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Slovo starostky
Vážení  tená!i,

sv j p!ísp"vek píši 
t"sn" po volbách do 
PS Parlamentu #R. 
Proto bych nejpr-
ve cht"la pod"kovat 
všem ob$an m Kun-
ratic, kte!í se voleb 
zú$astnili. Bylo jich 
hodn". Volební ú$ast p!esáhla pražský 
i celorepublikový pr m"r. D"kuji ob$a-
n m za to, že jim není lhostejná budouc-
nost naší republiky a svou ú$astí jasn" 
vyjád!ili zájem podílet se na rozvoji naší 
zem". D"kuji také všem zam"stnanc m 
našeho ú!adu v $ele s tajemnicí, kte!í vol-
by dob!e zvládli. Lo%ský personální audit 
jednozna$n" ozna$il po$et zam"stnanc  
našeho ú!adu za minimální možný, a p!e-
sto jsme volby zvládli.

Dále se již budu zabývat problematikou, 
která nás trápí a na kterou se ob$ané Kun-
ratic nejvíce ptají.

Zelené údolí

V"tšina pozemk  v této lokalit" pat!í 
státu a je sv"!ena Institutu klinické a ex-
perimentální medicíny (IKEM). Znamená 
to, že by se m"l vlastník o sv"!ené pozem-
ky starat. M"l by pe$ovat v zim" i v lét" 
o p"ší a vozidlové komunikace, o zele%. 
Tuto údržbu nemusí samoz!ejm" provád"t 
vlastními silami, ale je povinen ji organi-
za$n" a Þ nan$n" zajistit. Již v minulosti 
jsme m"li k této údržb" $asto výhrady. 
Spíše výjimkou bylo období, kdy se pé$e 
zlepšila a kdy jsem dokonce v KZ údržbu 
pochválila. 

Poslední dobou, do které po$ítám 
i uplynulou zimu, se ale stav velmi zhor-
šil. Neú$inná jsou i upozorn"ní našich 
ú!edník , kte!í jsou k tomu kompetentní. 
M# Praha-Kunratice nem že ani za tako-
véhoto stavu p!evzít údržbu uvedených 
pozemk  do svých rukou, jak si to n"kte-
!í obyvatelé Zeleného údolí p!edstavují 
a jak m" o to žádají ve svých telefoná-
tech a e-mailech. Nejen, že na údržbu 
cizích pozemk  nedostáváme od HMP 
žádné Þ nan$ní prost!edky, ale brání tomu 
i pravidla hospoda!ení HMP. Kontroly 
hospoda!ení jsou provád"ny každoro$n" 
a velmi podrobn". V žádném p!ípad" si 
nem žeme dovolit tato pravidla porušo-
vat. Naše možnosti se tak snižují zejmé-
na na pomoc z grant  HMP a r zných 
nadací. Zajistili jsme výstavbu tzv. oran-
žového h!išt", instalovali n"kolik lavi$ek 
a odpadkových koš  nebo jsme zajistili 
výsadbu pom"rn" velkého množství stro-
m . Poslední akcí byla výsadba zelen" 
u zdi parkovišt" za Víde%ským dvorem. 
Všechny tyto akce byly ale Þ nancová-
ny z grant  a získali jsme k nim souhlas 
vlastníka dot$ených pozemk . Bereme 
tyto akce jako jednorázové p!ilepšení pro 
naše ob$any. Podobn" ob$as podpo!íme 

i r zné kunratické organizace. Nem že-
me ale Þ nancovat jejich provoz a zavázat 
se k plné pé$i o jejich majetek. Stejn" 
tak nem žeme p!evzít pé$i o majetek 
IKEM. 

Jak jsem již uvedla, jsou poslední dobou 
neú$inná upozor%ování našich ú!edník . 
Požádala jsem proto nedávno dopisem 
!editele IKEM, aby pé$i o sv"!ené pozem-
ky zajistil. Obdobnou žádost zaslalo i ob-
$anské sdružení Rozvoj Zeleného údolí, 
se kterým úzce spolupracujeme. Možná, 
že v dob", kdy budete $íst tyto !ádky, již 
bude vše v po!ádku. Domnívám se ale, 
že neškodí p!ipomenout si výše uvedené 
skute$nosti. 

Rybník Šeberák
a rybník Olšanský

O d"ní kolem rybníka Šeberák a jeho no-
vém majiteli spol. Ogopogo a. s. jsme již 
psali. Bohužel stále platí, že jsme dosud 
nedostali žádný písemný materiál týkají-
cí se zám"ru vlastníka na využití rybníka. 
Byli jsme pouze osloveni zpracovatelem 
projektové dokumentace na vybudování 
elektrop!ípojky, p!ípojky vodovodu a ka-
nalizace „pro p!ístavišt" na rybníku Še-
berák“ se žádostí o vyjád!ení a s tím, že 
„vlastní budova bude !ešena samostatnou 
dokumentací“. V pr vodní zpráv" k jedné 
z projektových dokumentací je uveden d -
vod realizace: „Zajišt ní elektrického p!í-
konu pro p!ístavišt  s p!ístavní budovou 
a p!edpokládanými 23 p!ístavními místy 
pro hausbóty. P!ístavní budova obsahuje 
provozy – bar (10 osob), Þ tness (40 osob) 
se zázemím, klubovna (40 osob). hausbót 
– obytná plocha pro 4 osoby.“ K ob"ma 
žádostem jsme dali záporné stanovisko. 
Jsme p!esv"d$eni, že je správné nejprve 
projednat projektovou dokumentaci celé-
ho zám"ru a teprve potom podmi%ující in-
vestice. Ve v"ci rybníka Šeberák prob"hlo 
!ízení týkající se kácení n"kterých strom  
na hrázi. Dále bylo zahájeno !ízení ve 
v"ci novelizace manipula$ního a provoz-
ního !ádu a nakládání s vodami. U kácení 
strom  jsme výkonným orgánem státní 
správy, u zbývajících !ízení jsme v pozici 
ú$astníka !ízení, který má možnost podá-
vat p!ipomínky. 

Pokud jde o rybník Olšanský, poda-
la M# Kunratice na základ" usnesení 
zastupitelstva již v lednu 2010 nabídku 
majiteli na odkoupení, ke které se maji-
tel rybníka v bec nevyjád!il. Bohužel dle 
výpisu z katastru nemovitostí jsme zjistili, 
že rybník Olšanský má nového majitele, 
spol. Ogopogo a.s. Máme tedy oprávn"né 
obavy, aby osud tohoto rybníka nebyl po-
dobný osudu Šeberáku. 

Zelený domeček
v Golčově ul. č. p. 24

Rekonstrukce podkroví je dokon$ena. 
Nyní se chystá návrat Klubu senior  a 
mate!ského centra a nast"hování dalších 

nových uživatel , skautských oddíl . 
Pro kunratické skauty dojde ke st"ho-
vání v roce 20. výro$í jejich znovuza-
ložení. 

Školní jídelna 
Je dokon$ena projektová dokumentace 

a probíhá výb"rové !ízení na zhotovitele. 
Rekonstrukce ŠJ za$ne b"hem prázdnin 
a bude dokon$ena na ja!e 2011. Vy!eši-
lo se náhradní stravování pro žáky ZŠ 
od zá!í letošního roku do ukon$ení p!e-
stavby. Zp sobí nejen mírné komplikace 
v provozu školy, ale i zvýšené náklady. 
Bylo to velmi složité díky náro$ným po-
žadavk m p!íslušné hygienické stanice. 
Od zá!í 2011 p!edpokládáme zahájení 
provozu v nových prostorách nad jídel-
nou, které budou využívány jako dv" t!í-
dy MŠ.

Fotovoltaické zařízení v ZŠ
Stavba fotovoltaického za!ízení prob"h-

ne v podzimních m"sících.

Služebna Městské policie
Kapacita služebny M"stské policie 

v Gol$ov" ulici je napln"na. Rádi bychom 
ale výhledov" získali ješt" další m"stské 
strážníky. Schválili jsme proto zadání stu-
die na rozší!ení služebny. V"!íme, že se 
vše vy!eší využitím podkroví. 

Technická vybavenost
Dokon$uje se výstavba splaškové ka-

nalizace pokládáním nového povrchu vo-
zovky v $ásti ulice K Šeberáku jižn" od 
Bažantnice. Ulice by m"la být zprovoz-
n"na za$átkem prázdnin. Zprovozn"ní 
kanalizace se ob$ané do$kají po kolau-
daci. Ješt" v letošním roce p!edpoklá-
dáme zahájení stavby posledních dvou 
etap splaškové kanalizace, jak jsem vás 
informovala v minulém $ísle KZ (Betá% 
+ Pab"nice a Nad Šeberákem). Stavební 
povolení již bylo vydáno a nyní se vy-
bírá zhotovitel. Ob" stavby by m"ly být 
dokon$eny v p!íštím roce. Stejn" jako 
v minulosti budou p!ed zahájením vý-
stavby pozváni obyvatelé dot$ených ulic 
na sch zku s projektantem, stavebním 
dozorem a zhotovitelem, kde se dozví 
podrobnosti o pr b"hu stavby. 

Územní plán
Mnoho dotaz  našich ob$an  se týká 

postupu prací na novém územním plá-
nu Prahy. Dle našich informací jsou již 
rozt!íd"ny jednotlivé p!ipomínky ke 
konceptu nového ÚP a za$íná se s jejich 
vyhodnocováním. Jako reálná se tak jeví 
moje informace z letošního KZ $. 1, že 
vydání nového ÚP lze o$ekávat až po 
podzimních komunálních volbách. Po-
stupn" také dochází k projednávání po-
sledních žádostí o zm"ny stávajícího ÚP, 
tj. žádostí podaných v 6. a 7. vln". 

 Ing. arch. Ivana Kabelová
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Změna hranic Kunratic

Den 25. kv"ten se 
významn" zapsal do 
kunratické kroniky. 
Po mnohaletém úsilí 
se sešla v le zastu-
pitelstev jak Kunra-
tic, tak i Šeberova ke 
zm"n" hranic obou 
m"stských $ástí. Hra-
nice mezi nimi se nelogicky vinula tak, 
že k Šeberovu pat!ila pole mezi rybníky 
Šeberák a Olša%ák sm"rem od Kunratic-
ké spojky a naopak ke Kunraticím pat!ila 
pole poblíž Hrn$í!áku a hrn$í!ské zástavby 
rodinnými domky (tzv. lokalita V #ápov-
kách). Je samoz!ejmé, že každá radnice se 
stará p!edevším o území, která jsou v in-
travilánu m"stské $ásti a v území na n"j 
navazujícím. Poslední léta jsme byli ne-
spokojeni s nepo!ádkem p!edevším podle 
ulice K Šeberáku, v úseku od Kunratické 
spojky po mostek nad Kunratickým poto-
kem u jeho vtoku do Šeberáku u vjezdu 
do Kunratic. Rozhodn" toto území není 
dobrá vizitka pro vjezd do m"stské $ásti. 
Rovn"ž auta podivných celoro$ních ná-
všt"vník  rybníka Olšanského zde nebudí 
d v"ru. Ale nemohli jsme nikterak zasáh-
nout, protože toto území nespadalo do 
naší kompetence. Proto jsme o tuto sm"nu 
usilovali.

Dne 25. kv"tna starostky obou m"stských 
$ástí na základ" usnesení svých zastupitel-
stev slavnostn" podepsaly „Dohodu o zm"-
n" hranic“, která se týká sm"ny území 
o vým"!e cca 29 hektar  na stran" každé 
m"stské $ásti. Dohoda byla následn" p!edá-
na k odsouhlasení Hl. m. Praze. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o svobodnou v li obou 
m"stských $ástí, kterou již písemn" odsou-
hlasil Katastrální ú!ad pro Hl. m. Prahu, 
o$ekáváme její brzké schválení v Zastupi-
telstvu hlavního m"sta Prahy.

 Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky

Místní Agenda 21 (MA21)

Místní Agenda 21 
(MA21) je nástro-
jem pro uplatn"ní 
princip  udržitelné-
ho rozvoje na místní 
a regionální úrov-
ni. Prost!ednictvím 
zkvalit%ování správy 
v"cí ve!ejných, stra-
tegického plánování (!ízení), zapojování 
ve!ejnosti a využívání všech dosažených 
poznatk  o udržitelném rozvoji v jednot-
livých oblastech se zvyšuje kvalita života 
a zodpov"dnost ob$an  dnes i v budouc-
nosti. Co název vyjad!uje? 

