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Vá�ení 7tenáUi,

pomalu se blí�í 
konec roku a to je 
kromE váno7ního 
rozjímání také 7as 
bilancování nad 
rokem uplynulým. 
Kdybych mEla 
leto!ek v pra�ské 
komunální politi-
ce shrnout ze svého pohledu, Uekla bych, 
�e to byl rok plný zmEn. Bohu�el ale 
nemohu dodat, �e tyto zmEny byly vEt!i-
nou pozitivní. Ji� od za7átku roku 7elíme 
tlak]m na zmen!ení po7tu mEstských 7ástí 
skrytých za krásnE znEjícícím ozna7ením 
"zefektivnEní státní správy#. NEkolik 
let práce a nemalé Þ nan7ní prostUedky 
vynalo�ené na pUípravu nového územní-
ho plánu byly !mahem zavr�eny. TE�ko 
m]�eme nEjakým pUijatelným zp]sobem 
vysvEtlit na!im ob7an]m, pro7 se nemoh-
lo, by[ s nEjakými zmEnami, pokra7ovat 
v rozpracovaném plánu. Zejména v dobE 
Þ nan7ní krize to ob7ané tE�ce nesou. Rov-
nE� projednávání celomEstsky významné 
zmEny na roz!íUení VídeOské ulice, o kte-
rém není nikdo z magistrátu schopen Uíci, 
na 7í popud se dEje a co je jeho cílem, se 
tE�ko vysvEtluje. Asi nejcitlivEj!í zmEny 
se odehrály v oblasti MHD, bohu�el opEt 
v negativním smyslu. Nikdo se serióznE 
nezabýval na!imi narychlo formulovaný-
mi pUipomínkami k plánovaným zmEnám 
a nyní témEU dennE 7elíme stí�nostem na 

to, �e se lidé z obytného souboru Zelené 
údolí velmi 7asto tísní v novE zavedeném 
autobusu 7. 193 naprosto ned]stojným 
zp]sobem, dostanou-li se dovnitU v]bec.

Rozpočet na rok 2013
Dal!í !patné zprávy pUi!ly se schválením 

rozpo7tu Hl. m. Prahy na rok 2013. Vyplý-
vá z nEj zaprvé, �e neinvesti7ní dotace 
(dotace na provoz) pro na!i mEstskou 7ást 
7iní pro pUí!tí rok cca o 2 mil. K7 ménE ne� 
letos. To se dá je!tE pochopit, proto�e jed-
nak je men!í celkový pUíjem Hl. m. Prahy 
a jednak poslední s7ítání lidí ukázalo, �e 
faktický po7et obyvatel vEt!iny mEstských 
7ástí v7etnE té na!í je ni�!í, ne� je pUihlá!e-
no v evidenci obyvatel. Je to dáno tím, �e 
zna7ná 7ást lidí, zejména cizinc], se k trva-
lému pobytu pUihla!uje, ale v pUípadE odstE-
hování neodhla!uje. MénE pochopitelné ale 
je, �e byla zcela zru!ena Þ nan7ní rezerva na 
investice pro mEstské 7ásti a �e ani v pláno-
vaných investi7ních výdajích Hl. m. Prahy 
není pro mnoho mEstských 7ástí v7etnE 
Kunratic v]bec nic (nepo7ítáme-li 7ástku 
cca 7 mil. K7 na doplacení spla!kové kana-
lizace zrealizované v leto!ním roce). Podle 
pUedbE�ných pUíslib] zástupc] Hl. m. Pra-
hy jsme po7ítali s investi7ní dotací na roz-
!íUení základní !koly. VEUili jsme, �e vedení 
hlavního mEsta ocení na!i !etrnost a snahu 
nespoléhat ve v!em na hlavní mEsto vzhle-
dem k tomu, �e jsme v minulých letech 
naspoUili pomErnE zna7nou Þ nan7ní 7ástku 
na rekonstrukci budovy 7. p. 57 na zdravot-

ní stUedisko. A také to, �e jsme dokázali pUi-
pravit roz!íUení !koly maximálnE úsporným 
zp]sobem. Zdá se v!ak, �e !etrnost se dnes 
necení a mo�ná je i na závadu. Smutný je 
tento pUístup Hl. m. Prahy i v souvislosti 
s výsledky nedávných senátních voleb, kdy 
na!i voli7i volili kandidáty doporu7ované 
vedením Hl. m. Prahy.

Významná výročí Kunratic
Jedinou pozitivní zprávou v poslední 

dobE je ta, o které pí!e ve svém pUíspEvku 
kolegynE Ing. Lenka Alin7ová. Myslím tím 
zahájení sanace Nového hradu na katastru 
Kunratic. Jak jsem ji� psala v nEkterém ze 
svých dUívEj!ích pUíspEvk], chystali jsme 
k výro7í 600 let osídlení Nového hradu 
a 725 let zalo�ení Kunratic skromnou, 
ale d]stojnou oslavu spojenou s pUedná!-
kou Prof. PhDr. Durdíka. Ani v tomto 
ohledu nám !tEstí nepUálo. Prof. Durdík, 
který mEl být zároveO i autorem 7ásti kni-
hy o Kunraticích, koncem léta ne7ekanE 
zemUel. Myslím, �e kunratická veUejnost 
tím rozhodnE pUi!la o jedine7ný zá�itek. 
V nastalé situaci jsme se rozhodli pUesu-
nout oslavu do  pUí!tího roku a o pUesném 
datu konání vás budeme v7as informovat.

Na závEr bych vás ráda nEjak potE!i-
la a povzbudila. VEUme tedy, �e zdravý 
rozum a poctivá práce dUíve nebo poz-
dEji musí pUinést ovoce. PUeji vám pEkné 
pro�ití váno7ních svátk] a hlavnE hodnE 
zdraví.

 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Slovo starostky

Zastupitelstvo
15. zasedání 12. 11. 2012

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

Zastupitelstvo schvaluje

● zmEnu rozpo7tu 7. 16, zvý!ení o nein-
vesti7ní dotaci HMP, o pUíjem odvodu 
z provozu herních pUístroj] a jiných her 
120,4 tis. K7,

● úplatný pUevod pozemkové parce-
ly parc. 7. 2368/27 o výmEUe 620 m², 
vlastníkovi sousedního pozemku parc. 
7. 2368/7 spole7nosti AHI Oscar s. r. o., 
za ú7elem scelení pozemkových parcel 
parc. 7. 2368/27 a 2368/7. Cena za pro-
dávaný pozemek je stanovena ve vý!i 
1 475 600 K7.

Zastupitelstvo souhlasí

● s návrhem na uzavUení smlouvy M6 
o zUízení termínovaného vkladu pro do7as-
nE volné prostUedky nerozdEleného zisku 
hospodáUské 7innosti let 2010 a 2011 ve 
vý!i 30 mil. K7,

● s návrhem po�ádat ZHMP o svEUe-
ní pozemkové parcely parc. 7. 2344/39 
o výmEUe 1449 m² a pozemkové parcely 
parc. 7. 2342/100 o výmEUe 1111 m², za 

ú7elem vybudování chodníku a údr�by 
pUilehlé zelenE.

Zastupitelstvo zásadnE nesouhlasí

s návrhem zadání celomEstsky význam-
né zmEny IV Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy 7. Z 2758/00, jejím� 
pUedmEtem je roz!íUení stávající ulice 
VídeOská, a to na celém území M6 Praha-
Kunratice.  Redakce

Volba prezidenta České 
republiky

Volba prezidenta 6eské republiky se 
koná v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 do 
22.00 hod. a v sobotu 12. ledna 2013 od 
8.00 do 14.00 hod. PUípadné druhé kolo 
volby prezidenta 6eské republiky se koná 
v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 
hod. a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 do 
14.00 hod. Voli7em je státní ob7an 6eské 
republiky, který alespoO druhý den voleb 
dosáhl vEku nejménE 18 let. Ve druhém 
kole m]�e volit i ob7an 6eské republiky, 
který alespoO druhý den konání druhého 
kola voleb dosáhl vEku nejménE 18 let. 
Ka�dý voli7 hlasuje osobnE, zastoupení 
není pUípustné. Voli7 m]�e ze záva�ných 
zdravotních d]vod] po�ádat úUad a ve 
dnech voleb okrskovou volební komi-

si o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvo-
du stálého volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zUízena. 
V takovém pUípadE okrsková volební 
komise vy!le k voli7i své 7leny s pUenos-
nou volební schránkou. Po�ádat o ni lze 
kdykoli pUed volbami na tel. 244 102 218, 
paní Pla7ková.

Volby se budou konat ve volebních 
místnostech v Z$ Kunratice, ulice PUed-
!kolní, pro ob7any centrálních Kunratic 
a pro voli7e ze Zeleného údolí. Pro voli7e 
z Flory v budovE ZU$ Jana R]�i7ky 1179. 
Adresu volební místnosti a 7íslo volební-
ho okrsku naleznou voli7i na obálce, ve 
které jim budou dom] doru7eny hlaso-
vací lístky. Hlasovací lístky budou dom] 
doru7ovány pouze pro první kolo voleb, 
pro druhé kolo voleb je voli7 obdr�í pUí-
mo ve volební místnosti ve dnech voleb. 
Dotazy týkající se volebních místností 
vám na po�ádání sdElí paní Pla7ková, tel. 
244 102 218.

V zájmu kvalitního doru7ení hlasova-
cích lístk] v!em voli7]m pUipomínáme 
vlastník]m dom] § 14 odst. 6 zákona 7. 
131/2000 Sb., o Hlavním mEstE Praze, 
který stanoví povinnost vlastníka budo-
vy na sv]j náklad ozna7it budovu 7íslem 
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ur7eným Hlavním mEstem Prahou (popis-
ným a orienta7ním) a udr!ovat je v Uád-
ném stavu. "ádáme vlastníky budov, aby 
pUípadné nedostatky neprodlenE odstrani-
li, nebo[ dle § 29 odst. 8 cit. zákona o Hl. 
m. Praze, m]!e ulo!it mEstská 7ást osobE, 
která tuto povinnost nedodr!í, pokutu do 
10.000 K7, a to i opakovanE.

Volební místnosti v budovE
Základní �koly PUed�kolní 420

(volební okrsky 1016, 1017, 1018, 1019)

Volební okrsek č. 1016 

je stanoven pro voli7e, kteUí jsou pUi-
hlá!eni k trvalému pobytu v ulicích 
Beethovenova, Beskydská, Dobronická, 
Dunajevského, FadEjevova, Frydrycho-
va, Glazunovova, Hornická, Hutnická, 
JeUábnická, Jiho7eská, K Boroví7ku, 
K Písnici, K Ústavu, K Zeleným dom-
k]m, Kálmanova, Ke Sklad]m, Krá-
le Václava IV., KriváOská, Kunratická 
spojka, Lisztova, Ma!atova, Maternova, 
Musorgského, ObrataOská, Pramenná, 
Pra"ského povstání, Suppého, #ev7enko-
va, TurgenEvova, U Rakovky, V Rybní-
kách, ValcíUská, Vedlej!í, VídeOská bez 
7. p. 1116.

Volební okrsek č. 1017

je stanoven pro voli7e, kteUí jsou pUihlá-
!ení k trvalému pobytu v ulicích BoUetín-
ská, Bukovanská, DEbolínská, Do Dubin, 
Franti!ka #imá7ka, Gol7ova, Hynaisova, 
Jaromíra Jindry, K Betáni, K Libu!i, Kos-
telní námEstí, Krameriova, KudeUíkové, 
Na Jahodách, Nad Rybní7ky, Odboje, 
Pod Betání, Pod Javory, PUed!kolní, 
Ratajova, U Javoru, U Zámeckého par-
ku, Vavákova, Volarská, Za Ba"antnicí, 
Za Hájovnou, Za Kostelem, Za Parkem, 
$i"kova.

Volební okrsek č. 1018 

je stanoven pro voli7e, kteUí jsou pUihlá-
!eni k trvalému pobytu v ulicích DUev-
nická, HUbitovní, Janovická, Je!tEdská, 
K Ba"antnici, K Jelenám, K #eberáku, 
K Verneráku, Klatovská, Klínovecká, 
Labská, Lesní, Li!ovická, Na Rynku, Nad 
Splavem, Nad #eberákem, NámEstí prezi-
denta Masaryka, Nepr]jezdná, Netolická, 
Pálavská, Plou7nická, PobE"ovická, Roz-
vadovská, Sobolákova, Strouhalova, #eb-
kova, Tichého, Úhlavská, Úhlová, Ukon-
7ená, V Honu, V Chatách, V Jahodách, 
Velenická, Vimperské námEstí, Vo"ická, 
Za Studánkou.

