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SK Slovan Kunratice postoupil do soutěže Přebor Praha, poprvé od založení roku 1924 (foto P. Hilmarová).
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Vá�ení 7tenáUi,

v úvodu dne�-
ního pUíspEvku 
navá!i na sv]j mi-
nulý 7lánek, kde 
jsem informovala 
o tom, !e probíhá 
výbErové Uízení 
na referenta úUadu 
M6 pro oblast dopravy a in!enýrských 
sítí. Dnes vám ji! mohu sdElit jeho jméno. 
Jmenuje se Jan Bene� a jeho slu!ební tel. 
7íslo je 607 978 236 nebo 244 102 217. 
M]!ete se tedy na nEj obracet s problémy 
týkajícími se komunikací, dopravy, MHD 
a dále s problémy in!enýrských sítí, které 
Ue�í spole7nE s ing. Dole!alem.

Polyfunkční dům

ZUejmE nejvíce rozruchu bEhem první 
7ásti prázdnin vyvolalo oznámení sta-
vebního úUadu týkající se pokra7ování 
územního Uízení ve vEci zmEny územ-
ního rozhodnutí na stavbu na pozemku 
naproti 7erpací stanici pohonných hmot 
Agip pUi VídeOské ulici. Podle územního 
rozhodnutí vydaného v r. 1997 mEla na 
uvedeném pozemku stát ob7anská vy-
bavenost, objekt zhruba o velikosti 20 x 
40 x 10 m. Ale ji! koncem roku 2005 se 
ozval investor, který chtEl zmEnit územní 
rozhodnutí pro zámEr Senior park, so-
ciální a zdravotnické zaUízení pro dlou-
hodobE nemocné + zdravotnE kondi7ní 
zaUízení s veUejnE pUístupným bazénem 
a wellnes procedurami pro celkem 75"95 
senior]. Na tento zámEr se mu podaUilo 
získat od Magistrátu hl. m. Prahy navý-
�ení kódu zastavEnosti pozemku, a to 
i pUes negativní stanovisko M6 Kunrati-
ce a obyvatel z okolí. Nesouhlasné stano-
visko M6 i obyvatel k novému zámEru 
bylo zd]vodnEno nadmErnou hmotností 
plánované stavby. MElo se jednat o tUi 
objekty velikosti cca 40 x 13 x 12"15m. 
6asem do�lo k dal�í zmEnE zámEru i in-
vestora, pUi7em! tento zámEr trvá a! do-
posud a právE jeho se týkalo vý�e uve-
dené oznámení. Tento zámEr se jmenuje 
Polyfunk7ní d]m a jedná se o 36 byto-
vých jednotek 1+kk a! 3+1, 24 ateliér] 
a cca 500m² nebytových prostor, slu!eb. 
HmotovE se tento zámEr pUíli� neli�í od 
Senior parku, do�lo pouze k ur7ité drob-
né úpravE hmot objekt] tím, !e jsou mír-
nE 7lenitEj�í. M6 Kunratice i mnoho kun-

ratických ob7an] podepsaných pod peticí 
proti umístEní polyfunk7ního domu za-
stávají názor, !e jedná-li se o nový zámEr, 
stanovisko magistrátu k mo!né zastavE-
nosti pozemku vydané pro Senior park 
pro nový zámEr neplatí a je tUeba mo!nou 
zastavEnost pozemku znovu projednat. 
V sou7asné dobE je situace taková, !e 
M6 i ob7ané podepsaní pod peticí podali 
v rámci územního Uízení námitky a M6 
navíc po!ádala magistrát o pUehodnoce-
ní stanoviska a stavební úUad o pUeru�ení 
Uízení do doby projednání této !ádosti. 
V územním Uízení se velmi anga!ovalo 
ob7anské sdru!ení Pro Kunratice, které 
nespokojené ob7any za�títilo. Spolupra-
covali ale i 7lenové ob7anského sdru!e-
ní Za lep�í Kunratice a Ob7ané usilující 
o Ue�ení dopravního zatí!ení VídeOské.

Změny Územního plánu 

Dal�í d]le!itou událostí, která se v let-
ních mEsících odehrála, bylo zahájení 
nové vlny celomEstsky významných zmEn 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy. Bylo tak rozhodnuto s ohledem na 
mo!nost prodlou!ení projednávání kon-
ceptu i následného návrhu nového Územ-
ního plánu hl. m. Prahy, pUi7em! se jedná 
výhradnE o zmEny, které mají celomEstský 
význam. M6 Praha-Kunratice na základE 
projednání v místním zastupitelstvu uplat-
nila v uvedené vlnE dva návrhy. Jeden se 
týká zahrnutí 7ásti obchvatu Kunratic do 
stávajícího územního plánu (zbývající 7ást 
tam ji! obsa!ena je) a druhá se týká vod-
ních ploch. M6 navrhla, aby na vodních 
plochách v Praze, tedy rybnících, bylo po-
voleno pouze umís[ování plovoucích ob-
jekt] o maximální velikosti 2 x 5m. Tento 
návrh byl iniciován v souvislosti s jedná-
ními s novými majiteli rybníku #eberák, 
kteUí dle zatím velmi kusých informací 
chtEjí na tomto rybníku umístit cca 20 
plovoucích objekt], jakýchsi domk] pro 
bydlení nebo rekreaci o velikosti zhruba 
300m². M6 na základE tEchto hrubých 
informací není zatím pUesvEd7ena, !e by 
tento zámEr byl pro Kunratice pUínosem. 
V návaznosti na první návrh zaslala M6 
dopis námEstkovi primátora Hl. m. Prahy 
panu Josefu Noskovi se !ádostí o iniciová-
ní zpracování studie proveditelnosti kunra-
tického obchvatu. Bude se jednat o velmi 
komplikovanou stavbu zejména z hledis-
ka majetkoprávních vztah] a po!adovaná 
studie by velmi pUispEla ke zjednodu�ení 
následující projektové dokumentace.

Změna v MHD

V minulém 7ísle KZ jsem informovala, 
!e se chystá zmEna trasy autobusu 7. 293 
tak, !e 7ást trasy povede místo po Kun-
ratické spojce ulicí K Verneráku. Dojde 
tak ke zkrácení trasy a k jejímu lep�ímu 
vytí!ení. Zcela po právu se mi ozvali lidé, 
kteUí v této ulici bydlí a obávají se navý-

�ení dopravní zátE!e, která je ji! tak zna7-
nE vysoká. Asi jsem mEla svou informaci 
doplnit o to, !e sou7asnE jednáme s odbo-
rem dopravy ÚUadu M6 Praha 4 o osaze-
ní takového dopravního zna7ení, které by 
umo!Oovalo vjezd do ulice K Verneráku 
pouze pro rezidenty, co! by mElo frekven-
ci dopravy v uvedené ulici výraznE sní!it. 

Další akce v letošním roce

Do konce roku by mElo dojít k posílení 
jímací soustavy (hromosvodu) na budo-
vách Z#, k novému pUipojení in!enýrských 
sítí v rekrea7nímu areálu u rybníka #ebe-
rák na mEstskou vodovodní a kanaliza7ní 
sí[ a k napojení areálu na sí[ plynovodní. 
VEUím, !e s posilou na�eho úUadu, o které 
pí�i v úvodu, se nám také kone7nE podaUí 
zrealizovat rekonstrukci dnes vypu�tEného 
jezírka v obytném souboru Flora. Naopak 
pravdEpodobnE z organiza7ních d]vod] 
odlo!íme rekonstrukci slu!ebny mEstské 
policie, pUesto!e máme vyUízené stavební 
povolení. Pokud jde o projekty, budeme 
pokra7ovat v pUípravE projektové doku-
mentace potUebné pro stavební povolení na 
rekonstrukci staré �koly 7p. 57 na zdravotní 
stUedisko a budeme se také zabývat drob-
nými úpravami fotbalové klubovny, které 
si vy!ádala náv�tEva z hygienické stanice. 
Jsme nuceni se za7ít zabývat také dal�ím 
men�ím zkapacitnEním na�í základní i ma-
teUské �koly, proto!e i pUes velké pUístavby 
obou �kol v nedávné dobE se ukazuje stá-
vající kapacita �kol do blízkého budoucna 
jako nedostate7ná. NEkdy uprostUed záUí 
bychom chtEli uspoUádat veUejnou prezen-
taci urbanistické studie Kunratice-jih, která 
byla zpracována jako podkladový materiál 
pro nový územní plán. PUesný termín zatím 
neznáme a prosíme zájemce, aby sledovali 
na�e webové stránky.

 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Slovo starostky

ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7

Telefon 244 102 214,
fax 244 913 900

E-mail: info@praha-kunratice.cz
www.praha-kunratice.cz.
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Zastupitelstvo–Úřad MČ
(Uvádíme pouze vybraná usnesení Zastu-
pitelstva, podrobnEj!í informace na www.
praha-kunratice.cz.)

6. zasedání 27. 6. 2011

Zastupitelstvo schvaluje

l úpravu rozpo7tu, pUesun 598 tis. K7 
z rezerv rozpo7tu na pUíspEvky organiza-
cím 7inným v Kunraticích (v tis. K7):

SK Slovan Kunratice 300

Florbalisté FBC START98 70

OS Rozvoj Zelené údolí  58

O.P.S. RC Dům pro motýlky  50

Junák, stř. Paprsek – Kunratice 20

OS Rehabilitace Hornomlýnská 20

OS Křižovatka 20

MO ZTP Flora 20

OS Adrenalin bez bariér 20

Arcidiecézní centrum Nazaret 10

Římskokatol. farnost Kunratice 10

l úpravu rozpo7tu, zvý!ení neinvesti7ní-
ho pUíspEvku základní !kole o 584 tis. K7 
na výdaje spojené s dokon7ením pUestavby 
budovy !kolní jídelny.

7. zasedání 25. 7. 2011

Zastupitelstvo schvaluje

úpravu rozpo7tu 7. 7, pUesun 403 tis. K7 
z rezerv rozpo7tu na výmEnu stUechy ob-
jektu TJ Sokol Kunratice.

