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Vá�ení 7tenáUi,

nejprve mi 
dovolte, abych 
vám je  jednou 
popUála úspE!ný 
rok 2012. 

Za7átek roku 
v Praze zatím 
probEhl naprosto 
netradi7nE, bez 
snEhu, co" by mohlo k úspE!nému startu 
do leto!ního roku podstatným zp]sobem 
pUispEt tím, "e u!etUíme peníze za zimní 
údr"bu a budeme je moci pou"ít jinde. 
ChtEla bych vEUit, "e tento netradi7ní pr]-
bEh zimy také 7asovE umo"ní Technické 
správE komunikací Praha, aby se sezná-
mila s dokumentací ulic v Zeleném údolí, 
a mohla tak kone7nE pUislíbenou údr"bu 
provádEt kvalitnE a zodpovEdnE. 

Zefektivnění správy
v Hl. m. Praze

Ve sdElovacích prostUedcích jistE mnozí 
z vás zaznamenali úvahy o tom, zda Pra-
ha bude 7i nebude ru!it tzv. malé mEstské 
7ásti, mezi které patUí i M6 Praha-Kunra-
tice. Pova"uji proto za vhodnE uvést, co 
o tom víme my na radnici a jaký názor 
zastáváme.

Pro nás v!e za7alo dopisem pana primá-
tora z poloviny záUí loOského roku, kdy 
nás informoval o tom, "e jako 7len Rady 
hl. m. Prahy, v jeho" p]sobnosti je mimo 
jiné i oblast legislativy a práva, plánuje 
pUípravu legislativní úpravy. Základním 
smyslem úpravy by mElo být zefektivnEní 
a zjednodu!ení správy v Praze. Sou7asnE 
nás po"ádal o poskytnutí pUípadných pod-
nEt] k uvedenému zámEru do konce Uíjna 
roku 2011. Krátce nato se za7alo proslý-
chat, "e jedním ze zásadních opatUení má 
být zru!ení tzv. malých mEstských 7ástí, tj. 
v!ech mEstských 7ástí kromE Prahy 1#22. 
Poté do!lo k nEkolika setkáním starost] 
malých mEstských 7ástí, ze kterých vze-
!la hromadná odpovE@ vEt!iny $malých% 
starost] na zmínEný dopis pana primátora. 
Uvítali jsme snahu o zefektivnEní veUej-
né správy v Hl. m. Praze a jako základ-
ní nástroj k zefektivnEní chodu Hl. mEsta 
Prahy uvedli posílení decentralizace. Dále 
jsme se dohodli, "e ka"dá mEstská 7ást 
projedná ve své radE nebo zastupitelstvu 
po"adavek na Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
o obnovení snEmu starost] jako zvlá!tního 
orgánu hlavního mEsta. Od splnEní tohoto 
po"adavku si slibujeme, "e tak bude obno-
vena platforma pro setkávání v!ech sta-
rost], na které si bude mo"no vymEOovat 
zku!enosti a diskutovat problémy, které se 
týkají v!ech mEstských 7ástí. Na!e zastu-
pitelstvo schválilo po"adavek na obnovení 
snEmu starost] dne 13. prosince 2011. 

Od té doby do!lo ke zmEnám v obsa-
zení míst v RadE hl. m. Prahy. Oblast 
legislativy a práva pUe!la na pana radní-

ho Mgr. Luká!e Manharta (TOP 09). Ve 
sdElovacích prostUedcích jsme si mohli 
pUe7íst, "e Mgr. Manhart má v úmyslu 
zpracovat objektivní analýzu sou7asného 
stavu v7etnE Þ nan7ního rozboru a teprve 
potom zaujme k problematice stanovisko. 
Sou7ástí pUibli"nE deseti7lenné pracov-
ní skupiny, která se bude problematikou 
zabývat, má být i jeden zástupce malých 
mEstských 7ástí a jeden zástupce M6 Pra-
ha 1#22. Ostatní 7lenové budou odborníci 
na veUejnou správu a ekonomové. Toté" 
pan radní potvrdil i na sch]zce starost] 
malých M6 s panem primátorem dne 31. 
ledna 2012. Dále pan radní slíbil, "e zpra-
covaná analýza i návrh na pUípadné zmEny 
budou poskytnuty jednotlivým mEstským 
7ástem k vyjádUení.

Územní plán hl. m. Prahy

Politické a personální zmEny v RadE hl. 
m. Prahy mají vliv také na vývoj nového 
Územního plánu hl. m. Prahy. Proble-
matika územního plánu pUipadla nové-
mu námEstkovi primátora Hl. m. Prahy 
RNDr. Tomá!i Hude7kovi, Ph.D. (TOP 
09). PUesto"e je hotov koncept nového 
územního plánu, o kterém jsme vás pr]-
bE"nE informovali, nebude ji" pUedlo"en 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy, ale budou 
zahájeny práce na novém, tzv. metropolit-
ním plánu. K tomuto plánu budou vyu"ity 
v!echny pou"itelné informace z konceptu. 
Metropolitní plán bude zpracován v mEUít-
ku 1:25000 (sou7asný územní plán má 
mEUítko 1:10000), mEl by být jednodu!!í, 
stabilnEj!í (cílem je omezit po7et projed-
návaných zmEn), více chránit nezastavi-
telná území a omezovat rozr]stání mEsta 
do !íUky. MElo by dojít k návratu bydlení 
do centra mEsta a vyu"ití opu!tEných pr]-
myslových areál]. Hlavním úkolem met-
ropolitního plánu by mElo být stanovení 
maximální zátE"e území. Je snaha, aby byl 
plán hotov do roku 2015, jak to po"aduje 
platný stavební zákon. Pro pUípravu met-
ropolitního plánu bude vytvoUen poradní 
orgán nazvaný Ozvu7ná deska, ve kterém 
budou zastoupeni architekti, urbanisti, 
památkáUi, politologové i zástupci ob7an-
ských sdru"ení. 

Technická vybavenost

Situace v této oblasti se od konce minu-
lého roku pUíli! nezmEnila, proto"e vEt!i-
na stavebních Þ rem mEla na pUelomu roku 
volno. Znamená to, "e se v sou7asné dobE 
dokon7uje kanalizace v lokalitE BetáO 

a PabEnice. Na základE námitek obyva-
tel lokality nad &eberákem a "ádosti M6 
Praha-Kunratice zadal Odbor mEstského 
investora zpracování variantní studie na 
kanalizaci s gravita7ním principem v uve-
dené lokalitE v7etnE Þ nan7ního posouze-
ní. 

 Chodník pUi ulici U Kunratického lesa je 
a" na malý úsek u kUi"ovatky s ulicí Ure-
!ovou hotov. MElo by je!tE dojít k výmEnE 
stávajících sto"ár] veUejného osvEtlení za 
novEj!í a prostorovE úspornEj!í, 7ím" do-
jde k roz!íUení pr]chod] v místE sto"ár]. 

Priority v roce 2012

PUesto"e rozpo7et M6 na r. 2012 není 
je!tE pUipravený k projednání v zastupitel-
stvu, je zUejmé, "e prioritou bude v leto!-
ním roce pUíprava dvou stE"ejních staveb. 
Rekonstrukce tzv. staré !koly (7. p. 57) na 
zdravotní stUedisko a roz!íUení stávající Z& 
o cca 6 u7eben a !atnový prostor. Jak jsme 
vás ji" informovali v loOském roce, nutí 
nás k vybudování zdravotního stUediska 
termín 31. 12. 2013, kdy bude kon7it pro-
voz zdravotního stUediska v ulici K Zele-
ným domk]m 7. p. 178. Roz!íUení kapaci-
ty Z& z 18 tUíd na 27 je nezbytné z d]vodu 
stoupajících po7t] dEtí narozených v Kun-
raticích, výsledku zápisu do Z& v leto!ním 
roce i aktualizované demograÞ cké studie. 
Podrobnosti o zápisu do Z& Kunratice 
uvedeme v pUí!tím 7ísle KZ. 

Sou7asnE se sna"íme získat grant HMP 
na kultivaci prostoru mezi Ol!anským ryb-
níkem a ulicí K &eberáku. RovnE" jsme 
podali "ádost o grant 6EZ na rekonstrukci 
dEtského hUi!tE na Vimperském námEs-
tí. Uva"ujeme také o vhodném zp]sobu 
rekonstrukce víceú7elového hUi!tE v Zele-
ném údolí, které se nachází v ochranném 
pásmu Kunratického lesa a z toho d]vodu 
nelze pou"ít p]vodnE zamý!lený umElo-
hmotný povrch. V ka"dém pUípadE by-
chom se chtEli vrátit k jezírku v obytném 
souboru Flora. &koda, "e p]vodní projekt, 
pUipravený ve spolupráci se samosprávou 
nejbli"!ích bytových dom] a dota"ený 
do stavebního povolení, narazil na odpor 
nové samosprávy dom]. V neposlední 
UadE chceme v ulici K Verneráku provést 
lokální bezbariérové úpravy, abychom 
usnadnili obyvatel]m Flory cestu do cen-
tra Kunratic. 

Na závEr bych vás v!echny, které zají-
mají kunratické problémy nebo máte 
nEjaké dotazy 7i pUipomínky k dEní 
v Kunraticích, chtEla jménem na!eho 
zastupitelstva pozvat na dvouhodinové 
setkání kunratických zastupitel] s ob7any. 
Setkání se bude konat v pondElí 16. dubna 
od 18 hod v zasedací místnosti kunratické 
radnice. Na setkání není pUipraven "ádný 
pevný program, proto"e se chceme vEno-
vat výhradnE dotaz]m a pUipomínkám 
vás, ob7an]. 

 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Slovo starostky

ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7

Telefon 244 102 214,
fax 244 913 900

E-mail: info@praha-kunratice.cz

www.praha-kunratice.cz.
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Zastupitelstvo–Úřad MČ
(Uvádíme pouze vybraná usnesení zastupi-
telstva, podrobnEj!í informace na www.pra-
ha-kunratice.cz.)

10. zasedání 13. 12. 2011

Zastupitelstvo schvaluje

● poskytnutí prostUedk] neinvesti7ního 
pUíspEvku na "áka, pUijatých od mimo-
pra"ských obcí za zaji ní !kolní docház-
ky v Kunraticích pro dEti s trvalým bydli!-
tEm mimo Kunratice formou pUíspEvku do 
fondu odmEn pUíspEvkovým organizacím 
Základní !kola Kunratice, Praha 4, PUed-
!kolní 420 a MateUská !kola Kunratice, 
Praha 4, PUed!kolní 880. Základní !kole pUi-
padá 293401 K7, mateUské !kole 10663 K7, 
zákonné odvody jsou v 7ástkách zahrnuty,

● pravidla hospodaUení v období rozpo7to-
vého provizoria roku 2012,

● smEnu pozemkových parcel parc. 7. 
2362/73 orná p]da o výmEUe 313 m² v k. ú. 
Kunratice za pozemek parc. 7. 863/3 lesní 
pozemek o výmEUe 316 m² za ú7elem vybu-
dování chodníku (bezbariérový pUístup pro 
vozí7káUe a dEtské ko7árky do Kunratické-
ho lesa a k poliklinice #ustova) na pozem-
kové parcele parc. 7. 863/3 pUi komunikaci 
U Kunratického lesa,

● zmEnu organiza7ní a funk7ní struktury 
ÚUadu M6 Praha-Kunratice,

● organiza7ní Uád ÚUadu M6 Praha-Kun-
ratice.

