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Vážení tená i,
vstoupili jsme do 

roku 2014, který 
bude bezpochyby 
velmi rušný, ale-
spo  pokud jde 
o události souvise-
jící s politikou. Sle-
dovali jsme velice 
dlouhé sestavová-
ní a jmenování vlády R, ekají nás volby 
do Parlamentu EU a komunální volby na 
pražskou radnici i na radnice obcí a m st-
ských ástí. Rovn ž se bude obm ovat jed-
na t etina senátu, ale to se našeho volebního 
obvodu v tomto roce týkat nebude.

Priority Kunratic v roce 2014
Pro M  výše uvedené znamená, že je 

v letošním roce poslední šance uskute nit 
n které zám ry deklarované v Programovém 
prohlášení Zastupitelstva M  Praha-Kunra-
tice na období 2010 2014 schváleném v t-
šinou len  našeho zastupitelstva. Hlavní 
investi ní priority M  pro rok 2014, zdravot-
ní st edisko, opravu komunikací a rozší ení 
ZŠ popisuje ve svém p ísp vku podrobn ji 
Ing. Alin ová. Z p ísp vku z eteln  vyplývá, 
že jsme programové prohlášení formulovali 
za podstatn  jiné politické situace, než v jaké 
se Hl. m. Praha i M  nyní nachází, p esto se 
však snažíme prohlášení v nejpodstatn jších 
bodech plnit.

Krom  již zmín ných zám r  chceme 
uspo ádat nové výb rové ízení na zhotovi-
tele chodníku v ulici U Rakovky, protože ani 
Þ rma, která se umístila ve výb rovém ízení 
na tuto stavbu koncem roku 2012 na druhém 
míst , nepodepsala v lo ském roce smlouvu 
o dílo a nezahájila stavební práce. 

Pozornost chceme letos v novat také 
h bitovu, kde je t eba opravit krom  ás-
ti zdi spadlé p i povodni v ervnu 2013 
i omítku na zbylé ásti zdi a také pomník 
padlým ve 2. sv tové válce. S opravou 
spadlé ásti zdi vy káváme na výsledek 
naší žádosti o p ísp vek z Fondu solidarity 
EU, který bychom se m li dozv d t nejd í-
ve v dubnu.

Dalším problémem, který chceme v letoš-
ním roce ešit, je zemní vlhkost vzlínající 
v n kolika starších objektech ve vlastnic-
tví M . Jedná se nap . o služebnu m stské 
policie, budovu hasi ské zbrojnice a . p. 24 
v Gol ov  ulici (Klub senior , Rodinné cen-
trum a knihovna).

Je také nutné p ipravovat instalaci signali-
za ního za ízení do ulice K Verneráku, které 
by m lo sloužit k zabezpe ení dodržování 
povolené rychlosti projížd jících automobi-
l . Toto ešení vzešlo z jednání s Hygienic-
kou stanicí hl. m. Prahy, která na základ  
požadavku n kolika ob an  provedla v ulici 
m ení hluku, jak jsme vás již informovali 
d íve. Podrobn ji se uvedené zám ry obje-
ví v návrhu rozpo tu, který je zve ejn n na 
ú ední desce a poté bude projednán zastupi-
telstvem. 

Kunratická výročí
A ím je letošní rok významný pro Kun-

ratice z hlediska historického? V prvé ad  
bychom si m li p ipomenout smutné sté 
výro í za átku 1. sv tové války, která i pro 
Kunratice znamenala adu osobních tragé-
dií. Jak si m žeme p e íst v nedávno vyda-
né knize Kunratice v b hu asu, ze zhruba 
1200 obyvatel tehdejších Kunratic zem elo 
na následky války, z stalo nezv stných 43 
voják . Mnoho dalších osob bylo zran -
no a trp lo nouzí. P i této p íležitosti vítám 
nabídku našeho místního pana fará e, Patera 
Benedikta Hudemy, aby se farnost a m stská 
ást spojily a uspo ádaly spole nou vzpo-

mínkovou akci.
Podstatn  p íjemn jší kulatá výro í slaví 

letos hned n kolik místních sportovních klu-
b :

● 120 let trvání slaví TJ Sokol Kunratice. 
Ustavující sch ze se konala 16. prosince 
1894, zakládajících len  bylo 39 a prvním 
starostou byl zvolen pan Václav Šimá ek.

● P ed 90 lety (1924) byla založena TJ 
Slovan Kunratice (nyní SK Slovan Kunrati-
ce), prvním p edsedou klubu byl zvolen pan 
Karel Jäger. O deset let pozd ji zahájilo in-
nost první žákovské družstvo.

● 1974, tedy p ed 40 lety, byl založen teni-
sový oddíl TJ Slovan Kunratice, nyní Tennis 
Golf Club Kunratice. O 10 let pozd ji byl 20. 
kv tna 1984 slavnostn  otev en tenisový are-
ál v zámeckém parku.

Mén  významná, ale p esto zajímavá jsou 
i následující výro í: 

● p ed 280 lety (1734) byla ukon ena 
výstavba barokní zámecké zahrady,

● 1754, t. j. p ed 260 lety, navštívila Kunra-
tice císa ovna Marie Terezie, která p ijela do 

ech na vojenské manévry,
● v roce 1894 se konal 1. hasi ský bál. 

Letošní, p ipravovaný na 22. b ezna se tedy 
bude konat po 120 letech od bálu prvního, 

● p ed 110 lety (v r. 1904) byl do obce 
Kunratice u Prahy zaveden telefon,

● o deset let pozd ji (1914), tedy p ed 100 
lety, byl rozší en p vodní h bitov a 16. srpna 
1924 z ízena márnice,

● p ed 90 lety byl proveden první zápis do 
kunratické kroniky. 

Změny územního plánu 
– podněty právnických 

a fyzických osob
V šestém ísle KZ lo ského roku jsem 

psala o tom, že Hl. m. Praha vyhlásilo ter-
mín pro sb r podn t  pro zm ny stávajícího 
územního plánu Prahy, a to ke 30. listopa-
du 2013, a že M  této p íležitosti v n koli-
ka p ípadech využila a o zm ny požádala. 
K danému termínu dorazilo cca 20 podn t  
právnických a fyzických osob, které vesm s 
požadují zm nu z nezastavitelného území na 
zastavitelné. M stská ást všechny uvedené 
podn ty v ádném termínu postoupila Magis-
trátu hl. m. Prahy a p i prosincovém zasedání 
zastupitelstva k nim zaujala stanovisko. P i 
projednávání podn t  se ídila jedinou zása-
dou, a to, jestli je podn t v souladu s Úvodní 
rozvahou o rozvoji M , t. j. s p edstavou M  
o novém, tzv. Metropolitním plánu hl. m. 
Prahy. Vzhledem k tomu, že v sou asné dob  
zastupitelstvo M  nepo ítá se stavebním 
rozvojem M , byla naprostá v tšina podn t  
posouzena záporn . Výjimku tvo í jen n ko-
lik málo zm n, které byly již v uplynulých 
letech, za jiných podmínek, posouzeny m st-
skou ástí kladn . 

Za velmi d ležitou považuji informaci, že 
Magistrát hl. m. Prahy nebude na základ  
vydaného judikátu nadále projednávat úpra-
vy stávajícího územního plánu. K žádostem 
tohoto typu bude p istupováno jako k žádos-
tem o zm ny, p ípadn  bude stanoven jiný 
zp sob vy izování. 

Pražské stavební předpisy 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Pra-

hy (d íve Útvar rozvoje hl. m. Prahy) byl 
pov en Hl. m. Prahou zpracováním návrhu 
novelizace vyhlášky . 26/1999 Sb. hl. m. 

Slovo starostky

1984 byl dokončen nový areál nynějšího Tennis Golf Clubu (foto Ing. Zeman).
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Slovo zastupitelů
Prahy, která v sou asné dob  stanoví obecné 
technické požadavky na výstavbu pro území 
hlavního m sta. Po rešerši stávající vyhlášky 
institut namísto novelizace stávající vyhláš-
ky p ipravil návrh nového na ízení, kterým 
se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v Hl. 
m. Praze, s novým názvem Pražské stavební 
p edpisy. Text Pražských stavebních p edpi-
s  v etn  d vodové zprávy je k dispozici ke 
stažení na Portálu územního plánování hl. m. 
Prahy (www.uppraha.cz/psp). Od 18. ledna   
do 18. února prob hlo ve ejné p ipomínkové 
ízení k uvedenému návrhu, které bohužel 

nebylo p edem oznámeno, takže jsme jej 
z asových d vod  nemohli v KZ p edem 
ohlásit. Jelikož M  plánuje zasedání zastu-
pitelstva k tomuto bodu až po uzáv rce KZ, 
budeme vás moci seznámit s p ipomínkami 
M  k návrhu Pražských stavebních p edpis  
až v p íštím ísle KZ.

 Na záv r bych ráda uvedla dv  pod ková-
ní. Zaprvé bych cht la pod kovat spole nos-
ti S. O .S. Dekorace za již tradi n  krásnou 
váno ní výzdobu centra Kunratic. Protože 
letošní po así v období Vánoc bylo zcela 
nestandardní, byla práv  váno ní výzdoba 
to jediné, co nám Vánoce p ipomínalo. Mé 
další pod kování pat í Ing. Zemanovi, býva-
lému kroniká i Kunratic, za poskytnutí pod-
klad  k odstavci Kunratická výro í. 

