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Vážení  tená!i, 
myslím, že tento 

rok nebyl pro Kunra-
tice rokem špatným. 
Vstupovali jsme do 
n j s v domím, že se 
musí i v hospoda!e-
ní naší m stské "ásti 
n jak projevit globální ekonomická krize 
a že nás "ekají dvoje volby. Do Evrop-
ského parlamentu a do Poslanecké sn -
movny Parlamentu #R. To s sebou vždy 
p!ináší n jakou nervozitu a zát ž pro 
ú!ad. Cht li jsme se také ješt  více zam -
!it na r$zné granty. V d li jsme, že nás 
pravd podobn  "eká projednání koncep-
tu nového územního plánu Hl. m. Prahy. 
Co se povedlo a co nepovedlo?

Ekonomika, investice

Plánované p!íjmy Hl. m. Prahy se sice 
v letošním roce naplnit nepoda!ilo, ale 
v rozpo"tu schválené investi"ní i nein-
vesti"ní dotace od Hl. m. Prahy m st-
ským "ástem kráceny nebyly. Na pláno-
vaný objem byly dopln ny z rezerv HMP. 
Díky tomu i pln ní našeho rozpo"tu pro-
bíhá zhruba podle plánu. 

Rekonstrukce ulic, kanalizace

Odbor M stského investora HMP zre-
konstruoval "ást ulice K Verneráku od 
nám stí ke hrázi a položil splaškovou 
kanalizaci v jižní oblasti Kunratic. Bo-
hužel letos nedojde k jejímu zprovoz-
n ní. Ukazuje se jako rozumné spojit 
dokon"ení kanalizace (propojení této 
kanalizace od koncové šachty v blízkos-
ti bývalého kravína do šachty u oto"ky 
autobus$ u rybníka Šeberák) s rekon-
strukcí p!íslušné chyb jící "ásti ulice 
K Šeberáku, na což v letošním roce chy-
bí Þ nan"ní prost!edky. Z tohoto d$vodu 
se ob  stavby musí odložit na p!íští rok. 
Je nám líto, že musíme zklamat ob"any, 
kte!í se t šili na p!ipojení ke kanaliza"-
nímu !adu. Po"ítáme s tím, že v p!ípa-
d  alespo% trochu p!íznivého po"así 
by kanalizace mohla být dokon"ena do 
15. b!ezna a povrch komunikace do 15. 
kv tna 2010. Ob  stavby musí být bohu-
žel provázeny úplnou uzavírkou dot"ené 
"ásti komunikace K Šeberáku. Tím pá-
dem i náhradní dopravou, kterou dnes 
ješt  neumíme odhadnout. 

Světelná křižovatka

Velkou radost máme ze sv telné k!ižo-
vatky Kunratická spojka-K Šeberáku-K 
Labeškám, kterou se Þ rm  Eltodo ve spo-
lupráci s naší m stskou "ástí, Šeberovem 
a M# Praha 11 kone"n  poda!ilo zreali-
zovat. Zdá se, že obavy z hromad ní vo-
zidel na Kunratické spojce byly zbyte"né 
a že tato k!ižovatka kone"n  p!estala být 
postrachem !idi"$. 

Moštárna, č. p. 24,
kostelní zeď

Rekonstrukce bývalé moštárny v zá-
meckém parku a rekonstrukce podkroví 
". p. 24 jsou v b hu. „Moštárna“ bude 
dokon"ena letos. Bude mít „premiéru“ 
pravd podobn  v kv tnu, kdy se plánuje 
2. ro"ník Divadla v parku. Na zprovoz-
n ní podkroví v ". p. 24 si budeme mu-
set po"kat do p!íštího roku. Jsme rádi, že 
všechny aktivity, které probíhaly p!ed re-
konstrukcí v p!ízemí ". p. 24, až na zhru-
ba m sí"ní p!estávku v knihovn  do 2. 
prosince, nebylo nutné zrušit. Probíhají 
v náhradních prostorách v ZŠ a na rad-
nici. Byla dokon"ena oprava ohradní zdi 
kostela a soklu p!ilehlé hrobky. Barevn  
byl sjednocen památník padlých legioná-
!$ a ob ti I. sv tové války. 

Informační systém

Informa"ní systém (informa"ní cedu-
le podél ulic K Libuši a K Šeberáku), na 
který jsme se t šili, možná do konce roku 
ješt  nebude. Ukázalo se, že i tato zdánli-
vá mali"kost vyžaduje !adu projednávání 
a schvalování, a je proto "asov  pom rn  
náro"ná. 

Kašna na Floře

Totéž se nedá !íci o rekonstrukci kašny 
v obytném souboru Flora. Získali jsme 
n jaké návrhy, ale nejsme si zatím jisti, 
že jsou „to pravé o!echové“, a "ekáme 
proto na návrhy další. 

Rekonstrukce školní jídelny

Spole"n  s vedením ZŠ a MŠ jsme se 
dobrali k vhodnému !ešení rekonstrukce 
školní jídelny a prostoru nad ní. Pracuje-
me na získání stavebního povolení. Pro-
zatím jsme obdrželi od HMP na realizaci 
15 mil. K", což je asi polovina pot!ebné 
Þ nan"ní "ástky. Rádi bychom rekonstruk-
ci v p!íštím roce uskute"nili. Již te& ale 
víme, že to bude velmi složité po Þ nan"ní 
i technické stránce.

Zeleň a granty

B hem roku jsme podali žádost o dva 
menší granty týkající se zelen  a t!etí ve 
spolupráci s Ob"anským sdružením v Ze-
leném údolí. V jednom, který se týkal 
ozelen ní bloku s garážemi v Zeleném 
údolí jsme z v tší "ásti usp li. Ve dru-
hém jsme vybráni nebyli, t!etí není ješt  
uzav!ený. Ozelen ní garáží prob hne za-
"átkem p!íštího roku. Koncem listopadu 
se za"ala v celých Kunraticích vysazovat 
zele% v rámci programu Pro zdravé m s-
to, se kterou jsme ješt  za"átkem roku 
nepo"ítali. Máme p!islíbenou výsadbu 
p!ibližn  300 ks strom$ a 100 ks ke!$.

Další granty se týkaly vybudování Cen-
tra volno"asových aktivit na Vimperském 

nám stí v"etn  p!ilehlých komunikací 
a umíst ní fotovoltaického za!ízení na no-
vých budovách ZŠ. 

S projektem na Centrum volno"asových 
aktivit jsme v letošním kole neusp li. Ješt  
jsme se nerozhodli, zda to budeme zkou-
šet v dalším kole, protože jsme narazili 
na odpor n kolika málo ob"an$ bydlících 
v p!ímém sousedství h!išt . A to i p!esto, 
že jsme p!esv d"eni, že by tento projekt 
byl p!ínosný pro fotbalisty, další zájemce 
o sportovní "innost na Vimperském ná-
m stí i pro obyvatele v nejbližším okolí. 
V sou"asné dob  se intenzivn  v nujeme 
získání pozemk$ v lokalit  jižn  od býva-
lého kravína, kam bychom výhledov  fot-
balový areál rádi p!est hovali a umístili 
u n j i sportovišt  pro v tší d ti a mládež. 

Na rozhodnutí ve v ci fotovoltaiky ješt  
"ekáme.

Hospodaření s majetkem 

V této oblasti se  v tomto roce poda!ilo 
dosáhnout n kolika pom rn  významných 
úsp ch$. Hodn  si slibujeme od nové ná-
jemní smlouvy na koupališt  Šeberák 
s Þ rmou S. O. S dekorace. V !íme, že 
p!inese koupališti více atraktivity. Velmi 
nad jn  vypadá pronájem cca 6 tis. m² p!i 
ul. Víde%ské, který by m l p!inést hlavn  
p!ísp vek do našeho rozpo"tu. 

Poda!ilo se získat i pozemek sousedící 
se starým h!bitovem, "ímž vznikla do bu-
doucna cenná územní rezerva pro rozší!e-
ní h!bitova. Pevn  v !íme, že se v p!íštím 
roce poda!í dokon"it vým nu území o roz-
loze cca 30 tis. m² se Šeberovem. Tím by 
k M# Praha-Kunratice a pod státní správu 
Ú!adu M# Praha-Kunratice p!ipadly po-
zemky mezi jižními okraji rybník$ Šebe-
rák a Olšanský a Kunratickou spojkou. Jak 
v tšina z vás ví, jedná se o zanedbané úze-
mí, které d lá Kunraticím ostudu. Nemlu-
v  už v$bec o tom, že se "ást tohoto území 
stala místem setkávání r$zných podiv-
ných osob. Nebude jednoduché stávající 
situaci zm nit, ale musíme se o to pokusit. 
V !íme, že bude úsp šná nov  uzav!ená 
nájemní smlouva na provozování kuchyn  
v Chrán ných bytech Kunratice.

Za prozatímní neúsp chy je t!eba ozna"it 
jednání o získání hlavní zámecké budovy. 
V letošním roce nijak nepokro"ilo a ani 
na stavu budovy se nic nezm nilo. Nepo-
da!ilo se nám ani získat rybník Šeberák, 
o který jsme velmi usilovali, ale který byl 
nakonec prodán spole"ností Líšno soukro-
mé Þ rm  Ogo Pogo. P!esný zám r nového 
majitele není k dnešnímu dni znám. Nijak 
výrazn  nepokro"ila ani p!íprava stavby 
nákupního st!ediska v lokalit   „U T!í 
svatých“, což lze p!i"íst sou"asné ekono-
mické situaci.

Územní plán 

Projednávání konceptu nového Územní-
ho plánu Hl. m. Prahy je  v plném proudu. 
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Ukazuje se jako velmi prozíravé, že jsme 
nový územní plán od za"átku projednává-
ní konzultovali se sousedním Šeberovem. 
Nem lo by se tak stát, abychom po pláno-
vané úprav  hranic m stských "ástí získa-
li území, které bychom cht li urbanisticky 
!ešit jinak než Šeberov. 

Soukromé záměry investorů 

Pr$b žn  bojujeme s n kterými zám -
ry soukromých investor$, které se nám 
zdají být pro daná místa p!íliš mohutné. 
Nejmarkantn jším p!íkladem je zám r vý-
stavby t!í obytných blok$ na pozemku p!i 
ulici Víde%ská na jižním okraji Kunratic 
(naproti "erpací stanici pohonných hmot). 
Nebo výstavba bytových dom$ v míst  
bývalé prodejny Atalanta v Lisztov  ulici. 
V obou p!ípadech vznikla silná ob"anská 

sdružení, se kterými úzce spolupracuje-
me. V posledních m sících se za"al po 
n kolikaleté p!estávce projednávat zám r 
na zástavbu území severn  od rybníka Še-
berák. Jedná se o výstavbu výhradn  ro-
dinných dom$ na p!evážn  soukromých 
pozemcích. Kone"nou variantu zástavby 
vám samoz!ejm  p!edstavíme.