 Zastupitelstvo souhlasí 

● s textem "ádosti na Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy: $MEstská 7ást Praha-Kunratice "ádá 
Zastupitelstvo hlavního mEsta Prahy, aby 
projednalo zmEnu Statutu hlavního mEsta 
Prahy ve vEci obnovení snEmu starost] jako 
zvlá!tního orgánu hlavního mEsta Prahy%,

● se zasláním "ádosti na Zastupitelstvo hl. 
m. Prahy,

● s pUevodem speciálního po"árního auto-
mobilu Tatra T 815 z Hasi7ského záchran-
ného sboru hlavního mEsta Prahy na M6 
Praha-Kunratice ur7eným pro Sbor dobro-
volných hasi7] v Kunraticích,

● s pUevodem speciálního automobilu Cis-
ternové automobilové stUíka7ky Tatra T 148, 
z M6 Praha-Kunratice na M6 Praha-?ábli-
ce ur7eným pro Sbor dobrovolných hasi7] 
v ?áblicích,

● s pUevodem speciálního automobilo-
vého "ebUíku z M6 Praha-?áblice na M6 
Praha-Kunratice ur7eným pro Sbor dobro-
volných hasi7] Praha-Kunratice.

Zastupitelstvo stanovuje

● celkový pUepo7tený po7et 18 zamEst-
nanc], zaUazených do ÚUadu MEstské 7ásti 
Praha-Kunratice.

Zastupitelstvo bere na vEdomí

● prezentaci $Strategického plánu M6 
Praha-Kunratice v oblasti "ivotního pro-
stUedí%.

11. zasedání 1. 2. 2012

Zastupitelstvo schvaluje

● pUijmutí daru-pozemk] pod technickou 
infrastrukturou v lokalitE Na Kní"ce a Nad 
Skálou od spole7ností Central Group a. s. 
a Central Group technická infrastruktura 
s. r. o. ,

● pUijmutí daru-pozemku pod technic-
kou infrastrukturou v lokalitE Nad Skálou 
od Jany Korbutové, 

● návrh na uzavUení kupní smlouvy na 
stavbu komunikace v lokalitE Na Kní"ce 
a Nad Skálou od spole7nosti Central Group 
a. s. za celkovou kupní cenu 1000 K7 
a stavbu komunikací v7etnE vozovky, 
chodník], pUilehlé zelenE a zpevnEných 
ploch v lokalitE Na Kní"ce a Nad Skálou 
od spole7ností Central Group technická 
infrastruktura s. r. o. za celkovou kupní 
cenu 1000 K7.

Zastupitelstvo souhlasí

● s návrhem po"ádat ZHMP o svEUení 
pozemkové parcely parc. 7. 805/2 o výmE-
Ue 536 m², M6 Praha-Kunratice za ú7elem 
zpUístupnEní pozemkové parcely parc. 7. 
713 (za trafostanicí pUi ulici K Zeleným 
domk]m), která je ve vlastnictví M6 Pra-
ha-Kunratice,

Zastupitelstvo bere na vEdomí

● zprávu o 7innosti Þ nan7ního a kontrol-
ního výboru. Redakce

Velkobjemové kontejnery
(VOK) březen–červen 2012

Velkoobjemové kontejnery na odpad 
budou v bUeznu a! 7ervnu pUistaveny 
v termínech uvedených v tabulce.

Datum Místo

13. března J dská (u pošty)

13. března  Flora (u kotelny)

13. března  Zelené údolí (Za Valem)

27. března  Ješ dská (u pošty)

27. března  Zelené údolí (Za Valem)

27. března  Flora (u kotelny)

10. dubna  Je dská (u pošty)

10. dubna  Flora (u kotelny)

24. dubna   (u pošty)

24. dubna  Zelené údolí (Za Valem)

15. května   (u pošty)

15. května  Flora (u kotelny)

  5. června  Zelené údolí (Za Valem)

  5. června   (u pošty)

26. června  Flora (u kotelny)

26. června   (u pošty)

 Bc. Ivana Mezteková

Poradna pro spotřebitele

Ka!dý den se Uada spotUebitel] dostává do 
r]zných problém] (nedodání zbo!í v termí-
nu, po"kození odEvu v 7istírnE, ubytování 
v hotelu ni!"í kategorie, vysoké vyú7tování 
za energie, nepUimEUená ujednání pojistných, 
úvErových a leasingových smluv, potí!e pUi 
reklamacích). Hlavní 7inností Ob7anské-
ho sdru!ení spotUebitel] TEST je zkou"ení 
výrobk], jejich! výsledky jsou publikovány 
v 7asopise dTest. Z poslední doby asi znáte 
test ke7up] odhalující záva!né nedostatky 
v jejich slo!ení. Ob7anské sdru!ení spo-
tUebitel] TEST nabízí právní poradenství 
z oblasti spotUebitelského práva na telefonní 
lince 299 149 009, která je v provozu pon-
dElí a! pátek od 9 do 17 hodin. Poraden-
ství je zdarma, platí se pouze cena bE!ného 
hovoru. TEST nabízí informa7ní bro!uru 
o praktikách podomních prodejc] nebo 
prodejc] na pUedvádEcích akcích. Databá-
zi nebezpe7ných výrobk] najdete na www.
nebezpecnevyrobky.cz. Adresa www.dtest.
cz zase umo!Ouje volnE ke sta!ení vybrané 
vzory právních listin a podání vypracovaná 
pro konkrétní ú7el. Redakce

Společenská rubrika

PostUeh zastupitelky
Váno7ní zpívání ze dne 28. prosince v kunratickém kostele krás-

nE doplnilo sváte7ní atmosféru posledních dní roku 2011. MEstská 
7ást Praha-Kunratice, která organizovala tuto akci za spolupráce 
Farního úUadu Kunratic a pana faráUe, ji také celou zaplatila. V!im-
la jsem si v!ak u hlavního vchodu kostela kasi7ky, na ní" byl nápis 
#Vstupné dobrovolné$. PotE!ilo mE, "e tyto peníze ve vý!i cca 2 000 
korun byly odevzdány panu faráUi. Na druhou stranu mE zasko7ilo, 
"e místa v pUedních lavicích byla ozna7ena jako místa rezervovaná 
bez vEdomí poUadatele. Doufám, "e se jednalo pouze o výjimku a "e 
se to ji" nebude opakovat. Petra Hilmarová, zastupitelka

TUíkrálová sbírka se letos uskute7-
nila ji" po dvanácté. VýtE"ek je ur7en pUe-
dev!ím na pomoc nemocným, posti"eným, 
senior]m, matkám s dEtmi v tísni a dal!ím 
sociálnE potUebným skupinám lidí. Je to 
nejvEt!í dobrovolnická akce v 6eské repub-
lice. Koledníky jste potkávali i v na!í far-
nosti. Letos se celkem vybralo 34761 K7. 
28961 K7 v Kunraticích a 5800 K7 v Hrn7íUích. Dík patUí v!em 
dárc]m i koledník]m. Farní rada
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Společenská rubrika

Klub d]chodc] Kunratice 
6innost Klubu d]chodc] v Praze-Kun-

raticích byla také v roce 2011 bohatá. 
6lenové se scházeli na besedách v pon-
dElí, úterý a ve stUedu. KromE tEchto 
pravidelných besed klub uspoUádal 
nebo se podílel na 31 kulturních a spo-
le7enských akcích. Jednalo se o histo-
rické a cestopisné pUedná!ky doplnEné 
promítáním barevných diapozitiv] na 
téma Jak znáte Kunratice, Výro7í Kun-
ratic zakon7ených jedni7kou, Pra"ský 
hrad, JiUí z PodEbrad, NapUí7 #panEl-
skem, Severní Afrika, Libye, Austrálie, 
Tecko, Kréta, Turecko. Také byly uspo-
Uádány dvE pUedná!ky s místní lékaUkou 
MUDr. Borkovou, Mezinárodní den 
"en, pUedváno7ní rozlou7ení s rokem 
2011, dva pietní akty na místním hUbi-
tovE (vzpomínky na na!e padlé v roce 
1945). Místní klub nEkolikrát nav!tívila 
paní starostka a její zástupkynE. Uspo-

Uádali jsme dva vlastivEdné zájezdy. Na 
jaUe do DE7ína a na podzim do Lou7né, 
Jabkenic a Nymburka. 6lenové klubu 
nav vovali i akce poUádané M6 Pra-
ha-Kunratice $ besedu pana senátora 
PhDr. Tomá!e Grulicha nad jeho knihou 
Humor sbli"uje, výstavu hub a pUed-
ná!ku Zdravé houby a výrobky z nich, 
pUedstavení amatérského divadelního 
souboru Divadlo bez názvu nebo vystou-
pení zpEvák] Richarda Adama a JiUí-
ho dronE. Velice se nám také líbila 

pUedstavení ke Dni matek a Dni senior] 
v sokolovnE. 6lenky klubu se ú7astnily 
tradi7ního velikono7ního a váno7ního 
aran"ování kvEtin. NEkteUí 7lenové klu-
bu nav!tEvovali hodnotné akce uspo-
Uádané v objektech Ústavu sociálních 
slu"eb Praha 4. ZávErem dovolte, abych 
podEkoval vedení M6 Praha-Kunrati-
ce, Ústavu sociálních slu"eb Praha 4, 
MUDr. Borkové a v!em 7len]m na!eho 
klubu, kteUí se podíleli na úspE!né 7in-
nosti v roce 2011. Ing. ZdenEk Zeman

PodEkování za blahopUání 
k významnému "ivotnímu jubileu 
zasílají paní Jana Daní7ková, Marie 
Malá, Sonja Pe!atová-Vacková, Bo"e-
na Smolíková a pánové Jaroslav Fi!er, 
Franti!ek Má!a, Ing. Franti!ek Sala-
ba, Franti!ek Smékal, Ing. Josef Svo-
boda a ZdenEk Teli7ka. Redakce

Tak na zdraví (foto P. Hilmarová).