 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Proměny Kunratic
po roce 1989

Nejd ležit jší pro 
rozvoj m stské ásti 
jsou Þ nan ní zdroje. 
Vlastní zdroje Kunra-
tic jsou velmi omeze-
né, proto je m stská 
ást tém  zcela závis-

lá na dotacích Hl. m. 
Prahy. Po roce 1989 
a zejména v letech 
2002 2012 Hl. m. Praha vy lenilo pro Kun-
ratice pom rn  velké Þ nan ní prost edky, 
takže byla zrekonstruována hlavní komuni-
ka ní sí  a n které p ilehlé ulice. Dále byla 
vybudována splašková kanalizace a m stská 
ást byla plynoÞ kována.
Mezi novodobé významné investice pat í 

rekonstrukce a dostavba mate ské a základ-
ní školy v etn  sportovní haly, rekonstruk-
ce a dostavba radnice, rekonstrukce . p. 34 
na Kostelním nám stí na služebnu m stské 
policie, výstavba objektu Chrán né byty pro 
seniory v ulici K Zeleným domk m, rekon-
strukce a dostavba hasi ské zbrojnice v Bo e-
tínské ulici, modernizace a rozší ení fotbalo-
vého areálu, rekonstrukce ásti zámeckého 
parku, která je ve správ  kunratické radnice, 
výstavba n kolika zcela nových d tských h i-
š , revitalizace rybníka Ohrada, rekonstrukce 
hospodá ských budov kunratického zámku 
a koupališt  u rybníka Šeberák. V Gol ov  
ulici v . p. 24 vznikl po rekonstrukci a p dní 
vestavb  víceú elový d m, kde našly umíst -

ní místní knihovna, místní klub senior , klu-
bovna skautského oddílu a rodinné centrum. 
Až na rekonstrukci radnice a hospodá ských 
budov kunratického zámku poskytlo Þ nan ní 
prost edky na všechny uvedené investice Hl. 
m. Praha s menšinovou spoluú astí m stské 
ásti. Celkov  Þ nan ní prost edky vložené 

do výše uvedených investi ních akcí inily 
v letech 2002 2012 cca jednu miliardu pade-
sát milion  korun (v této ástce nejsou zahr-
nuty b žné výdaje na provoz m stské ásti 
a menší opravy). P ipo teme-li k této sum  
hodnotu pozemk  ve výši cca 150 milion  
korun, které Hl. m. Praha v tomto období 
sv ila M stské ásti Praha-Kunratice do 
správy, lze íci, že se Hl. m. Praha chovala do 
roku 2012 ke Kunraticím opravdu mate sky.

S p íchodem ekonomické recese koncem 
minulého desetiletí zeslábl p ítok pen z na 
investice z hlavního m sta. S nástupem nové 
politické garnitury v roce 2013 se jeho tok 
zcela zastavil. M stská ást Praha-Kunratice 
obdržela od Hl .m. Prahy pouze ástku 2400 
korun na každého trvale p ihlášeného obyva-
tele (p íjem Hl. m. Prahy ze státního rozpo -
tu iní bezmála 30 tisíc korun na osobu), což 
sta í pouze na b žný provoz bez investic. 

Proto jsme p istoupili k erpání Þ nan ních 
prost edk , které M  Praha-Kunratice získa-
la z vedlejší hospodá ské innosti (zejména 
pronájmy pozemk ) a z prodeje pozemk  
a nemovitostí (privatizace dvanácti byt ) 
v letech 2002 2013 a které jsme šet ili pro 
zlé asy, které zcela evidentn  nastaly. Sta-
novili jsme si priority investic pro r. 2014. 

Mezi nejv tší pat í oprava povrchu n kte-
rých komunikací, rekonstrukce bývalého 
gymnázia Altis . p. 57 na zdravotní st edisko 
a dostavba dvou t íd základní školy.

Komunikace
Staré sliby Hl. m. Prahy, že po vybudová-

ní sítí (vodovodní sí , deš ová a splašková 
kanalizace, plynoÞ kace) bude neprodlen  
následovat i rekonstrukce povrch  komuni-
kací v Kunraticích, byly novou politickou 
reprezentací m sta odsunuty do nedohled-
na. V návrhu rozpo tu Hl. m. Prahy pro r. 
2014 není vy len na ani jedna koruna ani na 
rekonstrukci ulice K Zeleným domk m, na 
kterou již existuje stavební povolení, i když 
nám stek primátora Hl. m. Prahy Ing. Ji í 
Nouza ješt  24. zá í r. 2013 ve svém dopise 
psal: „Vzhledem k tomu, že Odbor m stské-
ho investora MHMP si je v dom d ležitosti 
komunikace K Zeleným domk m pro oby-
vatele Kunratic, byl požadavek na p id lení 
Þ nan ních prost edk  do návrhu rozpo tu Hl. 
m. Prahy na uvedenou akci zapracován.“

Proto bylo rozhodnuto, že budou vybrány 
ty komunikace, kde není plánována výstav-
ba deš ové kanalizace a p eložky sítí (takové 
investice jsou mimo Þ nan ní možnosti M  
Praha-Kunratice, protože dosahují náklad 
v desítkách milion  korun) a které jsou 
významné svou polohou, a ty budou opraveny 
v rámci Þ nan ních možností M  Praha-Kun-
ratice takovým zp sobem, aby jejich povrch 
vydržel v dobrém stavu alespo  15 20 let. To 
se bohužel netýká ulic K Zeleným domk m, 

Náměstí prezidenta Masaryka a část Kunratic v roce 1983 (foto Robert Koblih).
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Zastupitelstvo–Úřad MČ

Slovo zastupitelů
Gol ovy a Volarské, které by si opravu velmi 
zasloužily, ale jich se práv  týkají p eložky 
sítí a výstavba deš ové kanalizace.

První etapu jsme zahájili v roce 2013. Jako 
zcela nejhorší byla vyhodnocena Ješt dská 
ulice, kterou využívají p edevším návšt vníci 
pošty. Mezi dalšími komunikacemi ur enými 
k oprav  byly vytipovány ulice, které využí-
vají návšt vníci fotbalového areálu na Vim-
perském nám stí a ást ulice D bolínské od 
ulice K Šeberáku po ulici Bo etínskou. Záro-
ve  byla opravena ást Lišovické od ulice 
K Šeberáku po Netolickou. Celková cena za 
opravu t chto komunikací byla 6 660 438,- 
K  v etn  DPH (da  z p idané hodnoty).

V sou asné dob  vybíráme s projektanty 
další komunikace pro druhou etapu oprav 
p ibližn  ve stejné cenové relaci jako v roce 
2013. Vyšší investici do komunikací nám 
naše Þ nan ní rezervy neumož ují. 

Zdravotní středisko
Jak jsme vás již v minulých íslech KZ 

informovali, dlouhodob  p ipravujeme 
rekonstrukci staré školy . p. 57 u rybníka 
Ohrada na zdravotní st edisko jako náhradu 
za zdravotní st edisko v ulici K Zeleným 
domk m, které vlastník objektu poliklinika 
Spo ilov plánuje zcela zrušit k 31. prosinci 
2014. V . p. 57 budou ordinace praktické-
ho léka e, pediatra, stomatologa, gynekologa 
a lékárna. Využití jedné volné ordinace ješt  
neznáme. Na podzim lo ského roku jsme zís-
kali stavební povolení a vyhlásili výb rové 
ízení na dodavatele realizace rekonstrukce. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o „nadlimitní“ 
ízení, neoslovili jsme nap ímo žádné Þ rmy, 

aby nám podaly nabídky, ale celé výb rové 
ízení zadali odborné Þ rm , která výb rové 

ízení provedla dle platných zákon . Firmy se 
do výb rového ízení mohly p ihlásit samy, 
na základ  zve ejn ní zakázky na ve ejném 
portálu. 

Do sout že se p ihlásilo šest Þ rem. Vybrá-
na byla spole nost Fitaz s. r. o., která nabídla 
nejlepší podmínky na zhotovení rekonstruk-
ce. Zárove  tato spole nost nabídla i nej-
nižší cenu, t.j. 22 915 528,- K  v etn  DPH. 
Smlouva o dílo byla podepsána 9. ledna 
2014. V nabídce navržená doba realizace iní 
304 dní, takže je reálné, že nové zdravotní 
st edisko by mohlo za ít fungovat do konce 
tohoto roku.

Dostavba dvou tříd
v ZŠ Kunratice

Již n kolik let upozor ujeme Hl. m. Prahu, 
že p es náš nesouhlas povolilo zahuš ovat 
území ur ená k zastav ní pro bydlení, aniž 
zajistilo pro nové obyvatele dostate nou kapa-
citu školských za ízení. Nejsložit jší je situa-
ce v základní škole, kde pot ebujeme otev ít 
ty i první t ídy pro školní rok 2014/2015, 

abychom uspokojili všechny žáky s trvalým 
pobytem v naší m stské ásti.

 Stávající kapacita umož uje otev ení pou-
ze t í t íd. Proto jsme již v roce 2011 za ali 
p ipravovat projekt na dostavbu základní 
školy. Dostavba je plánována ve t ech eta-
pách. V letošním roce chceme realizovat prv-
ní etapu, která spo ívá v nástavb  dvou t íd 
nad spojovacím kr kem spojujícím sportovní 
halu s hlavní chodbou. Je to nejlevn jší mož-
ná varianta (odhadovaná cena cca 10 mili-
on  K ), kdy není t eba budovat schodišt  
a zasahovat do vnit ních sítí, protože nové 
t ídy budou napojeny na stávající rozvody. 
V sou asné dob  jednáme s Hl. m. Prahou 

o Þ nan ní podpo e tohoto projektu a hledáme 
další alternativní zp soby zajišt ní Þ nan ních 
prost edk , aby od zá í mohly nastoupit ty i 
nové t ídy prv á k . Hl. m. Praha v letošním 
roce vy lenila 200 mil. korun na investice do 
školství pro m stské ásti, a tak s nap tím 
o ekáváme, zda nás podpo í.

 Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky

Rezignace na funkci
Vážení spoluob a-

né, milí p átelé, po 
dlouhém a náro ném 
zvažování jsem se 
rozhodl odstoupit ze 
své funkce zastupitele 
zvoleného v komu-
nálních volbách roku 
2010 na kandidátce 
TOP 09. D vody jsou 
ist  prozaické, nikoliv politické, v mém p í-

pad  ist  osobní. Má momentální pracovní 
vytíženost, nejmén  do letošních podzim-
ních komunálních voleb, která k mé profesi 
bohužel pat í, zap í inila, že nejsem schopen 
zodpov dn  vykonávat funkci zastupitele 
tak, abych nemusel mít vý itky ze své nep í-
tomnosti na jednáních zastupitelstva ani v i 
koleg m z radnice, ani, a to p edevším, v i 
vám, ob an m Kunratic, kte í jste mi dali 
sv j hlas a d v ru. Dle litery zákona bude 
mým nástupcem do doby ádných komu-
nálních voleb pan Luboš Rosík, p edseda 
ob anského sdružení Pro Kunratice.

