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Vá�ení 7tenáUi,
pí�i tEsnE po 

bUeznovém zase-
dání na�eho zastu-
pitelstva, kdy 
se jako obvykle 
schvaloval roz-
po7et Kunratic 
na leto�ní rok. 
Rozpo7et v hlavní 
7innosti ve stru7né podobE je oti�tEn také 
jako obvykle na poslední stranE tohoto 
7ísla KZ (podrobný rozpo7et je na webo-
vých stránkách mEstské 7ásti).

Rozpočet MČ na rok 2012
Rozpo7et vychází z plánovaných pUí-

jm] ve vý�i 30 829 tis. K7, z 7eho! pUijaté 
dotace tvoUí 22 020 tis. K7, daOové pUíjmy 
8 071 tis. K7, nedaOové pUíjmy 265 tis. K7 
a pUevody z vlastních fond] (konsolidace) 
473 tis. K7. PUijaté dotace jsou sice zhruba 
o 800 tis. K7 vy��í, ne! loni, pUesto jsou 
ale celkové plánované pUíjmy letos zhruba 
o 1 400 tis. K7 ni!�í, co! je dáno zejmé-
na pUedpokládaným ni!�ím výbErem danE 
z nemovitostí. Tuto skute7nost nem]!eme 
bohu!el nijak ovlivnit. Návrh výdaj] 
vychází kromE plánovaných pUíjm] také 
z výsledku hospodaUení v loOském roce, 
které skon7ilo pUebytkem ve vý�i 4 272,33 
tis. K7, a rovnE! z výsledk] hospodaUení 
v letech pUedcházejících, které byly také 
kladné. Z toho vyplývá, !e lze do plánu 
výdaj] v roce 2012 zapojit nEjaké pUebyt-
ky z pUedcházejících let, konkrétnE bylo 
schváleno zapojení 3 225 tis. K7.

Objem schválených výdaj] je mo!né 
dále rozdElit na výdaje bE!nE a výdaje 
kapitálové (investi7ní), pUi7em! bE!né 
výdaje 7iní 29 296 tis. K7 a kapitálové  
4 460 tis. K7. Na tomto místE je je�tE vhod-
né podotknout, !e mezi kapitálové výdaje 
se nepo7ítají ani vEt�í a opravdu velké 
opravy (napU. plánovaná oprava chodníku 
pUi ulici U Rakovky ve vý�i 1 251 tis. K7), 
které jsou zahrnuty v provozních nákla-
dech a !e náklady na provoz ChránEných 
byt] Kunratice jsou plnE hrazeny z fondu 
plnEného z hospodáUských výsledk] toho-
to zaUízení. V�echny uvedené skute7nosti 
staví plán výdaj] v leto�ním roce do pod-
statnE pUíznivEj�ího svEtla, ne! vypovídají 
uvedená suchá 7ísla.

Dále pova!uji za vhodné okomentovat 
ty paragrafy, u kterých dochází k vEt�ímu 
rozdílu mezi rozpo7tem loOského a leto�-
ního roku:

● Silnice " plánované výdaje jsou vy��í 
o ji! zmínEný chodník v ulici U Rakovky 
a zlep�ení povrchu ulice V Rybníkách, 
kde nejprve probEhne pUelo!ka pUepadu 
z obecní studny. RovnE! se po7ítá s pro-
jektem a realizací lokálních úprav chod-
níku v ulici K Verneráku, aby byl lépe 
vyu!itelný pro vozí7káUe a dEtské ko7ár-
ky. Plánujeme také vyprojektování 7ás-
ti chodníku pUi ulici VídeOská, a to pUed 
bývalým areálem StUedo7eského staveb-
ního podniku, kde pE�í doprava koliduje 
s dopravou v klidu.

● Pitná voda " zde jsou prostUedky na 
zmínEnou pUelo!ku pUepadu z obecní stud-
ny, který v sou7asné dobE vede pUes sou-

kromé pozemky a 7áste7nE dokonce i pod 
rodinným domem.

● Revitalizace Uí7ních systém] a vod-
ních ploch " plánuje se 7i�tEní drená!ní-
ho potrubí v lokalitách PabEnice a BetáO, 
jeho! nefunk7ní stav byl zji�tEn v pr]bEhu 
stavby spla�kové kanalizace v uvedených 
lokalitách.

● PUed!kolní zaUízení " je po7ítáno 
s vybavením dal�í nové tUídy umístEné nad 
�kolní jídelnou.

● Základní !koly " v rozpo7tu není po7í-
táno s velkými kapitálovými výdaji. Dou-
fáme, !e bude vyhovEno na�í !ádosti o pUí-
spEvek z rezervy HMP pro mEstské 7ásti 
a díky tomuto pUíspEvku budeme moci pro-
vést stavební úpravy, jejich! cílem je roz�í-
Uení kapacity �koly o 2 kmenové u7ebny.

● Zále�itosti kultury " zde je rezerva pro 
zamý�lené akce související s významnými 
výro7ími na�í M6 v tomto roce.

● Sportovní zaUízení v majetku obce " 
SK Slovan Kunratice " plánováno je vybu-
dování pUípojky spla�kové kanalizace.

● PohUebnictví " po7ítá se s projektem 
na pUevedení zdroje vody z vodovodního 
Uadu na studni7ní vodu a osazením el. 7er-
padla a s opravou studny.

● Komunální slu�by a územní rozvoj "  
jedná se o náklady na rekonstrukci vodní 
nádr!e na FloUe a na poUízení dokumentace 
na rekonstrukci objektu 7. p. 57 na zdravot-
ní stUedisko.

● Pé7e o vzhled obcí a veUejnou zeleO " 
kromE údr!by zelenE se plánuje obnova 
dEtského hUi�tE na Vimperském námEstí.

 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Slovo starostky

Zastupitelstvo–Úřad MČ
(Uvádíme pouze vybraná usnesení zastu-
pitelstva, podrobnEj�í informace na www.
praha-kunratice.cz.)

12. zasedání 28. 3. 2012

Zastupitelstvo schvaluje

● polo!kový rozpo7et neinvesti7ního 
pUíspEvku M6 roku 2012 pro Základ-
ní �kolu Kunratice v celkové vý�i 3 900 
tis. K7,

● poskytnutí pUíspEvku ve vý�i 100 tis. 
K7 na vý�kové práce " mytí oken, na pro-
vedení úprav branky pro venkovní u7eb-
nu, na instalaci 7idel k vypínání osvEtle-
ní na WC ve staré budovE a na doplnEní 
vybavení dvou kabinet],

● rozpo7et doplOkové 7innosti Základní 
�koly Kunratice, 

● polo!kový rozpo7et neinvesti7ního pUí-
spEvku M6 roku 2012 pro MateUskou �ko-
lu Kunratice v celkové vý�i 1 580 tis. K7,

● poskytnutí pUíspEvku ve vý�i 270 tis. 
K7 na vybavení dal�í tUídy mateUské �koly,

● rozpo7et M6 na rok 2012 v hlavní 7in-
nosti. Objem pUíjm] bude ve vý�i 30 531 
tis. K7 a výdaj] ve vý�i 33 756 tis. K7. 
Rozdíl pUíjm] a výdaj] ve vý�i " 3 225 

tis. K7 bude pokryt Þ nancováním z úspor 
vlastních zdroj],

● rozpo7et M6 hospodáUské 7innosti pro 
rok 2012. Výnosy 8 213 962 K7, náklady 
1 760 000 K7. HospodáUský výsledek pUed 
zdanEním 6 453 962 K7,

● úplatný pUevod pozemkové parcely 
parc. 7. 246/1 o výmEUe 120 m², ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v majetku 
HMP-svEUeno M6 Praha-Kunratice, LV 7. 
1812, v k. ú. Kunratice, vlastník]m sou-
sedních pozemk] parc. 7. 244 a 247 za 
cenu 204 tis. K7. Redakce

Kriminalita v Kunraticích

V M6 Praha-Kun-
ratice slou!í nyní 10 
strá!ník]-okrskáU] 
MEstské policie hl. 
m. Prahy, kteUí jsou 
pracovnE zaUazeni na 
Obvodní Ueditelství 
MP Praha 4, s jeho! 
vedením se ka!dý 
mEsíc na na�í radni-
ci setkáváme a stanovujeme priority pro 
výkon jejich slu!by. Jedná se pUedev�ím 

o zaji�tEní místních zále!itostí veUejného 
poUádku, pUispívání k ochranE a bezpe7-
nosti osob a majetku, podílení se na bez-
pe7nosti a plynulosti provozu na pozem-
ních komunikacích a podobnE. Strá!níci 
okrskáUi zaji�[ují dohledy nad pUechody 
pro chodce v okolí základní �koly v ran-
ních hodinách (7,20"8,05), pravidelnou 
hlídkovou slu!bu v rámci celého území 
Kunratic podle rozdElení do jednotlivých 
okrsk] a veUejný poUádek u veUejných akcí 
poUádaných v sokolovnE, zámeckém parku 
nebo v Kunratickém lese. Vy�etUováním 
nahlá�ené kriminality se zabývá Policie 
6R. Kunratice spadají pod tUi Místní oddE-
lení (MO) Policie 6R v Praze. Po!ádali 
jsme je o pUehled kriminality v Kunraticích. 
Od MO Ji!ní MEsto, kam spadá bytový 
komplex Flora a lokalita Nad #eberákem 
smErem k Ji!nímu MEstu, se nám podaUi-
lo získat pUehled kriminální 7innosti pouze 
za únor tohoto roku. Bylo zde spácháno 9 
trestných 7in] a 3 pUestupky. Nej7astEj�ím 
deliktem je vykrádání aut.

UcelenEj�í pUehled o kriminalitE máme 
z dal�ích dvou MO. MO SpoUilov, kam 
spadá bytový komplex Zelené údolí, nahlá-
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silo za rok 2011 cca 20 vykradených aut 
jak na ulici, tak v gará�ích bytových dom]. 
Podrobnou zprávu jsme obdr�eli od MO 
Lhotka, kam spadá nejrozsáhlej!í 7ást 
Kunratic. Ve zprávE je uvedeno, �e za rok 
2011 bylo pUijato oznámení ke 293 trestným 
7in]m, bylo provEUováno a Ue!eno 76 pUe-
stupk] (mimo blokovE Ue!ených v bezpe7-
nostním provozu Prahy) a provEUováno dal-
!ích 21 pUípad] pod 7íslem jednacím. Tyto 
pUípady nebyly posuzovány jako protiprávní 
jednání. Na !etUení a provEUování trestných 
7in] se nejvEt!í mErou podíleli policisté MO 
Lhotka, u nEkterých pUípad] bylo pUi jejich 
dokumentaci a dal!ím postupu spolupraco-
váno se Slu�bou kriminální policie a vy!et-
Uování Praha IV. Záva�nEj!í a rozsáhlej!í 
pUípady byly dokumentovány a pro!etUová-
ny dal!ími slo�kami Policie 6R.