Tržnice Sapa

Stálým problém je, že n kte!í soukromí 
majitelé pozemk$ je nevyužívají  v soula-
du s platným územním plánem a p!edpisy. 
Letos bezesporu vznikl nejv tší problém 
na pozemcích p!ikoupených k tržnici 
Sapa. Došlo na nich k rozsáhlému a ne-
povolenému ukládání zeminy a odpadu. 
Situaci nyní !eší #eská inspekce životní-
ho prost!edí Praha, Odbor životního pro-

st!edí a dopravy a Odbor stavební Ú!adu 
M# Praha 4. Domníváme se, že i náš 
ú!ad bude muset v podobných p!ípadech 
v rámci svých nevelkých kompetencí po-
stupovat daleko d$razn ji. 

Výhled na rok 2010

P!íští rok již pocítíme dopad ekono-
mické krize, a to zejména v neinvesti"ní 
oblasti. Protože se ale na n j již n jakou 
dobu p!ipravujeme, v !íme, že pro nás ne-
bude nadm rn  tvrdý. Každopádn  bude 
rok 2010 rušný s ohledem na dvoje pláno-
vané volby. P!eji vám všem proto za sebe 
i ostatní "leny Zastupitelstva M# Pra-
ha-Kunratice i za pracovníky Ú!adu M# 
klidné prožití váno"ních svátk$ a hodn  
zdraví a sil do p!íštího roku.

Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Zastupitelstvo–Úřad MČ
(Uvádíme pouze vybraná usnesení, po-

drobn jší informace viz www.praha-kun-
ratice.cz).

17. zasedání 5. 10. 2009

Zastupitelstvo schvaluje

l zm nu rozpo"tu ". 14, zvýšení o in-
vesti"ní dotaci HMP 15 mil. K" na rekon-
strukci a p!ístavbu budovy školní jídelny 
se sou"asným využitím pro další t!ídy ma-
te!ské školy,

l sm nu pozemkových parcel parc. 
". 2398/5 o vým !e 50 m² ve vlastnictví 
HMP, sv !eno M# Praha-Kunratice, za 
parc. ". 251/3 o vým !e 17 m², vše v k. ú. 
Kunratice, s doplatkem.

Zastupitelstvo bere na v domí

l sv !ení 1 ks požárního vozidla Hl. m. 
Prahou (dopravní dodávkový automobil) 
v po!izovací hodnot  1 143 938 K" ,

l návrh úpravy rozpo"tu ". 4, poskytnutí 
daru obci Šenov u Nového Ji"ína na od-
stra%ování následk$ povodn  2009 v hod-
not  50 tis. K".

18. zasedání 21. 10. 2009

Zastupitelstvo souhlasí

l s návrhem urbanistické studie území 
zpracované ing. arch. Myškou v r. 2009, 
ohrani"eném ulicemi Úhlová, Nad Šebe-
rákem, K Jelenám a V Jahodách s pod-
mínkou vytvo!ení n kolika parkovacích 
míst dle možností p!i jižní stran  komu-
nikace Úhlová,

l se za!azením p!edm tné lokality v mí-
!e využití koeÞ cientu z A na B.

Zastupitelstvo nesouhlasí

l se zám rem Rezidence Zelený sv t 
Kunratice, vila domy, na pozemkových 
parcelách parc. ". 444/1,2 a 445/1 v k. ú. 
Kunratice (bývalá Atalanta) na základ  

doporu"ení stavební komise, komise do-
pravy a vyjád!ení Ob"anského sdružení 
Za lepší Kunratice,

l s napojením stavby dle dokumentace 
Rezidence Zelený sv t Kunratice, vila 
domy, na komunikaci a inženýrské sít .

Zastupitelstvo žádá

zachovat na pozemcích 444/1, 2 a 445/1 
v k. ú. Kunratice charakter bydlení v ro-
dinných domech.

19. zasedání 18. 11. 2009

Zastupitelstvo schvaluje

l zvýšení rozpo"tu o 104 tis. K", tj. 
o neinvesti"ní p!ísp vek na žáka uhraze-
ný obcemi za zajišt ní školní docházky 
v Kunraticích pro d ti s trvalým bydlišt m 
mimo Kunratice,

l pravidla hospoda!ení v období rozpo"-
tového provizoria pro rok 2010, tj. M st-
ská "ást bude "erpat m sí"ní výdaje maxi-
máln  do výše 1/12 schváleného rozpo"tu 
roku 2009,

l úplatný p!evod pozemkové parcely 
parc. ". 1001/3 o vým !e 438 m² za cenu 
2 586 390 K",

l odejmutí nemovitostí ze sv !ené sprá-
vy M stské "ásti Praha-Kunratice a to po-
zemkových parcel PK 530 o vým !e 1680 
m², PK 531/1 o vým !e 3969 m² a PK 529 
o vým !e 5 248 m² z d$vodu zm ny hra-
nic M# Praha-Kunratice,

l návrh požádat ZHMP o sv !ení "ásti 
pozemkové parcely parc. ".804/1 o vým -
!e 10 897 m² v kat. území Kunratice M# 
Praha-Kunratice za ú"elem získání náhrad 
za jiné pozemky, které M# Praha-Kunra-
tice použije pro výstavbu sportovišt , fot-
balu. Redakce

Plyn

Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci 
s dce!inou spole"ností Prometheus, ener-

getické služby, s. r. o. a ÚM# Praha-Kun-
ratice nabízí odb ratel$m zemního plynu 
službu „mobilní obchodní kancelá!“, je-
jímž prost!ednictvím si stávající i poten-
ciální zákazníci Pražské plynárenské, a. 
s. mohou vy!ídit záležitosti, související 
s odb rem zemního plynu bez návšt vy 
kontaktních míst v Praze 2 a 4. 

V l. pololetí 2010 bude Mobilní kance-
lá! op t poskytovat služby na parkovišti 
za kunratickou radnicí (p!ed poštou), ve 
voze s logem spole"nosti, v následujících 
termínech:

20. ledna 9–11,30

17. února 12,30–15

17. b!ezna 9–11,30

14. dubna 12,30–15

12. kv"tna 9–11,30

9.  ervna 12,30–15
Mobilní kancelá! poskytuje následující 

služby:
l  zahájení, p!evod a ukon"ení odb ru 

zemního plynu, zm ny smluvního vztahu 
(zp$sobu placení, zasílací adresy, jména 
atd.), 

l p!evzetí reklamace, vým nu, kontrolu 
a zaplombování plynom ru, 

l informace k otázkám, souvisejícím 
s dodávkami zemního plynu,

l tiskopisy a informa"ní brožury. 
Služeb mobilní kancelá!e mohou vyu-

žít i ob"ané p!ilehlých obcí a "ástí Prahy. 
Bližší informace tel. 267 175 174. 

 Redakce

Rady Městské policie

Nep!íjemné p!ekvapení v podob  kapes-
ní krádeže si ur"it  každý nechá rád ujít. 
Jak na to, aby nedal chmaták$m "lov k 
p!íležitost? „Dobu p edváno!ních nákup" 
mají zlod#ji kv"li roztržitosti a neopatr-
nosti ob!an" moc rádi. Nej!ast#ji p ijdou 
lidé o sv"j majetek v nákupních centrech 
!i na místech, kde se jich shromaž$uje 
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Zastupitelstvo–Úřad MČ

Setkání s nejmenšími
Ve st ede!ním podve!eru 4. listopadu 

se konalo již sedmé setkání s nejmenší-
mi p ír"stky Kunratic. Slavnostní p i-
vítání paní starostkou, zápis do knihy 

a malý dárek. Maminkám navíc kyti!ku. 
Dosp#lý doprovod vše zaznamenává di-
gitální technikou pro budoucnost. Ješ-
t# trochu pohledu do statistik. V roce 
2007 se nám v Kunraticích narodilo 33 
hol!i!ek a 48 chlape!k", o rok pozd#ji 
41 hol!i!ek a 62 chlape!k". Mužský ži-
vel je tedy zatím v p evaze.

M! Praha-Kunratice d kuje 
oblastnímu technikovi PRE panu Dvo-
 ákovi, který ob#tav# pomohl v dob# své 
dovolené  ešit situaci nedávno vzniklou 
po požáru elektroinstalace v obytném 
dom# !. p. 1387 v Merhoutov# ulici 
v Zeleném údolí. P i požáru došlo i ke 
kompletní destrukci elektrom#rového 
rozvad#!e. Za normálních okolností je 
nutné !ekat na protokol o p í!in# po-
žáru od Hasi!ského záchranného sbo-
ru Praha. Což b#žn# trvá m#síc. Díky 

ob#tavosti pana Dvo áka a vst ícnému 
p ístupu dalších pracovník" PRE byla 
situace vy ešena za dobu kratší než 
týden. Od okamžiku, kdy se na kunra-
tickou radnici obrátili obyvatelé domu 
se žádostí o pomoc a my dále na pana 
Dvo áka, se kterým máme i p i jiných 
jednáních velmi dobré zkušenosti. 

 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

D kujeme za velmi pou!né povídá-
ní o historii Kunratic panu ing. Zema-
novi a za zajímavou besedu o kunratic-
kých rybníkách panu ing. Doležalovi.

 T ída 3.B
 se svojí u!itelkou Lenkou Veisovou

Pod kování za blahop ání zasílají  
paní Hana Neprašová, Jana Pr"šová, 
Eva R"ži!ková, Jaroslava Zounková, 
Marie Zrzavá a pánové ing. Vladimír 
Hladký a Ji í Procházka. Redakce

v#tší množství. V prost edcích m#stské 
hromadné dopravy, na nástupních ost-
r"vcích, eskalátorech nebo sportovních 
akcích. P i ochran# p ed kapesními krá-
dežemi je nejd"ležit#jší prevence. Být po-
zorní, hlídat své v#ci. Zlod#j"m nedávat 
zbyte!n# p íležitost. P i nákupu své tašky 
a kabelky neodkládat do košík" a nene-
chávat bez dozoru. V m#stské hromadné 
doprav# a na dalších místech zapln#ných 
lidmi nosit zavazadla uzav ená,“ varuje 
1. nám stek primátora pro oblast bezpe"-
nosti JUDr. Rudolf Blažek.

Mezi nejproblemati"t jší a zlod ji nej-
vyhledávan jší pražské lokality pat!í, pod-
le Evy Brožové z preventivn  informa"ní 
skupiny Policie #eské republiky, stanice 

metra Muzeum, M$stek, Florenc "i I. P. 
Pavlova a Národní t!ída, tramvajové linky 
22 a 23. V naší oblasti nám stí Brat!í Syn-
k$ a autobusové linky projížd jící stanice-
mi Ka"erov, Chodov, Opatov a Háje. 