D kuji vám za pochopení a p eji vám 
úsp šný a klidný rok 2014. M j formální 
odchod z funkce neznamená, že p estanu být 
názorov  inný v kunratické komunální poli-
tice. Martin Preiss

25. zasedání 11. 12. 2013
(Uvádíme pouze vybraná usnesení Zastu-

pitelstva, podrobn jší informace na www.
praha-kunratice.cz.)

Zastupitelstvo schvaluje

● zm nu rozpo tu . 21, zvýšení o neinves-
ti ní dotaci HMP 194,40 tis. K  pro Základní 
školu na integraci žák  (mzdové náklady asi-
stent  pedagoga),

● zm nu rozpo tu . 22, zvýšení o neinves-
ti ní dotaci 99,50 tis. K  z rozpo tu Minis-
terstva vnitra G  Hasi ského záchranného 
Sboru pro JSDH,

● pravidla hospoda ení v období rozpo to-
vého provizoria na rok 2014, 

● úplatný p evod pozemkové parcely . 
1507 o vým e 566 m², druh pozemku trva-
lý travní porost, a pozemkové parcely parc. 
. 1528 o vým e 1167 m², druh pozemku 

zahrada, zapsán na LV 1812 v k. ú. Kunrati-
ce, za cenu 7 800 tis. K  (z toho za pozemek 
parc. . 1507 ástku 6 100 tis. K  a za poze-
mek parc. . 1528 ástku 1 700 tis K ). 

 Redakce

Poplatek ze psů
Upozor ujeme majitele ps , aby nezapo-

mn li na v asné zaplacení místního poplat-
ku ze ps . Splatnost ro ního poplatku pro 
chovatele, kte í bydlí v rodinném dom , 
a pro p íjemce d chodu je bez vym ení do 
31. b ezna každého b žného roku. Popla-
tek pro chovatele žijící v bytových domech 
je splatný za I. pololetí do 31. b ezna a za 
II. pololetí do 31. srpna. Poplatek lze platit 
v hotovosti na Ú adu M  Praha Kunratice, 
I. patro, bankovním p evodem na íslo ú tu 
2000690389/0800 nebo složenkou typu A. 

Informace o výši poplatku, variabilním 
symbolu, nebo složenku obdržíte na ÚM  
Praha Kunratice K Libuši 7, telefonicky 
2441 02215 nebo na e-mailové adrese: krej-
cova@praha-kunratice.cz. Dana Krej ová

Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemové kontejnery (VOK) na 

odpad budou v prvním pololetí 2014 p i-
staveny v termínech a asech uvedených 
v tabulce. Kontejnery budou p istavovány 
v odpoledních hodinách po dobu ty  hodin. 

Sou ástí p istavení je obsluha, která koordi-
nuje ukládání odpad  tak, aby se maximáln  
využil objem kontejneru. P ípadné dotazy na 
tel: 606 925 797 nebo e-mailu meztekova@
praha-kunratice.cz.  Bc. Ivana Mezteková

Datum Místo

  5. března J dská (u pošty)

  5. března Zelené údolí

26. března  Ješ dská (u pošty)

26. března  Flora (u kotelny)

16. dubna  Je dská (u pošty)

16. dubna Zelené údolí

  7. května  Je dská (u pošty)

  7. května  Flora (u kotelny)

28. května   (u pošty)

28. května Zelené údolí 

18. června   (u pošty)

18. června Flora (u kotelny)

Čas přistavení kontejnerů vždy
mezi 14-18 hodinou.



Zápis dětí do MŠ Kunratice 
pro školní rok 2014/15

Stejn  jako v posledních letech o e-
káváme p i zápisech d tí do MŠ Kun-
ratice pro školní rok 2014 2015 velký 
nápor zájemc  o p ijetí. Z údaj  matriky 
Prahy 4 známe po et kunratických d tí 
narozených do 31. srpna 2011 (85 d tí), 
tento údaj ale zcela nevypovídá o skute -
ném po tu d tí bydlících v Kunraticích, 
zejména v rozvojových ástech, jako je 
lokalita Na Lhotech.

 P i odhadu cca 20 odklad  prv á k , 
budeme moci do MŠ Kunratice p ijmout 
cca 60 d tí s trvalým bydlišt m v Kunra-
ticích. D ti budou stejn  jako v minulých 
letech p ijímány na základ  takzvaných 
pozitivních kritérií (viz tabulka). P ihláš-
ky se vydávají dne 5. a 6. b ezna od 13 
do 17 hodin v budov  Mate ské školy 
Kunratice, P edškolní 880, 148 00 Praha 
4-Kunratice. Vypln né p ihlášky rodi e 
odevzdají 19. a 20. b ezna op t od 13 do 
17 hodin editelce MŠ. Zárove  je možné 
dohodnout s editelkou MŠ paní Miladou 
Filipovou individuální prohlídku školy 
na telefonu  244 911 551 a 734 246 826.

MŠ Kunratice nabízí výchovn  vzd -
lávací program pro d ti Zelená školka, 
kulturní a sportovní akce, výuku anglic-
kého jazyka pro p edškolní a mladší d ti, 
hru na zobcovou ß étnu pro p edškolní 
d ti, keramický a tane ní kroužek, výlety 
a exkurze, školku v p írod . 

Rodi e obdrží u zápisu registra ní íslo 
svého dít te. Na seznamu nebude zve ej-
n no jméno dít te, ale registra ní íslo. 
Rodi e p edloží p i zápisu ob anský pr -
kaz. Dne 16. dubna bude v MŠ zve ejn n 
seznam registra ních ísel p ijatých d tí. 
Vyhodnocování podle uvedených krité-
rií prob hne dvoukolov . V prvním kole 
budou hodnoceny d ti narozené do 31. 
srpna 2011. D ti narozené po tomto datu 
budou hodnocené ve druhém kole teprve 
v p ípad , že nebudou obsazena všechna 
volná místa. 

Vzhledem k tomu, že o ekáváme velký 
zájem o p ijetí do MŠ Kunratice, s vypsá-
ním t etího kola pro d ti s trvalým byd-
lišt m mimo Kunratice nepo ítáme. Nao-
pak bychom byli rádi, kdyby se po ty d tí 
ve t ídách dostaly na standardní úrove , 

tj. po et 24 d tí ve t íd . MŠ Kunratice 
má od z izovatele (M  Praha-Kunratice) 
povolenou maximální možnou výjimku, 
tj. 28 d tí v každé t íd . Tato skute nost 
samoz ejm  snižuje komfort jak d tí, tak 
i školního personálu. Na druhou stranu 
se tak snažíme vyjít vst íc co nejv tšímu 
po tu kunratických rodin.

 Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky

Párová výuka
v ZŠ Kunratice

Párová výuka (týmová výuka) je práce 
dvou a více vyu ujících, kte í spole n  
p ipravují, vedou a vyhodnocují výuku 
pro stejnou skupinu u ících se ve stejném 
ase. Pokud výuka dokáže reagovat na 

žákovy jedine né pot eby, každý žák se 
m že u it a být ve škole úsp šný. Poznat 
každého žáka tak, aby bylo možné pláno-
vat a realizovat výuku podle jeho pot eb, 
je snazší tehdy, když se na tom podílejí 
dv  osoby. Pokud se o pozorování d tí 
mohou pod lit dv  osoby, budou mít více 
užite ných poznatk  než osoba jedna. Ve 
dvou lze snáze využívat dalších nástroj , 
které jediný u itel ve t íd  m že používat 
jen v omezené mí e.

Pároví u itelé musejí být otev ení 
a ß exibilní. Musí mít odhodlání pomoct 
každému žákovi a musejí sdílet p esv d-
ení, že každý žák se m že u it. U itelé 

v páru si musejí být blízcí stylem výu-
ky a navzájem se respektovat. Podn t 
k týmovému u ení by m l vzejít z t ch, 
kdo by m li spolu u it. Cílem párové 
výuky není dobrá spolupráce mezi ob -
ma u iteli, ta je podmínkou. Cílem je co 
nejvíce pomoci zlepšit výsledky každé-
ho žáka. Je proto t eba, aby výuka m la 
jasné vzd lávací cíle. Tento typ výuky 
probíhá i v ZŠ Kunratice. Jak ji hodnotí 
lov k nejpovolan jší, maminka žáka?
„V rámci Dne otev ených dve í jsem 

navštívila výuku u svých d tí. Shodou 
okolností byl zárove  dnem, kdy se kona-
la párová výuka v naší t íd , a tak jsem 
mohla zažít párového u itele v pr b hu 
hodiny matematiky. Musím íct, že m  
velice mile p ekvapila symbióza mezi 
t ídní u itelkou a párovým pedagogem. 
Výuka matematiky profesora Hejného 
Nakladatelství Fraus je zábavná a u í 
velice hravou formou, ale na druhou 
stranu je pot eba, aby d ti m ly mož-
nost si v ci vyzkoušet. K tomuto bohužel 
nep ispívá velké množství d tí ve t ídách. 
Je tedy velice p ínosné, že aspo  p i n k-
terých hodinách mají u itelé možnost si 
práci rozd lit s párovým u itelem.

