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Vážení  tená!i,
píši tento sv j p!ísp"-

vek s v"domím, že jej 
budete #íst t"sn" p!ed 
Vánocemi a že Vaší 
prioritou bude v této 
dob" p!íprava Št"dré-
ho dne a následujících 
svátk . P!esto mi dovolte, abych se alespo$ 
krátce ke komunálním volbám vrátila, pod"-
kovala všem, kte!í se t"chto voleb zú#astnili, 
a seznámila Vás s n"kolika aktuálními infor-
macemi.

Komunální volby 

S podrobnými výsledky komunálních vo-
leb v#etn" díl#ích výsledk  a ú#asti v jed-
notlivých volebních obvodech se m žete 
seznámit na poslední stránce tohoto #ísla. 
Usnesení ustavujícího zastupitelstva, kde 
byl zvolen starosta a místostarostové a kde 
byl z!ízen a obsazen kontrolní a Þ nan#ní vý-
bor, najdete v rubrice „Ú!ad M%“. K dneš-
nímu dni jsou dále jmenované jednotlivé 
komise a došlo k mírné obm"n" a rozší!ení 
Redak#ní rady Kunratického zpravodaje. 
V komisích p!evážn" z stávají #lenové, kte-
!í tam pracují již delší dobu. Jen výjime#n" 
došlo k vým"nám, které iniciovaly politické 
strany. Došlo také k dopln"ní komisí o #leny, 
které doporu#ila nov" vzniklá strana TOP 
09. Všichni #lenové zastupitelstva pracují 
v sou#asné dob" na zn"ní programového 
prohlášení zastupitelstva, které by m"lo být 
schváleno do konce letošního roku a zve!ej-
n"no v p!íštím #ísle KZ.

Technická vybavenost

A#koliv již za#alo zimní období, stavba 
splaškové kanalizace se nezastavila. Obyva-
tele jižní #ásti Kunratic, kde byla pokládka 
splaškové kanalizace dokon#ena, pot"ší in-
formace, že je v prosinci kone#n" napláno-
vaná kolaudace této etapy a že tudíž budou 
moci zprovoznit své domovní p!ípojky. Ke 
zna#nému zpožd"ní kolaudace došlo z d -
vodu výskytu technických závad, které mu-
sely být do termínu kolaudace odstran"ny. 
Sou#asn" s dokon#ováním stavby na jihu 
Kunratic byly zahájeny stavby v lokalitách 
nad rybníkem Šeberák a Pab"nice a Betá$. 
Jedná se o dv" poslední etapy stavby kana-
lizace v Kunraticích. Ob" je možné ozna#it 
jako problémové. Problém nad Šeberákem 
spo#ívá v tom, že více jak polovina stavby je 

!ešena tlakovým zp sobem, což zna#ná #ást 
dot#ených ob#an  vidí jako !ešení neš&ast-
né. Proto jsme se obrátili na zástupce inves-
tora s tím, aby zvážil možnost zm"ny stavby 
z tlakové na gravita#ní. Zm"na stavby by 
však pravd"podobn" znamenala zna#né na-
výšení investi#ních prost!edk , prodloužení 
doby výstavby a z!ejm" i ztrátu dotace od 
EU. Stavba v lokalit" Pab"nice je problé-
mová z toho d vodu, že ulice U Rakovky je 
místy velmi úzká, nejsou tam žádné chodní-
ky, ale hlavn" je slepá, a nelze proto rozesta-
v"né úseky komunikace uzavírat. 

Základní škola

V základní škole probíhá od zá!í v souvis-
losti s rekonstrukcí školní jídelny náhradní 
stravování. Podle informací od !editele ško-
ly je náhradní stravování bez problém . U#i-
telé si dokonce pochvalují, že nemusí s žáky 
opoušt"t budovu školy. 

Rekonstrukce objektu školní jídelny pro-
bíhá dob!e, i když teprve b"hem bouracích 
prací vyšly najevo další d sledky #etných 
p!estaveb, kterými tento objekt b"hem své 
existence prošel. Uvedená zjišt"ní budou 
mít pravd"podobn" za následek mírné na-
výšení ceny investice, nikoliv však doby 
výstavby. 

Koncem listopadu byla na st!eše školy 
zprovozn"na fotovoltaická elektrárna. U#i-
telé i žáci školy mohou na monitoru umís-
t"ném ve vstupní chodb" školy sledovat její 
aktuální výkon i n"kolik dalších údaj . Sa-
moz!ejm" podle výsledk  za n"kolik málo 
dní nelze d"lat žádné p!esné záv"ry, navíc 
se práv" nacházíme v období, kdy jsou dny 
velmi krátké a pošmourné. Škoda, že se i na 
naši elektrárnu vztahuje nový da$ový zá-
kon, p!estože je výkon nastaven tak, že se ve 
škole více elektrické energie spot!ebuje než 
dodá do sít". Musíme se tedy smí!it s tím, že 
ušet!íme o necelých 30 procent na výdajích 
za elektrickou energii mén", než kolik jsme 
po#ítali podle p vodních pravidel. Také ná-
vratnost investice se o n"co prodlouží, a sice 
ze 4 rok  na zhruba 5, 5 roku.

O p!ínosu elektrárny pro školu najdete více 
v #lánku !editele školy pana Ing. Berana.

Územní plán

Pokud jde o p!ipravovaný Územní plán 
(ÚPn), nemáme pro vás žádné nové infor-
mace. %ekáme na programové prohlášení 
nové Rady hl. m. Prahy, kde – jak doufáme 

– bude i #asový harmonogram schvalování 
Úpn. Považuji však za vhodné vás informo-
vat o tom, že byla zpracována a vystavena 
aktuální verze platného Územního plánu 
hl. m. Prahy se zapracováním všech zm"n 
po!ízených do 17. #ervna 2010 v#etn". Je to 
ur#it" dob!e, protože ani revidovaný územ-
ní plán (tzv. Zm"na 1000/00) !adu zm"n 
neobsahuje, což mnoho lidí mátlo. Do ak-
tualizovaného vydání Územního plánu je 
možné nahlížet na Odboru územního plánu 
Magistrátu HMP, Jungmannova 35/239. 
Platné zn"ní územního plánu je k nahléd-
nutí na internetové adrese www.magistrat.
praha-mesto.cz v sekci Územní plánování 
a rozvoj. Náš ú!ad zatím tento aktualizovaný 
plán neobdržel, budeme však d"lat všechno 
pro to, abychom jej získali.

P!eji vám p"kné prožití váno#ních svátk  
a hodn" zdraví a spokojenosti v p!íštím roce.
 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Doprava

Nastává zimní obdo-
bí, které p!ináší potí-
že se sjízdností silnic 
a sch dností chodník . 
Kunratické komunika-
ce jsou podle vyhlášky 
HMP #. 45/1997 Sb 
za!azeny do kategorie, 
na kterých se nezajiš&uje sjízdnost a sch d-
nost odstra$ováním sn"hu a náledí. Pokud 
nastane mimo!ádné sn"žení, budeme sa-
moz!ejm" postupovat jako doposud a nad-
m"rnou vrstvu sn"hu odklidíme. Další zim-
ní nep!íjemností, která ovlivní pr jezdnost 
n"kterých #ástí Kunratic, je probíhající 
pokládka splaškové kanalizace v ulici Nad 
Šeberákem a oblasti Pab"nic a Betán".

Ve stadiu projednávání je projekt Bez-
pe#ná cesta do škol. Jsou navrženy úpravy 
n"kterých nebezpe#ných úsek . Dopravní 
uspo!ádání v okolí základní školy, p!isví-
cení p!echodu p!es ulici K Libuši, propo-
jovací chodník k zastávce MHD, úprava 
okružní k!ižovatky U T!í svatých, dopln"ní 
p!echodu pro chodce na Nám"stí preziden-
ta Masaryka, nový chodník a cyklistická 
stezka mezi ulicí K Zeleným Domk m 
a komunikací k restauraci Krále Václava 
IV. Návrhy neznamenají okamžitou rea-
lizaci. Je t!eba ješt" zajistit Þ nan#ní krytí 
a p!íslušná stavební povolení. Projednávají 
se i zp soby, jak omezit nadm"rný pr jezd 
vozidel ulicí K Verneráku. Nabízí se n"ko-
lik !ešení. Mén" ú#inná technická opat!ení, 
povolení vjezdu na povolenky pouze pro 
rezidenty nebo kombinace s pr jezdem 
malých autobus  linky 293. Sou#ástí úprav 
je i vytvo!ení bezpe#ného bezbariérového 
chodníku podél celé ulice K Verneráku. 
Návrhy musí být samoz!ejm" schváleny 
Dopravním inspektorátem P%R. Na záv"r 
bych cht"l všem pop!át klidné prožití Vá-
noc a úsp"šné vykro#ení do p!íštího roku. 

 Václav Chalupa, zástupce starostky

Slovo starostky

Fotovoltaická elektrárna na střeše nové přístavby Základní školy (foto my).
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Zastupitelstvo–Úřad MČ

(Uvádíme pouze vybraná usnesení Zastu-
pitelstva, podrobn"jší informace  www.
praha-kunratice.cz).

1. zasedání 15. 11. 2010

Zastupitelstvo volí do funkce

l uvoln né starostky M% Praha-Kunra-
tice paní Ing. arch. Ivanu Kabelovou,

l uvoln ných zástupc! starostky M% 
Praha-Kunratice paní Ing. Lenku Alin#o-
vou a pana Václava Chalupu. 

Zastupitelstvo z"izuje

l poradní orgány Zastupitelstva Þ nan#ní 
výbor a kontrolní výbor. Do funkcí ve vý-
borech byli zvoleni:

l p!edseda Þ nan#ního výboru pan Ing. 
Oto Potluka, Ph.D.,

l #lenové Þ nan#ního výboru paní Ing. 
Božena B"halová, Magdalena Beranová 
a Silvie Weissová a pánové Vladimír Hor-
ký, Ing. Jan Ková!, Tomáš Pubrdle, M.A., 
Vilém Vaní#ek a Ji!í Vraný,

l tajemník Þ nan#ního výboru paní Ing. 
BlankaVomá#ková, 

l p"edseda kontrolního výboru pan 
MUDr. Miloslav Mandík ml.,

l #lenové kontrolního výboru paní Ja-
roslava Aschenbrenerová a Ladislava 
Píchová a pánové Ing. Ladislav Hylena, 
Tomáš Krejbich, Ing. Miloš Langr, Milan 
Matoušek, Ing. Svatomír Mydlar#ík a Petr 
Zeman,

l tajemník výboru paní Jaroslava 
Aschenbrenerová. 