V rámci trestné 7innosti byly Ue!eny násle-
dující pUípady: DvE nebezpe7ná pronásledo-
vání, jedno výtr�nictví, jedna loupe�, jedno 
domácí násilí, dvE ublí�ení na zdraví, 8 
vloupání do objekt] obydlí, 23 vloupání do 
pr]myslových objekt, 5 kráde�í motorového 
vozidla, 73 vloupání do vozidla a odcizení 
vEci, 16 kráde�í kov]. V ostatních pUípadech 
se jednalo o podvody, padElání veUejné lis-
tiny, maUení výkonu úUedního rozhodnutí, 
kráde�e prosté, jízdu pod vlivem návyko-
vé látky atd. V roce 2011 bylo 10 pUípad] 
známé trestné 7innosti zpracováno v tzv. 
zkráceném pUípravném Uízení. Vlastní pát-
rací 7inností byly vypátrány 7tyUi osoby, po 
kterých bylo vyhlá!eno celostátní pátraní. 
Z pohledu bezpe7nostní situace na teritoriu 
MO Lhotka je v oblasti M6 Praha-Kunrati-
ce hodnocen rok 2011 jako pomErnE klidný, 
pUi7em� nebylo nutné nasazovat zvý!ený 
po7et poUádkových sil Policie 6R. Pro zlep-
!ení komunikace mezi Policií 6R a ob7any, 
úUady samosprávy a státní správy byla zUíze-
na internetová po!ta s adresou: p4moplho@
mvcr.cz. Tuto adresu lze vyu�ívat k zasílání 
po�adavk] a pUípadných podnEt] ke zlep!ení 
spolupráce a rovnE� k podávání oznámení.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

Zadržení zloděje

Díky mEstskému kamerovému systému 
strá�níci zadr�eli zlodEje hned po 7inu. 
Operátor mEstského kamerového systému 
vyslal 16. února pUed pátou hodinou ran-
ní do ulice K Libu!i strá�níky z Prahy 4. 
U jednoho domu se pohyboval podezUe-
lý mu�. Hlídka pUijela na místo a stranou 
vy7kávala na dal!í zprávy o jeho pohybu. 
Po nEjaké dobE dostala zprávu, �e sledova-
ný odchází smErem k VídeOské ulici, má na 
zádech batoh a v rukou krabici. Strá�níci 
se za mu�em vydali a vyzvali ho k proká-
zání toto�nosti. Ten na výzvu nereagoval, 
pouze si odlo�il batoh i krabici a dal se 
na útEk. Strá�níci ho samozUejmE dostih-
li a pro podezUení ze spáchání trestného 
7inu zadr�eli. V batohu na!li akumulátoro-
vý !roubovák, kapesní n]�, !típací kle!tE, 
n]�ky na plech, sekeru, kovové pá7idlo 

a látkovou kuklu. V odlo�ené krabici potra-
viny. PozdEji zjistili, �e se zlodEj vloupal do 
dvou dom] v ulici K Libu!i. PUi zadr�ování 
podezUelého se jeden ze strá�ník] zranil. 

 MEstská policie Praha 4

Životní prostředí

Redukční řez topolů,
kácení a výsadba dřevin

V pr]bEhu bUezna se provádEla nezbytná 
údr!ba topol] vedle dEtského hUi"tE u ryb-
níku Ohrada. Na v"ech dvaceti stromech 
byl proveden reduk7ní Uez o 1/3 celkové 
vý"ky a jejich stav nyní vyhovuje bezpe7-
nostním podmínkám. Plánované kácení 
dUevin probEhlo i v tEsné blízkosti pomníku 
T. G. Masaryka. Jednalo se o dva po"kozené 
a provoznE nebezpe7né smrky a dvE nevy-
hovující túje. Lípy pod vykácenými stromy 
tak budou mít dostatek svEtla a prostoru pro 
sv]j r]st. Z bezpe7nostních d]vod] pro-
bEhlo pokácení suché borovice v zámec-
kém parku v blízkosti altánu. Po odstranEní 
nevyhovujících dUevin se provedla dosadba 
nových. 12 akát] Robinia Casque Rouge 
pUi ulici K #eberáku, 6 kulových akát] pUi 
ulici K Libu"i a 4 sakury v ulici Pod Javo-
ry. V rámci náhradní výsadby za povolené 
pokácení dUevin rostoucích mimo les se 
v areálu ChránEných byt] v ulici K Zele-
ným domk]m vysadily tUi sakury (jedna 
za mEstskou 7ást a dvE jako náhrady). Za 
pokácené dUeviny v Ba!antnici byla nová 
výsadba provedena v dubnu. 

Upozornění pro majitele psů

Majitel]m ps], kteUí dosud nezaplati-
li poplatek za psa splatný do 31. bUezna 
a nevyu!ili mo!nost jej zaplatit v základ-
ní vý"i do 30. dubna, bude po tomto datu 
poplatek vymEUen hromadným pUedpisným 
seznamem s navý"ením základního poplat-
ku o 25 %. Lze platit v hotovosti na ÚUadu 
M6 Praha-Kunratice, I. patro, bankovním 
pUevodem na 7íslo ú7tu 2000690389/0800 
nebo slo!enkou typu A. Informace o vý"i 
poplatku, variabilním symbolu nebo 
slo!enku obdr!íte na ÚM6 Praha-Kunrati-
ce K Libu"i 7, telefonicky 244102215 nebo 
na e-mailové adrese: krejcova@praha-kun-
ratice.cz. Jitka VoUí!ková, tajemnice

Očkování psů

O7kování ps] probEhne ve stUedu 
16. kvEtna pUed budovou ÚUadu M6 Praha-
Kunratice, K Libu"i 7 od 15 do 18 hod.

 Dana Krej7ová

Kunratická knihovna
Mnozí z nás chodí rádi do knihovny. Zde 

je pUivítá knihovník. 6lovEk, který hodnE 
ví a kdy! neví, zase ví, kam sáhnout nebo 
zajít. Být knihovníkem je krásné povolání 
a nezanikne ani v dne"ním pUetechnizova-
ném svEtE. 

Na"e knihovna po Kunraticích nEkolikrát 
cestovala. NejdUíve sídlila pod vedením 
pana u7itele Ptá7ka v budovE tehdej"ího 
MNV (Místní národní výbor), pak se pUe-
stEhovala do Libu"ské ulice, kde byla dlou-
há léta knihovnicí paní Kepková a od roku 
1997 ji najdete v Gol7ovE ulici 7. p. 24.

Knihovna je automatizovaná a pracuje se 
systémem Clavius. Kni!ní fond obsahuje 
7650 titul] beletrie, nau7né a dEtské lite-
ratury. Nabízí nejen zap]j7ení knih a 7aso-
pis], ale pro 7tenáUe také bezplatné vyu!ití 
internetu. Pracovníci knihovny organizují 
pro dEti besedy, 7tení a r]zné akce. Sna!í 
se o spolupráci s místní "kolou a klubem 
d]chodc]. PUij@te i vy nav"tívit kunratickou 
knihovnu. Jana Zahrádková, knihovnice

Čtenář roku 2012 

15. bUezna se konalo v Národní knihov-
nE 6R, Klementinu, vyhlá"ení 7tenáUe 
roku pra!ského regionu. Letos ji! podruhé 
vyhlásil SKIP (Svaz knihovník] a infor-
ma7ních pracovník]) $soutE!& 6tenáU roku. 
Do soutE!e mohou své 7tenáUe pUihlásit 
veUejné knihovny z celé 6R. Nejprve se 
konají regionální-krajská kola a v dubnu, 
pUi vyhla"ování cen Magnesia litera, byl 
vyhlá"en v pUímém televizním pUenosu 
i celorepublikový vítEz. Za místní knihovnu 
v Kunraticích byla jako nejvErnEj"í 7tenáU-
ka nominována paní Dagmar Lama7ová, 
která knihovnu nepUetr!itE nav"tEvuje ji! 
od roku 1980. Do dal"ích let pUejeme hod-
nE "tEstí a úspEch] nejen u!ivatel]m kunra-
tické knihovny, ale i jejím knihovnicím. 

 Michal Závi!ka,
 pUedseda pra"ské organizace SKIP

Golčova čp. 24 (foto Hilmarová).
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Společenská rubrika

Pro7 asi chrti ocasem vrtí?
Autor Pohádek z Kunratického lesa, kun-
ratický ob7an pan Arno!t Vít, nám na jaro 
pUipravil kní"ku Uíkánek s ilustracemi Evy 
Rémi!ové o pejscích, ko7i7kách, králících 
a dal!ích zvíUátkách. Pro7 asi chrti ocasem 
vrtí? Umí kokr kokrhat? A co láká ov7á-
ka? Krátké básni7ky dEtem nabízejí mnoho 
informací ze svEta zvíUat, nenásilnE roz!i-
Uují slovní zásobu, smysl pro jazyk, rytmus, 
krásu a humor. Více informací na www.por-
tal.cz.  Redakce

Školství
Základní škola Kunratice

Zápis do prvních tříd 
Leto�ní zápis do 

prvních tUíd byl plný 
emocí. Díky tomu, 
!e máme moderní 
�kolu s velkou halou 
a výborným vede-
ním, je obrovský 
zájem ze strany rodi-
7] umístit v ní své 
dEti. A tak se k leto�-
nímu zápisu dostavilo 164 dEtí, z toho 
106 dEtí s trvalým bydli�tEm v Kunrati-
cích. Nakonec byly pUijaty v�echny dEti 
se skute7nE trvalým bydli�tEm v Kunrati-
cích, které dovr�í vEk �esti let k 31. srpnu 
2012. Pí�i zámErnE "se skute7nE trvalým 
bydli�tEm v Kunraticích#, proto!e jsme se 
setkali s nEkolika pUípady, kdy rodi7e pUi-
hlásili dítE k trvalému pobytu do Kunratic 
ke svým známým a po nástupu do �koly 
pak dítE z trvalého pobytu odhlásili, ale 
my jsme jej museli ji! ve �kole nechat. 

