímu dodr"ování 
desáté hodiny ve7erní. I pUes dodr"ování 
no7ního klidu jsme dospEli k závEru, "e 
takto p]sobit v této klidné lokalitE dále 
nem]"eme. Sám bydlím pod hrází rybní-
ka !eberák a nEkteré letní víkendy byly 
opravdu peklem. Pro zbytek tohoto roku 

jsme v�echny hudební produkce umístili 
dovnitU a budeme se sna"it minimalizo-
vat jakékoliv zvukové projevy nad rámec 
slu�ných hodnot. V pUí�tím roce omezí-
me poUádání akcí na rozumné minimum. 
Kulturní akce i soukromé budou v"dy 
ohlá�eny dopUedu s mEsí7ním pUedstihem. 
Objednali jsme si té" hlukové mEUení a js-
me pUipraveni vybudovat rozumná pro-
tihluková opatUení.

Na závEr bych se chtEl omluvit v�em 
spoluob7an]m za toto hlu7né léto. Dou-
fám, "e nezanevUeli na tak krásné místo, 
jakým !eberák je. Pro nás je to obrovské 
ponau7ení, které chceme zúro7it na na�í 
dal�í cestE. Jakub Olbert

Školství

Stavební úpravy 
ve školských zařízeních

V posledních 7íslech KZ jsem popisova-
la plánované vnitUní úpravy jak v mateUské 
�kole, tak v základní �kole. ObE akce byly 
v7as a bez problém] dokon7eny. K tomu, 
abychom mohli v pUí�tím �kolním roce 
vyu"ít plnou kapacitu mateUské �koly, tj. 
naplnit ji do po7tu 224 dEtí a otevUít tUi první 
tUídy v základní �kole, musíme získat povo-
lení Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva 
�kolství, mláde"e a tElovýchovy. Tento papí-
rovE dosti náro7ný proces jsme ji" vykonali 
a nyní 7ekáme na tzv. #Rozhodnutí o zmEnE 
zápisu ve �kolském rejstUíku$.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

Základní škola Campanus
Základní �kola Campanus se nachá-

zí na ChodovE v bezprostUední blízkosti 
kunratického bytového komplexu Flora. 

Z d]vodu snadné dostupnosti do ní chodí 
více jak 100 kunratických dEtí bydlících 
v této lokalitE. Abychom vás s touto �kolou 
seznámili, po"ádali jsme Ueditelku �koly 
paní mgr. Lenku Derkovou, aby nám o své 
�kole napsala pár slov. Redakce

O naší škole

Campanus (www.campanus.cz) je nej-
lep�í pra"ská �kola a 4. nejlep�í �kola 
v 6eské republice. A není se co divit. !ko-
la dosahuje ji" tradi7nE výborných výsled-
k] nejen ve vzdElávání. SkvElé hodnocení 
má napU. v mezinárodních testech PISA, 
je mistrem republiky ve ß orbalu, potUetí 
zvítEzila v pUírodovEdné soutE"i základ-
ních a stUedních �kol Zlatý hattrick poUá-
dané sdru"ením Ornita. 

Máme tedy co ukázat, na co být py�ní. 
ZároveO ale chceme poznávat jiné �koly, 
porovnávat jejich práci s na�í, u7it se od 
nich, pUebírat jejich zku�enosti, a tím se 

i nadále zlep�ovat. Proto jsme na�i �kolu 
pUihlásili do soutE"e #Nejlep�í 7eská �ko-
la$, kterou vyhlásilo Ministerstvo �kol-
ství, mláde"e a tElovýchovy ve spolupráci 
s Ministerstvem kultury a vzdElávacím 
portálem U7ení online. 

Z 350 pUihlá�ených vybrala porota 48 
základních �kol, které mezi sebou soutE"ily 
v regionálních kolech. Zde jsme porazili své 
soupeUe, M! a Z! Kav7í Hory a Z! Hos-
týnská, stali se vítEzem 16. dílu a zajistili si 
postup do republikového Þ nále. To se kona-
lo koncem �kolního roku v 6eském Krum-
lovE. Finalisté pUedstavovali bEhem celého 
dne svoji �kolu ukázkami aktivit a svých 
výrobk], prezentací dosa"ených úspEch] 
a v závEru i divadelním vystoupením. A opEt 
hlasovala odborná porota slo"ená ze zástup-
c] ministerstva �kolství, ministerstva kultu-
ry, 6R2 a portálu U7ení online. A její hod-
nocení? 3. místo nám uteklo pouze o jeden 
bod.  Mgr. Lenka Derková, Ueditelka

9. a 10. září
Výstava hub, jiřin a obrázků

Kolikátá "e se to letos ji" konala kunra-
tická výstava hub a jiUin? Poprvé jsme se 
se�li s pány ing. Baierem, Josefem Sukem 
a paní Janou 6ermákovou, která v"dy ozdo-
bila stoly se stovkami táck] hub zmínEných 
pán] vázami s rozkvetlými jiUinami roku 
2008. Leto�ní, ji" páté setkání, probEhlo 9.%
10. záUí. Houby s jiUinami na stolech dopl-
nily tentokrát i obrázky paní 6íhalové a její 
maminky paní Holubové. Jako tradi7nE se 
symbolické brány výstavní sínE otevUely 
v nedEli po poledni. 6etní náv�tEvníci si pro-
hlí"eli vzhledovE krásné i ménE krásné hou-
by jedlé, nejedlé i jedovaté, ve vázách "luté, 
7ervené, bílé, Þ alové a oran"ové jiUiny a na 
stEnách r]zné motivy obrázk] paní 6íhalo-
vé a Holubové. SamozUejmE se o houbách, 
jiUinkách i obrázcích diskutovalo. Tradi7nE 
bylo i nEco na ochutnání z hub. Josef Suk (první zleva) a Ing. Baier (první zprava) (foto P. Hilmarová).