Zastupitelstvo schvaluje

l jednací !ád Zastupitelstva M% Praha-
Kunratice,

l jednací !ád výbor  Zastupitelstva M% 
Praha-Kunratice. Redakce

Výměna kontejnerů 
na oblečení

Kunratice se již p!ed n"kolika lety za-
!adily do ekologicko-charitativního pro-
jektu spole#nosti Aquastor s. r. o., která 
se zabývá sb"rem a následným prodejem 
použitého textilu. Sb"r se uskute#$uje 
pomocí sb"rných kontejner  nebo orga-

nizováním jednorázových místních sbí-
rek. Použitelné v"ci se svážejí do r zných 
charitativních organizací nebo prodávají 
k dalšímu zpracování. Nepoužitelné tex-
tilie jsou ekologicky likvidovány. Kontej-
nery jsou ozna#eny sloganem spole#nosti: 
„Vaše p!ebyte#né šatstvo nemusí nutn" 
skon#it v popelnici, ale m žete mu tímto 
dát hlubší smysl.“ Bohužel jsme se v Kun-
raticích již n"kolikrát setkali s tím, že n"-
kte!í nep!izp sobiví ob#ané kontejnery 
vybírají pro vlastní pot!eby nebo odlože-
né oble#ení výhodn" zpen"žují. Ve spolu-
práci se spole#ností Potex jsme p!istoupili 
k ráznému !ešení. Stávající nevyhovující 
kontejnery byly ze stanoviš& staženy a na-
hrazeny novými, vhodn"jšími, které svým 
mechanismem zabrání nelegálnímu vybí-
rání oble#ení. Bc. Ivana Mezteková

Kunratičtí strážníci

Kunrati#tí strážníci-okrská!i již deset let 
zajiš&ují bezpe#í a po!ádek obyvatel Kun-
ratic. Nachodí denn" asi patnáct kilometr . 
Místní ob#ané oce$ují p!edevším znalost 
místních pom"r  a #asto i konkrétních lidí. 
Kunratice jsou rozd"leny na #ty!i okrsky 
s deseti okrská!i. „Jejich hlavním úkolem je 
dohled nad zajišt ním ve!ejného po!ádku. 
"asto ale !eší i problémy v doprav  nebo 
dohlížejí na bezpe#né p!echázení d tí na 
p!echodech v blízkosti školy. Na základ  
stížností obyvatel Zeleného údolí na #asté 
vykrádání automobil$ a zhoršenou bezpe#-
nostní situaci jsme zde zvýšili hlídkovou #in-
nost p!edevším v no#ních hodinách,“ sd"lil 
René Štýbr, !editel Obvodního !editelství 
MP Praha-4. Strážníci kontrolují dodržo-
vání #istoty na ve!ejných prostranstvích, 
spojenou zejména s neukázn"ností n"kte-
rých chovatel  ps . Preventivn" dohlížejí 
na konání kulturn"-spole#enských akcí. Na 
strážníky-okrská!e se m žete obrátit p!ímo 
v terénu nebo v okrskové služebn" umíst"né 
na Kostelním nám"stí 34 v Kunraticích. P!í-
má telefonní linka 244 913 093 nebo mobil 
606 392 333. MgA. Martina Polívková

Podle tradice zahajuje úvodní zasedání Zastupitelstva nejstarší zvolený poslanec, Ing. Jaroslav Vrba (foto my).

Pro podobné „využívání“ nemáme pochopení (foto Bc. Mezteková).
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Společenská rubrika

Pod kování  za blahop ání k vý-

znamnému životnímu jubileu zasílají 

paní Marie Anýžová, Františka Ba-

jerová, Miloslava Hrdinová, Milada 

Jarošová, Dagmar Lama!ová, Vlas-

ta Kufnerová, Vlasta Procházková, 

manželé Dagmar a Zden"k Vokounovi 

a pánové Miroslav Bada a Vladimír 

Sedlá!ek. Redakce

Vzpomínka

13.  íjna se na srazu sešlo 25 bývalých 
žáku zdejší základní školy. P esto jsme 
se n"kte í nepoznávali, i když máme za 
sebou setkání po padesáti letech v roce 
2004. Bohužel také již n"kolik z nás neži-
je. Jak to na takových srazech bývá, pro-
bírali jsme vše možné, co se za tu dobu 
událo. T"šilo nás a byli jsme pyšní na to, 
když p espolní žáci, kte í z okolí do naší 

školy dojížd"li, chválili, jak se Kunratice 
zm"nily a jak p"kn" vypadají. To i p i!i-
n"ním paní Marie Zavadilové, která hez-
ky opravila d#m s restaurací. Je krásné, 
když ve!er vidíte z velkého okna restau-
race osvícené nám"stí. Paní Zavadilové 
zárove$ d"kujeme za celou organiza!ní 
práci spojenou s naším setkáním.

  Spolužáci

Školy, děti, mládež

30. let MŠ Kunratice

Velká výstavba 
rodinných domk  
v 70. letech 20. sto-
letí v Kunraticích si 
vynutila stavbu nové 
mate!ské školy (MŠ), 
protože ta stávají-
cí v budov" dnešní 
radnice již zdaleka nesta#ila. K prvnímu 
kopnutí do zem" došlo v roce 1975 a dne 
29. srpna 1980 byla nová budova MŠ 
slavnostn" otev!ena.

V úterý 23. listopadu jsme si p!ipomn"li 
již 30. výro#í od jejího otev!ení. Paní !e-
ditelka pozvala bývalé i sou#asné zam"st-
nance, vedení kunratické radnice a další 
hosty, kte!í s MŠ Kunratice spolupracují 
#i spolupracovali. Paní kucha!ky nazdo-
bily chlebí#ky a paní u#itelky napekly 
sladkosti. P!íjemnou atmosféru navozo-
vala hudební skupina Nanovo. Nejv"tší 
zájem p!ítomných byl o kroniky a staré 
fotograÞ e, protože v"tšina host  v nich 
hledala a našla vlastní d"ti, a o prohlídku 
budovy školy. Za kunratickou radnici p!e-
ji MŠ mnoho dalších úsp"šných let a paní 
!editelce a ostatním zam"stnanc m pev-
né nervy.  Protože Vánoce jsou již p!ede 
dve!mi, p!eji jim jako všem kunratic-
kým ob#an m klidné a spokojené svátky 
a úsp"šný rok 2011.

 Ing. Lenka Alin!ová, zástupce starostky

Zápis prvňáčků 

Milí prv$á#ci, vážení rodi#e. Zveme 
Vás na zápis do prvních t!íd školního 
roku 2011/2012 a sou#asn" na Dny ote-
v!ených dve!í. Zápis do prvních t!íd se 
koná ve škole v úterý 18. a ve st!edu 19. 
ledna 2011 od 14 do 18 hodin v novém 
pavilonu I. stupn" ZŠ P!edškolní. Pokud 
n"kdo v tomto termínu nemá možnost 
k zápisu p!ijít, nech& kontaktuje paní 
zástupkyni !editele školy MgA. Olgu 
Královou, olga.kralova@zskunratice.
cz. Podrobné informace k zápisu získáte 
i na www.zskunratice.cz a na !editelství 
školy, telefon 261097212–3, mobil 724 
370 813. K zápisu p!ive'te budoucí-
ho prv$á#ka a p!ineste doklady – rodný 

list žáka, ob#anský pr kaz zákonného 
zástupce, karti#ku pojišt"nce budoucího 
prv$á#ka, p!ípadn" potvrzení o povole-
ném odkladu školní docházky pro školní 
rok 2010/11 nebo 2011/12. 

Kritéria přijetí

Žáci budou p!ijímáni v tomto po!adí:
l žáci ze spádového obvodu Kunratice 

(dle zákonných norem – tedy s trvalým 
bydlišt"m na katastrálním území M% Pra-
ha Kunratice) a Šeberov (do prvních t!íd 
p!ijímáme žáky ze Šeberova pouze po na-
pln"ní ZŠ V Ladech a sou#asn" do opti-
mální kapacity ZŠ Kunratice),

l žáci, kte!í mají na škole starší sou-
rozence a sou#asn" mají trvalé bydlišt" 
v Praze nebo v p!ilehlých mimopražských 
obcích, které uzav!ou s M% Praha-Kun-
ratice smlouvu o hrazení neinvesti#ního 
p!ísp"vku za jednotlivé žáky (to jsou po-
platky za teplo, vodu, energie atd.),

l žáci s trvalým bydlišt"m v Praze nebo 
v p!ilehlých mimopražských obcích, které 
uzav!ou s M% Praha-Kunratice smlouvu 
o hrazení neinvesti#ního p!ísp"vku za jed-
notlivé žáky,

l ostatní zájemci.
 Ing. Vít Beran,  editel školy

Dny otev!ených dve!í
se konají v oba zápisové dny, tedy 
v úterý 18. a ve st!edu 19. ledna 2011 
vždy od 9 hodin. P!ijít do školy m žete 
i jindy, pokud se p!edem objednáte.

Slunce i do kunratické školy

V podzimních m"sících 2010 byla do-
kon#ena stavba fotovoltaické elektrárny 
na st!echách nových budov Základní ško-
ly Kunratice. V Praze jsou pom"rn" dobré 
podmínky pro využití energie slune#ního 
zá!ení, p!estože množství slune#ní energie 
v pr b"hu roku kolísá. Elekt!ina vyrobená 
solárními panely se využije p!ímo v areálu 
školy a p!ípadné p!ebytky budou posílány 
do sít". Slune#ní elektrárna do školy pat!í. 
Mít ve škole slune#ní elektrárnu je zajíma-
vé nejen pro žáky na jejich cest" k porozu-
m"ní Þ lozoÞ e trvale udržitelného rozvoje 
života, ale jedná se i o výhodnou investici. 
Krom" dosažení výrazných úspor za elek-
t!inu bude za!ízení sloužit také jako didak-
tická pom cka. Aktuální provozní hodnoty 
i výsledky dlouhodobých m"!ení budou 
žák m k dispozici díky monitorovacímu 
systému v takzvaném „kr#ku“ školy. Ne-
jen v hodinách fyziky se tak d"ti seznámí 
s fungování elektrárny. Teoretické vyu#o-
vání si budou moci doplnit i o praktické 
pokusy s fotovoltaickým panelem. Sezná-
mí se i s funkcí „st!ída#e“, který p!em"$uje 
stejnosm"rný proud na st!ídavý a funkcí 
transformátor , které zvyšují st!ídavé na-
p"tí na úrove$ vyžadovanou spot!ebi#i. 
Na st!echách máme 256 solárních panel  
Schott poly 230 W o celkovém výkonu 59 
kWp. Odhadujeme, že solární elektrárna 
vyrobí za rok cca 55 tis. kWh, a tím pokry-
je velkou #ást spot!eby elektrické energie. 
Zlevní se provoz školy i v p!ípad" zm"ny 

Aktuální provozní hodnoty 30. 11. dopoledne (foto Ing. Beran).
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Školy, děti, mládež
výkupních cen elekt!iny. Vždy budou ná-
klady o vyrobenou energii nižší. 