Místní odkazuje na vaše vlastní místo 
p sobení, bydlišt", obec, p!ípadn" region. 
Agenda znamená program nebo také seznam 
v"cí, které je t!eba ud"lat, aby bylo dosaže-

no cíle. 21 se vztahuje k tomu, co musíme 
ud"lat v 21. století a vyzývá k uvažování 
v dlouhodobém $asovém horizontu.

Udržitelný rozvoj (nebo také trvale udr-
žitelný rozvoj) uspokojuje pot!eby sou-
$asnosti, aniž by oslaboval možnosti bu-
doucích generací napl%ovat jejich vlastní 
pot!eby. Je zam"!en na hledání souladu 
v oblasti ekonomické, sociální a environ-
mentální. Agenda 21 je dokument OSN 
p!ijatý na konferenci o životním prost!edí 
v Rio de Janeiru 1992. Dnes jsou po celém 
sv"t" tisíce MA 21.
M# Praha-Kunratice se zaregistrovala 
do databáze MA21 a za!adila se tím do 
kategorie Z, za$áte$níci. V nejbližší dob" 
bude žádat o uznání kategorie D, protože 
splnila všechna pot!ebná kritéria. Zodpo-
v"dným politikem pro MA21 byla stano-
vena ing. arch. Ivana Kabelová, koordi-
nátorem MA21 zvolen  Václav Chalupa. 
Byla ustanovena neformální skupina pro 
MA21. P!edevším však byly uspo!ádány 
dv" diskuzní akce pro ve!ejnost. Ob$ané 
dostali p!íležitost podílet se na plánování 
v obci (sch zka M# Praha – Kunratice, 
Rozvoje Zeleného údolí, o. s. a obyva-
tel Zeleného údolí dne 24. b!ezna 2010, 
akce Bezpe$ná cesta do školy pro školní 
d"ti). Konaly se i další dv" akce, p!i kte-
rých byl do d"ní zapojen podnikatelský 
sektor (Den Matek 9. kv"tna, Divadlo 
v parku 22. kv"tna). Akce m"ly pat!i$nou 
publicitu. V rámci 4. výzvy Revolvingo-
vého fondu Ministerstva životního pro-
st!edí #R požádá M# Kunratice o dotaci 
na uplat%ování MA21 s cílem zapojení 
ve!ejnosti a podnikatelského sektoru do 
plánování, rozvoje a d"ní v obci. Dotace 
bude poskytnuta také na akce p!ispívající 
ke zlepšení životního prost!edí a podpo-
rou ob$anské angažovanosti. Výsledkem 
projektu by m"l být zpracovaný Strate-
gický plán rozvoje m"stské $ásti. Doku-
ment bude sepsán na základ" výsledk  
ankety, provedené mezi ob$any. Ta po-
m že odhalit slabé a silné stránky M# 
v oblasti pé$e o životní prost!edí, škol-
ství, bezpe$nost, pé$e o seniory, komu-
nikace místní samosprávy s ve!ejností, 
dopravy, kultury, volno$asových aktivit 
apod. Dalším výstupem projektu bude 
up!esn"ní generelu zelen", který zma-
puje stávající stav a ur$í nové rozvojové 
plochy. V rámci projektu bude uspo!á-
dáno fórum, na kterém si ob$ané zvolí 
deset nejvýznamn"jších problém  M#. 
Na konci projektu by m"la naše M# po-
stoupit v databázi MA21 do kategorie C. 
Podle kategorie, ve které se M# nachází, 
je možné žádat z Revolvingového fondu 
Ministerstva životního prost!edí o p!í-
slušné dotace. Pro postup z kategorie D 
do kategorie C m že M# žádat o milion 
K$. (Více informací naleznete na webo-
vých stránkách www.ma21.cz.)

 Václav Chalupa, zástupce starostky

Stravování seniorů

Jak již ve svém úvodním slov" uvedla 
paní starostka, b"hem školních prázdnin 
za$ne probíhat rekonstrukce školní jídel-
ny a dostavba mate!ské školy v 1. po-
schodí nad jídelnou. Vzhledem k velkému 
rozsahu prací se rekonstrukce nezbytn" 
protáhne do jarních m"síc  2011. S maxi-
málním úsilím se nám poda!í zajistit stra-
vování žák  dovážkou ob"d  z kuchyn" 
jiné školy, což nemile pocítí náš rozpo$et, 
ale bohužel náhradní stravování pro senio-
ry v ZŠ Kunratice zajistit nem žeme.

Z výše uvedených d vod  doporu$u-
jeme senior m, kte!í se dosud stravovali 
ve školní jídeln", aby si ob"dy objednali 
v Dom" s chrán"nými byty v ulici K Zele-
ným domk m $p.1435/26a. Cena za jeden 
ob"d je velmi p!ijatelná. Pro kunratické 
seniory a handicapované $iní 53 K$. K je-
jich zakoupení za tuto dotovanou cenu je 
t!eba si vyzvednout na kunratické radnici 
v ulici K Libuši 7 u paní Jany Pla$kové 
„pr kaz kunratického seniora“. Pro cizí 
strávníky bez pr kazu $iní cena jednoho 
ob"da 70 K$. Od stávajících strávník  je 
známo, že v této jídeln" va!í velmi dob!e 
a je také výhodné to, že va!í celoro$n" bez 
ohledu na prázdniny.

Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky

Napájení rybníka Ohrada

Jist" jste si v pr b"hu lo%ského léta 
všimli neobvyklého poklesu vody v ryb-
níku Ohrada. P!í$ina „vyschnutí p!ítoku“ 
je sice kuriózní, nicmén" pro nás velice 
nep!íjemná. K $emu došlo?

Rybník Ohrada byl napájen z lokality 
„U T!í svatých“ vymezenou J-Z od ul. 
Víde%ská-Dobronická. Tato lokalita byla 
p vodn" využívána zem"d"lsky a potok 
Rakovka vytékal z prameništ", které se 
nacházelo v míst" sou$asných skladových 
areál  Vodních staveb.

Výstavbou areálu Vodních staveb došlo 
ke zm"n" odtokových pom"r , které byly 
pozd"ji navíc významn" ovlivn"ny havá-
rií vodovodního !adu. B"hem n"kolika 
posledních let zde vytékalo až 60 m³ vody 
denn", v pr m"ru asi 1500 m³ za m"síc. 
Došlo k postupnému zamok!ení území 
podél vodote$e Rakovka. Tato voda byla 
využívána pro napájení rybníka Ohrada. 
Potrubí ze sb"ra$e v areálu Vodních sta-
veb podchází pod ulici Víde%ská a dále je 
vedeno podél ulice K Libuši. Po odstran"-
ní havárie potrubí po$átkem lo%ského léta 
došlo k postupnému vysušování zamok-
!eného území v blízkosti potoka Rakovka 
a k postupnému zaklesávání hladiny pod-
zemní vody.

Nedostatek vody z této oblasti se v let-
ním období projevil negativn" na vodní 
bilanci rybníka Ohrada, ve kterém zakles-
la hladina o cca 60 cm. Na konci lo%ské-
ho léta byla M# Praha- Kunratice nucena 
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p!istoupit k dopln"ní vody v rybníku do-
pušt"ním 300 m³ upravené vody z vodo-
vodního !adu. 

Toto !ešení však nelze aplikovat do ne-
kone$na. Je drahé a tepelný šok z velkého 
množství studené a v úpravn" vod ošet!ené 
vody m že poškodit ryby a další živé orga-
nizmy v rybníce. Proto jsme zadali u odbor-
né Þ rmy vyhloubení pr zkumného hydrovr-
tu pro ov"!ení vydatnosti zdroje podzemní 
vody, kterým m že být rybník Ohrada záso-
bován. Dle odborník  dosahuje pr m"rný 

výpar z volné hladiny rybníka Ohrada cca 
700 mm vodního sloupce ro$n", což p!ed-
stavuje p!i rozloze vodní plochy 2 500 m² 
pot!ebu asi 1 750 m³ vody ro$n". Zásobo-
vání rybníka Ohrada tudíž pot!ebuje zdroj 
vody o vydatnosti asi 0,3 l/s. P!edpokládali 
jsme, že po vyhloubení pr zkumného hyd-
rovrtu o Þ nálním pr m"ru 158 mm (pr m"r 
výpažnice z PVC 125 mm) a následných 
$erpacích zkouškách bude vyhloubena stud-
na o pr m"ru 1 metr, která bude sloužit jako 
sb"ra$. Ale v pr b"hu hloubení pr zkumné-

ho hydrovrtu byl v hloubce cca 16–18 m za-
znamenán velmi silný p!ítok vody. T!ídenní 
$erpací zkoušky prokázaly anomální vydat-
nost vrtu, odhadem cca 2 l/s, tj. více jak 170 
m³/den. Pro nás to znamená, že stávající 
pr zkumný hydrovrt, který byl vyhlouben 
do hloubky 24 m je zcela dosta$ující pro 
napájení rybníka Ohrada a nemusíme již 
hloubit další sb"ra$. Jedná se o nejlevn"jší 
efektivní !ešení, s jehož Þ nancováním nám 
slíbilo pomoci Hl. m. Praha.

Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky

Zastupitelstvo–Úřad MČ
(Uvádíme pouze vybraná usnesení Zastu-
pitelstva, podrobn"jší informace www.
praha-kunratice.cz).

24. zasedání 17. 5. 2010

Zastupitelstvo souhlasí

l s Þ nan$ním darem ve výši 300 tis. K$ 
pro TJ Sokol Kunratice na vým"nu st!ešní 
krytiny a zateplení p dního prostoru nad 
malým sálem sokolovny,

l s Þ nan$ním darem ve výši 50 tis. K$ 
ß orbalovému klubu FbC Start 98 jako p!í-
sp"vek na úhradu nájmu ve sportovní hale 
ZŠ Kunratice s podmínkou vložení názvu 
„Kunratice“ do názvu oddílu, 

l s poskytnutím daru pro SK Slovan 
Kunratice ve výši 300 tis. K$ s tím, že 73 
tis. K$ je ur$eno na opravu elektroinsta-
lace, 40 tis. K$ na náklady spojené s po-
!ádáním turnaj  a 187 tis. K$ na úhradu 
náklad  na údržbu tréninkového h!išt" na 
Vimperském nám"stí. 

Zastupitelstvo schvaluje

l zm"ny rozpo$tu
 . 5, použít nevy$erpané prost!edky 

v hodnot" 13 392,30 tis. K$ z investi$ní 
dotace HMP roku 2009 na akci Rekon-
strukce a p!ístavba budovy školní jídelny 
s využitím pro další t!ídy mate!ské školy,
 . 6, zvýšení o investi$ní dotaci HMP 

18 158 tis. K$ na akci Rekonstrukce a p!í-
stavba budovy školní jídelny s využitím 
pro další t!ídy mate!ské školy,
 . 7, zvýšení o grant HMP 300 tis. na re-

konstrukci a regeneraci školního sportov-
ního areálu ZŠ Kunratice,
 . 9, zvýšení o 136 tis. K$, o p!íjem od-

vodu z výt"žku z provozování výherních 
hracích automat  a jeho za!azení do rezerv 
rozpo$tu k rozd"lení na p!ísp"vky ve!ejn" 
prosp"šným neziskovým organizacím,

l zm"nu hranic M"stských $ástí Praha-
Kunratice a Praha-Šeberov spo$ívající 
v p!ipojení $ásti k. ú. Kunratice k M"stské 
$ásti Praha-Šeberov a p!ipojení $ásti k. ú. 
Šeberov k M"stské $ásti Praha-Kunratice. 