Školství

Mateřská škola
Omluvy a vyzvedávání dětí

V loOském roce jsme 
dostali nEkolik pod-
nEt] od rodi7] dEtí 
docházejících do 
MateUské !koly Kun-
ratice (M"). Po doho-
dE s Ueditelkou M" 
paní Miladou Filipo-
vou byla v budovE M" 
instalována schránka 
na podnEty rodi7]. 
NáslednE na setkání vedení M", kunratické 
radnice a zástupc] rodi7] byly tyto podnEty 
vyhodnoceny a byla pUijata následná opat-
Uení, která jsou platná od 1. února 2012. 
Omluvy dEtí ze !kolní docházky jsou pUijí-
mány do 8,15 hod. Omluvy je mo#né tele-
fonovat na tel. 7. 244 911 551, mobilní tel. 
7. 734 246 826 nebo zasílat elektronickou 
po!tou na adresu mskunratice@volny.cz. Po 
8,30 hod bude M" uzavUena. Vyzvedávání 
dEtí z M" je nutné do 17 hod. Byla roz!íUena 
nabídka krou#k] i pro dEti ve vEku 4$5 let. 
Jedná se o krou#ky angli7tiny a keramiky. 

Bylo omezeno sledování televize. Ráno 
pou na není, v poledne bEhem vyzvedá-
vání dEtí se pou!tí podle uvá#ení u7itelek, 
které komunikují pUi pUedávání dEtí s rodi7i. 

V odpoledních hodinách m]#e být sledován 
poUad Kouzelná !kolka. Po 16 hodinE jsou 
pou#ívány jednorázové plastové kelímky ve 
tUídE, kde jsou dEti spojeny a nemají zde tak 
své vlastní. Jeden z rodi7] po#adoval otevUe-
ní !kolní zahrady veUejnosti, ale této #ádosti 
jsme z d]vodu nebezpe7í úrazu a ochrany 
dEtí jednomyslnE nevyhovEli.

Zápis dětí do MŠ Kunratice
Ve dnech 7.$8. bUezna od 13 do 17 hod 

budou v M" Kunratice, Praha 4, PUed!kolní 
880 (M"), vydávány pUihlá!ky do M" pro 
!kolní rok 2012/2013. VyplnEné pUihlá!-
ky budou pUijímány zpEt ve dnech 21.$22. 
bUezna  od 13 do 17 hod. Oznámení výsled-
k] zápisu bude odesláno do 16. dubna. Toto 
jsou pouze holá fakta. Hodnotící kritéria pro 
výbEr dEtí v dobE (leden 2012), kdy tento 
7lánek pí!i, je  neznáme, proto#e Magis-
trát hl. m. Prahy vydal vedoucím !kolských 
odbor] (pro nás je to ÚM6 Praha 4) ur7itá 
doporu7ení, a tak o7ekáváme jednotná pra-
vidla pro Prahu 4, kterými se budeme Uídit 
i my. Tato kritéria budou zveUejnEna na elek-
tronických stránkách M" i na její vývEsce.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky 

Fotbalisté ve školce

Oddíl kopané Slovan Kunratice pro#ívá 
jako 7erstvý ú7astník PUeboru Praha nej-

úspE!nEj!í sezonu od svého zalo#ení roku 
1924. A proto#e je nutné myslet i na své 
nástupce, oblékli se hrá7i Vojta Kmoch 
a Petr Viktorin do tradi7ních Þ alových ba-
rev oddílu a pod vedením mana#éra MOuka 
nav!tívili 11. ledna kunratickou mateUskou 
!kolku. Hrá7i toti# mezi sebou vybrali Þ -
nan7ní prostUedky a rozhodli se je vEnovat 
tEm nejmen!ím na podporu sportu.

 Ve !kolce se konala tradi7ní sch]zka ve-
dení kunratické základní a mateUské !koly 
s rodi7i a pUed!koláky pUed zápisem do prv-
ních tUíd. Hrá7i Kmoch a Viktorin pUedali 
za asistence mana#éra MOuka paní Uedi-
telce Filipové darovací !ek na 10 tis. K7. 
Celému obUadu vévodila, jak jinak, Þ alová 
barva. Na dresech hrá7], !ále mana#éra, 
písmu, 7íslicích a logu oddílu na !eku. PUi 
této pUíle#itosti byli pUedstaveni na!i malí 
fotbalisté a rodi7e pozváni na tréninkové 
hodiny mlad!ích pUípravek. Mezi nejmen-
!ími fotbalisty se objevují i ro7níky 2007 
a trenéUi rádi pUivítají nové zájemce. PUed-
!koláci poté zarecitovali a zazpívali bás-
ni7ky i písni7ky, které se v na!í mateUské 
!kolce nau7ili a byli za to odmEnEni dlou-
hým potleskem. Za podporu na!im pUed-
!kolák]m v M" patUí hrá7]m A mu#stva 
Slovanu Kunratice dík.

 Ivan Hý"a, pUedseda komise
 pro !kolství, kulturu a sport
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Základní škola Kunratice
Školská rada

PUi Základní �ko-
le Kunratice (Z�) 
byla dne 1. 3. 1999 
zUízena �kolská rada 
(�R). Byla zUízena 
MEstskou 7ástí Pra-
ha-Kunratice, která 
stanovila po7et 7len] 
�R na 9 7len]. TUeti-
nu 7len] �R jmenuje 
zUizovatel, tj. M6 Praha-Kunratice, tUetinu 
volí zákonní zástupci !ák] a tUetinu volí pe-
dagogi7tí pracovníci �koly. 6lenem �kolské 
rady nem]!e být Ueditel �koly, ale v na�em 
pUípadE se pravidelnE ú7astní jednání jako 
host stejnE jako pUedsedkynE ob7anského 
sdru!ení Patron KateUina Círová. Funk7ní 
období 7len] �kolské rady je tUi roky.

Ve 7tvrtek 5. ledna 2012 v pr]bEhu konání 
tUídních sch]zek v Z� Kunratice probEhla 
dovolba 7len] �kolské rady (�R). Tentokrát 
vypr�elo tUíleté funk7ní období tUem 7len]m 
�R z Uad zákonných zástupc] !ák]. Volební-
ho klání se zú7astnily dvE !eny a dva mu!i. 
Výsledek volby byl velice vyrovnaný. Cel-
kem bylo vydáno 386 hlasovacích lístk], 
co! pUedstavuje 73,5 % zákonných zástupc] 
!ák] s právem hlasovat. Odevzdáno bylo 
305 hlasovacích lístk], neplatné byly 4 hla-
sovací lístky (byly odevzdány prázdné). Do 
�R byli zvoleni: Martina Konrádová (217 
hlas]), Josef Majer (216 hlas]) a Ing. Oto 
Potluka Ph.D. (215 hlas]). 6tvrtá nezvolená 
kandidátka obdr!ela "pouhých# 201 hlas]. 
I to je velmi úctyhodný výsledek. Na dal�ím 
jednání �R dne 18. 1. 2012 byl zvolen sta-
ronový pUedseda �R Ivan Hý!a, který se vo-
lebního klání zákonných zástupc] !ák] ne-
zú7astnil, proto!e jeho dcera je ji! v 9. tUídE. 
Byl do �R novE jmenován za zUizovatele. 
Dále jsou 7leny �R za zUizovatele Ing. arch. 
Ivana Kabelová a Ing. Lenka Alin7ová a za 

pedagogické pracovníky �koly Mgr. Jitka 
Kopá7ová, Mgr. Michal StUítezský a Luká� 
ZvEUina.

V 7em spo7ívá 7innost �R? Podle zákona 
7. 561/2004 Sb. O pUed�kolním, základním, 
stUedním, vy��ím a jiném vzdElání. �kolní 
rada se vyjadUuje  k návrh]m �kolních vzdE-
lávacích program], schvaluje výro7ní zprá-
vu o 7innosti �koly, �kolní Uád a pravidla pro 
hodnocení výsledk] vzdElávání !ák]. 
Podílí se na zpracování koncep7ních zámE-
r] rozvoje �koly, projednává návrh rozpo7tu 
�koly na dal�í rok,vyjadUuje se k rozboru 
hospodaUení a navrhuje opatUení k jeho zlep-
�ení. Dále schvaluje výro7ní správu o 7in-
nosti �koly, projednává inspek7ní zprávy 
6eské �kolní inspekce, schvaluje �kolní Uád 
a pravidla pro hodnocení výsledk] vzdElá-
vání !ák]. VyjadUuje se k návrh]m �kolních 
vzdElávacích program]. Zápisy z jednání 
�R jsou pravidelnE zveUejOovány na webo-
vých stránkách �koly www.zskunratice.cz.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky 

Rodičovské kavárny

P]sobím na Základní �kole Kunratice jako 
pUedsedkynE sdru!ení rodi7]. BEhem vzdE-
lávání vlastních dEtí jsem se ocitla ve stUedu 
anga!ovaných rodi7] na �kolách v 6esku, 

ale i ve Velké Británii. První zku�enost se 
�kolou v roli rodi7e mám z Londýna. Ne-
ustále mE pUekvapovala anga!ovanost an-
glických rodi7] na �kolních událostech. 
V disciplínE, se kterou plnili ve�keré úkoly 
zadané �kolou nebo v solidaritE, jakou pro-
jevovali pUi celo�kolních projektech. Velká 
Británie je pUíkladem zemE, kde existuje 
velmi liberální, ale zároveO hierarchický 
systém �kolství. Podíl soukromých, na stá-
tu nezávislých, �kol je zde nepomErnE vy��í 
ne! u nás. Mezi �kolami je vytvoUeno zdravé 
konkuren7ní prostUedí. Tlak tUídního systé-
mu ve Velké Británii zp]sobuje, !e �kola, 
kterou rodi7e pro dítE vyberou, 7asto ur7uje 
jeho dal�í budoucnost. To zásadnE ovlivOuje 
zájem o vzdElávání a iniciativu anglických 
rodi7]. Ale tím nejd]le!itEj�ím krokem pro 
dobré vztahy, který anglické �koly v]7i ro-
di7]m dElají, je pUijetí nových rodi7] do ko-
munity �kol. Rodi7e !ák] prvního ro7níku 
absolvují na za7átku �kolního roku nEkolik 
seznamovacích setkání. Je jim pUedstaven 
vzdElávací program �koly i rodi7ovské akti-
vity na �kole. Tato setkání vedou pedagogo-
vé spolu s vedením �koly, ale sou7ástí týmu 
je i zástupce rodi7ovské asociace. Tak se ro-
di7e cítí samozUejmou sou7ástí �koly.
6eský �kolský systém prochází za po-

sledních dvacet let modernizací, která pUi-
ná�í velké zmEny ve výchovném a vzdE-
lávacím procesu. Rodi7e, jejich! dEti nyní 
nav Evují základní �koly, za!ili ve svém 
dEtství zcela jiný vzdElávací systém. To 
m]!e vést k neporozumEní a! odmítání 
toho, co jim dne�ní �koly nabízí. Dostatek 
informací o �kole a seznámení rodi7] s no-
vými postupy napomáhá dobrým vztah]m 
mezi rodinou a �kolou.

