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Vá�ení 7tenáUi,
nejd]le itEj!ími"

událostmi" posled-
ních" dvou"mEsíc]"
bylo" bezesporu"
schvalování" roz-
po7tu"mEstské"7ás-
ti"a"pUipomínková-
ní" návrhu" zadání"
Územního" plánu"
hl."m."Prahy"(Met-
ropolitního" plánu)." D]le itá" byla" rovnE "
anketa,"která"probEhla"v"obytném"souboru"
Flora"k"návrhu"na"rekonstrukci"a"roz!íUení"
objektu"bývalého"podniku"Konsigna."Dal-
!í"záva nou"událostí"v"mEsíci"dubnu"bude"
zveUejnEní"návrhu"aktualizace"7."1"a"pro-
jednání" vyhodnocení" vlivu" na" udr itelný"
rozvoj"území"Zásad"územního"rozvoje"hl."
m."Prahy."K"uvedené"aktualizaci"se"mEst-
ská"7ást"ji "vyjádUila"(viz"slovo"starostky"
v" KZ" 5/2012)" a" veUejnost" má" tuto"mo -
nost"do"20."kvEtna"v7etnE."Pro"projednání"
a"uplatnEní"pUipomínek"vyhodnocení"vlivu"
na" udr itelný" rozvoj" území" platí" shodný"
termín"pro"mEstské"7ásti" i"veUejnost,"a" to"
rovnE "do"20."kvEtna"2013.

Rozpočet MČ na rok 2013
Rozpo7et"M6" v"hlavní"7innosti" vychá-

zí"ze"schváleného"objemu"pUíjm]"ve"vý!i"
41"mil."105"tis."K7."Úspory"z"minulých"let"
tvoUí"1"mil."659"tis."K7,"neinvesti7ní"dota-
ce" od"Hl."m." Prahy" 20"mil." 066" tis."K7,"
plánované" daOové" pUíjmy" 8"mil." 825" tis.
K7."10"mil."K7"bylo"do"rozpo7tu"zapojeno"
z"vlastních"fond]"hospodáUské"7innosti.
K"rozpo7tovým"výdaj]m"(zjednodu!ená"

tabulka"na"str."16"tohoto"7ísla"KZ):
●"v"paragrafu"(§)"2212"Silnice"je"oproti"

loOskému"roku"navý!ena"polo ka"na"údr -
bu" komunikací" (zejména" zimní," co " je"
dáno"nepUíznivým"pr]bEhem"zimy"oproti"
minulému"roku)."Dal!í"významné"polo ky,"
které"byly"v"rozpo7tu"ji "v"loOském"roce,"
ale"pouze"v"hrubém"odhadu"a"nebyly"7er-
pány,"jsou"náklady"na"opravu"chodníku"pUi"
ji ním"okraji"ulici"U"Rakovky"(830"tis."K7)"
a" náklady" na" lokální" bezbariérové" úpra-
vy" chodníku" pUi" ulici" K"Verneráku" (150"
tis."K7)."Na"bE né"opravy"komunikací" je"
vy7lenEno"zatím"500"tis."K7"a"zva uje"se"
dal!í"zvý!ení"této"polo ky"v"návaznosti"na"
stanovení"nejvhodnEj!ího"zp]sobu"opravy"
nejvíce"po!kozených"komunikací,"

●"v"paragrafech"(§§)"3111"a"3113"PUed-
!kolní"zaUízení"a"Základní"!koly"jsou"zahr-
nuty"pouze"provozní"náklady"a"po7ítá" se"
s" tím,"  e" drobné" úpravy" budou" Þ"nanco-
vány" z" rezervních" a" rozvojových" fond]"
!kol,

●"v"§"3419"Ostatní"tElovýchovná"7innost"
je"po7ítáno"s"200"tis."K7,"darem"pro"Sokol"
Kunratice"na"doÞ"nancování"výmEny"pod-
lahy"ve"velkém"sále"sokolovny,"

●"do"§"3639"Komunální"slu by"a"územní"
rozvoj"je"pUevedena"z"loOského"roku"7ástka"
750" tis."K7" na" rekonstrukci" vodní" nádr e"

na"FloUe"(viz"pUíspEvek"Ing."Alin7ové"str."8"
a"9)"a"dále"je"zde"vy7lenEna"7ástka"11"mil."
182" tis." K7" na" dokumentaci" pro" stavební"
povolení"a"dokumentaci"pro"výbEr"zhotovi-
tele"související" s"plánovanými"stavebními"
úpravami"7."p."57"(stará"!kola)"na"zdravotní"
stUedisko"a"na"zahájení"tEchto"úprav."
Ostatní" polo ky" jsou" schváleny" zhru-

ba" ve" stejné" vý!i" jako" v" loOském" roce."
Podrobný" rozpo7et" v7etnE" rozpo7tu" hos-
podáUské"7innosti"najdete"na"www.praha-
kunratice.cz.

Návrh zadání
Územního plánu hl. m. Prahy 

Jak" jsem" vás" ji " v" minulém" 7ísle" KZ"
v"pUedstihu"informovala,"na"pUelomu"bUez-
na"a"dubna"2013"probEhlo"pUipomínkové"
Uízení" k" návrhu" Územního" plánu" hl." m."
Prahy" (Metropolitnímu" plánu)." M6" na"
zasedání"zastupitelstva"dne"8."dubna"2013"
schválila" pUipomínky," které" najdete" na"
www.praha-kunratice.cz.

Aktualizace 7. 1 vyhodnocení vliv]
na udr�itelný rozvoj území (VVURÚ)
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

(ZUR HMP)

VeUejná"vyhlá!ka,"oznámení"vý!e"uvede-
ného," je"zveUejnEno"na"úUedních"deskách"
Magistrátu"i"M6"Praha-Kunratice"v"dobE"
od" 3." dubna" do" 20." kvEtna" 2013" v7etnE."
Návrh"aktualizace"7.1"ZUR"HMP"v7etnE"
VVURÚ"ZUR"HMP"je"vystaven"k"nahléd-
nutí"do"20."kvEtna"2013:

●"v"kanceláUi"7."343,"345"odboru"územního"
plánu"Magistrátu"hl."m."Prahy,"Jungmanno-
va"29,"111"21"Praha,"v"pondElí"a "7tvrtek"od"
8"do"18"hod"a"v"pátek"od"8"do"16"hod,

●"v"elektronické"podobE"na"internetové"
adrese"www.praha.eu"v"sekci"územní"plá-
nování"a"rozvoj"mEsta"v"oddElení"Zásady"
územního"rozvoje"hl."m."Prahy."PUipomín-
ky" k" vystavenému" návrhu"m] e" uplatnit"
ka dý"od"19."dubna"do"20."kvEtna"2013.

Rekonstrukce a roz!íUení objektu 
bývalého podniku Konsigna na FloUe

MEstské"7ásti"byla"pUedlo ena"dokumen-
tace" na" rekonstrukci" a" roz!íUení" objektu"
bývalého" podniku" Konsigna" v" obytném"
souboru"Flora."Podstatou"projektu"je"zUíze-
ní"men!ího"nákupního"stUediska"v"pUízemí"
uvedeného"objektu,"s"7ím "souvisí"zastavE-
ní" stávajícího" dvora" pUízemním" objektem"
a"nár]st"potUeby"parkovacích"míst."PotUeba"
navý!ení" parkovacích"míst"má"být" Ue!ena"
výjimkou"pro"33"parkovacích"míst."S"ohle-
dem"na"rozporuplnost"projektu,"který"jed-
nak"doplOuje"slu by,"které"v"obytném"sou-
boru"chybí,"ale"zároveO"navy!uje"dopravu,"
zejména" dopravu" v" klidu," zorganizovala"
M6" v" obytném" souboru" anketu," jejím "
cílem"bylo"zjistit"názor"obyvatel"k"uvede-
nému"zámEru."Bylo"vydáno"pUes"900"anket-
ních"lístk]"a"se!lo"se"385"odpovEdí,"z"7eho "
jich" bylo" 195" kladných" a" 190" záporných."
Proti" byli" obyvatelé" sousedících" objekt],"
kteUí"mají"i"pUes"negativní"hlukovou"studii"

obavy"z"navý!ení"provozu."Pro"byli"zejmé-
na" hendikepovaní" ob7ané," pro" které" je"
zaji!tEní"nákupu"a"r]zných"slu eb"velkým"
problémem." Na" základE" ankety" po ádala"
M6"o"doplnEní"projektu"o"chybEjící"parko-
vací"místa."

Dal!í události

V" uplynulém" období" probEhly" i" dal!í"
události." #lo" o" tUi" Uízení" týkající" se" ryb-
níku" #eberák," a" sice" Uízení" o" umístEní"
pUípojek" vody" a" kanalizace" k" pUístavi!ti"
u"rybníku"#eberák,"vodohospodáUské"Uíze-
ní" týkající" se" revitalizace" rybníku" #ebe-
rák" (oprava" technických" objekt]," úprava"
bUeh]"a"umístEní"pta7ích"ostrov])"a"Uízení"
o" jeho" odbahnEní." K" dvEma" prvnE" jme-
novaným" Uízením"podala"M6" i"ob7anské"
sdru ení"Pro"Kunratice"námitky,"ve"tUetím"
Uízení"nebyla"M6"zaUazena"mezi"ú7astní-
ky" Uízení." Prvé" Uízení" skon7ilo" zamítnu-
tím" ádosti"o"umístEní"pUípojek"ze"strany"
stavebního"úUadu,"k"druhému"Uízení"vydal"
vodohospodáUský"úUad"kladné"rozhodnutí."
M6"i"zmínEné"ob7anské"sdru ení"se"v!ak"
odvolaly." D]vodem" odvolání" M6" bylo,"
 e" dosud" není" schválen"manipula7ní" Uád"
rybníka,"podle"kterého"by"se"mElo"s"rybní-
kem"nakládat,"pta7í"ostrovy"jsou"umístEny"
v"tEsné"blízkosti"koupali!tE"a"revitalizace"
a"odbahnEní"mEly"být"dle"názoru"M6"sou-
7ástí"jednoho"projektu,"proto e"spolu"úzce"
souvisí."
Byla"projednávána"dokumentace"k"zámE-