Na za átku hodiny nebyl jeden ze žák  
ádn  p ipraven, a tak mu párová u i-

telka nenápadn  pomohla, aby nedošlo 
k narušení výuky celé t ídy. V pr b hu 
hodiny se m l d lat návrh jevišt . Když 
už n kte í žáci vyráb ní jevišt  dokon-
ovali, byla jedna paní u itelka p i-

pravena k p ezkoušení žák  z násobk  
4, zatímco druhá pomáhala t m, kte í 
výtvor ješt  dokon ený nem li. Vyzkou-
šení žáci pak plynule p echázeli k dob-
rovolným úkol m, které zde byly po t íd  
p ipraveny. Tímto došlo k tomu, že žáci, 
kte í pot ebují více asu na vytvo ení 
díla, nem li pocit, že by zdržovali celý 
kolektiv. Rychlejší d ti zase m ly mož-
nost další práce, a tak nikdo nevyrušo-
val, nezlobil. Když si vybavím, co dnes 
d ti b hem jedné hodiny stihly a že byly 
i p ezkoušené, je naprosto jasné, že bez 
druhé kvaliÞ kované osoby by toto nebylo 
reálné. Paním u itelkám bych pop ála, 
aby jim vydržela chu , s jakou k výuce 
p istupují, mnoho osobních i profesních 
úsp ch  a více hodin s párovým pedago-
gem.“  (my) 
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Školství, společenská rubrika

KRITÉRIA:
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 31.8.2009) 5 let 3

Věk dítěte (nar. do 31.8.2010) 4 roky 2

Věk dítěte (zápisují se děti nar. do 31.8.2011) 3 roky 1

Opakované podání žádosti v MŠ Kunratice v roce 2013 1

Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje sourozenec dítěte 2

Individuální situace dítěte zdravotní a sociální situace rodiny 2

individuální situace dítěte ZŠ Kunratice navštěvuje sourozenec dítěte 1

ÚMČ Praha-Kunratice

K Libuši 7

Telefon 244 102 214,
fax 244 913 900

E-mail: info@praha-kunratice.cz

www.praha-kunratice.cz.

Pod kování za blahop ání 
k významnému životnímu jubileu 
zasílají paní Mgr. Jana Fro ková, 
Eva Grögerová, Marie Hašla-
rová, Marie Hezinová, Anna 
Hluši ková, Marie Kova íková, 
Olga Mašatová, Jitka Narovco-
vá, Marie Zárubová a pánové Ji í 
Balouš, Jaroslav Daní ek, Lud-
vík Jurkech a Josef Kratochvíl.
 Redakce

T íkrálová sbírka se 
letos uskute nila již po tr-
nácté. Nashromážd né pro-
st edky pomáhají nemocným, 
postiženým, senior m, mat-
kám s d tmi v tísni a dalším 
pot ebným. Letos se v celé 
kunratické farnosti vybralo 
33 324 K . 29 928 K  v Kun-

raticích a 3966 K  v Hrn í ích. D kujeme všem 
dárc m i koledník m. Farní rada
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Sport

Kunratický fl orbal
Mladí fl orbalisté ve Švédsku
Rok 2014 zahájilo n kolik mladých hrá-
 FBC Start98 Kunratice odjezdem na 

nejv tší sv tový ß orbalový turnaj Gothia 
Innebandy Cup. Prvního ledna odpoledne 
vyrazil náš tým, složený z jednoho mladší-
ho a osmi starších žák  a dvou dorostenc , 
hájit eské barvy v kategorii trnáctiletých 
B14. Další dva hrá i z juniorské katego-
rie doplnili tým Vosy Praha. Na švédském 
prestižním turnaji hrálo i mnoho jiných es-
kých družstev nebo  eská republika zde 
bývá tradi n  zastoupena v ádu mnoha set 
ú astník . Letošního turnaje se zú astnilo 
na 10 tisíc hrá  z p ti stát , kte í b hem 
ty  dn  odehráli 1135 zápas . Daleká ces-

ta autobusem a trajektem prob hla bez pro-
blém , o ubytování a stravu se v Göteborgu 
postarala jedna z místních základních škol, 
vzdálená asi 15 min. tramvají od v tšiny 
sportovních hal.

Do kategorie B14 bylo p ihlášeno 54 
družstev rozd lených do 14 skupin. To 
kunratické bylo postaveno na pevném 
základ  ost ílených hrá , ú astník  lo -
ského turnaje v jiném švédském m st  
Falunu, dopln né o n kolik nová k . 
Tým vedli zkušení trené i Jan Svoboda 
a Michal Pla ek. 

První zápas proti švédskému Varla IBK 
jsme prohráli ned raznou st elbou  0:1. 
Druhý den ale hrá i dospali únavu z dlou-
hé namáhavé cesty a mušku zlepšili. Dva 
švédské týmy Palmstandes IK a Orlog-

sstadens smetli 5:0 a 7:1 a  umístili se 
druzí ve skupin . ekalo je  play-off „A“. 
Prvním soupe em byl vít zný švédský tým 
z druhé skupiny, Ale IBF, kterého zdolali 
t sným výsledkem 4:3. Bohužel nám tur-
najový výsledkový „pavouk“ postavil do 
cesty eský tým, a tak následoval brat-
rovražedný souboj s dlouholetým riva-
lem Vosy Praha FBK, kterému naši borci 
podlehli 2:4. Tím pro n  cesta za Gothia 
Cupem skon ila. Umístili se ale i tak na 
výborném d leném 9 16. míst  z 54 
ú astník . Po celou dobu pobytu je dopro-
vázel jejich fanklub zastoupený n kterými 
z rodinných p íslušník . Pro hrá e to byl 
nezapomenutelný zážitek. T ší se již na 
další výzvy, které pro n  ß orbal p ipraví.

 Jan Kerzel, Jana Pla ková

Výroční valná hromada 
V sobotu 25. ledna 2014 se od 14 hod 

uskute nila v HZ (hasi ská zbrojnice) 
Výro ní valná hromada kunratického 
Sboru dobrovolných hasi  (SDH). Zase-
dání p edcházelo slavnostní položení v n-
ce u pomníku padlých legioná  a vojín  
u kostela sv. Jakuba Staršího. Jedná se 
o obnovení tradice z období první republi-
ky, kdy vždy v den Výro ní valné hroma-
dy kunrati tí dobrovolní hasi i spolu se 

zástupci Podp rného a vzd lávacího spol-
ku echoslovan kladli v nec k pomníku.

 V pr b hu jednání Výro ní valné hro-
mady byly p edneseny zprávy starosty 
sboru, referenta prevence, vedoucího 
kolektivu mládeže, velitele jednotky, veli-
tele lezecké skupiny, hospodá e a p edse-
dy revizní rady o innosti a hospoda ení 
SDH i JSDH (výjezdová jednotka) za 
uplynulý rok 2013. Stru n  shr me in-
nost SDH a výjezdové jednotky (JSDH).

V roce 2013 m lo SDH 99 len , výjez-

dová jednotka 16 len , z toho jednu ženu. 
Výjezdová jednotka zasahovala u 68 udá-
lostí (8 požár , 7 technických zásah , 32 
p ípad  odstran ní nebezpe ných strom  
a 21 zásah  p i povodních). Podrobnosti 
o innosti výjezdové jednotky p i povod-
ních již byly uvedeny ve slov  starostky 
v KZ . 3/2013. Mimo uvedené zásahy se 
SDH a JSDH aktivn  podílela na akcích 
pro ve ejnost, kde zajiš ovala nejen 
požární ochranu (Divadlo v parku apod.) 
a formou ukázek techniky reprezentovala 

Horní řada zleva: trenér Jan Svoboda, Martin Zíka, Jan Kerzel, Liridon Alija, Vojtěch Novák, Dominik Meixner,
Lukáš Kučera, Tomáš Ngo. Dolní řada zleva: kapitán Vojtěch Plaček, Jakub Kerzel, brankář Patrik Zítka, Martin Mašín, 

trenér Michal Plaček (foto Jan Kerzel).

Hasiči Kunratice
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Hasiči Kunratice

jak sbor, tak náro né hasi ské emeslo. 
Zde pat í mimo jiné vyzdvihnout skupinu 
lezc , která provád la nap . odstra ová-
ní v tví ve vysokých korunách strom , 
záchranu osob z výšek apod.

Ke každodenní innosti JSDH pat í 
údržba výstroje a techniky. V lo ském 

roce byla modernizována cisternová st í-
ka ka Tatra (CAS 32), upravena st echa 
na dopravním automobilu Ford Tran-
sit tak, aby se na ní mohl bezpe n  p e-
vážet nový hasi ský lun, opraven motor 
automobilového žeb íku IFA (AZ30) 
a zrekonstruována p enosná motorová 

st íka ka (PS 12). Lo ský rok vyvrcholil 
velkolepou oslavou 120. výro í založení 
SDH Kunratice. Podrobnosti z této akce 
již byly popsány v KZ 3/2013.

lenové SDH i JSDH Praha-Kunratice 
(na základ  podepsané dohody mezi M  
Praha-Kunratice a SDH Praha-Kunratice 
ze dne 27. 4. 2013 jsou lenové JSDH 
zárove  leny SDH) myslí i na budouc-
nost, a tak již v roce 2010 op tovn  po 
mnoha letech založili družstvo mladých 
hasi , které se do sou asné doby úsp šn  
rozrostlo. 

Všichni po ítají s tím, že až tito mladí 
hasi i dosp jí a projdou ádným a pot eb-
ným výcvikem, nastoupí k výjezdové 
jednotce. Valnou hromadu našich hasi  
p ijelo podpo it n kolik okolních i vzdá-
lených sbor , se kterými naši hasi i dlou-
hodob  spolupracují a provád jí vým nu 
informací a ú astní se na spole ných zása-
zích a cvi eních. Byl zde i zástupce M st-
ského sdružení hasi  hl. m. Prahy, který 
našim hasi m za celoro ní práci v roce 
2013 pod koval.  

Valné hromady se rovn ž zú astnil veli-
tel Hasi ského sboru 11 (jedná se o pro-
fesionální hasi e), který sídlí v nejnov jší 
a nejmodern jší hasi ské zbrojnici Hl. m. 
Prahy v ulici Generála Šišky v Mod a-
nech.

Na záv r mi dovolte pod kovat všem 
len m SDH Kunratice za jejich ob ta-

vou, bezplatnou pomoc ve ejnosti, pop át 
jim hodn  úsp ch  a jednotce co nejmén  
zásah  v letošním roce. Informace o sboru 
na www.sdh-kunratice.cz.

 Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky

Římskokatolická farnost Kunratice

Ještě jednou o kaštanu

Velký „kaštan“, asi 150 let starý (Jírovec 
ma al-Aesculus hippocastanum), zdárn  
pokácený kunratickými hasi i v listopa-
du minulého roku tak vykoná ješt  jednu 
službu. Skon í v krbu velkého sálu Naza-
retu. Praskající d evo a teplo dovede b hem 
setkávání farník , mládeže nebo d tí nastolit 
slavnostní atmosféru. Také nebude zanedba-
telná úspora energie pro vytáp ní. Jenomže 
k tomu, aby se tak stalo, je t eba poražený 
kaštan na ezaný na velké špalky s úcty-
hodným pr m rem 100 x 120 cm u pa ezu 
naporcovat na  polena a poskládat ke zdi far-
ní zahrady k nezbytnému proschnutí… Což 
není ani snadné, ani rychlé.

T i sobotní dopoledne v lednu a únoru 
se této innosti v novali farníci i farnice 
p im eného v ku a pat i né fyzické síly. 
Motorové pily, sekery a elektrický št pko-
va  v šikovných rukou p isp li k vytvo ení 
polínek požadovaných rozm r . Dvouko-
lák posloužil k jejich p eprav  od kostela 
k zahradní zdi fary, kde zase další ruce sklá-
dali d evo do pat i né „fazony“.

Mnohým se m že zdát, že zabývat se 
jedním kaštanem ve t ech íslech našeho 
asopisu je pon kud p ehnané. Nejedná se 

v bec o strom, ale o všechny ty, kte í v no-
vali ve svém volném ase zna né úsilí spo-
jené s odstran ním již nebezpe ného obra. 

Pracovali, jak s oblibou íká Pater Hrach, za 
vatikánskou m nu Zapla  pánb h. Po ítá-
me je na desítky. Další desítky návšt vník  
Nazaretu od d tí po vážené seniory následn  
využijí jejich úsilí p i r zných p átelských 
setkáních u praskajícího krbu.  (my)

Nadělat polínka nebývá vždy jednoduché (foto my).

Obnovení prvorepublikové kunratické hasičské tradice, kladení věnce 
k pomníku padlým v 1. světové válce (foto Hasiči Kunratice).



Nynější Tvrz Kunratice, zima 2005. V přízemí budovy vpravo bývala pěstírna žampionů (Ing. ezá ).

Radnice zima 2006 (foto my).

Ještědská ulice říjen 2013 
(foto P. Hilmarová)

Ulice K Verneráku, červen 
2006 (Ing. Alinčová).



Kunratické proměny

Ještědská ulice únor 2014 
(foto P. Hilmarová).

Náměstí prezidenta Masaryka 
březen 2005 (foto my).

Náměstí prezidenta Masaryka 
dnes (foto P. Hilmarová).
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Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

Čtvrtek 12.
a úterý 17. prosince

Vánoční pohádka
12. prosince 2013 uspo ádali u ite-

lé s d tmi MŠ Zem koule pro sousedy  
seniory v Dom  s chrán nými byty v ulici 
K Zeleným domk m p edstavení Váno ní 
pohádka. Spole enská místnost praskala ve 
švech. D ti zjistily, že Ježíšek nejen p ináší 
p kné dárky jim, ale také ony mohou obda-
rovat druhého krásným zážitkem. Všechny 
obyvatele domu p edstavení moc pot šilo.

Stejné p edstavení se konalo 17. prosince 
v kostele svatého Jakuba Staršího v Kunrati-
cích pro rodi e d tí a p átel MŠ Zem koule. 
Pohádka, kterou napsala Alena Riegerová 
na motivy povídky Bruna Ferrera a k níž 
hudbu složil Stanislav Chudoba, pojednává 
o narození Ježíška a zví átkách, která o n j 
cht jí pe ovat. T icet dva d tí ze Zem koule 
p edstavovalo jednotlivá zví átka a zpívalo 
své party. Do nádherného kunratického kos-
tela se pohádka velmi hodila, p edstavení 
vytvo ilo slavnostní atmosféru. D kujeme 
Pateru Benediktu Hudemovi, že nám zde 
umožnil pohádku zahrát. Eliška Zemanová

Sobota 28. prosince
Cimbálová muzika v kostele

Sobotní odpoledne 28. prosince v den 
Svátku svatých Mlá átek betlémských 

jsme se v kostele svatého Jakuba Staršího 
v Kunraticích setkali již pot etí se zno-
jemskou Cimbálovou muzikou Antonína 
Stehlíka.

Koledy v úpravách pro cimbálovou 
muziku jsou opravdu velmi p sobivé 
nebo  cimbál jim dodává nádhernou 
atmosféru. Soubor letos uvedl jednu nov  
objevenou koledu ze Znojma, kterou p i-
dal již ke svém osv d enému repertoáru, 
jako jsou Slyšel jsem novinu radostnú, Co 
to znamená, Vinšujem vám št stí zdraví, 
Št drej ve er nastal, Copak je to nového, 
Vylet la sojka, Kdo to tady trúbí a mnoha 
dalším. 

Hudba umožnila všem p ítomným spo-
lu s nádhernou výzdobou a duchovním 
prostorem kostela zamyslet se nad význa-
mem váno ního asu pro život každého 
z nás, jeho blízkých a všech ostatních. 
Lidová kultura obsažená v koledách vele-
bících zrození malého Ježíška pat í mezi 
náš významný p ínos úsp šné židovsko-
k es anské civilizaci, jejíž jsme nedílnou 
a významnou sou ástí.  (my)

Neděle 12. ledna 2014
Koncert Kůrovců 

Váno ní as kon í vždy v ned li po 
6. lednu, Svátku Zjevení Pán , lidov  
zvaném T í Král . Na úplný záv r váno -
ní doby se konal v ned li 12. ledna 2014 

v kunratickém kostele tradi ní koncert 
sboru K rovc  a jejich host . P vec-
kého sboru pod vedením Patera Hra-
cha a Komorního sboru Libuše Sokola 
Libuš.

Sbor Patera Hracha zazpíval koledy 
eských i zahrani ních autor  jako Vítej 

nám, Jezu Kriste a Chtíc abys spal od 
Adama Michny z Otradovic, Stille nacht 
(Tichá noc) Františka Xavera Grubera 
nebo chorál Adeste Fideles. Zazpíval též 
skladbu Pastores Františka Xavera Brixi-
ho a záv r ze slavné eské mše váno ní 
Jakuba Jana Ryby Hej Mist e.

Komorní sbor Libuše pod vedením paní 
Jany Kan rové p ednesl plnému kostelu 
moravskou koledu Co to znamená, es-
kou V p lno ní hodinu, francouzskou 
O vánocích zpívám, anglickou Dobrý 
král Václav a další. Hostitelský soubor 
K rovci zazpíval koledu Jaromíra Hruš-
ky Všechno sp chá ku Betlému nebo 
moravskou Byla cesta, byla ušlapaná. 
P edstavil i novou nad ji, mladého var-
haníka Tobiáše Tarcalu. 

Všichni ú inkující samoz ejm  vystou-
pili ve svém volném ase bez nároku na 
jakýkoliv p ísp vek. Tak jim farníci p ed 
koncertem alespo  doma napekli a p i-
pravili drobné pohošt ní. Hlavním orga-
nizátorem koncertu byl pan Ing. Tomáš 

ervinka.  (my)

Kulturní a společenské akce – pozvánka

Sobota 1. března
Masopustní průvod

Popele ní st eda p ipadá v roce 2014 
na den 5. b ezna, a tak se bude v sobotu 
1. b ezna konat na záv r masopustu již 
poosmé novodobý pr vod masek po Kun-
raticích. Kdo se chce zú astnit od za át-

ku, nech  se dostaví na devátou hodinu 
k sokolovn . Nejlépe ve vhodné masce. 
Pokud ale p ijdete pozd ji, nevadí. M že 
se kdykoliv p ipojit. Rozverné masky p -
jdou od sokolovny Úhlavskou, Soboláko-
vou, Velenickou p es Nám stí prezidenta 
Masaryka ke kunratické radnici a zp t po 
hlavní k sokolovn . Pr vod bude trvat 

asi do jedenácté hodiny. A pokud pr vod 
neuvidíte, ur it  jej nep eslechnete.

Hospodá i a hospodyn  nech  nape ou 
sladkosti, nakrájejí maso a p ipraví pat-
i né nápoje pro hladové a žíznivé masky 

s doprovodem. Redakce

Sobota 22. března
Hasičský bál

Jako každý rok bychom vás rádi pozva-
li na tradi ní hasi ský bál, který se bude 
konat 22. b ezna od 20 hod (sál bude zp í-
stupn n od 19 hod) v sokolovn , K Šebe-
ráku 161/16. K tanci a poslechu bude hrát 
hudební skupina Rošáda. Vstup na hasi -
ský bál je možný pouze ve spole enském 
od vu. Prostor velkého sálu je neku ácký. 
Vstupenky lze i tentokrát rezervovat na 
e-mailové adrese ples@sdh-kunratice.cz 
nebo na míst  konání plesu.

 Hasi i Kunratice 

Sobota 26. dubna
35. Otvírání studánek

Letošní Otvírání studánek v Kunra-
tickém lese se koná v sobotu 27. dubna. 
Zahájení je ve 13 hodin na obvyklém 
shromaždišti ú astník  za kostelem sva-
tého Jakuba Staršího v Kunraticích. P ed 
zahájením je tradi ní prohlídka kostela od 
12³º hod. TJ Sokol Kunratice
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Novinky a zajímavosti

Myslivost v Kunraticích
„Hluboké lesy, s klidem vzrušeným jen 

loveckým rohem nebo houkáním sovy.“ Cyril 
Merhout tak za íná svou knihu z roku 1912 

tení o Novém hrad  a Kunraticích a popi-
suje místní lesy využívané již alespo  od 
14. století k lovu. Dobré podmínky pro život 
zv e byly také jedním z d vod , pro  nechal 
vybudovat za átkem 15. století nejslavn jší 
kunratický milovník lovu král Václav IV. 
sv j Nový hrad u Kunratic. Cyril Merhout 
toto období popisuje takto: „Nový hrad se 
stal brzy i d jišt m politickým a když vším tím 
byl král unaven, pohlédl z otev eného okna 
na svoje krásné lesy, které dole hluboko pod 
hradem nabízely rozkošnou kratochvíli výb -
rem své bohaté zv e.“ Roku 1530 v zápisu 
o vlastnictví Kunratic pro Václava Zimu 
z Novosedel si král Ferdinad I. sice ponechá-
vá k užívání louky, ...a což se les v dotý e, 
t ch nemá Václav Zima nic prodávati, než 
má v nich zajíce honiti a ptáky lapati.