Volební okrsek č. 1019 

je stanoven pro voli7e, kteUí jsou pUi-
hlá!ení k trvalému pobytu v ulicích

K Zelené louce, Kunratický Les, Mer-
houtova, Mu!kova, Na Zelené louce, 
Pískovna, Pod HaltýUem, V Zeleném 
údolí, Velké Kunratické, VídeOská jen 7. 
p. 1116, Za Valem.

Volební místnosti v Základní
umElecké �kole Jana R]!i7ky 7. 

p. 1179
(volební okrsky 1020, 1021)

Volební okrsek č. 1020

je stanoven pro voli7e, kteUí jsou pUi-
hlá!eni k trvalému pobytu v ulicích Dol-
nomlýnská, Herrova, Hornomlýnská, 
HoubaUská, K Novému hradu, K Václav-
ce, Ke Hrádku, Královny $oÞ e, Na Lho-
tech, Nad Belvederem, Pod Belvederem, 
Sechterova, #[astného, U Kunratického 
Lesa, U $elivky, Ure!ova, Za Rybníkem.

Volební okrsek č. 1021 

je stanoven pro voli7e, kteUí jsou pUi-
hlá!eni k trvalému pobytu v ulicích 
Demlova, Dunovická, Ekonomická, 
Chemická, Jana R]"i7ky, K Verneráku 
7p. 555 a 68, Na Kní"ce, Nad Akáty, 
Nad Skálou, Nad #auerovými sady, Nad 
Vernerákem, Technologická, U Krelovy 
studánky, U Zeleného ptáka, V Parce-
lách. Jitka VoUí!ková, tajemnice

Velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery (VOK) na 
odpad budou v únoru a bUeznu pUista-
veny v termínech a 7asech uvedených 
v tabulce. Kontejnery budou pUistavová-
ny v odpoledních hodinách po dobu 7tyU 
hodin. Sou7ástí pUistavení je obsluha, kte-
rá koordinuje ukládání odpad], tak aby se 
maximálnE vyu"il celý objem kontejneru. 
PUípadné dotazy na tel: 606 925 797 nebo 
e-mailu meztekova@praha-kunratice.cz.

 Bc. Ivana Mezteková

Sprejeři

V sobotu 3. listopadu ve 22³° hod pro-
jí"dEli strá"níci z Prahy 4 Kunraticemi. 
V ulici Za parkem si poblí" kruhového 
objezdu v!imli tUí mladík]. Ti, kdy" je 
uvidEli, kvapnE z místa odcházeli. Strá"-
níci vyhodnotili chování mu"] jako 
podezUelé a rozhodli se místo provEUit. 
Na!li tam jízdní kola a batoh.  Mu"e 

vyzvali, aby se vrátili zpEt a na dotaz, 
zda jsou le"ící vEci jejich, odpovEdE-
li, "e ano. PUi bli"!í kontrole strá"níci 
na!li nEkolik sprej], které le"ely pod 
batohem. PodrobnEj!í kontrola trafosta-
nice odhalila 7erstvE nastUíkaný nápis 
7erveným sprejem, který na!li pohoze-
ný nedaleko v trávE. Jeden z mladík] 
se následnE hlídce doznal, "e nápis na 
trafostanici nastUíkal. Pro podezUení ze 
spáchání trestného 7inu strá"níci v!ech-
ny tUi mladé mu"e omezili na osobní 
svobodE a pUedali hlídce Policie 6R 
k dal!ímu vy!etUování. MEstská policie

Úřední hodiny 31. 12. 2012

ÚUad M6 Praha-Kunratice informu-
je, "e v pondElí dne 31. 12. 2012 bude 
otevUeno pouze do 12 hod. DEkujeme za 
pochopení. 

 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka 

ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7

Telefon 244 102 214,
fax 244 913 900

E-mail: info@praha-kunratice.cz

www.praha-kunratice.cz.

NABÍDKA
PRÁCE

Hledáme pracovníka

na údržbu majetku

Městské části

Praha-Kunratice.

Podrobnosti

vám sdělí tajemnice

ÚMČ Praha-Kunratice

paní Jitka Voříšková,

tel. 244 102 222.
  Redakce

Společenská rubrika
PodEkování za blahopUání 
k významnému "ivotnímu jubileu 
zasílají paní Bo"ena Bláhová, Anna 
Hlu!i7ková, Jana Honková, Anna 
Machá7ková, JiUina Sala7ová a pánové 
Petr Eis, Josef Komárek, Ing. Miloslav 
Rohlík, Josef Vindu!ka a Ing. Franti-
!ek Vondrá7ek.  Redakce

DATUM ČAS PŘISTAVENÍ VOK MÍSTO
20. února 14–18 hod Ještědská (u pošty)
20. února 14–18 hod Zelené údolí
13. března 14–18 hod Ještědská (u pošty)
13. března 14–18 hod Flora u kotelny
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Školství

Základní škola Kunratice
Zápis do prvních tříd

Zápis prvOá7k] do 
prvních tUíd základní 
!koly Kunratice pro 
!kolní rok 2013/2014 
se koná ve !kole 
v úterý 22. a ve stUedu 
23. ledna 2013. Tyto 
dny budou zároveO 
Dny otevUených dve-
Uí !koly. Vzhledem 
k obrovskému zájmu o pUijetí jak ze strany 
kunratických i mimokunratických rodi7], 
pUistoupila !kola k organiza7ním opatUením. 
Zájemci s trvalým bydli!tEm v Kunraticích 
se mohou registrovat v recepci !koly. Zare-
gistrované dEti budou zvány k zápisu indivi-
duálnE v konkrétní 7as tak, aby nedocházelo 
k situaci známé z posledních let, kdy vzali 
v!ichni zájemci !kolu "útokem# ve stejnou 
dobu a vytvoUily se tak dlouhé fronty. Po7ítá 
se s otevUením tUí prvních tUíd. V pUípadE, $e 
z Uad dEtí s trvalým bydli!tEm v Kunraticích 
nebude naplnEna kapacita prvních tUíd, bude 
vypsán nový termín zápisu pro mimokunra-
tické dEti. Tento scénáU je v!ak velmi málo 
pravdEpodobný, proto$e k zápisu jde velmi 
silný ro7ník. Proto Ueditel !koly ve spoluprá-
ci se !kolskou radou a kunratickou radnicí 
stanovil Kritéria pro pUijímání $ák] do prv-
ních tUíd. Pokud nEkdo z budoucích prvOá7-
k] s trvalým bydli!tEm v Kunraticích nemá 
v dobE zápisu 7as se do !koly dostavit, m]$e 
si sjednat individuální termín se zástupky-
ní Ueditele MgA. Olgou Královou. StejnE 
je mo$né individuálnE domluvit s vedením 
!koly její prohlídku na tel. 261 097 212.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

Pobytové akce 2013

Z% Kunratice uskute7ní v prvních sedmi 
mEsících roku 2013 Uadu pobytových akcí 
nejen pro $áky na!í Z%. Jarních prázdnin 
v Rakousku, letního vodácko-turistického 
tábora a pUímEstských tábor] se m]$e ú7ast-
nit i !ir!í veUejnost a rodi7e. Co pUipravuje-
me? 5.&11. ledna 2013 ly$aUský výcvikový 
zájezd (LVZ) pro $áky pátých a sedmých 
tUíd v Rakousku (Hohentauern-Moscher), 

9.&16. února Jarní prázdniny v Rakousku 
(Hohentauern-Moscher), 10.&15. bUezna 
LVZ pro $áky pátých tUíd v Krkono!ích 
(Rejdice). V termínu 16.&22. bUezna se koná 
na Moravské boudE v Krkono!ích výbErový 
zimní ozdravný a ly$aUský pobyt pro $áky 
prvních a$ tUetích tUíd a výbErový snow-
boardový kurz pro $áky devátých tUíd. Na 
závEr !kolního roku  poUádáme ozdravný 
pobyt $ák] I. stupnE a Týden sportu, turis-
tiky a objev] $ák] II. stupnE s termínem od 
14. do 23. 7ervna. Na první mEsíc prázdnin, 
7ervenec, pUipravujeme vodácko-turistický 
tábor s hudebním programem Teky a hory 
2013, pUímEstský tábor Kunratické "táborni-
7ení# a Florbalový camp.

Více informací a pUihlá!ky naleznete na 
www.zskunratice.cz.

 Ing. Vít Beran, Ueditel !koly

Moderní školní jídelna

%kolní jídelna Z% Kunratice se nabídkou 
za7íná mEnit na !kolní restauraci. Na!imi 
strávníky, jejich$ po7et se rok od roku zvy-
!uje, jsou dEti a zamEstnanci Z% Kunratice, 
dEti a zamEstnanci dvou tUíd MateUské !koly 
Kunratice, Z% %eberov, senioUi a cizí stráv-
níci. Pro dEti kunratické M% se navíc pUipra-
vují servírované sva7inky. Pr]zkumy zjis-
tily, $e !kolní obEd je velmi 7asto jediným 
denním teplým jídlem dEtí. Nabízíme proto 
ka$dodenní výbEr ze tUí jídel. Dbáme na 
plnEní spotUebního ko!e, ov!em v souladu 
s pestrostí stravy. Do jídelní7ku zaUazujeme 
ryby, lu!tEniny i sladké pokrmy, pUidáváme 
stále nová jídla. VEt!inou jsou pUijímána 
kladnE a pUi jejich dal!ím opakování se po7et 
objednávek zvy!uje. Své pUíznivce si stá-
le více nacházejí bezmasá a vegetariánská 
jídla. V denní nabídce je také salátový bar 
v chladicí vitrínE. Bar je poka$dé pUekva-
pením pro v!echny strávníky. Ka$dý den 
je jiný, ka$dý den si zde strávníci mohou 
vybrat z r]zných zeleninových nebo ovoc-
ných salát], ale i kusového ovoce, kompo-
t], mlé7ných výrobk], chlebí7k] s r]znými 
pomazánkami nebo v na!í kuchyni nape7e-
ných mou7ník]. Zaji![ujeme i dodr$ování 
pitného re$imu formou nápoj] vhodných 
pro dEti, podávaných jako sou7ást obEda. 
Hlídá se obsah cukru, nepodáváme sycené 
nápoje. Ka$dý den si m]$ete také zvolit dva 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ KUNRATICE Bodové
hodnocení

Trvalý pobyt dítěte *) MČ Kunratice 5

Trvalý pobyt obou zákonných zástupců dítěte *) MČ Kunratice 5

Trvalý pobyt 1 zákonného zástupce dítěte *) MČ Kunratice 3

Věk dítěte (nar. do 31.8.2007) 6 let 3

Individuální situace dítěte ZŠ navštěvuje sourozenec dítěte 3

individuální situace dítěte MŠ Kunratice navštěvuje sourozenec dítěte 3

individuální sociální a zdravotní situace dítěte **) max. 15

*) Trvalé bydliště musí být doloženo dokladem totožnosti.
**) Na základě doložené písemné žádosti posouzené ředitelem školy a po projednání se školskou 

radou a Městskou částí Praha-Kunratice může být rozhodnuto o přijetí.
Při rovnosti bodů určuje pořadí los

druhy vitamínových nápoj], ovocný nebo 
7erný 7aj, mléko 7i ochucené mléko. Vel-
kou oblibu si stále více získává 7erstvá voda 
s citronem. 

Nez]stáváme pozadu ani po stránce nabíd-
ky moderních slu$eb. PUipravujeme napUí-
klad bezhotovostní platby stravného kartou 
na platebním terminálu. Sna$íme se vyjít 
vstUíc v!em, i tehdy, pokud se vyskytne ne 
zcela bE$ný po$adavek na stravování (napU. 
kombinace surovin z jednotlivých druh] 
pokrm], kterou vy$aduje dietní re$im).