Zastupitelstvo navrhuje 

provedení následující zmEny Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy celo-
mEstského významu:

l zaUadit mezi veUejnE prospE!né stavby 
7ást obchvatu Kunratic severnE od Dobro-
nické ulice dle konceptu nového územního 
plánu,

l doplnit do Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy jako pUípustné funk7ní 
vyu"ití vodních ploch (tj. ostatních vodních 
cest) umístEní plovoucích zaUízení o maxi-
mální velikosti 2 x 5m.  Redakce

Péče o seniory

Osobní asistence nebo pe7ovatelská 
slu"ba? KlidnE obojí. Zatímco pe7ova-
telská slu"ba je 7eskými seniory hojnE 
vyu"ívána, osobní asistence je 7asto spo-
jována spí!e s osobami se zdravotním po-
sti"ením. !Osobní asistence je pUitom ví-
tanou slu"bou právE pro seniory. VEt#ina 
pe7ovatelských slu"eb má stanovenu pra-
covní dobu od rána do odpoledne pEt dní 
v týdnu, osobní asistence je 24 hodin den-
nE, 7 dní v týdnu pUipravena zajistit u"iva-
tel]m pomoc se sebeobsluhou a hygienou, 
jídlem, nákupy i pé7í o domácnost. Vyu"ití 
slu"eb osobní asistence je proto nejlep#í 
mo"ností, jak z]stat co nejdéle v domá-

cím prostUedí bez zvý#ených zdravotních 
a bezpe7nostních rizik,$ vysvEtluje Luká! 
Stárek, vedoucí stUediska osobní asistence 
ob7anského sdru"ení Hewer. V objedna-
ných hodinách vykonává osobní asistent 
pUesnE to, co si u"ivatel pUeje. M]"e po-
máhat, obstarávat, doprovázet, nebo jen 
dElat spole7nost a #bezpe7ností dohled$. 
U"ivatel slu"by osobní asistence si m]"e 
být jist, "e k nEmu bude docházet stejný 
asistent, pUípadnE se u nEho bude stUídat 
dvojice asistent] a kdykoliv bude potUe-
bovat, m]"e po"ádat o jejich výmEnu za 
nEkoho jiného. !V moderní spole7nosti 
7asto neplatí dUívEj#í role a funkce rodiny, 
proto musí být doplnEny jinými nástroji. 
Umo"nit v#em, kteUí to potUebují, z]stat 
doma a zároveO pé7í nepUetE"ovat rodinné 
pUíslu#níky, to je úkolem jak osobní asis-
tence, tak pe7ovatelské slu"by. Osobní asi-
stence v#ak poskytuje pomoc nepUetr"itE 
i bEhem víkend] a svátk].$ Slu"ba osobní 
asistence je v Praze dostupná napUíklad na 
telefonním 7ísle 274 781 341. Více infor-
mací najdete na www.pecovatel.cz.

 Eli#ka Patzelová

Stěhování ÚMČ Praha 4

ÚUad mEstské 7ásti Praha 4 opou!tí stísnE-
né a pro ob7any ned]stojné prostory v Tá-
borské ulici v Nuslích a od 1. záUí zahajuje 
7innost v novém dostupnEj!ím a komfort-
nEj!ím sídle u stanice metra BudEjovická. 
Informace o zmEnách pracovi![ jsou pr]-
bE"nE zveUejOovány. Sledujte proto inter-
netové stránky www.praha4.cz. Pracovi!tE 
ÚM6 Praha 4 umístEná v budovE kunratic-
ké radnice k Libu!i 7 z]stávají beze zmEn. 
OddElení ob7anských pr]kaz] a cestovních 
doklad] z]stávají i nadále na adrese Jílov-
ská 1148/14, Praha 4.  Redakce

Nové zastávky na znamení

Od 1. 7ervence dochází k dal!ímu roz-
!íUení po7tu autobusových zastávek #na 
znamení$. Na linkách s podílem zastávek 
#na znamení$ do!lo ke zkrácení jízdních 
dob a k nezanedbatelné úspoUe pohonných 
hmot vyvolané plynulej!í jízdou autobus]. 
V katastru Kunratic se novE stávají zastáv-
kami na znamení zastávky U Kunratického 
lesa a U TUí svatých. Na zastávce na zna-
mení není nutné na pUijí"dEjící autobus má-
vat, pUi vystupování je ale nutné upozornit 
Uidi7e stisknutím pUíslu!ného tla7ítka. JistE 
jste si v!imli i r]zných barev jízdních Uád]. 
Pravidelné jízdní Uády jsou bílé, prázdnino-
vé zelené a výlukové "luté.  Ropid

Nepořádní majitelé psů

K 31. 7ervenci 2011 stále nemá zaplacen 
poplatek 180 majitel] ps] v celkové hod-
notE 70 tis. K7. Co" je zna7ná mezera v pUí-
jmech M6 Praha Kunratice. UpozorOujeme 
majitelé ps], kteUí dosud nezaplatili popla-
tek, "e jim bude vymEUen platebním výmE-
rem. ÚM6 má mo"nost tento v7as neza-

placený poplatek zvý!it a" na trojnásobek. 
Poplatek lze platit v hotovosti na ÚUadu 
M6 Praha- Kunratice, I. patro, bankovním 
pUevodem na 7íslo ú7tu 2000690389/0800 
nebo slo"enkou typu A. Informace o vý!i 
poplatku, variabilním symbolu nebo slo-
"enku obdr"íte na ÚM6 Praha-Kunratice 
K Libu!i 7, telefonicky 244 102 215 nebo 
na e-mailové adrese: krejcova@praha-kun-
ratice.cz. Nem]"eme si ale odpustit jednu 
poznámku. Seznam neplati7], mimocho-
dem velmi zajímavý, se bohu"el zveUejnit 
nesmí. Jsou tam ale nEkteUí spoluob7ané, 
kteUí se vyzna7ují velkou kriti7ností k práci 
jiných. %e by zahájili svá spravedlivá ta"e-
ní pro dobro druhých u sebe? Redakce

Kompostejnery
i pro větší domy

Bioodpad tvoUí více jak 40 & z celkového 
odpadu domácností, a tak se v posledních 
letech v Praze rychle rozvíjí nová slu"ba, 
sbEr bioodpadu. V Kunraticích se usku-
te7nil první svoz od 51 zájemc] 2. kvEtna 
2009. V sou7asnosti se svá"í obsah ze 118 
kompostejner], hnEdých plastových nádob 
o objemu 120 nebo 240 litr], ka"dou sudou 
stUedu. Jedná se prozatím o sezónní svoz od 
majitel] zahrad a rodinných domk] v ob-
dobí od 1. dubna do 30. listopadu. Organi-
zátor svozu bioodpadu, Pra"ské slu"by, na-
bízí od leto!ního roku novinku. Celoro7ní 
svoz bioodpadu také pro obyvatele dom] 
s více byty v kunratických obytných soubo-
rech Flora a Zelené údolí, kde lze bioodpad 
tUídit celoro7nE. Správci dom] nebo Sdru-
"ení vlastník] mohou slu"bu objednat pro 
majitele v!ech byt]. Tedy zvolí stejný po-
stup jako u jiných druh] odpad]. Bioodpad 
je pak pravidelnE svá"en do kompostárny. 
Z organické nesourodé hmoty zde díky "i-
vým organism]m, jako jsou houby, Uasy, 
kvasinky, 7ervi a mnoho dal!ích drobných 
"ivo7ich] vznikne homogenní kompost. 
Vyu"ívaný napUíklad pro pra"skou zeleO. 
Dobré zacházení s bioodpadem omezí vý-
skyt hlodavc], jako jsou potkani, hrabo!i 
a dal!í nezvaní hosté obytných prostor. Po-
drobné informace najdete na adrese www.
psas.cz/bio. Pra"ské slu"by

Čistá energie Praha 2011

Program 6istá energie Praha probíhá od 
roku 1994. Cílem poskytovaných dotací je 
motiva7ní p]sobení na zmEnu topných sys-
tém] ve prospEch u!lechtilých paliv nebo 
k vyu"ití obnovitelných zdroj] energie. Do-
tace se vztahuje napUíklad na náhradu nee-
kologického topného systému ve prospEch 
u!lechtilých paliv, tepelných 7erpadel, ohUe-
vu teplé u"itkové vody solárními kolektory, 
nebo fotovoltaických 7lánk]. Realizací pra-
videl programu 6istá energie Praha pro rok 
2011 je povEUen Odbor ochrany prostUedí 
Magistrátu hl. m. Prahy. Podrobnosti jsou 
k dispozici na www.envis.praha-mesto.cz 
v sekci Energetika a %P. Redakce
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Vá�ená paní starostko, po pUe7te-
ní 7lánku v posledním Kunratickém zpra-
vodaji 3/2011 o rekonstrukci staré !koly 
7p. 57 na zdravotní stUedisko Vám musím 
sdElit sv]j názor. 

A sice " je dobUe, paní starostko, #e 
jste se odhodlala k takovémuto kroku, 
proto#e takovéto zaUízení mnozí ob7ané 
v Kunraticích, a zejména ti v d]chodo-
vém vEku, velmi ocení a vUele pUivítají. 
Ale nejsem pUesvEd7ena, #e umístEní 
zdravotního stUediska bude nejlep!í ve 
staré !kole za podmínky tak nákladné re-
konstrukce. Odhadem za 30 milion] K7 
a za situace, #e je obec nemá k dispozici, 
jak je v 7lánku uvedeno. A to v dobE, kdy 
obecnE úspornost je uvádEna jako cíl na 
prvním místE. 