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí



Výstava pokra7ovala i následující pon-
dElí a tento den byli jako v!dy náv"tEv-
níky ti nejmen"í, dEti z mateUské "koly 
a "kolní dEti. Spole7nE jsme si s panem 
Sukem udElali nEkolik fotograÞ í zají-
mavEj"ích hub a domluvili na sch]zce 
v redakci Kunratického zpravodaje nEkdy 
pUí"tí týden, kdy pUipravíme podle obráz-
k] pro 7tenáUe podrobnEj"í povídání. 
K tomu ale ji! bohu!el nedo"lo. Pan Suk 
zemUel v pondElí 17. záUí. Setkali jsme se 
tak, jak se setkáváme neradi, v pátek tého! 
týdne na posledním rozlou7ení v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v jeho rodném 
NeustupovE.  (my)

16. září
Zdiměřická oáza

V nedEli 16. záUí jsem byl pozván jako 
nový kunratický katolický knEz na pou[ ke 
kapli Jména Panny Marie ve ZdimEUicích. 
VEdEl jsem, !e k nádhernému kunratickému 
kostelu Sv. Jakuba Star"ího patUí také koste-
lík Sv. Prokopa v Hrn7íUích, ale v]bec jsem 
netu"il, !e okraj Prahy ukrývá místo, které 
bychom spí"e hledali v jiho7eské krajinE 
uprostUed venkovské pUírody. Mezi nepUíli" 
hezkou novou zástavbou se 7lovEk po nEko-
lika desítkách metr] ocitl najednou v jiném 
svEtE: Kaple, kolem dokola pUíroda a za7í-
nající les. M"e svatá pUipravená pUed kapli7-
kou, hojná ú7ast, zpEv sboru, který krásným 
zp]sobem vedl P. Stanislav Hrach. Zpívané 
litanie z dílny místního umElce, opEt dal"í 
milé pUekvapení. Kdy! jsem po bohoslu!bE 
zdravil jednotlivé poutníky, neu"lo mi, !e 
lidé z r]zných míst na"í farnosti nelitovali 
7asu ani námahy, aby mohli pUijít. Uklidit 
a vyzdobit kapli7ku, pUipravit zpEvy, pUipu-
tovat jako poutníci alespoO 7ást cesty pE"ky. 
Ka!dý nEjak pUispEl ke spole7né slavnosti. 

VEt"inou si v"ímáme jen vEcí, které nejsou 
v poUádku a nefungují. NedElní dopoledne 
mi pUipomnElo, !e pouze kousek od na"ich 
domov] m]!eme najít nejen pUekrásná mís-
ta, ale i lidi, kteUí o nE pe7ují a sna!í se udr!o-
vat malé oázy, jen! mohou posilnit ka!dého 
poutníka prahnoucího po nE7em více, ne! 
m]!ou nabídnout 7tyUi stEny s televizní 
obrazovkou. Pokud jste je"tE u zdimEUické 
kapli7ky nebyli, pak neváhejte, ur7itE je to 
lokalita, která stojí za náv"tEvu. Díky v"em, 
kteUí na toto místo nezapomínají.

 Pater Benedikt Hudema

22. září
Babí léto v pohybu

Leto"ní velkou trojkombinaci sezo-
ny v parku pod vedením Jana Andelta 
zakon7ilo, po Divadle v parku a Setká-
ní se 6tyUlístkem, Babí léto. Sobota 22. 
záUí byla i posledním letním dnem pUed 
podzimní rovnodenností 23. záUí. A tím 
i prvním dnem podzimním. LoOská pre-
miéra Babího léta byla vEnována kultuUe, 
spojené s Pohádkami z Kunratického lesa, 
letos se pe7ovalo o zdravé srdce a "tíhlej"í 
postavu. 

StUedisko preventivní kardiologie IKEM 
(Institut klinické a experimentální medi-
cíny), vedené doc. VErou Adámkovou 
a ob7anské sdru!ení Rytmus srdce pUipra-
vilo stovkám zájemc] ve dvou velkých 
stanech anonymnE a zdarma vy"etUení 
EKG, krevního tlaku, glykemie a chole-
sterolu. 

Kdo mEl zájem, se dozvEdEl, jak na tom 
je. Sta7ilo vykro7it ze stanu a pokud chtEl 
7lovEk jít bez prodlení #do sebe$, okam!itE 
mu program nabídl u!ite7né bi7e na pUe-
byte7né kalorie. Cvi7ení zumbu v rytmu 
latinskoamerických melodií umo!Oující za 
hodinovou lekci odbourat 1000 kcal. Pak si 
vedle ve stánku p]j7it hole a za hodinu, ten-
tokrát ch]ze Nordic Walking, spálit dal"ích 
400 kcal. Chodit m]!eme prakticky kdy-
koli a kdekoli. A i #jenom$ ta ch]ze srdci 
pomáhá. Jak se stalo tradicí pro kunratický 
park, svou bohulibou 7innost zde úspE"nE 
pUedstavila dal"í organizace pomáhající 
potUebným. Komunitní centrum Motýlek 
z 6erného Mostu, které pe7uje o dEti s r]z-
nými druhy zdravotního posti!ení. 