 Redakce

Zubní lékařka
Zem!ela paní MUDr. Marie Wankeová, 

zubní léka!ka ordinace K Zeleným dom-
k m 178, Praha 4-Kunratice. Zdravotní 

dokumentace pacient  paní MUDr. Marie 
Wankeové je uložena u jejího syna MUDr. 
Evalda Wankeho, Na Nivách 1058/19, 
141 00 Praha 4, tel. 241 484 138. Pacienti 
paní doktorky si zde mohou svoji doku-
mentaci po p!edchozí dohod" vyzvednout.
 Jitka Vo!íšková, tajemnice

Čistá energie Praha 2010

Usnesením $. 605 ze dne 27. 4. 2010 schvá-
lila Rada hl. m. Prahy pokra$ování Progra-
mu #istá energie Praha pro rok 2010 (dále 
jen „program“). V rámci tohoto programu 
Hlavní m"sto Praha poskytuje dotace na 
p!em"nu topných systém  a využití obno-
vitelných zdroj  energie v bytech a v rodin-
ných $i bytových domech na území Hl. m. 
Prahy, a to jak fyzickým, tak i právnickým 
osobám. Novinkou je možnost získat dotaci 
na vým"nu dožívajícího neefektivního ply-
nového kotle za nový. D vodem je jednak 
obava z návratu k vytáp"ní nevyhovujícím 
typem kotle na tuhá paliva u sociáln" slab-
ších vrstev obyvatelstva, jednak snaha vy-
!adit nevyhovující topidla. Další informace 
o pravidlech programu, formulá! programu 
pro podání žádosti a vzorovou smlouvu 
uzavíranou mezi žadatelem a Hl. m. Prahou 
jsou k dispozici na webových stránkách en-
vis.praha-mesto.ez v sekci Energetika a ZP.
 Redakce

Poplatky ze psů

Upozor%ujeme majitele ps , aby ne-
zapomn"li na v$asné zaplacení místního 
poplatku ze ps . Splatnost ro$ního po-
platku pro chovatele, kte!í bydlí v rodin-
ném dom", a pro p!íjemce d chodu bez 
vym"!ení byla již 31. b!ezna. Poplatek pro 
chovatele žijící v bytových domech byl 
splatný za I. pololetí do 31. b!ezna a za II. 
pololetí do 31. srpna. 
Poplatek lze platit v hotovosti na Ú!ad" 
M# Praha-Kunratice I. patro, bankovním 
p!evodem na $íslo ú$tu 2000690389/0800 
nebo složenkou typu A. Informace o výši 
poplatku, variabilním symbolu nebo slo-
ženku obdržíte na ÚM# Praha-Kunratice, 
K Libuši 7, telefonicky 244102215 nebo 
na e-mailové adrese krejcova@praha-kun-
ratice.cz. Dana Krej ová

Pod kování za blahop!ání zasílají  
paní Jitka Andeltová, Jana Hán"lová, 
Hana Jírovská, Miroslava Kocourková, 
Jana Köhlerová, Lenka Pátková, Milu-
še Marešová, Milada Nováková, Olga 
Peštová, Drahomíra Zmatlíková, Ma-
rie Zoulová a pánové Roman Smolík, 
Zden"k Trajhan, Ing. Jaroslav Vyhlíd 
a Václav Zoula. Redakce

Přistavení velkoobjemových kontejnerů 
(VOK) do konce roku

Datum Místo

13. 7. 2010 Ještědská (u pošty)

13. 7. 2010 Flora (u kotelny)

27. 7. 2010 Ještědská (u pošty)

10. 8. 2010 Ještědská (u pošty)

10. 8. 2010 Zelené údolí

24. 8. 2010 Ještědská (u pošty)

7. 9. 2010 Ještědská (u pošty)

7. 9. 2010 Flora (u kotelny)

21. 9. 2010 Ještědská (u pošty)

5. 10. 2010 Ještědská (u pošty)

5. 10. 2010 Zelené údolí

19. 10. 2010 Ještědská (u pošty)

2. 11. 2010 Ještědská (u pošty)

2. 11. 2010 Flora (u kotelny)

23. 11. 2010 Ještědská (u pošty)

 Bc. Ivana Mezteková
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17. dubna
Nordic Walking

v Kunratickém lese

V sobotu 17. dubna se v Kunratickém 
lese uskute$nil pod záštitou pana primáto-
ra MUDr. Pavla Béma hromadný pochod 
Nordic Walking. Co to je Nordic Walking? 
Doslova p!eloženo severská ch ze. Jedná se 
o b"žnou ch zi se speciálními h lkami. Ko-
lébkou tohoto nového sportovního odv"tví 
je Finsko. Nordic Walking zde provozuje 
asi 20 % všech obyvatel. Jaký je rozdíl mezi 
normální ch zí a ch zí s h lkami? Zvyšu-
je t"lesnou spot!ebu kalorií o 20 % a p!i 
svižn"jší ch zi až o 46 %. Nordic Walking 
uvol%uje svalové nap"tí v oblasti zádových 
a ramenních sval , zvyšuje významn" po-
hyblivost páte!e, zapojuje do pohybu a tím 
také posiluje 90 % sval  v t"le. Šet!í kolena 
a klouby snižováním jejich zát"že, dodává 
jistotu na hladkém a klouzavém povrchu. 
Nordic Walking je druh pohybu, který m že 
vykonávat každý. Výkonnostní sportovec 
i za$áte$ník, mladý $lov"k i lidé v pokro$i-
lém v"ku. Lidé se sportovní Þ gurou, ale i ti 
s nadváhou.

Sraz ú$astník  byl již v 8,30 ráno v are-
álu restaurace Na tý louce zelený. Kdo 
mohl, p!išel se svými holemi. Kdo je nem"l, 
mohl si je vyp j$it nebo koupit. Pan primá-
tor pat!il mezi ty, co si hole nep!inesli. Or-
ganizáto!i mu jeden pár holí v"novali, což 
kvitoval slovy, že jich bude mít doma již 9 
pár . O Pavlu Bémovi je všeobecn" známo, 
že je všestranným sportovcem, zam"!eným 
p!edevším na horské sporty, kde jsou r zné 
druhy h lek nezbytné. Do 10. hodiny, kdy 
jsme pochod s kolegou Václavem Chalupou 
odstartovali, se dostavilo asi 100 ú$astník . 
Pochodu se zú$astnil i primá! kardiologie 

Fakultní nemocnice Motol Profesor MUDr. 
Josef Veselka, CSc. Start za$al minutou ti-
cha, kterou ú$astníci uctili památku ob"tí 
nešt"stí polského vládního letadla. Mén" 
zdatní se vydali na trasu dlouhou 4 km, ti 
zdatn"jší na trasu 8 km. Pan primátor si 
z $asových d vod  vybral trasu kratší. Akce 
trvala celý den. Po pochodu následovala bo-
hatá tombola (vyhrál každý ú$astník), živá 
hudba, opékání vu!t . Doprovodného pro-
gramu se již zú$astnili i b"žní návšt"vníci 
Kunratického lesa, kte!í  k restauraci Na tý 
louce zelený zabloudili. Koho by také nep!i-
lákala v n" grilované kýty a klobás…

 Ing. Lenka Alin ová

17. dubna
31. Studánky trochu jinak

Ti, kdo se pravideln" ú$astní Studánek, 
v"dí, že letos byly „trochu jinak“. Ale byly. 
P!ípravy se rozeb"hly tak jako obvykle. Ja-
ruška Hrušková, která p!ipravuje Studánky, 
oslovila všechny, kte!í se podílejí na p!í-
prav" v r zných oborech a $iní Studánky 
zajímavými. Do t"chto p!íprav však vstou-
pila nemoc. Zodpov"dnost z p!ípravy velela 
Studánky zrušit. Ale termín již byl zve!ejn"n 
v Kunratickém zpravodaji a t!icetiletá tradi-
ce ud"lala své. Jako organizace TJ Sokol 
Kunratice po!ádáme tuto akci ve spoluprá-

ci s SPVH Regionální klub Praha 11. Roz-
hodli jsme se Studánky uspo!ádat p!esto, 
že $as pracoval proti nám, taková akce se 
p!ipravuje dva až t!i m"síce dop!edu. Pro-
gram, rozesílání pozvánek, povolení. Zalo-
vila jsem i v pam"ti, vzpomn"la na místní 
kostel, rozlou$ení se zimou, ob!ad otvírání 
studánky a hezkou procházku Kunratickým 
lesem. Podobn" se tak konaly Studánky le-
tošní. Pod"kování pat!í všem, kte!í pomohli 
p!ísp"vkem, radou, materiály. Studánky $. 
31 byly „trochu jinak“. Na záv"r jsem pro 
vás p!ipravila malý „studánkový“ kvíz:

1. Kolik máme studánek v Kunratickém 
lese?

2. Jaké stromy tam rostou?
3. Kdo založil Studánky a v kterém roce?

Kdo to ví, odpoví a zašle na e-mailovou ad-
resu jana.petnikova@ekma.cz.

 Jana P"tníková, TJ Sokol Kunratice

30. dubna
Filipojakubská noc 

s pálením čarodějnic

Prvního kv"tna p!ipadal na svátek apo-
štol  Filipa a Jakuba. Pozd"ji byly oslavy 
p!esunuty na t!etího kv"tna, ale tradice 
Filipojakubské noci posledního dubna se 
zachovala dodnes. Není tomu tak dávno, 
kdy se pálení $arod"jnic konalo v obcích 

Nordic walking v dubnovém lese
(foto Ing. Alinčová).

Café Na dně (foto ing. Alinčová).



na jednom míst . U nás v Kunraticích vždy 
na „velké skále“ nad Hornomlýnským ryb-
níkem neboli Vernerákem. Vedle p!iprave-
né hranice se postavila májka viditelná ze 
všech míst v obci. Májka se musela samo-
z!ejm  hlídat, aby ji chlapci ze sousedních 
vesnic neodnesli a tak poko!ili své souse-
dy. Pak se p!ipravená hranice v podve"er 
zapálila. Davy p!ihlížejících ustoupili do 
bezpe"né vzdálenosti. Sousedé si povídali, 
nechyb l ani sud piva na posiln ní. Pokud 
to strážci májky s pitím piva p!ehnali, zjis-
tili po probuzení, že májku n kdo odne-
sl. Zpravidla sousedé z Chodova nebo ze 
Šeberova. N kdy tomu ale bylo i naopak. 
Dnes bychom „velkou“ nebo „malou ská-
lu“ hledali marn . Byl to krásný skalní ma-
siv, po kterém odvážlivci lezli nahoru. Ob  
skály byly zavezeny zeminou p!i výstavb  
masokombinátu v Písnici a náletové d!evi-
ny navrch zm nily vše k nepoznání. 

Vra#me se ale do sou"asnosti. I dnešní 
pálení "arod jnic má své kouzlo. Na fot-
balovém h!išti, koupališti Šeberák, na-
proti „r$žárn “, ale i na dalších místech 
Kunratic se letos ohn  rozho!ely již po 
n kolikáté za sebou. Ú"ast byla všude vel-
ká a zábava výborná. Po!adatel$m zabra-
ly p!ípravy hodn  z jejich volného "asu. 
Odm nou ale byla spokojenost ú"astník$, 
kte!í se již dnes t ší na rok p!íští. Pod -
kování pat!í také kunratickým hasi"$m za 
dohled nad bezpe"ným pr$b hem letoš-
ních oslav. Václav Chalupa

2. května
Farní odpoledne

Od prvního farního odpoledne šestého 
zá!í 2009 neuplynul ani rok. Protože se 
první setkání povedlo, p!ipravili Ali Vácha-
lová a Tomáš %ervinka s dalšími ochotný-

mi spolupracovníky pokra"ování "íslo dv  
v ned li 2. kv tna. Sout žní odpoledne za-
hájil Pater Jaroslav modlitbou a duchovním 
sl$vkem. P!ivítal rodi"e s d tmi a pop!ál 
jim hodn  síly a d$vtipu p!i pln ní všech 
disciplín. Pater Stanislav pak informoval 
o probíhajících setkáních rodi"$ a p!ed-
školních d tí na fa!e a výuce náboženství. 
Po registraci sout žících vypuklo sportov-
ní zápolení. Pater Jaroslav se odebral do 
prostoru hry kuželek a jako rozhod"í nejen 
zapisoval výsledky sout žících, ale i padlé 
kuželky stav l. Ostatních disciplín se uja-
li jako rozhod"í farníci a farnice mladších 
ro"ník$. Po"así se chovalo p!im !en , a tak 
sout žící krmili lva, skákali v pytli, hráli již 
zmi&ované kuželky nebo petang, chodili po 
lan , trefovali pyramidu z plechovek. S ko-
"árkem se projížd la rallye dráha. P!ísluš-
ného živého cestujícího samoz!ejm  nahra-
dil plyšový medv d. A také se úporn  lovil 
divoký kanec, po"ítaly ove"ky "i hledala 
ove"ka zatoulaná. Závodníci s vysokým IQ 
luštili k!ížovky a osmism rky. Nechyb la 
ani speciální a náro"ná disciplína. Pe"ení 
buchet z p!ipraveného vykynutého t sta 
a tvarohu. Vrchní peka! Pater Stanislav 
vytvo!ili s maminkami závodník$ výborné 
zlatavé buchti"ky. B hem zápolení všem 
vyhládlo. %ekalo je skv lé ob"erstvení. 
Roztopil se zcela nový gril a za chvíli byl 
hlad likvidován grilovanými klobáskami 
nebo bu!tí"ky. Kdo dával p!ednost strav  
sladké, pochutnal si na teplých buchtách od 
d!íve zmi&ovaných sout žících nebo skv -
lých o!echových !ezech jedné z maminek. 
Mezitím p!ísná jury v "ele s Ali Váchalo-
vou s"ítala výsledky a psala diplomy. Ne-
smíme zapomenout ani na statistiku. Suma 
sumárum sout žilo 15 d tí a 12 dosp lých. 
I já – s výsledky mizivými, ale diplom 
a medaili jsem si odnesl za obsluhu grilu. 
Porota pak rozd lila medaile a ceny. Slad-
kosti od Kamily Bláhové z Þ rmy Nestlé 
%esko a d tské hodinky – dokonce jdoucí! 

