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Vá�ení 7tenáUi,
tentokrát za7nu 

nEkterými organi-
za7ními zmEnami, 
a[ ji! stávajícími 
nebo plánovaný-
mi, na pracovi"-
tích ÚUadu M6 
Praha-Kunratice 
a v deta"ovaném 
pracovi"ti ÚUadu M6 Praha 4 v Kunrati-
cích. 

Úřad MČ Praha-Kunratice

Ji! v minulých pUíspEvcích jsem vás 
informovala, !e problematikou dopra-
vy se od leto"ního léta zabývá ná" nový 
referent pan Petr Bene" (tel. 607 978 236 
nebo 244 102 217). Psala jsem rovnE!, 
!e se na nEj m]!ete obracet i s problémy 
týkajícími se in!enýrských sítí, které Ue"í 
spole7nE s ing. Dole!alem. Situace se 
ale nakonec vyvinula trochu jinak. Pan 
Bene" se napUí"tE bude vEnovat výhradnE 
dopravE a zále!itostem s ní souvisejícími. 
In!enýrskými sítEmi a 7áste7nE i stavební-
mi zále!itostmi se  bude zabývat ná" dal-
"í nový referent pan Martin Meztek (tel. 
244 102 236), který od prosince nahradí 
dlouholetého pracovníka na"eho úUadu 
ing. Dole!ala. Ing. Dole!al je opravdu ji! 
legendou na"eho úUadu, který prakticky 
absolvoval pokládky v"ech in!enýrských 
sítí v na"í mEstské 7ásti. Zaslou!il se své-
ho 7asu mimo jiné i o zdar mnohamilio-
nového grantu na spla"kovou kanalizaci 
z M#P a léta nám v"em poskytoval neoce-
nitelné informace v oblasti in!enýrských 
sítí a vodního hospodáUství. ChtEla bych 
mu jménem svým, ale i v"ech zamEstnan-
c] úUadu M6 a mnoha kunratických ob7a-
n] podEkovat za jeho práci a vstUícnost 
a vyjádUit prosbu, aby nám i v dobE své-
ho $zaslou!eného odpo7inku% zachoval 
pUízeO a byl nám ochoten ob7as poradit 
a pomoci. 

K dal"í zmEnE, i kdy! ne pUímo v ÚUadu 
M6 Praha-Kunratice, dojde na pUelomu 
roku ve zdravotním stUedisku ve Vele-
nické ulici, které provozuje M6 Praha-
Kunratice. O chystaných zmEnách ve 
zdravotnické pé7i pí"e ve svém pUíspEv-
ku kolegynE ing. Alin7ová. Já bych zde 
jen chtEla podEkovat odcházející paní 
MUDr. Krobové za pé7i, kterou na"im 
ob7an]m vEnovala, a popUát jí hodnE 
zdraví a spokojenosti. 

V sou7asné dobE probíhá rovnE! výbE-
rové Uízení na obsazení dvou míst na 
pozicích úklid a údr!ba veUejných pro-
stranství. 

Úřad MČ Praha 4

K ur7itým zmEnám, lépe Ue7eno reduk-
cím, dojde i v deta"ovaném pracovi"ti 
ÚUadu M6 Praha 4 v Kunraticích. Zapr-
vé bylo z úsporných d]vod] vedením 
M6 Praha 4 rozhodnuto o zru"ení infor-
ma7ního centra (tj. v7etnE podatelny) 
v Kunraticích, a to nEkdy za7átkem roku 
2012. Zadruhé jsme byli informováni 
o plánovaném zru"ení referentského mís-
ta sociálního odboru ÚUadu M6 Praha 4 
v Kunraticích, a to s ohledem na pUechod 
nEkterých kompetencí z úUad] mEstských 
7ástí na úUady práce. 

Splašková kanalizace

Dokon7uje se stavba v lokalitE PabEni-
ce a BetáO a pUedpokládá se, !e do konce 
r. 2011 bude podána !ádost o kolaudaci, 
co! znamená, !e kolaudace probEhne 
nEkdy za7átkem r. 2012. Proto!e se ponE-
kud opozdila pokládka tlakové kanaliza-
ce v ulici V Rybníkách a K Písnici a pro-
to!e tuto pokládku v ulici V Rybníkách 
chceme spojit i s pUelo!kou pUepadu 
z obecní studny mimo soukromé pozem-
ky, budeme nuceni odlo!it úpravu chod-
níku v ulici U Rakovky pravdEpodobnE 
a! na za7átek pUí"tího roku. V pUedstihu 

v"ak do"lo k pUelo!ení a výmEnE nEko-
lika sto!ár] veUejného osvEtlení v první 
7ásti uvedené ulice, co! úpravu chodníku 
pozdEji výraznE zrychlí. 

Na pUí"tí rok je plánována stavba kana-
lizace v poslední lokalitE Kunratic, a to 
nad rybníkem &eberák. Ji! zhruba pUed 
rokem jsem informovala, !e s pUevá!-
nE tlakovým zp]sobem odkanalizování 
velká 7ást dot7ených ob7an] nesouhlasí 
a !ádá na"ím prostUednictvím investora, 
tj. Odbor mEstského investora hl. m. Pra-
hy (dále jen OMI), aby pUepracoval pro-
jekt na gravita7ní zp]sob, který by byl 
v této lokalitE sice podstatnE nákladnEj"í, 
ale provoznE úspornEj"í a bezporucho-
vEj"í. Nesouhlas ob7an] stále pUetrvává 
a v sou7asné dobE není známo, jaké bude 
kone7né rozhodnutí OMI. Situace je o to 
slo!itEj"í, !e na stávající projekt je pUislí-
ben pUíspEvek z fond] EU, který by zmE-
nou projektu pozbyl závaznosti.

Chodník podél ulice
U Kunratického lesa

Bohu!el problémy, které tuto tak sledo-
vanou a potUebnou stavbu od za7átku pro-
následují, stále trvají. PUelo!ky in!enýr-
ských sítí by mEly být ke konci listopadu 
sice ji! hotové, ale v tomto ro7ním období 
ji! nelze ve stavbE pokra7ovat. Investor 
OMI sice slíbil uvést chodník do pUícho-
du faktické zimy do provozuschopného 
stavu a odstranit dopravní omezení z pUi-
lehlé vozidlové komunikace, ale kone7-
ného povrchu, který by umo!nil uspoko-
jivou zimní údr!bu, se do7káme a! pUí"tí 
rok. 

Nyní je ji! 7as, abych vám popUála 
za sebe i za v"echny své kolegy, 7le-
ny Zastupitelstva M6 Praha-Kunratice 
i zamEstnance ÚUadu M6 Praha-Kunra-
tice pUíjemné váno7ní svátky a v pUí"tím 
roce pevné zdraví a co nejvíce pohody.

 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Slovo starostky

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

9. zasedání 24. 10. 2011

Zastupitelstvo trvá

na nesouhlasném stanovisku ze dne 25. 
kvEtna 2010 k pUípojkám nízkého napE-
tí, vody a kanalizace pro PUístavi"tE Na 
&eberáku z d]vodu, !e o kone7ném celko-
vém zámEru investora na rybníku &eberák 
neposkytuje ani $Rámcové pUedstavení% 
dostate7né informace.

 !ádá

spole7nost OGOPOGO, aby pUedlo!ila 
zastupitelstvu M6 ucelený zámEr vyu!ití 
rybníka &eberák. Redakce

Kniha o Kunraticích

Milí spoluob7ané, podle knihy Cyrila 
Merhouta $6tení o Novém hradE a Kun-
raticích%, vydané v r. 1912, dal král 
Václav IV. nejspí" v roce 1411 postavit 
v Kunraticích královský hrad, tzv. Nový 
hrad. V pUí"tím roce uplyne ji! 600 let od 
doby, kdy byl hrad dostavEn a kdy si z nEj 
král Václav IV. u7inil své odpo7inkové 
sídlo namísto hradu To7ník, který byl 
od Prahy pro stárnoucího krále ji! hodnE 
vzdálený. Toto pro Kunratice význam-
né datum bychom rádi vyu!ili k vydání 
knihy o Kunraticích. Od jejich po7átk] 
a! po sou7asnost. V první fázi se sou-
stUedíme na sbEr dat a fotograÞ í. Proto si 
vás dovoluji po!ádat o zap]j7ení starých 

fotograÞ í, dokument] a dal"ích písem-
ností, které by nám pUi sestavování knihy 
pomohly. RovnE! bychom uvítali vzpo-
mínky starousedlík] 7i jejich potomk]. 
Knihu o Kunraticích bychom rádi vydali 
na podzim pUí"tího roku a vEUím, !e se 
stane !ádaným dárkem pod váno7ní stro-
mek v mnoha rodinách.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce 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

Zdravotní středisko
ve Velenické ulici

Jak jsem ji� dUíve 
psala, od bUezna toho-
to roku se stal part-
nerem MUDr. Kro-
bové v ordinaci 
praktického lékaUe 
v ulici Velenická 
MUDr. Machará7ek. 
Dle informací paci-
ent] je jeho pUítom-
nost v Kunraticích 
velkým pUínosem. Za dobu jeho p]sobe-
ní vzrostl po7et registrovaných pacient] 
v této ordinaci o nEkolik set. V leto!ním 
roce provedla kunratická radnice na �ádost 
MUDr. Machará7ka v objektu nEkolik 
drobných úprav, jako je malování, opra-
va fasády, nátEr oken atd. Velké stavební 
úpravy vzhledem k plánované rekonstruk-
ci budovy staré !koly u rybníka Ohrada 
na zdravotnické zaUízení ji� neplánujeme. 
Zato MUDr. Machará7ek pUipravuje zmE-
nu vnitUního vybavení a chodu ordinace, 
kde bude od 1. ledna 2012 p]sobit ji� na 
plný úvazek. Novinkou smErem k roz!íUení 
slu�eb pro pacienty bude zavedení objed-
nacího systému. KromE bE�ných ordina7-
ních hodin budou vy7lenEny také ordina7-
ní hodiny pro objednané pacienty. Takto si 
budou moci pacienti domluvit termín o!et-
Uení dle svých 7asových mo�ností tak, aby 
se minimalizoval 7as strávený v 7ekárnE 

a také riziko, �e se setkají s jiným pacien-
tem, od kterého by se mohli nakazit napUí-
klad virovým respira7ním onemocnEním. 
CelkovE se ordina7ní hodiny roz!íUí na 31 
hodin za týden a roz!íUí se také prostor pro 
poskytování domácích náv!tEv. Pacienti 
s akutními potí�emi budou samozUejmE 
o!etUeni i v hodinách vymezených pro 
objednané pacienty. V tabulce jsou uvede-
né nové ordina7ní hodiny, vEnujte pozor-
nost barevnému rozli!ení. 