Za panství Gol  prožívají po roce 1721 
Kunratice rozkv t. Panský písa  kolem roku 
1750 zaznamenává: „Zajíc  pak a koroptví 
bez nedostatku a kdyby se to dob e observí-
rovalo a na to zvláštní z etel byl, mohli by se 
i bažanti p ivésti a rozmnožiti.“ Písa  dále 
uvádí, že „kolem hradu bylo velmi mnoho 
srn a bylo by jich více, kdyby se paseky d la-
ly a mýta nechala zr sti.“ 

Pravd podobn  po roce 1801, kdy Kunra-
tice vlastnil rod Korb  byla založena bažant-
nice, ohrani ený lesík ur ený k chovu bažan-
t . První bažantnice se za ínají v echách 
objevovat již od 11. století. Kunratická je 
vyzna ena na historické map  z roku 1841. 
Musela vzniknout mezi rokem 1750, kdy si 
jí tolik panský písa  p ál a letopo tem uve-
deným na map . Její tvar a rozloha se tém  
shoduje s mapou z roku 2008. Na staré map  
je obklopena poli a na nové již zástavbou. 
Dva památné duby letní v dnešní Bažantnici 
(v prodloužení Lišovické ulice a u m stku) 
jsou staré p ibližn  150 200 let a pat í prav-
d podobn  k p vodním.

P esko me do 40. let 20. století. Kroniká  
Mysliveckého sdružení Šeberov, pod které 
nyní kunrati tí myslivci pat í, pan ing. Milan 
Egner, vypráví: „Honitba v Kunraticích 
byla d íve sou ástí velkostatku, pat ícímu 
do roku 1945 Ing. Karlu Korbovi. V posled-
ních letech vlastnictví byla ízena lesmist-
rem Heinrichem Ludwigem. Bylo zde dost 
zv e a dobré úlovky poskytovala hlavn  
bažantnice, kde se ro n  st ílelo pr m rn  
400 bažant . 80 zajíc  a 80 divokých krá-
lík . Po roce 1945 provozovala zdejší mys-
livost Honební spole nost Tet ev, složená 
p edevším z kunratických myslivc . P edse-
dou byl pan Beran, poštovní zam stnanec, 
mysliveckým jednatelem pan Šimá ek, ez-
ník a jednatelem pan Banseth. leny páno-
vé Burian, elikovský, Kabelka, Kahoun, 
Klíma, Mašek, Sk ivan, Smolík, Rudolský, 
Zavadil a další. Roku 1949 se leny stávají 
Miloslav umpelík a Ing. Rudolf Egner. 18. 
a 19. zá í téhož roku nap íklad konal spolek 
Tet ev hon na koroptve.

Spolek Tet ev zaniká roku 1951 a podle 
nového zákona o myslivosti . 225/47 Sb. 
je p i místním JZD (Jednotné zem d lské 
družstvo) utvo ena Lidová myslivecká spo-
le nost. Jejími leny se stali pánové Bra-
bec, p edseda, Bohata, elikovský, Hrubý, 

Ing. Egner, Mašek, Reizenthaler a další. Po 
roce 1955 dochází k další reorganizaci mys-
livosti a název místní myslivecké spole nosti 
je LMS Racek Kunratice. P edsedou se stá-
vá pan Bed ich Reizentaler (bývalý majitel 
a pozd ji vedoucí kunratické cukrárny na 
nám stí), jednatelem Ing. Rudolf Egner 
a leny pánové Josef a Timek Brabcovi, Vác-
lav a Miloslav umpelíkovi, Junek, Kubela, 
Mina ík, Premauer, Šebek a další. Sch ze 
a poslední le e se konaly v dnes již zaniklé 
restauraci U Šebk  v ulici K Verneráku. 26. 
kv tna vydal MNV (Místní národní výbor) 
v Kunraticích u Prahy doporu ení spole -
nosti Racek k zapojení kunratického lesa do 
revíru myslivecké spole nosti s od vodn -
ním, že myslivecká spole nost Kablo Hos-
tiva , které les doposud náležel, se o zv  
v lese málo stará. 

V letech innosti LMS Racek se na katastru 
Kunratic ro n  pr m rn  lovilo 150 korop-
tví, 80 bažant  a 120 zajíc . Také se prová-
d l odchyt živých zajíc  pomocí sítí. LMS 
Racek zanikl 31. prosince 1962 nebo  díky 
pokra ující výstavb  v Kunraticích již honit-
ba nem la zákonem p edepsanou vým ru 
500 ha. Honební pozemky byly rozd leny 
do honiteb MS (Myslivecká spole nost) 
Chodov, Hrn í e a Písnice, do kterých se 
rozd lili i lenové zaniklé LMS Racek Kun-
ratice. Myslivecké sdružení Hrn í e zahájilo 
innost 1. ledna 1963 p evzetím n kterých 

zaniklých sdružení tehdejšího okresu Pra-
ha-západ s vým rou honebních plochy 1547 
ha. Do sdružení vstoupila ada kunratických 
myslivc . Pánové Miloslav, Václav a Jaro-
slav umpelíkové, elikovský, Egnerové 
Rudolf st., Rudolf ml. a Milan, Junek, p s-
titel r ží Machá ek, Mann, Mina ík, Pipek, 
Premauer, Šebek a další. Sdružení ukon ilo 
innost roku 1982.
1. ledna 1983 byla další reorganizace 

myslivosti. Vzniká MS Jesenice s vým rou 
honební plochy 1990 ha, ve kterém zastávali 
p ední funkce kunrati tí myslivci. P edsedou 
je Jan Pipek, hospodá em Miloslav umpe-
lík a jednatelem Ing. Rudolf Egner st. in-
nost MS Jesenice byla ukon ena 27. b ezna 
1993 a vzniká MS Šeberov, které pracuje 

Bažantnice na mapě z roku 1841 obklopena poli.

Bažantnice na mapě z roku 2008 uprostřed zástavby.
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dodnes. Honitba sou asných myslivc  zasa-
huje do katastr  M  Kunratice, M  Šebe-
rov a Pr honic v etn  Pr honického parku 
a má rozlohu 793 ha. Z celkového po tu 26 
len  sdružení je 12 z Kunratic. P edsedou 

je pan Václav Machá ek st. Do lo ského 
roku vykonával funkci mysliveckého hospo-
dá e pan Miloslav umpelík.“

Myslivecky žít neznamená jen nosit zele-
ný klobouk, pušku p es rameno. Je t eba 
pe ovat po celý rok o zv , v zim  p ikrmo-
vat. Jednu z inností p iblížil tená m Kun-
ratický zpravodaj v ísle 4/2001 v rozhovo-
ru s dnešním p edsedou panem Václavem 
Machá kem. Vyjímáme: „V dob  sn šky 
kachen (Anas platyrhynchos) vybírají kun-
rati tí myslivci mezi Kunraticemi a Šebero-
vem vejce z ohrožených hnízd. V domácích 
líhních se za ty i týdny vylíhnou malé kach-
ni ky, které pak myslivci doma odchovají 
a po p ti týdnech vypustí do rybníka. Na 
jednoho myslivce p ipadne asi 80 kus .“

Pokud se podíváte na p íjmení n kterých 
len  jako umpelík, Egner nebo Machá-
ek, zjistíte, že se tyto rodiny myslivosti 

v Kunraticích v nují minimáln  po dv  
generace. Myslivci po ádají slavné plesy 
v Kunraticích i okolí, kdy v bohatých tom-
bolách nechyb jí ani zajíci i bažanti. Kdo 
vyhraje bažanta nebo zajíce, má pozd ji as-
to starost, jak že se má vlastn  správn  stáh-
nout zajíc nebo oškubat bažant. Myslivc m 
nejen z Kunratic se postupn  da í obnovovat 
tradice a zvyky spojené s lovem a myslivos-
tí. Vedle starých tradic vznikají i nové. Loni 
v listopadu se konala v kunratickém kostele 
sv. Jakuba Staršího díky spolupráci Mysli-
veckého sdružení Sv tice a farnosti Kun-
ratice již druhá mše svatá k poct  svatého 
Huberta, patrona myslivc .

Bohužel dnes je Kunratický les a Bažant-
nice spíše etn  navšt vovaným parkem 
s voln  pobíhajícími psy. To zajíc m, bažan-
t m a srn í zv i moc nesv d í, a tak se st -
hují jinam. Les i Bažantnice jsou obklopeny 
zástavbou. Nebude dlouho trvat a poslední 
vhodné plochy zmizí úpln .  (my)

Klub seniorů v roce 2013

Uplynulý rok 2013 byl v Klubu senior  
v Praze-Kunraticích op t bohatý na innost. 
Pé í klubu bylo uspo ádáno dvanáct akcí, 
z nichž je t eba uvést vlastiv dný zájezd 
do ervené Lhoty, Chýnova a Tábora, 
p ednášku Jany Kvá ové o novém ob an-
ském zákoníku, besedy s MUDr. Borkovou 
o správné výživ  a o kování, oslava MDŽ 
(Mezinárodní den žen). Následovaly p ed-
náška Kunratická výro í zakon ená na 3 
a besedy na téma Jak znáte Kunratice, dopl-
n nou dokumenty nebo o nové knize Kunra-
tice v b hu asu. K uct ní památky padlých 
v kv tnových dnech roku 1945 se konal na 
místním h bitov  pietní akt. V p edváno ní 
dob  se uskute nilo posezení len  s funk-
cioná i Ústavu sociálních služeb Prahy 4 
a M  Praha-Kunratice. Pé í Ústavu sociál-

ních služeb (USS) Praha 4 vyslechli leno-
vé klubu p ednášky prof. Linharta na téma 

ernomo ské pláže, Mnichov a Norimberk, 
Praha známá i neznámá a Ing. Hrdli ky Bílá 
hora. N kte í lenové klubu navšt vovali 
také akce USS po ádané v jeho areálu nebo 
koncerty a divadelní p edstavení v Praze 
díky pé i tohoto ústavu.