Babímu létu nechybEl ani bohatý dopro-

vodný program pro malé, vEt"í i velké, 
nebo[ akce v parku jsou ur7eny pUede-
v"ím pro rodiny s dEtmi. A ty se dostavily 
opEt v hojném po7tu. Leto"ní po7así sice 
nejdUíve poUadatel]m slibovalo #mok-
rou variantu$, ale polední slunce v"e 
obrátilo správným smErem. Skákalo se 
na hradE, trampolínE i jen tak, výtvarné 
dílny byly plné malých umElc]. Trené-
Ui kopané Slovanu Kunratice pUedvádEli 
trénink malých fotbalist], Sokol Kunra-
tice pUipravil dovednostní stanovi"tE pro 
nejmen"í, k vidEní byla i ukázka softbal-
lu. Sbor dobrovolných hasi7] Kunratice 
zase pUedvedl 7ást výcviku ve slaOování. 
Tak!e jsme mEli v parku pEknE pohroma-
dE moudré rady lékaU] i jejich okam!ité 
uvádEní do !ivota. Proto!e ale pUi pohybu 
ke zdraví nesmí chybEt muzika, vyhrávala 
po celý den hudební skupina Ambro! pod 
vedením osvEd7eného kapelníka Jarosla-
va Ma"talíUe seniora. DEkujeme závErem 
v"em jmenovaným i nejmenovaným za 
podíl na zdaUilém pr]bEhu posledního 
letního dne v parku a tE"íme se pUí"tí rok 
opEt na shledanou.  (my)
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Zdravé srdce pro všechny (foto P. Hilmarová).

Budoucí Hasiči Kunratice si prohlížejí vybavení současných
(foto P. Hilmarová).



Září v Domě s chráněnými byty v ulici K Zeleným domkům

Ty bílé skály
�A� ztichnou bílé skály, ty bude� nEkde 

v dáli u� dávno spát.! Ty bílé skály. Jed-
na ze známých trampských písní, která 
zaznEla v podání Ivety Hrtánkové a Jana 
Víznera v hodinovém pásmu Ztracenka 
zpívá ve stUedu 5. záUí od 14 hodin. Po7así 
bylo letní, sluní7ko svítilo, a tak se koncert 
konal venku u altánu Domu s chránEnými 
byty. Jan Vízner vesele vzpomínal na staré 
trampské osady a !ivot kolem nich. Pak 
udeUil do strun nezbytného trampského 
hudebního nástroje kytary a zazpíval spo-
le7nE s mladou partnerkou nEkolik neza-
pomenutelných trampských písní. A tak si 
mohli v"ichni nejen zavzpomínat na své 
mládí, ale i pUidat ke zpEvák]m. Kdo by 
neznal písni7ky Ty bílé skály, Zlatokop 
Tom, Niagara, Ji!ní Escadrona nebo Na 
osadE hráli. Textem jedné proslulé melo-
die jsme za7ali a textem jiné zase na"i 
vzpomínku na hezké posezení skon7íme. 
Zlatokop Tom v nEm objevuje, !e �ty jsi to 
moje zlato, které mám tak rád, v�dy[ mi to 
stojí za to �ivot pro tE dát!.  (my)

Zpívají Iveta Hrtánková
a Jan Vízner. 



V rámci výjezdu pana primáto-
ra doc. MUDr. Bohuslava Svobody, 
CSc. po pra�ských domovech senior] 
se v DomE s chránEnými byty v ulici 
K Zeleným domk]m uskute7nilo dne 
27. záUí setkání pana primátora s kunra-
tickými seniory a zdravotnE posti�ený-
mi. Pana primátora doprovázel senátor 
zvolený v roce 2006 mimo jiné i za 
Kunratice PhDr. Tomá! Grulich. S obE-
ma hosty jsme pro�ili pUíjemné odpo-
ledne. Programem byla beseda s na!i-
mi ob7any, pUedev!ím jejich podnEty 
a dotazy. Jako první �havé téma byly 
vzneseny dotazy na zmEny ve veUejné 
hromadné dopravE, v prvé UadE zmE-
na trasy linky autobusu 114. Ukázalo 
se, �e tato zmEna má jak své odp]rce, 
pUedev!ím z Uad starousedlík], tak i pUí-
znivce, a to z Uad nájemník] byt] Domu 
s chránEnými byty. Ti si pochvalují pro 
nE lep!í dostupnost polikliniky BudEjo-
vická a obchodního centra DBK BudE-

jovická. Pan primátor slíbil, �e v!echny 
podnEty ke zmEnám ve veUejné dopravE 
budou na podzim vyhodnoceny a tam, 
kde odborníci posoudí, �e jsou výhrady 
opodstatnEné, dojde k novým úpravám 
trasy autobusových 7i tramvajových 
linek. V sou7asné dobE tyto podnE-
ty ob7an] na radnici shroma�@ujeme 
a chystáme se je hromadnE podstoupit 
Ropidu. Ropid je pUíspEvková organi-
zace zUízená Hl. m. Prahou a má právE 
trasy linek hromadné dopravy na staros-
ti. Pan primátor nás potE!il tvrzením, �e 
je zásadní odp]rce ru!ení malých mEst-
ských 7ástí, co� je velmi �havé téma na 
v!ech 37 malých pra�ských radnicích.

Na otázky, jako je roz!íUení VídeOské 
ulice nebo dvojí vý!e nájm] v DomE 
zvlá!tního ur7ení v Hornomlýnské 7. 
p. 1255, pan primátor nedokázal odpo-
vEdEt, av!ak slíbil, �e se bude na nE na 
magistrátu informovat a bude na nE rea-
govat. Ing. Lenka Alin7ová

Návštěva primátora

Ing. Zeman předává 
květiny od Klubu seniorů.Odpolední country posezení.