D kujeme Marušce, Jan , Blance, Hedvi-
ce, Terezce, Tomáš$m a všem dalším, kte!í 
p!iložili ruku k dílu a pomohli Ali ke zda!i-
lé akci.  (my)

3. května
Kulaté výročí

3. kv tna prob hla vzpomínka na ukon"e-
ní Druhé sv tové války. Osv d"enou dopo-
lední besedou našich tradi"ních host$ pplk. 
Matulíka, pplk. Maureryho a generálmajora 
Petra Brocha s žáky základní školy a poté 
vzpomínkovou slavností p!ed budovou rad-
nice. Po krátkých projevech byly na míst-
ním h!bitov  položeny kv tiny. Pozoruhod-
né bylo, že se zde sešly generace pam tník$ 
spole"n  s t mi, pro které je válka opravdu 
hodn  vzdálenou záležitostí. Ale kdo se 
nepou"í historií, je nucen ji zopakovat a to 
našim nejmladším opravdu nep!ejeme. D$-
stojný ráz celého setkání podtrhlo živé vy-
stoupení p!íslušník$ armádního hudebního 
t lesa. Po ukon"ení programu se na radnici 
konala tradi"ní beseda s hosty, spojená s p!í-
pravou dalších podobných "inností. 

Neuškodí si záv rem p!ipomenout "ást 
projevu pplk. Matulíka: „P ed 65 lety skon-
!ilo nejv"tší utrpení našeho národa v novo-
dobých d"jinách. Pojmy „hrdinství, vlaste-
nectví“ byly vlastní ú!astník#m odboje na 
všech frontách, i t"m v Pražském povstání. 
Význam povstání nesnižuje ani po!ínání t"ch 
„povstalc#“ !i „revolu!ních gardist#“, kte-
 í se objevili na ve ejnosti poté, co 9. kv"tna 
odpoledne utichla st elba a pak dokazovali 
své „hrdinství“. P ímých ú!astník# událostí 
„živé pam"ti národa“ nezadržiteln" ubývá. 
A tak je pro mnohé p íslušníky sou!asných 
generací možná jen kapitolou v u!ebnicích 
nebo volným pracovním dnem. Bez pou!ení 
z minulosti m#žeme t"žko st ízliv" hodnotit 
sou!asnost. Proto si s úctou a vd"kem p i-
pomínejme všechny ty, kte í vále!ná utrpení 
poznali na vlastní k#ži v armádách všech 
spojenc# protihitlerovské koalice.“ (my)
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Při projevu pplk. Matulíka 1.zleva pplk Maurery, 1. zprava gmjr. Broch
(foto my).

Děkujeme všem voličům 
ODS, kteří nás podpořili

v květnových volbách
do Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky
a zároveň i všem voličům,

kteří podpořili českou pravici
a pomohli zabránit svými

hlasy vzniku
levicové vlády.

 Ing. Zdeněk Šmíd, předseda

Místního sdružení ODS v Kunraticích

(placená volební reklama)



9. května 
Den matek

Vav!ín vznešený (Laurus nobilis) vy-
tvá!el v sokolovn  díky panu Olbertovi, 
kunratickému podnikateli Þ rmy S.O.S 
dekorace, tém ! háj. A tak si mohl pan 
JUDr. Ivo Jahelka, advokát z Jind!ichova 
Hradce, zazpívat ve vzrostlé zeleni. V an-
tice bývali císa!i a vít zové r$zných klání 
korunováni vav!ínovým v ncem a v !ilo 
se i na jeho ochranné schopnosti p!ed zlý-
mi silami. Což by se našemu hostu moh-
lo ob"as i hodit. Sušené lístky vznešené 
rostliny jsou ovšem také v každé kuchyni 
p!ítomny mezi ko!ením jako bobkový list. 
Zpívající doktor práv usedl 9. kv tna v 16 
hodin p!ed zapln ný sál k vav!ín$m s ky-
tarou. Nejen zpíval zhudebn né soudní 
p!ípady, ale vypráv l i perli"ky ze soud-
ních spis$ a policejních protokol$. Místo 

jeho advokátského p$sobišt  je Jind!ich$v 
Hradec, a tak bylo nám tem text$ písní 
nej"ast ji venkovské prost!edí. Stromy, 
v tve, listí a ovoce padající k soused$m 
"i domácí zví!ata p!echázející mezi po-
zemky bez respektování majetkoprávních 
vztah$. %lov k kroutí hlavou nad n který-
mi p!íb hy. Medv d na mopedu z Balady 
o mezinárodní ostud  mysliveckého sdru-
žení v Brod . Nebo balada o cvi"eném 
chobotnatci zase pou"í, že pojiš#ovna 
neuzná pln ní proti všem živl$m, pokud 
se posadí slon na váš automobil z plast$ 
zna"ky Trabant. Humorných písni"ek byla 
celá dvacítka, a tak se všichni p!ítomní 
více než hodinu dob!e bavili. Necht ní 
hrdinové p!íb h$ asi toto veselí nesdílejí. 
A protože se koncert konal ke Dni matek, 
dostaly záv rem na zpáte"ní cestu k do-
movu všechny p!íslušnice rodu ženského 
n kolik karaÞ át$. (my)
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Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

Od 12. června do 29. srpna budeme promítat 
na 20 místech v Praze a okolí. Začínáme po 
setmění mezi 20.30 a 21.45 hodin. Od 30. července 
do 2. srpna přijede Kinobus i do Kunratic. 
Začátek představení ve 20.45 hodin.

PROMÍTANÉ FILMY:

Informace o programu 

na www.dpp.cz

 KINOBUS 
2010 VSTUP

ZDARMA

30. 7. Protektor

31. 7. Muži v říji

1. 8. Jak vytrhnout velrybě stoličku

2. 8. Jak dostat tatínka do polepšovny

Kinobus opět
v Kunraticích

Blíží se léto a s ním i p!íprava akce 
Kinobus. Jedná se o pojízdné letní kino, 
které b hem prázdnin i v letošním roce 
procestuje n které m stské "ásti Prahy 
a blízkého okolí. Tento projekt po!ádá  
Dopravní podnik Hl. m. Prahy a z mno-
ha pražských lokalit si vybral op t i tu 
naši. Podle slov po!adatel$ máme v are-
álu Tvrze Kunratice jedno z nejlepších 
míst v hlavním m st  pro konání kultur-
ní akce tohoto druhu.

Pro kunratické ob"any není zmín -
né letní kino novinkou. Navštívilo nás 
již dvakrát. Vždy bylo velmi úsp šné 
se zájmem divák$ velkým. Letos pro-
b hne v termínu od 30. "ervence do 2. 
srpna, každý den od 21.00 hodin podle 
p!iloženého programu. Tak jako v p!ed-
cházejících letech bude i letos  možnost 
zakoupit  ve stáncích r$zná ob"erstvení 
a nápoje. P!ejeme kinu teplé letní po"así 
bez mrak$ a návšt vník$m p!íjemné zá-
žitky. Jaroslava Aschenbrenerová

Kulturní a společenské akce – pozvánka

JUDr. Jahelka pod bobkovými listy
(foto my).

Promítání 2009 (foto my).



Střípky ze zákulisí

Když v lo&ském roce p!išel na radnici 
Jan Andelt se žádostí o uspo!ádání akce 
„Divadlo v parku“ v zámeckém parku 
v Kunraticích, nedovedli jsme si p!ed-
stavit, jakou tradici a v jakém rozsahu 
vytvo!í. P!íjemn  p!ekvapeni rozsahem 
a návšt vností prvního ro"níku jsme sa-
moz!ejm  dali zelenou i letošnímu dru-
hému ro"níku.

Navzdory pochmurnému rannímu po-
"así byly p!i zahájení davy lidí. A zába-
va stála za to. V pr$b hu dne se i po"así 
umoud!ilo, malí diváci mohli vyzkoušet 
svoje dovednosti, jedna kulturní akce 
st!ídala druhou. Po celý den braly rodiny 
s d tmi útokem stánek vyráb jící klasic-
kou "eskou pochoutku trdelník, kolem 
páté hodiny návšt vníci zcela vykoupili 
langoše. Bylo by zajímavé zjistit, kolik 
spo!ádali kilogram$ klobás a pe"eného 
masa. O vyto"ených sudech piva, pro-
daných limonádách a dalších pochoutek 
ani nemluv . Poslední návšt vníky akce 
nakonec nevyhnalo obávané po"así, ale 
no"ní klid úderem desáté ve"erní hodi-
ny. V neposlední !ad  je t!eba se zmí-
nit o tom, že tento den p!inesl premiéru 
p!estav né bývalé moštárn  na ve!ejné 
toalety. Nap!íšt  tak ušet!í po!adatelé 
akcí nemalé Þ nan"ní prost!edky p!i pro-
najímání bun k TOY TOY. Je t!eba také 
pod kovat "len$m kunratického Sboru 
dobrovolných hasi"$, kte!í zajiš#ovali po 
celou dobu trvání akce v parku bezpe"-
nost a zachránili nejednoho hokejemi-
lovného tatínka od rodinné rozep!e „kde 
práv  te' býti“ umožn ním shlédnutí 
hokejového semiÞ nále MS se Švédskem 
na p!enosném po"íta"i. Tatínkové fandi-
li, d ti prolézaly hasi"ské auto a rodinná 
pohoda byla zachována. Pop!ejme Janu 
Andeltovi ješt  mnoho takto úsp šných 
akcí v krásném prost!edí Zámeckého 
parku v Kunraticích. Václav Chalupa

Divadlo v parku sobota 22. května

Hlavní „pachatel“ 
Jan Andelt.