UpUímnE se domnívám, #e za pUedpo-
kladu takových okolností bude daleko 
prospE!nEj!í vybudovat zdravotní stUe-
disko jako novostavbu a to tUeba v mís-
tE za novou radnicí s hlavním vstupem 
z ulice Je!tEdská. Proto#e si myslím, #e 
v tomto místE nebude takový problém 
s nákladným zp]sobem Ue!ení bezbarié-
rového pUístupu a provozu jako je tomu 
ve staré !kole. A nakonec ani s parková-
ním, jeho# Ue!ení u kunratické staré !koly 
vedle Ohrady nebude nijak jednoduché, 
ani# by nemuselo být pUijato tak vycize-
lované $dopravní kouzelnictví% jaké bylo 
a je pUedvedeno v podobE parkovi!tE na 
námEstí u pomníku TGM. Té# budovat 
rezervu pro druhou lékárnu je v Kunra-
ticích ur7itE nadbyte7né. Zvlá!tE v tom-
to místE, jestli#e hned vedle za rohem je 
dne!ní dobUe zavedená lékárna paní ma-
gistry Pr]!ové. Atd.

Vá#ená paní starostko, berte toto mé 
sdElení jako jeden z návrh] do veUejné 

diskuse, která by mEla k umístEní zdra-
votního stUediska v Kunraticích ka#do-
pádnE probEhnout s tím, #e závEry z této 
diskuse snad potvrdí jiné Ue!ení. TUeba 
jen úpravou a stUízlivým roz!íUením za-
Uízení v domku na rohu ulice Velenické 
a Sobolákovy, který u# byl pUed nedáv-
nem k zdravotnickým ú7el] rekonstru-
ován. Tedy jiné Ue!ení, ne# je likvidace 
pUestavbou památné budovy staré !ko-
ly, i kdy# ve veUejném zájmu a s dobrým 
úmyslem. 

Vá#ená paní starostko, to je v!e, co po-
va#uji za dobré Vám sdElit, tak#e se jen 
tE!ím s o7ekáváním výsledku na zveUej-
nEní mé varianty jako pUíspEvku a výzvy 
k veUejné diskusi ohlednE umístEní zdra-
votního stUediska v Kunraticích v pUí!tím 
7ísle Kunratického zpravodaje.

 KvEta Faß íková

Vá�ená paní Faß íková, dEkuji 
Vám za sdElení 
Va!eho názoru na 
rekonstrukci bu-
dovy staré !koly 
7p. 57 u rybníka 
Ohrada na zdra-
votnické zaUízení. 
Jenom lituji, #e 
jste sv]j názor 
sdElila a# p]l 
roku poté, co v Kunratickém zpra-
vodaji bylo zveUejnEno Programové 
prohlá!ení Zastupitelstva MEstské 
7ásti Praha-Kunratice na volební ob-
dobí let 2010"2014 a v dobE, kdy ji# 
máme zpracovanou objemovou studii 
na rekonstrukci 7p. 57 a vybranou 
projek7ní kanceláU na zpracování pro-
jektu ke stavebnímu povolení. Sou7ástí 
Programového prohlá!ení byla rekon-
strukce objektu 7p. 57 na zdravotnické 
zaUízení.

Ve svém pUíspEvku navrhujete mo#-
nost dostavby zrekonstruovaného 
zdravotnického zaUízení ve Velenické 
ulici 7p. 147, tj. objekt ordinace stá-
vajícího praktického lékaUe. I o této 
variantE jsme uva#ovali, ale pUede-

v!ím kv]li zna7né vzdálenosti objek-
tu od MHD a malého prostoru pro 
vybudování parkovacích stání jsme ji 
zavrhli. Jenom pro pUesnost: Jedná 
se o objekt bývalé obecní pastou!ky. 
V 90. letech pro!el pouze men!ími 
stavebními úpravami. Pro jeho dal!í 
dlouhodobé vyu#ití by bylo nutné jej 
nákladnE zrekonstruovat nebo mo#ná 
dokonce i  celý zbourat, proto#e je ve 
velice !patném stavebnE-technickém 
stavu a málo kapacitní, a postavit ob-
jekt zcela nový.

Dal!ím Va!ím návrhem je umístEní 
zdravotnického zaUízení na volném 
pozemku za radnicí. I o této variantE 
jsme uva#ovali. Ale na!ím cílem není 
zastavEt v!echna volná prostranství 
v Kunraticích, ale efektivnE vyu#ít 
stávající objekty v na!em vlastnictví. 
RovnE# vzdálenost od MHD a stí#nos-
ti obyvatel dom] v ulici Je!tEdská na 
zvý!ený automobilový provoz z d]vodu 
umístEní po!ty v zadním traktu radnice 
byly jedním z d]vod], pro7 jsme o této 
variantE pUestali uva#ovat. 

Budovu staré !koly u rybníka Ohra-
da v pUí!tím roce vyklidí gymnázium 
Altis a hledali jsme pro ni vyu#ití. 
Vzhledem k tomu, #e je zcela vybyd-
lená, je potUeba v ní provést totální 
rekonstrukci. Její cena by byla pUibli#-
nE stejnE vysoká pro jakýkoliv zp]sob 
vyu#ití. Víme, #e aktuálnE potUebujeme 
zajistit prostory pro nové tUídy Základ-
ní !koly Kunratice (Z&) a pro zdravot-
nictví. Pro potUeby základní !koly je 
objekt staré !koly naprosto nevhodný, 
co# nám potvrdil i sám její Ueditel Ing. 
Beran. Ideální je, kdy# základní !kola 
funguje v rámci jednoho areálu.

Pro variantu umístEní zdravotnic-
kého zaUízení do 7p. 57 hovoUí jak 
nejlep!í dostupnost MHD ze v!ech 
mo#ných variant, tak i volné prostory 
pod bývalou trafostanicí vhodné na 
výstavbu dostate7ného po7tu kolmých 
parkovacích stání pro jeho potUebu.

 Ing. Lenka Alin7ová,
 zástupce starostky

PodEkování za blahopUání k vý-
znamnému #ivotnímu jubileu zasílají 
paní Marcela Gollová, Jana Kasá-
ková, Anna Koblí#ková, Milu!e Ko-
houtová, Ludmila KováUová, Zdenka 
Palasová, Jana Skrip7enková, Marie 
'ibUidová a pánové JiUí Feiler a Jan 
Koblic. Redakce

Sport

Valná hromada fotbalistů

V nedEli 7. srpna se uskute7nila valná 
hromada fotbalového klubu SK Slovan 
Kunratice, o. s. (ob7anské sdru!ení), kte-
ré jsme se zú7astnili jako hosté s paní sta-
rostkou a pUedsedou komise pro "kolství, 
kulturu a sport Ivanem Hý!ou. PUítomní 
7lenové nejprve zmEnili Stanovy OS ve 
smyslu roz"íUení po7tu 7len] Výkonného 
výboru z pEti na sedm. V následné vol-
bE bylo do Výkonného výboru zvoleno 
"est 7len]. Petr Zána, Václav 6umpelík, 

ZdenEk Vi"inka, Michal Hrá"ek, Stani-
slav Tezá7 a JiUí Kratochvíl. Sedmý 7len 
výkonného výboru bude volen na pUí"tí 
valné hromadE. Následovala volba 7len] 
Revizní komise. K Tiborovi Puhovi byli 
dovoleni Vladimír Horký a Franti"ek 
Pech. D]le!itým bodem programu bylo 
schválení rozpo7tu na sezonu 2011/2012. 
Ten byl sestaven jako vyrovnaný s malou 
rezervou pro nepUedvídatelné události. 
Na závEr se projednal plán 7innosti, kte-
rý mimo maximální úsilí o herní úspEchy, 
stanovil priority pro pUí"tí sezonu. Jedná 

se pUedev"ím o nalezení náhrady za od-
stupujícího sekretáUe Miroslava MOuka, 
zaji"tEní stavebních úprav budovy klu-
bovny podle naUízení hygienické stanice 
a stavbu vE!e u hUi"tE pro kameramana. 
Stavbu vE!e vyvolal postup A mu!stva 
do PUeboru Praha, ve kterém se musí 
v"echna utkání natá7et na kameru a ar-
chivovat. PUejeme SK Slovan Kunratice, 
o. s., "[astnou sezonu 2011/2012 a A tý-
mu mu!] hodnE herních úspEch] v nové 
soutE!i.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky
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Školní rok 2011/12 

Cílem nového �kolního roku v Z� Kunra-
tice je kvalita a jeho znamením Kunratický 
vEtrník. První rok projektu Pomáháme �ko-
lám k úspEchu, podporovaný z prostUedk] 
nadace The Kellner Family Foundation 
ukázal, !e pedagogický rozvoj �koly m]!e 
probíhat zcela jinak a musí být veden k jas-
ným cíl]m. Cesta k prosperitE vy!aduje 
spolupráci v�ech partner] ve vzdElávání, 
která zásadnE ovlivOuje kvalitu vzdElávání. 
A o tu nám jde zejména. Spolupráce v�ech 
partner] ovlivOuje to, zda se dEti budou do 
�koly tE�it a zda �kola bude tím správným 
místem pro u7ení. Je skvElé, !e ve �kolním 
roce 2010/2011 aktivita a zájem rodi7] 
o dEní ve �kole tuto spolupráci obohaco-
vala správným smErem. Mnoho rodi7] po-
mohlo �kole nejen dary, ale zejména svým 
zájmem a zapojením do �kolních akcí 
a aktivit. Novinkou se stali Rodi7ovské 
kavárny se vzdElávacím 7i inspirativním 
obsahem. Rád bych touto cestou podEko-

val vedení OS Patron, které rodi7ovské ak-
tivity zastUe�uje. Proto si jako Ueditel �koly 
cením toho, !e promEnu �koly vnímají jak 
rodi7e, tak zUizovatel M6 Praha Kunratice. 
Za výjime7ného pUispEní jednoho z rodi7] 
vzniká ve venkovním areálu �koly hUi�tE 
plné proléza7ek nejen pro �kolní dru!i-
nu. Díky dal�ím rodi7]m a sponzor]m se 
o prázdninách instalovala jedenáctá inter-
aktivní tabule a v záUí bude dal�í, rozr]stá 
se chovatelské zázemí o akvária, do �koly 
m]!ete dojet na kole, které si bezpe7nE 
ulo!íte do �kolní kolárny. Za námi je také 
rok bez �kolní kuchynE, od záUí bude vaUit 
roz�íUená a modernE vybavená �kolní ku-
chynE. Vybírat se bude nejménE ze dvou 
jídel, bohatého salátového baru a nEkolika 
druh] nápoj]. Paní kuchaUky jistE také ne-
zapomenou na výborné polévky. Pedago-
gický tým �koly je stabilizovaný a zvládl 
v pr]bEhu �kolního roku mnoho práce. Je 
to dobrá parta odpovEdných, zapálených 
a pracovitých lidí. To, 7eho si velice cením, 
je obrovské pracovní nasazení a ochota 

pracovat ka!dý sám na sobE i pro druhé. 
Významná je právE spolupráce pedagog]. 
V�ichni se neustále u7íme a u7ení je pro-
ces. V posledních dnech letních prázdnin 
jsme spole7nE dokon7ovali Projekt pe-
dagogického rozvoje �koly do roku 2014 
a plánovali �kolní rok. Ka!dý z pedagog] 
si bude pro nový �kolní rok sestavovat sv]j 
plán osobního rozvoje.