Snad každá škola by se m"la zapojit do 
ekologické výchovy tím, že povede žáky 
k šetrnému používání všeho, co na Zemi 
máme. D"ti se budou denn" setkávat s jed-
ním ze zp sob  získávání elekt!iny z ob-
novitelných zdroj  a uv"domí si, že solární 
energie je nevy#erpatelným zdrojem bez ne-
p!íznivých dopad  na životní prost!edí. 

 Ing. Vít Beran,  editel školy

O sedminedělním čertovi

Postavi#ky Pohádek z Kunratického lesa 
pana Arnošta Víta se probouzejí a vstupují 
mezi ty, pro které jsou ur#eny. Mezi d"ti. 
A když jim na cest" pomáhá vypráv"# na-

nejvýš povolaný, herec pan Stanislav Zin-
dulka, objeví se v plné své kráse jako živé. 
Nejlepším místem na spole#ná setkávání 
pohádkových postav, jejich autor  a vypra-
v"#  je budova s mnoha d"tmi pohromad". 
Škola. A tak se školní aula v úterý 20. !íjna 
dopoledne zaplnila nejd!íve t"mi nejmenší-
mi z prvních a druhých t!íd, které po hodi-
n" následovali jejich starší kamarádi a ka-
marádky ze t!íd t!etích, #tvrtých a pátých. 
Za#alo se pokaždé malou besedou. D"ti se 
pana Arnošta Víta nej#ast"ji ptaly, jak v -
bec takové pohádky vznikají. „To máte jako 
u sbírání hub. N"kdo je potká a nevšimne si 
jich a druhý je posbírá do košíku. No a tak je 
tomu i u pohádek. Jdu na procházku, posbí-
rám písmenka k pohádkám a poskládám je 
do knížky.“ Pan Stanislav Zindulka zase d"-
tem n"co pov"d"l o svém hereckém život". 
Pak p!išlo to hlavní. Pohádka. O sedmine-
d"lním #ertovi. Nezam"nitelným hlasem do-
pln"ným gesty rukou vypráv"l nejen d"tem, 
ale i dosp"lým, jak kdysi v kovárn" blízko 
kunratického kostela mladý ková! na #erta 
vyzrál.

Pánové Vít a Zindulka ješt" na záv"r po-
depisovali Pohádky pro malé t!ídní knihov-
ni#ky. D"ti pak ob"ma pán m na oplátku 
v"novaly to, co namalovaly o pohádkových 
p!íb"zích z Kunratického lesa. (my)

Mladí kunratičtí hasiči

Koncem roku 2008 se v hasi#ské zbrojni-
ci zrodil nápad op"tovn" „rozjet“ kroužek 
mladých hasi# . P!ihlásí se dostate#ný po-
#et d"tí? Podobný kroužek m"l v minulosti 
dlouhou tradici s #etnými úsp"chy. Bohužel 
do konce roku projevily zájem pouze #ty!i 
d"ti. A#koliv to bylo pro n"které z nás velké 
zklamání, nedali jsme se odradit. Již za#át-
kem roku 2009 byly provedeny další nábo-
ry. B"hem Dne otev!ených dve!í v hasi#ské 
zbrojnici, Dne d"tí a dalších akcí, po!áda-
ných Sborem dobrovolných hasi#  Praha-
Kunratice. Nabídli jsme i letní d"tský tábor, 
ale op"t nebyl žádný zájem od d"tí a jejich 
rodi# . 

Dlouho o#ekávaný a p!ipravovaný den ko-
ne#n" nastal 24. zá!í 2009. V pr b"hu Dne 
otev!ených dve!í byla v hasi#ské zbrojnici 
zahájena #innost kroužku mladých hasi# . 
Za#aly první kr #ky pod vedením dnešního 
starosty SDH Bc. Martina Wagnera. Ten byl 
z po#átku na vedení celého kroužku sám. 
A již 7. listopadu 2009 se d"ti podívaly na 
hasi#skou sout"ž. Na Strahov" se konal IX. 
ro#ník Memoriálu Marty Habadové, která 
se celý život v"novala hasi#ským d"tem. 
Dosáhla úsp"ch  známých po celém sv"t". 
Naši mladí hasi#i si prohlédli jednu z disci-
plín, kterou plní v celoro#ní sout"ži. V tom-
to období p!ichází kroužku na pomoc jako 
další vedoucí Ji!í Polomis, do práce s d"tmi 
se zapojuje i Kate!ina Wagnerová. %lenové 
kroužku se u#í názv m používané techniky, 
seznamují se s prací profesionální hasi#ské 
stanice Chodov. %as rychle utíká. Naši mladí 
hasi#i si osvojují stále nové a nové znalosti 
a dovednosti. Na Valné hromad" SDH Praha-
Kunratice 23. ledna 2010 je hlavním vedou-
cím mládeže zvolen Ji!í Polomis, od 1. b!ez-

na je hasi#ská mládež SDH Praha-Kunratice 
zaregistrována u MSH Praha. Vychovávat 
naši mládež pomáhají také ostatní #lenové 
SDH. B"hem prací s hasi#skou technikou, 
p!i uzlování apod. D"ti pomáhají zvelebovat 
hasi#skou zbrojnici, jsou p!ítomny na r z-
ných slavnostních událostech. %lenové mla-
dých hasi#  si vytvo!ili i vlastní název. Kap-
ky Kunratice. Podle návrhu d"tí a za p!isp"ní 
umu jednoho z rodi# , pana Bubíka, bylo 
vytvo!eno logo. 17. #ervna úsp"šn" skon#i-
la #innost mladých hasi#  ve školním roce 
2009/2010. Ke stejnému datu bylo celkem 
p!ihlášeno 11 d"tí, 6 jako #lenové mladých 
hasi# . Nastal #as p!ipravit letní d"tský tábor, 
který následn" prob"hl od 3. do 16. #erven-
ce v obci St!elské Hoštice. Po prázdninách 
se kroužek rozbíhá 30. zá!í a s d"tmi za#íná 
aktivn" pomáhat další #len SDH, David B"-
hunek. D"ti se za#aly p!ipravovat na první 
závody. V !íjnu probíhá školení vedoucích 
mládeže pod vedením MSH Praha. S úsp"š-
nou ú#astí našich zástupc  v#etn" záv"re#-
ných zkoušek. Pro práci s hasi#skou mládeží 
má v sou#asné dob" osv"d#ení Ji!í Polomis, 
Kate!ina Wagnerová, David B"hunek a Bc. 
Martin Wagner. Po nácviku a t"žké d!in" se 
6. listopadu naši t!i závodníci zú#astnili X. 
ro#níku Memoriálu Marty Habadové. A jak 
se mladí hasi#i umístili? V kategorii mlad-
ších chlapc  obsadil Jakub Šebesta 83. místo, 
v kategorii starších chlapc  Martin Wagner 
jr. 111. a Lukáš Bubík 115. D"kujeme paní 
starostce ing. arch. Ivan" Kabelové, zástupci 
starostky Václavu Chalupovi a dalším, kte!í 
p!išli do haly Otakara Jandery naše závodní-
ky osobn" podpo!it.
 V sou#asné dob" máme 11 stálých #len  
kroužku mladých hasi# . Pevn" v"!íme, že 
#asem p!ijdou i další d"ti, které se budou 
chtít u#it novým dovednostem. Doufám, že 
s hrdostí jednou nahradí nás, kte!í již nebu-
deme moci pln" vykonávat hasi#skou d!inu. 
Více o d"ní SDH Praha-Kunratice na www.
sdh-kunratice.cz. Bc. Martin Wagner,
 starosta SDH Praha-Kunratice

Knihu Pohádky z Kunratického lesa 
lze zakoupit v sekretariátu starostky 

v budov" kunratické radnice,
K Libuši 7, I. patro za cenu 200 K .

20% z prodeje bude
v"nováno na dobro inné ú ely.

Pan Stanislav Zindulka vypráví
pohádku (foto my).

Příprava na závod v hale Otakara Jandery (foto my).
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Sport

SK Slovan Kunratice

Vážení p!íznivci kunratického fotbalu, 
dovolujeme si vás seznámit s hodnocením 
podzimní #ásti sout"že sezóny 2010/2011 
a posledními událostmi v našem klubu.

 20. !íjna 2010 se uskute#nila !ádná Val-
ná hromada, na které byl zvolen do výbo-
ru klubu Jan Všete#ka. Sou#asné složení 
výboru je následující: JUDr. Karel Janeš, 
p!edseda, Ing. Radek Mali$ák, místop!ed-
seda, Jan Ku#era, Miroslav M$uk a Jan 
Všete#ka, #lenové. 

Nyní již k hodnocení podzimní #ásti 
sout"že v kategorii muž . Naše A mužstvo 
nastoupilo po letní p!íprav" do sout"že se 
stejným kádrem dopln"ným o n"které hrá-
#e. Na hostování p!išel záložník Švertšal 
z Cholupic a dva úto#níci – Vácha z Cho-
dova a dob!e známý Chyle z Ka#erova. 
Také se do mužstva vrátil po dlouhých 
zdravotních problémech branká! Dvo!ák. 
Do podzimní #ásti jsme šli s jasným úko-
lem. Potvrdit kvalitu kádru a hrát v #ele ta-
bulky. Tento úkol jsme nesplnili. Až šesté 
místo je trochu zklamáním, i když tabulka 
je velmi vyrovnaná a první Slivenec má 
jen p"tibodový náskok. Hern" jsme sice 
naši kvalitu potvrdili, ale na druhé stran" 
zase doplatili na nedisciplinovanost a ne-
vyrovnanost výkon . Naše úto#ná síla se 
jednozna#n" potvrdila velkým nár stem 
vst!elených branek. Co je to ale platné, 
když obranná #innost ho!ela jako papír. 
Hern" lze mužstvo hodnotit jen dob!e. 
Tréninková morálka byla velmi dobrá, 
hrá#i odvedli dobrou práci. Co nás nyní 
#eká? B"hem zimní p!estávky je nutné 
vhodn" doplnit kádr mužstva a v p!íprav" 
se soust!edit na kvalitu. Cíl z stává stále 

stejný. Hrát o postup a tomu pod!ídit vše. 
Sout"ž je dlouhá a v naší skupin" B praž-
ské I. A t!ídy je situace velmi vyrovnaná. 
O postup m že hrát i sedm mužstev. Po 
podzimní #ásti je v kanadském bodování 
a v tabulce st!elc  na prvním míst" Milan 
Cvr#ek.