Mladí herci nastupují

Ilustrátorka Markéta Vydrová čte
z knihy Strašibraši

Řetěz přátelství

Návštěvníci



Jak to viděl autor
Druhý ro"ník Divadla v parku  je za 

námi. A jak to vid la hlava a duše celého 
d ní pan Jan Andelt ? „Divadlo v parku 
je den v"novaný d"tem a jejich rodi!#m. 
Malí i v"tší návšt"vníci pracují ve výtvar-
ných dílnách, zkoušejí lezeckou st"nu, jíz-
du na koních nebo ponících. Romantici se 
p enesou do minulosti projíž$kou v pra-
vém ko!á e. Dv" divadelní šapitó v parku 
umožnila prolínání p edstavení známých 
profesionálních soubor#. Jako p íklad 
uvádím Divadlo Lokvar se hrou Arnošta 
Goldß ama „Tatínek není k zahození“. Vy-
stoupili i nejmenší ochotníci. Pro ty bylo 
Divadlo v parku vítanou p íležitostí p ed-
stavit své um"ní širšímu publiku. Hodn" 
se hrálo a zpívalo. Na koncertním podiu 
vystoupili skv"lí Šimon Ornest & The Tap 
Tap, Jaroslav Uhlí  se svou Hodinou zp"-
vu nebo Vladimír Mišík. Spisovatel Miloš 
Kratochvíl a ilustrátorka Markéta Vydro-
vá p edstavili spole!nou knihu Strašibra-
ši. U podobné p íležitosti nemohlo chyb"t 
autorské !tení spojené s autogramiádou 
autor#. Kdo se cht"l od kultury trochu 
odreagovat, zašel do Sádrovny a odlil si 
n"kterou z nep eberného množství forem. 
Dílenští se poznali na dálku svým sádrov" 
bílým popraškem od hlavy až k pat". Kdo 

cht"l, vyzkoušel své schopnosti na hrn-
!í ském kruhu. Na za ízení, které lidskou 
civilizaci provází od nepam"ti. U ková-
 e i malých kova í!k# jste si zase mohli 
vykovat h ebík. Nebo na jiném míst" na-
malovat obli!ej na indiána. Pro! d"lám 
Divadlo v parku? Mám rád hudbu, diva-
dlo, d"ti, a tak m" napadlo to ud"lat po 
svém. Líbí se mi možnost pobavit spoustu 
d"tí i dosp"lých a ješt" tím n"komu pro-
sp"t. Po úsp"chu prvního ro!níku jsem 
se rozhodl druhý ro!ník rozší it o téma 
spole!enské odpov"dnosti. Návšt"vníci  
obdivovali um"ní nevidomého lukost elce 
Ji ího Mojžíška. Na jeho stanovišti bylo 
celý den plno. Stejn" tak jako na základ-
n" spolku Adrenalin Bez Bariér. Zájemci 
mohli pod vedením Jakuba Kouckého vy-
zkoušet zdolávání p ekážek na invalidním 
vozíku !i jízdu na handbiku. Také stánek 
organizace KID, o.p.s., jež koordinuje 
volno!asové aktivity dlouhodob" nemoc-
ných d"tí v motolské nemocnici, byl celý 
den v obležení. D"ti zde pod vedením 
Jany Hladíkové a dobrovolnic vytvo ily 
krásný  et"z z vyst íhaných d"tských dla-
ní, popsaný vzkazy pro d"ti v Motole. D"ti 
obkreslily a vyst ihly svou ruku. Potom 
se mohly rozhodnout. Zda si ji odnesou 
dom#, nebo pošlou s pozdravem a svým 

jménem d"tem do Motola. V"tšina d"tí 
ruku darovala. Ruce se navázaly vedle 
sebe na provázek a vytvo ily  et"z p átel-
ství z Kunratic v délce neuv" itelných 15 
metr#. Motolské sle!ny paní Hladíkové 
byly  z nádherného  et"zu nadšené a od 
2. !ervna jej vystavují v indiánském tá-
bo e, který ten den zahájil sv#j m"sí!ní 
program. 

Na záv"r bych rád bych zd#raznil je-
den okamžik z letošního Divadla v parku. 
O tom, že asi dva tisíce návšt"vník# Di-
vadla v parku má srdce na svém míst", 
jsem se p esv"d!il p i konání dobro!inné 
tomboly ve prosp"ch Petra Hudce. Dva-
náctiletého nevidomého chlapce, který je 
upoután na invalidní vozík. Petr má hu-
dební talent. Hraje na varhany a výt"žek 
z tomboly a dar# mu umožní zakoupit si 
kvalitní nástroj. D"kuji za podporu sta-
rostce M% Kunratice ing. arch. Ivan" Ka-
belové a p edsedkyni sociálního výboru 
Hl. m. Prahy ing. Lence Alin!ové, které 
nad projektem Divadlo v parku p evzaly 
záštitu. D"kuji také všem sponzor#m, bez 
jejichž p isp"ní by nebylo možné Diva-
dlo v parku uskute!nit, SDH Kunratice 
a všem, kte í m" b"hem p íprav Divadla 
v parku podporují. Po prázdninách zahá-
jím p ípravy na t etí ro!ník.“  Redakce

Kováříček
s kovářem

Vladimír Mišík

foto ing. Vrba 4x,
Jan Andelt 3x,

Markéta Navrátilová



Zámecký park

Kunratický zámecký park leží jižn  od 
kostela Svatého Jakuba Staršího v prosto-
ru vymezeném ulicemi Gol"ova, K Betáni 
a Za Parkem. Vým ra "iní 6 ha, nadmo!ská 
výška 287 až 295 m. V letošním roce uplyne 
280 let od založení barokního parku pro-
táhlého tvaru. Tehdy Kunratice pat!ily rodu 
Gol"$. Lze ale p!edpokládat, že již za pano-
vání rodu %abelických ze Soutic p!i založení 
zámku roku 1688 zde  zámecký park byl. Na 
jihovýchodní roh parku je napojena obora 
o rozloze 11,3 ha p$vodn  typu bažantnice 
s nadmo!skou výškou 283–291 m. 

Ze' s t!ídílnou barokní branou rozd luje 
park na dv  "ásti. Ob ma je protknuta se-
verojižní osa napojená na zahradní pr$"elí 
zámku, prochází branou v d lící zdi a sm -
!uje k zahradní brán . %ást parku p!iléhající 
k zámku, ohrani"ená vstupní barokní bránou 
je ve správ  Národního muzea v Praze. Ten-
to prostor je !ešen v p!ímé vazb  na zámek 
jako pohledový. Základem plochy je trávník 
s výsadbou strom$, ke!$ a podrostových 
d!evin. Druhá "ást parku je ve správ  M% 
Praha-Kunratice. Jde o v tší "ást celku ohra-
ni"enou obvodovými zdmi a d lící barokní 
zdí s bránou. Tato "ást je !ešena jako ang-
lický park s možností rekreace a po!ádání 
kulturních a sportovních akcí. Od dvacátých 
let minulého století je v areálu tenisový kurt 
a od roku 1984 v místech bývalé zeliná!ské 
zahrady soubor tenisových objekt$. V této 
"ásti parku jsou východn  od hlavní osy 
dv  zda!ilé modelové stromové partie. Na 
severovýchod  se nacházejí p!edevším list-
ná"e a jihovýchodn  jehli"nany. Park prošel 
v novodobé historii dv ma významnými 
úpravami. V letech 1983–1988 byly prove-
deny rehabilita"ní úpravy podle návrhu Ing. 
Jaroslava Vl"ka. V "ervnu 1987 probíhal 
v Praze seminá! „Historické zahrady a par-
ky a velkom sto“. Sou"ástí seminá!e byla 
11. "ervna i návšt va ú"astník$ v prostorách 
nov  upravovaného parku. Další úpravy 
p stební povahy, zejména dosadbou d!e-
vin, byly provedeny v letech 1995 až 2002 

podle návrh$ Ing. Drahoslava Šonského 
a profesora Ing. Jaroslava Machovce. Byly 
vytvo!eny tematické celky parkových ploch 
„jaro“, „léto“, „podzim“ a „zima“. Clonové 
porosty byly obnoveny výsadbami ze stále-
zelených jehli"natých i opadavých d!evin, 
které snášejí do"asné zastín ní. Vzájemným 
propojením scenerií se docílilo spole"né-
ho prolnutí n kterých druh$ pro dv  a ví-
ce ro"ních období. Bylo vykáceno n kolik 
stovek již dožívajících d!evin a vysázelo 
263 nových listnatých i jehli"natých strom$ 
a 10192 ke!$. Úpravy propojily historii se 
sou"asností a umožní zahrnout do budou-
cích zásah$ nové moderní p!edstavy. 

 Ing. Zden"k Zeman

Využívání parku

P$jdeme do parku na procházku s ko-
"árkem. Nebo se psem. Nebo na sch$zku. 
V parku bude to a to. Prostým názvem park 
je každému, kdo bydlí v Kunraticích jas-
né, o jaké místo se jedná. Pokud ale chcete 
ozna"it místo konání "ehosi pro nezasv ce-
né, použijete k up!esn ní názvy zámecký 
park nebo Kunratický zámecký park. Pro 
ve!ejnost byl zp!ístupn n 20. "ervna 1947. 
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Dana Zátopková na Běhu Terryho Foxe 13. června 2007 (foto my).

Letecký snímek přibližně z roku 1935, v popředí produkční zahrada parku 
(foto archiv rodu Korbů z Weidenheimu).

P!ibližn  od roku 1956 se jmenoval jinak. 
Park Antonína Zápotockého. Jak se dostalo 
feudálnímu parku cti, že nesl jméno 2. d l-
nického prezidenta? Roku 1955 natá"el re-
žisér Vl"ek v Gol"ov  ulici Þ lm Rudá zá!e 
nad Kladnem. A tak se stalo, že se v Kunra-
ticích neo"ekávan  objevil i autor nám tu, 
tehdejší prezident Zápotocký. Místní rozhlas 
za"al tuto radostnou zv st okamžit  hlásit, 
a tak jsme se tam my, d ti, b žely podívat. 
A opravdu jsem zahlédl od vstupní brány 
z ulice K Betáni autora tohoto literárního 
skvostu. Tehdy nám nebylo ani deset let. 
V zá!í 1990 odešel název Park Antonína 
Zápotockého spole"n  s odkazem nositele, 
jak doufám, navždy do historie. Park si na 
podzim roku 1999 vybrali zahrani"ní Þ lma!i 
k natá"ení Þ lmu Harrisonovy kv ty. Mezi 
tenisovým kurtem „p tkou“ a altánem byl 
postaven velký skleník. Do Kunratic zaví-
tala jako p!edstavitelka titulní role tehdejší 
i sou"asná Þ lmová hv zda Andie Mac-
Dowell (1958).

Park je "asto využíván ke sportovním "in-
nostem. Již ve t!icátých letech byl z!ízen 
tenisový kurt tehdejším majitelem baronem 
Karl Korbem z Weidenheimu. Antukový 
kurt má pohnutou historii. Pravideln  pust-
nul a byl op tn  obnovován. Nejd!íve po 
válce v roce 1947. Doba tenisu, „buržoaz-
nímu sportu“, nep!ála. Chodit s tenisovou 
raketou pod paží p!es Kunratice byl tém ! 
zlo"in. Tehdy se putovalo spíše s moty"kou 
na rameni jednotit a okopávat cukrovku na 
družstevní pole místního JZD (Jednotného 
zem d lského družstva) Na Lhotech. Dal-
ší obnovu kurt zažil v roce 1951 a potom 
v roce 1974. To už byl vzat tenis na milost 
a vznikl i tenisový oddíl TJ Slovan Kun-
ratice. Na letecké fotograÞ i z roku 1935 
vidíte v pop!edí i produk"ní zahradu. Tam 
se „za barona“ p stovala zelenina, byla tam 
i školka pro stromky a ke!e. Zde spole"n  
se zam stnanci pracovali i "lenové rodiny 
Korb$, kte!í žádným velkým bohatstvím ne-
oplývali. Koncem padesátých a b hem še-
desátých let byla "ást tehdejší zahrady, která 
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se prom nila ve st!edoevropskou džungli, 
využívána místní osmiletkou v rámci výuky 
p!edm tu práce na pozemku. Malý kus byl 
trochu zkultivován a pan u"itel Novák s ná-
mi provád l osnovami p!edepsané úkony. 
Tenisté pak dostali v osmdesátých letech od 
MNV svolení p!em nit p$vodn  produk"ní 
zahradu na tenisový areál Tenis Golf Clubu 
Kunratice, slavnostn  otev!ený roku 1984. 
V provozu z$stal i p$vodní kurt. Na ten se 
chodí hrát jako na „p tku“.