V Kunraticích jsme se o takový vstUícný 
krok pokusili. U! druhým rokem provozuje-
me ve �kole tzv. Rodi7ovské kavárny, vzdE-
lávací semináUe pro rodi7e. Cílem semináU] 
je pUedstavit �kolu. První kavárnu poUádáme 
pro rodi7e prvOá7k] na za7átku �kolního 
roku, 7tvrtletnE dal�í semináUe, které jsou 
ji! tematicky zamEUené a týkají se vEt�inou 
jen vymezené skupiny rodi7]. Obvykle dEtí 
prvního nebo druhého stupnE. PUijít m]!e 
ale kdokoliv. 

Zaji�[uji s nEkolika dal�ími rodi7i na�eho 
sdru!ení organizaci semináU] a výbEr vhod-

Příspěvek nejmenším fotbalistům (foto P. Hilmarová).

Školská rada (foto Ing. Beran).
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Školství
ných témat. �kola pomáhá vybírat a oslo-
vovat odborné lektory, poskytuje prostory, 
vytváUí technické zázemí pro kavárny a za-
stává roli odborného konzultanta. Ú7ast ro-
di7] na semináUích se pohybuje mezi 10 a! 
40. Neformální atmosféra spojená s kávou 
a zákuskem vyvolává v rodi7ích pocit spo-
le7enské události. Na konci semináUe mají 
rodi7e prostor vymEOovat si mezi sebou 
zku"enosti nebo vést dialog se zástupci "ko-
ly. Finan7nE Rodi7ovské kavárny podporuje 
projekt Pomáháme "kolám k úspEchu rodin-
né nadace The Kellner Family Foundation 
Renáty a Petra Kellnerových. Po skon7ení 
tohoto projektu bude semináUe Þ nancovat 
sdru!ení rodi7] Patron z vlastních prostUed-
k]. S jistotou mohu zatím jen Uíci, !e vzdElá-
vací semináUe pro rodi7e opravdu napomá-
hají vzájemnému porozumEní a pochopení 
dvou odli"ných komunit, kterými jsou "kola 
a rodina. A troufám si tvrdit, !e Rodi7ovské 
kavárny jsou v obou tEchto komunitách ob-
líbené. KateUina Círová

Fotografi e na chodbě

1. záUí 1935 byla otevUena nová "kolní 
budova Masarykovy mE"[anské "koly. PUed 
vchodem do "kolní auly sou7asné nové pUí-
stavby visí na stEnE nEkolik starých foto-
graÞ í, které po7átky dne"ní základní "koly 
pUipomínají. Jenom!e bez popisu. Jednu 
z fotograÞ í se 7leny u7itelského sboru "kol-
ního roku 1936/1937 nám ale pomohla 
pUesnE pojmenovat paní Anna Machá7ková 
(1927), dcera dlouholeté rázné "kolnice paní 
Kotrbové-StUí"kové. Díky publikaci pana 
ing. Zemana o kunratickém "kolství z roku 
2006 jsem mohl doplnit i nEco více. 

Prvním Ueditelem byl sedící pán v brýlích 
uprostUed, Karel Mike". Vedl "kolu od její-
ho otevUení a! do 31. bUezna 1941. Od roku 
1938 byl také námEstkem tehdej"í "kolní 
rady. VEnoval se i amatérskému divadel-
nictví a zalo!il pEvecký sbor. �kolní !actvo 
sehrálo 7. bUezna 1936 pod jeho re!ijním ve-
dením, v prvním "kolním roce nové budovy, 
hru Honzí7ek z malované chaloupky. Podle 
data se pUedstavení pravdEpodobnE konalo 
na po7est Masarykových narozenin. Re!í-
roval divadlo i Sokol]m. Je  30. listopadu 
protektorátního roku 1940 sehráli Sokolové 

divadelní hru Poslední mu!. Krátce nato, 13. 
dubna 1941, byl kunratický Sokol zakázán 
a zru"en. Na zpívání pod taktovkou Ueditele 
Mike"e paní Machá7ková vzpomíná. !PUi 
r]zných pUíle"itostech a výro7ích v soko-
lovnE se za války musela zpívat vedle 7es-
ké hymny i nEmecká. Spolu s námi zpívala 
i paní u7itelka Simerská a proto"e byla malé 
postavy stála v první UadE. Kdy" se zpívala 
hymna nEmecká, nezpívala#. Teditel Mike" 
jí ale v!dy prosil. !Paní kolegynE, prosím 
vás, alespoO otvírejte pusu#.

Od 1. dubna 1941 se stává Ueditelem "ko-
ly tehdej"í nejstar"í u7itel Jaromír Jindra 
(1895#1984). Jindra je známý malíU kunra-
tických motiv]. Obrazy formou umEleckého 
díla vErnE zachycují kunratickou minulost 
let 1935 a! 1984. Období, ve kterém u7itel, 
Ueditel a malíU Jindra v Kunraticích p]sobil. 
Na stEnách uvnitU mnohých kunratických 
obydlí visí jeho 7etné obrázky nejen s kun-
ratickými motivy. 6asto se s jeho pohledy na 
Kunratice setkáváte i v Kunratickém zpra-
vodaji. Nedaleko kunratické základní "koly 
naleznete ulici Jaromíra Jindry. 

První stojící zleva, tehdy mladý u7itel 
OldUich Hýbner, ode"el u7it v roce 1938 
do Belgie, Francie, a Jugoslávie. 20. ledna 
1941 se vrátil ze "kol v zahrani7í a znovu na-
stoupil v Kunraticích. 16. 7ervence 1941 byl 

nacisty zat7en a 7. 7ervence 1942 odsouzen 
k trestu smrti. Válku ale pUe!il a na "kolu se 
vrátil 25. kvEtna 1945.
Tímskokatolický faráU Bohumil Mu"ka 

(1902#1986), sedící první zleva, slou!il 
v kunratické farnosti 1934#1957. Tehdy 
se na "kole je  u7ilo pUibli!nE do konce 
roku 1953 nábo!enství, a tak byl pan faráU 
7lenem u7itelského sboru. OpEt vzpomíná 
paní Anna Machá7ková: !Pan faráU byl 
drobné postavy. Velkou autoritu ve $kole ale 
nemEl. %actvo mu lilo vodu na "idli nebo 
malovalo kUídou kUí"e na kutnu. Jednou si 
mamince postE"oval, "e ho $kolní dítka moc 
neposlouchají. Paní StUí$ková, na rozdíl od 
pana faráUe, mEla u dEtí autoritu obrovskou. 
Sta7ilo, kdy" do tUídy, kde mEl faráU u7it, 
vstoupila a hned se rozhostilo hrobové ti-
cho.# Velkým pedagogem Bohumil Mu"ka 
nebyl, ale state7ným a laskavým 7lovEkem 
ano. Slou!il s výjimkou krátkého po7áte7ní-
ho období v dobE, která jeho 7innosti mírnE 
Ue7eno nepUála. Sta7í se podívat na letopo-
7et.  PodrobnEji se o nEm do7tete v seriálu 
Kunrati7tí duchovní správci v nEkterém 
z pUí"tích 7ísel KZ. Jeho jméno nese jedna 
z ulic Zeleného údolí. 

Na závEr je  prosím kunratické pamEt-
níky, kteUí by mohli toto vyprávEní doplnit, 
o jejich pUíspEvky.  (my)

Učitelský sbor školního roku 1936/37. Stojící zleva učitelé Hybner, Zralý, 
Stehlíková, Malina, Zimová, Štelclein. Sedící zleva farář Muška, učitelka Zíková, 

ředitel Mikeš, učitelé Jindra a Trnková (foto archiv Benešovi).

Valná hromada 

V sobotu 21. ledna probEhla valná hro-
mada Sboru dobrovolných hasi7] v Kunra-
ticích (SDH). Konala se v doslova $nacpa-
né% gará!i po!árních aut v budovE hasi7ské 
zbrojnice. Nacpané proto, !e na"i dobrovol-
ní hasi7i jsou velmi aktivní, ú7astní se velké-
ho mno!ství cvi7ení a výjezd], co! s sebou 
pUineslo i navázání rozsáhlých kontakt] s ji-
nými sbory. A tak se valné hromady zú7ast-
nili vyslaní zástupci z Braníka, ?áblic, TUe-
bonic, Libu"e, Cholupic, Lochkova, Písnice 

a dokonce i z Karlových Var]-Staré Role. 
ZároveO byl pUítomen zástupce MEstského 
sdru!ení hasi7] hl. m. Prahy pan Filip Jor-
dák. Vzhledem k tomu, !e o 7innosti SDH 
byl podrobný 7lánek v posledním 7ísle KZ, 
shrnu zde pouze 7innost výjezdové jednotky 
v roce 2011. 

Jednotka má v sou7asnosti 18 7len], 
z toho kvaliÞ ka7nE 8 velitel] a 10 stroj-
ník]-Uidi7]. V loOském roce zasahovala 
u tUinácti po!ár], 4 technických zásah] 
a 1 7erpání vody. Zú7astnila se "esti cvi-
7ení, z toho 7tyUi cvi7ení jednotka sama 

Medaile 
„Za 

zásluhy“ 
pro ing. 

Zemana.

Hasiči Kunratice/Sport



poUádala. SamozUejmostí je asistence 
u hromadných akcí jako jsou akce v zá-
meckém parku, v areálu hospodáUských 
budov kunratického zámku, v sokolovnE, 
pUi pálení 7arodEjnic, ale i dal!ích celo-
mEstských akcí mimo Kunratice. V rám-
ci odborné pUípravy se 7lenové jednotky 
zú7astnili dvou odborných stá"í u profesi-
onálních hasi7] na SmíchovE a ve Stra!-
nicích a dal!ích pravidelných odborných 
výcvik] jako je zacházení s motorovou 
pilou, výcvik na ledu a vodE apod.

Na valné hromadE byla také provedena 
volba do uvolnEných funkcí vedení sboru, 
kdy výborem SDH navr"ené 7leny valná 
hromada jednohlasnE schválila. Na závEr 
jednání byli ocenEni jednotliví 7lenové SDH. 
Zde musím zmínit pUedev!ím 7leny kunra-
tické hasi7ské mláde"e #Kapky Kunratice$, 
tUi 7lenové obdr"eli medaile #Za vErnost$ 
a ocenEní formou medaile #Za zásluhy$ bylo 
udEleno ing. ZdeOku Zemanovi. Informace 
o vedení sboru, výjezdech jednotky, 7innosti 
sboru a mnoho dal!ího najdete na webových 
stránkách hasi7] www.sdh-kunratice.cz a na 
nástEnce u ÚM6 Praha-Kunratice.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

Fotbalový turnaj nejmladších
21. ledna probEhl v hale Z% v Kunraticích 

ji" 5. ro7ník fotbalového turnaje mlad!ích 
a star!ích pUípravek. Leto!ní soupeUení neslo 
název Turnaj S. O. S. Dekorace.