ru" na" výstavbu" polyfunk7ního" domu" na"
parcele" sousedící" na" západE" s" pozemkem"
kunratické"radnice."Polyfunk7ní"objekt"by"
mEl" obsahovat" jednotlivé" prodejny" a" pro-
vozovny"slu eb,"kanceláUe"a"byty."Výsled-
kem"bylo"zmen!ení"p]vodního"zámEru"tak,"
aby"lépe"zapadal"do"okolí."Dále"byla"pro-
jednávána"dokumentace"na"výstavbu"druhé"
etapy"areálu"Auto"Jarov"pUi"ulici"VídeOská,"
ji nE"od"kUi ovatky"s"ulicí"U"Rakovky."Do"
dokumentace" byl" doplnEn" chodník" podél"
ulice"VídeOská"a"bylo"po ádáno"o"vypraco-
vání"hlukové"studie,"která"by"mEla"posoudit"
umístEní"7erpací"stanice"pohonných"hmot."
Také" probEhlo" dal!í" setkání" zastupitel]"
s" ob7any," kde" byl" opEt" jako" nejvEt!í" pro-
blém"diskutována"doprava," hlavnE" v" ulici"
K" Verneráku," neutE!ený" stav" komunika-
cí" v" centru"mEstské"7ásti" a" zchátralý" stav"
hlavní"zámecké"budovy"ve"správE"Národ-
ního" muzea" a" mo nost" jejího" získání" do"
vlastnictví"M6." Uvedenou" problematikou"
se" budeme" podrobnEji" zabývat" v" dal!ím"
7ísle"KZ."

 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 
18. zasedání 28. 3. 2013

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

Zastupitelstvo schvaluje

● rozpo7et neinvesti7ního pUíspEvku M6 
roku 2013 pro Základní !kolu Kunratice, 
Praha 4, PUed!kolní 420, 

● rozpo7et neinvesti7ního pUíspEvku 
M6 roku 2013 pro MateUskou !kolu Kun-
ratice, Praha 4, PUed!kolní 880,

● zapojení 7ásti zisku z hospodáUské 
7innosti let 2010 a 2011, 7ást výnosu za 
prodej pozemk] ur7eného na investi7ní 
potUeby M6 ve vý!i 10 tis. K7,

● rozpo7et M6 na rok 2012 v hlavní 7in-
nosti:

objem pUíjm] ve vý!i: 39 446 tis. K7,
objem výdaj] ve vý!i: 41 105 tis. K7.
Rozdíl pUíjm] a výdaj] ve vý!i -1 659 

tis. K7 bude krytý Þ nancováním z úspor 
vlastních zdroj] (tUída 8),

● rozpo7et hospodáUské 7innosti pro rok 
2013:

výnosy 7 692 439 K7,
náklady 1 800 000 K7.
HospodáUský výsledek pUed zdanEním
 5 892 439 K7,

● rozpo7tový výhled M6 Praha Kunrati-
ce na období let 2014-2018.

Zastupitelstvo souhlasí

● s provedením úpravy Územního plá-
nu sídelního útvaru hl. m. Prahy, úpravy 
kódu míry vyu"ití území na pozemcích 7. 
parc. 364 a 365/1 (vedle budovy radni-
ce) v k. ú. Kunratice a to z kódu C na 
kód D, na základE upravené dokumenta-
ce z 01/2013, tj. S vý!kou Uímsy v!ech 
objekt] na kótE +5,8 m a vý!kou hUebene 
u objektu A na kótE  +9,8 m a u objektu 
B na kótE +8,8 m (to v!e pUi vý!ce okol-
ního terénu na kótE -0,1m) a s podílem 
obchodních funkcí (jednotlivé prodejny) 
43,6%, administrativy s malou náv!tEv-
ností 27,8 % a bydlení (byty do 100 m²) 
28,6%.

19. zasedání 8. 4. 2013

Zastupitelstvo souhlasí

● s upravenou dokumentací pro územní 
rozhodnutí na stavbu Obchodního centra 
VídeOská na pozemcích 7. parc. 2380/16, 
149, 150, 2526/1, 2509/1 a 2417/1 v k. ú. 
Kunratice zpracovanou AGP Nova spol. 
S . r. o. v 03/2013,

● s výhledovou úpravou koeÞ cientu 
zelenE na uvedených pozemcích z 0,35 na 
0,30.

UplatOuje následující pUipomínky

k návrhu zadání Územního plánu hl. m. 
Prahy (Metropolitního plánu):

● základním údajem zadání by mEly 
být konkrétní úkoly koncepce vycházejí-
cí z návrhových kapacit (po7et obyvatel, 
po7et pracovních míst, objem individuální 
i hromadné dopravy apod.), umo"Oujících 
dosa"ení kvalitního mEstského "ivotního 
prostUedí, a to i v 7lenEní na etapy,

● je tUeba konkrétnEji speciÞ kovat prio-
rity územního rozvoje pro Ue!ení problé-
m] mEsta i jednotlivých mEstských 7ástí,

● cíle územního plánu by mEly být ur7e-
ny pUesnEji, tj. mEly by být pUesnEji popsá-
ny pojmy jako posilování mEstského cha-
rakteru, kvalita bydlení a kvalita "ivota, 
morálnE do"ilé stavby apod.,

● chybí jasný popis, jak budou plánova-
né dvE úrovnE územního plánu poUizová-
ny, zejména jejich 7asová vazba a ur7ení 
území, pro která se bude druhá úroveO 
poUizovat. V pUípadE, "e by druhá úroveO 
nebyla dokon7ena soubE"nE s úrovní prv-
ní, chybí vysvEtlení, jak se bude s územ-
ním plánem v mezidobí pracovat, zejména 
pUi konkrétní 7innosti stavebních úUad].

Bylo by vhodné pUesnEji deÞ novat, co 
uva"ované 7tyUi zp]soby vyu"ití území 
znamenají. Dále by bylo vhodné popsat, 
jakým zp]sobem bude zaji!tEno skute7né 
fungování ÚSES a mEstské zelenE, které 
v sou7asné dobE existují mnohde pouze 
v územním plánu.  Redakce

Zdravotní péče
Nové ordinační hodiny

Ordinace praktického lékaUe ve Velenic-
ké ulici roz!iUuje ordina7ní hodiny, a to 
díky novým posilám do týmu, kterými 
jsou praktický lékaU MUDr. Patrik Novák 
a sestra Marie Klabanová.   Redakce

Hluk ze Šeberáku
Vá"ení spoluob7ané. Po loOském roce 

plném problém] s hlu7ností v areálu 
#eberák jsme se rozhodli omezit mo"nos-
ti, které by ru!ily vá! klid. Zaprvé jsme 
pUesunuli jakoukoliv hudební produkci 
(kromE poslechového rádia) do interiéru 
na!í restaurace. Tím pomine hluk z r]z-
ných akcí, jako jsou svatby, narozeniny 
atd. Dále jsme se sna"ili tyto akce pUesu-
nout od za7átku dovnitU restaurace, a tak 
omezit i hluk z bE"né konverzace více lidí. 
Doufáme, "e letos bude pro vás #eberák 
hlavnE místem odpo7inku a pUíjemného 
posezení.  Jakub Olbert

Pražská energetika, a. s. 
Na Hroudě 1492/4, 100 05  Praha 10
Zákaznická linka PRE: 840 550 055
pre@pre.cz • www.pre.cz

Pondělí 7.30 – 18.30
Úterý 7.30 – 13.00
Středa 7.30 – 18.30
Čtvrtek 7.30 – 18.30
Pátek 7.30 – 13.00

Tel.: 606 041 841, 244 462 016
www.vaslekar.eu, ordinace@vaslekar.eu
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Inzerování v Kunratickém
zpravodaji od čísla 2/2013

Od tohoto 7ísla se mEní podmínky inzer-
ce v Kunratickém zpravodaji. Umo!níme 
tím uspokojit zvý"ený zájem pUi zachování 
sou7asného rozsahu stránek ur7ených pro 
inzerci. BEhem roku bude postupnE zavádE-
no pUesné ur7ení rozmEr] inzerce podle ní!e 
uvedeného schématu. Kdo si zarezervuje 
plochu dUíve, bude mít vEt"í výbEr, kdo poz-
dEji, bude se muset spokojit pouze se zbýva-
jícími velikostmi. 

Nové rozmEry inzerát] jsou 123 x 
63,5 mm a 90,7 x 130 mm za 1000 K7, 
59,5 x 130 mm za 800 K7, 90,7 x 63,5 mm 
za 700 K7 a v"echny men"í rozmEry a Uád-
ková inzerce za 500 K7. K cenám se pUi-
po7ítává 21% DPH. Vý"e uvedené rozmE-
ry a ceník najdete v dal"ích 7íslech jako 
v!dy v tirá!i na poslední stranE 7asopisu.
 Redakce

Informace pro majitele psů

O7kování ps] se bude konat dne 20. kvEt-
na od 15 do 18 hod pUed budovou ÚUadu 
M6 Praha-Kunratice. UpozorOujeme maji-
telé ps], kteUí dosud nezaplatili poplatek 
za psa, je! byl splatný do 31. bUezna 2013, 
!e mají je"tE mo!nost jej v základní vý"i 
uhradit do 30. dubna. Po tomto datu bude 
poplatek vymEUen hromadným pUedpisným 
seznamem a bude navý"en o 25 % z 7ástky 
základního poplatku. 