B mužstvo Slovanu se po podzimní #ásti 
umístilo na p"kném šestém míst", se ztrá-
tou pouhých #ty! bod  na t!etího.  P"kné 
t!etí místo zaujímá ve své sout"ži také 
mužstvo C.

V této sezón" nám op"t d"lají radost 
naše mládežnická mužstva. V posledních 
m"sících se nám poda!ilo stabilizovat t!i 
žákovská mužstva – mladší žáky (ro#níky 
1998–1999), starší p!ípravku (2000–2001), 
mladší p!ípravku (2002–2003). Založili 
jsme zcela nové družstvo našich nejmlad-
ších, p!edp!ípravku – ro#ník 2004. Svou 
mistrovskou sout"ž hraje každé mužstvo 
v#etn" našich nejmenších. P!edp!ípravka 
Minicup, mladší p!ípravka 1. t!ídu, skupi-
na A, starší p!ípravka 1. t!ídu, skupina B, 
mladší žáci 2. t!ídu, skupina B. 

Kluci z mladších žák  jsou v tuto chvíli 
naší nejv"tší chloubou. Pod vedením tre-
néra Mirka Bartoše drží po podzimní #ásti 
sout"že krásné druhé místo (7x výhra, 2x 
prohra). Za jejich nasazení jim pat!í velké 
pod"kování. Podzimní #ást sout"že nám 
práv" skon#ila, ale ani p!es zimu kluci ne-
budou zahálet. Zimní soust!ed"ní, spousta 
turnaj  v hale i venku a tréninková p!íprava 
na jaro. Naším hlavním cílem je další rozši-
!ování hrá#ské základny pravidelnými ná-
bory a výchova mladých fotbalist  a spor-
tovc  nejen se zam"!ením na sportovní 
výkonnost. Záv"rem si vás dovolujeme 
pozvat na Ples fotbalist , po!ádaný SK Slo-

van Kunratice 19. února 2011 od 17 hodin 
v místní sokolovn". Hrát bude živá hudba 
a m žete se t"šit i na bohatou tombolu.

 Výkonný výbor SK Slovan Kunratice

77. ročník Velké kunratické

Letošním ro níkem op!t nebyl p"ekonán 
legendární tra#ový rekord Vlastimila Zwi-
efelhofera 10:58,9 min. z roku 1979. P"e-
konán byl rekord jiný. Teplotní. B!hem 
dne se ru i ka teplom!ru vyšplhala až na 
19°C, a tak jsme potkávali v krátkých ru-
kávech nejen závodníky, u kterých se to 
rozumí samo sebou za jakéhokoliv po así, 
ale i mnohé p"ihlížející a fandící. Letoš-
ní vít!z hlavní kategorie Ladislav Fekl si 
zopakoval své lo$ské prvenství, tentokrát 
 asem 11:52,5 min. Kupodivu teplé po-
 así p"isp!lo spíše k  as%m pomalejším. 
Inu pravov!rná Velká kunratická znamená 
bláto nebo mráz.
 Jako obvykle se letmo podíváme na 
startovní listinu a zmíníme se namátkou 
o n!kterých kunratických závodnících. 
V kategorii Veterán% VK, to znamená zá-
vodník% s více než 20 starty bez ohledu 
na v!k, nechyb!l Ing. Jan Ková" (1947). 
Letos b!žel již po ty"iadvacáté. Bohužel 
na tra# nemohl ze zdravotních d%vod% 
pan Lumír &van ara (1944). V lese byl 
pouze jako divák a trpce si post!žoval, že 
do lo$ského roku m!l za sebou nep"eru-
šenou š$%ru 38 ú astí po sob!. Z dalších 
závodník% byl op!t nejrychlejší náš stráž-
ník Pavel Sátra, nechyb!l pan V!slav Ne-
méth, Jan Zounek mladší nebo nový  len 
kunratického zastupitelstva pan Martin 
Preiss a mnozí další. Kdo chce v!d!t více 
o 77. Velké kunratické, viz www.velka-
kunraticka.cz. (my)

A-mužstvo Slovanu, účastník I. A třídy, v tradiční fi alové barvě dresů (foto Slovan).
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Kunratická příroda

Zelené údolí

Viditelnou zm!nou v Zeleném údo-
lí, které jste si již nejspíše všimli, jsou 
nov! vysazené stromy v ulici Za Valem. 
Jsou jak p"ímo u silnice, tak i na vrcholku 
valu. Druhým místem výsadby je prostor 
nad reten ní nádrží. V obou p"ípadech jde 
o výsadbu realizovanou ob anským sdru-
žením Rozvoj Zeleného údolí s podporou 
naší m!stské  ásti a Nadace VIA. Finan-
cování bylo zajišt!no zejména grantem 
z programu „300 tisíc pro aktivní život 
Prahy“ nadace VIA a také z daru m!stské 
 ásti Praha-Kunratice. M!stská  ást se ak-
tivn! podílela již b!hem p"ípravy projektu 
a v pr%b!hu jeho "ešení. Výstupem toho-
to projektu, který tolik vid!t není, jsou 
výsledky diskusí s obyvateli Zeleného 
údolí a vytipování dalších míst k výsad-
b! a "ešení problém%, které Zelené údolí 
tíží. Pozemky v Zeleném údolí nejsou ve 
vlastnictví m!stské  ásti, ale státu. Jejich 
správcem je IKEM. Z tohoto d%vodu jsou 
možnosti m!stské  ásti pom!rn! omeze-
né. Dokon ovaný projekt je ale ukázkou, 
že lze "ešit i takovou situaci. Rádi bychom 
proto v t!chto aktivitách pokra ovali i na-
dále. Ve výsadb! strom% u reten ní nádrže 
bychom cht!li pokra ovat na ja"e. Další 
záležitostí Zeleného údolí, na kterou se 
v poslední dob! ptala "ada obyvatel této 
 ásti Kunratic, je stezka pro chodce a cyk-
listy spojující Zelené údolí s ulicí K Zele-
ným domk%m. Touto stezkou by došlo pro 
chodce k propojení Zeleného údolí s cen-
trální  ástí Kunratic. V sou asné dob! 
musí chodci chodit podél Víde$ské ulice. 
V rámci projektu „Bezpe n! do školy“ 
bylo navrženo n!kolik variantních "ešení 
tohoto propojení. Dv! varianty, které nej-
lépe odpovídaly pot"ebám obyvatel Zele-
ného údolí, jsou k dispozici k nahlédnutí 
jak na radnici, tak na webových stránkách 
ob anského sdružení Rozvoj Zeleného 
údolí (http://rozvoj-zeleneho-udoli.cz/). 
Komise dopravy navrhla, po zvážení vý-
hod a omezení obou variant, jejich kombi-
naci. Toto "ešení by m!lo chodc%m zajistit 

nejvyšší míru bezpe nosti. Stezka bude 
vedena co nejdále od Víde$ské ulice a je-
jí zakon ení v ulici K Zeleným domk%m 
je "ešeno tak, aby bylo co nejp"ehledn!jší 
pro chodce i "idi e. P"edpokládaná výstav-
ba této stezky bude spojena s rekonstrukcí 
ulice K Zeleným domk%m.

 Ing. Oto Potluka, Ph. D.

Kunratická příroda
Památný strom 2

Hned za vchodem do zámeckého parku 
z ulice K Betáni naleznete další kunratický 
památný strom. Lípu srd itou, malolistou 
(Tilia cordata). Je rozší"ena po celé Evro-
p! s výjimkou severní poloviny Skandi-
návie a nejjižn!jších kout% Evropy. Strom 
je  asto vysazován. U nás roste po celém 
území od nížin po nižší hory. Statný strom 
s pravidelnou korunou dor%stá až 30 m. 
Lípa srd itá je už od pradávna u lidských 

sídel vysazována jako strom návesní, ro-
dový, památný, jako sou ást alejí. M!kké 
d"evo lípy je využíváno v "ezbá"ství, kv!t 
se sbírá pro lé ivé ú inky. Kunratická lípa 
je vysoká 19 m a je za polovinou doby své 
životnosti. Lze ji za"adit do strom% zralé-
ho v!ku (200–400 let). Mohla být zasa-
zena n!kdy za átkem 19. století v dob!, 
kdy Kunratické panství p"evzali Korbo-
vé z Weidenheimu. Velikost dnešní lípy 
m%žeme porovnat díky leteckému sním-
ku parku se stavem v roce 1935. Kolem 
parku vidíte pole, vpravo dole vzrostlé 
stromy Bažantnice. Polní cesta v pop"edí 
je nyn!jší ulice K Betáni a další, vpravo 
p"ed prvními domy, je ulice Volarská. 
V pravém dolním rohu snímku je ulice Do 
Dubin. Dnešní výška lípy se od té p"ed 75 
lety moc neliší. Pouze vzrostlá habrová 
alej mezi vchodem do parku a zámkem 
je nahrazena tisy, vysázenými v osmdesá-
tých letech.  (my)

Letecký snímek z roku 1935 (foto archiv rodu Korbů).

Lípa srdčitá (za zdí) u historického hlavního vjezdu k zámku, září 2010 (foto my).