Pondělí 10–14 14–1830

Úterý 730–10 10–13

Středa 730–10 10–13

Čtvrtek 1230–14 14–1830

Pátek 730–13

Akutní pUípady, bez objednání
Individuální konzultace, objednaní pacienti 

Dal!í chystanou zmEnou v chodu ordina-
ce je, �e pro vEt!í soukromí pacienta bude 
v ordinaci pUítomen s pacientem pouze 
lékaU. Pracovi!tE sestry se pUesune do dru-
hé  místnosti. V kompetenci kvaliÞ kované 
sestry budou odbEry krve (v!dy v ranních 
hodinách), nato7ení EKG, obsluha pUístro-
j] POCT (point of care testing " pUístroj] 
k mEUení CRP, INR, FOB atd.). K usnadnEní 
administrativní práce bude místnost sestry 
i lékaUe po7íta7ovE vybavena. Pro pohodlí 
pacient] bude také modernEji vybavena 
7ekárna. Jeliko! nEkteUí novE pUíchozí paci-

enti se zmínili, !e strávili nemalou dobu hle-
dáním ordinace, bude ordinace novE vidi-
telnE ozna7ena jak na samotné budovE, tak 
orienta7ními tabulkami z ulic K #eberáku 
a K Verneráku. Dal$í z chystaných novinek 
je zabezpe7ení ordinace pUed nechtEnými 
náv$tEvníky " ordinace bude napojena 24 
hod. na elektronický zabezpe7ovací sys-
tém s pultem centrální ochrany. Na místE je 
popUát panu MUDr. Machará7kovi úspE$-
nou praxi v Kunraticích a pacient]m vý$e 
slibované slu!by. Kontakt : (MUDr. David 
Machará7ek, Tel:606041841, ordinace@
vaslekar.eu  www.vaslekar.eu).

VysvEtlivky k textu:

PUístroj na mEUení CRP pomáhá upUes-
nit diagnostiku zánEtu v tEle. Podle namE-
Uených hodnot je mo!né ur7it, zda je nutné 
nasadit pacientovi antibiotika.
PUístroj na mEUení INR sleduje správné 
dávkování léku proti krevní srá!livosti 
(Warfarin).
FOB test je moderní vy$etUení v rámci 
prevence nádoru tlustého stUeva a kone7-
níku.
Strep Test je rychlý test na zji$tEní Strep-
tokoka v krku.
Glukometr slou!í ke zmEUení hladiny 
cukru v krvi.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

MČ PRAHA-KUNRATICE
PRONAJME

část pozemkové parcely parc. číslo 1895/1 o výměře 820 m². 
Pozemek se nachází na jihu Kunratic při ulici Vídeňská.

Funkční vymezení dle Územního plánu - všeobecně smíšené 
území jako jsou prodejní plochy, sportovní zařízení, služby, 

drobná nerušící výroba, obchodní zařízení, zahradnictví, 
stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství.

VŠE JAKO STAVBA DOČASNÁ.
Výše nájmu minimálně 200 Kč/m² za rok.

Společenská rubrika
Vítání miminek
V roce 2008 jsme vyhovEli 7etným 

!ádostem rodi7] a prarodi7] na"ich 
nových #Kunrati7ák]$ a po letité pauze 
obnovili #vítání miminek$. S potE"ením 
jsme zjistili, !e i pUes skeptické hlasy 
kritik] se tato obnovená tradice setkala 
s velkým zájmem rodi7] na"ich nejmen-
"ích. PUi sledování po7tu narozených 
dEtí v Kunraticích jsme s pUekvapením 
zjistili, jak strmý byl jeho r]st. Roku 
1997 se narodilo 22 dEtí, 2004 ji! 88 
a 2008 rekordních 129 dEtí. Je"tE vEt"ím 

pUekvapením je ka!doro7ní pUevládají-
cí po7et chlapc] nad dEv7aty. Od roku 
2009 se po7et narozených dEtí pomalu 
sni!uje. Letos jsme vítali miminka 7ty-
Uikrát. Ne ka!dý pozvaný dorazil, a tak 
jsme mezi obyvatele Kunratic pUivíta-
li 61 dEti7ek narozených v letech 2010 
a 2011 v doprovodu rodi7], sourozen-
c] a mnohdy i prarodi7]. Od radnice 
dostanou dEti pamEtní mince a maminky 
kyti7ku pro radost. Od sponzora, obcho-
du s dEtským zbo!ím paní Raiserové je"-
tE drobné dáre7ky. PEvecký sbor VEtrník 

ze Z% Kunratice se postaral o rozptýlení 
malých neposed]. Svým písni7kovým 
pásmem zaujal poka!dé jak ty nejmen"í, 
tak i dospElé. U! se tE"íme na jaro 2012, 
kdy pUivítáme dal"í nová kunratická 
miminka. Jana Pla7ková

PodEkování za blahopUání 
k významnému !ivotnímu jubileu 
zasílají man!elé Sládkovi, paní 
Bo!ena Bláhová, Marta Formanová, 
Jarmila Stýblová a pánové Jaroslav 
Hrubý a Miloslav ZástEra. Redakce

MČ Praha-Kunratice
HLEDÁ

zájemce na obsazení 
pracovního místa na ruční 

čištění komunikací a ostatních 
ploch od nečistot, udržování 

průchodnosti odpadových 
kanálů a vpustí na plný 

pracovní úvazek tj. 40 hodin 
týdně s nástupem dle dohody.

Bližší informace
podá tajemnice
paní Voříšková,

tel : 244 102 222
 nebo email

voriskova@praha-kunratice.cz
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Základní škola Kunratice
Zápis prvňáčků 

Zápis do prvních 
tUíd pro !kolní rok 
2011/2012 se koná 
ve !kole v úterý 17. 
a ve stUedu 18. led-
na 2012 od 14 do 
18 hodin v novém 
pavilonu I. stup-
nE Z" PUed!kolní. 
Pokud nEkdo v tom-
to termínu nemá mo#nost k zápisu pUijít, 
nech[ kontaktuje paní zástupkyni Ueditele 
!koly MgA. Olgu Královou, olga.kralo-
va@zskunratice.cz. Zveme vás i na Dny 
otevUených dveUí spojené s náv!tEvou ve 
vyu7ování. Konají se v oba zápisové dny, 
tedy v úterý 17. a stUedu 18. ledna 2012 
také v#dy od 9,00 hodin. PUijít do !koly 
m]#ete i jindy, informujte se a objednejte 
na Ueditelství !koly tel.: 261 097 212$3. 

TE!í nás, #e máte zájem o na!i základ-
ní !kolu, ale !kolní budovy nám pUestá-
vají kapacitnE sta7it. Ve !kolním roce 
2012/2013 zva#ujeme, zda budeme moci 
otevUít opEt tUi první tUídy. Podle po7tu 
zapsaných kunratických #ák] se bude-
me rozhodovat o otevUení dvou nebo tUí 
prvních tUíd. Podrobné informace k zápi-
su získáte i na www.zskunratice.cz a na 
Ueditelství !koly telefon: 261097212 a 3, 
mobil 724370813. K zápisu pUive@te 
budoucího prvOá7ka a pUineste dokla-
dy $ rodný list #áka, ob7anský pr]kaz 
zákonného zástupce, karti7ku poji!tEnce 
budoucího prvOá7ka pUípadnE potvrzení 
o povoleném odkladu !kolní docházky 
pro !kolní rok 2011/12 nebo 2012/13. 
M]#ete pUinést i pUedem vyplnEné for-
muláUe, ke sta#ení jsou na webu !koly 
www.zskunratice.cz.