Poplatek lze platit v hotovosti na ÚUa-
du M6 Praha-Kunratice, K Libu"i 7, I. 
patro, bankovním pUevodem na 7íslo ú7tu 

Společenská rubrika

90,7 x 63,5 mm

123 x 63,5 mm

90,7 x 130 mm

59,5 x 130 
mm

123 x 63,5 mm

90,7 x 63,5 mm

PodEkování za blahopUání k významnému !ivotnímu 
jubileu zasílají paní Jaroslava Bene"ová, Zdenka Chota"ová, 
Alena Lasovská, Franti"ka Koblicová, JiUina Matou"ková, 
Jitka Roubí7ková, Jarmila S]vová, Dagmar #avrdová, Jana 
Trnková, Vlastimila $igmondová a pánové Milo" Görner, 
Ing. BoUivoj Ka7ena, Franti"ek Pavlík, Karel Uhlík, Josef 
VenglaU a OndUej Vl7ek. Redakce

Ode el!velký!demokrat
Dne 17. bUezna 2013 zemUel Rudolf 

BattEk (1924). #il na odpo7inku u svých 
blízkých nedaleko Základní "koly Kunrati-
ce, která nesla pUi otevUení v roce 1935 název 
Masarykova mE"[anská "kola. I v tom byla 
jistá symbolika pro na"eho kunratického 
spoluob7ana. PatUil k významným demo-
kratickým politickým osobnostem. PUední 
disident, který se neváhal postavit komu-
nist]m za cenu tE!kého strádání vlastního 
i rodiny. Pan BattEk si odsedEl v bol"evických kriminálech v dobE 
$normalizace& devEt let. Po listopadu 1989 prosazoval vizi soci-
ální demokracie jako sou7ást Ob7anského fóra. UvnitU sociální 
demokracie neuspEl a v 7ervnu 1990 byl ze strany vylou7en. 
Z politiky ode"el v roce 1992. Na otázku pro7, odpovEdEl: %Asi 
jsem byl pUíli" moralizující. V politice musí být 7lovEk praktický, 
kdy! kladete mravní étos pUesmíru, ztrácíte.&

Rudolf BattEk obdr!el v roce 2008 cenu Prix Irene za celo!ivot-
ní sbli!ování lidí z r]zných 7ástí spole7nosti. Panu BattEkovi vdE-
7íme mimo jiné za to, !e m]!eme chodit ke svobodným volbám. 
Také díky tomu, !e ná" spoluob7an k tEm pseudobol"evickým 
po desítky let jako jeden z mála nechodil. O !ivotE a práci pana 
BattEka jsme uveUejnili v KZ-2/2010 7lánek pod názvem #ijí 
mezi námi.  (my)

PodEkování!Z"
V pátek 5. dubna se konal v sokolovnE Spole7enský ve7er !ák] 

9. tUíd Základní "koly Kunratice. Plesový výbor dEkuje Soko-
lu Kunratice za poskytnutí prostor. OceOuje zejména vstUícný 
postoj pUi uzavírání smlouvy a té! ochotu správce objektu pana 
PEtníka i jednatelky Sokola paní PEtníkové. Dík patUí i Sboru 
dobrovolných hasi7] (SDH) Kunratice za bezproblémové zaji"-
tEní protipo!ární slu!by a jmenovitE dobrovolným hasi7]m 
ZdeOku a Davidu BEhunkovým. 

Jejich slavnostní uniformy a celkový pUístup byli jednou 
z ozdob plesu a dobrou vizitkou profesionality kunratických 
hasi7]. Teditel "koly pan Ing. Vít Beran dEkuje navíc panu u7i-
teli Luká"i ZvEUinovi za celkovou organizaci Spole7enského 
ve7era. A je"tE dodává: %Pro dEti a jejich rodi7e i pro nás u7i-
tele byl ples krásným d]kazem jejich dospElosti. HlavnE si ale 
v"ichni u!ili prima atmosféru a program.& Z# Kunratice

2000690389/0800 nebo slo!enkou typu 
A. Informace o vý"i poplatku, variabilním 
symbolu nebo slo!enku obdr!íte na ÚM6 

Praha-Kunratice, tel. 7. 244 102 215 nebo na 
e-mailové adrese: krejcova@praha-kunrati-
ce.cz.  Dana Krej7ová
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Školství

Mateřská škola Kunratice 
praská ve švech

V loOském roce, 
kdy se nám drob-
nými stavebními 
úpravami podaUi-
lo navý!it kapacitu 
MateUské !koly Kun-
ratice (dále jen M") 
o dal!ích 17 míst na 
maximální mo#nou, 
tj. 224 míst, jsme 
doufali, #e se nám v leto!ním roce poda-
Uí vyhovEt v!em kunratickým zájem-
c]m a pUijmout je do M". Vzhledem ke 
kolaudaci velkého mno#ství dom] a byt] 
v lokalitE Na Lhotech a silné migraci oby-
vatel v bytovém komplexu Flora, jsme ale 
zaznamenali opEt velký nár]st po7tu dEtí. 
Tento problém se ve !kolním roce 2014/15 
pUenese i do Základní !koly Kunratice. 
V tomto !kolním roce se sem budou hlásit 
4 tUídy pUed!kolák] z M", v tom nepo7ítá-
me dEti ze soukromých mateUských !kol, 
kterých je v Kunraticích v sou7asné dobE 

pEt a které nav!tEvují rovnE# mnohé kun-
ratické dEti. Teditelka M" paní Filipová 
ani nepUijímala pUihlá!ky mimokunratic-
kých dEtí. I tak do M" podalo pUihlá!ku 
108 dEtí s trvalým bydli!tEm v Kunrati-
cích. Z toho bylo 12 dEtí narozených po 
31. srpnu 2010, to znamená, #e jim 1. 
záUí 2013 nebudou tUi roky, a tudí# nebyly 
pUijaty. Ostatní dEti byly pUijímány podle 
pUedem stanovených hodnotících kritérií 
(schválených Ueditelkou M" i vedením 
kunratické radnice). Bylo pUijato 17 pUed-
!kolák] a pEtiletých dEtí, 29 7tyUletých dEtí 

a 26 tUíletých dEtí, celkem tedy 72 dEtí. 
SamozUejmE jako v ka#dém roce po7ítá-
me s tím, #e nEkteré dEti z r]zných d]vo-
d] v záUí do M" nenastoupí, ale to se v#dy 
týká velice omezeného po7tu dEtí a cel-
kový problém s nedostate7nou kapacitou 
míst v M" nevyUe!í. Vzhledem k tomu, #e 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy zcela uzavUelo 
tok investi7ních penEz do mEstských 7ástí, 
nem]#eme v dohledné dobE po7ítat s dal!í 
pUístavbou na!eho !kolského areálu, tudí# 
ani se zvý!ením kapacity na!ich !kol.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

KRITÉRIA:
Bodové 

hodnocení:

Trvalý pobyt dítěte MČ Kunratice 5

Trvalý pobyt obou zákonných zástupců dítěte MČ Kunratice 5

Trvalý pobyt 1 zákonného zástupce dítěte MČ Kunratice 3

Věk dítěte (nar. do 31.8.2008) 5 let 3

Věk dítěte (nar. do 31.8.2009) 4 roky 2

Věk dítěte (zápisují se děti nar. do 31.8.2010) 3 roky 1

Opakované podání žádosti v MŠ Kunratice v roce 2012 1

Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje sourozenec dítěte 2

Individuální situace dítěte zdravotní a sociální situace rodiny 2

individuální situace dítěte ZŠ Kunratice navštěvuje sourozenec dítěte 1

Čtvrtek 28. března
Pohádka O Koblížkovi

Kunratický ústUední divadelní sál, velký 
sál sokolovny, patUil ve 7tvrtek 28. bUezna 
dopoledne nejmen!ím dEtem. Divadel-
ní pUedstavení O Koblí"kovi zorganizo-
valo kunratické RC (Rodinné centrum) 
U Motýlk] pro dEti ze svého velikono7ní-
ho pUímEstského tábora a mini!kolky. Byly 
pozvány i dEti z MateUské !koly Kunratice 
a soukromých kunratických !kolek Bam-
bino a Kindergarten. PUi!lo více ne" 130 
dEtí s mnoha rodi7i a prarodi7i. 

Klasickou pohádku O Koblí"kovi, který 
se nechtEl nechat sníst, sehrál ochotnic-
ký divadelní spolek Netopýr z Týnce nad 
Sázavou. Ú7inkovalo !est amatérských 
herc] v nápaditých kostýmech doprová-
zených hudbou s autorskými písni7kami. 
Pohádku a texty písni7ek upravila re"isé-
rka Anna Svobodová, hudbu muzikanti 
souboru. DEti se zapojovaly do dEje, co" 
je potvrzením toho, "e se jim divadlo líbi-
lo. Ale nejen pro malé diváky bylo pUed-
stavení zá"itkem. Vlkem a mandolinistou 
v jedné osobE byl nejstar!í herec Neto-
pýra, pan JiUí Borovi7ka, který v prvním 
dubnovém týdnu dovr!il 88 let. Divadlu se 
vEnuje od mládí a za II. svEtové války hrál 
právE v kunratické sokolovnE s ochotnic-
kým souborem z Jílového u Prahy. 6tvr-
te7ní pUedstavení tak mohl pova"ovat za 
jeden z dárk] k narozeninám. Koblí"ek je 
tUetí autorsky upravená pohádka Netopý-
ra. Nyní se pUipravuje pohádku O Popelce 
s premiérou na leto!ním 9. ro7níku Posá-
zavského ochotnického festivalu poUá-

daným souborem v Týnci nad Sázavou. 
Kunratice se mohou tE!it na dal!í pUedsta-
vení.  (my)

Pátek 5. dubna
Andersenova noc

5. dubna se v rodinném centru U Motýl-
k] uskute7nil první ro7ník oslavy mezi-
národního dne dEtské knihy, Andersenovy 
noci. Program nebyl zamEUen pUímo na 
Andersenovy pohádky, ale na pohádky 
pro dEti obecnE.