Návštěva dvou
Alexandrů Korbů

„Vážená paní starostko, budeme s tatín-
kem v Praze na zájezdu s cestovní kancelá-
 í a rádi bychom navštívili Kunratice, kde 
tatínek prožil své d!tství. P ijedeme v pá-
tek 15.  íjna asi kolem 17 hod. Alexander 
Korb-Weidenheim.“ E-mail s touto žádostí 
posledních vlastník% kunratického zám-
ku k nám na radnici dorazil v zá"í tohoto 
roku. Slovo dalo slovo, a tak jsme s paní 
starostkou, kolegou Václavem Chalupou 
a šéfredaktorem Kunratického zpravodaje 
s jeho paní jako tlumo nicí n!m iny zv!-
dav! o ekávali 15. "íjna v podve er pro nás 
osobn! zcela neznámé hosty. P"íslušníky 
rodu Korb%, kte"í m!li pro minulost Kun-
ratic veliký význam. P"ipravili jsme bohatý 
program. Hned zp%sobem p"íchodu obou 
host% jsme byli velmi mile p"ekvapeni. 
Svižnou ch%zí k nám dorazili jak syn, tak 
otec. Což na první pohled neodpovídalo, 
protože pan Alexandr starší (1928) rozhod-
n! na sv%j v!k nevypadá. Ihned ale proje-
vil odhodlání absolvovat celý navržený 
program. Nejprve jsme vstoupili do hlavní 
budovy kunratického zámku. Starý pán vy-
práv!l, jak v zámku do svých sedmnácti let 
s rodi i bydlel. Poskytnul nám zasv!cený 
až pr%vodcovský výklad. Co v které míst-
nosti bylo a jak se zde žilo. Stávající stav 
zámku p"ed námi nekomentovali, ale bylo 
vid!t, jak jsou z n!j rozpa ití. P"edevším ve 
srovnání s následnou prohlídkou  ásti hos-
podá"ských budov zámku. Zde velice chvá-
lili jejich stav po provedených opravách. 
I tady nám starý pán popisoval, kde byly 
stáje, kde byty zam!stnanc%, vzpomínal, 
jak jezdil s povozem. Protože se již stmí-
valo, nestihli jsme procházku zámeckým 
parkem, ale alespo$ jsme jej pomalu projeli 
auty. „Tady jsem jezdil na kole a vyrazil si 
zuby,“ zavzpomínal na cest!, která je nyní 
po obou stranách osázena tisy, ale tehdy 
zde byla vzrostlá habrová alej (m%žete ji 
spat"it na starém snímku v  lánku o památ-
ném stromu). Za posledních zbytk% sv!tla 
jsme se p"esunuli na h"bitov k rodinnému 
hrobu Korb%. Otec a syn chválili dobrý stav 
hrobu, který býval zna n! zanedbaný. Od 
devadesátých let 20. století tomu již tak ale 
není. Hrob nechala radnice na své náklady 
opravit. Za již naprosté tmy jsme se p"e-
sunuli do kostela a následn! hrobky rodu 
Korb%-Weidenheim% za kostelem, kde nás 
doprovázel pan fará" Krail. Pan Korb se ho 
dotázal, zdali jsou v Kunraticích dob"í ka-
tolíci a jak se mu ve farnosti líbí. Zlatým 
h"ebem ve era se pro nás ne ekan! stala 
návšt!va hasi ské zbrojnice. Pro  jsme 
tam zamí"ili? V roce 1891 p"i ohromném 
požáru lehlo popelem p!t hospodá"ských 
budov zámku a byla ohrožena velká  ást 
Kunratic. Ohe$ likvidovaly hasi ské sbory 
z širokého okolí, ne kunrati tí. Žádný sbor 
tady totiž neexistoval. Tato událost se stala 

podn!tem k založení vlastního 
kunratického sboru. Ing. Ze-
man v publikaci o kunratickém 
zámku událost popisuje: „29. 
"ervence 1926 byla slavnostn! 
otev ena místní hasi"ská zbroj-
nice. Ing. Karl Korb prodal sv#j 
pozemek v rozsahu 460 sáh# 
"tvere"ných za cenu 165,34 
K"/sáh. Vzhledem k tomu, 
že jeho otec Ludvík byl 
"estným "lenem míst-
ního sboru, daroval 
na stavbu zbrojnice 
pot ebné d evo.“ 
Naši hasi i se na 
neobvyklou ná-
všt!vu pe liv! 
p"ipravili. Zá-
stupce ná elní-
ka výjezdové 
jednotky Ja-
kub Hubálek 
nás seznámil 
s historií kun-
ratických hasi %, 
provedl zbrojnicí 
a p"edstavil vy-
bavení zbrojnice od 
historické st"íka ky až po 
sou asnou moderní techniku. 
Pan Alexander Korb st. moder-
ní vybavení obdivoval. P"iznal, 
že je rovn!ž v obci asi 50 km od 
Vídn!, kde bydlí,  lenem dob-
rovolných hasi %. Tak kvalitní 
vybavení jako kunrati tí jejich 
hasi i nemají. Na rozlou enou 
si hosté odnesli symbolický 
dárek. Likér Svatého Floriána, 
patrona hasi %. Na záv!r jsme 
se p"esunuli k malému ob erst-
vení na radnici. Hosté dostali dárkem pub-
likaci o Praze a n!která  ísla Kunratického 
zpravodaje. My jsme se obohatili o historii, 
jak to v minulosti na zámku chodilo, jak se 
tam žilo. Pan Alexander se velmi zajímal 
o to, jak zdejší lidé vzpomínají na jejich ro-
dinu. Pot!šila jsem ho, když jsem mu sd!li-
la, že znám místní pam!tníky, kte"í na jeho 
otce vzpomínají s vd! ností. Týká se to 
p"edevším t!ch, kterým vymohl, že nebyli 
v pr%b!hu II. sv!tové války pracovn! na-
sazeni do N!mecka. Nebo kterým zachrá-
nil život v posledních dnech války b!hem 
Pražského povstání v Kunraticích.

S pány Korby jsme strávili p"íjemný 
podve er. Naší angli tinu v p"ípadech 
nouze dopl$ovala paní Mydlar íková 
profesionální n!m inou. Celou akci sa-
moz"ejm! doprovázelo velké fotogra-
fování. Pomyslnou te kou za návšt!vou 
obou Korb% byl za n!kolik dn% e-mail od 
syna: „…tatínek byl návšt!vou a p ijetím 
v Kunraticích na sklonku svého života 
velmi spokojen a dojat...“

 Ing. Lenka Alin"ová

Kunratické tradice

Pan Alexander Korb-Weidenheim
(foto my).



Korbové z Weidenheimu

Je Št!drý den 1801, 
prvního roku devate-

náctého století. Hrab! 
Josef Klam-Martinic 
prodává Kunratice 

Antonínu Josefu Kor-
bovi. P"íslušníkovi 
šlechtického rodu, 
který zde bude sídlit 

až do kv!tna 1945. Jeho 
s y n o - vé Antonín a Johann Gott-
fried Korbové zbohatli v napoleonských 
válkách na dodávkách rakouské armád!. 
Ješt! za t!chto válek si ve své žádosti 
o povýšení do rytí"ského stavu z konce 
roku 1813 p"áli jako predikát von Stern-
schild.

To by odpovídalo znaku rodu – žlutému 
štítu se t"emi hv!zdami a me em v mod-
rém poli, který je mimo jiné namalován 
nad hlavním oltá"em kunratického kos-
tela Svatého Jakuba Staršího. Víde$ská 
spojená dvorní kancelá" ale zjistila, že 
tento predikát má již rodina Puchta von 
Sternschild. Prop%j ení bylo tedy odmít-
nuto a brat"i m!li p"ijít s novými návrhy. 
Tak se i stalo na ja"e 1814. Nové návrhy 
byly Weidenau (vrbové místo), Weiden-
see (vrbové jezero), Weidenbach (vrbový 
potok), Weidenhe-
im (vrbový domov), 
Talheim (domov 
v údolí) a Werthen-
feld (hodnotné, 
zhodnocené pole). 
S výjimkou jmen 
Weidensee a Weiden-
heim byly ale ostatní 
názvy již obsazeny. 
Ú"edník kancelá"e 
navrhl císa"i Františ-

kovi I. jméno Weidenheim a ten návrh 15. 
zá"í 1814 potvrdil. Název je slovní h"í -
ka podstatných jmen Korb (košík), Wei-
de (vrba), Heim (domov). V diplomu je 
uvedeno, že brat"i Korbové jsou dobrými 
hospodá"i, kte"í používáním nových pra-
covních postup% zvyšují životní úrove$ 
svých poddaných. Vnuci prvního majite-
le Antonína Josefa Korba byli roku 1867 
povýšeni císa"em Františkem Josefem I. 
na Svobodné pány z Weidenheimu. Hod-
nost Svobodný pán a paní je totéž jako 
baron nebo baronka a pat"í již k takzva-
né vyšší šlecht!. Titul, kterým se baron 
oslovuje, zní Excelence, d"íve se použí-
val i Urozený pán. Poslední baron z rodu 
Korb% na kunratickém panství, Ing. Karl 
Korb, se narodil roku 1900. Zákonem 
 .61/1918 Sb. z 10. prosince 1918 se ruší 
šlechtictví, "ády a tituly, a proto ve všech 
prvorepublikových dokumentech baron 
Ing. Karl Korb vystupuje jako statká", 
bez hodnosti. 

V Kunraticích se ale vždy "íkalo, že 
baron ud!lal to a to nebo mluvil s tím 
a tím. &eština je ale jazyk pestrý a p"es-
ný. Zákon vlastn! zrušil tituly. U knížete 
Jasnosti, hrab!te hrab!cí Milosti, barona 
Excelence nebo Urozený pane. Názvy 
kníže, hrab!, baron nejsou tituly ale hod-
nosti, což tv%rci zákona omylem nezruši-

li. Dnes tento problém vyvolává úsm!v. 
Karl Korb m!l  ty"i d!ti, narozené v Pra-
ze. Alexandra 7. 6. 1928, Viléma 27. 5. 
1931, Polyxenu 21. 6. 1929, a Alexii 11. 
12. 1934. Všichni dodnes žijí. Pokud n!-
kdo z kunratických pam!tník% vypráv!l 
o „baronovi“, tak jenom v dobrém. R%z-
né p"íhody kolují po Kunraticích dodnes. 
V kv!tnu 1945 byla rodina internována 
a veškerý majetek zkonÞ skován. Asi po 
roce se dostali do sb!rného tábora v Ra-
kousku. Díky p"íbuzným, kte"í se zaru ili, 
že se o n! postarají a seženou jim práci, 
za ali nový život. M!li !stí v n t!stí. 
Po únoru 1948 by je v jejich  eskosloven-
ské vlasti  ekal velmi tvrdý úd!l.