Velká louka v parku za vstupní branou 
z ulice K Betáni je hlavním prostorem vel-
kých sportovních, kulturních nebo i poli-
tických akcí. V roce 1948 uspo!ádal Sokol 
Kunratice ve!ejné cvi"ení II. okrsku Praž-
ské Sokolské župy Scheinerovy. Sokol byl 
poté sice zlikvidován, ale hromadná cvi"e-
ní se hodila. Roku 1955 se konala na louce 
jako nižší stupe& I. celostátní spartakiády 
Okresní spartakiáda. To jsem byl ve t!etí 
t!íd  a v parku jsme vystoupili ve skladb  
mladších žák$ s krychlemi. Utkv lo mi do-
dnes v pam ti, že zna"ky pro cvi"ence byly 
z plechových ví"ek od zava!ovacích sklenic. 
S velkým h!ebíkem uprost!ed, kterým drže-
ly v zemi. Okresní spartakiáda se zde konala 
ješt  jednou a to p!ed III. celostátní sparta-
kiádou 1965. Roku 1988 se v parku kona-
lo Mistrovství %eskoslovenska ve st!elb  
z kuše. V posledních letech se zde po!ádají 
humanitárn -sportovní b hy na podporu vý-
zkumu rakoviny. V roce 2007 B h Terryho 
Foxe a od roku 2008 B hy nad je. Ješt  stojí 
za zmínku, že koncem devadesátých let se 
uvažovalo o z!ízení golfového h!išt  se šesti 
jamkami pro tak zvaný láze&ský golf. Také 
si pamatuji i jednu velkou politickou akci. 
P!ibližn  v roce 1960 se konala Okresní mí-
rová slavnost. Tehdy se „hroutil kolonialis-
mus“, vznikaly nové africké státy. V Praze 
studovalo hodn  "erných student$, a tak 
jich n kolik bylo p!ítomno i tady na tribun  
v tradi"ních afrických od vech. Jako kulisa 
pro funkcioná!e h!ímající o zr$dnosti západ-
ního kolonialismu. Na pád toho východního 
jsme si museli ješt  pár desítek let po"kat. 

Nejv tší tradici zde mají kulturní akce, 
které se konají zpravidla v období kv ten–
zá!í. Za"alo se 14. kv tna 1950. Na Svá-
tek matek byl park p!edán za ú"asti spolk$ 
ve!ejnosti. Spolky pak krátce na to ve své 
p$vodní form  vymizely. Oživení nastává 
po roce 1989. V "ervnu 1990 prob hla Kun-
ratická divadelní ned le, ve stejném m síci 
následujícího roku Den slunovratu. V kv t-
nu 2002 se konala zábavná akce Já a pes, 
na kterou navázala o sedm let pozd ji v zá!í 
obdobná Pes a já. Lo&ského kv tna prob hl 
velmi úsp šný program 1. ro"níku Divadla 
v parku, o druhém nemén  úsp šném letos 
pojednáváme na jiném míst .

Park ale pat!í hlavn  d tem. Sokol Kun-
ratice zde od roku 1993 pravideln  po!ádá 
"ervnový Kunratický den d tí a v posled-
ních letech na podzim B h parkem se sout -
žemi pro nejmenší. Ve všední dny sem cho-
dí na vycházky d ti z místních mate!ských 

školek nebo se zde konají hodiny t lesné 
výchovy základní školy "i Gymnázia Altis. 
Park "asto slouží kynologické odborné ve-
!ejnosti. Konají se tu každoro"ní "ervnové 
výstavy ps$, "astými hosty jsou v rámci 
doprovodných program$ zábavných po!a-
d$ i "lenové Záchranné brigády kynolog$ 
Praha. Za"átkem !íjna 2009 tady prob hla 
v rámci 29. mistrovství %R záchranných 
ps$ Svazu záchranných brigád kynolog$ 
%R jedna ze sout žních disciplín, kategorie 
poslušnost. A poslední dobou si v teplých 
m sících roku oblíbili altán ke svatebním 
ob!ad$m i snoubenci. V sezón  2010 za"alo 
ú"astník$m sloužit tolik pot!ebné sociální 
zázemí u vchodu z Gol"ovy ulice vzniklé 
p!estavbou bývalé moštárny. (my)

Konec společné historie 
Libuše a Kunratic

Letos v lét  uplyne 80 let od rozd lení 
Kunratic a Libuše na dv  samostatné poli-
tické obce Kunratice u Prahy a Libuš. Vý-
nos Zemského ú!adu v Praze ze dne 30. 
b!ezna 1930 potvrdil rozlou"ení politické 
obce Kunratice u Prahy a Libuš. 17. "erven-
ce téhož roku se za"alo samostatn  ú!ado-
vat v obou politických obcích. Majetek byl 
rozd len v pom ru 2/5 pro Libuš a 3/5 pro 
Kunratice. V !íjnu 1930 se konaly volby do 
libušského obecního zastupitelstva a prvním 
starostou se stal František Tylinger, obchod-
ník. 2. prosince bylo v Libuši provedeno s"í-
tání lidu. Z celkového po"tu 1807 obyvatel 
bylo 544 muž$ a 543 žen. 1076 ob"an$ byly 
národnosti "eské.

Ale vra#me se do minulosti k za"átk$m 
spole"né historie. Libuš byla ve T!icetile-
té válce zpustošena a obyvatelstvo vybito. 
Roku 1688 založil hrab  Jan František %a-
belický ze Soutic kunratický zámek a p!i-
pojil ke Kunraticím statek Libuš. Zásadní 
význam pro rozvoj Libuše m lo zakoupe-
ní kunratického panství Janem Arnoštem 
z Gol"e roku 1721, který vystav l vesnici 
Libuš. Jeho dcera Josefa nechala u libušské 
cesty postavit sousoší. Od roku 1801 p!e-
chází kunratické panství i s Libuší do vlast-
nictví rodu Korb$ z Weidenheimu. V letech 
1840–1848 se Libuš stává katastrální obcí 
i osadou za"len nou do politické obce Kun-

ratice. 1864 za"alo na Libuši p$sobit místní 
zastupitelstvo. Podle záznam$ z roku 1912 
Libuš vyniká nejen „ladnou úpravou a vý-
stavností, ale daleko široko jest vyhlášena 
svým znamenitým obchodem s husami“. 
P$sobilo zde 76 obchodník$ s husami a dr$-
beží, Obchodní družstvo v Libuši u Prahy, 
hostinští Marie Eimová, Antonín Hertl a Jo-
sef Novotný. Ve dvacátých a t!icátých letech 
byl v Libuši zna"n  rozší!en chov husí do-
vážených p!evážn  do Prahy. V ohradách 
místních obchodník$ bylo vykrmováno tisí-
ce husí. Firma prvního libušského starosty 
Tylingera m la své prodejny i ve m stech. 
Na bojištích 1. sv tové války padlo 16 li-
bušských ob"an$. V legioná!ských plucích 
sloužilo 6 ruských a 3 francouzští legioná!i. 

S"ítání lidu z 15. února 1921 osady Libuš, 
politické obce Kunratice, p!ineslo následují-
cí údaje. 115 dom$, 836 obyvatel, 409 muž$ 
a 427 žen. Podle vyznání 372 !ímských ka-
tolík$, 342 p!íslušník$ církve %sl. husitské, 
3 evangelíci, 17 židovského vyznání a 102 
bez vyznání. Po 1. sv tové válce se na ka-
tastru Libuše zachovala pomístná jména Na 
Jezerách, Za Vsí, U Liš"ích d r, V Dolech, 
V Hrobech, Na Vrškách, V Soudných, Na 
Sekerce, Pražská p šina, Mojžíšova strou-
ha, U Lip, Na Dolejší louce. 16. dubna 1927 
místní zastupitelstvo osady Libuš odmítlo 
slou"ení s osadou Kunratice v jednu obec. 
Usneslo se pro odd lení osady Libuš a vy-
tvo!ení samostatné politické obce Libuš. 

Prvního ledna 2010 uplynulo také 60 let, 
kdy byla p!ipojena k Libuši další "ást obce 
Kunratice II lidov  nazývaná Enkláva. K 1. 
lednu 1950 p!ibylo obci Libuš 45 ha plochy 
se 106 domy a 650 obyvateli. Z nejvýznam-
n jších objekt$ se jednalo o libušskou so-
kolovnu ". p. 294 postavenou v roce 1929, 
která svými dávkami ze zábav zna"n  p!i-
spívala do kunratického obecního rozpo"tu. 
(Podrobnosti viz KZ 1/2010 str. 11. Omlou-
váme se za nedopat!ení, které napravujeme 
v tomto "lánku. Tehdy byl uveden nespráv-
ný údaj o ploše 4 ha, jedná se o 45 ha.) Není 
bez zajímavosti, že dnes jsou bývalé osady 
a obce Kunratice a Libuš op t ve stejné obci 
a kraji. Podle zákona o Hlavním m st  Praze 
z roku 1967 jsou od 1. ledna 1968 m stské 
"ásti Libuš a Kunratice sou"ástí Hlavního 
m sta Prahy. Ing. Zden"k Zeman

Výřez pohlednice Libuše z roku 1908 (foto archiv ing. Zemana).
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Káva díky neviditelné ruce

Nová kavárna s poetickým názvem Café 
Charmé v areálu Tvrz Kunratice vítá svým 
nevtíravým a jemn  lad ným prost!edím 
každého, kdo si chce nad šálkem dobré 
kávy "i japonského zeleného "aje popovídat 
s p!áteli. Kdo rád pracuje s po"íta"em, ocení 
p!ipojení k internetu. 

Venkovní zahrádka se slune"níky poskyt-
ne p!íjemný stín, vítáni jsou též cyklisté, 
maminky s ko"árky i p ší s pejsky. D tský 
koutek a tabule s k!ídami uvítají nejen d ti. 
Pokud ochutnají zmrzlinu a n co malého 
sladkého, ur"it  nezahubí zásady správné 
životosprávy. Lehké stolky a židli"ky mo-
hou být upraveny podle po"tu a požadavk$ 
host$. Na zahrádce m$žete odpo"ívat p!i 
popíjení studených nápoj$ jako jsou frappé 
nebo ledová káva. 

Tolik skute"nost, kterou si ten, kdo bydlel 
v Kunraticích p!ed šesti lety, v$bec nedovedl 
p!edstavit. Tehdy celý areál pozvolna sm -
!oval k záhub . Ješt  za"átkem roku 2004 
jste se mohli v posudku paní ing. Ernýgro-
vé z Národního památkového ústavu do"íst 
následující: „Sou"asný stav hospodá!ského 
dvora tak, jak ho vnímá ob"an "i návšt vník 
Kunratic, je velmi žalostný. Vlivem dlouho-
dobé absence základní stavební údržby his-
torických objekt$ dvora ze strany bývalého 
uživatele vykazují n které objekty závažné 
technické závady a statické poruchy, n kte-
ré "ásti objekt$ jsou tém ! v havarijním sta-
vu.“ Stal se ale zázrak. 11. listopadu 2007 
byl slavnostn  otev!en areál nazvaný Tvrz 
Kunratice. Zasáhla tolik vysmívaná „nevi-
ditelná ruka trhu“. Pojem zavedený ekono-
mem Adamem Smithem (1723–1790): „Na 
svobodném trhu jedinec sledující sv#j vlast-
ní zájem rovn"ž podporuje blahobyt celé 
spole!nosti prost ednictvím principu nevidi-
telná ruka. Není to laskavost  ezníka, sládka 
nebo peka e, které vd"!íme za sv#j ob"d, ale 
je to jejich ohled na jejich vlastní zájem.“ 
Tolik trochu nezbytné osv ty. Kávu zde zis-
kuchtiví kapitalisté va!í výbornou a pokud 
váš pohled p!i jejím popíjení zavadí o omlá-
cený zámek, vzpome&te si ješt  jednou na 
slavného ekonoma. Se zámkem hospoda!í 
„viditelná ruka státu“. (my)

Lžičák pestrý (Anas clypeata)

Rybníky Ohrada a Šeberák se v posledních 
letech stávají vodními plochami, kde nás na-
všt vují zástupci vodních pták$ ze seznamu 
zvlášt  ohrožených druh$. Letos jsme m li 
možnost obdivovat ptáka velikého tak jako 
nám dob!e známé kachny divoké, ale s po-
divným zobákem. Na konci rozší!eným jako 
lžíce. Podle tvaru zobáku se tato plovavá 
kachna nazývá Lži"ák pestrý (Anas clypea-
ta). Navštívil nás samec ve svatebním šat  
s kaštanov  hn dými boky a kovov  lesklou 
hlavu. Hlavní areál rozší!ení tohoto vodního 
ptáka je v severní Evrop . Lži"ák pestrý je 
tažná kachna, která u nás v n kterých letech 
p!ezimuje na nezamrzajících vodách. V po-
sledních desetiletích se "etnost výskytu sni-
žuje. U nás se jednalo do 60. let minulého 
století o pravideln  a místy i "etn  hnízdící 
druh, poté za"al ubývat. P!i s"ítání v letech 
2001–2003 byl po"et odhadnut na 80–150 
pár$, což je oproti s"ítání z let 1985–89 
pokles o 45 %. V %erveném seznamu %R 
je v kategorii CR, kriticky ohrožený druh. 
Lži"ák pestrý (Anas clypeata) je za!azen do 
t!ídy ptáci (Aves), !ád vrubozobí (Anserifor-
mes), "ele' kachnovití (Anatidae), rod kach-
na (Anas), podrod Lži"ák (Spatula). (my)

Den Země

První kampa& pod názvem Den Zem  
prob hla ve Spojených státech amerických 
22. dubna 1970. M la nebývalý ohlas a da-
la vzniknout tradici oslav 22. dubna jako 
Dne Zem , mezinárodního svátku životního 
prost!edí. Od roku 1990 je toto datum sv -
tovým svátkem životního prost!edí i v %es-
ké republice. Nejv tší význam Dne Zem  
spo"ívá v tom, že umož&uje i té nejmenší 
organizaci a jednotlivc$m p!idat sv$j malý 
p!ísp vek pé"i o životní prost!edí. I každo-
ro"ní Otvírání studánek v Kunratickém lese 
je od devadesátých let po!ádáno jako akce 
ke Dni Zem . 