Přítomným se 
vystoupení hostů líbilo. 

Hovoří pan primátor.
(dvojstrana

foto P. Hilmarová).
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27.–30. září
Druhé kunratické vinobraní

Na samý závEr záUí probEhl v areálu Kun-
ratické tvrze ji! druhý ro7ník Kunratického 
vinobraní. LoOská premiéra byla dvou-
denní, letos témEU 7tyUdenní. Za7ínalo se 
ji! ve 7tvrtek odpoledne. Hrála cimbálová 
muzika, probEhla ohnivá show a vystou-
pili Electric Boogies. Pátek byl svátkem 
Svatého Václava, a tak na vinobraní pUi-
cházeli náv"tEvníci po celý den. Dopo-
ledne patUilo dEtem. Za7alo se pohádkou 
#O Ká7e$ a pokra7ovalo r]znými dEtskými 
soutE!emi. Vystoupili "ermíUi v historic-
kých kostýmech a opravdový moravský 
vinaU vyprávEl o vínE. Jak se vyrábí a jak 
se správnE ochutnává neboli degustuje. 
Zájemci si pak mohli v degusta7ní sou-
tE!i vín své znalosti provEUit. PUiUazovali 
vzorky k vín]m pUedem vybraným. Hlavní 
cenou pro vítEze pak byla láhev dobrého 
vína. NechybEla tombola s hlavní cenou 
jízdou ve voze Ferrari. K ve7eru za7ala 
hrát cimbálová muzika Alexandra Vrábely 
a své vystoupení zakon7ila a! v pozdních 

hodinách. Po setmEní ji! podruhé vystoupi-
li Fireshow a ú7astník]m se pUi jejich kous-
cích s ohnEm opravdu tajil dech. Celým 
vinobraním nás provázel OndUej Vodný, 
známý moderátor rozhlasové stanice Evro-
pa 2. NechybEl doprovodný program jako 
Aquazorbing nebo skákací hrad. Vinobraní 
se koná pUedev"ím proto, aby se pilo víno. 
A 5000 náv"tEvník] se ve Tvrzi oprav-
du 7inilo. Vypili více ne! 4500 l bur7áku 
a 3000 lahví vína. PUekonali minulý ro7ník, 
kdy byla konzumace polovi7ní.  (my)

2. října
Proudy

2. Uíjna se uskute7nil v tEsné blízkosti 
vysoko"kolského areálu v Praze-Kunrati-
cích první multimediální hudební festival 
v 6R Proudy 2012, který nav"tívilo pUibli!-
nE 11 tisíc lidí. PoUadatel festivalu, ob7anské 
sdru!ení Proudy digital, úzce spolupracuje 
se studentskými orgány pra!ských vyso-
kých "kol. Studentskou Unií UK a jejími 
spolky, Studentskou Unií 6VUT a jejími 
spolky, Stavovskou unií student] V%CHT 
Praha, Asociací student] 6eské zemEdEl-

ské univerzity a Spolky v rámci Vysoké 
"koly ekonomické. Cílem festivalu bylo 
slavnostnE zahájit "kolní rok 2012/2013 
a formou technologického veletrhu pUed-
stavit technologické novinky. Festival se 
konal pod zá"titou pra!ského primátora 
doc. MUDr. Bohuslava Svobody, Csc., 
v"ech velkých pra!ských vysokých "kol 
(UK, V%CHT, 6ZU, 6VUT) i MEstské 
7ásti Praha-Kunratice. Primátor pUi svém 
krátkém vystoupení prohlásil:  Tíká se, �e 
média a moderní technologie nás nesbli�u-
jí, naopak 7iní na!e �ivoty neosobními. 
Festival Proudy chce dokázat pravý opak." 
Z hlediska organizátor] a ú7astník] zUejmE 
festival splnil o7ekávání. Vyskytly se v!ak 
i stinné stránky. Velké mno"ství ú7astní-
k], hlasitá hudební produkce a ne![astnE 
zvolený termín. Do!lo mnoho stí"ností, 
zejména od obyvatel Ji"ního MEsta. V sou-
7asné dobE proto hledají zástupci M6 Pra-
ha-Kunratice a M6 Praha 11 ve spolupráci 
s MEstskou policií Praha a Pra"skou hygi-
enickou slu"bou zp]sob, jak takovou akci 
student]m dopUát, ani" by nad snesitelnou 
míru obtE"ovala obyvatelé z okolí.  (my)

Kulturní a společenské akce – pozvánka

11. listopadu
79. Velká kunratická

Leto!ní ro7ník se koná 11. listopadu, tradi7-
ní druhou listopadovou nedEli, pod zá!titou 
6eského olympijského výboru a primátora 
hlavního mEsta Prahy. Start je jako obvyk-
le na louce pod Dolnomlýnským rybníkem, 
pUístup k prezentaci a pUihlá!kám z ulice 
Krále Václava IV. Podrobnosti na www.
velkakunraticka.cz. Letos se 20. listopadu 
do"ívá !edesáti let nejúspE!nEj!í bE"ec Vel-
ké kunratické Vlastimil Zwiefelhofer. Dr"í 
dodnes tra[ový rekord 10:58,9 min. z roku 
1979. BE"ec na rekordní závod vzpomíná: 
#Vím, �e terén byl trochu tvrd!í, �e to neby-
lo úplnE rozmo7eno, ale v potoku bylo vody 

dost. Sníh nebyl. MEl jsem strach, �e zabEh-
nu !patnE, �e u� nemám formu. Tak�e hned 
od startu jsem bE�el co nejrychleji. A díky 
tomu, �e jsem bE�el hned od za7átku naplno 
a mEl jsem strach, �e prohraju, to asi bylo 
takové rychlé." Kunratický zpravodaj a jeho 
7tenáUi blahopUejí rekordmanovi k "ivotní-
mu jubileu a leto!nímu vítEzi pUejí docílit 
7as lep!í ne" ten z roku 1979.  (my)