Počet dětí ve třídách

Pro7 v úvodu pí�i o emocích? Kupodi-
vu nejvEt�ích stí!ností a nespokojenosti 
se nám nedostalo ze strany rodi7] nepUi-
jatých dEtí, ale ze strany rodi7] dEtí pUija-
tých. Jsou nespokojeni, !e do prvních tUíd 
bude chodit 30 dEtí, co! je v dne�ní dobE 
neobvyklé. Jenom v Praze 4 je v základ-
ních �kolách 4 000 volných míst. Tzv. 
$kolský zákon 7. 561/2004 Sb. Uíká, !e tUí-
dy jsou naplOovány do po7tu tUiceti dEtí ve 
tUídE, v pUípadE udElení výjimky zUizova-
telem (M6 Kunratice) a! do po7tu 34 dEtí. 
Tuto výjimku jsme samozUejmE neudElili. 

$kolský zákon dále Uíká, !e obec zaji�[u-
je základní vzdElání. V na�em pUípadE je 
obec Hl. m. Praha. Zajistili jsme mo!-
nost pUihlásit dEti do základních �kol ve 
vedlej�ích mEstských 7ástech. Jenom do 
základní �koly Campanus na Ji!ním MEstE 
v sousedství bytového souboru Flora nám 
pUislíbila radnice Prahy 11 pUijmout a! 30 
dEtí. Ale jak jsem napsala ji! v úvodu, ze 
zUejmých d]vod] rodi7e dnes chtEjí umís-
tit své dEti v Kunraticích. Budou si ale i do 
budoucna muset zvyknout na nepohodlí 
plných tUíd, nebo své dEti dát do jiných 
�kol, kde jsou poloprázdné tUídy (napU. 
Z$ Polá7kova v blízkosti BudEjovického 
námEstí má pr]mEr 16 dEtí na jednu tUídu). 
I kdy! "babyboom# posledních let zvý�í 
naplnEnost základních �kol v celé Praze, 
jejich kapacitu plnE nevytí!í. V nejvEt�ích 
problémech se ocitnou stejnE jako my 
okrajové mEstské 7ásti s rozsáhlou novou 
výstavbou a satelitními mEste7ky bez 
ob7anské vybavenosti v sousedství ($ebe-
rov má základní �kolu pouze pro první 
stupeO, Vestec, Rozko�, Hlubo7inka, Suli-
ce a dal�í nemají základní �kolu !ádnou, 
vEt�inou nemají ani mateUskou �kolu).

Pohled do nedávné
minulosti... 

Musím uvést, !e se mE dotkly nEkteré 
vý7itky rodi7], které se na nás pUi zápi-
su dEtí do Z$ sesypaly. Hlavní výtkou 
byla skute7nost, !e kdy! jsme povolili 
v Kunraticích tak rozsáhlou výstavbu, 
mEli jsme zajistit i patUi7nou ob7anskou 
vybavenost, tj. i rozvoj �kolství. A tady 
cítím potUebu se silnE ohradit. O výstav-
bE bytového komplexu Flora a rodinných 
dom] v lokalitE Na Lhotech rozhodlo Hl. 
m. Praha. Bohu!el základní �kolu, která 

byla na FloUe rozestavEná, prodalo Hl. m. 
Praha soukromému investorovi (dnes ji! 
víme, !e zde bude soukromé zaUízení pro 
seniory Záti�í) s tím, !e Z$ Campanus na 
ChodovE pokryje i potUeby Flory. RovnE! 
bytový komplex Zelené údolí povolilo 
vystavEt Hl. m. Praha v dne�ní podobE 
pUes na�e námitky, !e zde není naplá-
novaná ob7anská vybavenost s tím, !e 
�kolní docházku zajistí dvE �koly v Jáno-
�íkovE ulici (obE se skute7nE nalézají 
v tEsném sousedství pUes ulici VídeOská). 
Vzhledem k tomu, !e obE �koly byly 
poloprázdné, rozhodla se je MEstská 7ást 
Praha 4 slou7it a jednu z nich pronajmout 
soukromé základní �kole PORG. Tak!e 
v sou7asné dobE je Z$ Jáno�íkova plnE 
obsazená a nepojme kunratické dEti. 
Finan7ní náklady výstavby nové �koly 
v Zeleném údolí by dosáhly 200 mil. K7, 
které Hl. m. Praha pUi sou7asné Þ nan7ní 
situaci nemá a ani zde nedisponuje !ád-
nými volnými pozemky. Je�tE si dovolím 
pUipomenout, jak vypadala Z$ Kunratice 
na po7átku 21. století. ZavUený azbestový 
pavilon se �esti tUídami a gymnastickým 
sálem a tElocvi7na. U7ilo se, kde se dalo. 
Na pUepa!ených chodbách, zru�ené sbo-
rovnE atd. Kdo mohl, tak zapsal své dítE 
do nEjaké jiné �koly v okolních mEst-
ských 7ástech a do na�í �koly se pUesu-
nuly dEti ze sousedních mimopra!ských 
satelit].

V 90. letech jsme si od Útvaru rozvoje 
hl. m. Prahy nechali zpracovat demogra-
Þ ckou studii, ze které vyplynul údaj, !e 
M6 Praha-Kunratice potUebuje základní 
�kolu s osmnácti kmenovými u7ebnami. 
Je�tE v roce 1997 se za celý rok narodilo 
v Kunraticích 22 dEtí, v roce 2007 ji! 102 
dEtí a v roce 2008 byl historicky nejvy��í 

PodEkování za blahopUání k význam-
nému "ivotnímu jubileu zasílají paní 
Alena Balcarová, Jana Dolej!í, Marta 
Dole"alová, Hana Hejlíková, Milu!ka 
Chlapcová, Vilma Jaro!ová, VEra Nová-
ková, ZdeOka Pelikánová, VEra PetráOo-
vá a pánové Doc. Milan Hobza, Leopold 
Kasák a Ludvík Martínek. Redakce
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pUír]stek, tj. 129 dEtí. Výstavbou bytové-
ho komplexu Zelené údolí  do!lo k situ-
aci, "e cca 40 % novE narozených dEtí je 
právE ze Zeleného údolí, které v dobE 
vypracování demograÞ cké studie je!-
tE neexistovalo a nebylo schváleno. Do 
Zeleného údolí se pUistEhovalo mnoho 
nových obyvatel, kteUí se zde ale nehlási-
li k trvalému pobytu. Teprve pUed nEkoli-
ka lety, kdy se za7ala naplOovat kapacita 
Z# Kunratice a my jsme avizovali, "e 
v budoucnosti budeme pUednostnE pUi-
jímat dEti s trvalým bydli!tEm v Kunra-
ticích, se situace zmEnila a k trvalému 
pobytu v Kunraticích se pUihlásilo mnoho 
set obyvatel Zeleného údolí.

Po nEkolikaletém úsilí se nám podaUilo 
pUesvEd7it Hl. m. Prahu, aby dostavElo 
Z# Kunratice. Spousta ob7an] dodnes 
stále neví, "e malé mEstské 7ásti jsou 
závislé na státním rozpo7tu a rozpo7-
tu Hl. m. Prahy. V bE"ném rozpo7tu 
dostávají Þ nan7ní prostUedky pouze na 
provozní ú7ely. Na investice dostávají 
Þ nan7ní prostUedky výjime7nE (jako se 
nám podaUilo v letech 2010$2011 získat 
mimoUádnou dotaci Hl. m. Prahy a zre-
konstruovat a dostavEt !kolní jídelnu se 
dvEmi novými tUídami mateUské !koly). 
Velké investi7ní celky si provádí Hl. 
m. Praha samo prostUednictvím Odboru 
mEstského investora (OMI). Tak se stalo 
i v pUípadE rekonstrukce a dostavby Z# 
Kunratice. V roce 2007 byly dostavEny 
dva nové pavilony a sportovní hala.

...a blízké budoucnosti
Vzhledem k obrovskému nár]stu po7tu 

narozených dEtí a zájmu jejich rodi7] je 
umístit v Z# Kunratice schválilo Zastu-
pitelstvo M6 Praha-Kunratice v loOském 
roce 7ástku 600 tis. K7 na zpracování 
projektové dokumentace dal!í dostavby 
Z# Kunratice. ZároveO jsme po"ádali Hl. 
m. Prahu o Þ nan7ní pomoc. Cílem je mít 
v Z# Kunratice 27 kmenových tUíd. Ji" 
víme, "e vnitUními úpravami jsme získali 
a je!tE získáme 5 kmenových tUíd. Dostav-

bou dvou tUíd nad spojovacím kr7kem 
mezi sportovní halou a pavilonem 2B zís-
káme pomErnE levnou cestou (není tUeba 
budovat schodi!tE a sociální zázemí) dal!í 
dvE kmenové tUídy. Prota"ením pavilonu 
2B smErem k ulici Za Parkem chceme 
získat dal!í dvE kmenové u7ebny a jednu 
vEt!í multifunk7ní u7ebnu. I tato varian-
ta by mEla být Þ nan7nE ménE náro7ná, 
proto"e dle stanoviska hygieny je stáva-
jící kapacita sociálních zaUízení ve !kole 
pro 900 "ák]. Vpravo od vchodu do staré 
budovy !koly plánujeme dostavEt cca 200 
m² velký prostor !aten, proto"e ty stávají-
cí ji" kapacitnE nesta7í. Potud na!e plány. 
Otázkou je, zda se podaUí pUesvEd7it Hl. 
m. Prahu, aby Þ nan7nE tento zámEr s roz-
po7tem 30 mil. K7+DPH podpoUilo a pro-
stUednictvím OMI jej realizovalo.

NEkteUí rodi7e argumentují, "e by kun-
ratická !kola mEla mít kmenových tUíd 36, 
aby uspokojila v!echny "ádosti o pUijetí, 
ale proti tomu názoru jsou dva zásad-
ní argumenty. Stávající !kolský areál ji" 
tak mohutnou dostavbu neunese (muselo 
by být zlikvidováno !kolní hUi!tE). Toto 
navý!ení neunese ani kapacita místních 
komunikací v okolí !koly. Po &zestárnutí' 
obyvatel bytového komplexu Zelené údolí 
a rozsáhlé výstavby lokality Na Lhotech 
(zahu!tEná zástavba byla rovnE" proti 
na!emu negativnímu stanovisku k Hl. m. 
Praze), bude !kola s 27 kmenovými u7eb-
nami posta7ující.