Dnes po letech již nové povále né gene-
race, mezi které pat"ím i já, hodnotí s od-
stupem mnohé události jinak. Nad místem 
posledního odpo inku barona Ludvíka 
Korba na kunratickém h"bitov! je des-
ka s pouhou polovinou nápisu. Pokud se 
nám poda"í zjistit zn!ní textu druhé p%lky 
náhrobní desky, objeví se po letech v plné 
kráse celá za prost"edky jednoho kunra-
tického ob ana. Jako dík za dobrý skutek 
u in!ný kdysi dávno posledním baronem 
Karl Korbem. Ten pomohl ve t"icátých 
letech prad!de kovi dárce s rozb!hem 
živnosti. D!jiny nezm!níme, ale m%žeme 
mnohé upravit v rovin! mezilidské.  (my)

Na obrázku přibližně z roku 1940 u bočního vchodu do kostela Svatého Jakuba Staršího z Golčovy 
ulice stojí první zleva pan farář Bohumil Muška (Muškova ulice v Zeleném údolí), chlapec s čepicí 

v ruce je náš říjnový host pan Alexander Korb-Weidenheim, první zprava pan baron Ing. Karl Korb, 
vedle paní baronka Alžběta Korbová (foto archiv rodu Korbů).

Najdeme i zbytek 
textu nápisu?

(foto my).
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Kulturní a společenské akce – ohlédnutí, pozvánka

26. a 27. září
Výstava hub a jiřinek

Stalo se již tradicí, že zasedací místnost 
kunratické radnice ožívá koncem zá"í vý-
stavkou ji"in a hub. Krásné barvy t"iceti 
druh% ji"in paní Jany &ermákové dopl$o-
valo 150 druh% hub od  len% &eské my-
kologické spole nosti v  ele s pány ing. 
Ji"ím Baierem a Josefem Sukem. 'íká se, 
že co &ech, to houba". Nikde ve sv!t! se 
nesetkáte s takovým zaujetím pro sbírání 
hub. Ne že by je jinde nejedli, ale prost! 
je kupují, t"eba na trhu nebo v obchod!. 
Loni jsme žehrali na sucho a velkou bídu 
houba"skou. Zato letos si houba"i opravdu 
st!žovat nemohou. Na stolcích byly v!tši-
nou houby jedlé, ale také nejedlé a smrtel-
n! jedovaté. &eská kuchyn! má nespo et 
recept% na houbová jídla. Nemusíme být 
zrovna znalci, abychom poznali h"íbky, 
k"emená e, lišky. Zám!na jedlé houby 
za jedovatou by ale mohla být tragická. 
Ji"inky (Dahlia) paní &ermákové pat"í do 
oblasti jiné. Zp"íjem$ují a zkrášlují naše 
okolí. 'íká se jim královny pozdn! letních 
zahrad. Ale pozor, byly dovezeny z Ame-
riky v 18. století s cílem využívat je jako 
zeleninu. Na po átku 19. století byly vy-
šlecht!ny první velkokv!té odr%dy, a tak 
se zájem p!stitel% p"esunul od jedlých 
hlíz ke kv!t%m. Dnes je známo více jak 

20 tisíc odr%d. Ji"inky pat"í mezi nejstarší 
a nejoblíben!jší zahradní kv!tiny. (my)

3. října 2010
Podzimní koncert

Podzimní koncert v!novaný nejen seni-
or%m se uskute nil již podvanácté. Kun-
ratická sokolovna p"ivítala v po"adu Sou-
zn!ní zp!váky Pavlu B"ínkovou a Jana 
Ježka.

Paní Pavla B"ínková zpívala jako sólist-
ka v Hudebním divadle Karlín. Je nazývá-
na „královnou operety“. Za svého p%sobe-
ní na této scén! vytvo"ila p"es 40 velkých 
a hlavních rolí. Diváci ji znají t"eba jako 
Denisu v Manzelle Nitouche, Lízu v My 
Fair Lady nebo Marii z muzikálu West 
Side Story. Dokáže zaujmout nejen svým 
hlasem, ale i vypráv!ním. Její partner na 
podiu pan Jan Ježek se roku 1991 úsp!šn! 
zú astnil konkurzu do opery Národního 
divadla a po rozd!lení soubor% se stal só-
listou Státní opery Praha.

Klavírní doprovod po"adu Souzn!ní 
obstaral profesor Ji"í Pazour. A tak mohli 
poslucha i v sokolovn! vyslechnout árie 
Lízy z My Fair Lady, Eponiny a Mária 
z Bídník% a mnohé další. Diváci si odnesli 
nejen vzpomínku na skv!lý kulturní záži-
tek, ale i nov! vydanou publikaci Ing. Ze-
mana o kunratickém zámku.  (my)

21. prosince 
Vánoční koncert ZUŠ

P!vecký sbor Pražská kantiléna 
a Kantilénka ZUŠ Kunratice vás zve 
dne 21. prosince od 19 hod na kon-
cert do kostela Svaté Anežky &eské. 
Dirigentky koncertu jsou Zuzana 
Drtinová a Lea Esserová.

9. ledna 2011
Kůrovci

V ned!li 9. ledna od 15 hod bude 
v kunratickém kostele Svatého Ja-
kuba Staršího na zakon ení váno ní 
doby uspo"ádán koncert kunratických 
„K%rovc%“.

29. ledna 2011
Karneval sportovců

Kunratické legendy Vás zvou na 
znovuobnovený Karneval sportovc%, 
který se koná v kunratické sokolovn! 
29. ledna od 20 hod.

19. února 2011
Ples fotbalistů

SK Slovan Kunratice po"ádá 19. 
února v místní sokolovn! od 17 hod 
Ples fotbalist%. Bohatá tombola.

Kolotoče v Kunraticích

Sou ástí života jsou také prosté lidové zá-
bavy, spojené p"evážn! s d!tstvím nebo mlá-
dím. A s lidmi, kte"í si "íkají sv!tští. Objížd!jí 
m!sta a vesnice a baví svými atrakcemi další 
a další generace d!tí. Koloto á"i, komedianti. 
P"ijížd!li a p"ijížd!jí také k nám do Kunra-
tic. Které dít! sou asné  i minulé generace 
nezná pocit !stí povozit se na klasickém 
koloto i, pohoupat v houpa ce  i to it se na 
„"etízáku“. Místa k provozování podobných 
radovánek se v Kunraticích m!nila. Znám 

Historie 
z vypráv!ní, že do za átku  ty"icátých let 
dvacátého století bylo jedno takové na rohu 
ulic Úhlavské a Plou nické na pozemku 
dnešního domu  . p. 523. S postupující zá-
stavbou se podobné atrakce p"esouvaly p"e-
vážn! do okolí rybníka Ohrady. Jedno sv!-
dectví ze za átku 40. let nám zanechal malí" 
Jaromír Jindra. Na obraze jsou znázorn!ny 
ulice K Libuši, K Zeleným domk%m a P"ed-
školní. V místech nyn!jší zahrady mate"ské 
školky pak hostovaly atrakce v letech pade-
sátých  i šedesátých, v letech osmdesátých 
mezi ulicemi Turgen!vova a Krále Václava 

IV. V tehdejší t"eš-
$ovce. Dnes je zde 
cesta s lavi kami 
a javory, ale n!ko-
lik sta"i kých t"ešní 
se zde ješt! najde. 
Koncem devade-
sátých let se to ilo 
vedle polorozpad-
lých stodol na míst! 
dnešní malé zahrád-
ky soukromé škol-
ky. Sou asné místo, 
louka u Ohrady, se 
používá od podzimu 
2001. Provozování 
atrakcí v minulos-
ti bývalo spojeno 
s pekelným hlukem 

amplion% až do ve erních hodin. V"ískající 
muziku nebylo možné p"eslechnout po ce-
lých Kunraticích. Nedílnou sou ástí koloto-
 ení jsou i st"elnice a prodej r%zných barvou 
hý"ících pamlsk%. Zalistuji ve vzpomín-
kách. Pamatujete r%zné ru n! psané nápisy 
na kusech lepenky z krabic? T"eba „T"i rány 
za dv! K “ nebo „St"ílí se bez opory“? A co 
teprve sladkosti z pouti. Turecký med, se-
kaný z velké kostky, do papíru krásn! lepil. 
Dokonce si ješt! pamatuji i „cukrkandl“ na 
provázku. U stánk% jste mohli d"íve zakou-
pit i velmi pot"ebnou v!c pro dvanáctileté 
kluky. &tverhranou gumu na prak. To pak 
st"elivo jinak létalo než p"i používaní do-
stupných gumi ek ze zava"ovacích sklenic. 
Ale praky byly jak u rodi %, tak i dosp!lých 
ve velké klatb! a nebylo možné jej nosit jen 
tak v ruce. Zabavení bylo okamžité, utajení 
pod košilí nutností. Ob as st"elba nevyšla, 
a tak byla ob!tí n!jaká ta okenní tabulka. 
Vždy jsme ale sta ili zmizet do bezpe í bez 
identiÞ kace pachatele. Dovedete si dnes 
p"edstavit, že podobné stánky nebo oby-
 ejné pultíky bývaly jeden vedle druhého 
od restaurace U Bezuch% až po nyn!jší pa-
pírnictví? Dnes již chodím ke koloto %m 
s vnu kou. No a když vidíte, jak malé d!ti na 
koloto ích zá"í !stím, rány do pen!ženky 
s cenami koloto  za t"icet, autí ka za padesát 
tolik nebolí. P"ejme vnuk%m, aby se i jejich 
d!tem podobná radost zachovala.  (my)

Jaromír Jindra. Kolotoče u Ohrady
(počátek 40. let 20. století).
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Zajímavosti