Jsme pUesvEd7eni, $e na!e !kolní jídelna 
pUipravuje pestrou, zdravou a odpovídající 
stravu s praktickým ka$dodenním pUíkla-
dem výchovy ke zdravému $ivotnímu stylu 
a základ]m stolování ve spole7nosti. 

 Marie Polívková, vedoucí jídelny

Školní klub

Motto klubu:
NEkteUí z Vás u! o nás vEdí,

nEkteUí z Vás u! nEco o nás tu"í
a pro nEkteré z Vás to bude

pUíjemné pUekvapení#

!kolní klub pUi Z! Kunratice, otevUený 
v pracovní dny od 12 do 18 hodin, je mís-
tem, kde se posilují dobré vztahy mezi "áky 
a pedagogy.

V roce 2008 jsem byla oslovena vede-
ním #koly, zda bych nechtEla být u zrodu 
novinky, která ve #kole dosud chybEla. Tato 
novinka mEla název !kolní klub. Pomysl-
nou hozenou rukavici jsem zvedla a od té 
doby klub vedu. Klub byl slavnostnE ote-
vUen 18. záUí 2008 jako volno7asové zaUí-
zení, které poskytuje dEtem od pátých do 
devátých tUíd dostatek prostoru a mo"ností 
k aktivnímu vyu"ití volného 7asu. M]"eme 
mluvit tedy o tom, "e ve #kole vznikl #kolní 
$nízkoprahový% klub. Z bývalých dílen byl 
vytvoUen nádherný prostor. DEti mají k dis-
pozici kule7ník, ping-pong, #ipky, fotbálek, 
vEdomostní hry, 7asopisy, puzzle, nejnovEj#í 
po7íta7e, mohou poslouchat hudbu. Také se 
zde mohou pUipravovat na vyu7ování. Stále 
více dEtí chodí do klubu jen tak si popoví-
dat s kamarády, vypít 7aj, posedEt, 7i jinak 
vyu"ít volný 7as mezi jednotlivými hodina-
mi. Ka"doro7nE poUádám mezi dEtmi anke-
tu, ve které se dozvím, jak se jim v klubu líbí 
a co jim v nEm schází.

Na#e #kola pUiná#í dEtem bezpo7et krou"-
k] a sportovních 7inností. Klub v#ak 7asto 
nav#tEvují dEti, které do krou"k] nechodí. 
6asto jsou to právE ti, kteUí první pUicházejí 
a poslední odcházejí. Mimo klubovou 7in-
nost je tE"ké zaujmout dEti nE7ím novým. 
Musela jsem proto vymyslet nEco jiného, 
zajímavého, co na této #kole je#tE nebylo. 
Pro dEti ve !kolním klubu jsem realizovala 
dva projekty. $Ve7erní akademii Þ lmových 
fanou#k]% a $Jak na to?%. 

Projevit u dEtí zájem o Þ lm je nejd]-
le"itEj#í. Vybírám spolu se studenty FAMU 
Þ lmy, které jsou nadpr]mErné, nev#ední, 
a které mají co Uíci právE mé kategorii dEtí 



Klub Zelený pták
Ob7anské sdru!ení KUi!ovatka.cz vás zve 

v novém roce na dal"í otevUení po7íta7ových 
kurz] v po7íta7ovém klubu U Zeleného ptá-
ka 1158/5 Kunratice-Flora, 148 00 Praha 
4-Kunratice. Kurzy jsou vedeny zku"enými 
lektory zcela individuální formou, která se 
zakládá na osobním pUístupu a výuce bez 
stresové zátE!e. Výhodou kurz] je lep"í 
koncentrace na danou látku a více 7asu na 
praktické procvi7ení daného úseku výuky. 
Pro koho je po7íta7ový kurz ur7en ?

Pro zdravotnE a jinak znevýhodnEné (TP, 
ZTP, ZTP/P, invalidní d]chodce), pro ty, 
kteUí hledají zamEstnání a potUebují se zdo-
konalit v práci na po7íta7i v rámci rekvaliÞ -
kace, chtEjí si udr!et zamEstnání a potUebují 

vylep"it znalosti v po7íta7ové technologii. 
Dále pro seniory, kteUí je"tE neukon7ili pra-
covní proces, nebo si hledají zamEstnání 
7i maminky na mateUské dovolené, které 
se chtEjí PC kurzem pUipravit na vstup do 
zamEstnání. Délka kurzu je jednou týdnE 
hodinová výuka, nejdéle 3 mEsíce celkem 
cca. 10#12 hodin. PC kurzy jsou dotované 
r]znými granty a dary pro sociálnE znevý-
hodnEné ob7any. Na tento projekt pUispívá 
i M6 Praha-Kunratice. Cena za PC kurz 7iní 
pro zdravotnE posti!ené a jinak sociálnE zne-
výhodnEné (lidé registrovaní na ÚP, mateU-
ská atd.) 300 K7, ostatní (výdEle7nE 7inní) 
1000 K7. RovnE! se m]!ete pUihlásit na kur-
zy anglického jazyka do skupin za7áte7ník] 
a mírnE pokro7ilých. Kurzy jsou vypsány na 
období leden#bUezen 2013. Kde po7íta7ové 

a jazykové kurzy vyu7ujeme? V Po7íta7o-
vém klubu U Zeleného ptáka 1158/5 Kun-
ratice-Flora, 148 00 Praha 4, Kunratice. Tel: 
271913590 nebo 607534184, e-mail: zele-
nyptak@zelenyptak.cz. Dal"í info na www.
zelenyptak.cz. Klub Zelený pták

Obrázky Romana Nováka
Kunratice pUitahují svými zákoutími, stav-

bami, historickými událostmi nebo romá-
ny svým dEjem sem umístEnými malíUe ji! 
od 19. století. PUipomeOme si malby Karla 
Liebschera nebo Evalda Herolda ve století 
devatenáctém nebo Jaromíra Jindry ve dva-
cátém. Pozadu nez]stává ani na"e století 21. 
Od roku 1999 !ije v obytném souboru Flora 
pan Roman Novák. Je amatérským malíUem 
a nEkolikrát vystavoval v po7íta7ovém klu-
bu Zelený pták. Letos v záUí jsme se s jeho 
obrazy mohli setkat bEhem výstavy hub 
a jiUin na volném prostranství pUed kunratic-
kou radnicí nebo v parku v rámci doprovod-
ného programu Babího léta v pohybu. Jak 
zachycuje kunratické námEty ? NejdUíve si 
oblast zájmu nafotografuje, podle potUeby 
pUipraví plátno a barvy a pak v"e domaluje 
venku na místE. 

Pan Roman Novák (1935) se narodil ve 
mEstE Luxemburg, které vystavEli nEme7tí 
osídlenci za vlády carevny KateUiny II., 
asi 60 km od, hlavního mEsta Gruzie Tbi-
lisi. Jeho dEde7ek se do tEchto míst pUistE-
hoval z 6ech v roce 1912 a pracoval zde 
ve vysoké funkci carského zástupce pro 
Zakavkazí. 1918 vzniká první svobodná 
Gruzínská republika s vládou men"evik], 
ve které zastává funkci ministra Þ nancí. 
Roku 1921 zabírají Gruzii bol"evici, co! 
dEde7ek pUe!il díky tomu, !e mEl ob7anství 
bývalého Rakouska-Uherska. Tatínek pana 
Nováka byl roku 1937 odvle7en do stalin-
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Školství
ve $kolním klubu. Z celkového po7tu 50 
Þ lm], které se dosud promítaly, uchvátila 
nejvíce dEtí tvorba Tima Burtona, kterého 
nelze nemilovat. Míchá pohádkový svEt 
dEtí s dospElými tématy a hororem, s prv-
ky %gothic stylu& a %emo stylu&, které má 
dne"ní generace ráda. VEUím, !e teprve 
budoucnost uká!e kvality tohoto projektu. 
I kdybych zaujala jen malou skupinu dEtí 
a vypEstovala v nich lásku k Þ lmu, brala 
bych to jako velké vítEzství. V projektu %Jak 
na to& chci dEtem pUiblí!it jak neotUelé tv]r-
7í a výtvarné techniky, tak i osobnosti, které 
jsou ve svém oboru na nejvy""í úrovni. Mis-
tUi v kule7níku, boxu, yoyování 7i ve stolním 
fotbálku. NejpovedenEj"í výtvarná díla jsou 
pravidelnE vystavena na stEnách $kolního 
klubu. Oslovuji i samotné 7leny klubu, kte-
Uí se vymykají v ur7itých oblastech. Cvr7ci 
z korálk] a drátk] Johanky Kopecké jsou 
toho pUíkladem. Mezi dEtmi jsou velmi oblí-
beny %Koktejly s Kubou&. Ú7ast $kolního 
klubu na Váno7ních trzích 7i na Zahradní 
slavnosti se stalo ji! tradicí. Za peníze, které 

se utr!í, m]!eme klub vybavit hodnotnými 
vEcmi. %Nízkoprahovost& "kolního klubu 
m]!eme vnímat v neformálnosti prostUedí, 
ve kterém se dEti dobUe cítí. Máme vlastní 
klubová pravidla. Významná je spolupráce 
vedoucí klubu s psycholo!kou "koly, koor-
dinátorem prevence a tUídními u7iteli. $kol-
ní klub tak plní funkci sociální záchytné 
sítE. V leto"ním pomohl $kolní klub dobré 
vEci. Podkovi7ky, 7tyUlístky, prasátka, která 
jsme ve $kolním klubu vyrobili, poslou!ily 
handicapovým spoluob7an]m (viz 7lánek 
PodEkování OS KUi!ovatka Z$ Kunratice 
KZ-4, 2012, str. 5). VýtE!ek pUed7il na"e 
o7ekávání. I tímto pUístupem se dEti vycho-
vávají. V sou7asném "kolním roce pUipravuji 
propojení a vEt"í spolupráci $kolního klubu 
s Klubíkem, oddElením $D ("kolní dru!iny) 
pro 7tvr[áky. DEti si postupnE zvyknou na 
pUechod z jednoho volno7asového subjektu 
do druhého.

Zdá se mi, !e na na"í "kole stále chybí 
provázanost mezi jednotlivými oddElení-
mi. $kolní klub slou!í jako prevence pUed 

%výchovou ulice&, která hrozí !ák]m ze 
sociálnE naru"ených rodin, ale také rodin 
velmi zamEstnaných rodi7]. Z vlastní praxe 
vím, !e pro nEkteré dEti je $kolní klub víc 
ne! domovem. Jeliko! mám jinou pozici 
ne! tUídní u7itelé, psycholog nebo vyu7ující, 
poznávám dEti z jiného úhlu. DEti se mi svE-
Uují s problémy a v!dy se sna!íme spole7nE 
najít to nejlep"í Ue"ení. K dEtem se sna!ím 
pUistupovat v duchu %fair-play& a v tomto 
duchu je i vychovávat. Na vytvoUení pravidel 
se podíleli sami 7lenové $kolního klubu. 

Ve "kolním roce 2012/2013, kdy $kolní 
klub oslavuje 4. výro7í zalo!ení, se pUihlá-
sil rekordní po7et !ák]. DEti chodí do klubu 
dobrovolnE a o to více mE jejich zájem tE"í. 
Také díky tomu Ue"í na"e "kola daleko ménE 
sociálnE patologických jev] ne! jiné "koly.

V dne"ní uspEchané dobE, kdy rodi7e 
nemají na své dEti tolik 7asu, bych "kolní 
kluby povinnE zakládala na v"ech "kolách. 
$kolní klub v Základní "kole Kunratice 
m]!e být tUeba i pUíkladem pro ostatní.

 VEra Hru!ková, vedoucí "kolního klubu

Roman Novák. Hráz Mlejňáku, 2011.

Kunratice – Flora



20. října
Koncert ke dni seniorů

Na leto�ním koncertE ke Dni senior] jsme 
pUivítali v sokolovnE soubor Pra!�tí tambu-
ra�i, originální orchestr slo!ený z drnkacích 
nástroj]. Tambura je strunný trsací nástroj, 
typický lidový hudební nástroj ji!ních 
Slovan]. Má ozvu7nou skUíO hru�kovité-
ho nebo vej7itého tvaru, dlouhý krk, 4"8 
strun. Staví se v r]zných velikostech (tam-
bura�ské nástroje). Nástroje mají své názvy 
jako bisernice, bra7, bugarie. NejkvalitnEj-
�í jsou ty, které se vydlabají z jednoho kusu 
javorového dUeva. 