PUedev�ím ale myslíme na na�e !áky, pro 
které je pUipraven bohatý program. V�e se 
dEti dozví od tUídních u7itel], paní vycho-
vatelek ve �kolní dru!inE a �kolním klubu, 
vedoucích zájmových krou!k] a trenér] 
sportovních aktivit. Podrobné informace 
naleznou v�ichni ve �kolním bulletinu pro 
�kolní rok 2011/2012 a na www.zskunrati-
ce.cz. O aktivitách �koly budeme pr]bE!nE 
informovat i v Kunratickém zpravodaji. 
V�em rodi7]m a vedení radnice M6 Praha-
Kunratice dEkujeme za pomoc a podporu. 
"Holky a kluci, jdeme na to# Dobrý �kolní 
rok 2011/2012.$

 Ing. Vít Beran, Ueditel !koly

Životní prostředí

Mapa Kunratic s připravovanou turistickou trasou.
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Turistické značení
v Kunraticích

6eská republika se m]!e pochlubit jed-
nou z nejlep"ích sítí zna7ených turistických 
cest. V"ichni známe z r]zných výlet] nebo 
dovolených pE"í trasy zna7ené 7ervenou, 
!lutou, modrou nebo zelenou zna7kou. 
NEkteré z celkového po7tu 39816 km pE-
"ích tras a 31104 km cyklotras procházejí 
i Kunraticemi. Díky 1384 aktivním zna7-
kaU]m pE"ích tras a 336 cyklozna7kaU]m 
Klubu 7eských turist] zalo!eném 11. 7erv-
na 1888. #e je u nás zna7ení jedno z nej-
dokonalej"ích v EvropE, mohu potvrdit 
z vlastních zku"eností po absolvování sto-
vek kilometr] na Svatojakubských cestách 
$panElska a Portugalska. Jak 7asto jsem 
s láskou vzpomínal bEhem ob7asných 
bloudEní na 7eská zna7ení a práci Klubu 
7eských turist]. Celková situace ve zna7e-
ní pE"ích tras v okrajových 7ástech Prahy, 
Kunratice nevyjímaje, velice zaostává za 
ostatními oblastmi 6eské republiky. K na"í 
vlastní "kodE. To se ale v blízké dobE zmE-
ní. Bude obnovena cesti7ka pro pE"í turisti-
ku od m]stku v Úhlavské podél potoka a! 
ke hrázi $eberáku, kde za7íná Kunratický 
potok. Potok je od Dolnomlýnského rybní-
ka a! po vyústEní u Barrandovského mostu 
Pra!any velmi vyu!íván a hý7kán, ale jedna 
z jeho nejhez7ích 7ástí $eberák-MlejOák je 
pro ostudu. Klub 6eských turist] prodlou!í 
!lutou zna7ku od %MlejOáku& podél Kunra-
tického potoka k %Verneráku& a pak podél 
rybníka pod bývalou skálou k m]stku na 
konci Úhlavské. Do tohoto bodu úseku ji! 
vede dnes zna7ená cyklistická trasa A 213 
smEr $eberov. Pak se p]jde podél potoka 
k $eberáku, na za7átek Kunratického poto-
ka. Dále pUejdeme ulici K $eberáku a bude-
me pokra7ovat Li"ovickou do Ba!antnice. 

Projdeme podél dvou památných strom], 
zabo7íme doprava na hlavní cestu v Ba-
!antnici, poté parkem a Gol7ovou ulicí pUes 
Tvrz Kunratice k zastávce autobus] Kunra-
tická "kola u Ohrady. Zde nyní kon7í !lutá 
zna7ka vedoucí od %MlejOáku& spole7nE 
s cyklistickou trasou A 212 smEr Jesenice. 
Znovuo!ivení této romantické 7ásti Kunra-
tic bude jedním ze splnEných bod] voleb-
ního programu kunratického zastupitelstva 
i naplnEní zámEr] nEkolika místních ob-
7anských sdru!ení. Cesta se stane zcela ur-
7itE oblíbenou trasou nejen rodi7] s dEtmi, 
ale i ostatních náv"tEvník] Kunratického 
lesa, kteUí nyní kon7í díky nedostate7nému 
zna7ení u Ohrady a míjejí Kunratice. ZmE-
nu také výraznE pocítí místní podnikatelé 
v pohostinství. Prodlou!ení trasy bude bu-
dováno postupnE. NejdUíve se ozna7í úsek 
Ohrada-park-Ba!antnice-zastávka MHD 

$eberák. Po drobné úpravE lesní cesti7ky 
od $eberáku podél Kunratického potoka 
k m]stku v Úhlavské se trasa napojí na 
úsek shodný s dne"ní cyklostezkou A 213 
a! k nynEj"í odbo7ce na hrázi MlejOáku. To 
je teprve za7átek. Nemáme doposud zna7e-
ní ulice Do Dubin pod Kunratickou spojku 
a mezi poli do Vestce, Hrn7íU a napojení 
na trasy do Pr]honického parku. Dal"í ná-
mEty jsou ale otevUené a ka!dý vá" nápad, 
vá!ení 7tenáUi a turisté z Kunratic, bude ví-
tán. Zvlá"tE od obyvatel obytných soubor] 
Flora a Zelené údolí, kde by mEly být na 
autobusových zastávkách U Kunratického 
lesa a IKEM východiska zna7ených turis-
tických tras.  (my) 

Mlejňák v novém

Léto pomalu kon7í a s ním i úpravy Dol-
nomlýnského rybníka, MlejOáku. Poslední 
opravy v roce 1982 byly provedeny ne-
kvalitnE, a tak pUistoupil Odbor ochrany 
!ivotního prostUedí MHMP k celkové re-
konstrukci rybníka. Zbouraly se oba staré 
pUelivy a postavily nové. U levobUe!ního 
byl mírnE zmEnEn tvar, aby lépe vyhovoval 
pUevádEní velkých vod. Zhlaví pUeliv] je 
opatUeno kamenoUezem tak, jak se to ji! na 
rybnících dElá po staletí. Díky fotograÞ ím 
i umEleckému ztvárnEní si m]!eme porov-
nat prostor u levobUe!ního pUelivu tak, jak 
vypadal pUibli!nE pUed sto, sedmdesáti lety 
a dnes. Dobrým srovnávacím mEUítkem 
jsou zmEny ve velikosti dubu tEsnE u pUe-
livu.

MlejOák se ale v pUí"tím roce pravdEpo-
dobnE do!ívá význa7ného jubilea 600 let. 
Cyril Merhout uvádí ve své knize z roku 
1912 6tení o Novém hradE a Kunraticích, 
!e �roku 1412 provádEny pod hradem 
obranné podniky vodní. Jakub, lama7 ka-
men] musel se pod trestem smrti zavázat, 
!e provede dílo rybni7né, které mElo vypl-
nit celé údolí pod hradem". Jednalo se ji! 
o MlejOák, nebo ne?

Mlejňák s Dolním mlýnem s levobřežním přelivem a dubem přibližně před sto lety 
(foto archiv Lesy hl. m. Prahy).

Mlejňák s dubem ve čtyřicátých letech 20. století na obrazu Jaromíra Jindry.
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Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

18. června
Den Čtyřlístku 

Vra[me se tE jednou k titulní stranE 
minulého Kunratického zpravodaje. Pan 
Jaroslav NEme7ek je zde spole7nE s pUáte-
li 6tyUlístku v !ivotní velikosti a samozUej-
mE s dEtmi, pro které ji! kreslí a pí"e více 
ne! 7tyUicet let. ScénáU Dne 6tyUlístku vy-
cházel z vlastností kreslených postavi7ek. 
6ernobílý kocour My"pulín v 7erveném 
saku a modrých kalhotách je geniální pro-
fesor. Ve své laboratoUi vymý"lí a sesta-
vuje r]zné vynálezy, které 7asto vytáhnou 
kamarády ze "lamastyky. Pro svou bystrou 
mysl je pUirozeným v]dcem 6tyUlístku. 
UvnitU My"pulínovy laboratoUe v parku 
to pod odborným vedením student] z Ma-
sarykovy stUední "koly chemické, d]vEr-
nE známé jako #KUemencárna$, prskalo, 
bouchalo, kouUilo nebo pískalo. Kdo se 
k vEdeckým pokus]m pUipojil, získal cer-
tiÞ kát My"pulínovy chemické laboratoUe. 
Prasátko v zelené ko"ili Bobík je spí"e si-
lák ne! atlet. Rád pracuje s 7inkami a neji-
nak tomu bylo i zde. U7il tedy zájemce 
s tímto náUadím patUi7nE zacházet. Bílá 
fenka FiÞ nka v r]!ovoÞ alových "atech 
s krajkou zastupuje ve 6tyUlístku !enský 
prvek. Nemá ráda nepoUádek, a kdy! po 
sobE ostatní 7lenové 6tyUlístku neuklíze-
jí, doká!e se poUádnE roz7ílit. Stará se 
o domácnost, vaUí, uklízí a za"ívá oble-
7ení. FiÞ n7in jahodový bar nemohl dnes 
dElat nic jiného ne! nabízet od vEhlas-
né kuchaUky sladká pUekvapení z jahod. 
PiO@a, poslední 7len 6tyUlístku, je zajíc 
v 7ervených kalhotách s jednou k"andou. 
Má povahu tichou a bojácnou, ale sv]j 

strach pUekonává a díky dlouhým u"ím 
doká!e vyzvEdEt tajné úmysly nepUátel. 
PiO@]v stra"idelný hrad tady pomáhal bo-
jácnEj"ím pUekonávat strach také. 