Blíží se také konec roku. Hlídky se 
budou v novat prodeji pyrotechnických 
p!edm t$ a kontrole ve!ejného po!ádku. 
Pro nákup zábavné pyrotechniky jsou nej-
lepší kamenné obchody. Vždy by m l být 
p!iložen návod k použití a ozna"ena ka-
tegorie nebezpe"nosti. I. t!ída je prodejná 
bez omezení v ku. Ale i v tomto p!ípad  
by dít  m lo um t návod k obsluze p!e-
"íst a také mu porozum t. Pyrotechniku 
II. t!ídy lze po!ídit až od osmnácti let, py-
rotechnika III. a IV. t!ídy již pat!í pouze 

do rukou profesionál$ a je neprodejná bez 
p!íslušného povolení. 

Pokud vám pyrotechnika nevybuchne, 
nepokoušejte se ji op t zapálit nebo ro-
zebrat. Špatné skladování a vlhkost m$že 
zpomalit dobu výbuchu. Pokud není v ná-
vodu napsáno jinak, doporu"uje se p$l 
hodiny vy"kat a následn  pyrotechniku 
vložit do nádoby s vodou. V Kunraticích 
mohou obyvatelé používat celoro"n  py-
rotechnické výrobky I. a II .t!ídy v loka-
litách Vimperské nám stí, koupališt  Še-
berák a areál zámeckého dvora p!i ulici 
K Libuši. 

Ve dnech 31. prosince a 1. ledna je mož-
no pyrotechniku používat v podstat  všu-
de.  Tereza %apková, M#stská policie

PF 2010

Starostka, zástupci starostky, Zastupitelstvo, Úřad M Č a redakční rada Kunrati: ého zpravodaje

a hodně zdraví, úsA chů a radostí v osobním životě v roce 2010.
N ejí svým čtenářům N íjemné Vánoce 2009

Společenská rubrika



Opušt#ný d"m
v zahrad# s bodlá!ím,
s cedulí -Na prodej-

vypadá smutn#.

Uvadlou kytku v okn#
nikdo nezalil,

dve e zam!ené
otev ít není !ím.
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Životní prostředí
Úklid v lese

Firma Microsoft p!edstavila nový za-
m stnanecký program. V jeho rámci mo-
hou zam stnanci v novat až t!i pracovní 
dny v roce prosp šným aktivitám a pomoci 
tak vybraným neziskovým organizacím. 
V tšina zam stnanc$ v"etn  "len$ vedení 
zahájila tuto iniciativu celodenním úklidem 
a zazimováním Kunratického lesa. B hem 
jednoho dne dokázali spole"n  nasbírat 
p!es 60 kg žalud$ pro zv !, 40 m3 klestí, 
uklidit více než 20 ha lesa a listí podél tu-
ristické stezky, vyst!íhat 40 ar$ nežádou-
cích d!evin. Celá akce také podpo!ila uve-
dení nového opera"ního systému Windows 
7 na trh, a byla proto ve znamení sedmi"ky. 
Zam stnanci se rozd lili do sedmi skupin, 
pracovali v sedmi lokalitách Kunratického 
lesa a v novali se sedmi r$zným "innostem 
zam !eným na zlepšení životního prost!edí. 
Mikrosoftí týmy rozložily své síly v oblasti 
lesní školky, u z!ícenin Nového hradu, valu 
obléhacího husitského tábora "i v údolí po-
dél Kunratického potoka. Celodenní úklid 
byl skv lým zážitkem, který napomohl 
zlepšení prost!edí nedaleko "eské pobo"ky 
Microsoftu a ješt  posílil týmového ducha 
v rámci  spole"nosti.

 Martina Poláková, Microsoft

Vandalové

Zatímco jedni usilují o po!ádek a vzhled 
svého okolí, druzí se snaží o opak. To sice 
není novinka tohoto století, spíše je to jev, 
který provází generace. Vandalství postup-
n  m ní nápl%. Roku 455 germánský kmen 

Vandal$ vydrancoval 'ím. Od té doby se 
ozna"uje výrazem „vandal“ – "lov k, kte-
rý ni"í kulturní hodnoty. Dnešní vandalové 
se v nují rozbíjení d tských h!iš(, "ekáren 
autobus$, ni"ení dopravních zna"ek, psaní 
po fasádách dom$. Pro" o vandalství píši 
v Kunratickém zpravodaji opakovan ? To 
proto, že a"koliv není týdne bez n jakého 
ni"ení, ob"as se stane "in, který nelze jen 
tak p!ejít. V Bažantnici u rybní"ku stál altá-
nek, který zni"ili vandalové. Ten obnoven 
nebyl. V jeho t sné blízkosti ale byl insta-
lován d!ev ný d tský vlá"ek, na kterém si 
d ti po procházce v lese rády hrály.

Po listopadovém no"ním reji vandal$ 
vzal vlá"ek za své. Aby lépe ho!el, tak 
jako podpal posloužil kontejner na odpad. 

Doho!ívající zbytky vlá"ku ráno hasi"i již 
jen zalévali vodou. Tak, jak to obvykle 
bývá, když se p!ihodí n co mimo!ádné-
ho, klademe si otázku: Co d lají m stští 
strážníci? Zmi%ujeme se vždy pouze o "i-
nech, p!i kterých nebyl str$jce p!istižen, 
ale ne o opaku. Než budeme poukazovat 
na ne"innost strážník$, kte!í si to mnoh-
dy ani nezaslouží, zkusme se zeptat svých 
d tí, které ponocují venku. Co tam d -
lají v no"ních hodinách? Není to zrovna 
téma váno"ní, ale k zamyšlení. Nad tím, 
že z "eho máme jeden den radost, tu nám 
m$že druhý den n kdo pokazit. P!eji p!í-
jemné prožití váno"ních svátk$ a mnoho 
úsp ch$ v nastávajícím roce.

 Václav Chalupa, zástupce starostky

Dílo kunratických vandalů (foto RNDr. Alinče).

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

13. října
Pozdní vyznání

Spisovatelka paní Marie Rivai p!edstavila 
v Kounicov  paláci v Praze svou novou sbír-
ku básní Pozdní vyznání. Sál paláce nejd!í-
ve sledoval krátký kulturní program spojený 
s recitací básn  Duhové brýle. Následovalo 
pod kování všem, kte!í pomohli knize básní 
na sv t. Poté Paní Rivai podepisovala svoji 
sbírku !ad  gratulant$. Básn  jsou laskavé, 

ale všímají si i protiklad$ p!etechnizované 
spole"nosti. Autorka není v našem "asopise 
neznámá. A jako básní!ka zaslala do t!etího 
letošního "ísla našeho "asopisu pod ková-
ní za blahop!ání k životnímu jubileu svého 
manžela. Jak jinak než ve verších. Úryvkem 
z básn  Stoupání z její tehdy ješt  nevyda-
né sbírky Pozdní vyznání. Ze stejné knihy, 
p!edstavené ve!ejnosti v úterním podve"eru 
13. !íjna, jsme vybrali "ást básn  Promluvy 
starého domu.  Ing. Svatomír Mydlar!ík

Občanské sdružení Křižovatka.cz, projekt Zelený pták pro zdravotně postižené Vás zve na lednové počítačové 
kurzy, které se budou konat v prostorách klubu U Zeleného ptáka 1158, Praha 4-Kunratice, Flora. PC kurzy jsou 

vypsány na trimestr leden-březen 2010 a jsou určeny pro zdravotně postižené, seniory, muže a ženy na mateřské 
dovolené a ostatní zájemce. Kurzy jsou vedeny zkušenými lektory převážně individuálně. Pokud končí testem, 
počítají se jako rekvalifi kační. Učíme základy PC-Windows XP a Vista, programy balíčku Offi ce XP a 2007 (Word, 
Excel, PowerPoint….), internetovou technologii a maily, dále práce s fotoaparátem a PC, úpravu fotografi í v PC. 

Cena kurzu: ZTP/P, ZTP, TP 100 Kč, děti, senioři a ženy na mateřské 450 Kč, ostatní 1000 Kč. 
Telefon: 271913590, e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz

Objednat se můžete i osobně do 10. ledna 2010. Otevřeno máme pondělí až pátek od 10 do 19 hod.
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Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

13. října
Hasičské auto

13. !íjen byl svátkem výjezdní jednotky 
Sboru dobrovolných hasi"$ v Kunraticích. 
JUDr. Rudolf Blažek, 1. nám stek primá-
tora, jim p!edal do užívání zcela nový 
automobil Ford Transit. Ten je ur"en pro 
p!epravu požárního družstva v po"tu 1+8 
(celkem 9 míst k sezení). V zadní "ásti 
vozu je prostor pro umíst ní požárního 
vybavení, jako jsou motorová p!enosná 
st!íka"ka, 16 ks hadic, dýchací p!ístroje, 
hasicí p!ístroje, motorová pila, vybavení 
pro práci ve výškách (lezecká výstroj), 
požární armatury (hydrantový nástavec, 
rozd lova", proudnice), ženijní ná!adí, 
sorp"ní látky na likvidaci uniklých rop-
ných produkt$, bourací sekera a vyproš-
(ovací ná!adí. Do vozidla je alternativn  
možné umístit za!ízení pro p!epravu v t-
šího množství náhradních tlakových lahví 
pro dýchací p!ístroje nebo elektrocentrálu 
a osv tlovací za!ízení. 

Vozidlo bude u JSDH Kunratice za!aze-
no jako druhý výjezdový automobil. Bude 
sloužit p!evážn  pro technické zásahy, 
u kterých není pot!eba cisterna s vodou. 
Jako t!eba u dopravních nehod, odklíze-
ní následk$ v trných smrští, od"erpávání 
vody a jiných podobných událostí. S jeho 
rozsáhlým využitím se po"ítá i v souvislos-
ti s "inností oddílu mladých hasi"$. Nap!í-
klad pro p!epravu d tí na sout že.

 V historii kunratického sboru je to jedi-
ne"ná událost, protože doposud naši hasi"i 
d dili vy!azené automobily po jiných jed-

1. nám. primátora JUDr. Blažek blahopřeje hasičům k novému autu (foto Vrba).

Pohled na hrací plochu (foto Adventure minigolf).

notkách. Pop ejme jim v novém aut! mno-
ho úsp!šných a bezpe"ných kilometr#.

 Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky

19. října
Minigolf

Dne 19.  íjna byl uveden v Kunraticích do 
provozu ve st ední Evrop! zcela ojedin!lý 
projekt. Kryté h išt! minigolfu, fungolfové. 
V areálu nazvaném Adventure Minigolf. 
Areál se nachází p i mimoúrov$ovém k í-
žení Kunratické spojky a ulice Do Dubin. 
Jedná se o h išt! se 17 jamkami. Adventu-
re golf je sport velice populární v Severní 
Americe. Nejedná se o klasický eternitový 
minigolf, známý z kemp# a koupališ%, ale 
spíše o zmenšeninu klasického velkého 
golfu. Dráhy jsou pokryté um!lou golfovou 

trávou a obklopené palmami a vodním jezír-
kem. Mají r#zné terénní nerovnosti, boule 
a píse"né bunkry. N!kolik jamek je umís-
t!no ve vyvýšeném podlaží. Zahrát si m#že 
skoro každý. Adventure minigolf je ur"en 
pro hrá"e od 3 do 99 let. Slouží jako dobrá 
zábava a odreagování jednotlivc#m i celým 
rodinám. Podrobn!jší informace lze nalézt 
na adrese www.adventureminigolf.cz. 
Krom! Adventure Minigolfu je zde k dis-
pozici klubovna s terasou a výhledem na 
dráhy s ob"erstvením a možností sledování 
dalších sport# na televizních obrazovkách. 
Na ja e spole"nost dokon"í i terénní úpravy 
okolí. Dle jejich sd!lení zde m#žeme o"e-
kávat i výstavbu d!tského h išt!. Pop ejme 
spole"nosti hojnou návšt!vnost a pro nás 
naopak dobrou reprezentaci Kunratic.

 Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky
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Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

27. října
Vznik ČSR

Odpoledne 27.  íjna se p ed budovou rad-
nice konala krátká vzpomínková slavnost 
k 91. výro"í vzniku &eskoslovenska. Po 
krátkém projevu paní starostky o významu 
28.  íjna p ednesl Lukáš Kofro$ ze ZUŠ 
Jana R#ži"ky báse$ Jana Zahradní"ka Pí-
se$ o domov!. Shromážd!ní ob"an# bylo 
zakon"eno hymnou a položením kv!tin 
k pomníku legioná # a padlých v 1. sv!tové 
válce. Redakce

7. listopadu
Jižní tance

Sedmý listopad. Toto datum, našt!stí 
již v dávn!jší minulosti, obvykle hostilo 
v sokolovn! jiné slávy, které rozhodn! ne-
sloužily k pobavení. Jsme ale v roce 2009. 

Na pódium vstupuje paní starostka a vítá 
ú"inkující a návšt!vníky Dne senior#. Le-
tos již pojedenácté. Divák#m se p edstavily 
"ty i folklórní skupiny z bývalé Jugoslávie. 
Jako první "ernohorský soubor Sloga z p í-
stavu Boka Kotorská. Zahrál a zatancoval 
pásmo Splet igra iz Crne Gore. Následoval 
chorvatský soubor Dolnji Vidovec. Poma-
lé písn! podobné moravskému Dol$ácku 
st ídaly rozverné "ardáše. Mnozí z nás si 
zavzpomínali na dovolenou u Jadranu. Sou-
bory z Bosny a Hercegoviny vystoupily 
dva. Slavko Mandi" zatancoval veselé sviž-
né kolové tance Igra iz Podgrme"ja a Drvar 
p edstavil tance Zna"ko Kolo. Slovanské  
náp!vy se potkávaly s orientální melodikou. 
Vše vyvrcholilo b išním tancem na velkém 
bubnu. Jako vždy následoval záv!rem bou -
livý potlesk publika. Pat il také ZUŠ Kunra-
tice v "ele s panem  editelem Hluchán!m za 
neot elý nápad. Ing. Svatomír Mydlar ík

9. ledna
Koncert Kůrovců

K#rovci kostela Sv. Jakuba Staršího po-
 ádají v sobotu 9. ledna od 15 hodin Váno"-
ní koncert v Kunratickém kostele.

Na programu budou &eské a polské kole-
dy proložené Bachovými preludii.

Zimní koncerty ZUŠ
Základní um!lecká škola v ulici Jana R#-

ži"ky po ádá následující zimní koncerty:

Koncert komorní hudby

19. ledna od 19,00 sál školy 

 Festival klavíristů

28. ledna od 19,00
Chodovská tvrz 

Klavírní ozvěny
Žákovský koncert

15.února od 18,30 sál školy 

13. února
Masopustní průvod

Popele"ní st eda p ipadá na 17. února 
2010. Což znamená, že se bude na záv!r 
masopustu v sobotu 13. února již tradi"n! 
konat pr#vod masek po Kunraticích. Kdo 
se chce zú"astnit p ímo, nech% se dostaví 
na devátou hodinu k sokolovn!. Nejlépe ve 
vhodné masce. Ostatní a% nape"ou koblihy, 
nakrájí uzené a p ipraví pat i"né nápoje pro 
veselé, hladové a žíznivé masky.

Kulturní a společenské akce – pozvánka

Recituje Lukáš Kofroň
(foto my).

Děkovačka souboru Drvar (foto Vrba).
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Mateřská škola 

MŠ Kunratice se zapojila do pilotního 
projektu ekologické výchovy d!tí, kterého 
se ú"astní ješt! MŠ Tajovského v Praze 
4 a MŠ Jílkova v Praze 6. Akci Þ nancují 
Pražské služby a. s. D!ti t ídí papír, plasty, 
nápojové kartony a gastroodpad. Mate ská 
škola je vybavena KCA boxem na baterie 
a nádobou na elektroza ízení. MŠ Kunrati-
ce je rovn!ž zapojena do projektu a sout!-
že Recyklohraní. Tato "innost je v souladu 
se školním vzd!lávacím programem „Ze-
lená školka“, kde se všemi vzd!lávacími 
bloky prolíná ekologická výchova. Ta by 
m!la u d!tí vytvá et základní hygienické 
a sociáln!-kulturní dovednosti a návyky 
ve vztahu a chování "lov!ka k prost edí, 
ve kterém žijeme. A probouzet citový 
vztah k p írod!, k výtvor#m lidské práce 
i k lidem samotným. 

D!ti se u"í chápat, že svým chováním 
a jednáním mohou p írodu chránit, ale také 
poškozovat. S tím souvisí také znalost zá-
kladních ekologických návyk#, mezi které 
pat í v první  ad! i t íd!ní odpad#.

 Ing. Lenka Alin ová, zástupce starostky

Nepotřebné baterie patří sem
(foto archiv MŠ).

Poznáváme Kunratice

Je krátce p ed desátou, dopoledne 11. 
listopadu. Do auly základní školy p ivá-
d!jí paní u"itelky své sv! ence ze t etích, 
"tvrtých a pátých t íd. Št!betání pomalu 
ustává a d!ti, mnohé s knihou pohádek 
Smaragdové ostrovy v ruce, pomalu use-
dají na židle a lavice. Žáci 3. B dnes po á-
dají v rámci celoro"ního projektu Pozná-
váme Kunratice besedu se spisovatelkou 
a cestovatelkou paní Marií Rivai. Ta má na 
stole"ku p ipraveno spoustu neobvyklých 

Poprvé zasedáme ve školních 
lavicích u zápisu (foto ing. Beran).

Je nezbytné vše prohlédnout
zblízka (foto my).



 9 Kunratický zpravodaj 6/2009

A ještě prosím podepsat knihu pohádek 
Smaragdové ostrovy (foto my).

Zápis do prvních tříd

Základní škola Kunratice zve rodi"e 
a budoucí prv$á"ky na Zápis do prvních 
t íd pro školní rok 2010/2011. Sou"as-
n! i na Dny otev ených dve í. Zápis do 
prvních t íd se koná v úterý 19. a ve 
st edu 20. ledna 2010 od 14 do 18 hodin 
v novém pavilonu I. stupn! ZŠ. Pokud 
v tomto termínu nem#žete k zápisu p i-
jít, kontaktujte paní zástupkyni  editele 
školy MgA. Olgu Královou. Dny ote-
v ených dve í spojené s návšt!vou ve 
vyu"ování se konají v oba zápisové dny 
od 9 hodin. P ijít do školy m#žete i jin-
dy, ale p edem se prosím objednejte.

K zápisu p ive!te budoucího prv-
"á#ka a p ineste následující doku-
menty: 

l rodný list,
l sv#j ob"anský pr#kaz;
l karti"ku pojišt!nce,
l p ípadn! potvrzení o povoleném 

odkladu.

Žáci budou p ijímáni v tomto po-
 adí:

l ze spádového obvodu Kunratice 
(dle zákonných norem s trvalým byd-
lišt!m na katastrálním území M& Praha 
Kunratice) a Šeberov (do prvních t íd 
p ijímáme žáky ze Šeberova pouze po 
napln!ní ZŠ V Ladech a sou"asn! do 
optimální kapacity ZŠ Kunratice),

l kte í mají ve škole starší sourozence 
a sou"asn! trvalé bydlišt! v Praze nebo 
v p ilehlých mimopražských obcích, 
které uzav ou s M& Praha-Kunratice 
smlouvu o hrazení neinvesti"ního p í-
sp!vku za jednotlivé žáky (poplatky za 
teplo, vodu, energie atd),

l žáci s trvalým bydlišt!m v Praze 
nebo v p ilehlých mimopražských ob-
cích, které uzav ou s M& Praha-Kunra-
tice smlouvu o hrazení neinvesti"ního 
p ísp!vku za jednotlivé žáky,

l ostatní zájemci.
Ve škole se proti minulému školnímu 

roku zvýšil po"et žák#. Nár#st po"tu 

žák# pokra"uje i v pr#b!hu školního 
roku. Ve školním roce 2007/2008 jsme 
m!li patnáct t íd, tento rok máme osm-
náct. 

Postupn! tak, jak dostav!ná škola 
umož$uje, budeme mít vždy na I. stup-
ni t i t ídy v ro"níku a na II. stupni t ídy 
dv!. Pro školní rok 2009/2010 i další 
školní rok 2010/2011 dopl$ujeme žáky 
i do n!kterých t íd vyšších ro"ník#. Ve 
škole pracujeme podle Školního vzd!-
lávacího programu pro základní vzd!lá-
vání „KUK“ (Komunikace-U"ení-Koo-
perace), který je zam! en na u"ení pro 
život. 

Rozši ujeme výuku v oblasti este-
tických p edm!t#, výchovy týkající se 
životního prost edí (environmentální), 
sportu a výuky cizích jazyk#. Prohléd-
n!te si internetové stránky školy www.
zskunratice.cz. Nahlédn!te do fotogale-
rie. Další informace získáte na  editel-
ství školy. 