Roku 591 n. l. byzantský král Mauricius 
bojoval s Tímskou Uí�í v oblasti Thracie. 
Zde zajal tUi Slovany. Mauricius v ú!asu 
zjistil, !e Slované nejsou ozbrojeni a nosí 
s sebou jen tambury. PUekvapenE se ptal, 
kdo jsou a co!e to mají v rukou? A oni 
odpovEdEli: �My jsme Slované a my �ije-
me podél Západního moUe (Jadranu). My 
hrajeme na tambury, proto�e u nás není 
�ádné �elezo, my �ijeme v míru. My nezná-
me význam vále7ných polnic.! PUenesme 
se ale o nEkolik století do sou7asnosti na 
ná� koncert. Hosté zahájili vystoupení 
ZnElkou pra!ských tambura�] od 6est-
míra #teffka a pokra7ovali programem se 
�irokým zábErem. Náv�tEvníci si vyslechli 
polku Veselá plesa7ica, Plá7 $id] z ope-
ry G. Verdiho Nabucco, smEs písní Kar-
la Ha�lera Ha�lerky, val7íkové melodie 
Johanna Strausse, pochod Karla Vacka 
Z]staO tu s námi a mnoho dal�ích skladeb 
rozli7ných autor] a !ánr]. PUítomní se 
tak mohli pUesvEd7it, !e na tambura�ské 
nástroje se dá zahrát témEU v�e. Koncert 
se líbil, a proto závErem nechybEl velký 
potlesk. Pokud by se chtEl nEkterý muzi-
kant k Pra!ským tambura�]m pUipojit, tak 
soubor hledá hrá7e na mandolinu berde. 
Nástroj, který svou velikostí pUipomíná 
basu.  (my) 

11. listopadu
79. Velká kunratická

Leto�ní druhá listopadová nedEle 11. pUi-
padala na svátek Svatého Martina. 11.11. 
v 11 hod 11. minut se sice za7ínaly otevírat 
lahve s leto�ním svatomartinským vínem, ale 
v prostoru kunratického MlejOáku a okolí se 
ji! nejen závodilo. Potkávali jste závodnice 
7i závodníky v�ech vEkových kategorií, jak 
pomali7ku poklusávají nebo se rozcvi7ují 
a na sv]j start teprve 7ekají nebo ji! to mají 
za sebou a popíjejí horký 7aj. Kdo mEl �tEs-
tí, mohl na trati zahlédnout i leto�ní zlatou 
skifaUku z Londýna Miroslavu Knapkovou. 
Po7así bylo pro 79. Velkou kunratickou ide-
ální a také tra[ nebyla pUíli� blátivá. Hlavní 
závod mu!] dlouhý 3100 m pUes tUi kope7ky 
a tUi potoky vyhrál jako v minulém roce ori-
enta7ní bE!ec Jan Procházka v 7ase 11:17,8. 
Podle vítEze byla tra[ %rychlá&. PUíznivých 

podmínek vyu!ilo mnoho bE!c] ke zlep-
�ení osobních 7as], nikdo ale kromE vítEze 
nebE!el pod 11:30. Nejen!e se vítEzný 7as 
ve�el do první desítky historických tabulek, 
ale po dlouhé dobE se i výraznE pUiblí!il leti-
tému rekordu 10:58.9 Vlastimila Zwiefelho-
fera z roku 1979. A jak si vedli kunrati7tí 
závodníci ? V kategorii Veterán] VK, závod-
ník] s více ne! 20 starty bez ohledu na vEk 
opEt nechybEl Ing. Jan KováU (1947). Letos 
bE!el ji! 26. ro7ník. Nejrychlej�í z kunra-
tických zástupc] byl strá!ník Pavel Sátra 
(1974) 15,50,5 a Vladimír Havlí7ek (1980) 
15,50,9. Na trati nechybEli Janové otec a syn 
Zounkovi (1958 a 1988), Milan Matou�ek 
(1960), Ing. Kamil Ziegler (1962), Marek 
Neméth (1981) i na�i zastupitelé Vladimír 
Horký (1970) a Martin Preiss (1973). PUí�tí 
rok se pobE!í ji! jubilejní 80. ro7ník. Podrob-
nosti o Velké kunratické si m]!ete vyhledat 
na adrese www.velkakunraticka.cz.  (my)
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Společný start mužů a žen (foto P. Hilmarová).

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

ského gulagu, kde 1946 zemUel. Po válce se 
pUestEhoval do hlavního mEsta Tbilisi, kde 
vystudoval �kolu stUední i �kolu baletní. 
Vystudoval také Institut !elezni7ních drah, 
ale diplom nikdy nepou!il. V letech 1960 
a! 1998 tancoval jako sólista baletu Státní 
opery v Tbilisi a za svou práci byl v roce 
1976 vyznamenán titulem Zaslou!ilý he-
rec Gruzínské republiky. Pro znalce baletu 
uvádíme, !e tan7il napUíklad v roli lesmis-
tra v baletu Giselle. V roce 1998 se odstE-
hoval z neklidné Gruzie s rodinou do 6ech, 
do zemE svých pUedk]. Za synem, který ji! 
v Praze !il.  (my)

Oáza pro ženy
Nové Sport Centrum Chodov najdete 

v ulici Jana R]!i7ky 1165a kunratického 
obytného souboru Flora. O!ivuje trochu 
ponurou budovu mezi parkovi�tEm nad 

kolejí Volha a zastávkou autobus] U Kun-
ratického lesa na rozhraní Kunratic a Cho-
dova. Cílem centra je vytvoUit oázu pro 
!eny, ve které na vás dýchne útulná domá-
cí atmosféra, starosti necháte pUed dveUmi 
a sv]j 7as si u!ijete plnými dou�ky. Sport 
Centrum by rádo uspokojilo !eny v�ech 
vEkových kategorií. Za7nEme s úctou 
k tEm, které svým vEkem mají v sobE !ivot-
ní moudro a vyrovnanost, ale právE te@ se 
nacházejí v období menopauzy. Pro tyto 
!eny pUipravujeme hormonální jógovou 
terapii, která sestavou ásán stimuluje !lázy 
s vnitUní sekrecí a zvy�uje tak tvorbu hor-
mon]. $ijeme bohu!el ve spole7nosti, kde 
je zd]razOován ideál krásy a mládí a obdo-
bí menopauzy se pak m]!e stát nepUíjem-
ným úsekem !ivota plným psychosoma-
tických potí!í. U kultur, kde s rostoucím 
vEkem !ena po!ívá vysokého spole7enské-

ho uznání, trpí klimakterickým syndromem 
minimálnE. Uve@me jako pUíklad Asiatky 
nebo Arabky. Pro v�echny !eny bez rozdílu 
vEku je pUipraven pestrý výbEr sportovního 
vy!ití po7ínaje jemnEj�ím cvi7ením, kdy je 
tElo protahováno, zpevOováno, ale zároveO 
vnitUnE stimulováno. Sem Uadíme jogu nebo 
pilátes. Mezi ty %svi!nEj�í& pak napU. Bosu, 
TRX, H.E.A.T. program, Flowin a dal�í. 
Ve vý7tu jemnEj�ích 7inností nezapomíná-
me ani na ty z vás, které chystáte pUivést 
na svEt nový !ivot. TEch %pár& mEsíc] je 
d]le!ité své tElo a mysl hý7kat více ne! 
kdykoliv jindy. TEhotenská jóga budou-
cí maminky odvede ze zrychleného svEta 
plného starostí a pom]!e jim tak s pUípra-
vou na jeden z %nej& okam!ik] v !ivotE. 
Dal�í podrobnosti najdete na www.sport-
centrum-chodov.cz nebo Facebooku Sport 
Centrum Chodov.  Karolina Koublová



15. listopadu
Skřítci v parku

V rodinném centru U Motýlk] bylo 
15. listopadu v podve7er velice !ivo. PUi"lo 
72 dospElých a 105 dEtí, aby se zú7astnili 
druhého ro7níku výletu do zemE pohádko-
vých skUítk].

PUed rodinným centrem lampiony záUily 
ji! od páté odpoledne. DEti s doprovodem 
postupnE odcházely k zámeckému par-
ku, kde se hned v bránE dozvEdEly povEst 
o kunratických skUítcích. Neznáte ji? Vyprá-
ví o tom, !e se v kunratickém zámeckém 
parku a okolí pohybují skUítci, kteUí hlídají 
zakopané poklady. Pak se dEti pouze za svitu 
lampion] a malých skUítkovských svEtýlek 
vydaly skUítky v parku hledat. Na stromech 
hleda7i nacházeli obrázky skUítk], z nich! 
nEkteUí po dEtech chtEli splnEní záludných 
úkol] a hádanek. Za to jim skUítek vydal 
písmenko do pUinesené tajenky. Po návratu 
do Motýlk] dEti o7ekával opravdový skUítek 
s lucerni7kou. Poté, co mu do ucha za"ep-
taly tajenku, ukázal na místo s pokladem. 
Tam na"ly odmEnu za své putování. V"ichni 
se pak na chvíli zastavili u ob7erstvení, kde 
pUi"ly k chuti teplé nápoje a nape7ené dob-
roty. Chcete se dozvEdEt je"tE více nejen 
o kunratických skUítcích? Zkuste www.rc-
umotylku.cz. Iva Pírníková

24. listopadu
Hubertská mše

V sobotu 24. listopadu dopoledne se kona-
la v kunratickém kostele Svatého Jakuba 
Star"ího m"e k poctE Svatého Huberta, jeho! 
svátek pUipadá na 3. listopadu. M"i svatou 
celebrovala Jeho Excelence Mons. Giu-
seppe Leanza, Apo"tolský nuncius. PUedsta-
vitel Vatikánu, který je akreditován v 6eské 
republice jako velvyslanec Svatého stolce 
od 15. záUí 2011. Hubertskou m"i B-Dur pro 
lesní rohy se zpEvy od autora Petra Vacka 
a texty Josefa Selementa zahrál truba7ský 
soubor 6eskomoravské myslivecké jednoty. 
M"e byla zkomponována v roce 1991 a stala 
se sou7ástí kulturní tradice na"ich myslivc] 
pUi významných pUíle!itostech. Hrála se také 
v nEkolika evropských zemích a roku 1999 
byla pUedstavena Svatému Otci Janu Pav-

lu II. ve Vatikánu pUi pUíle!itosti darování 
váno7ního stromu prezidentem Havlem.

Mons. Giuseppe Leanza (1943) pUipome-
nul ve svém kázání význam Svatého Huber-
ta, biskupa. Hubert pocházel ze "lechtické 
rodiny v Akvitánii a !il na pUelomu 7. a 8. 
století. Po osobní tragédii, kterou byla smrt 
man!elky pUi porodu syna, se podle legendy 

vypravil na lov. Byl právE Vel-
ký pátek a bEhem lovu se ne7e-
kané setkal s jelenem, který 
mEl mezi paro!ím záUící kUí!. 
Náhle k Hubertovi promluvil 
nadpUirozený hlas. !Huberte, 
pro7 stále loví" a honí" zvEU. Je 
na 7ase, abys za7al hledat mE, 
který se za Tebe obEtoval.# Po 
tomto zá!itku se Hubert rozho-
dl stát knEzem. Víc ne! 10 let 
mu v tom pomáhal maastricht-
ský biskup Lambert. PozdEji 
se Hubert stal jeho nástupcem 
v biskupském úUadE. Svatý 
Hubert je patronem Arden 

a Lutychu a mnoha povolání. Vedle lovc] 
a stUelc] také Uezník], soustru!ník], sléva-
7], matematik] a mnoha dal"ích. Atributy 
svEtce jsou biskup, jelen, kniha, kUí!, lovec, 
roh nebo "íp. Mons. Leanza také tlumo7il 
ú7astník]m hubertské m"e pozdrav od Sva-
tého Otce Benedikta XVI. a vyslovil pUání, 
aby se konání Hubertské m"e stalo v kunra-
tickém kostele tradicí. Poté posvEtil prapor 
Mysliveckého sdru!ení SvEtice. Kunrati7tí 
farníci a zástupci myslivc] pUedali na závEr 
m"e Jeho Excelenci dary. Poté byli ú7astníci 
pozváni do prostor sálu kunratické fary, kde 
se podávali zvEUinové a jiné speciality z díl-
ny mistra kuchaUe Jaroslava Sapíka.