Kategorie mlad!ích pUípravek se zú7astni-
lo deset mu"stev. Chodov Ji"ní MEsto, Su-

chdol, HostivaU, Vik-
toria &i"kov, Dolní 
Po7ernice, Dolní 
Chabry, Libu!, Li-
pence a dvE mu"stva 
poUádajícího Slova-
nu. VidEli jsme od 
tEch nejmen!ích hez-
ké branky, ale pUede-
v!ím velkou chu[ do 
fotbalu. V o7ích dEtí se odrá"elo nad!ení pro 
hru a úsmEvy i slzy po nevydaUeném zápase. 
To v!e k fotbalu patUí. Turnaj vyhrálo mu"-
stvo Sokola Lipence, které ve Þ nále porazi-
lo Libu! 3:0. Na 3. místE pak skon7ili hrá7i 
Dolních Chaber díky tEsnému vítEzství nad 
na!ím Slovanem 1:0. Nejlep!ím brankáUem 
mlad!ích pUípravek byl na závEr vyhlá!en 
Tomá! Bojad"iev ze Slovanu Kunratice, 
stUelcem Sendi Murk z Chodova Ji"ní MEsto 
a hrá7em MatEj Müller z vítEzného Sokola 
Lipence. 

V kategorii star!ích pUípravek hrálo osm 
mu"stev. Gordic Ka7erov, Libu!, %eberov, 
Horní MEcholupy, dva týmy ze Stod]lek 
a dva na!eho Slovanu. DEti se ji" 4 a" 5 
let pravidelnE vEnují fotbalu, a tak je v této 
kategorii vidEt fotbalovost. Nasazení hrá7] 
bylo opEt velké a krásné branky okoUenily 
celý turnaj. Hrálo se velmi slu!nE pod do-
hledem zku!ených rozhod7ích pán] Grégra 
a Slavíka. 

Star!í pUípravky vyhrálo mu"stvo Stod]-
lek II. po penaltovém rozstUelu s Horními 
MEcholupy. TUetí místo vybojovalo mu"-

stvo Gordicu Ka7erov, které porazilo Libu! 
4:1. V této kategorii byl nejlep!ím branká-
Uem Marek Vy7ichl ze Stod]lek I, stUelcem 
Adam Vlasák z Horních MEcholup a hrá-
7em David Pakosta z Gordicu Ka7erov. DE-
kujeme Þ rmám S. O. S. Dekorace, JOMA 
a poji![ovnE GENERALI, bez kterých by 
nemohl být podobný turnaj uskute7nEn.

 Miroslav MOuk

Hopsáme.cz 
Sportovní klub Hopsáme.cz (dUíve zná-

mý pod jménem KK-aerobik) vysly!el 7et-
ná pUání svých cvi7enek a do nového roku 
vstupuje s novými formami cvi7ení a pUe-
dev!ím programy pro maminky s dEtmi. 
Klub zalo"ily  v Kunraticích pUed více ne" 
12 lety dvE úspE!né 7eské reprezentantky 
ve Þ tness aerobiku dru"stev Katka Zoup-
ková- Pavlasová a Klára DáOová-Stejska-
lová . 6asem klub sice pUesídlil do vEt!ích 
prostor v ModUanech, vEt!ina kunratických 
cvi7enek mu v!ak z]stala vErná. Jak by také 
ne, kromE klasických hodin aerobiku tehdy 
vznikly první dva soutE"ní týmy. Kunratic-
ké jahody a ModUanské "abky, na jejich" 
7innost postupnE navázaly i soutE"ní týmy 
dEtí a dorostenek. KromE klasických ho-
din aerobiku a tolik oblíbené ZUMBYÆ si 
zde m]"ete vyzkou!et tUeba i JUMPINGÆ, 
skupinové cvi7ení na trampolínkách. No-
vinkou roku 2012 jsou ale pUedev!ím nové 
mo"nosti pro maminky s dEtmi. Více infor-
mací viz ná! inzerát dále.

 VEnceslava !lechtová
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Hasiči Kunratice/Sport

Už je tam (foto P. Hilmarová).



Vánoční koncert cimbálové muziky ze Znojma (foto P. Hilmarová).ZávErem minulého a za7átkem leto!ního 
roku pUivítal kostel Svatého Jakuba Star!ího
ná Evníky na jednom koncertE adventním 
a dvou váno7ních. Advent za7al roku 2011 
jako v"dy 7tvrtou nedEli pUed 25. prosincem 
# 27. listopadu a váno7ní doba 24. prosince 
ve7er. To, co se poka"dé mEní, je konec váno7-
ní doby. Je to v"dy nedEle po 6. lednu.

Adventní koncert

PUed kostelem Svatého Jakuba Star!ího se 
v nedEli 11. prosince pUed 15. hodinou pomalu 
za7ínají shroma"@ovat náv Evníci adventní-
ho koncertu. Je  je tUeba chvíli po7kat, nebo[ 
uvnitU kostela pilnE zkou!í dív7í pEvecký sbor 
Pra"ská kantiléna Základní umElecké !koly 
Ji"ní MEsto. Naposledy zazpívala Pra"ská 
kantiléna v na!em kostele 5. prosince minu-
lého roku. Celé vystoupení tehdy probEhlo 
v dosti mrazivém prostUedí, co" kladlo na 
v!echny vystupující zna7né nároky. Letos to 
bylo sice trochu lep!í, ale prosincový kunra-
tický kostel není zrovna místem, kam se chodí 
náv vníci ohUívat. A tak vystupující dostali 
e-mailem nále"ité pokyny: �Ve 13.45 sraz na 
faUe, centrum Nazaret, Kostelní nám. 16. SvEt-
le !lutá budova vlevo od kostela pUi pohledu 
na kostel z hlavní silnice. Vystoupíte na zastáv-
ce Kunratice ze smEru z Háj] autobus 7. 165 
nebo Kunratická "kola ze smEru z Kr7e, auto-
bus 114. Na sebe teplý tmavý, nejlépe 7erný, 
kabát, bobánek jako "álu, teplé kalhoty a obuv. 
Termosku s 7ajem s sebou. Zpívá se Rorando 
coeli, Pergolesi 7. 8 a 12....atd, atd.# A pro 
náv vníky pUídavek: �Poslucha7i se zimy 
bát nemusí, nebo[ lavice mají vyhUívané pol-
"táUky#. O ú7inkující bylo pUed a po skon7ení 
koncertu vzornE postaráno díky kunratické 
farnosti pod vedením paní Marie Krejbichové. 
V hlavním sále stUediska Nazaret se patUi7nE 
rozehUáli teplým 7ajem a ochutnali váno7ní 
speciality. Kunratický koncert byl opEt pestrou 
pUehlídkou skladeb r]zných autor] a období. 
Jmenujme namátkou ji" zmiOované Rorando 
Coleli od Jana Campana VodOanského (1572#
1622) nebo Fac ut ardeat cor meum a Quando 
corpus morietur, které slo"il Giovanni Battista 
Pergolesi (1710#1736). NechybEl ani Giu-
seppe Verdi (1813#1901), Laudi alla Vergi-
ne Maria, Franz Schubert (1797#1828), Ave 
Maria a dal!í. Z "ijících autor] nám Pra"ská 
kantiléna pUedstavila Pozdrav slunci II Ivany 
Loudové (1941) nebo Precatio z cyklu Pros-
by Ivana Kurze (1947). PEvecký sbor stUídavE 
Uídily sbormistrynE Zuzana Drtinová a Lea 
Esserová, sólový zpEv zaznEl z úst Jitky Pali7-
kové a Václava Bartha, na klavír doprovázela 
Olga Cviková a na housle Karolína BuOatová.
  (my)

Pražská kantiléna 
(foto P. Hilmarová)



Cimbálová muzika
Antonína Stehlíka

V 7ase váno7ním 28. prosince v podve7er pUivítal 
kunratický kostel Cimbálovou muziku Antonína Steh-
líka s koledami ze Znojemska a Moravy. Uve@me 
namátkou Kdo to tady trúbí, Dudácká koleda, Vy!la 
hvEzda, vy!la, "la panna Maria a mnohé dal!í. Sou-
bor pova#uje tyto písnE právem za opravdové národní 
bohatství. U# jen tE#ko vypátráme, koho jako prvního 
ve ZnojmE napadla my!lenka zalo#it dEtskou cimbálo-
vou muziku. S jistotou v!ak m]#eme Uíci, #e prvním, 
komu se to skute7nE podaUilo, byl houslista a pedagog 
tehdej!í znojemské Lidové !koly umEní Antonín Steh-
lík. V roce 1983 zalo#il dEtskou cimbálovou muziku 
Polaje7ka, která 7erpala repertoár z blízkého Podlu#í. 
V letech 1991$1995 p]sobil u muziky jako primá!. Na 
po7est zakladatele se soubor v roce 1993 pUejmenoval 
na Cimbálovou muziku Antonína Stehlíka. Muzika 
vystupuje nejen v 6eské republice, ale i v zahrani7í. 
Jmenujme Slovensko, Rakousko, Anglii nebo Holand-
sko. Pro znojemské publikum pUipravili v roce 2002 
váno7ní m!i F-dur Harmonia pastoralis barokního 
skladatele G. Zrunka se sborem Ars Brunensis Chorus, 
dirigovaným Romanem Válkem. Jako hosté s muzi-
kou vystupovali i Jarmila "uláková nebo Pavel "porcl. 
Vra[me se ale do Kunratic. Vedle moravských koled, 
které jsme sly!eli u nás v]bec poprvé, zaznElo v origi-
nálním aran#má i nEkolik známEj!ích jako Byla cesta, 
byla u!lapaná, Jak jsi krásné neviOátko a Narodil se 
Kristus Pán. Jak je patrno z obrázk], muzikanti hrají 
v bílých hutných svetrech. A# na jednu výjimku. Kla-
rinetistu, oble7eného do zimníku. Ne #e by byl tento 
7len kapely nEjaký obzvlá![ zimomUivý výstUedník. 
D]vod byl prostý. Po ka#dém odehraném partu toti# 
musel sv]j klarinet zastr7it do kabátu a zahUívat vlast-
ním tElem.  (my)

Kůrovci

Leto!ní první nedEle po 6. lednu, na kterou pUipadá 
konec váno7ní doby, nesla datum 8. ledna. A tak se ji# 
potUetí konal jako pUedcházející léta koncert K]rovc]. 
ZaznEly písnE z velkého barokního kancionálu Jana 
Josefa Bo#ana z roku 1719. Od Václava Karla Holana 
Rovenského líbezná píseO Usni, usni, ctné poupátko 
a mnoho dal!ích písní a skladeb a[ Bachových, 7i star-
!ích autor]. Na koncertech K]rovc] jsou sly!et vEt!i-
nou sbory dva. Jeden men!í $ to jsou K]rovci $ a pak ti, 
kteUí si je pUi!li poslechnout. Oblíbené koledy zazpíva-
ly oba sbory spole7nE. ZpEv koled v!emi pUítomnými 
je zavedenou tradicí, která mnohé sblí#í. Ka#doro7ní 
zvy!ující se náv Evnost Váno7ního koncertu K]rovc] 
je slibným náznakem pokra7ování pUeru!ené tradice 
chrámového sboru v Kunraticích.  Tomá !6ervinka