29. listopadu
Koncert v kostele

29. listopadu se koná v kostele Sv. Jakuba 
Star!ího v Kunraticích od 19³° hod koncert 
nEmecké barokní duchovní hudby. Komorní 
soubor Ensemble Fiorello pUednese duchov-
ní skladby nEmeckých barokních autor]. 
Zazní J. S. Bach, D. Buxtehude, G. F. Hän-
del, G. Ph. Telemann a dal!í. Ensemble 
Fiorello je 7eský komorní soubor, který se 
zabývá interpretací staré hudby na dobové 
nástroje nebo jejich kopie. Vznikl v roce 
2010 ze spole7ného nad!ení mladých pro-
fesionálních interpretek, absolventek vyso-
kých hudebních !kol (Akademie múzic-
kých umEní v Praze, Janá7kovy akademie 
múzických umEní v BrnE a Týnské !koly-
Collegium Marianum/Univerzita Karlova), 
které spojil zájem o kulturu a umEní doby 
17. a 18. století. Základní obsazení souboru 
tvoUí Lucie Rozsnyó # soprán, Iva Loka-
jí7ková # zobcová ß étna, barokní hoboj, 
Michala Roubalová # barokní pUí7ná a zob-
cová ß étna, Magdalena Malá # housle, Jana 
VavUínková # viola a barokní tanec, Helena 
Matyá!ová #violoncello a Markéta 6echová 
#cembalo, virginal nebo varhanní positiv. 
Repertoár se skládá z vokálnE-instrumentál-
ní a instrumentální hudby provozované ve 

své dobE na !lechtických dvorech význam-
ných kulturních center tehdej!í Evropy. 
Ensemble Fiorello pravidelnE vystupuje 
na koncertních pódiích doma i v zahrani7í. 
Jeho snahou je umo"nit poslucha7]m cesto-
vání v 7ase o nEkolik staletí zpEt, a navodit 
tak atmosféru dob dávno minulých.

 Michala Roubalová

Listopad a prosinec
U Motýlků, Golčova 24

Konání akcí a pUípadné srazy na procház-
ky jsou v"dy U Motýlk], Gol7ova 24. Na 
www.rc-umotylku.cz jsou uvedeny i pla-
tební podmínky, pokud je nutná rezervace, 
pou"ijte e-mail rc-umotylku@zitspolu.cz.

6tvrtek 15. listopadu
Výprava do zemE

pohádkových skUítk] 17:30 
Vydejte se s námi na procházku do zemE 

pohádkových skUítk], za"ijete pravé no7-
ní dobrodru"ství. Jediné, co potUebujete, je 
lampión 7i lampi7ka. Vhodné pro dEti v!ech 
vEkových kategorií, men!í v doprovodu 
rodi7]. Lze absolvovat i s ko7árkem. Vstup-
né dobrovolné. Rezervace nutná do úterý 
12. listopadu. 

StUeda 5. prosince
Hledáme Mikulá!e 17:30"18:30  

Hledejte Mikulá!ovy stopy$ Vydejte 
se s dEtmi na procházku po Kunraticích 
a najdEte jeho stopy, které vás dovedou do 
na!eho centra, kde se svojí dru"inou odpo-
7ívá. Zde se dEti setkají s Mikulá!em, který 
o nich ví v!echno, a za state7nost si nEco 
odnesou. PUijít m]"ete kdykoliv mezi 17:30 
a" 18:30 hod. Rezervace a platba je nutná 
pUedem do stUedy 30. listopadu.Vlastimil Zwiefelhofer



Svatý Jakub Starší
Tam, kde Praha za7íná 

a nebo spí!e kon7í.
Tam, kde mEsto s lesem stéká se.
Tam v dobách princezen a lou7í
ctihodný hrad se ty7il ke kráse.

Tam sám král Václav chodil
na skleni7ku 

a mo"ná pUíli!, pUíli! mnoho pil
a zapomnEl na Oákou modlitbi7ku

a tak mu rychle ubývalo sil.

Zde jeden d]m je tak trochu jiný, 
tam bydlí ten, který v!echno dal
a jeho strá"ce je nám velmi milý,
podivný kní"e, jde o holi a sám.
Jen malá mu!le je mu na ozdobu 

a jeho bratr jmenuje se Jan
i davy lidí chodí k jeho hrobu 

a svojí náru7 má stále dokoUán.
Pod jeho nohou se velké vEci dEjí, 

tam Pán B]h dává, co nám "ivot vzal, 
a jeden klaun tam slova v rýmy skládá; 

apo!tol kní"e pUeje pokoj vám.
 

Tak tato místa jsou mé du!i drahá,
 to vítr kUi7í, volá do v!ech stran. 
Mo"ná to je a mo"ná není Praha. 

Jedno je jisté kus domova zde mám.
 Jaroslav Krajl
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NedEle 9. prosince

Váno7ní rodinný jarmark 10!18 

RukodElné výrobky. Dekorace, bytové 

doplOky, keramika, !perky, hra7ky, kní"ky, 

textil, cukroví a mnoho dal!ího. Doprovod-

ný program # tv]r7í dílny, divadélka, písni7-

ky, tancování. Ob7erstvení pro malé i velké. 