V 16 hodin se otevUela Místní knihovna. 
DEti i rodi7e si mohli prohlédnout kní"ky, 
které má knihovna k dispozici. O p]l 
hodiny pozdEji za7alo v hernE rodinné-
ho centra 7tení z dEtských kní"ek. 6etly 
paní starostka Ivana Kabelová, paní Jana 
Preissová a paní u7itelka z mateUské !koly 

Anna Jirátová. Potlesk a úsmEv na rtech 
dEtí, které sly!ely pUíbEhy nEkterým ne 
dosud známé, hovoUily za v!e. Potom se 
v!ichni náv!tEvníci pUesunuli do prvního 
patra, kde shlédli hranou Pohádku o pís-
ni7ce. PUedstavení se dEtem líbilo. Zapo-
jovaly se aktivnE do dEje a pUemý!lely nad 
vývojem pohádky. Celkem jsme pUivítali 
kolem 40 dEtí s doprovodem. 15 dEtí pak 
z]stalo v centru a 7ekalo je ve7erní dob-
rodru"ství. Kluci hráli fotbal, dEv7ata pUi-
pravovala no7ní le"ení, navlékala korálky 
a hrála si s panenkami.

Po ve7eUi se dEti pUevlékly do py"ámek. 
Zalehly do spacák] a pUi ve7erním usíná-
ní je provázela promítaná pohádka. NEk-
teré zakusily spaní mimo domov úplnE 
poprvé, ale zvládly to výbornE. 

 Iva Pírníková

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

Děti se těší na pohádku O Koblížkovi (foto my).



Neděle 5. května
Koncert ke Dni matek

Leto�ní koncert ke Dni matek se uskute7ní 
v nedEli 5. kvEtna od 16 hodin v sokolov-
nE. Vystoupí kapela Marimba Live Drums 
a bude pUedvedena asi dvacetiminutová Bub-
linková show. Zveme proto nejen maminky, 
babi7ky a teti7ky, ale i dEti a ostatní 7leny 
rodiny. 

Kapela Marimba Live Drums pou!ívá 
melodické bicí nástroje, jako jsou marim-
ba, vibrafon, zvony nebo tympány, které se 
na bE!ných hudebních produkcích nepou!í-
vají. BEhem koncertu dostanou náv�tEvníci 
hrací trubky "bobowhackers# a nau7í se 
spole7nE hrát krátkou a rytmickou píseO. Co 
znamená ten slo!itý název? Bobowhackers 
jsou hrací roury vyrobené z lehkého, barev-
nE odli�ného plastu naUezané podle potUeb-
ného tónu do pUesné délky. Trubkou sta7í 

o cokoliv udeUit a ozve se pUíslu�ný tón. 
Osm barevnE odli�ných trubek je naladEno 
do stupnice C-dur. Bublinkovou show pana 
Roberta Navrátila si podle názvu pUedsta-
vit umíme. Z mýdlových bublin vzniknou 
malá umElecká díla poletující vzduchem, 
která mEní tvary a barvy, vEt�í uzavírají 
men�í, vznikají bublinková seskupení. Do 
bubliny m]!e být dokonce uzavUen i nEkdo 
z obecenstva.  (my)

Sobota 18. května
Divadlo v parku popáté

Pátý ro7ník Divadla v parku se koná 
v sobotu 18. kvEtna. Za7íná jako obvykle 
v 10 dopoledne a kon7í po setmEní. Hlavním 
bodem programu je koncert Jaroslava Uhlí-
Ue, který pUedstaví sv]j výbEr hit] s vlastní 
kapelou. DEti se mohou tE�it na dvanáct 
pohádkových pUedstavení a 7tyUi koncerty. 
Nebude chybEt bohatý doprovodný program 

(ukázky Uemesel, výroba sádrových masek, 
jízda na koni, trampolíny, lukostUelba, ská-
kací hrad, výtvarné dílny, malování na obli-
7ej a dal�í). Stru7ný program je na letá7ku, 
podrobnEj�í informace budou na plakátech 
ve vývEsních skUínkách a na www.diva-
dlovparku.cz. Hraje se za ka!dého po7así, 
ale doufejme, !e ani letos na mokrou varian-
tu nedojde.  Redakce

Pátek 24. května
Noc kostelů

Mottem leto�ního ro7níku je úryvek z kni-
hy proroka Zacharjá�e: !Potom u" nebude 
den ani noc, ale v 7ase ve7era bude svEtlo.#

Kunratický kostel Svatého Jakuba Star-
�ího zahájí Noc kostel] v pátek 24. od 
17 hodin kvEtna M�í Svatou a v 18 hodin 
hlas zvonu zahájí vlastní akci. Náv�tEvníci 
vyslechnou ka!dou celou hodinu výklad 
trvající 45 minut. Na závEr ka!dé hodiny 
mohou poutníci vstoupit do sakristie, která 
je poz]statkem p]vodního gotického kos-
telíka se vzácnými freskami ze 13 století. 
Je�tE nEco navíc se dozvEdí také u infor-
ma7ního stole7ku. Jednotlivé vstupy budou 
v 18, 19, 20, 22 a 23 hodin. Mezi 21. a 22. 
hodinou vystoupí hudební soubor Cantante 
z Ji!ního mEsta.

Pater Milo� Szabo za organiza7ní tým 
pra!ské arcidiecéze dodává: !Význam této 
akce není pouze spole7enský a kulturní, ale 
i nábo"enský. OtevUením kostel] a modli-
teben, stejnE jako vzájemnou spoluprací 
pUi organizaci Noci kostel] toti" m]"eme 
symbolicky ukázat otevUenost na$ich církví 
a kUes[anských sbor] pro dialog se svEtem 
a zároveO ochotu v$ech kUes[an] o sjedno-
cení nejen mluvit, ale nEco spole7nE také 
podniknout.# 

Nad leto�ní Nocí kostel] v Praze pUevzali 
zá�titu Mons. Dominik kardinál Duka, arci-
biskup pra!ský, pUedseda 6BK, Mgr. Joel 
Ruml, synodní senior, pUedseda ERC 6R, 
Petr Ne7as, pUedseda vlády 6R, Milan $tEch, 
pUedseda Senátu Parlamentu 6R a Mirosla-
va NEmcová, pUedsedkynE Poslanecké snE-
movny Parlamentu 6R.  (my)

Sobota 25. května
Dětský den 

V sobotu 25. kvEtna poUádá Ob7anské 
sdru!ení Rozvoj Zeleného údolí v prosto-
rách restaurace U Krále Václava IV. dEtský 
den. Na programu bude pohádka, koncert 
skupiny Petra NedvEda a dal�í.

 OS Rozvoj Zeleného údolí

Neděle 26. května
Poutˇ ke kapličce

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

 Farní rada
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Sobota 1. června
Hurá za Čtyřlístkem

Letos se nesetkáme s pUáteli PiO@ou, Bobí-
kem, FiÞ nkou a My!pulínem jako v pUede-
!lých dvou letech v zámeckém parku, ale 
v Kunratickém lese, v sobotu 1. 7ervna od 
10 do 18 hodin. PUed hájovnou, v tEsné blíz-
kosti restaurace U Krále Václava IV. Kdo 
nepUijede autem, m]"e vystoupit na zastáv-
ce autobusu 7. 193 Zelené domky nebo se 
dostane na místo po nEkteré ze zna7ených 
turistických tras, napUíklad po "luté. 

Ú7astníci se postupnE vydají na výlet Kun-
ratickým lesem po trase dlouhé asi 2 km, 
s herními a dovednostními stanovi!ti. SplnE-
ní ka"dého úkolu se potvrdí razítkem do kar-
ti7ky. VyplnEné karti7ky vymEní závodníci 
v cíli u 7tyU pUátel z TUeskoprsk za diplom. 
Nebude chybEt ani opékání buUt]. Podrob-
nosti viz plakáty, vývEsní skUínky M6 Pra-
ha Kunratice nebo www.divadlovparku.cz.
 Redakce 

Sobota 1. června
Výstava psů

19. oblastní výstava ps] v!ech plemen se 
koná v sobotu 1. 7ervna v zámeckém parku 
od 9,15 hod. Sou7ástí oblastní výstavy jsou 
i výstavy klubové " Fila Brasileiro Club, 
Klub chovatel] anglického mastifa a Klub 
chovatel] polských ov7ák] ní#inných.
 6MKÚ

Sobota 8. června
Kunratický den dětí

TJ Sokol Kunratice poUádá v zámeckém 
parku v sobotu 9. 7ervna od 14 hodin tradi7-
ní, ji# 31. Kunratický den dEtí.

 TJ Sokol Kunratice

Úterý 25. června
Zahradní slavnost

Základní !kola Kunratice zve v!echny 
své pUíznivce do !kolního areálu v úterý 25. 
7ervna od 17. hodiny na tradi7ní Zahradní 
slavnost. Spole7né ukon7ení !kolního roku 
2012/13 poUádají rodi7e #ák] !koly, sdru#ení 
rodi7] o. s. Patron, StUedisko volného 7asu 
pUi Z$ Kunratice a DDM-D¥M UM (D]m 
dEtí a mláde#e Praha 10 " D¥M UM) ve 
spolupráci s MEstskou 7ástí Praha-Kunratice 
a místními podnikateli. Akcí podEkují u7ite-
l]m !koly a lektor]m zájmových krou#k] 
za celoro7ní práci a vzornou pé7i o jejich 
dEti. Zahradní slavnost bude opEt bohatou 
pUehlídkou volno7asových aktivit dEtí, pUí-
le#itostí k vzácným setkáním a k mnoha 
výjime7ným zá#itk]m. Letos organizátoUi 
zvolili téma: %Volný 7as napUí7 historií&. 
PUipravují tematické soutE#e a úkoly i boha-
tý doprovodný program pro dEti i dospElé 
v historickém provedení. Budou k dispozici 
umElecké a Uemeslné dílny i ukázky zajíma-
vých 7inností (práce záchranáU], balónové 
létání, historická Uemesla i adrenalinové 

sporty). ZároveO se pUi-
praví prostor pro zahrad-
ní piknik. BEhem celého 
odpoledne a ve7era bude 
sice zaji!tEno ob7erstve-
ní pro v!echny ze zdroj] 
!koly (!kolní kuchynE 
nape7e klasické brambo-
rové a !kvarkové placky 
a sladkosti, $kolní klub 
nabídne oblíbený párek 
v rohlíku, pan !kolník 
s asistencí rodi7] vyni-
kající grilované klobásky 
od místního pana uzenáUe 
a na osvE#ení dEti na7e-
pují pramenitou vodu 
ochucenou pUírodními 
sirupy), ale vlastní pikni-
kové ko!e s originálním 
obsahem budou vítá-
ny. Doporu7ujeme vzít 
s sebou i deky k posezení 
v trávE. Za ú7ast v histo-
rickém kostýmu (od pra-
vEku a# po první repub-
liku) 7eká náv!tEvníky 
malá odmEna. Zkrátka 
v!e bude jako kdysi za 
starých 7as] na výletE za 
hradby mEsta Prahy do 
Kunratic. Vstup do areá-
lu !koly je volný, ale za 
v!e, co bude na slavnosti na prodej, tradi7nE 
zaplatíme !kolní mEnou, Kunratickým vEtr-
níkem. VEtrníky budou k zakoupení pUed 
slavností v recepci !koly nebo v jejím pr]bE-
hu v %Zahradní smEnárnE& za 10 K7/ks. PUed 
22. hodinou Zahradní slavnost jako ka#do-
ro7nE vyvrcholí oblíbeným ohOostrojem.