Cimbálová muzika 
Antonína Stehlíka 
(foto P.Hilmarová).
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21. listopadu
Vánoční aranžování

V pondElí 21. listopadu probEhl 
v !dílnE" pUízemí Domu s chránEnými 
byty IV. ro7ník Seniorského aran#ování, 
letos na adventní téma. Na$i ji# zku$e-
ní aran#éUi a aran#érky vyrobili svícny 
v letos v$eobecnE oblíbených neboli 
!fr7ících" 7ervenobílých barvách. Do 
7ervených obal] se vlo#il nejdUíve suchý 
ß orex na zapíchnutí sví7ky a na vEtvi7ky 
pak je  ß orex mokrý. V$e se pUizdobilo 
kostkovanou ma$lí a doplOky v moder-
ních barvách. Jako ka#dý rok se aran#o-
vání líbilo a tak na$i dílnu zase za rok 
otevUeme ji# popáté. Michaela KUí!ová

Koncerty pro pamětníky

D]m s chránEnými byty se stal v loO-
ském roce místem konání dvou pUátel-
ských setkání. V polovinE 7ervna zavítal 
rodilý Pra#ák Richard Adam. (1930), 
jedna z nEkdej$ích velkých hvEzd 7eské-
ho swingu 50. let 20. století. Do !kome-

diantské" rodiny 
se ji# narodil. 
Jeho sestUenici 
Jaroslavu Ada-
movou si oblíbil 
Jan Werich, teta 
Má$a Horáková 
byla partnerkou 
Járy Pospí$ila. 
První anga#má 
Richarda Adama 
bylo v cikánské 
kapele v Komár-
nE. Po návratu do 
Prahy vystUídal Uadu soubor]. Následuje 
jeden hit za druhým. Páni kluci, Spa-
dl mi mEsíc do vína, Tina Marie. "M]j 
nejvEt#í hit je Kristýnka. Oprá#il jsem 
i Suliku v 7e#tinE, by[ si ji oblíbil chlapík 
jménem D!uga#vili, který se smutnE pro-
slavil jinak ne! muzikantsky. Písni7kám 
je ale jedno, kdo zrovna sedí na tr]nE,$ 
Uíká Richard Adam. Kristýnka ani Sulika 
v Kunraticích nechybEly. A k tomu je  
dal$í písni7ky CestáU, M]j strý7ek nebo 
Pampeli$ky. 

Prosincové zimní setkání s pamEtníky 
v koncertním minisále Domu s chránE-
nými byty mElo na programu vystoupení 
JiUího dronE (1942), Moraváka z vy$-
kovské rodiny hudebního vEdce a profe-
sora Bohumíra dronE. První písni7ku 
pro rozhlas nato7il s orchestrem Gusta-
va Broma. Aby ztratil komplex !chlapce 
z malého mEsta", ode$el do Prahy. P]so-
bil rok v divadle Apollo, zpíval s orches-
try Karla Vlacha, Josefa Votruby 7i Kar-
la Hyb$e. Z jeho písní jmenujme Vlaky, 
Neklidné srdce, Jdi spát. Celá devadesátá 
léta veUejnE nevystupoval, zabýval se 
podnikatelskou 7inností. Kdy# mu v$ak 
Ladislav %upani7 nabídl roli Cassela 
v muzikálu Viktor, Viktorie, vdE7nE ji 
pUijal. Po hostování v Hudebním divadle 

v KarlínE se stal roku 2002 stálým 7le-
nem souboru divadla Semafor. V sou7as-
nosti hraje také v divadle Brodway. 

Jeho nejslavnEj$í písni7kou je Belinda 
a pro ty, kteUí si ji hned nevybaví, napo-
víme: "%Mám v pUístavu hausbot...$ 
Vlaky a Belindu samozUejmE zazpíval 
i u nás a k tomu je  Uadu dal$ích skladeb 
ze svého repertoáru. Oba koncerty ur7e-
né hlavnE pro pamEtníky mEly úspEch. 
Melodie zde zpívaných písni7ek se 7asto 
hrají jako orchestrální skladby i v roz-
hlase nebo na tane7ních zábavách. A tak 
písni7ky obou na$ich host] poslouchá 
i generace o více ne# 50 let mlad$í.  (my)

Kunratičtí Mikulášové

Mikulá$, andEl, 7ert. Postavi7ky, které 
chodí pUevá#nE pátého prosince v podve-
7er. Ale nejen v tuto tradi7ní dobu. Miku-
lá$ská setkání se v Kunraticích konala 
i ve vEt$ích spole7enstvích. Jako pUíklad 
uvádíme dvE z nich.

Mikuláš v Zeleném údolí

Tradi7ní nadílka U krále Václava IV. 
dýchala výjime7nou atmosférou a pUed-
váno7ní pohodou. Mikulá$ský 7as má 
v sobE zvlá$tní poetiku nejen pro dEti, ale 
i pro dospElé. Je to 7as, kdy se mohou spl-
nit vyU7ená i nevyU7ená pUání. U# podru-
hé se o tom mohli pUesvEd7it náv vníci 
mikulá$ské nadílky, která se uskute7nila 
4. prosince na zahrádce restaurace U krá-
le Václava IV. Váno7ní písnE, blikající 
lucerni7ky, n]$e dárk] i v]nE svaUeného 
vína se staraly o pUedváno7ní atmosfé-
ru, kterou nemohl zkazit ani vytrvalý 
dé$[. Nadílka se ale odehrávala pod stUe-
chou velkého stanu, a tak nebyl komfort 
ú7astník] nijak naru$en. V p]l páté se na 
scénE (obraznE i doslova) objevily nej-
o7ekávanEj$í postavy ve7era. Mikulá$, 
andEl a 7erti. Zejména kostýmy dvojice 
7ert] byly velmi sugestivní a udElaly 
dojem i na nEkteré dospElé. Zejména na 
ty, kteUí provádEli d]kladnEj$í ochutnáv-
ku svaUáku. Pod výchovným p]sobením 
7ert] byly dEti ochotné slíbit praktic-
ky cokoli od lep$ího poslouchání a# po 
uklízení hra7ek. TádEní 7ert] tradi7nE 
vyva#oval Mikulá$ a andEl, kteUí z pUi-
stavených n]$í rozdíleli dEtem barevné 
sá7ky, balíky a pun7ochy. Za básni7ku 
7i písni7ku. RozzáUené dEtské o7i jsou 
sice nekone7ným kli$é, ale v tomto pUí-
padE nejde o prázdnou frázi, ale o popis 
skute7nosti. DEti byly nadílkou skute7-
nE nad$ené a i jejich rodi7e vnímali akci 
ob7anského sdru#ení Rozvoj Zeleného 
údolí jako vítané zastavení v pUedvá-
no7ním shonu. OstatnE ne$lo o zdaleka 
poslední akci ob7anského sdru#ení. Na 
jaro je naplánován dEtský den se sou-
tE#emi, odmEnami a táborákem, kde si 
dEti budou moci na závEr opéct buUty. 

 Iva Pirníková

Aranžéři se činí (foto babeta).

Richard Adam
(foto my).

Jiří Štědroň (foto P. Hilmarová).
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Psaníčkový andělíček

Leto�ní setkání dEtí se Svatým Mikulá-
�em nebylo jako obvykle v nedEli dopo-
ledne pUed svátkem Svatého Mikulá�e po 
dEtské M�i Svaté, ale v úterý 6. prosinec 
od 17. hodin. NejdUíve zahrála skupina 
Karla Zimy pohádku O zapomEtlivém 
psaní7kovém andElí7kovi. Ka!dé dítE je 
�[astné, pokud pod strome7kem najde 
sv]j dárek. Ale aby v�echny dEti na�ly 
své dárky, musí jejich pUání napsaná na 
líste7cích posbírat Psaní7kový andElí7ek. 
Co svEt svEtem stojí, Psaní7kový andElí-
7ek nezaspal" A! tyto Vánoce. Nakonec 
se v�e v dobré obrátilo a pohádka, jak 
se slu�í a patUí, dobUe skon7ila. Poté pUi-
�el Svatý Mikulá� se svým doprovodem 
a vykonal to, co se od nEj o7ekávalo. 
Nadílku. Ta dala zapomenout na obavy 
dEtí pUed 7ertem, nebo[ pUece jen po celý 
rok neposlouchaly tak, jak by se rodi7]m 
líbilo. Farního mikulá�ského setkání se 
opEt tradi7nE zú7astnily dEti z DDÚ, DEt-
ského domova v Kr7i, kterým pomáhají 
skauti z oddíl] paní Váchalové.  (my)

11. prosince
Rodinný jarmark

TUetí adventní nedEle 11. prosince pUi-
lákala do Kunratic náv vníky 2. ro7níku 
Váno7ního rodinného jarmarku. Jarmark 
probíhal v prostorách rodinného centra 
D]m pro motýlky,  klubovnE skautského 
oddílu a Klubu senior]. Na Jarmarku jste 
mohli zakoupit hlavnE rukodElné výrobky. 

PUipraveno bylo ob7erstvení i sladké cuk-
roví. Váno7ní atmosféru podtrhly koledy 
a ru7nE vyUezávaný betlém pana Jaroslava 
Ma�talíUe. DEti si odnesly dom] výrobky 
z tv]r7ích dílen. Doprovodný program 
nabízel celý den písni7ky, tane7ky a diva-
delní vystoupení. Díky na�im sponzor]m 
jsme potE�ili mnoho náv vník] losová-
ním krásných dárk].  Jana Neumannová

29. ledna
Malování na radnici

Ka!dý m]!e být malíUem. NevEUíte? 
CertiÞ kovaná lektorka paní Jana Grygaro-
vá z Þ rmy Smart Lady promEnila v nedEli 
29. ledna zaseda7ku kunratické radnice na 
malíUský ateliér. Vedla sedm ú7astnic kur-
zu metodou #krok za krokem$, tak!e i úpl-
ný za7áte7ník zvládl techniku olejomalby 
Boba Rosse (1942%1995), popularizátora 
malování v americkém TV seriálu #Joy 
of Painting$, který bE!el 12 let. VytvoUil 
svéráznou malíUskou techniku, pUi které se 
barvy naná�ejí na mokrý podklad #mok-
rý do mokrého$. Ne7eká se na zaschnutí 
jednotlivých barev, ale vrství se za mokra 
na sebe. Snadno lze opravovat pUípadné 
chyby. Lze vytváUet krajiny, kvEtiny nebo 
i chlupatá zvíUata. Ta nejradEji malují dEti. 
Kurzu se mohou zú7astnit v�ichni. Ti, kdo 
rádi malují, ale i ti, kteUí si to chtEjí #jen$ 
zkusit, a nikdy pUedtím nedr!eli tec 
v ruce. Je hezké pozorovat ú7astníky kur-
zu, kteUí jsou ráno plni o7ekávání, jaké to 
bude, jak v�e zvládnou. A pak odpoledne 
odcházejí spokojeni se #svým$ obrazem.