Ve stáncích s jahodami jste mohli ochut-
nat 7tyUi odr]dy pEstované v Kunraticích. 
Také se malovalo na keramiku i obli7ej, 
nechybEl D]m pro motýlky se zábavou 
pro nejmen"í i pou7ením pro jejich ma-
minky. Je to k nevíUe, ale koncem roku 
2010 vy"lo ji! 500. 7íslo 6tyUlístku. NEko-
lik titul] se dalo zakoupit i v parku a po-
kud jste mEli Estí a vystáli frontu, pan 
Jaroslav NEme7ek vám do kní!ky napsal 
vEnování a pUipojil kresbu malé hlavi7ky 

nEkterého ze 7tyU hrdin]. Na hlavní louce 
parku se tE"ila zájmu odvá!nEj"ích veliká 
nafukovací ryba. NejdUíve otevUela tlamu, 
do které vlezly dEti po malých sch]dcích. 
Pak je v"echny spolkla, ale v"e dobUe do-
padlo, nebo[ hrdinové vyjeli po skluzavce 
zezadu ven. Díky místním chovatel]m zde 
byli pUítomni i tvorové !iví a 7ím dál tím 
vzácnEj"í. Domácí holubi nebo velký ko-
hout plemene Vla"ka koroptví zvaný obec-
nE #Vla"ák$. Nejmen"í dEti si také mohly 
zarybaUit v bazéncích s umElými rybkami. 
Celý den bylo sice po7así po"mourné, ale 
to dEtem i rodi7]m, pUátel]m PiOdi, Bobí-
ka, FiÞ nky a My"pulína, nevadilo.  (my)

Piňďa s přáteli (foto P. Hilmarová).

Ing. Zeman uvádí ve svých 7láncích 
v Kunratickém zpravodaji dal"í názvy 
rybníka. %ti7í, Dolní, Dolej"í nebo Bar-
t]Ok]v. %ti7í je veden v záznamech z ro-
ku 1602. Majitel Kunratického panství 

Korb z Weidenheimu nechal zase roku 
1816 opravit #strhaný rybník Dolnom-
lýnský$. Rybník procházel obdobím slá-
vy a pustnutí. PUipomeOme si století mi-
nulé. Do konce padesátých let zde byla 

oblíbená restaurace s lodi7kami na rybní-
ku. Naopak televizní poUad z roku 1973 
zaznamenal pouze zarostlé dno bývalého 
rybníka s klikatE se vinoucím Kunratic-
kým potokem. 6eskoslovenská televize 
zde tehdy nato7ila poUad Franti"ka a Pav-
líny Filipovské s here7kou paní Bertou 
Reimanovou (1892&1975) nazvaný Její 
první Þ lm. Paní Reimanová na hrázi 
vzpomínala, jak to tady !ilo roku 1910 
bEhem natá7ení nEmé komedie Josefa 
KUi7enského Jarní sen starého mládence. 
V jednom z nejstar"ích hraných 7eských 
Þ lm] vystupovala v roli lesníkovy neteUe 
Lilly. PUipomeOme si nEkolik technických 
údaj] na"í vodní nádr!e. MlejOák zadr-
!uje vody Kunratického potoka, plocha 
hladiny zabírá 6873 m², objem vody 7iní 
10694 m³ a vý"ka zemní hráze pUibli!nE 
4,3 m. A jak vysokou hráz musel vystavEt 
za krále Václav IV. Jakub lama7 na díle 
rybni7ném, kterého je ná" rybník mo!ná 
poz]statkem? 9 lokt]. Loket pra!ský teh-
dy 7inil 59,376 cm, co! znamená 5,35 m. 
 (my)

Nový kamenný levobřežní přeliv Mlejňáku s dubem, který za sto let
pěkně povyrostl (foto my).



Paní ředitelka MŠ Filipová, 
pan primátor MUDr. Svoboda 
a pan ředitel ZŠ Ing.
Beran stříhají pásku.

Primátorská návštěva

Je bE!ným zvykem, !e kdy! Hl. m. Praha  zainvestuje nEja-
kou významnou stavbu, vy"le na slavnostní pUestUi!ení pásky 
svého zástupce. Ke stUihání pásky v novE zrekonstruované 
"kolní jídelnE, které se konalo v úterý 28. 7ervna, pUijel sám 
pra!ský primátor MUDr. Bohuslav Svoboda. PUipravili jsme 
mu na toto odpoledne ponEkud rozsáhlej"í program. Nejpr-
ve jsme mu ukázali radnici, kde jsme ho seznámili s plánem 
investic na nejbli!"í tUi roky. PatUí sem dostavba Základní 
"koly Kunratice (Z#) a rekonstrukce budovy staré "koly 
u rybníka Ohrada na zdravotnické stUedisko. SdElení pana 
primátora, !e investice do "kolství a zdravotnictví jsou jeho 
prioritou, nás velmi potE"ilo, proto!e zvy"uje na"e "ance na 
získání Þ nan7ní pomoci Hl. m. Prahy na tyto akce.

Po náv"tEvE radnice jsme panu primátorovi ukázali zámek 
a jeho hospodáUské budovy. V krásném slune7ném odpoled-
ni skute7nE vynikl kontrast mezi na"ím zrekonstruovaným 
majetkem (hospodáUské budovy) a zanedbaným majetkem 
státu, pota!mo Národního muzea (samotný zámek). Ji! mno-
ho let usilujeme o pUedání zámecké budovy do na"eho vlast-
nictví, a tak i v tomto pUípadE jsme po!ádali pana primátora 
o sou7innost. Dal"í zastávkou byla budova "kolní jídelny, 
kde v pr]bEhu rekonstrukce byly v 1. poschodí vybudovány 
dvE nové tUídy MateUské "koly Kunratice (M#) s kapacitou 
56 dEtí. Pan primátor s paní Ueditelkou M# Filipovou a Ue-
ditelem Z# Beranem slavnostním pUestUíhnutím pásky zahá-
jili den otevUených dveUí v tomto objektu. Vzhledem k tomu, 
!e stUíhání pásky bylo naplánováno v sou7innosti se Z#, kte-
rá ve stejnou dobu poUádala Zahradní slavnost, byl zájem 
rodi7] o prohlídku stavby skute7nE veliký. Zlatou te7kou za 
náv"tEvou pana primátora v Kunraticích byla jeho náv"tEva 
na vý"e zmínEné Zahradní slavnosti. Nejprve jsme ho pro-
vedli budovou "koly a pak jsme ho ji! pozvali na slavnost. 
Tady nám Z# pomohla udElat dobrý dojem perfektnE zorga-
nizovanou akcí. Davy dEtí a rodi7] hovoUily samy za sebe. 
V"em, kteUí se podíleli na organizaci Zahradní slavnosti, 
patUí vUelé podEkování.

 Ing Lenka Alin7ová, zástupce starostky

Na prohlídce školy.

Kuchyň 
je základ 
vzdělávání.



Na Zahradní slavnost se i přiletělo.

Zahradní slavnost

Poslední 7ervnové úterý se stal venkovní areál Základní !koly Kun-
ratice tradi7nE dEji!tEm Zahradní slavnosti. Konec !kolního roku pUi-
!li oslavit nejen rodi7e, "áci, pedagogové a pUátelé na!í !koly, ale 
i zdej!í obyvatelé, kteUí pUijali pozvání na neformální setkání. 

Odpoledne plné her, atrakcí, sportu, hudby a Uemeslných dílni7ek 
bylo pUipraveno sdru"ením rodi7] Patron a StUediskem volného 7asu 
pUi Z# Kunratice ve spolupráci s místními Uemeslníky, podnikateli, 
obchodními partnery !koly a sponzory.

Náv!tEvníci si mohli od 17 do 22 hodin u"ít dopravní hUi!tE, pál-
kaUský tunel, ch]dy i ß orbal, skákací hrad, trampolínu, prohlédnout 
opravdový vrtulník a supermoderní sanitku a pochutnat si na mnoha 
rozli7ných dobrotách. Od grilovaných klobás a párk] v rohlíku po 
cukrovinky a nápoje v!eho druhu. Pro rodi7e pUed!kolák] byla pUi-
pravena stanovi!tE s aktivitami pro nejmen!í a hlídací koutek. Vedle 
stánk] profesionálních Uemeslník], kde si mohli malí i velcí vyzkou!et 
r]zná Uemesla, byly i dílni7ky v!elijakých dovedností, které zorgani-
zovali rodi7e. PUíjemnou atmosféru umocnilo nádherné letní po7así. 

NejkrásnEj!í vzpomínky budou mít rodi7e na veUejná vystoupení 
svých ratolestí. Ve !kolní aule probEhla dEtská divadelní pUedstavení, 
na centrálním jevi!ti vystoupily s vlastním programem celé tUídy. Svá 
7ísla pUedvedly tane7ní a hudební krou"ky. MimoUádnou událostí byla 
náv!tEva pana primátora Hl. mEsta Prahy, který pUi!el na pódium 
pozdravit kunratické ob7any po slavnostním pUestUi"ení pásky zre-
konstruované budovy !kolní jídelny. 

Vstup do areálu byl volný, ale ú7astníci mohli pUispEt !kole za-
koupením novE zavedené !kolní mEny. Nebo #Kunratického vEtrní-
ku$, který slou"il jako platidlo na atrakcích i u stánk]. MEna bude 
pou"itelná na v!ech dal!ích !kolních akcích, u!etUené vEtrníky si 
dEti schovaly a budou s nimi hospodaUit i v dal!ích letech. Dobrá 
nálada panovala i díky konferenciér]m % "ák]m 6. tUídy, kteUí za 
pomoci jednoho ze svých rodi7] bravurnE organizovali ve!kerou 
zábavu. Pozdní ve7er patUil jazzovému orchestru, absolutním vr-
cholem byl velkolepý ohOostroj odmEnEný nad!eným potleskem. 