Chcete pomoci? Máte zájem zú7astnit se 
s prodejním stánkem nebo dílni7kou pro 
dEti? Spojte se prosím s organizátory KateUi-
nou Círovou ze Sdru#ení rodi7] o. s. Patron, 
tel. 773 473 464 nebo Renatou Linhovou ze 
StUediska volného 7asu pUi Z$ Kunratice, 
tel. 725 506 216. Z! Kunratice

Květen a červen U Motýlků
Pátek 24. května
Rodino, k večeři!

V pátek 24. kvEtna od 15 hod. probEh-
ne zábavná akce vaUení s názvem Rodino, 
k ve7eUi' Nejen, #e se nau7íte pUipravit za 30 
minut chutnou, zdravou a vyvá#enou ve7eUi, 
ale dobUe se i pobavíte s pUidru#eným pro-
gramem. VaUí se venku, bude pUipraveno 
pití pro dEti, na zahradE otevUené pískovi!tE 
a hra7ky.

Středa 19. června
Na prázdniny

Slavnostní ukon7ení !kolního roku 
v na!em rodinném centru. Zábava pro malé 
i velké. Koná se za ka#dého po7así. Vstup-
né dobrovolné. Dal!í podrobnosti najdete na 
www.rc-umotylku.cz.

Vzdělávání U Motýlků
Trojúhelník 

Projekt Trojúhelník práce, rodina, vzdE-
lávání je zamEUen na osobnostní rozvoj #en 
(7i mu#]) na mateUské, rodi7ovské dovolené 
(MD/RD) nebo pe7ující o závislého 7lena 
rodiny. Celý projekt byl zahájen letos v úno-
ru a potrvá a# do konce roku 2014. V tomto 
období probEhne pEt vzdElávacích cykl] pro 
celkem 90 #en. Ka#dý cyklus potrvá 12 týd-
n] v#dy jedno dopoledne v týdnu. Po dobu 
kurzu je zaji!tEno hlídání dEtí.

Cílem je pUíprava #en na návrat do prá-
ce po MD/RD. PUíprava nespo7ívá pouze 
v roz!íUení vEdomostí (pracovní právo, 
personalistika, CV, angli7tina), ale hlavnE 
v osobnostním rozvoji, uvEdomEní si, kam 
se po MD/RD mohu vrátit, hledání dal!ích 
cest a mo#ností. Mimo pravidelné kurzy 
7eká ú7astníky kurzu individuální podpora 
psychologa a kou7e. Celý projekt je Þ nanco-
ván z Evropského sociálního fondu (ESF), 
Opera7ního programu Praha Adaptabilita 
(OPPA), rozpo7tu Hl. m. Prahy a realizuje 
jej *ít spolu, o. p .s,. která provozuje rodin-
né centrum U Motýlk]. VzdElávání, osob-
nostní podpora i hlídání dEtí je pro rodi7e 
zdarma. V sou7asnosti ji# první vzdElávací 
cyklus probíhá. Dochází do nEj 20 spoko-
jených maminek, kterým skoro v!em jejich 
dEti bEhem kurzu hlídáme. Dal!í vzdElávací 
cyklus za7íná v záUí. Na tento i na dal!í cyk-
ly se m]#ete hlásit na info@zitspolu.cz.

 Iva Pírníková
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Kulturní a společenské akce – pozvánka



Z Flory zmizí nefunkční jezírko

Jezírko uprostUed bytového komplexu Flora v ulici U Zeleného 
ptáka postavilo v 90. letech Hl. m. Praha. Vzhledem k tomu, !e se ji! 
od samého za7átku projevovaly jeho technické nedostatky, odmítla 
jej M6 Praha-Kunratice pUevzít do své správy. Bohu!el pé7e o jezír-
ko ze strany Hl. m. Prahy byla natolik "patná, !e jenom v pr]bEhu 
let 2004#2008 zaplatila M6 Praha-Kunratice za jeho nejnutnEj"í 
údr!bu (vybagrování bahna a jeho likvidace, vy7i"tEní, vysekání 
rákosu, zatmelení spár) cca 100 tis. K7. Jednou z nejvy""ích polo!ek 
7inilo oplocení jezírka, ke kterému M6 Praha-Kunratice pUistoupi-
la poté, co do jezírka sklouzl po zledovatElém chodníku vozí7káU 
i s vozí7kem. Na"tEstí voda v jezírku byla zamrzlá, a tak se událost 
obe"la bez vá!nEj"ích následk]. Ani ob7ané nám s údr!bou jezír-
ka moc nepomohli. Kdy! pominu bE!ný nepoUádek, jezírko se sta-
lo odkladi"tEm doma se ji! nehodících !elvi7ek a rybi7ek. V roce 
2008 nechala M6 Praha-Kunratice zpracovat studii stavu jezírka, ze 
které vyplynulo, !e vodní plocha je ve svém stáUí 15 let na pokraji 
!ivotnosti, !e provoz je komplikovaný a náro7ný a také, !e je pou!i-
ta nevhodná kombinace materiál]. Studie dále uvádí, !e je plocha 
esteticky a technicky zestárlá a je nutná rekonstrukce, která ve sku-
te7nosti znamená vybudování nového vodního prvku. S ohledem 
na tyto skute7nosti do"lo k trojstrannému jednání M6 Praha-Kun-
ratice, Hl. m. Prahy a zástupc] vlastník] bytových jednotek z dom] 
v bezprostUední blízkosti jezírka. Nakonec do"lo k dohodE, !e M6 
Praha-Kunratice odstraní jezírko, vybuduje na jeho místE klidovou 
zónu a po!ádá Hl. m. Prahu o jeho svEUení do vlastnictví, v7etnE 
pozemku, k 7emu! jí Hl. m. Praha i písemnE vyzvalo. Na realiza-
ci vý"e uvedeného projektu byly v rozpo7tu M6 Praha-Kunratice 
vy7lenEny Þ nan7ní prostUedky ji! v r. 2009. Ne! se ale podaUilo opat-
Uit v"echna vyjádUení a povolení (souhlas vlastníka Hl. m. Prahy, 
územní rozhodnutí, stavební povolení), bylo tady jaro 2011. Bohu!el 
zrovna v té dobE zemUel ná" kolega Václav Chalupa, který mEl celou 
akci kolem jezírka na starosti. ZároveO se zmEnilo slo!ení výbor] 
nEkterých sdru!ení vlastník] bytových jednotek v bezprostUední 
blízkosti jezírka, kteUí za7ali po!adovat obnovení jezírka. A tak se 
celý projekt zastavil na slepé cestE. Jeliko! stavební povolení má 
platnost pouze do leto"ního roku, muselo se Zastupitelstvo MEstské 
7ásti Praha-Kunratice rozhodnout, jak dále s jezírkem nalo!í. A to 
se rozhodlo jednomyslnE pro tzv. $suchou% variantu. M]j názor je, 
!e zvítEzil zdravý rozum, tedy varianta nejenom levnEj"í jednorázo-
vé investice, ale pUedev"ím podstatnE levnEj"í následné údr!by. To 
je v sou7asné ekonomické krizi v"eobecný trend, jak nám potvrdil 
vedoucí oddElení Správy a vyu!ití majetku hl. m. Prahy Mgr. Tomá" 
Dolanský. Jenom v tomto roce Hl. m. Praha likviduje dvE dal"í jezír-
ka z devadesátých let v jiných 7ástech Prahy.