 Snaha co nejlépe nanést barvy na plátno 
byla po celodenním úsilí v�ech malíUek 
do7asného kunratického ateliéru koru-
nována úspEchem. Pro ty, které malova-
ly poprvé, i pUekvapivým zji ním, !e 
právE vytvoUily sv]j první obraz" Meto-
da Bobyho Rosse je výjime7ná tím, !e 
díky ní se m]!e stát úspE�ným malíUem 
i ten, kdo se pokládal za výtvarný antita-
lent. Maluje se velkými tci, a tak tuto 
techniku zvládnou pod vedením lektora 
i �ikovné dEti. Namalovat jeden obraz 
trvá podle zru7nosti malíUe a náro7nos-
ti pUedlohy pUibli!nE tUi a! 7tyUi hodiny. 
V Kunraticích si ú7astnice kurzu mohly 
vybrat z nEkolika motiv]. KvEtiny ve 
váze, pergola 7i svíce. PUesto!e malovaly 
dohromady jak za7áte7nice, tak i nEkolik 
zdatných #malíUek$, obrazy se povedly 
v�em bez rozdílu. PrávE první úspEch 
bývá 7asto odrazovým m]stkem pro dal�í 
malíUské pokusy, které dávají lidem nový 
rozmEr jejich volného 7asu i více rados-
ti z tv]r7í práce. Malovat lze jeden nebo 
dva obrazy, v nabídce je v!dy nEkolik 
motiv]. Více informací najdete na  www.
smartlady.cz. Marcela VenglaUová

3. března
Dětský karneval

TJ Sokol Kunratice poUádá v sobotu 
3. bUezna od 14³° hod v místní sokolovnE 
tradi7ní DEtský karneval.  TJ Sokol

Březen u Motýlků v Golčově 28

Ne! pUijde opravdové jaro, pUij@te se 
k nám ohUát a strávit zbývající zimní 7as 
na�imi aktivitami.

2. a 3. března
Noční Motýlkov

Od 17 hod pátku 2. do soboty 3. bUezna 
10 hod. poUádáme No7ní Motýlkov. 

11. března
Jarní burza 

V nedEli 11. bUezna od 15%18 hod se koná 
Jarní burza dEtského oble7ení a potUeb. 

Březnový čtvrtek
Veřejné čtení

&idle pro hosta, veUejné 7tení. TE�te se na 
veUejné pUed7ítání se známou osobností 

v na�em rodinném centru (Podporujeme 
projekt Celé 6esko 7te dEtem www.cele-
ceskoctedetem.cz). PUesný termín je  
neznáme, a proto sledujte na�e internetové 
stránky.
V prostorách centra dále nabízíme kurzy 
pohybové, výtvarné i hudební pro dEti 
od 3 mEsíc] a! po dospElé v7etnE tEhot-
ných maminek. BEhem kurz] i mimo nE 
m]!ete vyu!ít hernu pro veUejnost. Od 
Nového roku je herna zdarma. Od února 
u!íváme krat�í název Rodinné centrum 
U motýlk]. Dal�í informace na www.
dumpromotylky.cz a www.rc-umotylku.
cz. RC U motýlk]

17. března
Ples sportovců

Fotbalový oddíl SK Slovan Kunrati-
ce poUádá v sobotu 17. bUezna od 20 hod 
v místní sokolovnE Ples sportovc].

 SK Slovan

1. dubna
Jarní rodinný jarmark

2. ro7ník Jarního rodinného jarmarku, se 
koná v pUedvelikono7ním 7ase. TE�íme se 

na vás v nedEli 1. dubna. Pokud se po7así 
vydaUí jako loni, na zahradE na�eho cen-
tra nás 7eká  doprovodný program, který 
pUinese nEkolik novinek. PUijedou �ermíUi, 
nová pohádka, vystoupí malí hudebníci 
a snad bude i módní pUehlídka"

 RC U motýlk]

16. dubna
Setkání s občany Kunratic

Setkání se starostkou a 7leny zastupitel-
stva bude v pondElí 16. dubna od 18 hod 
v zasedací místnosti kunratické radnice. 
Na setkání není pUipraven !ádný pev-
ný program, proto!e se chceme vEnovat 
výhradnE dotaz]m a pUipomínkám vás, 
ob7an]. 
 Zastupitelstvo M6 Praha-Kunratice

21. dubna
Otvírání studánek

TJ Sokol Kunratice poUádá v sobotu 
21. dubna 33. ro7ník Otvírání studánek 
v Kunratickém lese. Zahájení je ve 13 
hodin na obvyklém shroma!di�ti ú7astní-
k] za kostelem Svatého Jakuba Star�ího 
v Kunraticích. TJ Sokol Kunratice

Kulturní a společenské akce – pozvánka

ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7

Telefon 244 102 214,
fax 244 913 900

E-mail: info@praha-kunratice.cz

www.praha-kunratice.cz.
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Zajímavosti

Kunratické symboly

�V modrém �títE zlatý lev s 7ervenou 
zbrojí, bez zadních nohou, dr!ící stUíbrnou 
vE! s cimbuUím, se tUemi stínkami, s 7ernou 
branou, dvEma 7ernými okny vedle sebe 
a 7ervenou stanovou stUechou se zlatou 
makovicí" zní odborný popis kunratického 
znaku. V barevném provedení tak, jak jej 
schválil 14. února 2001 spolu s kunratickým 
praporem Parlament 6eské republiky, visí 
u vchodu do radnice. Na radni7ní zdi nad 
okny pracoven hlav obce m]!ete ale obdi-
vovat umElecké ztvárnE-
ní kunratického znaku. 
SochaUské dílo Adély 
Bebárové (1978) pUeve-
dl roku 2006 do bronzu 
Jaroslav Zahrádka, kun-
ratický rodák. Velß ovic-
ká stUíbrná vE! ze zna-
ku pUipomíná vlastníky 
Kunratic pUed více ne! 
sedmi stoletími, gol7ov-
ský lev zase období nejvý-
znamnEj"ího rozvoje obce 
v 18. století. Modrá barva "títu 
je barvou oblohy, hladiny Kunratic-
kého potoka a jeho rybník]. Zlatá barva lva 
je symbolem slunce. Kombinace barev nám 
sdEluje, !e Kunratice a jejich okolí pUedsta-
vují dobré podmínky k !ivotu. 

StUíbrná vE! pochází z klenotu znaku 
pra!ského rodu Velß ovic], který se zacho-
val na vnEj"í zdi StaromEstské radnice. Teh-
dej"í d]m Velß ovic], stUedovEkých majitel] 
Kunratic, se stal jádrem svEtoznámého rad-
ni7ního objektu. Zlatý jednoocasý lev bez 
nohou v modrém "títE pUipomíná barokní 
panství kunratické vEtve rod] Gol7]. Mod-
ro!lutá kunratická vlajka slunce a vody na 
vE!i kunratické radnice symbolizuje ny-
nEj"í M6 Praha-Kunratice. �Prapor tvoUí 
tUi vodorovné pruhy, modrý, !lutý a modrý. 
PomEr �íUky k délce listu je 2 : 3." Tak je 
popsán v rozhodnutí o udElení kunratických 
symbol] Parlamentem 6eské republiky.

Státní vlajka 6eské republiky je samozUej-
mE tou nejznámEj"í. Historickou vlajkou 
6ech je bílo7ervená bikolóra. Roku 1920 
bylo zákonem rozhodnuto, !e se k vlajce 
pUidá modré pole ve tvaru klínu, smEUující 
do poloviny vlajky. Význam  modrého klí-
nu byl obvykle vykládán jako symbol Slo-
venska. Po zániku 6eskoslovenska pUevza-
la p]vodní 7eskoslovenskou vlajku 6eská 
republika jako jeden z nástupnických stát]. 
Tento krok v"ak byl ale v rozporu s doho-
dami mezi 7eskou a slovenskou politic-
kou reprezentací. PozdEji bylo nedodr!ení 
dohody 7eskou stranou zd]vodOováno tím, 
!e vlajka federace ji! zanikla a tudí! je její 
podoba #uprázdnEná$. Modrá byla interpre-
tována jako barva jedné z historických zemí, 
Moravy, která pod touto barvou vystupovala 
v minulosti na boji"tích.

Historie tUetí radni7ní vlajky, vlajky 
Evropské unie, za7íná za II. svEtové války. 

Paul Lévi, belgický %id, 
si pUedsevzal, !e pUe!ije-

li válku a nacismus, kon-
vertuje ke katolictví. PUe!il 

a stal se katolíkem. 5. kvEtna 
1949 byla v LondýnE zalo!ena Rada 

Evropy a Paul Lévi se stal vedoucím jejího 
kulturního oddElení. V roce 1955 pUipravo-
vala Rada Evropy spole7nou vlajku. V"ech-
ny návrhy obsahovaly kUí!. Socialisté je ale 
odmítli jako pUíli" kUes[anské. Jednou Lévi 
spatUil na procházce sochu Panny Marie 
s vEncem zlatých hvEzd kolem hlavy záUí-
cích ve slune7ním svEtle na pozadí modré 
oblohy. Navrhl proto jako motiv evropské 
vlajky dvanáct zlatých hvEzd na modrém 
pozadí. Kruhové uspoUádání znamená jed-
notu, dvanáctka pUedstavuje dokonalost 
a plnost. 6íslo dvanáct se obecnE spojuje 
s po7ty apo"tol] 7i syn] Jákobových, tabu-
lek Uímského zákonodárce, Herkulových 
úkol], mEsíc] v roce a znamení ve zvEro-
kruhu. Kruh dvanácti hvEzdi7ek je kUes[an-
ský symbol znázorOující svatozáU Panny 
Marie. Symbolizuje také evropskou identitu 
a sjednocení.

PUes v"echny problémy a starosti dne"ní 
doby pro!íváme nejklidnEj"í a nejblahobyt-
nEj"í období na"í historie. Dokonce jsme 
se v jednom z nedávných srovnávání ocitli 
tUináctí na svEtE. Jako jedno z nejpUíjem-
nEj"ích míst pro !ivot ob7an]. HlavnE aby 
nám to dlouho vydr!elo. Nebo[ sta7í pouze 
pUejít k pomní7ku naproti radnice. Ten nám 
okam!itE pUipomene, !e nic nebylo, není 
a nebude zadarmo. První pomní7ek legioná-
Ue se lvem byl odhalen roku 1922 na památ-
ku padlých kunratickýh voják] a legionáU] 
v I. svEtové válce. Jenom!e cesta k dne"ní-
mu hodnocení 6eské republiky na pUední 
místo pUíjemné k !ivotu vedla v minulém 
století je  pUes obEti II. svEtové války 
a mnohá posti!ení kunratických ob7an] jak 
materiálnE, tak v mo!nostech spole7enské 
uplatnEní poúnorovým systémem. Pomní-
7ek se postupnE stal místem ka!doro7ních 

vzpomínek nejen na 28. Uíjen 1918, ale i na 
v"echny kunratické ob7any, kteUí svým utr-
pením pUispEli k sou7asné nedokonalé, ale 
fungující demokracii. Po úmrtí pana Václa-
va Havla, symbolu na"eho dne"ního úspE-
chu, byl pomní7ek v pUedve7er drého dne 
2011 osvEtlen velkým po7tem plápolajících 
sví7ek polo!ených na kamenných stupních 
souso"í. 