Svatého Huberta má za patrona a vzor 
myslivecký Uád, který v roce 1695 zalo!il 
Franti"ek Antonín hrabE #pork. Od znovu-
obnovení Uádu uplynulo letos 30 let. !Jeho 
novodobá 7innost se za7íná psát v roce 

1978, kdy byl Uád obnoven ilegálnE. V roce 
1992, a$ kdy$ to bylo mo$né, byly oÞ ciálnE 
zaregistrovány nové stanovy. Tád Svatého 
Huberta je spole7enstvím myslivc]-kUes[a-
n]. Chce-li být nEkdo 7lenem Uádu, musí být 
kUes[an a musí nejménE 10 let provozovat 
myslivost. To jsou dvE základní podmínky,# 
Uíká sou7asný velmistr Uádu Jan Votava. 6le-
nem Uádu je i pan KUemen z mysliveckého 
sdru!ení SvEtice, který byl na m"i pUítomen 
v Uádovém obleku. Kunratický kostel Svaté-
ho Jakuba Star"ího byl v osobE Jeho Exce-
lence Mons. Leanzy, Apo"tolského nuncia, 
poctEn jednou z nejvýznamnEj"ích náv"tEv 
ve své dlouhé historii.  (my)

29. listopadu
Koncert v kostele

Ensemble Fiorello rozeznEl ve 7tvrtek 
29. listopadu ve7er kostel Sv. Jakuba Star-
"ího barokní hudbou. Komorní soubor 
barokních nástroj] ve slo!ení Lucie Rozs-
nyo, soprán, Michala Roubalová, barokní 
zobcová ß étna, Iva Lokají7ková, barokní 
hoboj a barokní zobcová ß étna, Magdale-
na Malá, barokní housle, Jana VavUínková, 
viola, Helena Matyá"ová, barokní violon-
cello, Katalin Ertsey, theorba a Markéta 
6echová, cembalo provedl duchovní hud-
bu nEmeckých barokních autor], jako je 
G. Ph. Telemann, J. S. Bach, G. F. Händel 
a D. Buxtehude. !A7koliv panovalo velice 
nepUíznivé po7así a nízké teploty barokním 
nástroj]m 7i jejich kopiím nesvEd7í, nád-
herný interiér kostela a jeho okolí byly pro 
nás, 7lenky souboru, bezesporu jedine7nou 
inspirací a jakýmsi !zahUátím#. Jménem 
celého souboru Ensemble Fiorello bych 
ráda podEkovala P. Benediktu Hudemovi, 
který umo$nil koncert v místním kostele 
zrealizovat a také v"em milým lidem, kte-
Uí si nás pUi"li poslechnout a i pUes nízkou 
teplotu v kostele vydr$eli a$ do konce.#

 Michala Roubalová
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Na skřítky si musíte posvítit (foto I. Pirníková).

Jeho Excelence Mons. Giuseppe Leanza, Apoštolský nuncius
(foto P. Hilmarová).



Lešení je připraveno k montáži můstku přes 
hradní příkop (foto L. Alinčová).

6ást povodí Kunratického potoka, 
dlouhého s pUítoky více ne! 13 km se 
nachází v kunratickém katastru. Pr]mErný 
pr]tok vody 7iní 52"72 litr] za sekundu, 
plocha povodí pUesahuje 18 km². Horní 
7ást vodote7e pravé pramenné vEtve od 
#eberova a druhé vEtve od Vestce a Písni-
ce, t. j. od Ol$anského potoka, ústí do ryb-
níku #eberák. Vlastní Kunratický potok 
za7íná pod pUelivem z #eberáku. Mezi 
rybníky Hornomlýnským, Vernerákem 
a Dolnomlýnským, MlejOákem, je koryto 
potoka opevnEno oboustranou opErnou 
betonovou zdí a dno je zpevnEno trávobe-
tonovými prefabrikáty. Ve své stUední 7ásti 
potok protéká pUirozeným korytem mezi 
rybníky Dolnomlýnský a Labu[ Kunra-
tickým a Michelským lesem. Toto území, 
Údolí Kunratického potoka, ve kterém se 
zachovala p]vodní rostlinná i !ivo7i$ná 
spole7enstva, je vyhlá$eno pUírodní památ-
kou od roku 1988. Na vyvý$eném ostrohu 
uzavUeném ze tUí stran smy7kou Kunra-
tického potoka vybudoval král Václav IV. 
v letech 1411"1412 své sídlo, nazvané 
Nový hrad. Po opu$tEní katastru Kunratic 
v místech, kde je restaurace Na tý louce 
zelený, protéká potok pUíjemným úze-
mím Michelského lesa kolem zadní 7ásti 
areálu Thomayerovy nemocnice a vlévá 
se do rybníka Labu[. Podtéká VídeOskou 
ulici, pokra7uje soustavou kr7ských ryb-
ník], z nich! nejvEt$í se jmenují Sýkorka 
a Zámecký. Stá7í se k západu a $irokým 
mElkým údolím míUí k VltavE, do které se 
vlévá v Braníku. Ing. ZdenEk Zeman

Kunratický potok a Nový hrad



Další světlý okamžik, nebo již budoucnost?
O situaci Nového hradu u Kunratic byly popsány doslova stohy papír], mezi 

kterými by se 7lovEk snadno ztratil. Od svého !narození" v letech 1411#1412 
u$ musel pUe7kat mnoho neúcty, pUesto se zdá, $e se kone7nE za7ala pUed 
památkou otevírat také reálná budoucnost. Pokud vás kroky k hradu zavedly 
bEhem 7ervna leto%ního roku, mohli jste si v%imnout archeolog], kteUí zde pro-
vádEli výzkum. &lo o 7tyUi sondy v místech ukotvení budoucího mostu, který 
má pUíkop pUeklenout. PUekvapením byl nález jediného stUepu datovatelného do 
období existence hradu. Ov%em dal%í sonda nabídla zajímavé zji%tEní o podobE 
zalo$ení hradu, který byl ve zkoumaném místE prakticky pUilepen maltou na 
skálu. Tento fakt mimo jiné dokládá, $e hrad na skalním masivu byl skute7-
nE stabilním a Ueditel stavby Hertvín i kameník KUí$ své Uemeslo na po7átku 
15. století skute7nE ovládali. Pokud budou zahájené práce skute7nE pokra7ovat 
podle harmonogramu, pUinese obecnE !ne%[astná" tUináctka v letopo7tu nad-
cházejícího roku památce poprvé v historii %tEstí. Adriana Krobová

Úpravy Nového hradu
V druhé polovinE Uíjna za7aly práce na 

zaji%tEní hradního zdiva Nového hradu 
v Kunraticích. Majitel hradu Hl. m. Praha 
na tuto akci vy7lenil 3,4 miliony korun. 
Práce provádí Þ rma Hani%-rekonstrukce 
a opravy historických staveb, s. r. o. Jedná 
se o renomovanou spole7nost s bohatými 
zku%enostmi s opravami památek napU. 
klá%tera Zlaté Koruny, hradu a zámku 
v 6eském KrumlovE, hrad] Ro$mberk, 
Helfenburg, Rábí a mnohých dal%ích 
památek.

Obnova hradního návr%í je rozdElena do 
nEkolika díl7ích akcí. Nyní je provádEno 
odstraOování nálet] jak na zbytcích zdí 
hradu, tak i uvnitU hradu, kde nálety zce-
la zakryly zUícené 7ásti zdiva. Toto zdivo 
bude vráceno zpEt na své místo tak, aby 
byly zarovnány !vykotlané zuby" zdiva. 
ChybEjící materiál bude vytE$en z neda-
lekého starého lomu. Po zarovnání zdiva 
bude na jeho vr%ek nanesen jíl a následnE 
zatravnEn. Tato úprava má zabránit dal%í-
mu rozpadání zdí. Termín dokon7ení této 
etapy je konec srpna 2013. Dále bude 
postaven dUevEný most pUes hradní pUíkop. 
Tato stavba pobE$í paralelnE se sanací zdi-
va, dokon7ena bude dUíve ne$ celá sanace. 
PUesný termín dokon7ení neznáme, pUed-
poklad je 7erven 2013. V poslední etapE 
budou ochránEny valy p]vodního husit-
ského le$ení. Sou7ástí prací bude i výstav-
ba nového altánu a instalace informa7ních 
tabulí, které náv%tEvník]m pUiblí$í dobu 
vzniku hradu, jeho historii i $ivot v nEm. 
Kone7ný termín dokon7ení v%ech úprav je 
31. srpen 2013.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky
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Historie

Prosinec–únor
Prodejní výstava obrázků

V zasedací místnosti kunratické radnice 
probíhá prodejní výstavka obrázk] Ivety 
6íhalové, o které jsme psali v Kunratickém 
zpravodaji 7. 3/2012. Výstavka byla nain-
stalována sou7asnE s výstavou hub a jiUinek 
v záUí t. r., krátce poté byla z d]vodu malová-
ní radnice odstranEna, ale vzhledem k zájmu 
obyvatel Kunratic bylo rozhodnuto o jejím 
opEtovném nainstalování a prodlou!ení 
do konce února 2013. Prohlídka výstavky 
je mo!ná v úUedních hodinách ÚUadu M6 
Praha-Kunratice po domluvE v sekretariátu 
úUadu.  Redakce

30. prosince
Cimbálová muzika podruhé

V loOském roce jsme poprvé v 7ase 
váno7ním pUivítali v kunratickém koste-

le Cimbálovou muziku ze Znojma. Letos 
pUipravili poUadatelé Martina a Martin 
Preissovi, M6 Praha-Kunratice a kunra-
tická farnost Váno7ní koncert Cimbálové 
muziky Antonína Stehlíka ze Znojma 30. 
prosince od 15 hod v kostele Sv. Jaku-
ba Star"ího v Kunraticích ji! podruhé. 
Navazujeme tak na loOské vystoupení, 
které podle ohlas] potE"ilo va"e srdce 
a pUispElo ke slavnostní náladE o svátcích 
váno7ních. I letos se prostory kunratic-
kého kostela znovu rozezní nádherným 
zpEvem, houslemi, cimbálem, klarinetem 
a basou. ProstE v"ím tím, co k lidovým 
koledám a moravskému folkloru neod-
myslitelnE patUí. Aby si s námi zazpíva-
li i ti nejmen"í, za7ínáme dUíve, od 15 
hodin. PUij@te si spole7nE s va"í rodinou 
poslechnout lidové koledy. V nedEli, 
zasvEcené Svátku Svaté Rodiny.