Kritéria pUijetí

�áci budou pUijímáni v tomto poUadí:

1.  #áci ze spádového obvodu Kunratice 
(dle zákonných norem $ tedy s trvalým 
bydli!tEm budoucího prvOá7ka i obou 
rodi7] na katastrálním území M6 Pra-
ha-Kunratice) a "eberov (do prvních 
tUíd pUijímáme #áky ze "eberova pouze 
po naplnEní Z" V Ladech a sou7asnE do 
optimální kapacity Z" Kunratice),

2.  #áci, kteUí mají na !kole star!í sourozen-
ce a sou7asnE mají trvalé bydli!tE v Pra-
ze nebo v pUilehlých mimopra#ských 
obcích, které uzavUou s M6 Praha-Kun-
ratice smlouvu o hrazení neinvesti7ní-
ho pUíspEvku za jednotlivé #áky (to jsou 
poplatky za teplo, vodu, energie atd.),

3.  #áci s trvalým bydli!tEm v Praze nebo 
v pUilehlých mimopra#ských obcích, 
které uzavUou s M6 Praha-Kunratice 
smlouvu o hrazení neinvesti7ního pUí-
spEvku za jednotlivé #áky,

4.  ostatní zájemci.

Podrobné informace k zápisu získáte 
na www.zskunratice.cz a na Ueditelství 
!koly telefon: 261 097 212 a 3, mobil 
724 370 813.

Myslíme na svůj rozvoj

Jsme !kola, která myslí na sv]j rozvoj. 
Ve !kole se u7íme podle vlastního "kol-
ního vzdElávacího programu pro základní 
vzdElávání %KUK& (Komunikace, u7ení, 
kooperace), který se zamEUuje na u7ení pro 
#ivot. Roz!iUujeme výuku v oblasti estetic-
kých pUedmEt], environmentální výchovy, 
sportu a výuky cizích jazyk]. NahlédnE-
te i do fotogalerie na webu !koly. Jsme 
rádi, #e jsme !kolou pro kunratické #áky. 
V posledních letech si na!i !kolu 7asto 
vybírají i zájemci z blízka i z daleka. 

Nabídka pro budoucí prvOá7ky je nasmE-
rována na seznámení se !kolou. Chcete si 
zahrát na !kolu? Zveme vás nejen na pravi-
delná týdenní setkání v na!í !kole, ale i na 
dal!ích pEt setkání ur7ených pro budoucí 
prvOá7ky a jejich rodi7e, kteUí si mohou 
ovEUit, zda je jejich dítE pro !kolu zralé. Jak 
setkání probíhají? Formou her, písni7ek 
a Uíkadel se zamEUíme na cvi7ení s gym-
nastickými mí7i, rozvoj matematických 
pUedstav, jazykovou a sluchovou pUípravu, 
pUípravu na psaní, práci s po7íta7em, roz-
voj fantazie a pUedstavivosti. Kdy? Ka#dou 
první stUedu v mEsíci od 14 do 15. hodin 
v prostorách prvních tUíd. Jaká jsou téma-
ta podle jednotlivých mEsíc]? Únor Zima, 
bUezen Domácí zvíUata, duben Aprílové 
po7así, kvEten Jaro. V 7ervnu 7eká ú7ast-
níky pUekvapení, kdy je za7átek posled-
ního setkání od 17 hodin, spojení setkání 
se sch]zkou rodi7]. Od 1. února nabízíme 
nEkterým pUed!kolák]m a jejich rodi7]m 
7tyUmEsí7ní kurz U7íme se ve !kole, kdy se 
budou formou her vEnovat rozvíjení v!ech 
psychických funkcí (rozvoj Ue7i, logického 
usuzování, po7etních pUedstav, sluchového 
a zrakového vnímání, grafomotoriky, soci-
álních a pohybových schopností a doved-
ností'), které jsou d]le#ité pro zvládnutí 
jejich úspE!né !kolní docházky. Kurz je 
ur7en zejména dEtem, které si h]Ue zvykají 
na nové prostUedí, pomaleji navazují vztahy 
s vrstevníky, nejsou dostate7nE pUipraveny 
pro vstup do !koly a podobnE. Bude pro-
bíhat jednou týdnE pod vedením speciální 
pedago#ky na!í !koly paní Olgy Drbalové. 
 Ing. Vít Beran, Ueditel

Školní jídelna

V ubEhlých mEsících se !kolní jídelna  
prokousávala tzv. "porodními bolestmi#. 
Mám tím na mysli to, $e se paní kuchaUky 
musely nau7it zacházet s novou technolo-
gií a velkým nár]stem po7tu uvaUených 
obEd], dEti zase objednávání obEd] pro-
stUednictvím Opencard. VaUí se zde obEdy 
i pro základní !kolu v %eberovE a pro novE 
otevUenou tUídu mateUské !koly umístEné 
nad !kolní jídelnou. To znamená, $e k obE-

d]m je!tE pUibyla pUíprava sva7inek pro 
mateUskou !kolu. Musím konstatovat, $e 
s novou situací si paní kuchaUky poradily 
na jedni7ku. Byla jsem se tam nEkolikrát 
podívat v dobE vydávání obEd] a byla jsem 
pUíjemnE pUekvapena, jak tam v!e fungu-
je. A musím dodat, $e to tam také krásnE 
voní. Neodolala jsem, ochutnala a moc si 
pochutnala. Proto mE nemile pUekvapilo 
velké mno$ství nedojedeného a vyhozené-
ho jídla. DennE se vaUí polévka, dva dru-
hy jídel, v salátovém baru jsou na výbEr 
7tyUi druhy zeleninových salát]. Sou7asnE 
se saláty je dennE k dispozici v salátovém 
baru bu@ sezónní ovoce, nebo tvarohové 
dezerty, pudingy apod. DennE se také pUi-
pravuje !est druh] nápoj], a to 7aj, mléko, 
ochucené mléko, dva vitaminové nápoje 
a voda s citrónem. Jídelní7ek je sestavo-
ván tak, aby byla v daném mEsíci zaru7ena 
pestrost stravy a byl dodr$ován tzv. spo-
tUební ko!, co$ hlídá hygienická stanice. 
Strávníci mají mo$nost si jídla vybrat, pro-
to je nepochopitelné, $e nesní ani to jídlo, 
které si vybrali. PUitom se nejedná o levnou 
zále$itost. &áci sice platí za obEdy Þ nan7ní 
7ástku v rozmezí 24'29 K7 (zále$í na vEku 
$áka), ale to je cena pouze za potraviny. 
Reálná cena za jeden obEd je ve skute7-
nosti 66,' K7. Mzdu zamEstnanc]m !kolní 
jídelny (jako i celé !koly) platí Ministerstvo 
!kolství, tElovýchovy a mláde$e a provoz-
ní náklady, jako jsou energie, odvoz odpa-
d], vodné, sto7né atd. platí kunratická rad-
nice. Mezi tyto provozní náklady patUí také 
ekologická likvidace zbytk] jídel, co$ není 
$ádná levná zále$itost. DUíve bylo zvykem 
zbytky jídel rozdrtit v drti7ce a vypustit 
do kanalizace. To dnes ji$ není dovoleno. 
Proto si na tomto místE dovoluji apelovat 
na rodi7e $ák], aby tuto situaci se svými 
dEtmi probrali.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky
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Počítačový klub Zelený pták

Po7íta7ový klub pro zdravotnE posti!ené 
Zelený pták, ulice U Zeleného ptáka 1158, 
Praha 4-Kunratice, Flora vás zve na náv"tE-
vu své galerie zdravotnE posti!ených umEl-
c]. Od 6. prosince zde vystavují své práce 
mentálnE posti!ení klienti z Domova Svaté 
Rodiny v Praze 6. Výstava je ji! tradi7ní 
a m]!ete na ní obdivovat práce ko"íkáUské, 
keramické, textilní a výtvarné. Výstava 
potrvá do konce ledna 2012. Klub je"tE pUi-
jímá  pUihlá"ky do kurzu anglického jazyka 
pro mírnE pokro7ilé, který se koná v pro-
storách na"eho klubu v!dy ve stUedu od 15 
do 16, 30 hodin, a také jsme vypsali ter-

mín nových po7íta7ových kurz] na období 
leden a! bUezen 2012. Kurzy jsou vedeny 
individuální formou a jsou ur7eny pro zdra-
votnE posti!ené a seniory, slevy máme i pro 
!eny na mateUské dovolené a dEti. Poskytu-
jeme i dal"í slu!by. Tisk fotograÞ í z digitál-
ních fotoaparát], prodej renovovaných nápl-
ní do tiskáren, na objednávku, kopírujeme, 
skenujeme nebo vypalujeme na CD, m]!ete 
u nás vyu!ít fax nebo internet. Na"i 7innost 
provádíme za pUispEní M6 Praha-Kunra-
tice. Podrobnosti v7etnE ceník] získáte na 

adrese  www.zelenyptak.cz nebo osobní 
náv"tEvou klubu. OtevUeno máme pondElí 
a! pátek od 10 do 19 hod. Autobusové spo-
jení do zastávky na znamení U Kunratické-
ho lesa je speciálním busem pro vozí7káUe 
7. 1 s pUestupy na metro B a C nebo linkami 
177 z metra C Chodov i Opatov a 293 ze 
smEru Háje nebo BudEjovická. Kontakt na 
PC klub pro zdravotnE posti!ené, U Zele-
ného ptáka 1158 je tel. 271 913 590 nebo 
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz.
 Po7íta7ový klub Zelený pták