Druhý den ráno se !kolní zahrada vyprázdnila. Byl odvezen po-
slední stánek, za ú7asti mEstské policie odstartoval vrtulník. TE!í-
me se na pUí!tí rok, kdy opEt pUijedou atrakce a znovu se sejdeme na 
Zahradní slavnosti Základní !koly Kunratice.  Renáta Linhová

... před podiem.

Na podiu a ...

fota P. Hilmarová
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Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

24. června
Aktivní pohyb s holemi

Kunratické Boroví7ko spole7nE s nava-
zující Zelenou cestou mezi ulicemi Krále 
Václava IV. a TurgenEvova pUivítaly ten-
tokrát jiné ú7astníky ne! bE!ce Velké kun-
ratické o ka!dé druhé listopadové nedEli. 
24. 7ervna uspoUádala MEstská 7ást Praha-
Kunratice spole7nE s IKEM, Kardiocent-
rem, Lesy hl. m. Prahy a Z" Praha-Kunra-
tice první Den pohybu. Na 500 ú7astník] 
7ekal Nordic Walking Tour okruh. Zna-
7ená trasa pUibli!nE 1,5 km dlouhá byla 
svEUena dohledu !ák] Z" Kunratice. 
NechybEl ani doprovodný program. Vel-
ký zájem vzbudila expozice Les] hl. m. 
Prahy s výkladem o !ivotE zvEUe v lese 
doplnEná prohlídkou trofejí vysoké zvEUe. 
DozvEdEli jste se mnohé o sovE pálené, 
symbolu moudrosti, sedící vzne#enE na 
ruce pUedná#ejícího. Ve stánku Policie 6R 
seznamovali odborníci zájemce s tím, jak 
pUedcházet letním nástrahám a pUedvádEli 
ukázky dopravního zna7ení. NechybEla 
ani !ivá hudba a poho#tEní. (my)

6.–9. července
Kinobus 2011

Kinobus zavítal do Tvrze Kunratice ji! 
po7tvrté. Tentokrát za7átkem 7ervence, 
a tak se za7ínalo promítat p]l hodiny po 
tradi7ní deváté ve7erní, nebo[ v tom-
to letním mEsíci jsou dny je#tE pUíjemnE 
dlouhé. Filmoví diváci se opEt dostavi-
li v hojném po7tu a celé hem!ení kolem 
promítání o!ivilo tUi krásné a teplé kun-
ratické ve7ery. Jak se líbilo v Kunraticích 
jednomu z hlavních organizátor] panu 
Janu "tojdlovi? 
 Pojízdné!letní!kino!se!ji"!stává!milou!

tradicí.!Letní!kUi"ování!ulicemi!a!zákou-
tími! poskytuje! ojedinElé! Þ!lmové! zá"it-
ky! v! nev#edních! lokalitách.! Tetelící! se!

vzduch! tropických! letních! dn]! stUídají!
vlahé!noci,!které!jakoby!vyzývaly!k!Þ!lmo-
vému!zá"itku!pod!#irým!nebem.!Kinobus!
pUivá"í! letní! kino! tak,! jak! tomu! bývalo!

dUíve,! ne"!monopol! na! kulturu! biografu!
pUevzaly! bezpohlavní! kolosy! nákupních!
center.!6erstvý! vzduch,! vychlazené! pivo!
a! zvuk! cvr7k]! dokreslili! letní! atmosfé-
ru.! Kunratické! promítání! je! díky! své!
náv#tEvnosti! a! malebnosti! místa! jednou!
z!nejoblíbenEj#ích!zastávek!na!na#í!trase.!
Ve! Tvrzi! jsme! zakotvili! od! 7tvrtka! 6.! do!
soboty! 9.! 7ervence.! Programová! volba!
padla! na!7tyUi! snímky.! Za7alo! se! rodin-
nou! komedii!Marie! PoledOákové! Jak! se!
krotí!krokodýli.!Následoval!úspE#ný!vel-
kosnímek!Tmavomodrý!svEt!Jana!SvErá-
ka!o!osudech!7eských!vále7ných!letc]!ve!
Velké! Británii! a! následném! vystUízlivEní!
v! podobE! tyranie! bol#evického! aparátu.!
Dal#ímu!ve7eru!vládlo!oceOované!kome-
diální!drama!Alice!Nellis!Tajnosti.!ZávE-
re7ný!Román! pro!mu"e,! nato7ený! podle!
scénáUe!a!kni"ního!bestselleru!Michaela!
Viewegha! se! stal! po! právu! nejnav#tíve-
nEj#ím!Þ!lmem,!kdy!osudy! tUí! sourozenc]!
sledovalo!286!divák].!Díky!po7así,!které!
hrálo!Þ!lmovým!nad#enc]m!do!karet,!na-
v#tívilo! letní! kino!727!divák].!Potvrdilo!
se,!"e!v!Kunraticích!Þ!lmová!p#enka!beze-
sporu!poroste.$ (my)

Odstartováno (foto FOTO EMOTION).

Doprovodný program zdarma:

11.00 Detská diskotéka 12.00 Pohádka o Cervené Karkulce 13.00 Detská diskotéka

14.30 Medley 15.00 Detská tombola 15.30 Z pohádky do pohádky

16.00 Kvak a Žblunk 16.30 Detská diskotéka 17.00 Ženská otázka

13.30 Autogramiáda + Krest Cd:
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Kulturní a společenské akce – pozvánka

3. září
Loučení s prázdninami

Areál Tvrz Kunratice vás zve ve spo-
lupráci s kunratickými dobrovolnými 
hasi7i na dEtský den nazvaný Rozlou-
7ení s prázdninami. Akce se bude konat 
v sobotu 3. záUí od 14. hodin a kromE 
hasi7] se pUedstaví i Záchranná brigáda 
kynolog]. 

Hasi7i vám umo!ní prohlídku rozli7-
né hasi7ské a záchranáUské techniky, 
v 15,30 pUedvedou zásah u hoUícího 
vozu. Kynologové se pochlubí ukázka-
mi z výcviku záchranných ps], jako je 
vyhledávání a vy"tEkávání osob, pUeko-
návání pUeká!ek a poslu"nost. V dopro-
vodném programu se bude malovat na 
obli7ej nebo skákat na trampolínE. Ne-
bude samozUejmE chybEt ob7erstvení.
 Avethorn

10. září
Babí léto v parku

Kulturním a sportovním akcím se letos 
v parku daUí, a tak vás m]!eme v sobo-
tu 10. záUí pozvat na dal"í, tentokrát ji! 
podzimní setkání. JistE si pamatujete na 
loOské 18. záUí, kdy byla v rámci poUadu 
Já a pes pUedstavena kniha pohádek pana 
Arno"ta Víta z Flory Pohádky z Kunra-
tického lesa. 

Jedno pondElní dopoledne na jaUe le-
to"ního roku se se"li v pra!ském nahrá-
vacím studiu Svengali na kávu a chle-
bí7ky hlavní pUedstavitelé muzikálu 
DEti Ráje, aby spole7nE zahájili projekt 
nového pohádkového cédé7ka. Jedním 
z d]vod], pro7 nato7it CD s mluvenými 
pohádkami byl fakt, !e nEkteUí z herc] 
jsou sami 7erstvými 7i ji! ostUílenými 
rodi7i. NapUíklad Þ nalistka druhé Uady 
Super Star Mí"a Nosková 7i herec, zpE-

vák a autor samotného muzikálu DEti 
ráje Sagvan ToÞ . 

Své hlasy postavi7kám z Kunratické-
ho lesa prop]j7í Mí"a Nosková, Sagvan 
ToÞ , Luká" Vaculík, BraOo Polák, Bo-
Uek Slezá7ek, Franti"ek Pytloun a dal"í. 
A proto!e je zvykem nové CD pokUtít 
a jedná se o pohádkové postavy kunra-
tické, je pro tento ú7el nejvhodnEj"í zá-
mecký park.

VýtE!ek z prodeje CD bude vEnován 
Nada7nímu fondu Kapka nadEje, kte-
rá souvisí s tE!kou a bytostnE pro!itou 
zku"eností paní Venduly Svobodové. Po 
smrti dcery se paní Svobodová rozhodla 
i nadále podporovat hematologické pra-

covi"tE v motolské nemocnici. V listo-
padu 1999 uspoUádala beneÞ 7ní koncert 
ve Státní opeUe Praha pod názvem Kap-
ka nadEje, z jeho! výtE!ku byl zakoupen 
vysoce specializovaný pUístroj na dia-
gnostiku leukémie. V srpnu 2000 zalo-
!ila nada7ní fond Kapka nadEje, který 
vstoupil do povEdomí "iroké veUejnosti. 
Proto se kUtu CD s pohádkami pro dEti 
zú7astní i sama zakladatelka fondu.

Nebude chybEt ani bohatý doprovod-
ný program, autogramiáda autor], dEt-
ské disko, pohádkový kvíz nebo v parku 
dobUe známý Ale" Bílek s loutkovým 
divadlem Vysmáto a dal"í. Podrobnosti 
se dozvíte z plakát]. (my)

Lesy hl. m. Prahy 

a Ialerke Pasvelma Oarke Drq qxfi

Pq eel% v%fep 6. rq9p‡m qvexXep%eh vx`r9‡eh 
a rX‡rqfqxHfp%eh f‡lep 

rrq fHvk k fqsrHlfi. smwrkpy k lefpqvlkxee.

LESPì 8CTQXéPì
 x Mwpravkemfim lese

3:. Ï 45. ¦ƒX‡ 4233
Xelm% alvƒp Ï ehava Ik¦ela Ï Mwpravkem% les
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70. výročí kunratických
chovatelů

V roce 1941 na ustavující sch]zi 1. 7erv-
na v dnes ji! zru"ené restauraci U #ebk] 
v ulici K Verneráku se rozhodli ob7a-
né Václav Routa, Franti"ek 6elikovský, 
Franti"ek Masopust, Jaroslav Fi"er, Jin-
dUich Procházka, Franti"ek Holzhauser 
a nEkolik dal"ích zalo!it v Kunraticích 
u Prahy místní organizaci Chovatel] drob-
ného hospodáUského zvíUectva. 