Realizace

Na za7átku tohoto roku povEUila M6 Praha-Kunratice spole7nost 
Ikis spol. s. r. o. organizací výbErového Uízení pro zakázku  malé-
ho rozsahu na $OdstranEní jezírka a úpravy na pozemku parc. 7. 
2342/70 a 2342/132 v k. ú. Kunratice ulice U Zeleného ptáka spo-
7ívající v terénních úpravách plochy mezi bytovými domy%. Bylo 
osloveno sedm Þ rem. ZároveO byly informace o výbErovém Uízení 
umístEny na internetovém portálu www.vhodne-uverejneni.cz, aby 
se mohly pUihlásit i dal"í Þ rmy. Z oslovených Þ rem podaly nabídku 
7tyUi, dal"í tUi ji podaly na základE zveUejnEní na internetovém por-
tálu. Jediným kritériem pro výbEr zhotovitele byla nejni!"í cenová 
nabídka. VýbErová komise byla sestavena z kunratických ob7an] 
napUí7 politickými stranami, které mají své zastoupení v kunratic-
kém zastupitelstvu. Po dlouhé diskuzi byla jednomyslnE vybraná 
Þ rma Viamo Praha, spol. s. r. o., která se do výbErového Uízení pUi-
hlásila na základE zveUejnEní na internetovém portálu. ZámErnE 
pí"i po dlouhé diskuzi, proto!e ta se odvíjela na téma, zda nabíd-
nutá cena není podhodnocená v polo!ce dUevEného ro"tu (jednalo 
se o cca 40000,- K7). Vzhledem k tomu, !e na webových stránkách 
spole7nosti je umístEno "iroké spektrum zakázek v daném oboru 
o podstatnE vEt"ím rozsahu zakázek ne! na"e jezírko, rozhodla se 
nakonec výbErová komise pro její výbEr. Sou7ástí ka!dé z podaných 
nabídek musela být i akceptace verze smlouvy o dílo pUipravené ze 

strany M6. Proto bylo pro nás velkým pUekvapením, kdy! na radnici 
dorazili zástupci Þ rmy a pUinesli k podpisu starostce smlouvu upra-
venou, ani! na tuto skute7nost jakkoli upozornili (napUíklad sankce 
z 10000,- K7 se zmEnily na 1000,- K7 apod.). Takovou smlouvu 
starostka nepodepsala (a ani nemohla podepsat, bylo by to v rozporu 
s podmínkami výbErového Uízení), ale vrátila ji spol. Viamo Praha 
spol. s. r. o. S tím, !e smlouva musí být podepsána pouze ve verzi 
dané výbErovým Uízením. NáslednE spole7nost Viamo Praha spol. 
s. r. o. poslala na radnici dopis, ve kterém sdElila, !e od smlouvy 
odstupuje. Proto byla smlouva podepsána s druhou Þ rmou v poUadí 
ve výbErovém Uízení. Jedná se o spole7nost Kru"nohorská staveb-
ní spol. s. r. o. z Karlových Var], která má pobo7ku v Kunraticích 
v ulici U Rakovky. VysoutE!ená cena 7iní 671 153 K7 v7etnE DPH 
a doba plnEní je do 30. kvEtna 2013. Vzhledem k tomu, !e v blízké 
budoucnosti plánujeme rozsáhlej"í opravy nEkterých komunikací, 
má vybraná spole7nost mo!nost ukázat své kvality, aby se mohla 
hodnovErnE ucházet o dal"í zakázky.

Poučení 

Rozepsala jsem se ponEkud ob"írnE o probEhlém výbErovém 
Uízení. Chci tím upozornit na to, !e obzvlá"[ u vEt"ích a slo!itEj"ích 
zakázek v!dy není jednozna7né, zda má být jediným hodnotícím 
kritériem cena. Nejspí"e ji! v tomto roce nás napUíklad 7eká velice 
d]le!ité výbErové Uízení na zhotovitele rekonstrukce staré "koly 7. 
p. 57 na zdravotní stUedisko, a proto  bude tUeba v!dy velice pe7li-
vE zva!ovat a nastavovat hodnotící kritéria výbErových Uízení, a to 
nejen pro tuto zakázku. Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky



Přestavba začíná
(foto P. Hilmarová).

Jěště tam rychle něco naházet. Škoda 
jezírka, tam se toho vešlo a nebylo to vidět.

Poslední pohled na 
bývalé dno jezírka.
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Historie

Majitelé Kunratic po smrti 
krále Václava IV.

Poloha Kunratic se odrá�ela i v osobách 
majitel]. Byly to témEU v�dy lidé, kteUí 
zastávali významné úUady jak v rámci mEs-
ta, tak i v politickém dEní pUíslu!ného státní-
ho útvaru, který zrovna u nás platil. Nebo[ 
vládce sídlící v Praze chtEl mít nablízku své 
nejvErnEj!í. Kunratice odjak�iva tE�í ze své 
polohy, která díky blízkému velkému mEstu 
pUiná!í a� na výjimky svému obyvatelstvu 
spí!e prospEch. Majitelé Kunratic od 20. let 
15. století pUesnE kopírují vlivy tehdej!ích 
hlavních politických proud]. Majetkové 
vztahy jsou velmi nepUehledné a kdo mEl 
z Kunratic v té dobE nEjaký zisk, lze jen veli-
ce tE�ko ur7it. Zajímaví a vlivní v!ak byli 
tehdej!í majitelé. 

Po smrti krále Václava IV. 16. srpna 1419 
na Novém hradE se stává vladaUkou krá-
lovna vdova, "oÞ e Bavorská. 5. listopadu 
prchá spole7nE s OldUichem z Ro�mberka 
z Pra�ského hradu na bezpe7nEj!í Nový 
hrad u Kunratic. Po 7tyUech mEsících se krá-
lovna svého úUadu zUíká ve prospEch !vagra 
Zikmunda Lucemburského (dnes pUipomíná 
tuto druhou man�elku Václava IV. ulice Krá-
lovny "oÞ e na FloUe). Zikmund pUijí�dí 23. 
kvEtna 1420 na Nový hrad. U Prahy postup-
nE shromá�dí vojsko, je ale v bitvE Pod 
Vy!ehradem 1. listopadu pora�en a opou!tí 
Prahu. Na kunratickém hradE zanechává 
posádku. Pra�ané nemohou pUipustit kontro-
lu pUístupu do mEsta z jihu nepUítelem a 31. 
prosince 1420 zahajují obléhání Nového 
hradu. Po nEkolika týdnech boj], 25. led-
na 1421, Zikmundova posádka kapituluje. 
Nedodr�í v!ak dohodu s Pra�any, kteUí hrad 
následnE vyplení a zapálí. 

Královský majetek, zni7ený hrad a v!e, co 
k nEmu nále�í, má nyní vlastníky dva. Pra�a-

ny, kteUí hrad dobyli a pokládají jej 
i s pUíslu!ným okolním majetkem 
za sv]j, a císaUe Zikmunda. Zpus-
to!ený hrad sice �ádný výnos nepUi-
ná!í, ale ostatní majetek, napUíklad 
vinice a rybníky s chovem ryb, ano. 
Ryby to asi nebyly oby7ejné a patUi-
ly spí!e na stoly bohat!ích. Název 
jednoho z rybník] #ti7í, nyní 
Dolnomlýnský, mluví sám za 
sebe. 

Zalistujme v Palackého 
Archivu 7eském. 4. bUezna 
1421 Zikmund v 6áslavi 
pUipisuje majetek Chvalovi 
z Dojic. Doslovný text zní: 
�List s pe7etí krále Sigmun-
da, swEd7icí na wes Kuradice 
králowskú, s lesy, rybníky Chwa-
lovi z Dojic a jeho budúcim za 
slu!bu u7inEné." Majetek pak 7asem 
pUechází na Ale!e ze "ternberka. Krátce na 
to ale císaU Zikmund prodává tentý# majetek 
Janovi z Rýzemberka. Tak#e Kunratice mají 
jedno období majitele tUi. 

Po r]zných sporech, které podobný stav 
vyvolal, byly ve!keré majetkové pomEry 
urovnány a# Pra#ským snEmem ukon7eným 
6. ledna 1451. Roku 1454 se tedy kone7nE 
stává jediným majitelem Ale! ze "ternber-
ka a po jeho smrti rok poté pravdEpodobnE 
ZdenEk ze "ternberka.

Kdo byli Jan z Rýzemberka a Ale! a Zde-
nEk "ternberkové? Rýzemberkové jsou nej-
více známí ve spojení s hradem Rabí a jeho 
dobýváním Janem $i#kou. Jan z Rýzmber-
ka, velký odp]rce husit] a pozdEj!í majitel 
Kunratic, získal Rabí roku 1407. Hrad byl 
husity dobýván dvakrát. V roce 1421 se to 
povedlo, ale $i#ka pUitom ztratil druhé oko. 

Ale! ze "ternberka pocházel z holické vEt-
vE rodu. Na po7átku husitské revoluce p]so-

bil ve slu#bách Zikmunda Lucembur-
ského. V roce 1422 dobyl a vypálil 
Rakovník a byl za to Zikmundem 
bohatE odmEnEn. Politicky a ná-
bo#ensky v!ak byl velmi umír-
nEný a sna#il se spory radEji Ue!it 

smírem. V pozdEj!ích letech stál 
na pozicích 7eské husitské !lechty, 

patUil k umírnEným utrakvist]m 
(název je odvozen z latinského 
sub utraque speciae, pod obojí 
zp]sobou). V letech 1436 a# 
1455 byl nejvy!!ím komor-

níkem, od roku 1452 jedním 
z rádc] zemského správce JiUího 
z PodEbrad. Jeho neteU Kunhuta 
ze "ternberka se 1441 stala prv-
ní man#elkou budoucího krá-

le. ZemUela ale 1449 je!tE pUed 
nástupem JiUího na tr]n.
ZdenEk ze "ternberka z konopi!t-

ské vEtve rodu byl roku 1458 klí7ovou 
postavou pUi volbE 7eského krále, svého 
pUíbuzného, JiUího z PodEbrad a Kun!tátu. 
V 7ele panstva vedl JiUíka ke korunovaci 
a jako první mu slo#il hold, jak zazname-
nal Václav Bro#ík na olejomalbE v radní 
síni StaromEstské radnice. PostupnE se v!ak 
králi odcizoval, nesouhlasil s jeho podporou 
mEst a ni#!í !lechty. Kdy# pape# Pius II. 
(Enea Silvio Piccolomini) roku 1462 odmítl 
stvrdit nábo#enskou svobodu ve znEní Basi-
lejských kompaktát, roze!li se JiUí a ZdenEk 
jako úhlavní nepUátelé. Po marných poku-
sech o vyjednávání JiUí z PodEbrad oblehl 
a dobyl ZdeOkovy hrady Konopi!tE a 6eský 
"ternberk. Podle rodinné legendy pocháze-
jí "ternberkové od Ka!para, jednoho ze tUí 
biblických král], kteUí se pUi!li do Betléma 
poklonit narozenému Je#í!ovi. Známá hvEz-
da, kterou rod nese v erbu, je tedy hvEzdou 
betlémskou.  (my)

Zajímavosti a novinky

Baronův zahradník
Pokud nav!tívíte Tenis Golf Club Kun-

ratice, v!imnEte si studny vedle cvi7né zdi. 
Je poz]statkem bývalé produk7ní zámecké 
zahrady velké pUibli#nE jako sou7asný teni-
sový areál. Na zahradE se %za barona& pEs-
tovala zelenina, byla tam i !kolka stromk] 
a keU]. Zde spole7nE se svými zamEstnan-
ci pracovali i 7lenové rodiny Korb], kteUí 
v závEru svého p]sobení v Kunraticích #ád-
ným velkým bohatstvím neoplývali. Kon-
cem padesátých a za7átkem !edesátých let 
7ást tehdej!í zahrady, která se promEnila ve 
stUedoevropskou d#ungli, vyu#ívala místní 
osmiletka v rámci výuky pUedmEtu Práce 
na pozemku. Do zámecké zdi byl smErem 
ke !kolní budovE prora#en otvor s brankou. 
Malý kus bývalého zahradnictví byl trochu 
zkultivován na záhonky a pan u7itel Novák 
s námi #áky provádEl osnovami pUedepsané 
úkony. Pamatuji si i na polorozpadlý, zarost-
lý skleník.