Sport

Derby po 55 letech

NedElní odpoledne 
16. Uíjna se hrálo na 
kunratickém hUi"ti 
významné utkání. Der-
by Kunratice-Libu". 
Neboli pUelo!eno 
do 7e"tiny utkání 
tradi7ních, obvyk-
le místních soupeU]. 
Oba fotbalové kluby mají za sebou slu"nou 
tradici. FCS Libu" byl zalo!en roku 1923, 
Slovan Kunratice o rok pozdEji. Poslední 
derby se ale hrálo ji! velmi, velmi dávno. 
V nedEli 2. prosince 1956. Slovan Kunra-
tice a tehdej"í Slavoj Libu" hráli spole7nE 
I. B tUídu. Tehdy se hrálo podle sovEtského 
vzoru jaro-podzim, ne jako nyní podzim-
jaro, a tak pUipadlo poslední utkání ro7níku 
na prosincovou nedEli. Vzpomíná Franti"ek 
Ebr (1932#1997): �Kunratice mEly pUed 
druhým Bene!ovem náskok jediného bodu, 
Libu! byla tUetí a teoreticky mohla postupo-
vat i ona. Kdyby Bene!ov prohrál nEjakým 
vEt!ím rozdílem a oni porazili Slovan doma, 
postupovala by do I. A tUídy Libu!. Na Libu! 
se to odpoledne valily od Kunratic davy lidí, 
aby povzbudily své hrá7e. Slovanu sta7il 
k postupu nerozhodný výsledek. A kluci vEdE-
li, co se od nich 7eká. Hra za7ala a útoky se 
stUídaly na obou stranách. Polo7as skon7il 
bez branek. U" v samém za7átku druhého 
polo7asu v!ak za stavu 0 : 0 odpískal pro-
ti nám rozhod7í pokutový kop. Desítka to 
byla, a tak nikdo neprotestoval. Proti sobE 
stáli Tonda Vraný z Libu!e, obávaný stUelec, 
a v kunratické brance Mirek Kysílko. Mirek 
Tondovi desítku chytil. Hned z výkopu dostal 
mí7 Tonda Jane!, zabEhl s ním do blízkosti 
libu!ské branky a skóroval. 1:0 pro Kun-
ratice. Kdy" zanedlouho pUidali kunrati7tí 
hrá7i druhý gól, bylo o v!em rozhodnuto. 
V posledních vteUinách hry se sice podaUilo 
libu!ským vsítit gól, ale ten ji" nemohl zka-
zit na!i obrovskou radost. Nikomu z divák] 
se samou radostí nechtElo ani jít dom]. To 
vystihl pan Hanzlík a Kunratické vyzval, 

aby se seUadili k pr]vodu. Spole7nE s hrá7i 
jsme pak za zpEvu národních písní vykro7ili 
dom]. V Kunraticích byla I. A tUída.#

Shodou okolností ubEhlo od památného 
libu"ského utkání témEU 55 let. Jako kun-
ratický fanda to nerad pUiznávám, ale na 
Libu"i se pozdEji v!dy hrála vy""í soutE! 
a tím i lep"í fotbal ne! v Kunraticích. FCS 
je oproti nová7kovi Slovanu ji! dlouhole-
tým ú7astníkem PUeboru Praha. Ale aby si 
$Libu"áci% zase moc nefandili& Je"tE v kvEt-
nu tohoto roku se cloumali na konci tabulky 
a postup Slovanu do PUeboru byl tehdy v Uí"i 
fantazie. KlidnE se oba soupeUi mohli setkat 
v I. A tUídE.

První $pUeborové% derby v Kunraticích 
pUilákalo mno!ství divák] nejen z Kunratic 
a Libu"e, ale i z Chodova a ostatního blíz-
kého fotbalového okolí. Skon7ilo smírnE 
2 : 2. Nyní nastává období zimní pUípravy 
a jarní 7ást soutE!e bude zahájena 10. bUez-
na. Po první polovinE sezony 2011/12 si obE 
mu!stva vedou náramnE dobUe. FCS Libu" 
je první, Slovan Kunratice své fanou"ky mile 
pUekvapil. Získal na podzim 25 bod]. Co! je 
dobrý pUedpoklad pro hostování v PUeboru 
déle ne! jednu sezonu. PUejeme obEma tra-
di7ním soupeU]m dlouhý pobyt v PUeboru 
Praha a divák]m tím pádem po7etná derby 
Slovan Kunratice-FCS Libu". I kdy! mám 
tak trochu podezUení, !e nám $Libu"áci% 
chtEjí udElat nEjakou schválnost. Postoupit 
do divize a znovu tvrdit, !e se na Libu"i hra-
je lep"í fotbal ne! v Kunraticích.  (my)

78. Velká kunratická

Druhá listopadová 
nedEle 2011 pUivíta-
la ú7astníky ji! 78. 
ro7níku na"eho slav-
ného kunratického 
závodu. MírnE mra-
zivé, mlhavé ráno 
se postupnE mEní na 
pUíjemný slune7ní podzimní den a ú7astní-
k]m v"ech kategorií pUipravuje dobré pod-
mínky ke vzájemnému klání. První závod-
níci se pomalu vynoUují z mlhového oparu, 

pUeskakují letos milosrdný stav vody Kun-
ratického potoka a vzh]ru k bývalému krá-
lovskému sídlu. Pak opEt dol] a zase nahoru 
a kone7nE dol] k cíli. Legendární tra[ový 
rekord Vlastimila Zwiefelhofera 10:58,9 
min. opEt odolal. 6as vítEzného Jana Pro-
cházky 11:34,8 byl sice o 18 sekund rychlej-
"í ne! dosáhl loOský vítEz, ale stále chybí na 
ten letitý rekord více ne! p]l minuty. My se, 
jako ka!dým rokem, namátkou podíváme 
na nEkteré kunratické závodníky. V kate-
gorii Veterán] VK, to znamená závodní-
k] s více ne! 20 starty bez ohledu na vEk, 
nechybEl Ing. Jan KováU (1947). Letos bE!el 
ji! po dvacátépáté. Bohu!el na tra[ opEt 
nemohl ze zdravotních d]vod] pan Lumír 
6van7ara (1944), aby zvý"il sv]j prozatímní 
úctyhodný po7et 38 start]. ZranEní nedovo-
lilo ú7ast na"emu strá!níkovi Pavlu Sátrovi 
(1974), který dosahuje z kunratických bE!c] 
nejlep"ích 7as] nebo kunratickému zastupi-
teli Martinu Preissovi. Ten si letos sportovní 
ú7ast alespoO trochu vynahradil pUedáváním 
cen vítEz]m jako zástupce kunratické radni-
ce. Tradi7nE bE!eli oba Janové, otec a syn, 
Zounkovi (1958 a 1988), Marek Neméth 
(1981), nebo bratUi Jan (1983) a Miroslav 
(1981) Zelenkovi. 'e nejsou pro skalní bE!-
ce $Kunratice% letos posledním závodem, 
upozorOovaly na stromech podél hlavní 
cesty letá7ky s pozváním na dal"í podzimní 
a zimní bEhy.

Závod skon7il a na ztichlý rybník MlejOák 
opEt pUilétlo vodní ptactvo. V"ichni ú7astní-
ci a povzbuzova7i si slíbili, !e pokud okol-
nosti a zdraví dovolí, sejdou se za rok na 79. 
ro7níku. Roku 2012 oslaví "edesátiny i nej-
úspE"nEj"í bE!ec Velké kunratické Vlastimil 
Zwiefelhofer. Vyhrál zde devEtkrát a stále 
dr!í od roku 1979 tra[ový rekord, který se 
nedaUí a nedaUí pUekonat ji! nEkolika gene-
racím bE!c]. Snad je i trochu symbolické 
rekordmanovo datum narození 20. listopa-
du. Nebo[ rodný den je velice blízko datu 
tradi7ní druhé kunratické listopadové nedE-
le. Podrobnosti o slavném závodu si ka!dý 
m]!e prostudovat na adrese www.velkakun-
raticka.cz.  (my)
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Florbal Kunratice

Kunratický FBC Start 98 pro�ívá svou 
první sezonu v I. ß orbalové lize mu�]. Sbí-
rá zku�enosti, nebo[ nová7ek je pova!o-
ván za outsidera. První kolo se nevydaUilo 
podle pUedstav, kdy Start sice porazil Bivoj 
Litvínov, ale o body vinou administrativní 
chyby pUi�el. To, !e umí hrát se zku�enEj-

�ími soupeUi, mu!stvo potvrdilo v následu-
jících kolech, kdy porazilo Paskov a pro-
hrálo pouze dvakrát v základní hrací dobE. 
ChybElo v!dy tro�ku �tEstí nebo zku�e-
ností. Ve skvElé formE se pUedvedl David 
Ullmann, OndUej Vavro, uzdravený nový 
kapitán JiUí Va�í7ek, JiUí Kropá7ek i Filip 
Chodl. V listopadu se u dru!stva vymEnilo 
vedení. Nový hlavní trenér Václav Bu7ek, 
jeho asistenti OndUej 6erný a Jakub Urban 
pUiná�ejí 7erstvý vzduch a trochu potUeb-
ného klidu na stUída7ku. V sou7asnosti se 
sice pohybujeme v sestupovém pásmu, ale 

do konce sezony je daleko a rozhodnE není 
v�e ztraceno. První liga je první liga, a tak 
se musí cestovat po celé republice, co! je 
velmi náro7né jak 7asovE, tak Þ nan7nE. 
Hrajeme toti! s kluby ze Znojma, Pasko-
va nebo Brna, abychom vyjmenovali ty 
nejvzdálenEj�í. Budeme velmi rádi, kdy! 
pUijdete Start podpoUit na lednová domácí 
utkání v Kunratické hale. 7. ledna pUije-
de Hippos "@ár nad Sázavou, 22. Paskov 
Saurians a 28. TJ Sokol Královské Vino-
hrady. Jak si vedeme m]!ete sledovat na 
www.vysledky.com. JiUí Szebinovský

Hasiči Kunratice

Závěr roku u hasičů

V sou7asné dobE 
má na�e 7lenská 
základna 90 7len]. 
Bohu!el jsme letos 
museli dle stanov 
SH 6MS nEkteré 
7leny pro nepl-
nEní základních 
povinností ze sbo-
ru odhlásit, nEkteUí  
ukon7ili 7lenství na vlastní !ádost. A[ jsou 
pro ukon7ení jakékoliv d]vody, dEkujeme 
v�em za jejich dosavadní práci a pUípad-
nou pomoc. 