Sch]ze se zú7astnilo 17 7len] a 29 hos-
t]. Byl zvolen sedmi7lenný výbor a dva 
revizoUi hospodaUení. PUedsedou se stal 
Franti"ek Masopust. Kunratická organiza-
ce byla pUidElena k SalovcovE $upE, která 
konala sch]ze v hotelu u Pr]honic. Byly 
ustanoveny 7tyUi odbory. KozaUský, králi-
káUský, dr]be!áUský a holubáUský. 

Slo!ení odpovídalo vále7né dobE, kdy 
nedostatek potravin vyvolával nutnost 
vlastního chovu drobného u!itkového zví-
Uectva. Ji! v únoru 1942 byla ustanovena 
komise pro práci s dorostem a pUípravný 
výbor pro poUádání první chovatelské vý-
stavy v Kunraticích, která se konala ve 
dnech 23. a! 25. kvEtna 1942 a podílelo se 
na ní 170 vystavovatel]. Výstava byla ne-
jen chovatelskou propagací, ale v tehdej"í 
vále7né dobE se stala i 7eskou politickou 
událostí. 

Postupným povále7ným zlep"ováním 
zásobování za7al upadat zájem o chov 
koz. NEkolik let po válce byl proto zru-
"en odbor kozaUský. Po r]zných reorga-
nizacích (v roce 1947 byl pUejmenován 
na Jednotu chovatel] drobného hospo-
dáUského zvíUectva pro Zemi moravskou 
a 7eskou a od roku 1970 na 6eský svaz 
chovatel] drobného hospodáUského zví-
Uectva) se stala kunratická základní or-
ganizace sou7ástí Pra!ského sdru!ení. 
V "edesátých letech minulého století 
dodávala místní organizace bezplatnE 

18. září
Pouť ke kapličce

Leto"ní tradi7ní záUijová pou[ ke kap-
li7ce Panny Marie ve ZdimEUicích neda-
leko zdi Pr]honického parku pUipadá na 
nedEli 18. záUí s poutní m"í od 11 hodin.
 Farní rada

24. září
Nordic Walking Tour 2011 
Po prázdninové pUestávce se seriál Nor-

dic Walking Tour 2011 opEt vrací do Kun-
ratic. Tentokrát se koná 24. záUí v Kunra-
tickém lese v areálu restaurace Na tý louce 
zelený. Registrace ú7astník] za7íná ji! od 
9 hod. a v 10,30 v"ichni vyrazí na pochod. 
Trasu dlouhou 4 nebo 8 km ujde ka!dý, na 
místE bude opEt p]j7ovna holí, instruktoUi, 

kteUí vám poradí se správným pohybem, 
nabídka sportovních potUeb, soutE!e pro 
dEti, opékaní vuUt] a spousta lákavých cen 
v tombole. V cenE startovného je drobné 
ob7erstvení na tra[, poukázka na ope7e-
ného buUta s chlebem a hoU7icí. Ka!dé 
startovní 7íslo bude slosováno v bohaté 
tombole. Dal"í podrobné informace podá 
pan Radovan Dou"a 739 086 447 nebo je 
zjistíte na www.praha-sportovni.cz, www.
cknw.cz. Radovan Dou!a

8. října
Podzimní koncert

Podzimní koncert ke Dni senior] se 
tentokrát uskute7ní v kunratické so-
kolovnE v nedEli 8. Uíjna od 16. hodin. 
A kdo na na"em pódiu ve velkém sále 
vystoupí letos?

ZpEva7ky Martha a Tena Elefteria-
du. Pocházejí z rodiny Ueckých emi-
grant], která uprchla kv]li ob7anské 
válce z Tecka a usadila se roku 1950 
v nEkdej"ím 6eskoslovensku. Koncem 
"edesátých let se obE sestry seznamují 
s kytaristou Ale"em Sigmundem ze sku-
piny Vulkán, který zpEva7kám pomáhá 
vytvoUit pevné autorské a muzikantské 
zázemí. 

Jejich úvodní nahrávky pocházejí 
z roku 1968, 1970 vydávají svoji první 
dlouhohrající desku Dál ne! slunce vstá-
vá. Od té doby jsou obE sestry stálicemi 
7eské populární hudby. Martha s Tenou 
významnE obohacují 7eskou hudební 
kulturu zejména svým ji!anským tem-
peramentem a pUirozenou Ueckou men-
talitou. Redakce

Kulturní a společenské akce – pozvánka

Kohout „Vlašák“ kunratických chovatelů na Dnu Čtyřlístku
(foto P. Hilmarová).
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mateUské !kole králi7í maso, holoubata 
a nEkolik desítek vajec. Roku 1984 byl 
ustaven oddíl mladých chovatel] pod ve-
dením Karla BUeziny.

O aktivitE a dobré práci mladých chova-
tel] svEd7í kromE jiného i ú7ast 7tyU míst-
ních mladých chovatel] v celomEstské 
soutE"i, kde dosáhli velmi pEkného ohod-
nocení. Mladý chovatel JindUich Lerch se 
umístil na 7tvrtém místE v celostátní sou-
tE"i. V roce 1984 mEl krou"ek 20 7len] 
s pUedsedou Janem Drá"dilem. Vedoucím 
odboru chovatel] králík] byl JindUich 
Lerch, dr]be"e Jan Drá"dil a exotického 
ptactva Václav Nykl.

Na zahradE restaurace U Bezuch] byl 
5. Uíjna 1985 uveden do provozu výstavní 
pavilon. O rok pozdEji byla vybudována 

klubovna a provozní sklad. V té dobE mEla 
místní organizace 90 7len], z toho 30 mla-
dých chovatel]. Krou"ek mladých cho-
vatel] pUi místní základní organizaci byl 
hodnocen v druhé polovinE osmdesátých 
let jako nejlep!í v Praze. Byl proto povE-
Uen MEstskou odbornou komisí pro práci 
s mláde"í uspoUádáním I. Celopra"ského 
setkání mladých chovatel] u pUíle"itosti 
700. výro7í oslav trvání obce Kunratice 
ve dnech 12.#14. 7ervna 1987. 

Setkání spo7ívalo v zaji!tEní Oblastní 
soutE"e chovatelské dovednosti mladých 
chovatel] ve vEku do 18 let. SoutE"ilo 45 
mladých chovatel] králík], dr]be"e, holu-
b] a u!lechtilých ko7ek. Místní chovatelé 
soutE"ili v chovu králík], kterých vysta-
vovali 146 kus]. 

V nejmlad!í kategorii (11#15 let) zvítE-
zila Karla Nová a JindUich Lerch. Po roce 
1989 se stávají Kunratice 7ím dál tím více 
moderní reziden7ní 7tvrtí a chov dr]be-
"e, holub] nebo králík] se vyskytuje ji" 
pouze v místech, kde je dostatek okolního 
prostoru a nestE"ují si sousedé. Chova-
telé mají pouze jednotlivé kusy r]zných 
"ivo7ich] jako domácí mazlí7ky. Proto si 
va"me vystavovaných domácích zvíUat na 
akci Den kunratických jahod se 6tyUlíst-
kem. Zbývající chovatelé jsou pUedev!ím 
holubáUi. PoUádají pravidelné nedElní trhy 
v restauraci Na Betáni. Chov holub] je 
na vysoké úrovni, co" potvrzují výsled-
ky z celostátních výstav. O tom jste si ale 
mohli pUe7íst v 7ísle 2 leto!ního Kunratic-
kého zpravodaje.  Ing. ZdenEk Zeman

Chovatelé slavili
V sobotu 11. 7ervna se kunrati7tí cho-

vatelé se!li na slavnostním setkání v re-
stauraci $eberák u pUíle"itosti 70. výro7í 
zalo"ení základní chovatelské organizace 
v Kunraticích. PUedseda ZO 6SCH (Zá-
kladní organizace 6eského svazu chova-
tel]) v Kunraticích pUítel Henkl zahájil 
setkání pUivítáním vzácných host]. Za 
M6 Kunratice nás poctili náv!tEvou paní 
starostka Ing. arch. Kabelová, pan Ing. 
Zeman a !éfredaktor Kunratického zpra-
vodaje pan Ing. Mydlar7ík. PUivítal také 
pUedsedy spUátelených základních orga-
nizací HostivaU, Dube7, ModUany a 7lena 
MEV 6SCH Praha pana Sýkoru. Dále pUi-
vítal bývalé a pUítomné 7leny ZO. PUítel 
Henkl zavzpomínal i na na!e pUátele, kteUí 
ji" ode!li do chovatelského nebe. Poté pan 
Ing. Zeman seznámil pUítomné s historií 
kunratických chovatel] od zalo"ení v roce 
1941 pUes vrchol organizace v 80. letech 
minulého století. Tehdy na!i chovatelé 
poUádali dvE výstavy ro7nE a pravidelnou 
Josefovskou zábavu. Na jeho vystoupení 
navázal pUítel Hrubý, který zavzpomínal 
na stEhování nedElních trh] bEhem po-
sledních dvaceti let od jedné kunratické 
restaurace ke druhé.