 Martina a Martin Preissovi

5. ledna 2013
Česká mše vánoční 

5. ledna se bude od 15 hodin konat ve 
velkém sále kunratické fary koncert. Na 
programu je 6eská m"e váno7ní Jana 
Jakuba Ryby Hej, mistUe.  Farní rada

19. ledna 
20 let Nazaretu

V lednu roku 2013 tomu bude 20 let, 
kdy první #tým$ zahájil svoji 7innost 
v Arcidiecézním centrum !ivota mláde!e  
Nazaret v Kunraticích. PUi této slavnostní 
pUíle!itosti pUijede v sobotu 19. ledna J. E. 
Dominik kardinál Duka v 11 hodin slavit 
v kunratickém kostele Sv. Jakuba Star"ího 
m"i svatou. Farní rada

2. března
Hasičský bál

Jako ka!dý rok bychom vás rádi pozva-
li na tradi7ní hasi7ský bál, který se bude 
konat 2. bUezna od 20 hod. (sál bude zpUí-
stupnEn od 19 hod) v sokolovnE, K %ebe-
ráku 161/16. Plánovaný konec je 3. bUez-
na v 02 hod. K tanci a poslechu bude hrát 
hudební skupina Ro"áda. Poprvé vás bude 
v pr]bEhu bálu 7ekat slosování vstupenek 
o ceny. Vstup na hasi7ský bál je mo!ný 
pouze ve spole7enském odEvu. Prostor 
velkého sálu je nekuUácký. Vstupenky 
lze i tentokrát rezervovat na e-mailové 
adrese ples@sdh-kunratice.cz od 2. led-
na. Dále máte mo!nost vstupenky zakou-
pit v hasi7ské zbrojnici BoUetínská 185/4 
ka!dou stUedu od 18 do 19 hod nebo v den 
konání bálu pUímo v sokolovnE. Ve"keré 
informace najdete na webových stránkách 
www.sdh-kunratice.cz v 7ásti Menu a info 
k hasi7skému bálu. Hasi7i Kunratice

Čabeličtí ze Soutic
Osudy majitel] a poddaných kunratického 

panství jsou po celé 17. století úzce spojeny 
se stavovským povstáním a jeho d]sledky, 
nebo[ v rodech majitel] byli jak stoupenci 
reformace, tak i její odp]rci. V tomto století 
ale také za7ínají vznikat Kunratice v podobE, 
která se uchovala dodnes. Roku 1648 kon7í 
TUicetiletá válka, ale trvá nEkolik desetile-
tí, ne! se kunratické panství vzpamatuje. 
NejvEt"í "kody válka zanechala v kunratic-
kém katastru podél bene"ovské silnice. Ze 
7trnácti kunratických hospodáUství byla po 
válce obsazena jen dvE. Poni7en byl i zdej"í 
poplu!ní dv]r. Jaký byl rozsah zkázy, uvá-
dí berní rula z roku 1654. Z osmi selských 
grunt] bylo "est pustých. Kupodivu vále7né 
UádEní docela dobUe ustála betáOská hospo-
da a kovárna. Roku 1671 pUechází kunra-
tické panství do vlastnictví Václava Karla 
6abelického ze Soutic, hejtmana Nového 
mEsta pra!ského. Staral se o panství pe7livE 

a pusté grunty obsadil novými 
hospodáUi, kteUí se mu zavázali 
k plnEní pUíslu"ných poddan-
ských povinností. Kolem roku 
1685 se pustých grunt] ujali 
Pavel Ko"[álek, Václav %vec, 
Martin Marek, MatEj Hála, 
JiUí Jaro", Martin Novotný, 
Jan Kon"el, Vít Hála, Jakub 
Vávra a Pavel Pihovský. 
Uvádíme jména podrob-
nE proto, !e se mo!ná 
mezi starousedlíky 
Kunratic nachází 
i nEkterý potomek 
tehdej"ích hospo-
dáU]. 

Majitel Václav Karel 
6abelický ze Soutic 
zalo!il první gruntov-
ní knihu vedenou od roku 
1688. Sám ale je"tE pUed prv-
ními zápisy roku 1687 umírá 

a panství pUebírá jeho syn Jan Franti"ek, 
který za7íná pUestavovat roku 1688 starou 
tvrz na zámek, kupuje a pUipojuje ke Kun-
raticím Libu". Z gruntovní knihy pochází 
nedatovaný popis kunratického panství. 
Záznam o zámku chybí, av"ak nové hos-
podáUské budovy jsou popisovány jako 

!pUi novostavbE zámku, prostorný 7tver-
hranný dv]r se 7tyUmlatými 

stodolami a dvojími ma"ta-
lemi, kolnami, pivovarem, 

"pejchary, dojníky a studnou 
uprostUed dvora v"echno 
novE vystavEné#. PUestavba 

zámku a dvora nenavázala na 
p]dorys star"ího poplu!ního 
dvora. V rámci dobového sta-
vebního vkusu byl vytvoUen 

nový p]dorys postavený na oso-
vé dispozici. Hlavní osa prochá-
zí od vstupní brány stUedem pUi-

bli!nE obdélného hospodáUského 
dvora, na jeho! ji!ní stranE stojí 
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budova zámku. Za zámkem pokra7uje tato 
hlavní osa smErem do zahrady a za zahradou 
pokra7uje dále do Ba!antnice. Novostavba 
zámku s hospodáUským dvorem pUeru"ila 
p]vodní starou cestu od PabEnic ke kostelu 
Svatého Jakuba Star"ího. Poloha p]vodní 
stUedovEké tvrze byla ur7ena jinými vztahy 
ne! dne"ní areál zámku. 

Kdo byli 6abeli7tí ze Soutic, kteUí polo!ili 
základ budoucího rozmachu Kunratic v 19. 
století a zaslou!ili se o podobu obce tak, jak 
ji známe dnes?

Nejstar"í zmínka o tomto rodu pochází ze 
14. století, kdy ves Soutice nedaleko Zru7e 
nad Sázavou obýval Mojk ze Soutic. Prv-
ním, kdo se nazýval pUídomkem 6abelic-
ký, byl kolem roku 1390 Hroch ze Sou-
tic. Do popUedí se tento rod dostává díky 
Janu 6abelickému ze Soutic, který se na 
sklonku husitských válek pUipojil k Hyn-
kovi Ptá7kovi z Pirk"tejna a pak i k JiUímu 
z PodEbrad. Do své smrti roku 1458 zastá-
val úUad nejvy""ího mincmistra království 
7eského. JiUímu z PodEbrad z]stává vEren 
i jeho syn Jan mlad"í 6abelický ze Soutic 
a za své slu!by dostává jako zástavu Týn 
nad Vltavou. Zde v"ak vzestup rodu kon-
7í, v dobE pUedbElohorské spí"e jen !ije 
z dUívEj"ích úspEch].

 Jak bylo tehdy obvyklé, 7lenové rodu 
byli jak stoupenci reformace, tak katolíci. 
Je proto pUekvapivé, !e se vladykové ze 
Soutic dostávali do rozpor] se svými pod-
danými. V roce 1600 zaplatil Ferdinand 
6abelický !ivotem jeden takový konß ikt, 
kdy ho jeho poddaní ubili cepy. Naproti 
tomu se dal"í z 6abelických, a to Kry"-
tof, postavil roku 1631 do 7ela nevelkého 
po7tu nespokojených sedlák] a vedl je 
v boji proti císaUskému vojsku. O rok poz-
dEji byl dopaden a v 6eských BudEjovicích 
popraven. Roku 1626 6abeli7tí pový"ili do 
panského stavu, 1682, v dobE, kdy vlastnili 
Kunratice, do stavu hrabEcího. 

Postupem 7asu rod chudl a v 18. století 
se vytratil z povEdomí 7eské "lechty. Jan 
Franti"ek, hrabE 6abelický ze Soutic, pro-
dává roku 1699 panství paní HelenE Zuza-
nE z Bedarides], rozené z Gol7]. Pak mEní 
kunratické panství nEkolikrát v pomErnE 
krátké dobE své majitele. Roku 1721 se stá-
vá majitelem Kunratic Jan Arno"t, svobodný 
pán (baron), z Gol7e. Nastává velký rozvoj 
Kunratic.  (my)

O ztrátě mého rodiště
a starého domova 

Kunratický zpravodaj pUinesl v 7ísle 6 
z roku 2010 vyprávEní o náv"tEvE a osudech 
pana Alexandra Korba-Weidenheima, syna 
posledního majitele Kunratic. Pan Korb nám 
poslal v leto"ním roce sv]j !ivotopis, a tak 
si mohou mnozí pamEtníci obsah porovnat 
s vlastními vzpomínkami. 

M]j dEde7ek baron Ludvík Alfred Karel 
Korb z Weidenheimu byl vlastníkem panství 
v Kunraticích u Prahy, které zahrnovalo cca 

250 ha zemEdElské p]dy, 150 ha les], 10 ha 
výnosné vodní plochy, zámecký park a hos-
podáUství. DEde7ek, Ludvík Korb z Wei-
denheimu, zemUel v Uíjnu 1922 v 6echách 
a babi7ka, baronka Karolína Eleonora, 
rozená Enisová z Atteru a Iveaghu v roce 
1943. Oba prarodi7e jsou pohUbeni v hrob-
ce na kunratickém hUbitovE. Po dEde7kovE 
smrti zdEdil m]j otec jako jediný syn celé 
panství. Otec, ing. Karel Ludvík Pavel Korb 
z Weidenheimu, absolvoval zemEdElskou 
vysokou !kolu v DE7ínE-LibverdE a byl 
tElem i du!í nad!ený zemEdElec. V roce 1927 
se o"enil s dcerou Josefa Kiepacha z Hasel-
burgu, majitele statku z Kri"evce u ZáhUebu. 
V letech 1928, 1929, 1931 a 1934 pUi!ly na 
svEt 7tyUi dEti, Alexandr, Polyxena, Vilém 
a Alexa. Do obecné !koly jsme nechodi-
li. Doma nás u7ili soukromí u7itelé, ale ve 
veUejné !kole jsme museli skládat zkou!ky. 
Od deseti let jsem nav!tEvoval gymnázium 
v Praze, do kterého jsem dojí"dEl veUejnou 
dopravou. Moji rodi7e nepatUili k "ádné poli-
tické stranE. Otec Uídil panství se správcem 
a 7eskými dElníky, se kterými si velmi dobUe 
rozumEl. Jeho slou"ící si ho vá"ili a mEli ho 
rádi. Jako majitel pozemk] a jediný vedoucí 
podniku nemusel otec ani po vpádu nEmec-
kého vojska narukovat do armády. Já, jako 
nejstar!í, jsem ale musel na gymnáziu vstou-
pit do Hitlerjugend a potom je!tE v patnác-
ti letech do Pracovní fronty. Tam jsem mEl 
kromE jiného 7tyUi mEsíce kopat protitan-
kové pUíkopy. V únoru roku 1945 jsem mEl 
být pUelo"en k Wehrmachtu a pUemístEn do 
obrany Berlína. Tomu v!ak zabránila akut-
ní tUíselná kýla, kterou mi operoval známý 
lékaU Wehrmachtu v pra"ské polní nemoc-
nici. Zde jsem strávil asi tUi týdny a poté 
jsem mohl odejít dom] na rekonvalescenci. 
Doma jsem si pEknE odpo7inul a" do pUíjez-
du ruského vojska v kvEtnu 1945. Z na!eho 
domu jsme pozorovali vozy a tanky táhnoucí 
kolem a nedoufali jsme v nic jiného, ne" aby 
v na!ich v!edních dnech znovu zavládl klid. 
V!echno ale bylo jinak. TUi dny po pUíjezdu 
Rus] vytvoUili 7e!tí ob7ané s páskami na 
ramenou a ovE!eni zbranEmi Národní výbor. 
Vyhnali v!echny nEmecké rodiny z jejich 
domov] a uzavUeli je v základní !kole. 
V Kunraticích bylo jen pEt nEmeckých rodin, 
v!echny ale do té doby s 6echy velmi dobUe 
vycházely. BEhem p]l hodiny jsme si museli 
zabalit to nejd]le"itEj!í a v!e, co 7lovEk mohl 
unést, a byli jsme pUemístEni do obecní !koly, 
stojící naproti na!emu podniku a zámku. Tam 
jsme dostali jen jeden slamník pro v!echny, 
který jsme navíc museli sami naplnit slámou 
z na!eho dvora. Místní obyvatelé nám nosili 
jídlo. Dohromady jsme byli 7tyUi dEti, mat-
ka a sedmdesátiletá teta. Otce s ostatními 
nEmeckými mu"i od nás oddElili. Ti museli 
odstraOovat protitankové bariéry. Po dvou 
dnech v místním interna7ním táboUe nás, 
asi dvacet osob, hnaly dvE ozbrojené hlíd-
ky pE!ky do sbErného tábora v Praze. Cesta 
byla dlouhá a namáhavá a po"adované tem-
po bylo zvlá!tE pro star!í "eny velmi obtí"-