 Ing. Vít Beran, !editel školy

p edm!t#. Nejd íve ješt! n!kolik organi-
za"ních pokyn# od paní u"itelky. Pak kaž-
dý žák dostane papírek se t emi otázkami. 
Pokud bude dob e poslouchat a správn! je 
vyplní, m#že na záv!r vyhrát i malý dárek 
od paní spisovatelky. 

Besedu zahajují dva žáci 3. B, t ídy, po-
 ádající dnešní setkání. Vítají paní Rivai 
a p edávají slovo. „Dnes vám budu vy-
práv!t o krásné zemi, Indonésii. Skládá 
se ze 17500 tisíce ostrov#, z nichž je 6 
tisíc obydlených. Mluví se zde 538 jazy-
ky.“ D!ti se v pr#b!hu vypráv!ní dozv!dí 

mnoho zajímavostí o zví atech, rostlinách, 
o p írod! a život! lidí. Paní spisovatelka 
pak postupn! odhaluje tajemství r#zných 
p edm!t#, které má p ed sebou. Indonéské 
kroje, masky. Nebo zvláštní ploché lout-
ky, které se používají ve stínovém diva-
dle. D!ti si mohou poslechnout i ukázku 
indonéské hudby "i bojového pok iku 
vále"ník#. N!které vyzkoušejí hru na hu-
dební nástroj z bambusu zvaný anklung. 
Paní spisovatelka pak všechny trochu na-
u"í i jednu indonéskou písni"ku. Nastává 
"as na dotazy. Malí poslucha"i se ptají na 

mnoho v!cí. Ani se na všechny nedosta-
ne. Je t eba také vyhodnotit odpov!di na 
otázky z úvodu. Kdo pozorn! poslouchal 
a správn! odpov!d!l dostává sv#j papírek 
do klobouku. T i vylosování pak p ijíma-
jí z rukou p ednášející dárky p ivezené 
až z daleké Indonésie. Ale ješt! není ko-
nec. Jako u každé  ádné autogramiády se 
"tená i  adí do zástupu a nechávají si od 
autorky podepsat knížku indonéských po-
hádek Smaragdové ostrovy. Ješt! kv!tiny 
pro paní spisovatelku a rozlou"ení.

 Ing. Svatomír Mydlar ík
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76. Velká kunratická

Rok se s rokem sešel a druhá listopadová 
ned!le, tentokrát osmého, p ivítala závod-
níky již posedmdesátéšesté. N!kolik stup-
$# nad nulou, umírn!né bahno, zamra"eno. 
Dalo by se  íci po"así pro b!žce p íznivé. 
Poda í se kone"n! zlomit rekord Vlastimi-
la Zwiefelhofera 10:58,9 min? Pravidelná 
otázka od roku 1979. Vít!zný "as Daniela 
Fekla (1978) 11:38,7 nám stejnou otázku 
umožní položit i v 77. ro"níku. 

Jsme z Kunratic, podívejme se na naše 
závodníky. Celkové 105. místo ze všech 
mužských kategorií získal náš strážník Pa-
vel Sátra (1974). P ed závodem ve služb! 
v uniform!. Po p#l dvanácté si odb!hl, 
z ejm! v rámci p estávky, závod. Ve dv! 
odpoledne již kontroluje, op!t v unifor-
m!, bezdomovce na lavi"ce p ed radnicí. 
Dokonce letos zab!hl lepší "as. 14:43, 7 
proti lo$ským 15:20. Obdiv op!t sklidili 
i naši kunrati"tí veteráni. Startem v této 
kategorii se mohou pyšnit závodníci s po-
"tem start# nad dvacet. Lumír &van"ara 
(1944) si p ipsal 47. ú"ast, ing. Jan Ková  
(1947) 23. 

V ostatních kategoriích jsme zahléd-
li pana Lubomíra Mou"ku ze Zeleného 
údolí, otce a syna Zounkovi a Neméthovi, 

Vladimíra Havlí"ka, ing. Kamila Zieglera. 
Nechyb!l ani JUDr. Ivan Klenka, organi-
zátor B!h# nad!je v Kunraticích. 

Záv!rem tradi"ní omluva t!m, které 
jsem p ehlédl. Kdo chce v!d!t více o le-
tošní Velké kunratické, viz www.velka-
kunraticka.cz. Ing. Svatomír Mydlar ík

Slovan nahoře

Na záv!r 85. roku p#sobení oddílu ko-
pané p ineslo I. mužstvo všem p ízniv-
c#m dárek. Skon"ilo v polo"ase sout!že 
I. A t ídy skupiny B ro"níku 2009/10 na 
druhém míst! se ziskem 27 bod#. Pouhý 
bod od vrcholu. Dokonce se krátký "as 
slunilo i na míst! prvním. Mužstvo vy-
zrálo, m#že myslet i na postup do vyšší 
sout!že. Jaro bude dlouhé, zájemc# mno-
ho, a tak je rozumné se držet rad!ji zpát-
ky. Ale p ece jenom, co kdyby. 

P ed rokem byla situace pon!kud horší, 
nebo% jsme kon"ili se ziskem pouhých 11 
bod#. Ale již tehdy byly výkony slibné, 
i když se to v tabulce neprojevilo. Zato 
jaro již tým odehrál ve velkém stylu 
a podzim nez#stal pozadu. Nyn!jší ve-
doucí mužstvo P ední Kopanina B pro-
hrálo pouze jednou, a to v Kunraticích. 
Velký výkon podali naši fotbalisté v Bra-
níku. T i body od Vltavy odeslaly Slo-
van mezi mužstva, z kterými se musí na 
ja e po"ítat. Jenom ješt! p estat rozdávat 
doma. Škoda t!ch p!ti bodík#. T í za pro-
hru s Trojou a dvou za remízu z Horními 
M!cholupy. P íjemnou zimní p ípravu 
a dobrou formu na ja e 2010. 

 Ing. Svatomír Mydlar ík

Ing. Jan Kovář po 23. startu (foto my).

Historie

Žili vedle nás
Legionář

Dne 30. kv!tna 1939 vydal Obecní ú ad 
v Kunraticích u Prahy v dnešní Vedlejší uli-
ci pro stavebníka plukovníka Ph. Dr. Ji ího 
&ermáka povolení na výstavbu rodinného 
domku ". p. 505. 

Kdo byl plukovník Ph. Dr. Ji í &ermák? 
Vysoký d#stojník &eskoslovenské armády, 
legioná . &lov!k, který m!l být zapomenut. 
Našt!stí díky souh e náhod m#žeme k le-
tošnímu 91. výro"í vzniku &eskoslovenska 
vzdát alespo$ tímto skromným p ísp!vkem 
hold našemu spoluob"anovi, který zasv!til 
prací pro náš stát celý život. 

Narodil se roku 1884 v dob!, která se vy-
zna"ovala hospodá ským a kulturním roz-
machem a kdy se o"ekávalo, že nastupující 
dvacáté století díky v!decko-technickému 
pokroku vy eší p ípadné problémy. 1. sv!-
tová válka však ur"ila milion#m obyvatel 
jiný osud. PhDr. &ermák narukoval na 
frontu, ale za zájmy císa e pána bojovat ne-
hodlal. Vstoupil do 4. pluku srbských jed-
notek. Roku 1916 bojoval proti N!mc#m 
a Bulhar#m u &erné vody v nyn!jší rumun-
ské Dobrudži a na  eckém ostrov! Korfu. 
V srbské armád! absolvoval d#stojnickou 
školu a stal se srbským podporu"íkem. 
Z mnoha "eských dobrovolník# pak byly 
pozd!ji vytvo eny 4 pluky Legie srbské.

Válka skon"ila. D#stojníci "eskosloven-
ské armády založili 16. kv!tna 1920 Vojen-

ský ústav v!decký, jehož prezidentem byl 
v letech 1926 až 1932 plk. Ph. Dr. Ji í &er-
mák. Roku 1932 se stává zástupcem velitele 
Vojenského zem!pisného ústavu a od roku 
1937 jeho velitelem. Význam této instituce 
pro obranyschopnost &eskoslovenska byla 
obrovská. Sv!d"í o tom i složení host#, kte-
 í ústav navštívili. V roce 1934 nap íklad 
tehdejší ná"elník generálního štábu armády 
USA generál Douglas McArthur, pozd!jší 
slavná postava 2. sv!tové války, nebo 1937 
prezident Edvard Beneš. Vyhrocená po-
litická situace roku 1938 kladla na velení 
ústavu mimo ádné nároky. Po p ijetí mni-
chovského diktátu byly díky prozíravosti 
velení Vojenského zem!pisného ústavu ode 
všech materiál#, p edávaných ze zabra-
ných území N!mecku, Polsku a Ma'arsku, 
po izovány kopie. Zatajovaly se materiály, 
byly ukládány mimo ústav a po izovaly se 
soupisy s nižšími po"ty proti skute"nosti.

Dne 15. b ezna 1939 byla obsazena re-
publika n!meckou armádou. Plukovník 
&ermák na ídil likvidaci dokumentace 
popisného odboru. Pokra"ovalo se v po i-
zování a ukrývání kopií dokument# mimo 
ústav. Koncem roku 1939 došlo k prozra-
zení akce. Plukovník &ermák vzpomíná. 
„Bohužel akce ta byla vedena v p!íliš širo-
kých rozm"rech, takže zdánlivá chudost za-
!ízení tak velkého ústavu vyvolala u N"mc# 
podez!ení. 6. února 1940 jsem byl zat en 
gestapem, uv"zn"n, suspendován a posta-
ven p!ed n"mecký vále ný soud.“ 

Plk. &ermák válku p ežil a v kv!tnu 1945 
nastoupil do Vojenského zem!pisného 
ústavu op!t jako velitel. Od roku 1946 se 
stal v!deckým pracovníkem. &lenem Ma-
sarykovy akademie práce, "lenem a tajem-
níkem VII. odboru Národní Rady Badatel-
ské "i jednatelem GeograÞ ckého odboru 
Národního komitétu geograÞ ckého. Pro 
poúnorový režim byli ale lidé jako plukov-
ník Ph. Dr. Ji í &ermák nep ijatelní. Musel 
proto vykonávat n!kolik ned#stojných za-
m!stnání. V roce 1955 umírá. M!l být za-
pomenut. Ing. Svatomír Mydlar ík

Plukovník Čermák (vlevo)
s prezidentem Benešem v roce 1937.
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80 let kunratické sokolovny

P ed osmdesáti lety byla v Kunraticích 
u Prahy slavnostn! otev ena nová budova 
sokolovny. Byla postavena podle návrhu 
architekta Krásného z Prahy nákladem 380 
tis. K". U této p íležitosti uspo ádal dne 16. 
listopadu 1929 místní Sokol slavnostní aka-
demii. „O stavb" a ú elu zbudování nového 
sokolského stánku promluvil p!i akademii 
starosta jednoty Sokola Václav Rataj. Poté 
promluvili p!edseda stavebního odboru jed-
noty Josef Adam, zástupce sokolské župy 
bratr Há ek a bývalý starosta jednoty Alois 
Starý. Poté následovala hudební  ísla p!ed-
nesená Hudebním sdružením a cvi ební 
 ísla, provedena  lenstvem místního Sokola 
a družstvy muž# a žen Pražské župy. Vybu-
dování nové sokolovny bylo umožn"no ob"-
tavostí a vytrvalostí mnohých  len# jednoty 
a podporou malé  ásti ve!ejnosti.“ Stavba 
nové sokolovny byla zahájena 13. kv!tna 
2009. 14. "ervence téhož roku byl do zdi bu-
dovy zasazen pam!tní kámen. Na staveništi 
se shromáždili p íslušníci místní jednoty. 
Hlavní proslov m!l starosta Václav Rataj. 
Vzd!lávatel Josef Zavadil p e"etl pam!tní 
list. Poté následovaly poklepy, které u"inili 
zástupci všech organiza"ních složek jedno-
ty a starosta Sokola v Libuši Tomáš Vlach. 
V té dob! byla ješt! Libuš sou"ásti politické 
obce Kunratice u Prahy. 