Na�e hasi7ská mláde! #Kapky Kun-
ratice$ stále rozvíjí své dovednosti pod 
odborným vedením. Utkává se v hasi7-
ských soutE!ích jako jsou ZPV (Závod 
v po!ární v�estrannosti) a XI. ro7ník 
Memoriálu Marty Habadové. Závod] se 
ú7astní stále více na�ich dEtí a vEUíme, 
!e se opEtovnE bude hovoUit, tak jako 
v minulosti, o na�em sboru v souvislosti 
s vynikajícími výsledky. V pr]bEhu Uíjna 
nám HZS hl. m. Prahy pUidElil vozidlo 
CAS 32 Tatra 815, které disponuje vEt�ím 
mno!stvím pUevá!ené vody (8200 litr] 
vody, 800 l pEnidla) ne! dosud slou!ící 
#babi7ka$ Tatra 148. Tato #nová$ velko-
kapacitní cisterna zvý�í u v�ech po!ár] 
na�í výjezdové jednotce akceschopnost. 
Koncem listopadu jsme také dostali auto-
mobilový !ebUík AZ 30 na podvozku IFA. 
Dosáhne a! 30 metr] a na�e jednotka jej 
vyu!ije zejména pro zásahy ve vý�kách 
pUi odstraOování rampouch], snEhových 
pUevis], ulomených vEtví strom], v7elích 
roj], apod. Tuto speciální techniku mohou 
po domluvE v podobných pUípadech 
vyu!ít i ob7ané Kunratic. 21. ledna 2012 
probEhne v hasi7ské zbrojnici od 14 hodin 
ka!doro7ní Výro7ní valná hromada SDH 
Praha-Kunratice. Na valnou hromadu jsou 
zváni Uádní 7lenové na�eho sboru, zástup-
ci jiných SDH, vedení ÚM6 Praha-Kun-
ratice, vedení MSH hl.m. Prahy a hosté. 
V sou7asnosti pUipravujeme tradi7ní hasi7-
ský ples, který se bude, jako ka!dý rok, 
konat v kunratické sokolovnE v sobotu 25. 

února 2012 od 19 hodin (podrobnosti uvá-
díme v 7ásti kulturní a spole7enské akce 
% pozvánka). Hasi7i pUejí v�e nejlep�í do 
roku 2012.  Bc. Martin Wagner,

 starosta SDH Praha-Kunratice

Cvičení ve skalách

Druhá listopadová nedEle zaznamenala 
v prostoru rybníka MlejOáku nejen nebý-
valý ruch dopolední Velké kunratické, ale 
dal�í, spí�e #rozruch$, zp]sobili po setmE-
ní náhodným nic netu�ícím kolemjdoucím 
kunrati7tí hasi7i. Pro výjezdovou jednotku 
bylo nachystáno utajené cvi7ení a jeliko! 
tajemství bylo známo paní starostce i panu 
�éfredaktorovi KZ, vyu!ili jsme oba této 
pUíle!itosti být pUi tom. Pomalu se smrá-
kalo. PoUadatelé dopoledního závodu je�tE 
dokon7ovali poslední úklid, na pUepadu 
rybníka si v poklidu �tEbetaly 7tyUi husy 
labutí. Nad rybníkem, asi v jedné tUetinE 
od hráze, 7ní tUi skály. Zakázaná, ProstUed-
ní a De�[ovka. Jsou jevi�tEm následujícího 
pUíbEhu. DvE horolezkynE zdolávají pro 
zvý�ení hladiny adrenalinu v tEle zdej�í 
leh7í sportovní horolezeckou cestu v noci. 
Ji�tEní mají lanem upevnEným na vrcholu 
skály za dostate7nE pevný bod. První lez-

kynE za7íná lézt a druhá ji pomocí dobírání 
lana jistí. V poslední etá!i se lezkyni uvol-
ní, v cca devíti metrech, malá 7ást skály. 
Ve velikosti za[até pEsti malého dítEte. 
Kámen ne�[astnE zasahuje dolej�í kolegy-
ni do hlavy a zp]sobí jí do7asnou ztrátu 
vEdomí. Horní lezkynE ale není v tu chvíli 
ji�tEna a propadá se o pUibli!nE 1,5 m ní!e 
na rovnou 7ást. Nárazem si poraní pravý 
kotník. Za7íná propadat panice, nem]!e 
nahoru ani dol], navíc její spolulezkynE 
neodpovídá na volání. Volání sly�í kolem-
jdoucí a zavolá na telefonní 7íslo 150 nebo 
112. Popisuje operátorovi, !e sly�í volání 
v nepUístupném terénu a sdEluje pUibli!nE 
místo události. Operátor vyhodnotí situaci 
a povolá kunratické hasi7e s lezeckou sku-
pinou a zdravotnickou záchrannou slu!bu 
SOSAN. Za7íná záchrana dvou zranEných 
osob a poskytnutí první pomoci& Ve tmE 
z tE!ko pUístupného skalnatého terénu ve 
spolupráci s náhodným kolemjdoucím. 
UbEhne nEkolik minut a ji! pUijí!dEjí 
s houkáním a svítícími modrými majá7-
ky pUíslu�ná vozidla. Dosud ml7ící husy 
se pUipojuji hlasitým kejháním. Celá akce 
je velice realistická. #Mí�o, co je ti? Ozvi 
se,$ volá zranEná horolezkynE seshora. 
Figurantky jsou patUi7nE nalí7ené, a tak 

Automobilový žebřík pro práci ve velkých výškách (foto Hasiči Kunratice).
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je v�echno jako ve skute7nosti. Záchraná-
Ui mají co dElat, terén je dost nepUístupný 
a dostat bezpe7nE dol] nejen horolezkynE, 
ale i sebe sama není v]bec jednoduché. 
Hasi7ský v]z je vybaven potUebným 
osvEtlením, a tak je alespoO na obtí!nou 
práci trochu vidEt. Ze v�ech se pot jenom 
leje. HorolezkynE jsou nejdUíve o�etUe-
ny na místE a poté jsou na speciálních 
nosítkách pomocí malé lanovky s !ivými 
opErnými sloupy dopraveny do sanitky. 
Nalí7ení Þ gurantek a sehrání potUebných 
situací je jako ve skute7nosti, a tak nebýt 
zasvEceným, nic bych nepoznal. Co! se 
také pUihodilo nEkolika kolemjdoucím 
na procházce. Ujistili jsme je, !e se koná 
na�tEstí pouze cvi7ení. Celý zásah je natá-
7en na video a bude odborníky patUi7nE 
vyhodnocen. SamozUejmE není o co stát, 
ale kunrati7tí ob7ané mohou mít dobrý 
pocit, !e mají v blízkosti �ikovné a dob-
Ue vycvi7ené záchranáUe. Ale to není nic 
nového.  (my)Prostor cvičného zásahu (foto my).

Životní prostředí

Kunratická fotovoltaika

�Létající stroje tE!"í ne! vzduch jsou 
nesmysl,# prohlásil roku 1895 William 
Thomson, známý více jako Lord Kelvin. 
Jeden z nejvýzna7nEj"ích fyzik], který obje-
vil, !e absolutní nula odpovídá v CelsiovE 
teplotní stupnici $273,15 °C. �Nevidím 
!ádný d]vod, pro7 by lidé chtEli mít doma 
po7íta7,# prohlásil roku 1977 Ken Olson, 
který sestrojil po7íta7em Uízený letový simu-
látor. Pro dne"ního 7lovEka úsmEvné názo-
ry i od tak vá!ených mu!]. PodobnE dnes 
pUedpovídají budoucnost výroby elektUiny 
ze slunce dne"ní vá!ení a vzdElaní mu!ové 
a !eny nebo i mnohé osoby sice vlivné, ale 
nevá!ené a spí"e nevzdElané. Jak to obvykle 
bývá, pokrok se 7asto prosazuje nad"ením 
a vizionáUstvím zdola ne! osvíceností sho-
ra. Pomalu u nás utichá zuUivá kampaO proti 
ubohému slunci, které nevinnE odskákalo 
zpackanou práci námi volených zástupc]. 
OpEt se vydávají povolení na pUipojení do 
sítE pro malé zdroje, nastal také 7as podívat 
se na celou problematiku do Kunratic z hle-
diska technologických mo!ností sou7asnos-
ti. Dostupných. Nebo[ bez ohledu na to, zda 
se nám to líbí nebo nelíbí, ka!dý hrajeme 
!ivotní roli potomka, sou7asníka i pUedka 
zároveO. 6asto slýchám názor, !e se ná" 
7asopis zabývá pUíli" minulostí a nehledí 
do budoucnosti. Vzh]ru do role osvícené-
ho pUedka% A[ se mohou také na"i potomci 
s odstupem let zasmát pUi 7tení tEchto Uádk]. 
Jako to 7asto dEláme i my. 