Objevily se i názory nEkterých ob7an], 
"e by bylo Ue!ením zrekonstruovat pro 
potUeby Z# Kunratice budovu staré !koly 
u rybníka Ohrada. Pomineme-li fakt, "e 
Soukromé gymnázium Altis tento objekt 
zcela vybydlelo a vynucená rekonstrukce 
bude stát více jak 30 milion] korun, sám 
Ueditel Z# Kunratice ing. Beran nepova"u-
je toto Ue!ení za vhodné. TUídy by musely 
mít trojitá okna, kterými by se nedalo vEt-
rat (ruch a emise z hlavní ulice), není zde 
"ádná zahrada, musely by sem být umís-
tEny ty nejmen!í dEti, kterým se pUi výuce 
nestUídají u7itelé, dEti by musely neustále 

pendlovat mezi budovou staré !koly, jídel-
nou, tElocvi7nou, !kolní dru"inou, !kolní 
zahradou atd. OstatnE jak jsem ji" dUíve 
psala, chceme tento objekt pUestavEt na 
zdravotnické zaUízení, které nám v centrál-
ní 7ásti Kunratic a v Zeleném údolí bude 
po zavUení provozu zdravotního stUediska 
pUi ul. K Zeleným domk]m k 31. prosinci 
2013 rovnE" chybEt.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

Music 2012

Leto�ní 18. ro7ník muzikantského mara-
tonu ve hUe na dechové dUevEné a !es[ové 
nástroje Ji!ní MEsto Music se konal v pátek 
2. a sobotu 3. bUezna.  112 soutE!ících ve 
vEku od 6 do 25 let byl pro mnohé velkým 
pUekvapením. SoutE! probíhala v obou 
budovách �koly. Hra na zobcovou ß étnu 
odstartovala v koncertním sále budovy ZU" 
Jana R]!i7ky v pátek. PUedseda poroty Jakub 
Kydlí7ek pro!il spole7nE s KateUinou Hurní-
kovou a Irenou Kratochvílovou namáhavý, 
ale podle jejich slov pUíjemnE pro!itý den 
plný hudby. Rodi7e, pedagogové a jejich 
svEUenci obdivovali také moderní architek-
tonicky nápaditou budovu �koly. 

Druhý den pokra7oval hudební maraton 
v budovE ZU" KUtinská, tentokrát ve hUe na 
dechové dUevEné a !es[ové nástroje. Muzi-
kantské klání vyvrcholilo v koncertním sále 
�koly závEre7ným ve7erním vyhlá�ením 
výsledk] VIII. a IX. kategorie.  Odborná 
porota s pUedsedkyní Magdalénou Hegero-
vou a 7leny Vítkem Reichlem a Tomá�em 
Hustolesem nemEla pUi oceOování soutE!í-
cích jednoduchý úkol. Hudební výkony, 
zejména u star�ích student], byly na vyso-
ké úrovni, a tak rozhodovaly jemné rozdíly. 
A proto!e bez hudby by byl !ivot jako cesta 
pou�tí, zveme dEti, které se chtEjí stát !áky 
na�í �koly, na pUijímací zkou�ky, které se 
konají v týdnu od 4. 6. do 7. 6. v budovách 
ZU" KUtinská 673, Ji!ní MEsto a ZU" Jana 
R]!i7ky 1179, Praha-Kunratice. Bli!�í infor-
mace naleznete na www.zus-krtinska.cz.

 Romana Procházková,
 zástupkynE Ueditele ZU!

Dvě nové třídy vzniknou nad spojovacím krčkem (foto Hilmarová).
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Sport

Žákovský fl orbal

Mlad�í �áci ß orbalového oddílu FBC 
Start98 ! Kunratice potvrdili, �e postup do 
nejvy��ího ko�e nebyla náhoda. 26. února 
se díky píli a hou�evnatosti v�ech hrá7] 

podaUilo nejvy��í soutE� vyhrát a usadit se 
tak na prvním místE ze 48 dru�stev z Prahy 
a StUedo7eského kraje. Turnaj se uskute7-
nil ve sportovní hale JM Chodov. V�echny 
zápasy byly do poslední chvíle velmi napí-
navé a i podpora ze strany divák] ! rodi-

7] ! byla nevídaná. Rád bych touto cestou 
podEkoval v�em pUíznivc]m FBC Start98 
za podporu, zvlá�tE pak M6 Praha-Kun-
ratice, bez její� pomoci bychom jen velmi 
tE�ko dosahovali podobných úspEch].

 JiUí Szebinovský

TJ Sokol Kunratice

Ve 7tvrtek 22. bUezna se konala valná hro-
mada na�í TJ Sokol. Celé jednání Uídila sta-
rostka jednoty JUDr. Gabriela Ku7erová. Ve 
svém referátu informovala o zále�itostech, 
které jsme Ue�ili v roce 2011 a podEkovala 
M6 Praha-Kunratice, starostce ing. arch. 
IvanE Kabelové za penE�ní pomoc pUi 
opravE stUechy nad velkým sálem soko-
lovny po�kozené krupobitím. Dále byly 
pUedneseny zprávy o hospodaUení, 7lenské 
základnE, sportovní a spole7enské 7innosti, 
revizní zpráva za rok 2011 a plány na rok 
2012. Ú7astníci valné hromady pUedlo�ené 
dokumenty vzali na vEdomí a schválili 
usnesení valné hromady. Ná� 7estný 7len 
ing. Zeman ji� tradi7nE na valné hromadE 
pUedal dal�í historické dokumenty Sokola 
Kunratice. A my mu za to velmi dEkujeme.

 Jindra Troní7kováMladí kunratičtí fl orbalisté (foto Start98).

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

První čtvrtletí U Motýlků

Kunratické rodinné centrum U Motýl-
k] v Gol7ovE 24/7 uvítalo náv�tEvníky 
novým logem a zjednodu�eným názvem 
U Motýlk]. V lednu a únoru jsme uskute7-
nili pUedná�ky pro rodi7e s dEtmi na téma 
Polohování dEtí a baby-masá�e a Jsem ve 
varu, na které navazujeme dal�ími tématy 
jako Kojení není starost 7i "sebepoznáva-
cí# Akademie �eny. 

V bUeznu zahájila 7innost Hudební díl-
ni7ka pro dEti od 3 do 6 let, ve které si 
mohou zazpívat, zatan7it a zahrát na jed-
noduché hudební nástroje (bubínky, chUes-
tidla, zvonkohry). Ka�dý 7tvrtek je v pro-
vozu také výtvarná tv]r7í dílna pro dEti do 
3 let. StUídáme r]zné techniky a materiály, 
seznamujeme se s kouzlem barev. BUezen 
byl U Motýlk] také ve znamení knih a veli-
kono7ních pUíprav. V rámci na�eho zapo-
jení do programu "Celé 6esko 7te dEtem# 
www.celeceskoctedetem.cz jsme uspoUádali 
veUejné 7tení z dEtských knih nakladatelství 
Advent-Orion. Jaké kní�ky 7tou nejradEji 
svým dEtem známí hosté, jste se dozvEdEli 
pUi 7tení s Martinou a Martinem Preissový-
mi. PUed Velikonocemi centrum uspoUádalo 
tv]r7í dílny. Výrobu kraslic voskovou tech-
nikou (dílna s hlídáním dEtí) 7i Velikono7ní 
tv]r7í dílnu pro rodi7e s dEtmi od dvou let 
(spole7né tvoUení).

V nedEli 1. dubna probEhl Jarní rodin-
ný jarmark. Nabídl ji� podruhé rukodElné 
výrobky, jako jsou velikono7ní dekorace, 
bytové doplOky, keramika, �perky, hra7ky, 
oble7ení pro malé i velké. Doprovodný pro-

gram tvoUily tv]r7í dílny, divadélko, písni7-
ky, tancování, �ermíUi a módní pUehlídka.

V minulém 7ísle jsme vás pozvali na 
No7ní Motýlkov od pátku 2. do soboty 3. 
bUezna. Bohu�el se pro vysokou nemocnost 
dEtí neuskute7nil, ale akce se nepravidel-
nE opakuje, proto sledujte na�i nabídku na 
www.rc-umotylku.cz.  V�e o této a dal�ích 
dubnových akcích centra se dozvíte v pUí�-
tím 7ísle. Také jsme se zapojili do projek-
tu "Má to smysl# zamEUeném na podporu 
�kolství, charity, ekologie a zamEstnanosti. 
Nevyhazujte proto prázdnou tiskovou kaze-
tu do ko�e, ale vezmEte ji s sebou do na�eho 
rodinného centra a odevzdejte do pUiprave-
ného boxu ve vstupní chodbE. Více na www.
matosmysl.cz .

Herna a nové hUi!tE jsou otevUené pro 
!irokou veUejnost pondElí a" 7tvrtek 15#
18 hod, úterý a pátek 9³°#11³° hod. 

 Pavlína Bandrowská

Březnové dětské karnevaly
Sokol Kunratice

V leto�ním roce byla pro karneval TJ 
Sokol Kunratice vyhrazena sobota 3. bUez-
na. SamozUejmE v�emu pUedcházela náro7-
ná pUíprava. Zaji�tEní hudby, ob7erstvení, 
výzdoby celé sokolovny atd. Letos jsme pro 
dEtské náv�tEvníky pUipravili pUekvapení. 
Ka�dá dEtská vstupenka byla zároveO líst-
kem, na který si dEti vyzvedly dáre7ek.

PUípravy dEtského karnevalu propukly 
v sobotu dopoledne. Vyzdobili jsme oba sály 
(nafoukli napU. pUes 300 balónk]), pUipravili 
dáre7ky za vstupenky, stoly, �idle, pódium 
pro hudbu, �atnu. Samotný karneval za7al 

ve 14 hodin. Zájem byl veliký, zú7astnilo se 
pUibli�nE 130 dEtí a dospElých. O hudbu se 
postarala osvEd7ená hudební skupina a kar-
nevalový rej ovládl sokolovnu.  Tradi7ní 
promenáda masek byla hezkou podívanou 
a v�echny masky, které dEti pUipravily, tUeba 
i za pomoci rodi7], byly velmi krásné. Poza-
du nez]stali ani poUadatelé, kteUí se letos 
zamaskovali za pastelky. K velké radosti 
dEtí jsme rozdávali konfety a v závEru kar-
nevalu nafouknuté balónky. Krásné karneva-
lové odpoledne se pomalu chýlilo ke konci. 
Skon7ila hudba a tane7ní rej, dEti si vyzvedly 
dáre7ky za vstupenky. S malými náv�tEvní-
ky a jejich doprovodem se na úplný závEr 
rozlou7ili i poUadatelé. Jindra Troní7ková

OS Rozvoj Zeleného údolí

V nedEli 18. bUezna si dali v sále kunra-
tické restaurace Na tý louce zelený dosta-
vení7ko princové, princezny, piráti i 7aro-
dEjnice, proto�e se zde konal první ro7ník 
DEtského karnevalu. Ten uspoUádalo ob7an-
ské sdru�ení Rozvoj Zeleného údolí spolu se 
zdej�ími maminkami, které nejen pUilo�ily 
ruku k dílu a rozná�ely plakátky, zdobily sál 
a organizovaly hry, ale navíc donesly mnoho 
dárk] do závEre7ného losování o ceny. Jako 
na ka�dém správném dEtském ma�karním 
bálu se i tady tan7ilo, soutE�ilo a rozdáva-
ly ceny zakoupené díky pUispEní kunratické 
radnice. Na závEr si dEti mohly odpo7inout 
u promítané pohádky. Takto pUíjemnE strá-
vené odpoledne nebylo v Zeleném údolí 
rozhodnE poslední. U� 26. kvEtna se poUá-
dá oslava Dne dEtí, na kterou vás v�echny 
srde7nE zveme. Iva Pirníková
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Kulturní a společenské akce – pozvánka

13. května
Den matek

Letos pUivítáme v nedEli 13. kvEtna od 16 
hodin v sokolovnE významného 7eského 
hudebníka pana JiUího Stivína. 