Poslední zastávkou krátkého zamy"le-
ní nad symboly je kostel Svatého Jakuba 
Star"ího. ZasvEcený apo"tolu Jakubovi 
pUipomíná na"i pUíslu"nost k tolik úspE"né 
!idovsko-kUes[anské euroatlanické civili-
zaci. Ale pozor. Pokud si budeme i nadále 
nebezpe7nE zahrávat s naivními multi-kulti 
bláboly, objeví se tUeba v budoucnosti nad 
na"ím kostelem vE! minaretu a kUí! vystUídá 
p]lmEsíc.  (my)

Bydlíme v Kunraticích, České republice a Evropské unii
(foto P. Hilmarová).

23. 12. 2011 (foto P. Hilmarová).
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Historická výročí 2012

800 let

V nEkterých pramenech je uvedeno, !e 
nejstar"í zpráva není o majiteli Kunratic, 
ale o Vítu, Ue7eném z PabEnic. Pochází 
z roku 1212 a Uíká, !e král PUemysl Ota-
kar I. pUinutil Víta z PabEnic vrátit jedno 
poplu!í, které neprávem nabyl, kostelu 
pra!skému. (Poplu�í je stará 7eská mErná 
jednotka plo!ného obsahu neur7ité veli-
kosti u"ívaná pUedev!ím v zemEdElství. 
Obvyklá hodnota jednoho poplu"í nebyla 
nikdy pUesnE ur7ena, je odhadována od 
20 do 60 hektar]. Poplu"ní dv]r, výraz od 
tohoto odvozený, se pou"ívá pro bohatý 
a rozsáhlý statek s polnostmi). 

725 let

Z roku 1287 (panování Václava II.) jsou 
první zápisy v listinách kapituly Vy!e-
hradské o obci Kunratice. Listiny uvádEjí 
Kunratice jako ves "lidí Kundrátových#, 
ke které nále$í i ves PabEnice a osada 
BetáO. Rok 1287 se pova$uje za vznik 
Kunratic, a tak se roku 1987 konaly k 700. 
výro7í v Kunraticích oslavy.

600 let

Nový hrad byl budován v letech 1411%
1412. V Uíjnu 1412 na svém oblíbeném 
sídle ji$ trávil král Václav IV. vEt!inu vol-
ného 7asu a tého$ roku zde vydal i první 
listinu. Na hradE zalo$ili roku 1412 novo-
mE!tí kon!elé vinný sklep a na stráni za 
hradem vinici. Václav IV nechal ve stej-
ném roce vybudovat Královský rybník 
u PabEnic a rybníky pod hradem. 

100 let

Roku 1912 byla vydána publikace "6te-
ní o Novém hradE a Kunraticích#, kterou 
zpracoval Cyril Merhout. Kniha je dopo-
sud nejhodnotnEj!í publikací pojedná-
vající o historii Kunratic. Cyril Merhout 
(1881%1955) byl 7eský kulturní pracov-
ník, 7inný v památkové pé7i. V roce 1902 
nastoupil do funkce kunratického u7itele 
obecné !koly a v Kunraticích p]sobil do 
roku 1906. PozdEji zastával funkci odbor-
ného rady Ministerstva !kolství a národní 
osvEty. V letech 1928%1929 vedl komisi 
pro výkopové práce na Novém hradE. Bylo 
prozkoumáno asi 25 & plochy, zbylé zdi 
zakonzervovány a cenné nálezy ulo$eny 
v muzeu. Název Merhoutova nese jedna 
z ulic v Zeleném údolí. 

V roce 1912 mEla politická obec Kunra-
tice celkem 2073 obyvatel. Osada Kunra-
tice 1157, osada Libu! 824 a osada PabE-
nice 92. 2067 osob bylo národnosti 7eské, 
4 nEmecké. Politickou obec Uídilo 18 7le-
n] obecního zastupitelstva. Osada Kun-
ratice mEla 10 zastupitel], osada Libu! 7 
a osada PabEnice jednoho. Starostou obce 
byl Franti!ek Rada z Libu!e, tajemníkem 
Alois Starý, strá$mistrem Karel Vágner, 
Uímskokatolickým faráUem Josef Valá!ek, 

Uídícím u7itelem obecné !koly Franti-
!ek Pártl, velitelem 7etnické stanice Jan 
Chuchla a lékaUem MUDr. Jan R]$i7ka. 
MUDr. Jan R]$i7ka se stal pozdEji sta-
rostou Kunratic a jeho jméno nese jedna 
z ulic na FloUe.  Ing. ZdenEk Zeman

Obrázky
z minulosti Kunratic 7

Budovu na obrázku jistE vEt!ina kun-
ratických ob7an] velmi dobUe zná. Ale 
obklopenou vzrostlými stromy jakoby 
vestavEnou do nEjakého parku. Ano, je to 
budova, která dlouhá léta slou$ila a spod-
ní 7ást je  bude do konce roku 2013 
slou$it jako zdravotní stUedisko. FotograÞ i 
nám poskytl pan JiUí Vraný, 7len místní-
ho zastupitelstva. Ve skupince dElník] je 
vyfotografován i jeho dEde7ek. Vra[me se 
ale o 90 let nazpátek do roku 1922, kdy byl 
obrázek poUízen. Plukovník ve výslu$bE 
pan Jan 6erný po$ádal o stavební povole-
ní a 15. bUezna 1922 Obecní úUad v Kun-
raticích sdEluje $adateli v ru7nE psaném 
úUedním protokolu následující: #Komise 
odebrala se na místo samé a obecní tech-
nický znalec, pan stavební rada Kru!ina 
z Nuslí dává své dobré zdání. Na pozem-
kové parcele 7. kat. 172/1 v Kunraticích 
má se postaviti jednopatrové stavení 
s podkrovím se sedlovou stUechou. Stavení 
je témEU celé podsklepeno. Stropy sklep] 
sklenuty jsou cihelnou klenbou malenou 
do travers. PUízemí má vchodní síO, scho-
di , kuchyO s pUíslu!enstvím, tUi obytné 
místnosti a pokoj pro slu"ky. Ke kuchyni 
pUiléhá lázeO, spí" s klosetem a místnost 
pro slu"ky. V prvním poschodí je p]dorys-
ná dispozice stejná, jen s tím rozdílem, "e 
nad síní umístEna jest jídelna. V podkro-
ví je pokoj separátní s vlastním klosetem. 
Schody jsou visuté.$ Dokument je sám 

o sobE pUímo zdrojem poznání. Tehdej-
!í 7e!tina, kolky nové republiky, 7itelný 
rukopis, stru7nost. Nebo[ zkuste psát dne!-
ní romány pro stavební povolení násadko-
vým perem namá7eným do inkoustu. A ta 
bájná rychlost vyUizování $ádosti 7ítající 
dny nebo doba výstavby. Na jaUe povoleno 
a 22. prosince tého$ roku ji$ Obecní úUad 
vydává povolení k obývání. Roku 1925 
byl je  dostavEn plot, který je funk7ní 
dodnes, i kdy$ je podezdívka postupným 
zvy!ováním ulice K Zeleným domk]m 
pomalu na úrovni vozovky. K vile také 
patUil domek zahradníka v rohu pozemku, 
který se zachoval a pou$ívá dodnes.

Po roce 1948 byla vila spolknuta státem. 
Slou$ila nejdUíve jako slu$ebna VB (VeUej-
né bezpe7nosti), poté zde byly nEkolik let 
kanceláUe OSP (Okresní stavební podnik). 
Roku 1963 pUedkládá investor OÚNZ 
(Okresní ústav národního zdraví) Pra-
ha-západ tzv. "Investi7ní úkol pUemEny 
vily na zdravotní stUedisko#. Do pUízemí 
byla umístEna ordinace dEtského praktic-
kého a zubního lékaUe, do prvního patra 
praktického a zubního lékaUe pro dospE-
lé se spole7nou 7ekárnou a zubní labora-
toU. Roku 1965 bylo stUedisko otevUeno 
a mnohokráte jím pro!la vEt!ina kunratic-
kých ob7an]. Po roce 1989 byla budova 
vrácena majitel]m v restituci, ale jeliko$ 
zde bylo zdravotnické zaUízení, vztahoval 
se na proces restituce zvlá!tní re$im. Od 
roku 2008 sídlí v patUe a podkroví mateU-
ská !kola ZemEkoule, v pUízemí je ordi-
nace praktického a dEtského lékaUe. ObE 
zdravotnická zaUízení ale skon7í ke 31. 
12. 2013. Dne!ní vnEj!í vzhled budovy se 
od staUi7ké fotograÞ e skoro neli!í, vnitUky 
byly samozUejmE modernizovány, ale dis-
pozice místností je témEU shodná s popi-
sem z protokolu 90 let starým.  (my)

Vila č. p. 178 těsně před dokončením na podzim roku 1922
(archiv p. Jiří Vraný).
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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.

Advokátka

JUDr. Eva Brown
právo občanské a rodinné, rozvody,

smlouvy, byty, nemovitosti, úschovy

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

JAN RAKOVEC
Obklad, dlažba, zednické a malířské práce, bytová

jádra, rekonstrukce bytů a koupelen, drobné práce

Rozumná cena

Tel. : 608 709 716 přes den

267 913 922 19:00-21:00

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

Telefon 244 102 214, fax 244 913 900. E-mail: info@praha-kunratice.cz; www.praha-kunratice.cz .
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem registrace MKČR E 13344. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

Založeno 1992, ročník XXI. Náklad 3800 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v únoru 2012. Zdarma.

Aromaterapeutická a estetická
kosmetika, wellness manikúra

Golčova 486 (Kunratická tvrz)

Tel.: 603 960 623
www.studiors.cz, Po-Pá 9,00 - 19,00

Nobilis Tillia kosmetika ošetří všechny druhy pleti.
Barvení obočí a řas, depilace, ...

Terapeutický laser - biostimulace pleti,
analgetický účinek, ...

Thermalipo - neinvazivní liposukce,
vypnutí a omlazení pleti.

IPL - odstranění chloupků, oživení pokožky, hojení akné,
vyrovnání pigmentace, vaskulární a pigmentové léze.

Suchá manikúra, P.Shine, peeling, masáž rukou, 
masky, séra, lakování, termomasážní rukavice, 

parafínový zábal, světelná terapie aj. 
Akce: Pro občany Kunratic starší 60 let 

na všechny procedury manikúry 20% SLEVA!

Inzerce