né. Ve7er jsme pUi!li do tábora. Bylo to tam 
pUí!erné# Mnoho lidí, také zajatci a vojáci, 
kteUí byli u" dlouho na útEku. V!ichni museli 
více ménE le"et na podlaze, nebo[ tam bylo 
jen málo postelí. I jídlo bylo katastrofa, kro-
mE suchého chleba a vodové polévky nebylo 
nic. Brzy jsme si v!imli, "e v ranních hodi-
nách 7asto pUicházejí lidé, aby si z tábora 
vzali nEjaké pracovní síly do svých podni-
k]. Zaslechl jsem, "e správce zemEdElského 
podniku v Pr]honicích hledá nEjaké osoby 
pro práci na UepE a svozu úrody. Podnik 
sousedil s na!ím a doufali jsme, "e bychom 
mohli díky tEmto pracím opEt pUijít do kon-
taktu s otcem. Po domluvE nás správce, cel-
kem 15 osob v7etnE tety vzal s sebou. Autem 
nás dopravil na své panství, kde nás ubyto-
vali na zem jako sardinky do jedné místnosti. 
$eny protrhávaly a okopávaly Uepu, svá"ely 
slámu. Na!e sedmdesátiletá teta u" nebyla 
takovýchto prací schopná, a tak z]stávala 
doma a dElala prakticky domácí slu"ku. M]j 
bratr a já jsme mEli to !tEstí, "e jsme dostali 
dvE koOská spUe"ení, se kterými jsme vyko-
návali pUidElené práce, které se nám líbily. 
Zvlá!tE mnE, nebo[ mE zemEdElství nadchlo 
u" doma. U této 7innosti jsem se také díky 
styk]m s domácími teprve nau7il správnE 
7esky. Doma jsme mluvili a" do internace 
zásadnE nEmecky. KromE slov, která pou"í-
val otec, kdy" mluvil se svými zamEstnanci, 
jsem neumEl Uíci nic. Otec se v"dy se v!emi 
dobUe shodl a místní si ho velmi vá"ili. Díky 
tomu, "e jsme bydleli v blízkosti domova, 
jsme chodili na kunratickou po!tu a infor-
movali tak otce o na!em novém bydli!ti a jak 
se nám daUí. Netrvalo to v!ak dlouho. Asi po 
mEsíci byl ná! otec propu!tEn, proto"e proti 
nEmu místní u" nemohli nic víc Uíci. Pouze 
kv]li tomu, "e byl NEmec, ho v!ak u" nemoh-
li dále tolerovat. NesmEl znovu Uídit sv]j 
podnik. Na svobodE otec pUes velvyslanec-
tví, pravdEpodobnE nEmecké, ihned zkou!el 
najít mo"nost, jak odejít z 6eskoslovenska. 
Zjistil, "e v blízké dobE budou zorganizová-
ny nEjaké transporty z tábor] do NEmecka. 
PUes konzulát a odpovídající tábor v Praze 
nás otec k transportování pUihlásil, tak"e 
jsme se v polovinE roku 1946 dostali do 

Na návštěvě Kunratic
roku 2010 (foto my).
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Hesenska, do blízkosti Dillenburgu. U� to 
pro nás bylo velikou úlevou, nebo[ jsme 
vEdEli, �e z NEmecka je odchod do Rakous-
ka snadnEj!í. V NEmecku nás umístili do 
r]zných obcí, do rodin, které mEly volné 
pokoje. Zpo7átku se o nás obce staraly, 
poté nám za7aly udElovat men!í práce, díky 
nim� jsme si mohli sami kupovat i mali7-
kosti. Od roku 1946 do roku 1947 byli na!i 
rodi7e v písemném kontaktu s mým strý-
cem, Dr. Alexem baronem Enisem z Atteru 
a Iveaghu, který nám pomohl s pUemístEním 
do Rakouska. Podmínkou rakouských úUa-
d] tehdy bylo, �e uprchlíci nesmEjí zp]sobit 
státu bUemeno. Strýc jako advokát s nimi 
domluvil, �e nás pUijme a nechá u sebe na 
své náklady. Tak jsme v létE 1947 pUices-
tovali z NEmecka do Rakouska. Ubytováni 
jsme byli ve Svatém Ulrichu u jezera Pil-
lersee, kde mEl ná! strýc nádhernou used-
lost. Také tam jsme byli pUihlá!eni u obce, 
tak�e nám oblastní hejtmanství Kitzbühl 

vydalo 30. 7ervence 1949 rakouskou státní 
pUíslu!nost. Otec si pak hledal r]zné men-
!í práce, sestry pracovaly jako slu�ebné 
a chodily do rodinné !koly a bratr se stal 
u7nEm obchodníka. Já jsem mEl to !tEstí, �e 
v Seefeldu v Tyrolsku byla otevUena zemE-
dElská stUední !kola, kterou jsem od roku 
1948 do roku 1950 nav!tEvoval. Studium 
se zde ukon7ovalo maturitou. V 6eskoslo-
vensku jsem gymnázium nedokon7il, chodil 
jsem tam jen do !esté tUídy a pak jsem musel 
narukovat. Já, Alexandr Korb-Weidenheim, 
jsem zde v Rakousku na!el nový domov, ve 
kterém se cítím velmi dobUe. Po maturitE 
jsem pracoval v r]zných zemEdElských pod-
nicích a vybudoval si vlastní existenci. 7. 
dubna 1956 jsem se v Bleiburgu (Korutany) 
o�enil s Antonií, rozenou Kaltenhausero-
vou. Máme spolu 7tyUi dEti. Alexander Karl 
Wilhelm, narozen 16. února 1957, Norbert, 
15. kvEtna 1958, Monika 21. bUezna 1960 
a Georg Johannes, narozen 20. dubna 

1966. V!ichni mají dobré postavení a u� 
nám nadElili vnou7ata. Naposledy jsem byl 
zamEstnán v jednom zemEdElském statku 
ministerstva spravedlnosti, kde jsem zapo-
7al svou kariéru v soudnictví. Nakonec jsem 
s jedním úUedníkem justi7ní strá�e Uídil 160 
ha velikou soudní zemEdElskou instituci. 
Po7átkem sedmdesátých let minulého stole-
tí jsem své rodinE v Münchendorfu postavil 
malý d]m, ve kterém bydlím se svou �enou 
dodnes. V roce 1992 jsem po tUiceti letech 
pracovního �ivota ukon7il svou kariéru jako 
podplukovník justi7ní strá�e a vychutnávám 
si nyní sv]j d]chod. V roce 1964 jsem byl se 
svou rodinou poprvé a v roce 1998 podru-
hé na krátké náv!tEvE v 6echách. M]j otec, 
ing. Karel Korb z Weidenheimu, zemUel na 
podzim roku 1968, moje matka, Elisabeth 
baronka Korbová z Weidenheimu, rozená 
Kiepachová z Haselburgu, zemUela v roce 
1991. S obzvlá!tE vysokou úctou Ing. Ale-
xander Korb-Weidenheim.  (my)

24. 12. – Štědrý den
16:00 mše svatá pro 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 mše svatá Kunratice,

11:00 Hrnčíře
(13:00 – 16:00 možnost navštívit
jesličky v kunratickém kostele)

26. 12. – Svátek Sv. Štěpána
9:30 mše svatá Kunratice,

11:00 Hrnčíře,
(13:00 – 16:00 možnost navštívit
jesličky v kunratickém kostele)

27. 12.-Svátek Sv. Jana Evangelisty
18:00 mše svatá Kunratice

28. 12. Svátek Svatých
Mláďátek Betlémských
18:00 mše svatá Kunratice

30. 12. Svátek Svaté Rodiny
8:15 a 9:30 mše svatá Kunratice,

11:00 Hrnčíře

31. 12. – Svatý Silvestr
16:00 Kunratice – mše svatá

s poděkováním za uplynulý rok
a prosbou o požehnání do roku 2013

1. 1. 2013 – Nový rok
9:30 mše svatá Kunratice,

11:00 Hrnčíře

6. 1. Slavnost Zjevení Páně
8:15 a 9:30 mše svatá Kunratice,

11:00 Hrnčíře
(žehnání vody, kadidla a křídy)

13. 1. Křest Páně
8:15 a 9:30 mše svatá Kunratice,

11:00 Hrnčíře

Čas

Tak se nám pomalu blí�í váno7ní svátky. 
Doba, která nás naplOuje jistou nadEjí. Pe7e 
se cukroví, chystá sváte7ní ve7eUe, nakupují 
dárky, stavEjí jesli7ky, zpívají koledy a 7as-
to se roznE�Oujeme nad malým dE[átkem, 
které se narodilo mezi rozko!nými zvíUátky 
v dalekém BetlémE. K tomu pastýUi, kteUí 
idylicky hrají na v!elijaké podivné hudební 
nástroje. To v!echno je pUece záruka poho-
dy. Jenom�e? Jenom�e realita skute7ných 
Vánoc byla do7ista jiná. Maminka, která 
zni7ená po dlouhé cestE nemá jiné místo 
pro porod syna ne� stáj plnou hnoje. DítE, 
které je sice králem celého svEta a lidé na 
nEj 7ekali dlouhé vEky, ale nakonec ho 
vítá jen nEkolik bídných pastýU]. VEt!ina 
obyvatel Betléma �ije s7ítáním lidu, svými 
povinnostmi zajistit v!e pro �ivot své rodiny 
a nev!ímá si svého okolí. ProstE nemají 7as 
starat se je!tE o nEco jiného.

Také my chystáme, co je potUeba ke krás-
né ve7eUi, sna�íme se v!e pUipravit a splnit 
i bE�né povinnosti v práci, kde se navíc blí�í 
r]zné uzávErky, papírování atp. Nemáme 
7as dívat se pUíli! okolo sebe, nemáme 7as 
starat se o nEco jiného. Jenom�e? Jenom�e 
narození Je�í!e v BetlémE mElo ukázat 
ka�dému 7lovEku, �e B]h se nebojí sestou-
pit do lidské bídy, �e chce nabídnout sám 
sebe, prostE, �e si na nás chce udElat 7as. 
Mo�ná nakonec v!echno stihneme, od práce 
pUes pe7ení a� po shánEní dárk]. Mo�ná si 
skute7nE sedneme ke krásné ve7eUi a zajde-
me na p]lno7ní m!i svatou. Ale budeme mít 
7as na své blízké, budeme schopni vnímat 
po tom v!em shonu, kdo se to skute7nE 
narodil o této svaté noci? Ve váno7ní kole-
dE, témEU notoricky známé se zpívá: Nám, 
nám, narodil se... Snad se nám letos poda-
Uí, abychom se pUíli! nepodobali tehdej!ím 
obyvatel]m Betléma, kteUí také nemEli 7as, 

proto�e museli stihnout moc d]le�itých vEcí 
a nakonec tu nejd]le�itEj!í pUehlédli. Snad 
si udEláme 7as pro své blízké, abychom jen 
tak byli s nimi a nikam nespEchali, jen tak 
za!li do kostela a potkali to malé dítE, které 
se pUece narodilo pro nás samotné. K 7emu 
jinému by nám nakonec byl 7as?

 Pater Benedikt Hudema

Kunratičtí duchovní
správci (2)
1900–1945

Ve vyprávEní o kunratických duchovních 
správcích, Uímsko-katolických, jsme se v KZ 
6/2011 dostali a� do po7átku dvacátého sto-
letí. Roku 1902 umírá faráU Franti!ek 6apek 
a do Kunratic pUichází v letech 1902"1933 
Josef Valá!ek. NejtE�!ím obdobím jeho 
p]sobení jsou vále7ná léta 1914"1918. Jeden 
z d]sledk] války odstraOuje 25. bUezna 1923. 
Na návsi u kostela svEtí za ú7asti pra�ského 
biskupa Sedláka nové zvony, dva pro kunra-
tický kostel a jeden pro Hrn7íUe. Nové zvo-
ny jsou poUízeny za ty, které bEhem války 
odvezla armáda na výrobu zbraní. V letech 
1934"1957 je v Kunraticích faráUem Bohu-
mil Mu!ka. Významná postava kunratické 
Uímskokatolické farnosti, jeho� jméno nese 
ulice Mu!kova v Zeleném údolí. Od roku 
1939 slou�í v období dvou katolické církvi 
velmi nepUátelských re�im]. BEhem 2. svE-
tové války organizuje pro katolickou mláde� 
nedElní výlety, ale nacisté nechtEjí pUipustit 
shroma�@ování lidí. Patera Mu!ku obviní 
z tajného organizování mláde�e. Kladou mu 
za vinu, �e na faUe vede oddíl katolických 
skaut]. To je sice pravda, ale nic mu nedo-
ká�í. 