Vstupné dobrovolné, losování dárk] pro 

náv!tEvníky.

StUeda 19. prosince

Váno7ní krmení zvíUátek 17:00

Poj@te s námi na procházku po stUíbr-

ných stopách, pUipravit zvíUátk]m váno7ní 

strome7ek. Spole7nE ozdobíme strome7ek 

v lese dobrotami (jablí7ka, tvrdý chléb, 

mrkev, oUí!ky, semínka 7i l]j pro ptá7ky 

a jiné), a[ si zvíUátka také o adventním 

7ase a Vánocích pochutnají. A na závEr 

jim spole7nE zazpíváme i koledu. Trasa je 

vhodná pro v!echny, sjízdná bez problé-

m] i s ko7árkem, procházka nebude nijak 

dlouhá. S sebou: baterku 7i jinou lampi7ku, 

nEjakou dobr]tku pro zvíUátka na strome-

7ek (nejlépe u" pUipravenou k zavE!ení), 

pta7í zob apod. Vstup volný. Rezervace 

nutná pUedem do pondElí 17. prosince.

 Pavlína Bandrowská

Historie

Malovcové z Malovic
Roku 1623 kupuje Kunratice Ofka 

Gryspeková z Gryspachu, vdova po Bla"eji 
Gryspekovi, který se zú7astnil Stavovského 
povstání a byl po své smrti odsouzen ke ztrá-
tE majetku. Majetek byl ale pUedlu"en, a tak 
jej vdovE nechali. ZdEdila jej dcera Veronika 
a pUibli"nE roku 1626 se provdala za JetUicha 
Malovce z Malovic. Ten byl té" pokutován 
za ú7ast v povstání, pozdEji v!ak dosá-
hl prominutí závazku a stal se hejtmanem 
frýdlantského kní"ectví. Jeho pán Albrecht 
z Vald!tejna byl ale v Chebu 25. února 1634 
zavra"dEn. TEsnE pUed smrtí, 21. února 1634, 
dal Vald!tejn JetUichovi Malovcovi z Malo-
vic pUíkaz vyzvednout z D]chodního úUadu 
ji7ínského asi 40 tis. dukát] pro hejtmana 
Veseckého z Han!pachského panství. !...
tento v"ak pro nebezpe7enství s tím spojené 
nechtEl ji# tEch penEz pUijati, nýbr# poslal je 

v pytlech s obilím do Perný, kde# je rada 
Kunel v bytu Vchynského za pUítom-
nosti hejtmana Veseckého do #elezných 
truhel ulo#il. Kdy# pak následujícího 
dne zpráva o zavra#dEní Vchyn-
ského v Chebu do Perný pUi-
"la, na poru7ení kurÞ rsta 
saského v"ecky vEci v bytu 
Vchynského i s dot7enými 
dukáty byly zinventovány 
a brzy potom do Drá#@an 
odvezeny. Pro vyvezení 
dot7ených dukát] Fridland-
ských ze zemE JetUich Malo-
vec dne 30. bUezna 1634 od 
císaUského komisaUe hrabEte 
z Kolovrat byl uvEznEn a potom 
rozsudkem 7eské kanceláUe dvor-
ské k náhradE jich odsouzen$% 
Propu!tEn byl a" tehdy, kdy" naplnil 
rozsudek, jak uvádí Tomá!. J. Bílek ve své 

knize z roku 1883 $DEjiny konÞ skací 
v 6echách po roce 1618!. Pan JetUich 
Kunratice miloval. Roku 1651 zemUel 

a byl pochován ve zdej"í malovecké 
hrobce. Veronika Malovcová zemUe-

la 1665 a Kunratice zdEdil 
druhorozený syn Maxmilián 
Lev, který bydlel pUevá#-
nE ve svém pra#ském domE 
U Zlatého jablka v KarlovE 
ulici 36. Na pUelomu 16. a 17. 

století d]m prodElal rozsáhlou 
pUestavbu a dne"ní vrcholnE barok-
ní podobu získal v 1. polovinE 
18. století. Dochovaly se gotické 
sklepy a pozdnE gotický portálek 
ve vstupní síni. Tada místností má 
renesan7ní klenby. Maxmilián Lev 

prodal kunratické panství roku 1671 
hrabEti Václavu Karlu 6abelickému 

ze Soutic.  (my)

Jaroslav a Benedikt
První záUijová sobota se stala významným 

dnem v #ivotE farního spole7enství pUi kos-
tele Svatého Jakuba Star"ího v Kunraticích 
a Svatého Prokopa v Hrn7íUích. Byla ve zna-
mení lou7ení i vítání. Po deseti letech slu#by 
odchází do Nymburka Pater Jaroslav Krajl 
(1972) a pUichází Pater Benedikt Hude-
ma (1974). Jako kaplan z]stává ji# 
tUináctým rokem Pater Stanislav 
Hrach (1933). PUipomeOme si 
i duchovní správce v Kun-
raticích v nejnovEj"í historii 
farnosti. V letech 1984$1992 
nebyla fara obsazena a do 
farnosti dojí#dEl spoUilovský 
Pater VojtEch Mare7ek. Od roku 
1992 zde vykonával duchovní 
slu#bu Pater Jan Balík. Roku 
1999 pUichází jako kaplan 
P. Stanislav Hrach a 2002 se stává nástupcem 
Jana Balíka Jaroslava Krajl. Správný název 
funkce je administrátor, ale my farníci Uíká-
me pan faráU nebo otec. Je"tE malý pUídavek 
historie star"í. NynEj"í kunratická farnost 
byla napUíklad roku 1352 plebánií, po refor-
maci od roku 1662 administraturou a 1736 
farností. Matriky jsou zde vedeny od roku 
1680 a dnes se nacházejí v archivech. 