Slunce i do kunratické školy
rok poté

Kunratická Þ rma SVP solar s. r. o posta-
vila v podzimních mEsících 2010 foto-
voltaickou elektrárnu na stUechách nových 

budov základní "koly. Ka!dý m² zemského 
povrchu pUijímá pr]mErnE 1000 W slune7-
ní energie a oblast Kunratic se pohybuje 
mírnE nad touto hodnotou. Uplynul rok 
a m]!eme se podívat, jak fungovaly "kolní 
stUechy s 256 solárními panely Schott poly 
230 W o celkovém výkonu 59 kWp a odha-
dem ro7ní výroby pUibli!nE 55 tis. kWh. 
Podle projektu mEla výroba pokrývat 7ást 
spotUeby elektrické energie "koly a zbytek, 
který není mo!né prozatím uschovat pro 
vlastní spotUebu, prodávat do sítE. Jak se to 
podaUilo? Nechme mluvit 7ísla. 

Řeč čísel

Fotovoltaická elektrárna na stUe"e základ-
ní "koly v Praze-Kunraticích vyrobila za 
sledované období listopad 2010 a! Uíjen 
2011 62525 kWh. A to byly letos de"tivé 
letní mEsíce co! znamená hor"í svEtelné 
podmínky. Celková úspora pro "kolu 7inila 
za sledované období listopad 2010 - Uíjen 
2011 pUed zdanEním 556 459 K7.

Měsíc Vyrobeno

Listopad 437

Prosinec 96

Leden 1415

Únor 3070

Březen 6192

Duben 7699

Květen 9749

Červen 8574

Červenec 7275

Srpen 7640

Září 6413

Říjen 3965

Celkem 62525

Tabulka výroby v kWh za období
listopad 2010-Uíjen 2011.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

le
de

n
ún

or

bUe
ze

n

du
be

n

kv
Ete

n

7e
rv

en

7e
rv

en
ec

sr
pe

n
zá

Uí
Uíje

n

lis
to

pa
d

pr
os

in
ec

PUedpoklad Skute7nost 2011kWh

Jak se podařilo odhadnout výrobu leden-říjen 2011 znázorňuje graf (SVP Solar).



Kunratice v umění

Kunratice se díky rozporuplné postavE 

krále Václava IV. objevují také v próze 

a poezii. Králova záliba v lázni a lazebni-

cích neunikla v minulosti pozornosti nEko-

lika mu!] pera. 6eský kronikáU Václav 

Hájek z Libo7an (zemUel 1553) v rozsáhlé 

kronice shrnul 7eské dEjiny od vybájeného 

pUíchodu praotce 6echa a! po korunování 

Ferdinanda I. Habsburského. Jeho dEjiny 

jsou 7asto vEcnE nepodlo!ené, a tak Vác-

lava Hájka z Libo7an m]!eme nazvat spí-

"e autorem historického románu. Ten také 

jako první vypráví pUíbEh o králi Václavu IV. 

a lazebnici ZuzanE, ve kterém hraje svou roli 

i kunratický Nový hrad. V 7ísle 4/2006 jsme uveUejnili úryvek 

Romance o králi Václavu IV. od Jaroslava Seiferta a Hájk]v pUíbEh 

zpracovaný Aloisem Jiráskem ve Starých povEstech 6eských. His-

toricky je dolo!eno, !e Václav IV. mEl spory s bratrem Zikmundem 

Lucemburským a bratrancem Jo"tem z moravské vEtve rodu. Spory 

vedly k dvojímu zajetí v letech 1394 a 1402#3 a podstatnému omezení 

Václavových pravomocí. Porovnání letopo7t] vEznEní krále a dokon-

7ení výstavby Nového hradu radEji neprovádEjte, nebo[ v dobE popi-

sovaného útEku !ádný Nový hrad neexistoval. PUíbEh je ale hezky 

vymy"lený. Inspiroval i básníka Jaroslava Vrchlického, a tak uvádíme 

jeho Romanci o bradatém králi Václavovi a sli7né lazebnici ZuzanE. 

Pro osvE!ení pamEti pUipomeOme Hájk]v popis zat7ení a útEku krále 

Václava IV.:
Roku 1393 král Václav jel ze �ebráka do Berouna a tu zmEniv odEv 

!el do klá!tera berounského, aby zhlédl, jak se mni!i v svém poUádku 

chovají. Tu nevím jakým p]vodem, pUi!lo naO mu"] !estnáct a jali krále 

a vedli jej do Prahy a dali jej na rathauz staromEstský do vEzení, je" slo-

vE #pinka, a tu dr"án byl patnáct nedElí. Dne jednoho po"ádal k Pra"a-

n]m, "ádaje, aby jej pustili do láznE, která by nejbli"!í byla od rathauzu. 

Pra"ané uradiv!e se dali k tomu, aby se král v lázni zmyl, své povolení. 

I !el jest král v neznámém odEvu z rathauzu, v nEm" ho nikdo nepoznal 

a 7tyUi slu"ebníci mEst!tí pUi nEm. Dva pak slu"ebníci ve!li s králem do 

mytedlny, a tu se s ním myli. Po dlouhém 7ase Uekl král svým strá"ným 

$�ádám vás, nech[ se mali7ko prochladím%. Král uhlédnuv, ana jedna 

lo@ stojí pUi samé lázni u bUehu a veslo na ní polo"eno, Uekl jedné "enE, 

která" tu v lázni posluhovala: $Prosím tebe, pUevez mne na druhou 

stranu Ueky, chci ti dobUe zaplatiti%. Ona jej rychle pUes Ueku pUepravila 

a kdy" na bUehu pUistála, král rychle ven vysko7il a vyvolav ven "enu, 

str7il lo@ od bUehu. $Ale pro7s to u7inil? Kterak já se zase vrátím?% 

A on odpovEdEl: $Není tobE slu!né zase se navrátiti, vezmi veslo a poj@ 

se mnou, já tobE ten pUívoz dobUe zaplatím.% �ena jsouc zlata "ádosti-

va, !la s ním velmi rychle a 7asem i spolu pobíhali. A nalezli u bUehu 

jednu lo@ u vsi, která slove Chuchel a vstoupiv!e do ní, pUevezli se 

zase na druhý bUeh a !li a" k Novému hra- du. Hejtman kázal ty hosti 
na hrad vpustiti a vida 

pána svého nahého 
a slu"ebníka jeho 
v ko!ili, kázal je 
odíti. A na rych-
lost hojná ve7eUe 
pUipravena a král 
tu "enu, která slu-
la Zuzana, vedle 
sebe posadil. Král 

na ten !lechetný Zuza-
nin skutek nezapomnEl. 
Dal vystavEt ZuzanE láz-
nE, obdaUil její majitelku 

tu7ným d]chodem a dokon-
ce prý lazebník]m pUiUknul 

nové cechovní znamení, vEník se 
zeleným papou!kem.  (my)

Ledňáček na točenici a lazebnice

Se jménem krále Václava IV. je spojena 
i oblast kni!ní malby. Obrázek nazvaný Led-
Oá7ek na to7enici pochází z Václavovy bib-
le zhotovené v letech 1389#1395 v Praze. 
Z]stala v"ak s 2428 stranami a 654 hotovými 
miniaturami nedokon7ena. Kni!ní výzdoba je 
dílem nEkolika iluminátor], kteUí byli ve slu!-
bách krále-biblioÞ la, Václava. Motiv ledOá7-
ka a to7enice byl králem Václavem oblíbený. 
LedOá7ek je symbolem vErné man!elské lásky. 
To7enice (vEník, 7echlík) pUedstavuje závoj 
svázaný do $uzlu lásky%, pevného milostného 
vztahu. Jestli se oblíbenými symboly Václav 
také Uídil, nevíme, ale podle toho, co se o nEm 
kdy napsalo, spí"e ne. Existuje i varianta led-

Lazebnice myjí 

královi hlavu.

Král v kládě tvaru W, 

proti němu lazebnice.



Aj, po7estní vy rychtáUi, kon!elé pra"ských mEst. Jste bedliví mi ohaUi, nu" rcete, král kde jest? Do #pinky krále vsaditi pUec nejde jenom tak, král pUec je král, v sv]j vous se smál, vám pEknE vytUel zrak. On, rytíU bez báznE, si za!el do láznE, a co se stalo pak?

Ó nebyla to princezna, ni "ádná z va!ich dcer, v!ak sladká byla, líbez-ná.
 ZnEl Prahou svatve7er, znEl s vE"í sta, co král se myl, na Zuzanku si kýv;
 král pUec je král, v sv]j vous se smál a vEru stal se div. Umí! ty veslovat? Umím jen milovat$ 
%e neznal jsem tE dUív$

Aj, po7estní vy kon!elé$ Na druhem bUehu strá".Do vln se hrou"í vesele junácká, silná pá". Co veze! ? %oldák zahouká.
To, prosím, obilí. To není klam, jsou mlýny tam, se k druh]m nachýlí.Jen pus[ lo@ dál, koupá se král, nás nic tu nezmýlí.

Co pytle pEknE skládali, král uzUel prázdnou lo@, na Zuzanku kýv povzdálí a !eptl: Rychle poj@. Na druhou stranu pUevez mne, jsi pra"ské dítE pUec.Tak pravil král, v sv]j vous se smál.
MnE úzká #pinky klec. Umí! pUec veslovat ? Umím jen milovat. #típ v tváU ji, pleskl v plec.