Díky paní Ta[ánE Forkové-Markové si 
m]#eme prohlédnout fotograÞ i skleníku 
plném okurek v dobách slávy. Na sním-
ku je spole7nE s baronem ing. Karlem 
Korbem z Weidenheimu (vlevo) i tehdej-
!í %baron]v zahradník& Franti!ek Marek 
(1881'1956), dEde7ek paní Forkové. 
Bydlel s rodinou v bytE zahradníka v Gol-
7ovE 7. p. 32.

Pan Marek byl zku!eným zahradníkem 
s dlouholetou praxí. NejdUíve podnikal 25 
let v ruském Krasnodaru, kam odjel po7át-
kem 20. století na inzerát. Roku 1930 se 
vrátil s rodinou zpEt do vlasti a koncem 
tUicátých let se stává zamEstnancem barona 
Karla Korba. Tehdy byly v zahradE vytápE-
né skleníky, paUeni!tE a záhony, kde se v!e 
pEstovalo nejen pro potUeby Korb], ale i na 
prodej. Po válce bylo zahradnictví v pro-
vozu jako zaUízení kunratické obce a pan 
Marek zde pracoval do doby jeho zru!ení 
nEkdy za7átkem padesátých let.  (my)

Baron Karel Korb (vlevo) s Františkem 
Markem ve skleníku přibližně kolem 

roku 1940 (foto archiv rodina Forkova).



 11 Kunratický zpravodaj 2/2013

Zajímavosti a novinky

Obrázky z minulosti
Kunratic (14)

Skon7ila zima a za7íná pravidelný sla-
lom mezi výtluky tEch, kdo jezdí po kun-
ratických silnicích. Jaro je obdobím, kdy 
se alespoO na nEjaký 7as nejhor!í díry 
asfaltem takzvanE "zaß astrují#. Nic nové-
ho. Na obrázku z roku 1925 je zábEr na 
pracovníky s tehdej!í technikou, kteUí 
provádEli asfaltování bene!ovské silnice 
pUed betáOskou hospodou. Fotograf stál 
k hospodE zády, v pravém rohu snímku 
rozeznáte budovu staré !koly a stodoly 
tehdej!ího velkostatku ing. Karla Korba 
z Weidenheimu. Jinak v!ude pouze pole. 
 (my)

Hostince v Kunraticích (8/2)
Lokál U Zavadilů

Není tomu tak dávno, kdy jsme se na 
podzim roku 2011 vEnovali v rámci na!e-
ho vyprávEní o kunratických hostincích 
(8) restauraci U Zavadil]. Jenom$e v pr]-
bEhu celého dal!ího roku bylo zavUeno 
a probíhaly stavební úpravy.

Ve druhé polovinE ledna leto!ního roku 
se na této známé kunratické hospodE obje-
vil nový název Lokál U Zavadil]. Pro-

to$e jsem byl stejnE zvEdavý jako mnozí 
kunrati7tí ob7ané, zeptal jsem se nových 
provozovatel] na podrobnosti.  Lokál!
U! Zavadil]! v! Kunraticích! se! stává! sou-
7ástí! skupiny!restaurací!Ambiente.!Loká-
ly! mají! vrátit! do! "ivota! dne#ních!6ech]!
tradi7ní! #tamgastské$!hospody!zalo"ené!
na!poctivé!7eské!kuchyni!a!dobUe!o#etUe-
ném!pivu.!PUíslu#né!prostory!budovy!jsou!
zrenovovány! tak,!aby!se!hospoda!co!nej-
více!pUiblí"ila!p]vodnímu!vzhledu.!DobUe!
vychlazená! plzeO! je! v! Lokále! 7epovaná!
nejkrat#í!cestou!z!tanku!do!skla.!KuchaUi!
nepou"ívají!umElá!dochucovadla,!poloto-
vary!ani!dal#í!fígle,!oblíbené!v!kuchyních!
7eských! hospod,! aby! jídlo! bylo! levnEj#í.!
V! Lokálech! se! vaUí! poctivE,! z! 7erstvých!
surovin,! hotovky$!tady!zakládají!nEkoli-
krát! dennE.! Suroviny! pocházejí! pUevá"nE!
od!7eských!dodavatel].$!

Náv!tEvníka zaujme i nová výzdoba. 
 Autorem! pro! Lokál! charakteristických!
kreseb! na! oblo"ení! je! známý! výtvarník!
Martin!Kubát.!Nechal!se!inspirovat!dob-
rým! pitím,! dobrým! jídlem! a! pUedev#ím!
Kunraticemi! samotnými.! Jak! sám! Uíká,!
pou"il! jednoduchou,! takUka! vandalskou!
linku,! aby! do! kreseb! dostal! divokost,!
náladu,!dynamiku,!veselost!a!hosty!vtáhl!
do!hry.$ A jaký je zá$itek náv!tEvníka? 

Obsluha je opravdu pozorná, jídlo kva-
litní. V!e na pUedehUívaných talíUích. 
Vedle svEtlého Prazdroje si m]$ete dát 
i tmavého Kozla. Tím se ctí vEdomky 
nebo spí!e nEvedomky p]vodní tradi-
ce. Nebo[ zakladatel hostince pan Josef 
Zavadil nazval svoji hospodu v prvopo-
7átcích Velkopopovická pivnice Josefa 
Zavadila. 

Nastává 7as placení. DobUe jste se pomE-
li, ale také zaplatíte i vy!!í cenu v porov-
nání s ostatními kunratickými hostinci. 
Ka$dodenní náv!tEvy zde asi nejsou pro 
ka$dého dostupné, ale pokud si chcete 
7as od 7asu pochutnat na 7eských jídlech 
servírovaných tak, jak se patUí, vstupte do 
Lokálu U Zavadil] (www.ambi.cz). !(my)

Decinka

Název nové vinotéky Decinka (www.
decinka.cz) v sobE skrývá za!ifrovaný 
vzkaz. PUij@te do decentní vinotéky na 
decinku vína. "Jít na decinku vína# ov!em 
dopadne stejnE jako jít na jedno pivo. 
Spí!e ne$ na jednu decinku lze doporu7it 
pou$ívat výraz "na první decinku#. 

Decinka byla otevUena 13. bUezna a její-
mi majiteli jsou Martina a Martin Preis-
sovi. Dejme slovo paní MartinE Preisso-
vé:  V! samém! srdci! Kunratic,! hned! na!

Asfaltování benešovské silnice před betáňskou hospodou roku 1925 (foto archiv paní Pubrdlové).
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Zajímavosti a novinky

Příjemné večerní posezení za příjemné ceny

V TEODORU(AREÁL  BDX) Kunratická spojka

www.teodoro.cz
tel.:  774 959 324

244 913 342

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

Přijmeme zkušenou

samostatnou účetní na pozici

účetní/ekonom.
HPP, místo výkonu

Praha 4 - Kunratice.

tel.: 604 962 255

Inzerce

pokraji Tvrze Kunratice, vzniklo místo, 
kde m]!ete pUíjemnE strávit sv]j volný 
7as. Mnozí si myslí, pUi letmém pohledu 
do okýnek s prázdnými vinnými lahvemi, 
!e tu vznikla dal"í hosp]dka nebo vinárna, 
kterých je v Kunraticích pUece dost. Na"e 
vinotéka Decinka je zvlá"tní a láká nejen 
dobrými víny, jak stá7enými, tak pUívlast-
kovými, ale pUedev"ím prostUedím. Lidé, 
kteUí k nám do Decinky zavítají, mohou 
své o7i upUít i na stEny. Ty hostí stálou pro-
dejní výstavu místní malíUky Ivety 6íhalo-
vé. Hosté si tedy s dobrým vínem mohou 
odnést i dílo umElecké. A! se nám stane, 
!e v"echny obrazy vyprodáme, dáme pro-
stor i dal"ím umElc]m z na"eho blízkého 
okolí. A proto!e já sama jsem se narodila 
ve vinaUské obci nedaleko Znojma, máme 
zde pUedev"ím výrobky vinaU], které dob-
Ue známe. M]!ete se tedy tE"it na pEkné 
prostUedí a posedEt u dobrého vína bu@ 
uvnitU nebo s pUibývajícími slune7ními 
paprsky i venku. Víno si lze samozUejmE 
také odnést dom]. Stá7ené nebo v lahvích. 
A koupíte-li si i nEkterý vystavený obrá-
zek, potE"íte tím i svou du"i a blízké.# 