Vra[me se k sobotnímu odpoledni. Od 
16. hodiny slou#ili M"i Svatou spole7nE 

otcové Krajl, Hudema i Hrach a poté násle-
dovalo setkání s farníky ve velkém sále 
Nazaretu. Bylo lou7ení i vítání, nechybEli 
dárky a ob7erstvení. Sál doslova praskal ve 
"vech a samozUejmE se chtEl ka#dý rozlou-
7it s d]vErnE známým Jaroslavem a poznat 
trochu i nového Benedikta. Jaký bude, co 
m]#eme o7ekávat, co se zmEní, jak si bude-

me navzájem rozumEt. Trochu jsem 
si pozdEji s otcem Benediktem 

bEhem pUípravy 7lánku popo-
vídal. PUichází z Neratovic, 
bude mít na starosti nejen 
Kunraticko-hrn7íUskou far-
nost, ale i ADCM (Arcidie-
cézní centrum pro mláde#) 

a pé7i o ministranty. Jedno 
setkání s nimi zde ji# v polovinE 
záUí probEhlo. Navá#e na své 
pUedch]dce, chce oslovit nejen 
vEUící, ale i ostatní. Zajímá se 

o historii a kunsthistorii, a tak jsem pUesvEd-
7en, #e p]sobení v Kunraticích tuto jeho záli-
bu naplní mErou vrchovatou. Dobré farníky 
a hodnE "tEstí pUejeme v Nymburce a okolí 
také odcházejícímu Jaroslavovi. Slibujeme, 
#e ho v jeho novém p]sobi"ti ur7itE nejed-
nou nav"tívíme. Jaroslav má jednoho velké-
ho koní7ka, skládá básnE. DobUe je známe 
z kní#e7ky Kunratická kUí#ová cesta, ale na 
závEr pUilo#íme i úryvek jedné, kterou slo#il 
pro nás. (my)

Kunratická farnost

P. Benedikt Hudema
(foto P. Hilmarová).
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Zajímavosti

Inzerce

Kanalizační přípojky
(revizní šachta, přepojení, zemní práce, doklady)

od 25 000 Kč

Zemní a stavební práce, základy objektů, izolované

jímky, bazény, izolace spodní části staveb, sanační

omítky, zateplovací systémy, fasádní nátěry.

Baugips, spol. s. r. o.
K Zeleným domkům 520/1, Praha 4-Kunratice

tel : 244 912 214, mobil: 603 852 432

e-mail : baugips@baugips.sro.cz

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

TVRZ KUNRATICE
Nabízíme do pronájmu

komerční prostory,

kanceláře, obchody.

Rozloha od 30 do 80m2

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

PRAHA 4 - KUNRATICE,
ULICE K ZELENÝM DOMKŮM.

TEL.: 604 419 135.
VOLNÉ IHNED.

PRONAJMU
pozemek cca 200 m² a 2 garáže 2,8 x 5,4 m a 6,6 m².

I jednotlivě.
Garážování, parkování,skladování, podnikání.

Závěr roku U Motýlků

Nový �kolní rok je v plném proudu, 
a tak bE!í i kurzy a akce v rodinném 
centru. Kompletní nabídku najdete na 
www.rc-umotylku.cz a do v�ech kurz] 
se m]!ete pUihlásit i kdykoliv bEhem 
roku. BEhem podzimu a zimy nabízí-
me workshop i kurz ur7ený pro tEhotné 
maminky a rodi7e s malými dEtmi. Pro 
celou rodinu bez rozdílu velikosti a vEku 
mám pUipravené tradi7ní akce Výprava 
do zemE pohádkových skUítk], Hledáme 
Mikulá�e, Váno7ní jarmark a Váno7ní 
krmení zvíUátek. Podrobnosti naleznete 
v na�em programu. Váno7ního jarmar-
ku se m]!ete v nedEli 9. prosince ú7ast-
nit jako hosté, ale i jako prodejci. Proto, 
pokud máte zájem o místo, pi�te nám na 
e-mail rc-umotylku@zitspolu.cz. Po�lete 
svoje kontakty, nabídku zbo!í a pUípadnE 
fotograÞ ckou ukázku. Jedná se o vEt-
�í akci, která se koná v budovE RC, na 
zahradE, ale i v prostorách Klubu senior] 
a kunratických skaut], a tak jim obEma 
touto cestou dEkujeme za zap]j7ení míst-
ností. 

Od záUí je v RC otevUena bezbariérová 
herna pro veUejnost. Úterý, stUeda, 7tvrtek 
15"18 hod a úterý a pátek i 9:30"11:30 
hod. Zde se mohou rodi7e setkávat u kávy 
7i 7aje nebo hernu nav�tívit bEhem náv-
�tEvy na�ich kurz]. DEti si mohou pohrát 
s hra7kami nebo vyu!ít hUi�tE s klouza7-
kou a pískovi�tEm na zahradE. Vstupné 
je dobrovolné a v nabídce ob7erstve-
ní najdete nové dobroty z Biopekárny 
Zemanka (www.biopekarnazemanka.cz). 