Letos se za ú"asti zástupc$ M% Praha 
Kunratice a t ch nejmenších, d tí z mate!-
ské školky Kunratice, vysázelo v obytném 
souboru Flora na oslavu svátku šest boro-
vic "erných. A pro" byl zvolen práv  tento 
strom? Borovice "erná (Pinus nigra) je stat-
ný jehli"nan s p$vodním areálem výskytu 
v jižní Evrop  a St!edomo!í, nižších polo-
hách Alp, Malé Asie a severní Afriky. Roste 

ve výškách 250–1600 m. Dob!e snáší sucho. 
Statný strom dor$stá až 40 metr$. Ko!eno-
vý systém je založen na mohutném hlavním 
ko!eni jdoucím do hloubky. P!edstavuje d$-
ležitou náhradní d!evinu vysazovanou na lo-
kalitách ohrožených zne"išt ním. Borovice 
"erná bývá v poslední dob  velmi "asto také 
vysazována jako okrasný strom v parcích 
a zahradách. (my)

Jak dál..(3)

„A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo..“ 
Letošního jara za"ala rozkvétat i budoucnost 
nejvýznamn jší kunratické památky. Úry-
vek z KaraÞ átových Brou"k$ trochu roman-
ticky p!edjímá posun ve vypráv ní o Novém 
hradu. Nebo# za necelý rok od úvodního 
"lánku našeho povídání se p!ihodilo mno-
ho. Budoucnost památky se za"íná m nit. 
V osob  paní redaktorky Adriany Krobové 
se objevil Ten nebo spíše Ta pot!ebná a báj-
ná N kdo, která se do problému po!ádn  za-
kousne. Pracuje ve prosp ch hradu a okolí 
se sedmou velmocí, zastoupenou rozhlaso-
vými vlnami, jako Žižka s palcátem. A tak to 
vypadá, že v roce 2011 náš hrad oslaví 600 
let svého vzniku ne jako hromada kamenné 
suti, ale ve stavu odpovídajícímu významu 
této památky. Zopakujme si n kolik základ-
ních údaj$. Hrad je i s obléhacím táborem 
v pé"i Magistrátu hl. m. Prahy, odboru 
ochrany prost!edí. Jsou sou"ástí lesního po-
zemku o rozloze 46 ha. Nejasné ohrani"ení 
památky bylo d$vodem, pro" se Nový hrad 
u Kunratic s p!ilehlým obléhacím táborem 
nedo"kal vyššího stupn  ochrany. Hrad 
s táborem se národní kulturní památkou ne-
staly. P!esto se !ada v cí zm nila. Projekt 
sanace hradu a úprav okolí má za sebou již 
!adu p!ípravných prací. Od zam !ení areálu, 
sb ru dostupných historických dat, zadání 
konzervátorského pr$zkumu s nezbytnými 
geologickými rozbory až po diskuze s pa-Nová kavárna ve Tvrzi (foto Café).

Lžičák pestrý (Anas clypeata)
na Šeberáku (foto my).

Zasazeno (foto MŠ).
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mátká!i i vlastníkem lokality. Pro vlastní 
stavební práce bude nutné vybudovat p!es 
p!íkop most. K tomu je ovšem pot!eba !ada 
povolení, "ímž se sanace hradu za"ne usku-
te"&ovat až v roce 2011. Sou"ástí projektu 
není jen konzervace zdí, ale také odstran ní 
náletové vegetace. Na mnoha místech ros-
tou p!ímo ze zdí stromy, jejichž ko!eny trha-
jí památku na kusy. P!ipravovaný projekt je 
prvním komplexn jším zásahem do areálu. 
M ní zavedenou turistickou trasu, aby ná-
všt vníci nechodili do p!íkopu, ale využíva-
li nový most. Stavba mostu není ochranou 
p!íkopu vylámaného na po"átku 15. století. 
Most bude zajiš#ovat obslužnost hradu. Ne-
jen p!i samotné stavb , ale také t!eba kv$li 
vysypávání odpadkových koš$. Tradi"ní zá-
vod Velká Kunratická se bude nadále b hat 
druhou ned li v listopadu pod a kolem mos-
tu. Mimo zna"ené turistické trasy. A proto-
že se ve slušné spole"nosti za dobrou práci 
d kuje, dopl&ujeme naše povídání o úryvek 
z pod kování paní starostky. „Již dlouho 
myslím na to, že Vám napíši a pod"kuji za 
Vaši záslužnou a neskute!n" urputnou práci 
ve prosp"ch Nového hradu. Za!átkem dub-
na nás navštívil ing. arch. Ondroušek spolu 
s ing. Tuzarem a p edstavili nám projekt na 
sanaci hradu a výstavbu p ístupového most-
ku. N"kolik základních informací o tom jsme 
ihned uve ejnili v minulém !ísle. Záchranná 
akce má mezi obyvateli Kunratic velmi klad-
ný ohlas ..“   (my)

U Akcízu

Možná jste již n kdy slyšeli od starších 
spoluob"an$, že n kdo bydlel vedle Akcízu 
nebo se to stalo p!ed Akcízem, za Akcízem 
"i u Akcízu. Kde to je a co to znamená? 

Roku 1927 byla zavedena Potravní da& na 
"á!e neboli Akcíz. Fungovala jako kontrol-
ní stanice na všech hlavních p!ístupových 
cestách do m sta. Pokud p!icházející nesli 
ur"ité potraviny, museli za n  zaplatit sta-
novenou da&. M lo se tak zamezit p!edra-
žování h$!e dostupného zboží na m stských 
trzích. Pokud n kdo m stem jen procházel 
a zbožím se prokázal i p!i odchodu, byla mu 
proti potvrzení da& vrácena. M stišt  neboli 
nesprávn  Akcíz byla pov tšinou budova se 
závorou, kterou hlídal p!íslušník Finan"ní 
stráže. Na frekventovan jších místech 24 
hodin, na mén  frekventovaných jen p!es 
den. Mimo tato stanovišt  byly bo"ní ces-

ty ozna"ovány tabulkou proti p!ípadnému 
vniknutí do m sta „omylem“. Na m stišt  
byli p!id lováni starší p!íslušníci Finan"ní 
stráže nebo po zran ní, které jim již neu-
mož&ovalo náro"nou práci na hranicích. (í-
kalo se jim „akcízáci“.

Na vstupech do Prahy bylo b hem t!icá-
tých let vybudováno n kolik desítek budov 
a jednou z nich byla i budova Akcízu v Kun-
raticích Víde&ská "p. 407, vedle nyn jší za-
stávky autobus$ MHD Zelené domky sm -
rem do Kunratic. Jak to tehdy okolo Akcízu 
vypadalo, nám nejlépe p!ibližuje obraz Ja-
romíra Jindry z po"átku padesátých let 20. 
století. Budova Akcízu byla zprovozn na 
koncem "ervence 1934 a krom  pot!ebné-
ho vnit!ního vybavení m la p!ed vchodem 
i mostní váhu. Na obrázku vidíte p!ed bu-
dovou zna"ný prostor, který byl vydlážd n 
žulovými kostkami. Vybírání Potravní dan  
na "á!e komplikovalo ve druhé polovin  t!i-
cátých let rozvoj tramvajové a autobusové 
dopravy v Praze. %asto se kone"né stanice 
MHD musely krýt s Potravní "árou. Potrav-
ní da& na "á!e byla jako zbyte"ná zrušena 
v Protektorátu %echy a Morava 28. kv tna 
1942. Po osvobození již nebyla obnovena. 
Kunratická budova Akcízu p!ešla 14. "er-

vence 1953 z Finan"ní správy na Minister-
stvo národní bezpe"nosti. V "ervnu 1960 
p!edává tehdejší Krajská správa Minister-
stva vnitra objekt MNV (Místní národní 
výbor) Kunratice. V b!eznu 1967 je budova 
rekolaudována na rodinný domek a tak je 
využívána dodnes. (my)

Jaromír Jindra-U Akcízu, tempera.

Krbová římsa z Nového hradu
(foto Adriana Krobová).

Počítačový klub pro zdravotně postižené
U Zeleného ptáka 1158

Praha 4-Kunratice pořádá

PC kurzy
v období od září do prosince 2010.

Přihlášky podejte do konce července 2010.

Kurzy anglického jazyka
Můžete se ještě přihlásit do kurzu

pro mírně pokročilé ve středu od 16, 30 hod.

Počítačová kavárna
internet pro veřejnost, kopírování, skenování, 

vypalování.

Výstava Obrazů Pavla Soukupa
„Cesty“ potrvá do konce září 2010

Otevřeno Po*Pá od 10, 00 do 19, 00.
V srpnu 2010 zavřeno.

Dopravní spojení: speciální bus pro vozíčkáře
č. 1 s přestupy na metro B a C, bus č. 177 z metra C

Chodov i Opatov, zastávka U Kunratického lesa.
tel/fax: 271 913 590

e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz, www.zelenyptak.cz
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Inzerce

ZBAVTE SE BOLESTI KLOUBŮ A PÁTEŘE
Unavuje Vás stálá obava z bolesti? Sedíte strnule bez vůle k pohybu? Léky proti bolesti nejsou 

řešením, neodstraňují příčinu bolesti pouze samotnou bolest a to zdaleka ne dokonale. Tělo si na 
analgetika postupně zvyká a jsou nutné stále větší a nebezpečnější dávky. Rehabilitace v našem 
fakultním zdravotnickém zařízení probíhá pod vedením diplomovaných specialistů, kteří Vám 
šetrným způsobem pomohou ulevit od potíží s pohybovým aparátem. Klasickou rehabilitaci je 

možné doplnit řadou nebolestivých metod. Teplými zábaly z rašeliny, magnetoterapií, světelnou terapií. 
Jsme zdravotnické zařízení vedené zkušenými lékaři a vědci uznávanými na světových fórech. 

Naše služby jsou hrazeny zdravotními pojišt‘ovnami.

Přijd‘te se sami přesvědčit a začněte opět žít plnohodnotným životem bez obav z bolesti!

Zdravotnické zařízení THERAP-TILIA, K Zeleným domkům 26a/1453
tel.: 244 403 351 mobil: 736 623 678

PŘÍMÝ ZÁJEMCE
koupí v Kunraticích pozemek nebo dům.

Rychlé a solidní jednání,
ev. provize za zprostředkování.

e–mail: engil@seznam.cz,

mobil: 602 325 428

Zahradnické práce-údržba zeleně
Kácení a prořezy rizikových stromů prováděné 

i horolezeckou technikou, likvidace pařezů frézováním, 
štěpkování větví, zakládání trávníků a pokládka travních 

koberců, sekání a provzdušňování travnatých ploch, 
stříhání živých plotů, úprava dlouhodobě neudržovaných 
pozemků, sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů, 

návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad.