Studoval kameru na FAMU, ale po abso-
lutoriu se vEnoval výhradnE hudbE. Hlav-
ním jeho oborem je jazz. V letech 1970!73 
ú7inkoval jako 7len, sólista a nakonec 
i dirigent 7inoherního orchestru Národního 
divadla v Praze. Od osmdesátých let hraje 
pUedev"ím se souborem Collegium Quod-
libet skladby klasické hudby. Specializuje se 
na období renesance a baroka. Pedagogicky 
p]sobí na pra#ské konzervatoUi, kde vyu7uje 
hru na ß étnu. Známé je i jeho koncertování 
vEnované patronce hudebník] pod názvem 
Pocta Svaté Cecilii. První koncert se konal 
v roce 1992. Tradi7ní $Cecilie% získaly 
bEhem dvaceti let Uadu pUíznivc]. �Pro mE 
osobnE je to vzácná pUíle!itost sejít se jed-
nou za rok s pUáteli a poslucha7i, kteUí fandí 
na"í hudbE.# 28. Uíjna 2007 udElil prezi-
dent republiky Václav Klaus JiUímu Stiví-
novi státní vyznamenání Za zásluhy o stát 
v oblasti kultury a umEní. (my)

19. května
Divadlo v parku počtvrté

6tvrtý ro7ník Divadla v parku se koná 
v sobotu 19. kvEtna. Za7íná se jako obvykle 
v 10 dopoledne a kon7í a# nEkdy po setmE-
ní. Podrobné informace budou na plakátech, 
ve vývEsních skUínkách a na www.diva-
dlovparku.cz. ÚplnE v"echno se ale dozvíte 
jako ka#dý rok a# na místE. M]#eme vám ji# 

trochu poodhalit oponu na"eho divadla pod 
"irým nebem. Vedle osvEd7ených pohádek 
klasických i netradi7ních a rozli7ných zpí-
vání bude novinkou dramatická dílna. DEti 
pod odborným vedením vymyslí a nastudu-
jí hru, kterou také na závEr zahrají publiku 
v "apitó. Podrobnosti o tom, jak se do drama-
tické dílny pUihlásit, najdete na vý"e uvede-
ném webu. Nem]#eme 
zapomenout na bohatý 
doprovodný program 
jako výtvarné dílny, 
trampolíny atd., atd. 
Kdo se bude chtít dotá-
zat na dal"í podrobnos-
ti, m]#e vyu#ít e-mail 
info@divadlovparku.cz. 
Pro pE"í máme novinku. 
Od zastávek autobus] 
&eberák nebo Kunratic-
ká "kola u rybníka Ohra-
da vede do parku letos 
poprvé #lutá turistická 
zna7ka.  Redakce

27. května
Pouť ke kapličce

Poslední leto"ní kvEt-
novou nedEli 27. se 
koná tradi7ní pou[ ke 
kapli7ce Panny Marie ve 
ZdimEUicích, nedaleko 
zdi Pr]honického parku. 
Poutní m"e bude od 11 
hodin slou#ena knE#ími 
z kunratické farnosti.

 Farní rada

1. června
Noc kostelů

Kunratický kostel Svatého Jakuba Star"í-
ho zahájí Noc kostel] v pátek 1. 7ervna M"í 
Svatou od 17 hodin a v 18 hodin hlas zvo-
nu zahájí vlastní akci. Náv"tEvníci vyslech-
nou ka#dou celou hodinu 45 minut trvající 
výklad. Na závEr ka#dé hodiny mohou pout-
níci vstoupit do sakristie, která je poz]stat-
kem p]vodního gotického kostelíka s vzác-
nými freskami ze 13 století. Je"tE nEco navíc 
se dozvEdí také u informa7ního stole7ku. 
Jednotlivé vstupy budou v 18, 19, 20, 22 
a 23 hodin. Ve 21 hodin zazpívá smí"ený 
pEvecký sbor Cantante vokální skladby G. 
F. Händela, W. A. Mozarta, L. van Beetho-
vena, 7erno"ské spirituály i díla sou7asných 
autor].  (my)

9. června
Kunratický den dětí

TJ Sokol Kunratice poUádá v sobotu 
9. 7ervna v zámeckém parku od 14 hodin 
tradi7ní Kunratický den dEtí.

 TJ Sokol Kunratice

16. června
Výstava psů v parku

18. oblastní výstava ps] v"ech plemen se 
koná sobotu 16. 7ervna v zámeckém parku 
od 9,15 hod. Sou7ástí jsou i výstavy klu-
bové Fila Brasileiro Club a Klub chovatel] 
anglického mastifa, a speciální pro plemena 
Leonberger, Polský ov7ák ní#inný, Podha-
laOský ov7ák, Pointr a Setr.  6MKÚ

Jiří Stivín se svými nástroji (foto ZUŠ).



Masopustní průvod

Popele7ní stUeda pUipadá v roce 2012 na 22. února, 
a tak se na závEr masopustu konal v sobotu 18. ji! 
po"esté pr]vod masek a jejich pUíznivc] po Kun-
raticích. Krátce po deváté vycházejí od sokolovny 
masky, muzikanti a doprovod na sv]j pochod uli-
cemi vnitUních Kunratic. V 7ele jako obvykle tra-
di7ní masopustní muzika s pány Burgrem a Brodi-
lem, Ma"talíUi seniorem a juniorem. V"e opEt Uídí 
Anna Nová s pomocnicemi. Za7íná se Úhlavskou, 
zastavuje v SobolákovE a nEkolikrát ve Velenické, 
hlavní tepnE pr]vodu plné hospodyO a hospodáU] 
s bohatou nabídkou pokrm] a nápoj]. Pr]vod si ale 
veze s sebou v dEtském ko7árku i zásoby vlastní. 
Od pana Dolej"e od masa, 7lenek #organiza7ní-
ho výboru$ od mouky nebo od hospodyO z minu-
lých zastávek. Masky nejsou krkny, a tak rozdávají 
ze zásob i kolemjdoucím. Hudebníci hrají svi!nE, 
postupnE se pUidávají dal"í. Jaképak se nám vysky-
tovaly masky? DEti pUedstavující andElí7ka, ko7i7ky 
s namalovanými vousy, indiána 7i indiánku, nechy-
bEl malý Krakono". DospEláci se pUevlékli za med-
vEda, konE, Turka s fezem, nechybElo ani nEkolik 
klaun]. Byly zde i masky nezaUaditelné, vynikající 
pestrostí barev. Leto"ní rok se závEre7ná zastávka 
koná u budovy kunratické radnice. Na stolech pUed 
vchodem je ob7erstvení z domácí kuchynE paní sta-
rostky a obsluhou volených zástupc] 7i pUíslu"ní-
k] politických seskupení. Jak se slu"í a patUí, k]O 
i jiné mu!ské postavy provedou kunratickou "éf-
ku a ostatní dámy na tane7ním parketu pod "irým 
nebem. Trochu tekutin na zahUátí r]zným zp]sobem 
a samozUejmE i nEco k zakousnutí ukon7ilo leto"ní 
masopustní veselí v Kunraticích. Díky v"em hospo-
dyním, hospodáU]m, dárc]m dobrého jídla a pití, 
organizátor]m i ú7astník]m.  (my)

Předjaří v Kunraticích

S koněm si před radnicí
zatancujete jen
o masopustu.

Masopustní 
orchestr.

U Maštalířů 
v Sobolákově. 

(foto my).

Na konci 
Velenické.



Hasičský bál

Vá�ení spoluob7ané, mám milou povinnost se trochu 
pochlubit ohlednE konání !Hasi7ského bálu", který 
probEhl dne 25. února v sokolovnE. Letos se ná# 
sbor rozhodl pro experiment. Byla zalo�ena speci-
ální e-mailová schránka, kde si mohl ka�dý zájemce 
rezervovat místo ve velkém sále. Kdo nemEl mo�-
nost provést rezervaci pUes internet, mohl si lístek 
zakoupit v hasi7ské zbrojnici nebo pUímo na místE 
v den konání bálu. Na na#ich webových stránkách 
byl vyvE#en plán míst k sezení, co� byla také novin-
ka. I tato slu�ba se setkala s velkým ohlasem. Bude-
me ji nadále pou�ívat i v dal#ích letech. Na základE 
Va#ich pUipomínek z minulého plesu, byla zmEnEna 
hudební skupina. Letos nám v#em k tanci a poslechu 
hrála skupina Ro#áda, která se podle dosavadních 
informací líbila. I ná# novE zpracovaný plakát, který 

informoval o konání bálu. PUes po7áte7ní problémy 
byla také úspE#nE !dota�ena" tombola. Po lístcích se 
jen zaprá#ilo. Nikdo se nemohl divit, ceny byly moc 
pEkné, a tak touto cestou dEkuji v#em sponzor]m. 
Za poslední léta konání !Hasi7ských bál]" byl leto#-
ní úspE#ný i v tom, �e ná# bál nav#tívilo mnoho náv-
#tEvník]. Bylo doslova !na#lapáno". Ú7astnily se 
také ostatní sbory. NapU. SDH Lochkov, Cholupice, 
Satalice, ?áblice, Písnice, Karlovy Vary-Stará Role 
a dal#í. Nemohu opomenout, �e druhý rok zákazu 
kouUení ve velkém sále ná# bál zkvalitnil. OpEtov-
nE budeme 7ekat na ohlasy, podle kterých se bude-
me sna�it poUádání bálu je#tE vylep#it. Va#e návrhy 
a pUipomínky zasílejte prosím na e-mailovou adresu 
starosta@sdh-kunratice.cz. OsobnE v#em dEkuji za 
ú7ast a zároveO se spole7nE se 7leny SDH Praha-
Kunratice tE#ím na pUí#tí rok pUi konání na#í tradi7ní 
tane7ní zábavy.  Bc. Martin Wagner, starosta