Herna pro vás ale m]!e fungovat pouze 
za pomoci maminek-dobrovolnic, kterým 
mnohokrát dEkujeme. Pokud i vy máte 
zájem pomoci rodinnému centru a mít 
míste7ko, kam se svými dEtmi zajdete, 
m]!ete se také zapojit jako dobrovolníci. 
Pi�te nám prosím na email: rc-umotyl-
ku@zitspolu.cz. Pavlína Bandrowská

Obrázky
z minulosti Kunratic (11)

Rohový d]m ulic Velenická a Plou7-
nická je znázornEný na fotograÞ i z roku 
1919. Bydleli jsme nedaleko a pamatuji 
si, !e kdy! mnE bylo asi 10 let, byl zde 
jen mandl. Líbil se mi dlouhý dUevEný 

stroj pohánEný po stranE elektromotorem 
s ko!eným Uemenem a mnoha to7ícími se 
dUevEnými válci. Starobylý mandl obslu-
hovala ji! celá sehnutá staUi7ká paní 
Kozová. Mandl byl bohulibé zaUízení na 
velké kusy prádla jako ubrusy, prostEra-
dla a povle7ení. A tak mEly celé Kunra-
tice pUehled, kdo pou!íval povle7ení ze 
zámku, nebo[ to mElo na ka!dém kuse 
vy�itý erb Korb] z Weidenheimu. Maji-
telé byli vEt�inou mocní, le7 vá!nosti se 
netE�ící kunrati7tí ob7ané. TEsnE u pra-
vého okraje fotograÞ e m]!ete zahlédnout 
malý kousek vedlej�í budovy, kde dnes 
sídlí obchod s potUebami pro psy, ko7ky 
a dal�í domácí milá7ky.  (my)

Obchod na rohu ulic Velenická a Ploučnická na pohlednici z roku 1919
(archiv Ing. Zemana).
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U  vaničkování, kurzy plavání kojenců,

batolat, předškoláků, školáků

U  plavecká škola dětí

U  aquabelink od 4 do 11 let

U  šnorchlování a ploutvové plavání

od 6 let věku

U  plavání dětí o letních prázdninách

U  individuální výuka plavání dětí a dospělých

U  plavání pro školky a školy

U  aquaerobic a aqua-fi t pro ženy,

bolavá záda, rehabilitační cvičení

U  pronájmy bazénů, herny a tělocvičny

U  hlídání dětí zdarma

U  baby občerstvení

V Jesenici ve slané 
MOŘSKÉ VODĚ!

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

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

Advokátka
JUDr. Eva Brown

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

ProUezávání a kácení
strom] z lana

StUechy, okapy, fasády 
a jiné vý!kové práce

MICHAL PTÁK
tel. 603712174

KOSMETIKA: rU‡tqfp‡"nkhvkpi"
fkcocpvqxfi"qšgvUgp‡"rngvk

MASè™E:"hqtoqxƒp‡"rquvcx{"xcewrtguugo
qfdnqmqxƒp‡"dqnguvk"¦cf"c"okitfip

vtcfk7p‡"vjclumfi"c"n{ohcvkemfi"ocuƒžg

RTOFEL"RTëTOFPë"KOSMETIK[
ROTAFEPSTXë"XE"X"™IXD

Fƒtmqxfi"rqwmc¦{0"Ocuƒžg"rqum{vwlgog"k"x"uqdqvw0

Svwfkq"Ygnnpguu/Kqrtgvkpc."Pgvqnkemƒ"3;.
Rtcjc"6."Kwptcvkeg."Tgnghqp:"824"672"995

www.wellness-kopretina.cz

10. ROČNÍK

Adventního aranžování

pro děti a dospělé

se koná v neděli

2. prosince

od 10, 13 a 16 hod

v Domě s chráněnými byty

v ulici K Zeleným domkům. 

Pro velký zájem

je nutné se předem 

přihlásit

na www.kvetinybabeta.cz

nebo tel. 603 791 609.
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POZVÁNÍ NA 

VEČEŘE ZA 

PŘÍJEMNÉ CENY

W W W . T E O D O R O . C Z
tel.: 244 913 342 • mobil: 774 959 342

V E Č E Ř E
 V

* např. při zakoupení dárkového poukazu za 2000 Kč získáte bonus 400 Kč pro Vás

Dárkové poukazy na hodnotu 
nebo výběr z VÁNOČNÍHO MENU…

ČOKOLÁDOVÉ POKUŠENÍ, 

DEN PRO PRINCEZNU  SE SKLENKOU ŠAMPAŇSKÉHO, 

DVOUHODINOVÉ LUXUSNÍ KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ S PERLETÍ  
a mnoho dalších kouzelných chvil.

DÁREK PRO VÁS 
I VAŠE BLÍZKÉ 

20% BONUS*

Kompletní nabídku neleznete na WWW.BODYCALM.CZ.
STUDIO BODY CALM: K Borovíčku 1, 148 00 Praha 4 Kunratice, 
tel.774 980 400, e-mail: info@bodycalm.cz.

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY PRO VAŠE BLÍZKÉ A NAVÍC 
DÁREK VE VÝŠI 20% Z HODNOTY POUKAZU PRO VÁS.

KRÁSNÁ LOKALITA V PRAZE 
U KUNRATICKÉHO LESA 
Bydlení ve vlastních bytech, asistence 24 hodin�

Kvalitní slu!by, klidný a spokojený !ivot �

Denní program plnｴ ve vlastní re!ii�

Nadstandardní zázemí �

pro aktivní trávení volného ｩasu

Zajímavá investiｩní pヱíle!itost �

Právつ zahajujeme prodej byt¿ i rezervace pronájm¿.

Pヱedpokládané zahájení provozu listopad 2013.

Nav"tivte ná" vzorový byt. Podívejte se na internetové 
stránky nebo nám zavolejte na 702 026 046.

www.arealzatisi.cz

!IJEME SI
V ZÁTI"Í

Nadstandardní bydlení 
pro seniory