V Decince ochutnáte vína pUátel maji-
tel], ale sou7asnE i oceOovaných výrobc] 
ze znojemské oblasti, jako jsou vinaUství 
Lahofer, KoUínek, Piálek a Jäger, Náprava. 
Dále vína Stani Mádla, !Velkobílovického 

mága", a to nejlep#í z Lednicko-valtické-
ho areálu. Najdete zde také vína #pi7ko-
vého #panElského výrobce Bodegas Coral, 
Don Jacobo. Don Jacobo Crianza zraje 14 
mEsíc] v sudech a 18 mEsíc] v lahvích. 
Bylo vybráno KanceláUí pro Rioju, aby se 
nalévalo spolu s dal#ími osmi víny z oblas-
ti Rioja bEhem galave7era u pUíle$itosti 
udílení Nobelovy ceny 10. prosince 2007 
ve Stockholmu. VinaUství Bodegas Coral, 
zalo$ené v roce 1898, se nachází v histo-
rické vesnici Navarette v oblasti Rioja Alta, 
11 km od mEsta Logroño. Jestlipak by vás 
ale napadlo, zda nemají vinice u Logroña 
nEco spole7ného s Kunraticemi? %e ne? 
Ale ano. Pokud nav#tívíte kostel Svaté-
ho Jakuba Star#ího v Kunraticích uvidíte 
v kopuli kostela výjev bitvy a rytíUe na 
bílém koni. Jedná se o bitvu mezi kUes[a-
ny a maury u Clavija nedaleko Logroña 
23. kvEtna 844, kde zasáhl Svatý Jakub 
Star#í jako rytíU na bílém koni a dopomohl 
kUes[an]m k vítEzství. Zrodila se legenda 
Svatý Jakub Star#í, matamoros, maurobij-
ce. Dnes se na bývalém bitevním poli zUej-
mE nacházejí vinice Þ rmy Bodegas Coral. 
 (my)

Karel Vít Hof
Karel Vít Hof (1826&1887) byl 7es-

ký historik, novináU a spisovatel dnes  

témEU neznámý. 
Vystudoval Þ lo-
zoÞ i, poté pra-
coval jako úUed-
ník, pozdEji byl 
zamEstnán u c. 
k. 7eské ú7tárny 
a nakonec na 
pra$ském magis-
trátu. V roce 1868 
p]sobil jako ú7etní ve spolku pro výstav-
bu Národního divadla. V 70. letech se mu 
zhor#il zrak a jako témEU slepý ode#el do 
pUed7asného d]chodu a posledních deset 
let $il v Kunraticích ústraní. ZemUel 9. 
srpna 1887 a byl pohUben na místním 
hUbitovE.

TvoUit za7al jako student. Jeho texty 
byly uveUejOovány v 7asopisech KvEty, 
6eská v7ela, Lumír, Obrazy $ivota nebo 
6eskomoravská pokladnice. Po smrti J. K. 
Tyla se stal redaktorem Pra$ského posla 
a v roce 1862 redaktorem ilustrovaného 
7asopisu Rodinná kronika. V 60. letech 
19. století napsal nEkolik historických stu-
dií, uveUejnEných zejména v 7asopise Zla-
tá Praha. V roce 1868 vydal knihu DEjiny 
velkého Národního divadla v Praze, od 
prvních po7átk]v a$ do kladení základ-
ního kamena. Jeden výtisk byl pozdEji 
umístEn do kopule budovy.  (my)

Karel Vít Hof
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Inzerce

Vaše prodejna zdravých potravin a výrobku...

KOSMETIKA: rU‡tqfp‡"nkhvkpi"
fkcocpvqxfi"qšgvUgp‡"rngvk

MASè™E:"hqtoqxƒp‡"rquvcx{"xcewrtguugo
qfdnqmqxƒp‡"dqnguvk"¦cf"c"okitfip

vtcfk7p‡"vjclumfi"c"n{ohcvkemfi"ocuƒžg

RTOFEL"RTëTOFPë"KOSMETIK[
ROTAFEPSTXë"XE"X"™IXD

Fƒtmqxfi"rqwmc¦{0"Ocuƒžg"rqum{vwlgog"k"x"uqdqvw0

Svwfkq"Ygnnpguu/Kqrtgvkpc."Pgvqnkemƒ"3;.
Rtcjc"6."Kwptcvkeg."Tgnghqp:"824"672"995

www.wellness-kopretina.cz

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

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.

TEL.: 244 910 014

E-mail: objednávky@hasagroup.cz

Dobronická 413, 140 00 Praha 4

WWW.HASAGROUP.CZ

SPOJOVACÍ
MATERIÁL

ON-LINE PRODEJ
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Inzerce

pondělí – sobota 15.00 – 21.00

www.decinka.cz

Golčova 1/2, 148 00 Praha 4-Kunratice, Tel.: +420 602 319 262, E-mail: info@decinka.cz

kvalitní vína • stáčená • jakostní • vína s přívlastkem

• POSEZENÍ – AŽ 16 MÍST

• ŘÍZENÉ OCHUTNÁVKY

• AKCE, OSLAVY

v areálu kunratické tvrze, 
naproti komerční bance.

nově otevřeno!

po předložení tohoto kupónu získáváte

10% slevu na celý sortiment vín.

SLEVA 10 %
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www.novida.cz

Sleva na shiatsu masá�e 10% do 31.5.2013 
s výstUi�kem tohoto inzerátu.

Po!Pá: 11.30!20.00
ve stUedu a 7tvrtek novE ji� od 7.30

Roz�íUili jsme nabídku o shiatsu masá�e, reÞ exologii 
plosek nohou a masá�e lávovými kameny.

+"728 93 66 77

NEVIDOMÍ MASÉTI
v tvrzi

$

zumba.cz
Copyright © 2012 Zumba Fitness, LLC | Zumba®, Zumba Fitness® a logo Zumba Fitness jsou registrované ochranné známky Zumba Fitness, LLC.

K ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ O KURZU ZUMBA® FITNESS 
KONTAKTUJTE INSTRUKTORA VE VAŠÍ LOKALIT):

TANE-NÍ, JEDNODUCHÁ FITNESS-
PARTY INSPIROVANÁ LATINSKO -  
AMERICKÝMI RYTMY, P#I KTERÉ 
SE SPALUJÍ KALORIE. VŽIJTE SE 
DO HUDBY A ODVAŽTE SE.

ZDE
UMÍSTETE

VA�E
FOTO

SoOa Hermanová / Sokolovna Kunratice...
...ka dou nedEli 18:45-19:45

zumba.kunratice@centrum.cz / 723 811 918
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Inzerce

Michelská 84, 141 00 Praha 4 - Michle

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

www.autoskloservis.cz

Viktor Košťálek

• MALOOBCHOD

• VELKOOBCHOD

• MONTÁŽE



Kunratický zpravodaj 2/2013  16

Vydává Úřad MČ Praha-Kunratice. Uzávěrka 31. března 2013.
Redakční rada: Ing. Svatomír Mydlarčík (předseda a šéfredaktor, autor článků a fotografi í pod zkratkou my),

Ing. Lenka Alinčová, Petra Hilmarová, Ivan Hýža, Ing. arch. Ivana Kabelová, Martin Preiss, Jitka Voříšková.
Jazyková redaktorka : Mgr. Iva Janečková. Grafi cká úprava: Jan Jílek.
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Rozměry a cena inzerce: obdélníky 123 x 63,5 mm nebo 90,7 x 130 mm 1000 Kč, 59,5 x 130 mm 800 Kč,

90,7 x 63,5 mm 700 Kč, každý menší inzerát nebo řádková inzerce 500 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
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 XXII. Náklad 3800 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v dubnu 2013. Zdarma.

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KUNRATICE NA ROK 2013
Položka ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - Název Tis. Kč Tis. Kč

Třída  1 Daňové příjmy 8 825,00 8 825,00

Třída 2 Nedaňové příjmy 347,00 347,00

Třída 4 Přijaté dotace 30 274,00 30 274,00

OBJEM PTÍJM¥ po konsolidaci 39 446,00 39 446,00

Třída 8 Financování úsporami z minulých let 1 659,00 1 659,00

CELKOVÉ ZDROJE 41 105,00 41 105,00

Paragraf ROZPOČTOVÉ VÝDAJE- Název
Běžné 

v tis Kč
Kapitálové 

v tis. Kč
CELKEM
v tis. Kč

2212 Silnice 4 034,00 124,00 4 158,00

2310 Pitná voda 50,00 0,00 50,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 20,00 0,00 20,00

2334 Revitalizace říčních systémů 80,00 0,00 80,00

3111 Předškolní zařízení- Mateřská škola 1 529,00 0,00 1 529,00

3113 Základní školy-Základní škola 4 089,00 280,00 4 369,00

3314 Činnosti knihovnické 670,00 0,00 670,00

3319 Záležitosti kultury běžné výdaje 1 087,00 0,00 1 087,00

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 0,00 0,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 200,00 0,00 200,00

3421 Využití volného častu dětí a mládeže 20,00 0,00 20,00

3631 Veřejné osvětlení 2,00 0,00 2,00

3632 Pohřebnictví 164,00 0,00 164,00

3635 Územní plánování 200,00 0,00 200,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj 30,00 11 932,00 11 962,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 150,00 0,00 150,00

3731 Ochrana půdy a podzem.vod proti infi ltracím 19,00 0,00 19,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 570,00 310,00 2 880,00

4339 Ost. sociální péče o pomoc rodině a manželství 42,00 0,00 42,00

4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 20,00 0,00 20,00

4344 Sociální rehabilitace: příspěvky organizacím, péče o handicapované občany 100,00 0,00 100,00

4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora sam.bydlení 0,00

4357 Domovy-Dům s chráněnými byty 230,00 160,00 390,00

4359 Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče: Klub seniorů 12,00 0,00 12,00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 66,00 0,00 66,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 600,00 0,00 600,00

6112 Zastupitelstva obcí vč. ostatních stat.zástupců 2 070,00 0,00 2 070,00

6171 Činnost místní správy včetně služeb a oprav 9 485,00 85,00 9 570,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 25,00 0,00 25,00

6320 Pojištění funkčně nespecifi kované 230,00 0,00 230,00

6409 Ostatní činnosti - nespecifi kované rezervy 370,00 0,00 370,00

OBJEM VÝDAJU po konsolidaci 28 214,00 12 891,00 41 105,00