Karneval sportovců 

17. bUezna se konal v místní sokolovnE Karneval 
sportovc], který poUádal fotbalový oddíl SK Slovan 
Kunratice. KromE poUádajících fotbalist] se na pUí-
pravách a zaji#tEní pr]bEhu plesu podílela celá Uada 
pomocník] z Uad pUíznivc] Slovanu i sponzor] SK. 
Nádhernou svEtelnou výzdobu pódia pUipravila tak 
jako loni Þ rma S.O.S. Dekorace, která patUí k nejvEt-
#ím sponzor]m kunratického fotbalu. O to, aby v sále 
panovala pUíjemná atmosféra a v#ichni pUítomní mohli 
pUedvést své tane7ní umEní, celý ve7er úspE#nE pe7o-
vala výborná hudební skupina Fobos. I kdy� byl za7á-
tek karnevalu hodnE !nesmElý", v pr]bEhu ve7era se 
zábava rozproudila na plné obrátky a na tane7ním par-
ketu byla vidEt celá Uada zajímavých tane7ních kreací. 
Sál byl pomErnE solidnE zaplnEný (prodáno bylo pUes 
160 vstupenek) a potE#ila nás i ú7ast zástupc] MÚ 
Kunratice a na#ich sponzor]. Atmosféra v sále pano-
vala výborná, tak�e kdy� se pUiblí�ila hodina ukon7e-
ní, mnohým pUítomným se je#tE nechtElo odejít. Mys-
lím, �e i to svEd7í o tom, �e fotbal v Kunraticích má 
Uadu pUíznivc] jak z Kunratic, tak z okolí.

Zbývá podEkovat v#em tEm, kteUí se na pUípravE kar-
nevalu podíleli nebo pomohli se zaji#tEním jeho zdár-
ného pr]bEhu.

 Petr Zána, pUedseda výboru SK Slovan Kunratice

Hasiči se dostavili 
v gala...

... hrála
Rošáda a ...

... na hasičském bále se ve velkém sále 
sokolovny pilně tancovalo.

(foto Hilmarová)
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Kulturní a společenské akce – pozvánka

23. června
Den Čtyřlístku

6tyUi pUátelé Pin@a, Bobík, FiÞ nka 
a My!pulín se s vámi setkají v sobotu 
23. 7ervna na druhém ro7níku Dne 6tyU-
lístku. My!pulínova laboratoU provede 
chemické pokusy a kdo se k vEdeckému 
bádání pUipojí, získá certiÞ kát My!pu-
línovy chemické laboratoUe. Bobíkova 
posilovna vám zlep!í fyzickou kondici, 
v Pin@ovE stra!idelném hradE se zase 
odnau7íte bojácnosti. Pokud trochu 
vyhládnete a dostanete chu[ na jahodové 
sladkosti, FiÞ n7in jahodový bar nabídne 
jako loni výrobky z 7erstvých kunratic-
kých jahod. Hrdinové z TUeskoprsk se 
mezi vámi budou pohybovat v "ivotní 
velikosti, muzikanti zahrají pro radost, 
dEti si zasoutE"í. Nebudou chybEt ani 
stánky s pUíbEhy na!ich pUátel. Kunra-
ti7tí jahodáUi Jakoubkovi vás seznámí 
s tradicí pEstování jahod a bude i spous-
ta dal!ích pUekvapení. Kdo chce vEdEt 

víc, m]"e pr]bE"nE sledovat interneto-
vou schránku www.divadlovparku.cz.
 Redakce

26. června
Zahradní slavnost

V úterý odpoledne 26. 7ervna se koná 
na závEr !kolního roku Zahradní slavnost. 
Základní !kola Kunratice zve v!echny své 
pUíznivce od 17 do 22 hodin na Slavnostní 
ukon7ení !kolního roku 2011/12. PUij@te si 
v!ichni u"ít odpoledne a ve7er plný hudby 
a tance. Z! Kunratice PUed"kolní 

Prázdniny červenec–srpen
Příměstské tábory

V dobE, kdy budete 7íst tyto Uádky, se 
budou nenápadnE blí"it prázdniny, a tak 
vás ji" s pUedstihem upozorOujeme na 
dva organizátory leto!ních 7ervencových 
a srpnových PUímEstských tábor] pro dEti. 
Rodinné centrum U motýlk], Gol7ova 
24/7, www.rc-umotylku.cz a MagicCastle 
Kunratice, Gol7ova 1 www.magic-cast-
le.cz. Na vý!e uvedených internetových 
adresách se dozvíte podrobnosti o progra-
mu, cenách, termínech atd. Redakce

Historie

O jednom pomníčku

Za7átkem kvEtna si opEt pUipomeneme 
výro7í Pra"ského povstání a s ním i padlé 
hrdiny posledních dn] války. Kunrati7tí 
znají pomní7ek dvou 7s. d]stojník] umís-
tEný na samém okraji Kunratic naproti 
restauraci Zelené domky. Na pomní7ku 
je vytesáno #Na tomto místE padli 9. 5. 
1945 dva 7sl. d]stojníci mjr. Karel Rod 
a kpt. v záloze Ing. JindUich Freiwald$.

Pan Vladimír MatEj7ek, herec Divadla 
Za branou, Lyry Pragensis a host 7ino-
hry Národního divadla nám poslal pUí-
spEvek, ze kterého vyjímáme následující: 
#Ing. arch. JindUich Freiwald (6. 6. 1890%
8. 5. 1945), významný 7eský architekt 
a stavitel byl od r. 1910 &ákem Bal"ánko-
vým na stavební pr]myslovce v Praze a od 
r. 1913 &ákem KotErovým na AVU. Jako 
Bal"ánk]v &ák byl svým u7itelem pUizván 
k práci na výzdobE interiér] Obecního 
domu. Se svým celo&ivotním spolupracov-
níkem Jaroslavem Böhmem (1892%1961) 
vytvoUili v Praze-KarlínE spole7ný ateliér 
a stavitelskou Þ rmu. Zbudovali napUíklad 
divadla v Chrudimi (1934) a v KolínE 
(1939) nebo kino Aero v Praze na 'i&kovE. 
Jsou autory desítek budov r]zných Þ nan7-
ních ústav], bank a spoUitelen. VystavE-
li i hornické Uadové domky v DuchcovE 
nebo Jubilejní kolonii v OstravE-Hrab]v-
ce. Freiwald byl pUítel a znalec divadla, 
jeho jevi"tE, hledi"tE i zákulisí, milovník 
umEní a &ivota. Celou válku byl 7inný 
v odboji a v kvEtnových dnech Pra&ského 
povstání se jako kapitán 7eskoslovenské 
armády spolu s majorem Karlem Rodem 
sna&ili vyjednávat s nEmeckými okupanty 
o jejich odchodu z Prahy. Oba dva byli 

ale esesáckými 
hrdloUezy odvle-
7eni na hranice 
tehdej"í Prahy 
a v poslední den 
války zavra&dEni. 
Uvádí se, &e 8. 5. 
1945, na pomní7-
ku je vytesáno 9. 
5. 1945. Ve smu-
te7ním oznámení 
ÚstUední matice divadelního ochotnictva 
7eského ze 14. 5. 1945 se pí"e, &e JindUich 
Freiwald byl v boji za vlast nelidským 
nepUítelem krutE umu7en. Kdo byl Karel 
Rod? A jak se to tehdy vlastnE stalo? Jestli 
nEkdo ví, prosím, aby povEdEl, pro pamE[ 
na"i i budoucích. Jisté je, &e to byl akt bes-
tiální nadutosti, bezedné zbabElosti a pod-
lé malosti. NEco, na co nelze zapomenout 
ani po více jak "edesáti letech, nad 7ím 
nelze mávnout rukou nikdy. Ing. arch. Jin-
dUich Freiwald byl zavra&dEn v nejlep"ích 
letech své zralosti, v necelých pEtapade-
sáti, mohl je"tE vykonat mnoho dobrého, 
mohli se u nEho u7it jeho pokra7ovate-
lé. 11. 5. 1945 byl J. Freiwald pochován 
v nedalekém Braníku, ale u& v srpnu 1945 
byly jeho ostatky pUevezeny do jeho rod-
ného mEsta a pUi 15. JiráskovE HronovE 
ulo&eny na hronovském hUbitovE.

VEdEl jsem, &e tam nEkde na kraji Pra-
hy u bene"ovské silnice je na onom místE 
pomní7ek. Za7átkem tohoto roku jsme se 
tam se &enou vydali a podaUilo se nám ho 
objevit. BElostný, travertinový pomní7ek. 
Vypadá jako pr]7elí domku, necelý metr 
vysoký, pod nEkolika stromy. Akáty, boro-
vicí, ozdobnými smrky. NEkdo o nEj s lás-
kou pe7uje, byl u nEj malý váno7ní stro-

mek, vEne7ek z borových "i"ek, kvEtiná7 
se suchými zimními kvEty a svíce ve skle-
nEném krytu. Tu jsme zapálili a do jehli7í 
polo&ili kvEtiny. VEUím, &e mnozí z Vás se 
tam rádi vypraví, aby ti"e postáli na tom 
místE, drahém snad ka&dému Pra&ákovi, 
ka&dému Hronovákovi, ka&dému, kdo je 
od divadla, ka&dému, kdo miluje umE-
ní a &ivot, jako je miloval JindUich Frei-
wald.$ 

V Kunratickém zpravodaji 7. 3/2007 
jsme zveUejnili vzpomínky tehdy osm-
náctiletého pana Vladimíra Herolda 
(1927#2011) na závEre7né dny Pra"ského 
povstání. Uvádíme úryvek, který upUes-
Ouje 7as úmrtí obou d]stojník]: #Bydlel 
jsem u hlavní silnice v místech pod restau-
rací Zelené domky (v pUízemí domu je 
nyní záme7nictví). Pátého kvEtna k ve7eru 
byl ji& akátový lesík nad pískovnou plný 
voják], kteUí provádEli prohlídky okolních 
dom] a hledali zbranE. Na za7átku cesty 
vedoucí k restauraci U krále Václava IV. 
byla baterie dEl, která ostUelovala Prahu. 
Vojáci odjeli a& 8. kvEtna v noci. Ráno 9. 
jsme mEli je"tE smutnou povinnost. Odnést 
ze silnice mrtvá tEla d]stojník]-parlamen-
táU] mjr. Roda a kpt. Freiwalda.$ Oba 
d]stojníci byli zavra"dEni v posledních 
hodinách války, v noci z 8. na 9. kvEtna 
1945. (my)