Hoch pUívozník ve lodi stál, usmál se, kynul jim, nah ke dnu lodi lehl král. Zuzanka lehla s ním. A pluli pEknE Vltavou, dlaO v dlani, v zraku zrak, král pUec je král, líbal se, smál: V!ak já vám vytru zrak. PUívozník, co jen moh, vrh na nE pytl] stoh -létli jak nebem mrak.
Aj, po7estní vy kon!elé, na druhém bUehu strá". Do vln se hrou"í vesele junácká, silná pá". Co veze! ? "oldák zahouká, chci zUíti, co je to ?Ach na mou 7est, to mouka jest, je prosím, semleto. Jen lo@ pus[ dál, koupá se král, jsme dobré Ue!eto.

Co chytli jste, co pustili, vy moudUí kon!elé.On nahý, ona v ko!ili, dál !lo to vesele... 
PUes Chuchel !li na Nový hrad, tma byla nebi dík.Král pUec je král, v sv]j vous se smál, kdes v keUi pták jen tik... Ji" bu!í na bránu, ta v dvornou ochranu se otevUela v m"ik.Stem svEtel Nový hrad tu vzplál jak velká pochodeO, se Zuzankou tam kvasil král, ó, polibk] tEch "eO.

Do #pinky krále vsaditi pUec nejde jenom tak,král pUec je král, v sv]j vous se smál, kon!el]m vytUel zrak.Ó pra"ská luzo $ Ó moje Zuzo $
6ert vem co bude pak.

JAROSLAV VRCHLICKÝ (1853�1912)
Romance o bradatém králi Václavovi a sli7né 

lazebnici ZuzanE

Ledňáček
na točenici.

Lazebnice Zuzana 
převáží Václava IV.

Oá7ka v to7enici, ve 
vEníku. Tento motiv 
m]!ete obdivovat na 
StaromEstské mostec-
ké vE!i Karlova mostu. 
Motivem nEkolika dal-
"ích kreseb ve Václavo-
vE Bibli byly i lazeb-
nice. LáznE byly 
tenkrát nejenom 
h y g i e n i c k ý m 
zaUízením, ale 
hlavnE a pUedev"ím spole7enským centrem 
s uvolnEnou zábavou, a tak Václavova Bible je 
zUejmE prvním domácím rukopisem stUedovE-
ku, ve kterém se vyskytují i vyobrazení zaká-
zaných choulostivých témat.  (my)
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Životní prostředí

Současné možnosti

Na okraji Kunratic vyrostl bEhem Uíjna 
jeden z nejvEt!ích ostrovních solárních 
systém] v Praze. Jedná se o instalaci 
zaji![ující trvalou dodávku elektrické 
energie pro areál spedi7ní Þ rmy. 21 foto-
voltaických panel] o celkovém výkonu 
cca 4 000 Wp v kombinaci se speciální-
mi akumulátory, regulátorem, stUída7em 
a zálo"ní elektrocentrálou #utáhne$ v!ech-
ny potUebné elektrospotUebi7e investora. 
Jedná se zejména o svícení v kanceláUích, 
provoz po7íta7] a tiskárny, drobné vaUe-
ní, kamerový systém, 7erpadlo na vodu 
a dal!í. Systém 7eká brzy první zátE"ová 
zkou!ka, zimní období. Ji" dnes je ale 
mo"né tvrdit, "e investice do takového 
ostrovního systému, tedy bez jakýchkoliv 
dotací 7i zvýhodnEných výkupních cen, se 
jednozna7nE Þ rmE vyplatí oproti náklad-
nému zUízení elektropUípojky pUes okolní 
pozemky. Systém staví stejná kunratická 
Þ rma jako na!í !kolní elektrárnu, SVP 
solar s. r. o.

Věštba pro potomky

A te@ trochu toho vE!tEní osvíceného 
pUedka. Pokud si nEkdo nev!iml, létá nám 
nad hlavami ji" více ne" deset let ISS, Mezi-
národní vesmírná stanice. Stála, stojí a bude 
stát peníze veliké, ale vydElá peníze astro-
nomické. Má tam toti" mimo jiné nEco, co 
v!ichni dole náramnE potUebujeme. Ostrovní 
solární systém s výkonnými fotovoltaický-
mi panely a kyslíko-vodíkové baterie. PUe-
byte7ná nespotUebovaná energie na provoz 
stanice rozkládá vodu na kyslík a vodík, kte-
ré v pUípadE potUeby slou"í v bateriích jako 
zdroj proudu. Popis 7innosti je velice zjed-
nodu!ený. Daleko blí"e k bE"nému vyu"í-
vání je pou"ití baterií na principu vyu"ití 
mocenství prvku vanad (Va). Ten se vysky-
tuje dvou, tUí, 7tyU a pEtimocný. PUi nabíjení 
pUechází dvoumocný vanad a" na pEtimoc-
ný a pUi vybíjení pEtimocný na dvojmoc-
ný. SamozUejmE tento popis je opEt velmi 
zjednodu!ený z d]vodu názornosti. Baterie 
jsou  známy pod názvem Vanadium Redox 
Battery (VRB). Nedávno probEhla zpráva 

o pr]lomovém výsledku. NEmecká Þ rma 
DBM Energy namontovala do elektromobi-
lu Audi A 2 lithio-vanadové baterie. Na jed-
no nabití automobil ujel 603 km, baterii lze 
dobít z oby7ejné zásuvky 240 V za 6 minut. 
Vanadové baterie budou hrát v nejbli"!ím 
období velkou roli pUi odstranEní nejvEt!ího 
nedostatku obnovitelných zdroj], schopnost 
uchovávat pUebytky vyrobené elektUiny na 
období jejich nedostatku. Kdy slunce nesví-
tí a vítr nevane. Výrobu Temelína sice je!tE 
dlouho skladovat nebudeme, ale elektUinu ze 
stUechy na!í !koly mo"ná ji" v dosahu mEsí-
c]. Zmínili jsme se také o panelech na ISS. 
V leto!ním roce jdou takzvanE do #civilu$, 
7ili na bE"ný trh. Výrobce Þ rma Boeing je 
za7íná vyrábEt pro trh s ú7inností 39 %. Blí"í 
se doba, kdy ni"!í poUizovací ceny s vy!!í 
ú7inností panel] dovolí rozumnou návrat-
nost investice i bez dotovaných výkupních 
cen. Rostoucí cena elektrické energie jen 
nahrává blí"ícímu se stavu tzv. Grid-parity. 
Okam"iku, kdy je cena elektUiny z alterna-
tivních zdroj] stejná jako ta dodávaná ze 
sítE. Spí!e ale bude lacinEj!í.  (my)

Kulturní a společenské akce – pozvánka

28. prosince – Vánoční koncert
Cimbálová muzika Antonína Stehlíka ze Znojma a M6 Pra-

ha-Kunratice poUádají 28. prosince od 18. hodin váno7ní kon-
cert v kostele Svatého Jakuba Star!ího v Kunraticích. Na poUa-
du budou známé i ménE známé váno7ní koledy. Vstup volný.
 Redakce

8. ledna 2012 – Kůrovci potřetí

V samotném závEru Doby váno7ní se uskute7ní 8. ledna 
2012 v 15. hodin v kostele Sv. Jakuba Star!ího tradi7ní váno7-
ní koncert kunratické farnosti. K]rovci provedou náv!tEvníky 
koledami napUí7 staletími. ZpEv koled v!emi pUítomnými je 
zavedenou tradicí, která nejen mnohé sblí"í, ale dokonce i spo-
jí. Pokud trochu víc vymrznete, jste po koncertE zváni na teplý 
nápoj na faUe. Tomá! 6ervinka

18. února – Masopustní průvod
Popele7ní stUeda pUipadá v roce 2012 na den 22. února. Co" 

znamená, "e se bude v sobotu 18. února konat  na závEr maso-
pustu ji" po!esté pr]vod masek po Kunraticích. Kdo se chce 
zú7astnit pUímo, nech[ se dostaví na devátou hodinu k soko-
lovnE. Nejlépe ve vhodné masce. HospodáUi a hospodynE a[ 
nape7ou sladkosti, nakrájejí uzené a pUipraví patUi7né nápoje 
pro hladové a "íznivé masky. Redakce

25. února – Ples kunratických hasičů
Tradi7ní hasi7ský ples se bude v kunratické sokolovnE konat 
v sobotu 25. února 2012. Za7átek je v 19 hodin, hudba za7ne 
vyhrávat od 20 hodin. K tanci i poslechu bude hrát novE vybra-
ná kapela #Ro!áda$, která má vynikající reference a vEUíme, "e 
svým !irokým repertoárem zaujme i vás. Pro ná! ples jsme pUi-
pravili novinku. Mo"nost zakoupení vstupenek v pUedprodeji. 
Rezervace bude mo"né zajistit prostUednictvím objednávky 
zaslané na e-mail: ples@sdh-kunratice.cz nebo osobnE ka"dý 
7tvrtek od 19 hodin v hasi7ské zbrojnici. Ve!keré informace 
k zahájení i ukon7ení pUedprodeje vstupenek i mnohem více 
zjistíte na na!ich webových stránkách www.sdh-kunratice.cz 
nebo na nástEnce u kunratické radnice. Hasi7i Kunratice

a M/stská !ást Praha-Kunratice 

vás srde!n/ zvou na 

váno!ní koncert
28. prosince 2011 v 18.00 hod.

v kostele Svatého Jakuba Star!ího

vstup volný

www.hudbaznojmo.cz/cmas
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K čemu jsou Vánoce dobré?