Nová sokolovna byla p istavena k budo-
v!, dnešnímu malému sálu, která zde stála 
od roku 1920. Tehdy se poda ilo získat míst-
ní jednot! Sokola díky pomoci nadporu"íka 
Josefa Krat!ny vojenský barák. Ten byl 50 
m dlouhý, 7 m široký a 4 m vysoký. Barák 

byl zakoupen na Letné za 6 tis. K". 23. úno-
ra 1920 byla ustavena stavební komise pro 
vystav!ní t!locvi"ny. P edsedou byl zvolen 
starosta obce, František Rudolský. Pozemek 
daroval zdejší velkostatká , baron Ludvík 
Korb z Weidenheimu. V b eznu 1920 se za-
"aly kopat základy. P#vodní rozpo"et 15 tis. 
K" byl ale více jak t ikrát p ekro"en. Stav-
ba nakonec stála 48167 K" a byla uhraze-
na z výt!žk# zábav, dar# "len# (6 tis. K") 
a p#j"ek (26500 K".). Barák byl postaven ve 
zkrácené délce 32 m. Z toho sál "inil 20 m, 
šatny 5 m, chodba 2 m a byt sokolníka 5 m. 
Byla vykopána i studna. Slavnostní otev ení 
první sokolovny se m!lo p#vodn! konat 29. 
srpna 1920, ale pro nep íze$ po"así bylo p e-
loženo na 5. zá í. Tento den dopoledne sice 
také vydatn! pršelo, ale byly již zahájeny 
závody muž# v p!tiboji a sokolská výstava. 
Na výstav! byl vyložen archiv jednoty, foto-
graÞ e, plakáty, dopisy místních "len# a r#z-
né upomínkové p edm!ty na sokolské akce. 
Odpoledne se již po"así umoud ilo, a tak se 
u staré školy ". p. 57 za"al  adit pr#vod. Za 
zvuk# hudby pana Roubí"ka obešel pr#vod 
náves a dorazil k t!locvi"n!. V úvodním pro-
jevu zd#raznil Bed ich Sechter, že po dva-
ceti p!ti letech st!hování po r#zných více "i 
mén! vhodných místech získal místní Sokol 
sv#j vlastní objekt.

Není bez zajímavosti, že letos 24. listopa-
du uplynulo rovn!ž osmdesát let od prvního 
promítání biografu v této nové budov!. Prv-
ním Þ lmem, který dorazil do Kunratic se stal 
Varhaník u Svatého Víta. Záv!rem je nutno 
zd#raznit, že osmdesátiletá historie nové 
kunratické sokolovny jasn! ukazuje, že dob-
rá v!c se poda ila. Dodnes slouží nejen jako 

Stavba sokolovny v roce 1929 (snímek 
nalezený v pamětní schránce).

t!locvi"na místnímu Sokolu, ale i k po ádání 
rozli"ných kulturních a spole"enských akcí.

 Ing. Zden"k Zeman

Fotografi e ze schránky

V roce 2006 se opravovala fasáda kun-
ratické sokolovny. B!hem prací byla pod 
pam!tním kamenem objevena  schránka, 
vložená p i slavnostním zasazování kame-
ne dne 14. "ervence 2009. „Tento pam"tní 
list vkládá se do pam"tního kamene nové 
t"locvi ny budované t"locvi nou jednotou 
Sokol v Kunraticích u Prahy dne 14.  er-
vence 1929,“ "teme z dokumentu kunratic-
kého Sokola. „Kéž v novém stánku, který 
budujeme, všecky  iny posv"cené obrazem 
Tyršovým  sm"!ují ke zdaru a rozkv"tu ná-
roda a státu našeho.“ Dalším nalezeným 
dokumentem se Sokolové obracejí k široké 
ve ejnosti „s vroucí žádostí, aby podala nám 
pomocnou ruku p!ihlášením p#j ky anebo 
pen"žitým darem“. Ve schránce bylo nale-
zeno i n!kolik starých fotograÞ í z pr#b!hu 
výstavby. Jednu si m#žete prohlédnout i vy.
 Ing. Svatomír Mydlar ík

Vánoční čas

Zakážou nám jesličky?
Evropský soud pro lidská práva ve Štras-

burku rozhodl o zákazu k íž# v italských 
školách. Soud dosp!l 3. listopadu 2009 
k záv!ru, že p ítomnost katolického k íže 
ve školách odporuje právu rodi"# na vzd!lá-
vání jejich d!tí podle vlastního p esv!d"ení 
a právu d!tí na svobodu vyznání.

Na soud se p ed sedmi lety obrátila Ital-
ka Þ nského p#vodu, matka dvou syn#, kte í 
navšt!vovali státní školu Vittorino da Feltre 
v Padov!. Toto rozhodnutí sice zap#sobilo 
jako „malý zázrak“ a tém!  sjednotilo Itálii 
v obran! tohoto symbolu. Nestalo se ale toto 
rozhodnutí také silným varováním? Italská 
ústava, ani žádný jiný italský zákon p ítom-
nost k íže ve školách nep edepisuje. Ale je 
to vhodné soudn! zakázat? Pokud vadí k íže 
ve školách, neza"nou brzy vadit na v!žích 
kostel# a na vrcholcích hor? Jestliže p eká-
žejí k íže, nebudou brzy na obtíž i jesli"ky 
a slavení Vánoc? Nechci nadávat na Evrop-
skou unii. Je to úžasná myšlenka state"ných 
státník#. Jak zajistit po 2. sv!tové válce 
v Evrop! trvalý mír. Evropa nem#že vy-
trhnout své ko eny a myslet si p itom, že to 

p ežije ve zdraví. Nem#žeme se p estat hlá-
sit ke k es%anství v rámci svobody vyznání. 
Práv! svoboda vyznání znamená, že vím, 
z "eho má kultura vychází. &emu v! ím já 
osobn! a respektuji to. &emu v! í druhý 
a z "eho vychází jeho kultura. Nebude nám 
za chvíli více vadit zvuk kostelního zvonu 
než hlas muezína z minaretu? Nebudeme 
za nedlouho odstra$ovat betlémy z nám!stí, 
zatímco vedle budou r#st obrovské buddhis-
tické chrámy?

Možná, že nev! íte, že Ježíš Nazaretský, 
který se narodil na p elomu našeho letopo"-
tu v Betlém!, je pravý B#h a pravý "lov!k. 
Prosím vás ale, postavte si doma váno"ní 
stromek, Betlém a zazpívejte koledy. Pokud 
vám to vyjde, p ij'te i na P#lno"ní. Pokud 
kv#li ni"emu jinému, tak t eba i jen proto, že 
váš d!da a d!de"ek vašeho d!dy a d!de"ek 
d!de"ka vašeho d!dy do toho kostela chodil. 
My k es%ané v! íme, že to malé bezmocné 
dít! je Boží Syn. Ten, který nás vysvobodil 
od smrti a nabídl nám život v!"ný. A% malý 
Ježíšek zachrání naši Evropu, aby nezapo-
mn!la na to, že je k es%anská. A% nás vysvo-
bodí ze smrti naší kultury a dá nám opravdo-
vou svobodu vyznání, která nezakazuje, ale 

chrání. Krásné Vánoce všem obyvatel#m 
Kunratic a d!tem bohatého Ježíška p eje váš 
fará  Jaroslav Krajl

Kůrovci od Svatého Jakuba 
Není to žert. Kunratický kostel Svatého 

Jakuba Staršího má K#rovce. Panu fará-
 i Krajlovi, ani farník#m obzvláš% nevadí 
a dokonce podporují jejich dílo. Je to pro-
to, že není zkázonosné. K#rovci od Svaté-
ho Jakuba Staršího nepat í mezi rod brouk# 
"eledi nosatcovitých a pod"eledi k#rovc#, 
ale mezi pod"ele' K#rovc# z "eledi na k#ru 
a rodu farník#.

K#rovci od Svatého Jakuba Staršího jsou 
ti, kte í mají rádi hudbu a rádi p isp!jí svou 
troškou ke vznešenosti liturgie p i Mši Sva-
té, umocn!ní prožitk# p i májových pobož-
nostech nebo doby váno"ní. K#rovci nemají 
jasn! stanoven rozsah období, ze kterého 
hudbu interpretují. V!tšinou vybírají podle 
liturgické doby v roce. Využívají d!l z pr#-
 ezu staletí. (ídí se liturgickými p edpisy 
a místními zvyklostmi. Jádro K#rovc# tvo-
 í t i lidé. Karel Holna, varhany. Pavlína 
Bulínová, zp!v. Tomáš &ervinka, varhany 
a zp!v. K této trojici se p idali se zp!vem 
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Vánoční čas
Ji í Novák a Lucie Váchalová. K#rovci mají 
také sezónní spolupracovníky. Truba"e Pav-
la Mat!jovského, varhanici Janu Hylenovou 
a pokud d!tem z farnosti "as dovolí, tak 
i malý d!tský sbor. O letošních Vánocích 
vystoupí také nejmladší "lenové K#rov-
c#. Tereza Eisensteinová zazpívá, Antonín 
Krejbich zahraje na housle.