Paleta Vlastimila Soboty

S prací kunratické-
ho graÞ ka Vlastimila 
Soboty se lze setkávat 
 asto.  Zam!"uje se na 
knižní graÞ ku, graÞ cký 
design a ilustrace. Ve 
volné a drobné graÞ ce 
užívá Þ gurálních a kra-

jinných motiv%, v malí"ském díle se objevu-
je i zátiší. Vytvá"í ex-libris. Za tato drobná 
graÞ cká dílka, p%vodn! vlepovaná do knih, 
aby zapom!tlivému  tená"i p"ipomínala je-
jího skute ného vlastníka, získal n!kolik 
cen. Objednavatelé ex-libris dbali o doko-
nalost jeho výtvarné formy a zárove$ také 
o sd!lnost obsahu ex-libris. M!lo být dokla-
dem zadavatelova vzd!lání, ušlechtilých zá-
jm% a zálib. Tyto požadavky musí spl$ovat 
i sou asné ex-libris, t"ebaže se 
již dávno zm!nilo jeho po-
slání. Ze zna ky vlastníka 
se stal sb!ratelský objekt. 
Motivem ex-libris rodiny 
Sobotovy je kunra-
tický zámek. Tedy 
zámecká omítka 
ješt! v sou asnosti 
padá, ale autor již 
vidí n!kam daleko do-
p"edu a tak to do své prá-
ce milosrdn! neuvádí. GraÞ kova díla jsou 
známá nejen u nás, ale i v zahrani í. Autor 
nám jist! odpustí, že nezve"ejníme dlouhý 
seznam výstav. Zastavíme se ale d%kladn!ji 
v jedné jím  asto používané výstavní sín!. 
V kavárni ce Paleta nedaleko Národního di-
vadla. Prozatím jsme napo ítali sedm ú astí, 

obvykle v "íjnu nebo listopadu. Jak nám pan 
Sobota prozradil, má v kavárn! domluveno, 
..že zde bude vystavovat každoro n! tak 

dlouho, dokud neum"e..“. Prostory 
kavárny jsou spíše miniaturní 

než rozsáhlé a tak pokud si 
u stolku dáte kávi ku nebo 
vínko m%žete tém!" do-
sáhnout na vystavená díla. 
Zvednete-li o i nad vý ep, 
uvidíte trvale umíst!né práce 

n!kterých um!lc%, kte"í zde 
již vystavovali. Namalované na 

podkladu ve tvaru malí"ské palety. 
Vlastimil Sobota zde samoz"ejm! ne-

m%že chyb!t. Mnohé z jeho prací jsou též 
zam!"eny satiricky. I v tomto oboru pat"í 
graÞ k mezi sb!ratele rozli ných ocen!ní. 
Kunratický zpravodaj o panu Sobotovi ne-
píše poprvé. V  ísle 6/2002 jsme vedle slov 
otiskli i ukázky z n!kolika prací. Totéž  iní-
me i dnes.  (my)

Slunovrat

Vánoční rozjímání

Zamyšlení

Státní dluh byl splacen! Jen si to p"ed-
stavte, v médiích se objeví zpráva: „Státní 
dluh &eské republiky byl splacen panem 
Janem Novákem. Pan Novák se dále za-
vázal k tomu, že splatí každý dluh, který 
vznikne v budoucnosti, pokud o to bude 
požádán a pokud se mu slíbí, že se budeme 
snažit, aby tento dluh byl, co nejnižší…“ 
Zdá se vám to nesmyslné, nemožné, ab-
surdní? Jenomže ono se n!co podobného 
stalo! Ten dluh nebyl jen státní dluh &R, ale 
dluh všech lidí v% i Stvo"iteli vesmíru. Ten, 
kdo ho zaplatil, se nejmenoval Jan Novák 
ale Ježíš z Nazareta. Nezaplatil ho bankov-
ním p"evodem, ale svým životem. Splacení 
tohoto dluhu si sice p"ipomínáme na Veli-
konoce, ale o Vánocích se radujeme z toho, 
že B%h poslal svého Syna, aby tento dluh 
urovnal na sv%j ú et. Žijeme v dob!, kdy 
se nás všichni pokouší p"esv!d it, že nám 
nikdo nic nedá, že si na všechno musíme 
vyd!lat sami, že každý se p"ece musí po-
starat sám o sebe. Možná i proto dnes tolik 
trpí d!ti, sta"í lidé a hendikepovaní. Pravda 
je ale jiná! Každý z nás spoustu v!cí dostal. 
Nejv!tší dar je už sám život, mnozí dostali 
i trochu toho zdraví, to že vidíme, slyšíme, 
m%žeme se pohybovat, m%žeme myslet 
a hýbat rukama. Mnozí z nás dostali mno-
ho v!cí od svých rodi %. Výchovu, první 
vzd!lání, ale i v!ci hmotné. Kdo se trochu 
zamyslí, uv!domí si mnoho v!cí, které 
vlastn! dostal. To nás vede nejen k odpo-
v!dnosti moud"e hospoda"it s tím, co jsme 
dostali, ale také ke št!drosti v% i druhým.

Nejv!tším darem je ur it! to, že nám 
B%h dal sám sebe. P"ipomínáme si to 
každý rok práv! o Vánocích, a tak n!jak 
vnímáme, že bychom se i my m!li daro-
vat druhým. Ale jak? Dáváme si dárky 
a cítíme, že v každém daru je i kus nás 
samotných. P"esto chápeme, že to nesta í. 
D%ležitá v!c, kterou m%žeme dát, je náš 
 as. &as, který máme, je omezen. A pokud 
na n!koho máme  as, tak mu opravdu dá-
váme kus sebe sama. Zkusme být o t!chto 
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Zajímavosti
Vánocích opravdu št!d"í, št!d"í tím, kolik 
 asu v!nujeme svým blízkým. B%h má na 
nás  as stále.

Novorozen! v jeslích nám p"ipomíná, že 
B%h je zde jen pro nás, že ten nejv!tší dluh 
je již zaplacen a že všichni jsme povoláni 
k tomu být š#astní. Takže nezbývá než po-
p"át veselé Vánoce!

 P. Jaroslav Krajl, fará 

Vánoce u husitů

K"es#anské svátky, sdružené do tzv. cír-
kevního roku, mají svá ohniska ve Veliko-
nocích a Vánocích. Utvá"ely se v pr%b!hu 
šestnácti uplynulých staletí a vryly se do 
pam!ti více než padesáti generací lidstva. 
V r%zných  asech a životních podmínkách 
nabíralo jejich p"ipomínání a slavení r%z-
nou tvá"nost. Tak tomu bylo i mezi  eský-
mi husity století patnáctého a šestnáctého. 
Na jejich duchovní odkaz výrazn! navazo-
vala Církev  eskoslovenská (husitská), jež 
se p"ihlašovala k životu po první sv!tové 
válce v obnovené Republice  eskosloven-
ské, a to práv! o  eských Vánocích roku 
1919. &erpala a  erpá z bohatých církev-
ních latinských, staron!meckých, ale i li-
dových  eských, moravských a slezských 
tradic. Do váno ního okruhu církevního 
roku se zapo ítává i tzv. Advent. &ty"tý-
denní doba o ekávání a p"íprav na p"íchod 
Spasitele Krista. V tento  as vrcholícího 
podzimu se ve zdejších kostelech koná-
val cyklus jit"ních pobožností, nazývaný 
„roráty“. Onen název jim dala p%sobivá 
a oblíbená latinská antifona ze 14. století, 
jejíž refrén za íná: „Rorate coeli“, Rosu 
dejte nebesa a Spravedlivého dšt!te obla-
kové. Píse$ vznikla n!kde na teplém jihu 
Evropy. U nás je adventní konec listopadu 
a po átek prosince spíše zamlžený, dešti-
vý, s prvním sn!hem. Ranním pobožnos-
tem, stejn! jako ned!lním bohoslužbám 
udávají ráz vybrané biblické texty, vy-
zývají ke kajícnosti. Dychtivé o ekávání 
Ježíšova narození vyjad"uje i "ada staro-
bylých písní pocházejících práv! z doby 
husitské jako nap". „Aj  as vzácný p"išel, 
v n!mž Pán slávy vyšel…“ a další. Zatím 
co na bohoslužebném stole se postupn! 

rozsv!cují  ty"i svíce, domovy v!"ících 
rodin se zdobí v!ncem z jedlového chvojí. 
Ten p"ipomíná Ježíše jako posla a vlád-
ce v Božím království. V oknech byt% se 
rozsv!cují adventní hv!zdy. To všechno 
p"ipomíná brzký p"echod dlouhého šera 
a tmy ve svítání a sv!tlé dny. 

Vánoce za ínají pro husitské k"es#anské 
domovy 24. prosince. Ten den je v kalen-
dá"i vyhrazen stvo"enému páru Adama 
a Evy, ale nazývá se i Št!drým dnem. 
Jeho ve er bývá jako sváte ní rodinné 
spole enství uveden  tením Lukášova 
evangelia o Ježíšov! betlémském naroze-
ní a doprovázen modlitbou s p"ípadnou 
vzpomínkou na všechny zesnulé  leny 
rodiny. Jde o radostné stolování, p"i n!mž 
nechybí ryba (jako kryptogram jména Je-
žíš Kristus) a následn! r%zné sladkosti, 
jež mají p"ipomínat biblický ráj podobn! 
jako t"pytící se a vonící váno ní stromek. 
Dárky pod n!j položené vyjad"ují Boží 
obdarování lidí a sou asn! jsou i zname-
ním lásky mezi  leny rodiny. Št!drý ve-
 er p"echází v Hod boží váno ní zvláštní 
p%lno ní bohoslužbou, kdy krajem se 
nese melodie písn! „Tichá noc, svatá 
noc…“ Tam, kde nejsou zvony, svolávají 
Boží lid do kostela truba i. N!kde bývá 
ozna en vstup do kostela  i modlitebny 
kometou, hv!zdou betlémskou. Na tato 
p%lno ní shromážd!ní p"icházívaly i za 
nep"ejného totalitního režimu po etné 
zástupy obyvatel. Šlo o jakousi poetic-
kou demonstraci proti násilí a zlob!. Ve-
lesvátek váno ního „Božího hodu“ je pak 
už plný sv!tla a jasu. Pro husity je to den 
svatého p"ijímání z Ve e"e Pán! (podo-
bojí) – nebeského chleba a vína z kalicha 
nové smlouvy Boha s lidmi. Také kostely 
bývají ozdobeny smr ky  i borovicemi 
a vystavenými „betlémy“, papírovými, 
nebo vy"ezávanými. Dnes se pak m%že-
me na n!kterých nám!stích  i návsích 
podívat s d!tmi i na betlém tak"íkajíc 
oživený. S jesli kami, Svatou Rodinou 
a živými zví"aty. A husitskými kostely se 
rozeznívají duchovní písn!, nap". „Naro-
dil se Kristus Pán, veselme se…“, „Vítej, 
Jezu Kriste z nebeské v! nosti…“ a p"e-
 etné lidové koledy. V našich rodinách 

jsou Vánoce výrazn! zam!"eny k d!tem. 
Ve sborech se konávají rodinné besídky, 
p"i nichž d!ti a mládež p"edvád!jí pásma 
a scénky zasv!cené událostem Ježíšova 
narození. Radost z duchovního obdaro-
vání bývá provázena i zvýšenou ob!ta-
vostí ve prosp!ch lidí postižených a osa-
m!lých. Husité se v!novali s dalšími 
charitativními organizacemi od samého 
po átku propagaci tzv. váno ních stro-
m% republiky. Kéž by cituplná, pokojná 
a nad!jná váno ní zv!st zanechala svou 
hlubokou stopu v myslích a srdcích t!ch, 
kte"í se na tyto svátky znovu a znovu t!ší, 
kéž by pronikla život našeho národa, Ev-
ropy i všelidského spole enství.