Zú ast ovali jsme se také akcí po áda-
ných kunratickou radnicí. Dne matek, Dne 
senior , koncertu violoncellisty Mgr. Stra-
šila, houslisty Mgr. epického nebo p ed-
nášek na témata Vánoce a pováno ní obdo-
bí PhDr. Vav incové a Aleny a Jaroslava 
Klempí ových Od grónských Eskymák  až 
do Kunratic. Nechyb li jsme ani na výstav  
hub a ji inek nebo u váno ního aranžování 
kv tin. lenové klubu jsou vd ni také za 
to, že jim M  Praha-Kunratice umožnilo 
ú astnit se díky doprav  n kterých len  
až na místo slavnostního otev ení mostu 
a opravených z ícenin Nového hradu spoje-
ného s p edstavením nové knihy Kunratice 
v b hu asu ve ejnosti.

Záv rem chci pod kovat vedoucím pra-
covník m M  Praha-Kunratice a USS Praha 
4, paní MUDr. Borkové a paní Jan  Kvá o-
vé a všem len m klubu, kte í se jakýmko-
liv zp sobem podíleli na naši úsp šné práci 
v roce 2013. Rovn ž rádi p ivítáme nové 
leny Klubu senior .
 Ing. Zden k Zeman, vedoucí klubu

Jak vytvořit útulný domov

P ímo na hranicích Kunratic a Vestce ve 
Víde ské ulici, po pravé stran  p ed výjez-
dem na Pražský okruh v blízkosti místa 
nazývaném U Studánky, se nachází pro-
sklená hranatá budova s italským nápisem 
Casamoderna. Název je složen ze dvou ital-
ských slov casa a moderna ( ti káza modér-
na). Jak je v p ekládání nápisu do barvité 
eštiny obvyklé, lze použít n kolik význa-

m . Moderní d m, moderní domov, moder-
ní obydlí. Protože je zvykem Kunratického 
zpravodaje napsat o nov  inzerující Þ rm  
trochu více, využil jsem pozvání s cílem 
dozv d t se n co více než to, co m že p i-
nést strohý inzerát. O innosti Þ rmy hovo í 
paní Pavlína Rampachová-Valdová, desig-
nérka: „Spole nost Casamoderna vznikla 
propojením mnohaletých zkušeností v oblas-
tech italského designu interiér , výroby aty-
pických interiér  a montáží podlahových 
krytin. Na ploše našeho 250 metrového 
showroomu zákazníci najdou italské sedací 
soupravy prestižních zna ek. Silným pilí em 
naší nabídky je výroba interiér  na míru jak 
bytových, tak komer ních sesterské Þ rmy 
JSJ Šesták-interiéry, která má za sebou 23 
let trvání. 

Poradíme s výb rem podlahy zam íme, 
položíme, vyrobíme typické i atypické prvky, 
navrhneme dopl ky, dekora ní látky, tapety, 
sladíme celek. Ve Vašem interiéru obsáh-
neme celých 360°. Zkrátka interiér na klí , 
od podlahy, se vším všudy, ušitý na míru 

vašim p edstavám i vaší „kapse“ tak, aby 
byl váš domov praktický a útulný. P itom 
však respektujeme váš názor, vaše pot eby 
i p ání. Naše poradenství získává reálnou 
p edstavu ve vymodelování interiérového 
konceptu. V dnešní dob  3D návrhy pat í 
do standardní nabídky a zákazník má aspo  
možnost si návrh prohlédnout v souvislos-
tech ješt  p ed realizací a tím se vyhnout 
zbyte ným chybám. Pokud návrh realizuje-
me, provádíme i stavební dohled, aby bylo 
vše provedeno tak, jak se pat í. Neznamená 
to však, že není možné u nás využít jen díl-
ích služeb, jako zakoupit samostatn  t eba 

jen sedací soupravu, krásnou d ev nou i 
laminátovou podlahu nebo pracovní st l 
vyrobený na míru do ur itého prostoru.“ 
Další podrobnosti na www.casamoderna.cz.
 (my)

Hostince v Kunraticích (8/3) 
Lokál U Zavadilů 

Lokál oslavil koncem ledna první naroze-
niny. Vede si na rozdíl od svého krátce p so-
bícího p edch dce mnohem lépe a protože 
je jakákoliv místní hospoda st edem zájmu 
všeho obyvatelstva, zeptali jsme se pana 
Marka Zákona, jednoho ze spolumajitel  
Lokálu, na první rok p sobení: „Do Kun-
ratic se nám poda ilo zapadnout. Máme již 
svoje štamgasty a t ší nás, že si k nám zvyk-
li chodit na pe liv  ošet ené pivo a erstv  
nava ené jídlo nejen místní. Na p ání vám 
tady i p ipravíme jakékoliv vaše oblíbené 
jídlo, sta í dát v as v d t dop edu. P es 
poledne se va í expres jídla, hotovky. Ta se 
dostávají k hostovi do p ti minut od objed-
nání. asto d íve než pití. V cen  expres 
jídel, která se pohybuje okolo stokoruny, 
je polévka. Snažíme se, aby v denní nabíd-
ce byla klasická omá ka, guláš a pe en . 
N kolikrát týdn  za azujeme vnit nosti, mle-
té maso a sladké jídlo.“ 

Šéfkucha  Jan Martínek dodává: „Jíd-
la va íme z erstvých surovin a troufáme 
si tvrdit, že jsou kvalitní jako doma. Jsme 
zam eni na klasickou podobu eské kuchy-
n . Va íme s máslem, sádlem a smetanou, 
ovšem v takové mí e, aby se dala jíst naše 
jídla denn .“ 

Pilí em každé hospody je samoz ej-
m  pivo. Pan Lukáš Svoboda, mistr sv ta 
v epování piva, je za kvalitu piva zodpo-
v dný nejen v Kunraticích, ale i v celé síti 
Lokál . „Samoz ejmostí, na kterou si již 
hosté všech našich Lokál  zvykli, je pe liv  
ošet ené pivo. Do sklenic k hostovi putuje 
z tank  a od vý epu nejkratší možnou ces-
tou. Zakládáme si i na tom, jak je naserví-
rované.“

Záv rem pan Marek Zákon ješt  dodává: 
„Záleží nám na tom, aby se naše hospoda 
stala sou ástí Kunratic. Loni jsme p isp li 
místnímu Sokolu na organizaci Kunratické-
ho dne d tí a postarali se i o ob erstvení na 
80. ro níku Velké kunratické.“ 

 Šárka Hamanová



 13 Kunratický zpravodaj 1/2014

Historie

Pozdrav
z kunratického zámku

Sb ratelství je získávání ur itého druhu 
p edm t , pop ípad  i zážitk  s nimi spo-
jených a jejich uchovávání ve sbírce. Sbírá 
se všechno možné i nemožné, existují r zné 
sb ratelské obory. V tšina kvalitních sbírek 
se stala základem pro vznik profesionál-
ních muzeí. Díky sb ratel m nebo i t m, co 
uchovávají pouze jednotlivé fotograÞ e nebo 
dokumenty se m žeme asto i v našem aso-
pise seznámit s minulostí. Nebo také s dávno 
zapomenutými p íb hy.

Jedním ze sb ratelských obor  je Þ lokar-
tie, sbírání pohlednic. Docela slušnou sbírku 
vlastní manželé Ivan a Hana Benešovi z Kun-
ratic v po tu p ibližn  55 tisíc kus . Jak se 
v tom vyznají? Vysv tluje pan Ivan Beneš:

„Pohlednice jsou rozd leny podle r zných 
témat. Cizina, echy, kv tiny, Velikonoce, 
Vánoce, betlémy, obrazy a ješt  mnohých 
dalších. Jsou uloženy bu to v albech obou-
strann  zasunuté v plastových kapsách, aby 
se mohly hezky prohlížet nebo podle abecedy 
ve velkém po ada i s t iceti šuplíky po 1500 
kusech. Vlastníme také pohlednice v r zných 
nestandardních rozm rech. Kulaté, velké 
nebo naopak malé i všelijak tvarované. 
N kolik nám t  je úzce specializovaných 
jako nap íklad pohledy pocházející z Kunra-
tic. D ležité jsou i p íb hy nebo prostá sd le-
ní ze zadních stran. A jelikož bývají opat eny 
i známkami a razítky, mají význam i pro sb -
ratele z jiných obor .“

Jeden z p íb h  vám m žeme nabídnout. 
íslo 6/2012 Kunratického zpravodaje p i-

neslo lánek O ztrát  mého rodišt  od syna 
posledního barona Korba, Alexandra Korba-

Weideheima. V jedné ásti popisuje internaci 
rodiny v kv tnu 1945: „...dohromady jsme 
byli ty i d ti, matka a sedmdesátiletá teta. 
Zaslechl jsem, že správce zem d lského pod-
niku v Pr honicích hledá n jaké osoby pro 
práci na ep  a svozu úrody. Po domluv  nás 
správce vzal v etn  tety s sebou. Naše sedm-
desátiletá teta už nebyla takovýchto prací 
schopna, a tak z stávala doma a d lala prak-
ticky domácí služku.“

Kdo byla zmi ovaná teta? Vypráví paní 
Hana Benešová: „Koupila jsem docela 
oby ejný pohled manželovi k narozeninám. 
Kunratický zámek. Pro sb ratele nemá 
významnou cenu. Ale tato pohlednice, kte-
rou napsala v listopadu 1901 paní, možná 
sle na Marietta Battaglia (1875 1946), už 
kouzlo a význam má. Posílá pozdrav svému 
p íteli, známému nebo milému Ing. Mayerovi 
na zámek do Tažovic, malé vesni ky v okrese 
Strakonice.