Eduard Pacák mobil: 605 789 346
www.ZAHRADY-ZELEN.CZ

Zdravý životní styl v každém v ku
www.forbody.cz – email: forbody@centrum.cz – tel.: 773 205 859

 Zlepšení sebep!ijetí
 Úprava kognic (myšlení)
 Zm na a udržení správných

stravovacích a jídelních návyk"
 Regenerace tkání
 Redukce hmotnosti

 Zlepšení kondice

 Lekce cvi#ení s osobním trenérem
 Dialog o zdravé výživ 
 Konzultace s psychoterapeutem

 Rozbor a úprava stávajícího
jídelní#ku

 T lesná analýza (zjišt ní % tuku a
vody v t le, hodnota bazálního
metabolismu, množství minerál" v
kostech, viscerální tuk)

Poj me na sob!
zapracovat

Squash-centrum Kunratice, Krále Václava IV/8 Praha 4

 

 

                   

 

 !" !"#$#%&"

individuální konzultace a poradnu v t hotenství 

individuální pé!i b hem porodu 

zprost"edkování pé!e porodní asistentky b hem porodu doma 

p"edporodní kurzy pro nastávající rodi!e 

lakta!ní poradenství 

#!$%&'%"

Lesní ulice !. 654/15, Praha 4 - Kunratice 

tel:  602 958 396,   241 402 098 

e-mail:  info@pdcap.cz 

www.pdcap.cz 

Kosmetika Pedikúra Depilace Masáže sportovní a rekondiční, 
aromaterapeutická, indická masáž hlavy, medová masáž,

zábaly proti celulitidě

NOVĚ PRODEJ KOSMETIKY
K Zeleným domkům 1435/26aPraha-4, Kunratice

OBJEDNÁVKY Tereza Vojtová
Tel: 605 457 412



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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CHCETE UŠETŘIT...

Plzeňská 130/221, Praha 5 - Motol, tel.: 257 288 118 • Strakonická 25, Praha 5 - Smíchov, tel.: 257 321 221

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY PRÁVĚ TEĎ!
na www.fordamb.cz

Kuga Mondeo Transit

Fiesta Fusion Focus

RODINNÉ CENTRUM 

U VRBIČEK 

WWW.UVRBICEK.CZ

ŠKOLKA, KDE Z DĚTÍ ROSTOU OSOBNOSTI

ČESKO-ANGLICKÉ JESLE 
A ŠKOLKA OD LEDNA 2010 
V PRAZE 4 - KUNRATICÍCH.

Rodinné prostředí ve vile u lesa
se zahradou, krbem a bazénem. 

Jedna třída pro deset dětí od 
18 měsíců, druhá třída pro patnáct 
dětí od 3 let po předškoláky.

V každé třídě jeden česky a jeden 
anglicky mluvící učitel. Montessori 
program vedený zkušenými peda-
gogy. Zájmové kroužky. Bio strava.

PROSTOR, KDE ROSTE CELÁ RODINA

Těhotenská poradna a semináře vedené 

Porodní dům U čápa (www.pdcap.cz).

Program pro děti od narození do 3 let 

podporující rozvoj poznávacích, paměťových 

a jazykových schopností, hrubé i jemné mo-

toriky a sociálních dovedností (třicetiminutová 

intenzivní lekce pro dvě až tři děti s rodičem 

v češtině, angličtině nebo francouzštině).

Kroužky pro starší sourozence i rodiče.

Montessori semináře pro rodiče s dětmi

od narození do 6 let.

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM
  U VRBIČEK

celodenní let-
ní program pro děti od 18 měsíců 
do 10 let.

Týdenní tematické workshopy
(pohyb, divadlo, tanec, výtvarné dílny).

Montessori pomůcky, aktivity na 
zahradě a v lese, plavání, tělocvična

Možnost rezervace místa na jed-
notlivé týdny či dny.

Nabídka připojení k internetu prostřednictvím WIFI sítě
Tarif Rychlost Cena Doporučení pro účely

*Zdarma prvních 12 měsíců, dále poplatek 150 Kč ročně Dále nabízíme montáže a prodej anténí a satelitní techniky pro příjem TV

Free* 64/16 Kbps zdarma* 
nenáročné prohlížení webových stránekStart1 128/32 Kbps 145 Kč/měsíc

Start2 0,5/0,12 Mbps 300 Kč/měsíc uspokojivé prohlížení webových stránek bez omezení služeb

Standard1 1/0,25 Mbps 400 Kč/měsíc základní připojení k internetu pro běžné užívání
Standard2 2/0,5 Mbps 550 Kč/měsíc stendard pro připojení k internetu

Pro4 4/1 Mbps 650 Kč/měsíc 
komfortní připojení k internetu se zvýšenou rychlostíPro6 6/1,5 Mbps 750 Kč/měsíc 
odesílání dat pro náročné uživatelePro8 8/2 Mbps 850 Kč/měsíc

Firma** 1/1 Mbps 900 Kč/měsíc profesionální využití

SERVIS – ELEKTRO – PRAHA, s.r.o.
K Hrnčířům 17 PSČ: 149 00 Praha 4
Tel.: +420 777 136 566; +420 777 752 352
Tel./fax: +420 244 911 659
internet@sepr.cz

Otevírací doba: po–čt 8,00–17,00 hod
pá 8,00–14,30 hod
nebo po domluvě

www.sepr.cz internet
www.serviselektro.cz antény
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Neoznačené obrázky převzaty z volně přístupných zdrojů.
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 XIX. Náklad 3800 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v červnu 2010. Zdarma.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 28.05. – 29.05.2010 ZA MĚSTSKOU ČÁST PRAHA-KUNRATICE

Číslo
strany Název strany

Odevzdané
platné hlasy

Počty platných hlasů dle volebních okrsků
v MČ Praha-Kunratice

celkem  v % 1010 1011 1012 1013 1014 1015

1 OBČANÉ.CZ 8 0,20 0 1 0 4 0 3

4 Věci veřejné 344 8,74 69 79 66 38 54 38

5 Konzervativní strana 0 0,00 0 0 0 0 0 0

6 Komunistická str. Čech a Moravy 186 4,72 44 49 43 10 18 22

7 Koruna Česká (monarch. strana) 5 0,12 1 3 0 1 0 0

8 Česká strana národně sociální 0 0,00 0 0 0 0 0 0

9 Česká str. sociálně demokrat. 418 10,62 106 74 84 31 73 50

13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 101 2,56 29 13 12 13 13 21

14 STOP 2 0,05 1 0 0 1 0 0

15 TOP 09 1307 33,23 255 284 181 255 173 159

16 EVROPSKÝ STŘED 4 0,10 1 1 0 1 1 0

17 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 86 2,18 22 20 12 8 18 6

18 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 10 0,25 4 2 0 0 3 1

20 Strana zelených 150 3,81 26 22 18 33 31 20

21 Suverenita-blok J. Bobošíkové 74 1,88 15 9 23 6 14 7

22 Humanistická strana 4 0,10 1 1 1 0 0 1

23 Česká pirátská strana 22 0,55 3 4 2 3 7 3

24 Dělnic. str. sociální spravedl. 29 0,73 4 9 4 0 8 4

25 Strana svobodných občanů 41 1,04 2 7 11 10 5 6

26 Občanská demokratická strana 1141 29,01 212 220 205 243 159 102

27 Klíčové hnutí 1 0,02 1 0 0 0 0 0

Počet odevzdaných platných hlasů 3933 796 798 662 657 577 443

Počet opráv. voličů 5417 1090 1143 900 868 785 631

Účast v % (pouze započtené platné hlasy) 72,63 73,03 69,82 73,56 75,69 73,50 70,21

Kanalizační přípojky
(revizní šachta, přepojení, zemní práce, doklady) od 25000 Kč

Zemní a stavební práce, základy objektů, izolované jímky, 
bazény, izolace spodní části staveb, sanační omítky,

zateplovací systémy, fasádní nátěry.

Baugips, spol.s.r.o.
K Zeleným domkům 520/1, Praha 4–Kunratice

tel: 244 912 214, 244 911 036, mobil: 603 852 432

Rekonstrukce staveb, bytů, výměna oken a dveří, podlahy
betonové, laminátové i dřevěné, obklady, dlažby, malby, nátěry.



Zdravotnictví v Kunraticích-dotazník

Vážení občané Kunratic,

v poslední době se množí na naší radnici vaše dotazy ohledně budouc-
nosti kunratického zdravotnictví, především v centrální části Kunratic. 
V současné době jsou zde dvě zdravotní střediska. Obě jsou nevhodně 
umístěna v odlehlých částech starých Kunratic. 

Zdravotní středisko ve Velenické ulici je v našem vlastnictví. Se stávající 
paní doktorkou byla dohodou ukončena nájemní smlouva ke 30. 11. 2010 
a byl vyvěšen záměr na nový pronájem ordinace praktického lékaře. Objekt 
zdravotního střediska v ulici K Zeleným domkům patří poliklinice Spořilov. 
Jeho vlastníci pronajali polovinu objektu mateřské škole Zeměkoule. Nyní 
zemřela paní zubařka MUDr. Wankeová a vedení polikliniky Spořilov nám 
oznámilo, že při stávajícím nedostatku zubařů již zde neobsadí místo zu-
baře, ale uvažují rozšířit mateřskou školu Zeměkoule do prostor stávající 
zubní ordinace. Tato situace nás nutí zabývat se myšlenkou zřízení nové-
ho zdravotního střediska, dobře dostupného veřejnou dopravou, které by 
poskytovalo komplexnější péči, tj. pediatra, dospělého praktického lékaře, 
stomatologa, případně gynekologa a lékárnu. 

Jsme si vědomi, že v současné době je obrovský nedostatek téměř všech 
požadovaných odborníků, ale domníváme se, že pokud bychom zřídili tzv. 
„lékařský dům“, kde budou všichni tito lékaři pracovat v jednom objektu, 
bude pak služba v takovém zařízení pro lékaře atraktivnější pro velkou 
koncentraci pacientů.

Než zahájíme jakékoliv kroky, včetně jednání s vedením polikliniky Spo-
řilov o budoucnosti objektu zdravotního střediska v ulici K Zeleným dom-
kům, byli bychom rádi, kdybyste se k takovému záměru vyjádřili. Proto 
jsme si dovolili připravit malou anketu, která je přílohou tohoto vydání Kun-
ratického zpravodaje. Prosíme vás o její anonymní vyplnění a doručení do 
podatelny kunratické radnice (ÚMČ Praha-Kunratice, K Libuši 7, 148 00 
Praha 4-Kunratice), případně zasláním elektronickou poštou na adresu 
alincova@praha-kunratice.cz). Tento dotazník naleznete též na interneto-
vých stránkách naší radnice na www.praha-kunratice.cz.

 Ing. Lenka Alinčová, zástupce starostky
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(Odpov di ozna!te kroužkem)

Jste muž
 žena

Váš věk 18-25
 25-35
 35-45
 45-50
 50-60
 60-70
 70 a více

Bydlíte v Kunraticích

 více než 20 let
 11-20 let
 6-10 let
 3-5 let
 0-2 roky

Máte v Kunraticích zajištěnou lékařskou péči 

v oboru pediatrie (dětský lékař)

 ano
 ne
 nepotřebuji (nemáme děti)

praktický lékař pro dospělé

ano 
ne
 

gynekologie ano
 ne
stomatologie ano
 ne

Pokud nemáte péči těchto oborů v Kun-

raticích, v případě zřízení „lékařského 

domu“ v Kunraticích byste využili násle-

dující obory  gynekolog
 pediatr
 praktický lékař pro dospělé
 stomatolog

V jakou denní dobu nejčastěji navštěvujete 

vaše lékařské ordinace? Můžete uvést i čas.

dopoledne

gynekolog
pediatr

praktický lékař pro dospělé
stomatolog
odpoledne

gynekolog
pediatr

praktický lékař pro dospělé
stomatolog

 
V jakou denní dobu byste optimálně chtěli 

navštěvovat vaše lékařské ordinace? (připiš-

te dopoledne nebo odpoledne)

gynekolog
pediatr

praktický lékař pro dospělé
stomatolog

Máte zájem hlavně o péči hrazenou z veřej-
ného zdravotního pojištění, nebo byste uví-
tali i nadstandardní péči, na kterou byste si 
připláceli v hotovosti? Vysvětlivka: příplat-
kem se nemyslí regulační poplatky (např. 
v ordinacích 30 Kč, v nemocnici za den hos-
pitalizace 60 Kč). 

Preferuji pouze péči na pojišťovnu

gynekolog
pediatr

praktický lékař pro dospělé
stomatolog

Uvítám možnost nadstandardní péče

gynekolog
pediatr

praktický lékař pro dospělé
stomatolog

 
Co považuji za nadstandard? Prosím uveďte 

vlastní představy.

gynekolog
pediatr

praktický lékař pro dospělé
stomatolog

Vaše další komentáře, názory
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