K#rovce uslyšíte na Váno"ním koncert! 
9. ledna 2010 v 15 hod v kostele Svatého 
Jakuba Staršího v Kunraticích. P ekrásným 
barokním prostorem zazní "eské a polské 
koledy. Proložené Bachovými preludii. 
A protože z minulého váno"ního koncertu 
víme, že si poslucha"i rádi zazpívají, tak 
budou mít možnost i p i tomto koncertu. 
Je p ipraveno n!kolik blok# známých ko-
led. Zahrají je st ídav! varhaníci kunratické 
farnosti. Všichni se moc t!šíme na setkání 
v poslední den doby váno"ní. Op!t po roce 
v hojném po"tu.  Tomáš $ervinka

24.12. – Št$drý den
16:00 zveme zvlášt$ rodi#e s d$tmi

24:00 Kunratice, p%lno#ní mše svatá
24:00 Hrn#í e, p%lno#ní mše svatá

(13:00–16:00 možnost navštívit
jesli#ky v kunratickém kostele)

25.12. – Hod Boží váno#ní
8:15 a 9:30 Kunratice

11:00 Hrn#í e
(13:00–17:00 možnost navštívit
jesli#ky v kunratickém kostele)

26.12. – Svátek Sv. Št$pána
9:30 Kunratice 
11:00 Hrn#í e 

(13:00–17:00 možnost navštívit
jesli#ky v kunratickém kostele)

27.12. – Svátek Sv. Rodiny
8:15 a 9:30 Kunratice,

obnova manželských slib%
11:00 Hrn#í e,

obnova manželských slib%

31.12. – Sv. Silvestr
16:00 Kunratice – mše sv. s adorací

1. 1. 2009 – Nový rok
9:30 mše sv. Kunratice 
11:00 mše sv. Hrn#í e

Všem obyvatel%m Kunratic a Hrn#í  
p ejí hodn$ Pokoje a lásky 

do srdce a do rodin.
 P. Jaroslav Krajl a P. Stanislav Hrách

BOHOSLUŽBY – VÁNOCE 2009 A NOVÝ ROK 2010

Zajímavosti

Café Na Dně

Okolí rybníka Šeberák op!t ožívá. Od 
za"átku prosince je v areálu nov! otev ena 
„bouda“ Café Na Dn! se širokou nabídkou 
teplých a studených nápoj# a ob"erstvení. 
Po krásné procházce Kunratickým okolím 
se zde m#žete oh át a posed!t v p íjemném 
prost edí. Ocitnete se totiž „pod hladinou 
našeho rybníka“. Kavárna vás mile p ekva-
pí svým interiérem, který je stylizován do 
prost edí dna rybníka s krásným výhledem 
na Šeberák. Bouda Café Na Dn! pro vás 
p ichystá spoustu zajímavých akcí nejen pro 
dosp!lé ale i ty nejmenší. Budete zváni le-
táky "i na webových stránkách. Pokud nás 
navštíví paní Zima a rybník dostate"n! za-
mrzne, jsou v areálu pro nadšence zimního 
bruslení p ipraveny sk í$ky, do kterých si 
brusla i mohou uzamknout svoji obuv. T!m, 
kte í zapomenou své brusle nabrousit, po-
slouží kunratický mistr brusi" Jan N!me"ek.
 Markéta Poto ková

Jak dál...(2)

Na titulní stran! se nám p edstavují tiše 
odpo"ívající základy Nového hradu. Ruce 
stavitel# je tam položily p ed šesti sty lety. 
V letošní "ty ce Kunratického zpravodaje 
jsme si za"ali klást otázky, co d!lat dál, aby-
chom mohli podobné "i lepší pohledy po i-
zovat i v budoucnu. P edstavili jsme redak-
torku Adrianu Krobovou z rádia Leonardo 
a její po ad Hrady ml"í o pomoc. „P!i natá-
 ení dokumentu Hrady ml í o pomoc vypa-
dala celá situace kolem Nového hradu a ob-
léhacího tábora doslova beznad"jn". Mnoho 
desetiletí se totiž pouze mluvilo a psalo na 
papír. Reálná pomoc neexistovala.“ Dnes 
je ale vše jinak. Její nový po ad „Zrcadlo“, 
vysílaný 23.  íjna, již spíše pot!šil. Dozv!-
d!li jsme se od r#zných odborník#, že p ece 
jenom n!co sp!je k lepšímu. A také to, že 

prvním kr#"kem k oživení celého historic-
kého území bude instalace informa"ních 
tabulí 3. listopadu. Což se i stalo. Nechme 
ale hovo it hlavní iniciátorku, Adrianu Kro-
bovou. „Když 25. ledna 1421 skon ilo oblé-
hání Nového hradu u Kunratic, za ali husité 
opoušt"t a likvidovat sv#j tábor budovaný 
od 31. prosince roku 1420. T"žko mohlo n"-
koho z nich napadnout, že zde stopy po je-
jich p#sobení z#stanou patrné i v roce 2009. 
Stopy sice v areálu z#staly, ale nalézt je 
dokázalo jen pár zasv"cených. Význam této 
památky p!esahuje  eské hranice. Na vlast-
ní o i si poz#statky tábora  prohlédla i !ada 
zahrani ních odborník#. 537 let  trvalo, než 
byl tábor spolu s hradem vyhlášen kulturní 
památkou. Dalších 51 let   ekala památka 
na své první ozna ení. Informa ní tabule, 
které dnes návšt"vníka s významem lokality 
seznámí, jsou po všech nespln"ných slibech 
malým zázrakem.“ Pokud si ud!láte do t!ch-
to míst vycházku, dozvíte se z informa"ních 
tabulí z pera pana profesora Durdíka mnoho 
zajímavostí. Uvádíme úryvek z jedné tabule. 
„Dnes dochované valy jsou pouze st!elecký-
mi ochozy za d!ev"ným, z prefabrikovaných 
díl# vystav"ným opevn"ním. Toto d#kladné 
opevn"ní bylo nezbytné pro p!ípad, že by 
se císa! Zikmund pokusil svým v"rným na 
hrad" p!ijít na pomoc. V zadní  ásti tábora, 
tedy mimo dost!el obránc# hradu, se podél 
uli ek nahromadily zahloubené obytné ob-
jekty (zemnice), v nichž obléhatelé žili. Do-
dnes se zachovaly v podob" !ady prohlubní. 
V p!ední  ásti tábora se nacházela volná 
plocha. Mohly zde stávat spížní vozy a p!e-
devším se zde mohlo šikovat vojsko a konat 
r#zné p!ípravy k útoku proti hradu. Od  ela 
tábora sm"rem k hradu vedl dosud dob!e 
patrný n"kolikrát zalomený p!ibližovací zá-
kop-sapa. Jím se v dob", kdy byly již mož-
nosti obránc# podlomeny, dostávali úto níci 
do p!ímého p!edpolí hradu.“

Kdo chce v!d!t více, nech% se dostaví  p í-
mo na místo. Zna"enými trasami ze dvou 
zastávek autobus# MHD ve sm!ru z Kunra-
tic do Prahy. Po žluté od autobus# 114, 165 
a 197 u rybníka Ohrada ze zastávky Kun-
ratická škola. Nebo po modré ze zastávky 
linky 114 Zelené domky. 

 Ing. Svatomír Mydlar ík

Elektrárna na střeše (3)

Naše povídání o malé elektrárn! na st eše 
pana RNDr. Bedrníka jsme zahájili zhruba 
p ed rokem. Jaké budou výsledky, jsme 
pouze v!štili neboli prognózovali. Nyní 
již m#žeme naši v!štbu doložit i p esnými 
údaji odpo"tem z elektrom!ru. Pro osv!-
žení pam!ti si p ipome$me n!kolik tehdy 
uvád!ných údaj#. Na st eše zahradního 
domku jsou umíst!ny panely z krystalické-
ho k emíku o ploše 30 m² a ú"innosti 15% 
p em!ny slune"ního zá ení na stejnosm!r-
ný proud (DC) o kolísavém nap!tí 219–241 
W. Za ideálních podmínek instalace lze 
v Kunraticích získat z této plochy ro"n! p i-
bližn! 2916 kW DC. Stejnosm!rný proud 
je dále upraven na st ídavý (AC) pomocí 
m!ni"# s parametry 220 V/50 Hz a odvád!n 
do b!žné sít!. Tento p evod není zadarmo 
a spot ebuje asi 7 % vyrobeného elektrické-
ho proudu. Ro"ní "istý zisk elektrárny pana 
RNDr. Bedrníka by tak m!l být 2700 kWh 
AC. Jaká je skute"nost ? Za celý rok provo-
zu v období "ervenec 2008/ "ervenec 2009 
bylo odvedeno do sít! asi 2300 kWh AC. 
Je to mén! než podle odhadu. P í"iny jsou 
dv!. Zahradní domek je v odpoledních ho-
dinách "áste"n! stín!n a letošní po"et jas-
ných dn# byl nižší. Zvlášt! v "ervnu, kdy 
jsou nejdelší dny. Pro zajímavost m#žeme 
porovnat výkony v n!kterých m!sících. 
Duben 305 kWh, kv!ten 407 kWh a "erven 
338 kWh (st ídavý proud 220 V/50 Hz).
 Ing. Svatomír Mydlar ík
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Zajímavosti

Advokátka

JUDr. Eva Brown
právo občanské a rodinné, rozvody,
smlouvy, byty, nemovitosti, úschovy

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

KOUPÍM POZEMEK
ke stavbě rodinného domu

v Kunraticích. Přímý zájemce.

Tel: 724 464 109
libor.vanicek@seznam.cz

MALÍŘSKÉ PRÁCE
Úpravy interiérů
Benátské štuky

Tel: 608 201 960

Instalatérské
a topenářské

práce

telefon: 241 764 591
mobil: 728 783 265

Pavel Ptáček
Odhady nemovitostí

Stanovuji obvyklé (tržní)

i vyhláškové ceny

zajišťuji znalecké posudky

ZUZANA ROUBALOVÁ

www.odhady-nemovitosti.webz.cz

Tel.: 00420 739 04 15 24

roubalova.zuzana@seznam.cz

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

Nabídka připojení k internetu prostřednictvím WiFi sítě

Tarif Rychlost Cena Doporučení pro účely
Free*  64/16 Kbps  zdarma*  

nenáročné prohlížení webových stránek
Start1  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 standard pro připojení k internetu

Pro4 4/1 Mbps 650 Kč/měsíc 
komfortní připojení k internetu se zvýšenou rychlosí

Pro6 6/1,5 Mbps 750 Kč/měsíc 
odesílání dat pro náročné uživatele

Pro8 8/2 Mbps 850 Kč/měsíc

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

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

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

Inzerce

Obrázky z minulosti
Kunratic (2)

Kunratice byly vždy oblíbeným výlet-
ním místem, a tak se slušelo poslat z výle-
tu pohlednici. Zásadní význam pro vznik 
pohlednic m lo zavedení koresponden!ní-
ho lístku v Rakousku-Uhersku roku 1869. 
Jedna strana byla adresní, druhá ur!ena pro 
sd lení pisatele. Na tuto stranu bylo posléze 
umožn no natisknout p"ipravené sd lení. 
Tyto „p"ítisky” byly v podstat  p"edch#dci 
pohlednic tak, jak je známe dnes. Postupem 
!asu se za!aly objevovat i obrazové infor-
mace, což vedlo k prom n  koresponden!-
ního lístku v pohlednici. Zlomové bylo na"í-
zení z 12. prosince 1884, které umožnilo tisk 
soukromých koresponden!ních lístk#. Od 
obchodních sd lení a p"ítisk# se na pohledni-
cích stále více objevují obrázky zem pisné, 
posléze i blahop"ejné apod. Zlatým v kem 
v historii pohlednic je období po roce 1895. 
K listovním zásilkám pat"í poštovní ú"ad. 
Ten u nás za!al pod názvem C. k. poštovní 

a telegrafní ú"ad Kunratice-Kunratitz fungo-
vat od kv tna 1902. Kolorovaná pohlednice 
s motivem kostela Svatého Jakuba Staršího 
a prostoru p"ed kostelem, nyn jší Kostelní-

ho nám stí, pochází z po!átku zlatého v ku 
pohlednic na p"elomu 19. a 20. století. Uvá-
díme vý"ez z pohlednice.