Do na!í historie také ur7itE patUí Závo-
dy v letech holub]. V roce 2010 se konal 
ji" 25. ro7ník tohoto zajímavého klání. 
Nej7astEji závodili pUátelé Henkl 25krát, 
Jonák 21krát, Hrubý 17krát a pUítelkynE 
Henklová 17krát. Nej7astEj!ím vítEzem se 
stal pUítel Hrubý a to desetkrát. Je zajíma-
vé, "e pUedseda Henkl závodil 25krát, ale 
vyhrál pouze jednou. Za celé období jsme 
uspoUádali celkem 56 závod] v letech ho-
lub] a 15 dálkových let]. Pouze v roce 
1998 se musel opakovat závod holoubat. 
Díky !patnému po7así, de!ti a mlze ne-
dorazil v 7asovém limitu "ádný z 30 ho-
lub]. Zástupce MEV 6SCH pUítel Sýkora 
poté pUedal odznaky za zásluhy o chova-
telství. StUíbrný odznak pUíteli Henklovi 

a Bronzový odznak pUátel]m Hanákovi, 
Vilánkovi a Hrubému. V!ichni pUítomní 
7lenové dostali od MEstské organizace 
Praha PamEtní list a medaili k 70. výro7í 
zalo"ení kunratické ZO 6SCH. PamEtní 
list obdr"ela také starostka Ing. arch. Ka-
belová a Ing. Zeman. Po ocenEní násle-
dovalo vystoupení host]. Paní starostka 
podEkovala za pozvání a popUála na!í ZO 
mnoho chovatelských úspEch] do dal!ích 
let. Dále vystoupili zástupci ZO Dube7, 
ZO HostivaU a ZO ModUany. Následoval 
výborný obEd, bEhem kterého se prodáva-
ly lístky do bohaté tomboly. Po vyta"ení 
![astných 7ísel si mimo dvou host] ka"dý 
odnesl alespoO jednu výhru. Následovaly 
nekone7né chovatelské diskuse a poslech 
hezké hudby. Opravdové chovatelství 
je nejen zajímavé, ale i vysoce d]le"ité. 
Sbli"uje 7lovEka s pUírodou a zu!lech-
[uje jeho du!i. Chovatelská setkání jsou 
místy, kde se navazují mnohá pUátelství, 
která jsou mnohdy i na celý "ivot. Není 
náhodou, "e se chovatelé navzájem oslo-
vují pUítel. Jsem pUesvEd7en, "e i na!e 
slavnostní setkání splnilo sv]j ú7el a se!li 
se v!ichni opravdoví pUátelé chovatelství. 
Aby i v budoucnu platilo na!e letité heslo 
Za krásu-radost-u"itek. JaromírHrubý,

jednatel ZO 6SCH Kunratice

40 let IKEMu
IKEM sídlí ve velké budovE na hrani-

cích kunratického katastru v místech, kde 
si mnozí pamatují konec plotu Masaryko-
vých domov] a kde se Uíkalo U Dlouhého 
mostu. Zkratku IKEM, Institut klinické 
a experimentální medicíny, zná odbor-
ná i laická veUejnost v 6eské republice 
i zahrani7í. IKEM byl oÞ ciálnE zUízen 1. 
ledna 1971 slou7ením !esti do té doby 
samostatných výzkumných ústav] Mi-
nisterstva zdravotnictví 6SR v kr7ském 
areálu. Pracovi!tE byla umístEna do tUí 
budov. Pavilon] B1, B5 a A1 tehdej!í 
Kr7ské nemocnice, vzniklé z p]vodních 
Masarykových domov]. Posláním IKE-

Mu je vysoce specializovaná preventivní, 
diagnostická a lé7ebná 7innost, aktivity 
vEdeckovýzkumné a výukové v oblastech 
onemocnEní srdce a cév, transplantací "i-
votnE d]le"itých orgán], diabetu a dal!ích 
metabolických poruch. Vznik IKEM k 1. 
lednu 1971 zachoval klady dUívEj!ích !esti 
kr7ských samostatných ústav], av!ak od-
stranil nedostatky jejich vzájemné izolo-
vanosti a roztUí!tEnosti výzkumu. Poslou-
"il také jako obrana proti politické zv]li. 
Nalezli zde úto7i!tE mnozí odborníci, kte-
Uí z politických d]vod] nesmEli pracovat 
na vysokých !kolách 7i v akademii vEd. 

IKEM vytvoUil 7tyUi centra výzkumu, 
jejich" úkolem je koncipovat, koordinovat 
a Uídit výzkum v problematice kardiovas-
kulárních onemocnEní, transplantací orgá-
n], klinické farmakologie a metabolismu 
vý"ivy. Prvním Ueditelem IKEM se stal 
akademik Prokop Málek. Osobnost s !iro-
kým kulturním rozhledem, spisovatelský-
mi schopnostmi, Þ lozof vEdy a propagátor 
biologického a klinického experimentu. 

IKEM uskute7Ouje ro7nE v 6eské repub-
lice témEU 1800 rekonstruk7ních operací na 
srde7ních a cévních strukturách, provádí 
100 % v!ech transplantací pankreatu, 73 % 
transplantací srdce, 71 % transplantací ja-
ter a 49 % v!ech transplantací ledvin. Roku 
1988 získává IKEM novou budovu, umo"-
Oující provádEt nejnáro7nEj!í výzkumné 
práce i vy!etUovací a terapeutické zákroky. 
IKEM vykazuje nesporné úspEchy v oblas-
ti výzkumné, klinické a pedagogické, oce-
Oované v rámci 6eské republiky i v zahra-
ni7í. Uznáním pro IKEM je jistE i fakt, "e 
po roce 1990 je Kardiocentru IKEM svEUo-
vána pé7e o v!echny americké prezidenty 
a viceprezidenty, kteUí nav!tívili 6eskou re-
publiku. Také v roce 2009 byl IKEM povE-
Uen, v pUípadE nutnosti, pé7í o amerického 
prezidenta Baracka Obamu a jeho dopro-
vod. Lze pUedpokládat, "e i v následujícím, 
ji" pátém desetiletí existence, bude IKEM 
pokra7ovat v duchu úspE!ných tradic.

(IKEM 40, 1971!2011)

Zajímavosti
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Zajímavosti

Inzerce

V kunratickém „Edenu“ (archiv Miroslava Tříšky).

Obrázky z minulosti
Kunratic (5) 

Obrázek zobrazuje Kunratice s dne�ní-
mi ulicemi Labskou, DUevnickou a dolní 
7ástí Úhlavské. Této 7ásti Kunratic se Uíká 
!v Edenu" a m]#eme ji vymezit pomyslnou 
hranicí vedoucí od námEstí7ka Na Rynku, 
7ástí ulice Sobolákovy, smErem dol] po 
Úhlavské k m]stku pUes Kunratický potok 
na konci Úhlavské, zpátky podél potoka 
k dal�ímu m]stku vedoucímu v minulosti ke 
kasárnám a podél plotu DUevnickou nahoru 
opEt na námEstí7ko Na Rynku. Na snímku 

vidíte v pozadí zalesnEnou stráO, pod ní# te7e 
od $eberáku Kunratický potok. PUed domy 
v dne�ní DUevnické ulici vedla dUíve pouze 
cesta kon7ící svahem a pak následovalo asi 
padesát metr] rovného záplavového území 
potoka s malými t]Okami, rákosím a oro-
bincem. Podél potoka byla ve stráni krásná 
pE�inka, která vedla od $eberáku a# k m]st-
ku v Úhlavské. Koncem padesátých let se 
v�echno zavezlo, dne�ními slovy smEsným 
pra#ským odpadem do stavu, který známe 
dnes. Bylo ihned po romantice. Navíc se 
nahoru nad stráO nastEhovali vojáci, posta-
vili kasárna a zakázali vstup. Vra[me se ale 

k obrázku. Dominantou je budova v levém 
dolním rohu v nynEj�í Labské ulici. V#dy 
se této stavbE Uíkalo !vE#i7ková vila". Byla 
vystavEna podle návrhu architekta Fran-
ti�ka Rylicha pro paní Bo#enu BElorovou, 
majitelku Stavebních potUeb z Královských 
Vinohrad, v letech 1927%28. Od té doby ro-
zumí ka#dý starousedlík ur7ení místa. Nejde 
do Labské ulice, ale do Edenu a je�tE v pUí-
padE nutnosti dal�ího zpUesnEní do blízkosti 
vE#i7kové vily. Snímek Ing. Peterky, který 
nám zap]j7il ze svého archivu pan Miroslav 
TUí�ka, pochází z po7átku tUicátých let 20. 
století.  (my)
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Inzerce

Průmyslová úklidová
a čisticí technika
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info@fispoclean.cz       www.fispoclean.cz

Gjtqpdmfbo
Vojwfstbm"dmfbojoh"ufdiopmphjft

Hygienické a
sanitární potřeby
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Půjčovna úklidové
 a čisticí techniky
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Rozměr a cena inzerce: maximální velikost čtvrt strany 186 x 85 nebo 91 x 130 mm 1000 Kč,
každý menší inzerát nebo řádková inzerce 500 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.

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

Založeno 1992, ročník XX. Náklad 3800 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v srpnu 2011. Zdarma.

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.

Advokátka
JUDr. Eva Brown

právo občanské a rodinné,

rozvody, smlouvy, byty,

nemovitosti, úschovy

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

ProUezávání a kácení
strom] z lana

StUechy, okapy, fasády 
a jiné vý!kové práce

MICHAL PTÁK
tel. 603712174

Masáže
Mohu Vám nabídnout sportovní, rekondiční a relaxační masáže, 

které jsou velmi účinnou péčí o Vaše zdraví. V současné době jsou 
hodně vyhledávané, protože umí odbourat stres, ulevit bolavým zádům 
i jiným partiím a navozují příjemný pocit úlevy a dodají pocit radosti. 
Dochází také k uklidnění, osvěžení a hlubokému uvolnění svalů. Jedná 
se o velmi příjemnou relaxaci.

MASÁŽE DOPORUČUJI:
 _ při chronické svalové bolesti zad, šíje či končetin
 _ namožených svalech následkem většího zatížení
 _ pro zlepšení fyzického a psychického stavu
 _ při pooperační a poúrazové ztuhlosti
 _ při vadném držení těla

KDE MASÍRUJI?
Kdekoliv v Praze 4 a okolí. Ano, je to tak, nemusíte nikam chodit, 

přijdu já za Vámi!

Je to málo? Chtěli byste udělat pro své zdraví více? Vytvarovat 
postavu? Shodit přebytečná kila? Zapomeňte na diety. Začněte cvičit. 
Se vším Vám rád poradím.

Více na www.trenerpraha.cz

Váš osobní trenér a masér
PETR VOPÁLKA

www.trenerpraha.cz
pvopalka@volny.cz
tel.: 721 926 518