Mgr. Eva Mikulecká,
fará ka Církve "eskoslovenské husitské

Počítačové kurzy - PC kurzy jsou vypsány na období leden-březen 2011 a jsou určeny pro zdravotně postižené, seniory,
ženy na mateřské dovolené a děti. Kurzy jsou vedeny zkušenými lektory individuální formou. 

Počítačová kavárna-internet pro veřejnost, kopírování, skenování,vypalování.
Kurzy anglického jazyka-vždy ve středu, začátečníci od 15 a pokročilí od 16,30 hod.

Počítačový klub pro zdravotně postižené Zelený pták, U Zeleného ptáka 1158, Praha 4-Kunratice, Flora.
Telefon/fax : 271 913 590, e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz.

 Otevřeno máme pondělí až pátek od 10 do 19 hod. Dopravní spojení - speciální bus pro vozíčkáře č.1
s přestupy na metro B a C, bus č.177 z metra C Chodov i Opatov.

Bohoslužby Vánoce 2010
a Nový rok 2011

24.12. – Štědrý den
16:00 zveme zvláště rodiče s dětmi

24:00 Kunratice, půlnoční mše svatá

24:00 Hrnčíře, půlnoční mše svatá

(13:00 – 16:00 možnost navštívit 

jesličky v kunratickém kostele)

25.12. – Hod Boží vánoční
8:15 a 9:30 Kunratice

11:00 Hrnčíře

(13:00 – 17:00 možnost navštívit 

jesličky v kunratickém kostele)

26.12. – Svátek Sv. Rodiny
8:15 a 9:30 Kunratice,

obnova manželských slibů

11:00 Hrnčíře,

obnova manželských slibů

(13:00 – 17:00 možnost navštívit 

jesličky v kunratickém kostele)

31.12. – Sv. Silvestr
16:00 Kunratice – mše svatá s adorací

1. 1. 2011 – Nový rok
9:30 mše sv. Kunratice 

11:00 mše sv. Hrnčíře

Všem obyvatelům Kunratic a Hrnčíř 
přejí hodně Pokoje a lásky 

do srdce a do rodin.
P. Jaroslav Krajl a P. Stanislav Hrách
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Koupím pozemek
NEBO

rodinný dům v Kunraticích

Tel: 720 755 231

Kosmetika Pedikúra Depilace Masáže sportovní a rekondiční, aromaterapeutická, 
indická masáž hlavy, medová masáž, zábaly proti celulitidě

NOVĚ PRODEJ KOSMETIKY
K Zeleným domkům 1435/26aPraha-4, Kunratice

OBJEDNÁVKY Tereza Vojtová
Tel: 605 457 412

MÍSTNÍ SDRUŽENÍ ODS V KUNRATICÍCH 

DĚKUJE VŠEM V0LIČŮM ZA PODPORU 

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH

MS ODS Praha – Kunratice
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Nabídka připojení k internetu prostřednictvím WIFI sítě
Tarif Rychlost Cena Doporučení pro účely

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Internet bez závazků a smluv

  TV v počítači ZDARMA

Bezdrátový internet
Kunratice 64kbit ZDARMA

512 kbit - 150 Kč

1 Mbit - 270 Kč

16 Mbit - 400 Kč

ZBAVTE SE BOLESTI KLOUBŮ A PÁTEŘE
Unavuje Vás stálá obava z bolesti? Sedíte strnule bez vůle k pohybu? Léky proti bolesti nejsou 

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

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

Naše služby jsou hrazeny zdravotními pojišt‘ovnami.

Přijd‘te se sami přesvědčit a začněte opět žít plnohodnotným životem bez obav z bolesti!
Zdravotnické zařízení THERAP-TILIA, K Zeleným domkům 26a/1453

tel.: 244 403 351 mobil: 736 623 678

Advokátka

JUDr. Eva Brown
právo občanské a rodinné,

rozvody, smlouvy, byty,
nemovitosti, úschovy

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

PRODÁME VELKÝ TŘÍGENERAČNÍ ROD.DŮM
V KLIDNÉ ČÁSTI KUNRATIC.

Plocha pozemku je 700m2, zastavěná plocha je 329m2.
Součástí domu je prostorná dvougaráž a je částečně podsklepen.

Na pozemku se nachází zahradní domek s krbem.
DŮM JE MOŽNO VYUŽÍT TÉŽ JAKO SÍDLO FIRMY.

Cena domu je 16 000 000 Kč
V případě zájmu kontaktujte naše makléře

na tel. 608 420 591, mail: JITRENKAREALITY@SEZNAM.CZ
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Kavárna v zrekonstruovaných prostorách Kunratické tvrze 
Vás zve k p íjemnému posezení. 

P ij!te ochutnat výbornou kávu, francouzské dortíky i váno"ní cukroví.
Pro d#ti p ipravíme specialitu – d#tské babyccino.

Na Vaši návšt#vu se t#ší ochotní a vst ícní zam#stnanci.

O svátcích otev eno: 24.12. od 10 do 13 hodin
                            25.12. od 13 do 18 hodin 
  26.12. od 13 do 18 hodin

Areál tvrze, Gol"ova 1/2, Praha 4 - Kunratice.

Tel.: 241 404 489 
www.cafecharme.cz

U nás máte: • příjemné posezení   

 • milou a příjemnou obsluhu   

 • dětský koutek pro dětičky  

 • kojící a přebalovací koutek

Nabízíme: • lahodná káva na spoustu způsobů
 • čerstvě napečené pečivo
 • fresh juice – vždy čerstvé vymačkané

 • domácí palačinky, lívance a další dobrůtky

 • výhodné snídaňové menu

 • po 18. hodině 20% sleva na pečivo

 Možnost pronájmu dětského koutku na narozeninové 
                oslavy, včetně výzdoby, pohoštění...         

• Po - Pá  7.30 - 19.00 hodin 

• So - Ne  7.30 - 12.00 hodin

Jana Růžičky 4 (v pasáži), 
Praha 4 - Kunratice
500 m od OC Chodov

KAVÁRNA & PEKÁRNA
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www.babycafepraha.cz
Kontakt: 608 609 670

Kanalizační přípojky
(revizní šachta, přepojení, zemní práce, doklady) od 25000 Kč

Zemní a stavební práce, základy objektů, izolované jímky, 
bazény, izolace spodní části staveb, sanační omítky,

zateplovací systémy, fasádní nátěry.

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

tel: 244 912 214, 244 911 036, mobil: 603 852 432

Rekonstrukce staveb, bytů, výměna oken a dveří, podlahy

betonové, laminátové i dřevěné, obklady, dlažby, malby, nátěry.



Kunratický zpravodaj 6/2010  16

Vydává Úřad MČ Praha-Kunratice. Uzávěrka 30. listopadu 2010.
Redakční rada: Ing. Svatomír Mydlarčík (předseda a šéfredaktor, autor článků a fotografi í 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. Grafi cká úprava: Jan Jílek.
Neoznačené obrázky převzaty z volně přístupných zdrojů.

Rozměr a cena inzerce: maximální velikost čtvrt strany 186 x 85 nebo 91 x 130 mm 1000 Kč,
každý menší inzerát nebo řádková inzerce 500 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.

Telefon 244 102 214, fax 244 913 900. E-mail: info@praha-kunratice..cz; www.praha-kunratice.cz .
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem registrace MKČR E 13344. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Založeno 1992, ročník XIX. Náklad 3800 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v prosinci 2010. Zdarma.

Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
ve dnech 15 a 16. října 2010

Výsledky hlasování podle volebních okrsků

Strana
Škola

VO 1014
Škola

VO 1015
Škola

VO 1016
Zel. údolí
VO 1017

Flora
VO 1018

Flora
VO 1019

Celkem
Kunratice

v procentech

ODS 55,26 55,16 56,38 50,88 41,36 36,15 50,74

TOP 09 19,69 26,43 22,73 35,77 30,16 37,36 27,66

ČSSD, SZ a Nezávislí 12,3 7,79 7,79 8,48 15,42 16,55 10,83

KSČM 5,91 4,85 6,03 1,3 1,65 1,7 4,23

Suverenita 2,51 2,38 4,47 2,09 6,98 3,18 3,41

KDU–ČSL 4,33 3,38 2,6 1,48 4,44 2,08 3,13

Volební účast 60,7 57,89 57,32 56,14 54,82 53,22 57,09

Členové Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice pro volební období 2010–2014

 1. Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka ODS 1709 hlasů
 2. Václav Chalupa, zástupce starostky ODS 1546 hlasů
 3. Ing. Lenka Alinčová, zástupce starostky ODS 1484 hlasů
 4. Ing. Oto Potluka, Ph. D. ODS 1458 hlasů
 5. Ing. Jaroslav Vrba ODS 1381 hlasů
 6. Petra Hilmarová  ODS 1363 hlasů
 7. Jiří Vraný ODS 1353 hlasů
 8. Martin Preiss TOP 09 871 hlasů
 9. Vladimír Horký TOP 09 816 hlasů
10. Ing. Miloš Langr TOP 09 807 hlasů
11. MUDr. Miloslav Mandík ČSSD, SZ, Nezávislí 352 hlasů

Zastupitelstvo, Úřad MČ a redakční rada Kunratického zpravodaje
přejí čtenářům radostné Vánoce a vše nejlepší v roce 2011.

P.F. 2011



2011
 P Ú S Č P S N

LEDEN      1 2

 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24 25 26 27 28 29 30  

 31

KVĚTEN       1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25 26 27 28 29

 30 31

ZÁŘÍ    1 2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30

PF 2010

Městská čá�  Praha -
Kunratice

 P Ú S Č P S N

ÚNOR  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28

ČERVEN   1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30

ŘÍJEN      1 2

 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24 25 26 27 28 29 30

 31

 P Ú S Č P S N

BŘEZEN  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31

ČERVENEC     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31

LISTOPAD  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30

 P Ú S Č P S N

DUBEN     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30

SRPEN 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

PROSINEC    1 2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30 31

Iquat, vendit nosto do odolorperil in ut prat. Ut ing eummodit praesto odit nulla aliquis nos nis et augiat adio conulputat eugait lore molortinibh exero digna

Iquat, vendit nosto do 
od) or+ ril in ut 5 at. Ut 
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