 Ing. Svatomír Mydlar ík

Kostel Svatého Jakuba Staršího a Kostelní náměstí na výřezu pohlednice
z přelomu 19. a 20. století (archiv ing. Zemana).
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Inzerce

VY SE PTÁTE
A MY VÁM RÁDI ODPOVÍDÁME

NA VŠE KOLEM BAREV,
LAKŮ, LAZUR, STĚREK, OMÍTEK
A ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ.

Odpovídá Ing. Petr Levora,
AAA BARVY PRAHA s.r.o.,

Vídeňská 1277, Praha 4-Kunratice
tel.: 244 401 664, 775 556 577

www.aaabarvypraha.cz

Existuje jednovrstvá barva k nátěrům okapů a parapetů
s výběrem více odstínů?

Ano. Je to barva Zinorex od výrobce COLORLAK. Rychleschnoucí jednovrstvá (základní i vrchní) k nátěrům výrobků z oceli, 
pozinkované oceli včetně čerstvých pozinkovaných materiálů, hliníku a mědi v exteriéru i interiéru. Nanáší se v 1 až 2 vrstvách 
a plní současně i funkci základní antikorozní a vrchní vysoce odolné polomatné barvy. Základní odstínovou nabídku, která má 

v nabídce 14 nejžádanějších odstínů RAL, lze téměř neomezeně rozšířit vlastním smícháním odstínů v rámci Zinorexu.
Vzorník je k dispozici také na našich prodejnách.

Viděla jsem na stěně malbu, která vypadá jako zoxidovaný kov. Je možné si vybrat z více odstínů? Kde ji mohu koupit?

Na našich prodejnách AAA. Barvy máme materiál Efecto Óxido fi rmy Osaka. Vyrábí se ve více odstínech jak metalických tak mat-
ných, které lze vzájemně kombinovat. Více informací v prodejnách.
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Inzerce

N O V Ě  O T E V Ř E N O

Body, trička, ponožky, teplákové kalhoty

plyšové hračky

nosítka, lehátka, nočníky

multifunkční tašky na kočárky
pláštěnky, gumáky, bryndáky

 kojenecké oblečení, dupačky, soupravy
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Kanalizační přípojky
(revizní šachta, přepojení, zemní práce, doklady) od 25 000 Kč

Zemní a stavební práce, základy objektů, izolované jímky, bazény, izolace 
spodní části staveb, sanační omítky, zateplovací systémy, fasádní nátěry.

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

tel: 244 912 214, 244 911 036 mobil: 603 852 432
Rekonstrukce staveb, bytů, výměna oken a dveří, podlahy

betonové, laminátové i dřevěné, obklady, dlažby, malby, nátěry.

Jan Rakovec
Obklad, dlažba, zednické a malířské práce, bytová jádra, 

rekonstrukce bytů a koupelen, drobné práce.
Tel: 608 709 716 přes den 267 913 922 19:0021:00

www.rakovec.cz

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, automatické závlahové 
systémy, návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad.

Eduard Pacák
mobil: 605 789 346

Zahradnické práce – údržba zeleně

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

Lichá 38, Praha 4 – Cholupice (naproti fotbalovému hřišti)
www.spalekski.cz | tel.: 776.135.277

 S tímto inzerátem sleva na servis 10 %

Nově otevřená prodejna a profesionální servis lyží a snowboardů pro všechny
věkové a výkonnostní kategorie. Servis provádíme na automatu Reichmann SF2.
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každý menší inzerát nebo řádková inzerce 500 Kč.
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Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem registrace MKČR E 13344. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Založeno 1992, ročník XVIII. Náklad 3800 výtisků. Toto číslo vyšlo v prosinci 2009. Zdarma.

+420/ 602 322 120
www.azta.cz

Rodinné domy Na Lhotech, Praha 4, k dlouhodobému pronájmu, vysoký komfort bydlení

Pronájem, prodej, právní servis, realizace interiér ...

Na H!ebenkách, Praha 5, exkluzivní apartmány k dlouhodobému pronájmu

P!ímo v objektu Þ tness, 
sauna, krytý bazén,

squash, zahrada,
d"tský koutek.

Vše trvale st!eženo.

Prostorná garáž, 
bezpe#nostní dve!e, trezor, 

kamerový systém, 
vestav"né sk!ín",

hydromasážní vana, 
vybavení italským 

nábytkem.
TRAM, BUS, METRO.

Prodej luxusního bytu PRAHA 3, Jarov, OV, 3+1, garáž, alarm, p!edokenní rolety

Komplex funkcionalistických vil v p!ímém kontaktu Kunratického lesa, veškerá ob#anská vybavenost, d"tské h!išt", školky, školy.
Metro a OC Chodov 7 min. p"šky. Nadstandartní vybavení alarm, kuchyn" Maxx, spot!ebi#e Miele atd....



Vážení �tená�i, 
vzhledem  k tomu, že považujeme za nutné vám sd�lit dv� aktuální informace, p�ikládáme 
dodate�n� do KZ ješt� tento leták. Informce se týkají náhradního bruslení u rybníka Šeberák a 
zm�ny v MHD. 
 
Informace k náhradnímu bruslení 
Když jsme se p�ed dv�ma roky dozv�d�li, že rybník Šeberák je na prodej za �ástku vyšší, než 
je náš p�lro�ní rozpo�et, rozhodli jsme se požádat hlavní m�sto o to, aby rybník Šeberák 
koupilo. Osobn� jsem se zú�astnila jednání Rady hlavního m�sta Prahy a pokoušela jsem se 
p�esv�d�it pana primátora a ostatní radní o tom, jak d�ležité je, aby celý vodní tok 
Kunratického potoka pat�il pouze jednomu majiteli, tj. hl.m. Praze. M�j hlas vyslyšen nebyl 
z d�vodu „p�emršt�né“ ceny, za kterou rybník nikdo údajn� nekoupí. Bohužel v krátké dob� 
se naše obavy naplnily a rybník Šeberák získal soukromého majitele, spole�nost Ogopogo a.s. 
Letos v lét� se na naši radnici dostavil pan Zden�k Syrovátko s tím, že vystupuje jménem 
spole�nosti Ogopogo a.s. jako jeden ze zakladatel� této spole�nosti. Zárove� nám p�ednesl 
své p�edstavy ohledn� budoucnosti rybníka Šeberák. Na jednoduchém ná�rtku nám ukázal  p�i 
jihovýchodním b�ehu rybníka 22 ponton�. Zám�rem bylo postavit na t�chto pontonech 
domky. Vysv�tlili jsme panu Syrovátkovi postup p�i projednávání investi�ních zám�r� 
v Kunraticích. Vždy požadujeme písemné podklady, dále je v�c projednávána v p�íslušných 
komisích a výborech, p�edevším ve stavební komisi a v  komisi dopravy a životního prost�edí. 
Vyzvali jsme proto pana Syrovátku, aby sv�j zám�r p�edložil písemn�. Do dnešního dne jsme 
žádné podklady neobdrželi. 
 
Velmi nás pot�šilo, když nový nájemce koupališt� Šeberák Leisure and comfort beach a.s.- na 
Mikuláše slavnostn� otev�ela Café Na Dn� a za�ala se p�ipravovat na brusla�skou sezonu.  
Bohužel nemilým p�ekvapením bylo zjišt�ní ráno dne 10. prosince, že po �íjnovém výlovu je 
tém�� již napušt�ný Šeberák znovu vypoušt�n. Dotazem na p�ílušném vodoprávním ú�ad�  
jsme zjistili, že nový majitel Šeberáku spole�nost Ogopogo a.s. ohlásil vypoušt�ní rybníka 
z d�vodu pot�eby provést technickou prohlídku pot�ebnou pro provád�ní oprav hráze, 
výpustního objektu a dalších sou�ástí rybníka. Je nám líto, že s námi nový majitel vypoušt�ní 
nekonzultoval a nenaplánoval vypoušt�ní rybníka tak, aby rybník mohl jako každoro�n� 
sloužit v  p�ípad� zámrzu pro bruslení.  
 
Na základ� uvedené situace jsme se dohodli se spol. Leisure and comfort beach a.s. na 
spole�ném projektu, který by m�l zajistit náhradní bruslení u rybníka Šeberák v letošní zimní 
sezon�. �ešením bude kluzišt� umíst�né na pláži koupališt� Šeberák, a to od 16.12.2009 do 
konce února 2010. 
 
Informace ke zm�n� v MHD 
Od 15.1.2010 do 15.5.2010 se p�edpokládá uzav�ení komunikace K Šeberáku z d�vod� 
zmi�ovaných v úvodním �lánku tohoto �ísla KZ. V souvislosti s tím: 
Trasa autobusu �. 114 z�stává beze zm�ny 
Trasa autobusu �. 165 bude upravena následovn�: 
Spoje vedené v trase Jižní M�sto – nádraží Radotín budou vedeny po objízdné trase ulicí K 
Verneráku. Spoje za�ínající a kon�ící v Komo�anech budou ukon�eny na obratišti Šeberák. 
Intervaly ve špi�kách budou upraveny z 10 na 12 minut, v ostatní dob� z�stávají beze zm�ny. 
Po objízdné trase tedy pojedou autobusy po 24 minutách v každém sm�ru, mimo špi�ky po 30 
minutách.  
Trasa autobusu �. 197 bude odklon�na po trase Víde�ská – Kunratická spojka. 
                                                                      za M� Praha-Kunratice Ivana Kabelová, starostka 