Marietta Battaglia (1875 1946) jezdila 
do Kunratic velice asto, byla totiž p íbuzná 
barona Korba z Weidenheimu. Kdysi dávno 
vysílali v rádiu po ad A léta b ží, vážení a já 
zaslechla rozhovor s paní baronkou Blankou 
Battaglia (1911–2005). Jméno Battaglia jsem 
p ece již n kde vid la, nebo slyšela. Proto m  
povídání upoutalo. Moje babi ka paní St íš-
ková byla kdysi školnice v kunratické škole 
a po vyhnání rodiny barona Korba ze zámku 
v roce 1945 jí byly dány „nepot ebné zámec-
ké papíry a písemnosti“ na spálení do školy, 
do kotelny. Babi ce bylo líto dvou tlustých 
knih, a tak je uložila doma na p du. 

Jednoho dne jsem si v nich za ala listovat 
a zjistila, že jsou to knihy návšt v a telegra-
m  ze zámku od roku 1913 do 1945. A tam 
bylo to zajímavé jméno Battaglia, tam se 

podpisovala rodina Battagli , malá Blanka 
a její bratr Christian a teta Marietta. A tak 
jsem napsala do Bratronic na zámek. Paní 
baronka Blanka, celá nadšená, odepsa-
la. P ála si, aby se tyto jediné dochované 
p edm ty dostaly zp t k majitel m, kte í žijí 
ve Vídni. Což se také stalo. Tento drobný 
nález byl pro n  velké p ekvapení. A jak byli 
Battagliové p íbuzní s kunratickými Korby 
z Weidenheimu? Babi ka Blanky z Bratronic 
Henriette (1832–1897) byla dvakrát vdaná. 
Z prvního manželství m la dceru Carolu Enis 
a ta se vdala za Ludwiga Korba z Weidenhe-
imu. Z druhého s atku m la naši pisatelku 
pohlednice Mariettu a syna Quida Battaglia 
(1873 1962), otce zmi ované Blanky z Bra-
tronic. Její bratr Christian (1914–1992) byl 
náš významný cyklista, paní Blanka jezdila 
na kole také. Spisovatel Ota Pavel o nich na-
psal povídku Baroni na kolech, i když podle 
paní baronky trochu smyšlenou nebo  ne vše 
byla úpln  pravda.“ Korbova teta Marietta 
Battaglia zem ela v Praze v roce 1946.  

Na obrázku vidíte oby ejnou pohlednici, 
kterou poslala roku 1901 šestadvacetiletá 
Marietta svému p íteli, známému, milému… 
A my víme, kdo byla ta sedmdesátiletá teta, 
o které se zmi uje Alexander Korb-Weiden-
heim.  (my)

Dokumenty
z běžného života (3)

Pozvánka na sm nu na pomoc ma ar-
skému lidu v Kunraticích z listopadu se 
vztahuje k událostem z roku 1956. OÞ ciál-
n  se o nich u nás mluvilo tak, jak je uve-
deno na pozvánce na brigádu. Vše ale bylo 
jinak. Teror, násilné zavád ní družstevnictví 
a absurdní zásahy do ekonomiky p ivedly 

Pozdrav ze 2. listopadu 1901 (sbírka pohlednic manželů Benešových).
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Advokátní kancelář Mgr. Julie Pítrová, 
nově se sídlem v Kunraticích

Komplexní právní služby 
v oblasti nemovitostí: 

prodej, nájem, vyklizení, 
poradenství družstvům a SVJ

Rodinné právo: 
rozvody, úprava výchovy dětí

Vymáhání pohledávek, 
náhrady škody 

Poskytování právních služeb 
podnikatelům, zakládání obchodních 

společností, tvorba smluvní 
dokumentace, likvidace

Zastoupení v řízení před soudy 
v civilních a trestních kauzách, 

zastoupení před orgány státní správy 
včetně řízení o přestupcích apod.

Konzultace k novému občanskému 
zákoníku.

Kontakt: 
Kudeříkové 1103/11a, Praha 4

+420 216 216 477
+420 604 898 123

e-mail: pitrova@akpitrova.cz

Advokátka
JUDr. Eva Brown

právo občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, 

byty, nemovitosti, úschovy

Tel: 603 835 609

www.advocate-brown.eu

Agentura MADLENKA
Specialista na úklid domácností

Zajistíme pravidelný i jednorázový úklid spolehlivou hospodyní. 

Milé dámy, také se Vám krabatí elo p i p edstav  jarního úklidu? 

Milí pánové, nebyli byste rad ji, kdyby se partnerka v novala Vám 

místo vysava i a prachovce? Pak si najm te na úklid odborníky 

a v nujte se rad ji sami sob  a svým blízkým!

Hledám pečovatele

nebo pečovatelku ke staršímu pánovi.

Dvě až tři návštěvy denně, běžná péče.

Bydlí nedaleko centra Kunratic.

Odměna dle dohody.

Prosím volejte na 602 288 357

Inzerce

Telefon: 604 894 469
info@agenturamadlenka.cz

WWW.AGENTURAMADLENKA.CZ

Do 15. 3. 2014 sleva 5%

na první pravidelný úklid!!!

Uklidíme rychle, spolehliv

a za ceny více než p íznivé!

Ma arsko b hem sedmileté komunistické 
moci k úpadku. Na popravištích i v kriminá-
lech skon ily tisíce lidí.

23. íjna 1956 se ma arská spole nost 
vzbou ila. tvrtého listopadu ale vjelo do 
Ma arska, zvlášt   do Budapešti, dva tisíce 
sov tských tank  podporovaných p chotou 
a letectvem.  V Budapešti i v jiných m s-
tech se odehrávaly zu ivé boje. V každé ulici 
byla série barikád, každý d m se zm nil na 
pevnost. Protikomunistické povstání utopila 
sov tská armáda v krvi. Jako osmiletý chla-
pec se boj  se svým otcem zú astnil i popu-
lární ma arský herec György Cserhalmi, 
u nás známý z Þ lmu Želary, ve kterém po 
boku Ani Geislerové ztvárnil druhou hlavní 
roli. „Nikdo se Rus m necht l vzdát. Když 
na barikád  padli dosp lí, tak nastoupily 
d ti. Naše barikáda stála v horní ásti ulice. 
Když nastalo krátké p ím í uprost ed boje, 
vzali jsme nádoby s vazelínou a tou jsme 
mazali dlažební kostky. Tanky po takto upra-
vené dlažb  nemohly vyjet nahoru. Barikádu 
jsme bránili n kolik dní, ale vojenské p esile 
jsme nemohli vzdorovat. N kterým chlap-
c m se poda ilo uprchnout. Ti, které Rusové 
zajali, byli postaveni p ed soud a komunis-
tickou justicí byli odsouzeni k smrti. Protože 
nebyli plnoletí, internovali je do speciálních 
lágr . Popraveni byli v okamžiku, kdy se 
dožili osmnácti let.“

V bojích padlo více než t i tisíce Ma ar , 
šestnáct tisíc bylo zran no. Dv  st  tisíc lidí 
uprchlo do emigrace. Po rozdrcení povstání 
mnohonásobnou vojenskou p esilou za ala 
na území Ma arska nová vlna teroru, který 
pod ochranou sov tských vojsk rozpoutala 
vláda Jánose Kádára. 400 lidí bylo popra-
veno, stovky p edevším mladých lidí byly 
deportovány do SSSR (Svaz sov tských 

socialistických republik) a mnoho zajatc  
bez rozsudku ihned popraveno. 

23. íjna 1989, v den výro í povstání, 
vyhlásil slavnostn  ma arský prezident 
Mátyás Sz rös svobodnou Ma arskou 
republiku. Za necelý m síc se do kalo 
i eskoslovensko. Ma arské povstání bylo 
tehdy i nad jí pro nás, ale sympatie se nikdo 
neodvážil vyjád it na ve ejnosti.  (my)
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"Do naší práce
 vkládáme srdce"

K Zeleným domkům 176, Kunratice
www.mszemekoule.cz,  420 724 339 280

Přijďte se k nám kdykoliv podívat a strávit

s dětmi a učiteli příjemné dopoledne

Pro školáky máme otevřen

pondělní odpolední

anglický klub

Zeměkoule otevřela své brány 
dětem od září 2013 v nové budově

Zeměkoule otevřela své brány 
dětem od září 2013 v nové budově

it

emné dopoledne

řen

--

Soukromá 
základní škola

v ulici K Zeleným domkům 178, Kunratice

zs-compass@zs-compass.cz

 420 778 017 838

www.zs-compass.cz

Otevírá v září 2014
1. stupeň základní školy

Otevírá v září 2014
1. stupeň základní školy

--

V případě zájmu nás kontaktujte

mpass.cz

K Libuši 5/22

148 00 Praha 4 - Kunratice

tel.: +420 603 853 016

e-mail: lacalma@salone.cz

web: www.salone.cz
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Inzerce

Fakultní zdravotnické zařízení THERAP-TILIA 

poskytuje ve své ordinaci v Praze 4 – Kun-

raticích, K Zeleným domkům 26a/1435 (dům 

s chráněnými byty) vedle komplexní rehabi-

litační péče (léčebný tělocvik, reflexní tera-

pie, masáže, elektroterapie, magnetoterapie, 

rašelina) i nejmodernější léčbu vysokový-

konným terapeutickým laserem jako jediné 

zdravotnické pracoviště v Praze. Smlouvy se 

všemi zdravotními pojišťovnami, je možné 

se objednat i bez doporučení lékaře, osobně 

nebo telefonicky na čísle 736 623 678 nebo 

244 403 351.

Kanalizační
přípojky

(revizní šachta, přepojení,

zemní práce) 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

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.

PEDIKOMA
PEDIKÚRA, KOSMETIKA, MASÁŽE

Tereza Vojtová

K Zeleným domkům 1435/26a

Praha 4 – Kunratice

Tel.: 605457412

Nově provádíme:

Suchou pedikúru 300,-

Kombinovanou pedikúru 350,-

Rovnátka na nehty tzv. Nehtové špony:

I. návštěva + konzultace 450,-

II. a každá další návštěva 350,-

www.pedikoma.cz