Jindřich Freiwald

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

Ledové sochy Jiřího Nekoly

Za7átkem února dosáhla bEhem nEkolika 
dn] síla ledu 20 cm, a tak se nám !eberák 
jako za starých 7as] zaplnil bruslaUi. Nebo 
je"tE dUíve se v takovém 7ase hem#ili na 
rybníku, pokud tlou"[ka ledu dosahovala 
alespoO 10 cm, ledaUi. $eleznými ty7emi 
prorá#eli otvory do ledu, pak ru7nE pilami 
ocaskami Uezali led na pruhy a ty7emi roz-
bíjeli na kusy o velikosti pUibli#nE p]l metru 
7tvere7ního a odvá#eli do ledárny. Tou byla 
dUíve #lutá budova nynEj"ího skladu na hrázi 
!eberáku. Slou#ila od roku 1937 do polovi-
ny padesátých let. Je"tE pUed provozem kun-
ratické ledárny si na rybníku musel nalámat 
ka#dý Uezník nebo hostinský led pro sebe 
sám, kterého za sezónu spotUeboval 80 a# 
120 f]r. 

Letos se na !eberáku Uezal led po více ne# 
padesáti letech znovu. MimoUádné mrazi-
vé nadílky z po7átku února vyu#il i sochaU 
JiUí Nekola. �Sochy z ledu jsem dElal letos 
v]bec poprvé, jinak se vEnuji výhradnE 
dUevu. Vzal jsem to jako zpestUení své prá-
ce, kdy! u! k nám dorazila taková chladná 
zima. Také mE hnala pUedstava, !e ka!dý 
den m]!e vzniknout nEco nového, co by tu 
jinak nebylo, pokud bych den nechal jen 
tak uplynout. U ledových soch, kde je jejich 
krása jen do7asná, je to vlastnE jen snaha 
zpestUit lidem pár dn] nE7ím zajímavým, co 
po nEkolika dal"ích dnech z]stane jen na 
fotkách, ze kterých se pak tE"ím i já, !e jsem 
udElal zas nEco nového, zajímavého. PrávE 
v úvaze, kde vytvoUit ledové sochy, mE jako 
první napadlo prostUedí restaurace #eberák, 
které je svou polohou a rybníkem ideální. 
PUed necelým rokem jsem tu vyUezal venkov-
ní lavice, uspoUádal výstavu dUevEných soch 
a m]!u si tu pochvalovat spolupráci s lidmi, 
kteUí tam p]sobí. Ale zpEt k ledovým sochám. 
NejdUív je pUed-
stava, pak vyUíz-
nutí ledu z ryb-
níka o potUebné 
velikosti, potom 
následuje pUi-
bli!ný ná7rt 
"pi7kou pily 
na ledový kvá-
dr a následnE 
motorovou pilou 
odUezávám kous-
ky ledu, které 
jsou tam takzva-
nE navíc. Detai-
ly se pak udElají 
U e z b á U s k ý m i 
dláty. Nakonec 
za pomoci ply-
nového hoUáku 
docílím krysta-
lickou pr]hled-
nost ledu. Led 
se Ue!e rychleji 
ne! dUevo, ale je 

kUehký, a tak se musí pracovat s opatrnos-
tí.$ Pan Nekola vytvoUil ledové sochy andE-
la a 7erta v #ivotní velikosti, nEkolik soch 
tu7Oák] a pár zamilovaných volavek.

$ivot se skládá z detail], a proto se u jed-
noho zastavme. Pan Nekola Uíká: �VyUíznutí 
ledu z rybníka o potUebné velikosti...$ Co# 
u andEla nebo 7erta znamená poUádnE vel-
ký a tE#ký ledový blok 20 x 40 x 180 cm. 
Jeliko# se mi takový manévr s vyUíznutím, 
vyta#ením a vzty7ením ledového bloku 
zase tak jednoduchý nezdál, nechal jsem 
si to vysvEtlit. A také to nic jednoduchého 
nebylo. VyUíznutí motorovou pilou lze snad-
no pochopit. Ale jak dál? Do ledu se musí 
vyUíznout asi p]l metru od konce bloku "ik-
mé díry jako opory pro nohy, abyste neza-
jeli pUi manipulaci s blokem do !eberáku. 
Pak vhodné háky zaseknout do odUezaného 
ledu a "ikovnými pohyby, které umí jen pan 
sochaU, dostat blok ven do svislé polohy. 

Sochy byly po dokon7ení dopraveny pUed 
vchod restaurace, ale dlouho jste je obdivo-
vat nemohli. ZmEna skupenství vody vzala 
s sebou i sochy. Na památku z]staly jen 
fotograÞ e. (my)

Chovatelé hodnotili

25. února se konala výro7ní 7lenská sch]-
ze kunratických chovatel]. PUedseda ZO 
6SCH (Základní organizace 6eského sva-
zu chovatel]) Praha-Kunratice pUítel Henkl 
úvodem pUivítal vzácné hosty. Paní starost-
ku ing. arch. Kabelovou a místostarostku 
ing. Alin7ovou spolu s 7leny spUátelených 
základních organizací 6SCH a také v"echny 
pUítomné 7leny ZO Kunratice. V úvodním 
proslovu pUedseda Henkl vzpomenul v"ech-
ny na"e zemUelé pUátele. Na jeho vystoupení 
navázal pan ing. Zeman, který vylí7il celou 
historii organizovaného chovatelství v Kun-
raticích od jeho zalo#ení v roce 1941, pUes 
vrchol kunratické ZO v 80. letech minulé-
ho století. Následoval výtah z %HolubáUské 
kroniky& od pUítele Hrubého, kde je popsá-
no, jak jsme se svými holuby v posledních 
letech závodili. V roce 2011 jsme ale po 25 
ro7nících %Závod] v letech holub]& nelétali. 
Co# je "koda a doufám, #e v leto"ním roce 
opEt na tradici navá#eme. 18. 7ervna 2011 
probEhl v parku %Den kunratických jahod& 
se 6tyUlístkem, na kterém jsme uspoUádali 
chovatelskou mini výstavu s velkým ohla-
sem u dEtí. Dotaci od radnice jsme vyu#ili 
k podpoUe 7len], kteUí vystavovali na r]z-
ných výstavách v okolí a na 7áste7nou úhra-
du o7kování proti holubímu pseudomoru. 
V loOském roce jsme o7kovali celkem 347 
holub]. Vystavovali jsme u na"ich pUátel se 
ZO Vestec na velice pEkné výstavE v obci 
LibeO. Na meziokresní výstavE v Lysé nad 
Labem reprezentovali na"i 7lenové se svými 
holuby Pra#ské chovatele. Zú7astOovali jsme 
se také klubových speciálek. Po zhodnoce-
ní 7innosti a pUednesení v"ech hodnotících 
zpráv následovala diskuse, do které se zapo-
jili 7lenové, hosté i paní starostka. Zlatým 

hUebem programu výro7ní 7lenské sch]ze 
kunratických chovatel] byla velmi bohatá 
tombola, ve které ka#dý nEco vyhrál.

 Jaromír Hrubý, jednatel

Turistické značení
v Kunraticích (2)

Na nEkterých sloupech veUejného osvEt-
lení v ulicích K Libu"i, Gol7ovE, Li"ovic-
ké nebo stromech v Ba#antnici a parku se 
objevily pásové turistické zna7ky. Dva bílé 
pruhy se #lutým uprostUed. Podle slibu ze 
4. 7ísla KZ/2011 zahajujeme ve spolupráci 
s Klubem 7eských turist] zna7ení turistic-
kých tras pro pE"í v Kunraticích. První úsek 
!eberák-Ohrada byl ozna7en 23. bUezna. 
Do7asný za7átek #luté zna7ky je na pUecho-
du ulice K !eberáku na kone7né autobusu 
114. Pokra7uje Li"ovickou ulicí do Ba#ant-
nice podél dvou památných strom], doprava 
a na konci cesty doleva ke vchodu do par-
ku na rohu ulic K Betáni a Gol7ova. Poté 
nEkolik desítek metr] pokra7ujete parkem 
a vrátíte se dal"í branou do Gol7ovy. PUed 
kostelem Svatého Jakuba Star"ího vás #lutá 
"ipka dovede pUes Tvrz Kunratice k zastávce 
autobus] Kunratická "kola u Ohrady. A pak 
dále podle chuti ji# dUíve zna7enou cestou 
ulicí Krále Václava IV. kolem MlejOáku, 
restaurace U krále Václava IV., Na tý louce 
zelený, U labutE a do Roztyl k metru. Vý7et 
restaurací není návodem ke konzumaci, ale 
nejlépe popisuje, kudy #lutá vede. Hlavním 
cílem putování je poznat Kunratický potok, 
les. Nebo cestou odbo7it po modré nahoru 
k bývalému královskému hradu Václava IV. 
a dále a# k dal"ímu památnému stromu na 
samém okraji kunratického katastru v blíz-
kosti nákupního centra Chodov. Celá trasa 
po #luté !eberák-Roztyly 7i naopak je dlou-
há 8 km a lze ji snadno absolvovat i ve v"ed-
ní dny v podve7er.  Pou#itý zp]sob zna7ení 
je pásová turistická zna7ka. 6ervená zna7í 
dálkové a hUebenové trasy, modrá význam-
né trasy v kraji, zelená v okrese. $lutá je 
zna7kou místního významu a spojnicí tras 
7ervených, modrých a zelených. Zna7ky 
se umís[ují nebo malují na stromy, sloupy, 
patníky, kameny, ploty, pro zmEnu smEru se 
pou#ívají jednoduché pásové "ipky. První 
7eské trasy byly vyzna7eny Pohorskou jed-
notou Radho"[ kolem roku 1884 a Klubem 
7eských turist] roku 1889. V roce 1912 byla 
dokon7ena první dálková trasa pUes Brdy 
na !umavu. A tak k sou7asným 40 tisíc]m 
km zna7ených pE"ích tras v 6eské republi-
ce m]#eme pUipo7ítat ty na"e prozatím dva 
skromné, #luté, kunratické kilometry. Ur7itE 
ale nejsou poslední.  (my)

Obrázky z minulosti
Kunratic 8

U Tří svatých
TEsnE pUed kUi#ovatkou s kruhovým objez-

dem ulic VídeOská, K Libu"i a Dobronická je 
autobusová zastávka nazvaná U TUí svatých. Anděl (foto my).
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Zajímavosti

Využijte možnosti analýzy pleti a struktury vlasu 
technologií Micro Camera.