V lednu 1920 vzniká Církev 7eskosloven-
ská. Nová církev získává zna7nou podporu 
i v Kunraticích. 22. srpna 1920 se koná prv-
ní bohoslu�ba na zdej!í návsi naproti faUe za 
ú7asti zakladatele církve Dr. Karla Farského 

Vánoční rozjímání

Radost z Boží lásky a z daru vykoupení 
všem farníkům přejí

P. Benedikt Hudema a P. Stanislav Hrach

Bohoslužby Vánoce 
2012/13
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a 28. Uíjna 1920 se organizují i pUíznivci Círk-
ve 7eskoslovenské v Kunraticích a Libu!i, 
tehdy je!tE spole7né obce. PUedsedou rady 
star!ích je zvolen Franti!ek Adam, sedláU 
z Kunratic. 5. 7ervence 1921  církev koná ve 
spolupráci s místním Sokolem vzpomínko-
vou slavnost na Mistra Jana Husa, spojenou 
s pálením hranice na bUehu rybníka "eberák. 
O #ivotE, díle a uctívání Husovy památky 
promlouvá Václav Rataj, významná kunra-
tická postava nejen nové církve. Hrával pUi 
bohoslu#bách v malém sále sokolovny na 
harmonium. Také díky jeho osobní autoritE 
sehrává církev v období mezi dvEma vál-
kami v Kunraticích významnou roli. Jedna 
z kunratických ulic nese Ratajovo jméno. 
Obecní zastupitelstvo po#ádalo 1. Uíjna 1921 
pUíslu!né úUady, aby se místní kostel a fara 
pUedala do spolu#ívání Církvi 7eskosloven-
ské. $ádost byla zamítnuta. Církev mEla 
v Kunraticích velkou podporu, podle static-
kých údaj] ze !kolního roku 1923%24 bylo 
100 dEtí 7eskoslovenského vyznání a 185 
Uímskokatolického. Dnem 1. ledna 1924 
byli kunrati7tí a libu!!tí pUíslu!nící Církve 
7eskoslovenské pUidEleni k nábo#enské obci 
v Michli. 9. Uíjna 1924 oslavila Církev 7es-
koslovenská 500. výro7í smrti Jana $i#ky 
z Trocnova. V pr]bEhu slavnosti byla sehrá-
na Beranova hra Pro kalich PánE. 6lenové 
církve poUádali v mezivále7ném období 
i dal!í divadelní pUedstavení. Namátkou 2. 
prosince 1932 hru Nanynka z Týnice nebo 

6. ledna 1933 hru Váno7ní stromek. Církev 
poUádala i váno7ní slavnosti v sokolovnE 
s nadílkou, napUíklad 26. prosince 1935 
nebo 27. prosince 1938. Za protektorátu 
byla Církev 7eskoslovenská pUejmenována 
na Církev 7eskomoravskou a po osvoboze-
ní se vrátila k p]vodnímu názvu. Nesmíme 
zapomínat ani na na!e spoluob7any #idov-
ského vyznání. MEli skromnou motlitebnu 
v Gol7ovE ulici v bývalé staré budovE 7. 
p. 32. BEhem 2. svEtové války bylo z Kun-
ratic odvle7eno do koncentra7ních tábor] 
a zavra#dEno 13 na!ich #idovských spolu-
ob7an]. (my)

Složitý název skrývá
netypický dům

Pokud nEkdo zamíUí k farní budovE, na 
zvonku nové pUístavby objeví nápis, který 
zní ponEkud hrozivE. Arcidiecézní centrum 
#ivota mláde#e Nazaret. Co je to vlastnE za 
instituci? V devadesátých letech, po zku-
!enostech z doby komunistické totality, 
se objevila my!lenka otevUít také v Praze 
d]m, který by byl otevUený mladým lidem, 
kde by se mohli skute7nE cítit jako doma. 
Prvním knEzem, který na toto místo pUi!el 
a dostal na starost nejen kunratickou farnost, 
ale i úkol vybudovat místo pro mladé lidi, 
byl P. Jan Balík. Ne!lo jen o nelehkou práci 
spojenou se shánEním mno#ství dárc], kteUí 
by podpoUili rekonstrukci malé farní budovy 
a novu pUístavbu, ale pUedev!ím o budová-

ní #ivého spole7enství lidí. Tehdy pUichá-
zejí první &týmáci', dobrovolníci % mladí 
lidé, kteUí mají pomáhat svým vrstevník]m 
vytváUet zázemí domova a podílet se na celé 
UadE akcí pro mláde#. 

D]m, který vEt!ina zná pod zkráceným 
názvem Nazaret, je stále otevUený pUijmout 
nejen ú7astníky víkendových akcí, ale i jed-
notlivce, kteUí se jen tak zastaví a hledají 
lidské i duchovní zázemí. Název má pUipo-
mínat, #e tak jako Je#í!, P. Maria a Sv. Josef 
tvoUili rodinu, i tady je mo#né najít místo 
pUijetí a domova. Tím, #e centrum pro mlá-
de# je spojeno s kunratickou farností, mají 
mladí lidé mo#nost poznávat i dal!í vEkové 
skupiny a vzájemnE se s farníky obohaco-
vat. Po po#ehnaném p]sobení P. Jana Balí-
ka pokra7oval P. Jaroslav Krajl a nyní je na 
mne pUevzít nelehkou roli nástupce.

V lednu roku 2013 tomu bude 20 let, kdy 
první &tým' zahájil svoji 7innost. PUi této 
slavností pUíle#itosti, v sobotu 19. ledna, pUi-
jde J. E. Dominik kardinál Duka, aby slavil 
v 11 hodin v na!em kostele Sv. Jakuba Star-
!ího m!i svatou. 

Zváni jsou v!ichni bývalí 7lenové týmu 
i ti, kteUí se s nimi po dvE desetiletí setká-
vali. Zveme samozUejmE srde7nE i obyvate-
le Kunratické farnosti. Dvacet let sice není 
dlouhá doba, ale tisíce lidí, kteUí pro!li tímto 
domem budou mít jistE v pamEti Kunratice 
jako místo, které je mo#ná trochu posunulo 
na jejich #ivotní cestE.  P. Benedikt Hudema

Zajímavosti

Thomayerova nemocnice
Po nEkolikamEsí7ní rekonstrukci byly 

v ThomayerovE nemocnici 12. listopadu 
uvedeny do provozu moderní opera7-
ní sály na gynekologicko-porodnickém 
oddElení, které posouvají toto pracovi!-
tE na evropskou úroveO. Ve stejné dobE 
do!lo i k rekonstrukci jednotky intenzivní 
pé7e oddElení, kde bude mo#ná pé7e a# 
o !est pacientek také na nejvy!!í mo#-
né úrovni. Thomayerova nemocnice tak 
pokra7uje v modernizaci a zvy!ování 
kvality poskytované pé7e. Gynekologické 
oddElení zaji![uje mimo jiné unikátní pro-
gram pé7e o #eny s dElo#ními myomy a to 
díky komplexnímu pUístupu k jeho Ue!ení. 
KromE v!ech dosud pou#ívaných více 7i 
ménE invazivních postup] je zde k dis-
pozici i novE zavedená metoda o!etUení 
myom] fokusovaným ultrazvukem. Jed-
ná se o o!etUení ultrazvukovým paprskem 
navádEným pomocí magnetické rezonan-
ce. Pacientky nevhodné k této neinvazivní 
lé7bE mohou být operovány v novE rekon-
struovaných sálech endoskopickou techni-
kou, která je díky velkému mno#ství výko-
n] na tomto pracovi!ti na vysoké úrovni. 
V rámci poopera7ní pé7e o pacientky bude 
vyu#íváno i nové oddElení JIP (Jednotka 
intenzivní pé7e) vybudované v p]vodních 
prostorách, které byly významnE roz!íUe-

ny. Zde se pacientkám opEt dostane pé7e 
nejvy!!í úrovnE pomocí erudovaného per-
sonálu a nového pUístrojového vybavení. 
Nové oddElení JIP bude vyu#íváno i pro 
porodnický sektor tzn. pUevá#nE pro paci-
entky po císaUských Uezech.

!V"e v na"em oboru smEUuje k tomu, 
aby byly výkony co nejménE zatE#ující pro 
pacientky, aby byly schopné v co nejkrat-

"í dobE zaUazení do bE#ného #ivota. Na"e 
pracovi"tE díky novým opera7ním sál]m 
a jejich pUístrojovému a personálnímu 
vybavení udr#uje krok se "pi7kovými pra-
covi"ti u nás i ve svEtE,$ dodává nový pri-
máU gynekologicko-porodnického oddEle-
ní MUDr. Petr Kolek.

 Petra Hilmarová,
 pUedsedkynE sociální a zdravotní komise 

Moderní pokoj gynekologicko-porodnického oddělení
(foto P. Hilmarová).
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Zajímavosti
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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.

Obrázky z minulosti
Kunratic (12)

Budova staré školy č. p. 57
Budova obecné �koly v ulici K Libu�i 

7. p. 57, postavená podle plánu ing. Hatt-
manna, byla otevUena a vysvEcena 29. záUí 
1885. MEla p]vodnE 7tyUi tUídy a byt pro 
u7itele. V období I. svEtové války slou!ila 
v letech 1915"1916 jako vojenský laza-
ret. Po otevUení nové �koly v dne�ní uli-
ci PUed�kolní 1. záUí 1935 se pUevá!nE 
vyu!ívala pro výuku dEtí od 1. do 5. tUídy. 
V pr]bEhu Pra!ského povstání roku 1945 
se budova stala prozatímním vEzením 89 
ob7an] Chodova, kteUí zde byli dr!eni jako 
rukojmí. Událost pUipomíná pamEtní deska 
na budovE. #kola 7asto slou!ila i pUíjem-
nEj�ímu ubytování. BEhem v�esokolských 
slet] nebo pozdEj�ích spartakiád, které se 
konaly v!dy za7átkem 7ervence, zde býva-
li ubytováni mimopra!�tí cvi7enci. Roku 
1982 byla zahájena výstavba pavilon] 
a tElocvi7ny vedle budovy základní �koly 
v PUed�kolní ulici a po jejich dokon7ení 
byly u7ebny ve $staré �kole% uvolnEny pro 

7innost lidové �koly umEní. Od roku 1992 
do roku 2011 zde sídlilo Soukromé gym-
názium Altis. V nejbli!�ích letech projde 

budova z roku 1885 náro7nou rekonstrukcí 
s novým vyu!itím pro potUeby zdravotní 
pé7e kunratických ob7an].  (my)

Budova školy na pohlednici přibližně z 20. let minulého století
(archiv Ing. A. Haška).
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Inzerce

* 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 naleznete 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.

Michelská 84, 141 00 Praha 4 - Michle

Tel.: 241 483 101, 602 212 445, e-mail: kostalek@autoskloservis.cz

www.autoskloservis.cz

Viktor Košťálek

• MALOOBCHOD

• VELKOOBCHOD

• MONTÁŽE
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Inzerce

Zastupitelstvo, Úřad MČ a redakční rada Kunratického zpravodaje
přejí čtenářům radostné Vánoce a vše nejlepší v roce 2013.

P.F. 2013

Zastupitelstvo, Úřad MČ a redakční rada Kunratického zpravodaje
přejí čtenářům radostné Vánoce a vše nejlepší v roce 2013.

Zastupitelstvo, Úřad MČ a redakční rada Kunratického zpravodaje
přejí čtenářům radostné Vánoce a vše nejlepší v roce 2013.

P.F. 2013P.F. 2013

Vá� 
- pomoc senior└m a nejen jim

Nemají na Vás Va!i blízcí Las, jste sami a nemáte 

se na koho obrátit?

Nabízíme Vám jednorázové Li dlouhodobé 

zaji!t[ní kvalitních slu"eb spoleLenského 

charakteru.

Mezi na!e slu"by patギí:

� doprovod k lékaギi, na úギady, ke kadeギníkovi atd.

� konverzace, pギedLítání (mo"no v AJ, NJ)

� odvoz a doprovod mimo Prahu

(do lázní, na výlety apod.)

� procházky

� pギíprava a realizace oslav (rodinné oslavy,  

zaji!t[ní obLerstvení, dárk└, kv[tin apod.)

� aktivity dle individuálních potギeb

� pギi pou"ití osob. automobilu úLtujeme 9 KL/km

1 osoba 1 hod. 159,-

2 hod. 259,-

3 hod. 299,-

4 hod. 399,-

5 a více hod.                  89,-/hod.

24 hod.             1 999,-

Nabízíme profesionální a lidský pギístup.

Jsme tu pro Vás. Vyzkou!ejte na!e slu"by#

Kontaktujte nás:

Tel.: +420 608 55 30 80

E-mail: majakvestari@email.cz

Pギi první náv!t[v[ SLEVA 10 %.

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