Dejte si s námi čaj, kávu nebo skleničku šampaňského.

K Borovíčku 1, 148 00 Praha 4, kunratice@bodycalm.cz

OSLAVUJTE SE STUDIEM BODY CALM! Již 4 roky jsme tu pro Vás.

... a navíc každý získá voucher na 30% slevu na vybrané ošetření

15. 5. a 16. 5. 2012 využijte ošetření až se 70% slevou 

KADEŘNICTVÍ, KOSMETIKA, ULTRAZVUKOVÉ ČIŠTĚNÍ, APLIKACE BRAZILSKÉHO KERATINU, CENTRUM HUBNUTÍ, BOTOX, 
NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCE, KRYOLIPOLÝZA, SAMOOPALOVACÍ NÁSTŘIK A DALŠÍCH 40 SLUŽEB / WWW.BODYCALM.CZ

rezervujte si Vaše místo na tel. 774 980 400

ení

KERATINU CENTRUM HUBNUTÍ BOTOX

Těšíme se na Vaši návštěvu 

a děkujeme za přízeň, 

kterou jste nám věnovali.

Inzerce

A proto�e ji� pamEtníci ubývají a dotazy 
mlad!ích se mno�í, podívejme se na histo-
rii názvu. NEkdej!í císaUská a pozdEji stát-
ní silnice VídeOská, známá také jako "stará 
bene!ovská#, bývala d]le�itou cestou z Pra-
hy do VídnE. O její historii pí!e Cyrill Mer-
hout v souvislosti s pobytem krále Václava 
IV. v Kunraticích, kdy pUipomíná nedalekou 
betáOskou hospodu, �ve které prý vysedával 
král Václav IV. a dozvídal se od lidu o v�ech 
jeho bolestech i radostech a vyslechnul také 
jak prosté a poctivé rozumy soudí o tom, co 
ru�ného se te@ v zemi dálo!"

Zemské desky vedou jeden záznam z roku 
1588. Zemský úUedník nav!tívil kunra-
tické a cholupické panství, aby vy!etUil 
spor o pozemky s modUanskými sedláky 
a podrobnE pUitom popsal kUi�ovatku Kunra-
tice-Libu!. �I pUiveden jsem byl a# k Bo#ím 
mukám jedouc od Prahy na rozcestí. Od kte-
rý#to Bo#ích muk jsou jedna cesta do Kun-

U Tří svatých. Jaromír Jindra, tempera, 1940.

Sousoší Tří svatých, v pozadí ulice U Rakovky.

ratic a druhá pUímo k rybníku královskému 
a tUetí proti tym! Bo!ím mukám uhejbajíce 
na pravou ruku."

Samotné barokní souso�í TUí Svatých 
nechala vystavEt pravdEpodobnE v 18. stole-
tí zbo!ná hrabEnka Gol7ová. Kamenný kUí! 
a dvE dvoumetrové pískovcové sochy. Vlevo 
od kUí!e stávala socha Svatého Jana KUtitele 
a vpravo Panny Marie, kolem byly vysázeny 
lípy. V první polovinE let �edesátých dvacá-
tého století byly sochy poni7eny a odstranE-
ny. Na fotograÞ i nEkdy ze za7átku padesá-
tých let vidíte celé souso�í je�tE v dobrém 
stavu a v pozadí pabEnickou ulici U Rakov-
ky. Dal�ím dokumentem, tentokrát umElec-
kým, je obraz Jaromíra Jindry z po7átku let 
7tyUicátých. Je�tE s malým rybní7kem pUed 
výjezdem z Kunratic. Na bývalé souso�í se 
ale nezapomnElo. Po uskute7nEní plánova-
né výstavby na nynEj�ích volných plochách 
doufáme, !e bude replika TUí Svatých opEt 
postavena na témEU p]vodní místo.  (my)
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Inzerce

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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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.

U  vaničkování, kurzy plavání kojenců,
batolat, předškoláků, školáků

U  plavecká škola dětí bez rodičů
od 3 let věku

U  aquabelink od 3 do 11 let
U  šnorchlování a ploutvové plavání

od 6 let věku
U  plavání dětí o letních prázdninách
U  individuální výuka plavání dětí a dospělých
U  plavání pro školky a školy
U  aquaerobic a aqua-fi t pro ženy
U  pronájmy bazénů a herny
U  hlídání dětí
U  baby občerstvení

V Jesenici ve slané MOŘSKÉ VODĚ!

Přijímání 
přihlášek

a informace na: 
recepce

313 034 207,
775 606 896,
739 353 161,

iv.hladikova@
seznam.cz,

www.vodnideti.cz
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Inzerce

kvalitní vína • stáčená • jakostní • vína s přívlastkem

www.decinka.cz

Jana Růžičky 1234/4, 148 00 Praha 4-Kunratice

Tel.: +420 602 319 262, E-mail: info@decinka.cz

v pasáži, vedle pizzerie Dalí

nově otevřeno!

Hornomlýnská
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ky
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ůž
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ky

K
 Václavce

Jana Růžičky

U zeleného ptáka

U Kunratického lesa

U
rešova

U
rešova

Úterý – sobota  11.00 – 19.30

www.teodoro.cz

Nový restaurant–pizzerie–bar TEODORO
Xƒu"¦xg"qejwvpcv"uxfi"urgekcnkv{."uvgcm{."rcuvw"c" kvcnumqw"rk¦¦w"x"rU‡lgopfio"
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cng" k" tqfkppfi" quncx{." uxcvd{." tcwv{" c" tq¦xq¦{0" Mnkocvk¦qxƒpq." dg¦dctkfitqx#"
rU‡uvwr."xgnmfi"rctmqxkšvE."fEvum#"mqwvgm."YkHk"c"mwej{pE" QVGXTGPè"
fq"45<22"jqf0

Mwptcvkemƒ"urqlmc"338;17""
Rtcjc"6"Î"Mwptcvkeg

Qdlgfpƒxm{"1"tg¦gtxceg"pc"vgn0<"
466";35"564."996";7;"564

g/ockn<"tguvcwtcpvBvgqfqtq0e¦

Vyjímečná nabídka
Nádherný pozemek 2500 m²
v exkluzivní lokalitě blízko 

Kunratického lesa, ulice Ke Hrádku.
Na pozemku je velký dům z r. 1953.

Cena: 26 500 000 Kč.

Tel.: 777 201 396

ADVOKÁTKA

JUDr. Eva Brown

právo občanské a rodinné,
rozvody, smlouvy, byty,
nemovitosti, úschovy

Tel: 603 835 609

www.advocate-brown.eu
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Inzerce

RELAX STUDIO
areál vysokoškolských

kolejí, kolej Otava,
Chemická 954, Praha 4

Masáže

Kovářová Zdeňka
tel. 733 643 678

Pedikúra

Kovaříková Marcela
tel. 606 564 684

Kosmetika

Branišová Mirka
tel. 602 203 432

Juzová Hana
tel. 604 284 359

Nehtová modeláž

Juzová Hana
tel. 604 284 359

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO – ČT 10:00 – 16:00
dále dle objednávek,

PÁ dle objednávek

www.relaxotava.cz
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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 dubnu 2012. Zdarma.

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KUNRATICE NA ROK 2012
Položka ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - Název Tis. Kč Tis. Kč

Třída 1 Daňové příjmy 8 246,00 8 246,00

Třída 2 Nedaňové příjmy 265,00 265,00

Třída 4 Přijaté dotace 22 020,00 22 020,00

OBJEM PŘÍJMŮ po konsolidaci 30 531,00 30 531,00

Třída 8 Financování úsporami z výsledků hospodaření předešlých let 3225,00 3 225,00

CELKOVÉ ZDROJE 33 756,00 33 756,00

Paragraf ROZPOČTOVÉ VÝDAJE- Název Běžné 
v tis Kč

Kapitálové 
v tis. Kč

CELKEM
v tis. Kč

2212 Silnice 4 170.00 53. 00 4 223.00

2310 Pitná voda 50.00 320.00 370.00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 116.00 0.00 116.00

2334 Revitalizace říčních systémů 250.00 0.00 250.00

3111 Předškolní zařízení- Mateřská škola 1 905.00 70.00 1 975.00

3113 Základní školy-Základní škola 4 320.00 972.00 5 292.00

3314 Činnosti knihovnické 592.00 0.00 592.00

3319 Záležitosti kultury běžné výdaje 1 096.00 0.00 1 096.00

3322 Zachování a obnova kulturních památek 30.00 0.00 30.00

3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. společ. 20.00 0.00 20.00

3412 Sport. zařízení v maj. obce-SK Slovan Kunratice 0.00 155.00 155.00

3421 Využití volného častu dětí a mládeže 20.00 0.00 20.00

3631 Veřejné osvětlení 7.00 0.00 7.00

3632 Pohřebnictví 195.00 50.00 245.00

3635 Územní plánování 200.00 0.00 200.00

3639 Komunální služby a územní rozvoj 115.00 2 000.00 2 115.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 180.00 0.00 180.00

3731 Ochrana půdy a podzem.vod proti infi ltracím 18.00 0.00 18.00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 580.00 250.00 2 830.00

4339 Ost. sociální péče o pomoc rodině a manželství 20.00 0.00 20.00

4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 20.00 0.00 20.00

4344 Sociální rehabilitace: příspěvky organizacím, péče o handicapované občany 90.00 0.00 90.00

4357 Domovy-Dům s chráněnými byty 216.00 160.00 376.00

4359 Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče: Klub seniorů 12.00 0.00 12.00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 65.00 0.00 65.00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 500.00 0.00 500.00

6112 Zastupitelstva obcí vč. ostatních stat.zástupců 2 127.00 0.00 2 127.00

6171 Činnost místní správy včetně služeb a oprav 9 442.00 430.00 9 872.00

6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 35.00 0.00 35.00

6320 Pojištění funkčně nespecifi kované 235.00 0.00 235.00

6409 Ostatní činnosti - nespecifi kované rezervy 670.00 0.00 670.00

OBJEM VÝDAJŮ po konsolidaci 29 296.00 4 460.00 33 756.00