Tak vám, milí Kunrati7tí, chci opEt 
popUát k Vánoc]m. Je to sice u! po desá-
té, ale stejnE to dElám moc rád. Jsou to 
toti! nejen d]le!ité církevní svátky, na 
které má vEt"ina z nás pEkné vzpomínky 
u! z dEtství, ale jsou pro nás okam!ikem, 
kdy si najednou uvEdomíme, co je pro nás 
d]le!ité. NEkdy se zdá, jakoby pro nás 
byly d]le!ité jen vEci, a proto kupujeme 
a kupujeme. Neznamená to ale spí", !e je 
pro nás d]le!ité nEkoho obdarovat? PUe-
mý"líme nad tím, co komu koupit, jak mu 
udElat radost. BEhem roku se mo!ná 7as-
tEji zamý"líme nad tím, pro7 nás zas ten 
7lovEk na"tval. 6asto si vzpomeneme i na 
ty, na které jsme celý rok úspE"nE zapomí-
nali, a po"leme jim pohled nebo alespoO e-
mail. Najednou i tam, kde u! není zvykem 

jíst spolu a být spolu, se sejde celá rodina 
u "tEdrove7erní ve7eUe. A tu noc, svEte div 
se, zaplní se v"echny kostely a! k prask-
nutí. Ne, to není jen nEjaký zvyk. Vánoce 
jsou opravdu okam!ikem, kdy si uvEdo-
míme, co je pro nás skute7nE d]le!ité. Ne 
to, co je pro nás pUíjemné a pohodlné, ne 
to, co je d]le!ité pro ná" kariérní postup, 
pro ná" ú7et, pro na"e zdraví, ale pro nás 
samotné. A tak pUes v"echny blikající 
svEtélka a hou"tinu váno7ních stromk] 
m]!eme zahlédnout, jak moc jsou pro 
nás d]le!ité vztahy k druhým lidem, lás-
ka, která se dává, i B]h pUítomný v na"ich 
kostelích a v na"em srdci. Vánoce jsou 
uji"tEním, !e B]h nezapomnEl, ale pUi-
"el na tuto zem. Vánoce i nám pomáhají 
nezapomínat na to, co je opravdu d]le!ité. 
Tak!e milí Kunrati7tí, ode mne ji! po 
desáté, veselé Vánoce#

 Jaroslav Krajl, Uímskokatolický faráU

Nedejme se přemoci zlem

Vztah 7lovEka k !ivotu je zalo!en bio-

logicky jako u v"ech ostatních tvor]. Do 

jednotlivých fází svého !ití 7lovEk, tak 

i kUes[an, vstupuje a pohybuje se v nEm, 

ani! by jeho mo!né pr]bEhy znal dopUedu. 

Chce se v"ak vEdomE orientovat a utváUet 

jej sobE ku prospEchu, nakolik je mu to 

mo!né. V setkání s událostmi a v doty-

ku s vEcmi nabývá 7lovEk více 7i ménE 

pou!itelné zku"enosti. ZprostUedkuje nám 

je rodina, "kolní vzdElání a práce, spo-

le7nost, mezilidské vztahy, kultura; pro 

kUes[ana pak také jeho církev a osobní 

vztah k Bohu. 

TémEU stále jsme nuceni se rozhodovat 

a 7iníme to vEdomE 7i nevEdomE. Mnoh-

dy se rozhodujeme pudovE a zvykovE, 

té! na nás p]sobí ur7itý $názor%. VEdec-

Kostel Svatého Jakuba Staršího slouží kunratické farnosti v barokní podobě od roku 1734 (foto Mareček).
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ký, politický, jejich kombinace. Mám za 
to, �e 7ím dál více lidí si uvEdomuje, jak 
bezútE!né prostUedí vytvoUili tzv. podni-
katelé a politici za spoluviny celkem ne 
dosti orientované a necílevEdomé veUej-
nosti. Bible k tomu Uíká stroze. KoUenem 
zlého je milování penEz. Tomu mnozí na!i 
v]dcové na nejvy!!í, regionální, ale nEkdy 
i místní úrovni pUíli! propadli, a� sami sebe 
znehodnotili v �ivotE morálním, poctivém 
a 7estném. Znehodnotili sv]j mandát, tedy 
d]vEru a o7ekávání voli7], ale zdá se, �e 
jim je to jedno. Cestou z toho pro kUes[any 
a lidi dobré v]le není pUizp]sobit se tomuto 
trendu. Advent a Vánoce jsou pUíle�itostí, 
aby se spole7nE lidé dobré v]le a kUes[a-
né pro dobro rozhodli. Leto!ní Vánoce 
u� nevnímejme pouze jako svátky v rodi-
nách, ale jako výzvu za7ít pomáhat spole7-
nE. Zatla7me zlo, nepoctivost, ne7estnost 
a nepUátelství konáním a podporou jejich 
opaku. Nedejme se pUemoci zlem, ale pUe-
máhejme zlo dobrem. Setkávám se s mno-
ha lidmi, kteUí jsou hodní, ale jsou témEU 
pUemo�eni tou nepUátelskou atmosférou, 
tEmi stokrát za den opakovanými !patný-
mi a zlými zprávami o lidských selháních. 
To v!ak neznamená, �e musíme selhat 
i my. Setkávám se s lidmi vcelku majetný-
mi, kteUí chtEjí a hledají, jak by pomohli, 
ale panuje v]7i nim ned]vEra. Setkávám 
se s úUedníky státní i obecní správy, kteUí 
jsou nápomocni v prosazování kladných, 
rozumných a pomáhajících zámEr]. PoUád 
se v!ak nem]�eme rozhodnout, za kým 
jít, kdo nám má být tím pUíkladem hod-
ným následování. Hlásí se toti� i fale!ní 
proroci a noví anarchisté. Jsme povolá-
váni ke svEdomitosti a dobru. Ne7ekej-
me na lidské spasitele. Ten kUes[anský 
Spasitel u� pUi!el. Jeho narození si budou 
kUes[ané pUipomínat o Vánocích. Co si 
o Vánocích budou pUipomínat ti ostatní? 
Ké� je to pUesvEd7ení, �e dobro nakonec 

pUem]�e zlo, �e dobrý a poctivý 7lovEk je 
potUebnEj!í ne� zlodEj a manipulátor, �e
patUit k lidem charakterovE rovným je 
mnohem víc, ne� získat nepoctivE pro sebe 
sebemen!í výhodu. "e cokoli dobrého 
udEláme pro nEkoho druhého, by[ je nevý-
znamné, není zbyte7né. Eva Mikulecká,
 faráUka Církve 7eskoslovenské husitské

Kunratičtí duchovní správci 
(1)

V PamEtihodnostech Království 7eské-
ho od Dr. Antonína Podlahy z roku 1907 
je podrobnE popsána duchovní správa 
v Kunraticích a! do po7átku 20. století. 
O faUe v Kunraticích máme první zprávy 
ji! ze 14. století. Po smrti plebána (ve stUe-
dovEku název pro faráUe) Jana byl potvr-
zen plebán Mikulá", který ale ji! roku 
1358 rezignoval. Ka!dá farnost musela 
mít své patrony, kterými byli vEt"inou 
dr!itelé místních panství, nebo statk], 
dohlí!ející na Uádný ekonomický chod far-
ností. Zakladatelé farností museli Þ nan7nE 
zajistit jejich budoucí existenci a sou7as-
nE ob!ivu duchovních. D]le!itou sou7ástí 
patronát] bylo právo podací (prezenta7ní) 
ke kostelu, co! znamená právo prezento-
vat nové duchovní, pokud s tím souhlasil 
ordináU diecéze (biskup, arcibiskup). Pat-
roni velmi 7asto sami jmenovitE navrho-
vali, koho by si za duchovního ve svých 
farnostech pUáli. V letech 1357#1407 mEl 
toto podací právo v Kunraticích pra!ský 
mE"[anský rod Bohuslavic] a po zakou-
pení Kunratic králem Václavem IV. pUe"lo 
toto právo na krále. Od roku 1407 byl na 
faUe plebáni $imon, po jeho smrti do roku 
1416 Rupert a poté Jan. Dal"í záznamy 
jsou ze 16. století. V Kunraticích slou!í 
utrakvisti7tí knE!í. Od roku 1533 Jan $ko-
la z P"ova a 1579 Mikulá" Pra!ský. Utra-
kvismus, jeho! stoupenci se ozna7ovali 
jako utrakvisté 7i kali"níci, je kUes[anské 

vyznání, které vze"lo z husitství a trvalo a! 
do rekatolizace po bitvE na Bílé hoUe. Od 
15. století byl dominantní vírou v 6echách 
a silné zastoupení mEl i na MoravE. Utra-
kvisté se ov"em v!dy pova!ovali za plno-
hodnotnou sou7ást nerozdElené katolické 
církve. PozdEji samostatná fara v Kunrati-
cích zanikla a duchovní správu obstarávali 
v letech 1682#1700 Ueholníci. Franti"káni 
od Panny Marie SnE!né, KUi!ovníci s 7er-
venou hvEzdou nebo Bosí Augustiánové 
z klá"tera Svatého Václava na Novém 
MEstE Pra!ském. Duchovní Jan Chrysos-
tom popisuje roku 1700 rozsah své far-
nosti takto: �DvE toliko vesni7ky nále!e-
jí k tomuto kostelu. Kunratice a Libu". 
V Kunraticích jest du"í, jim! svátostmi pUi-
sluhovati dlu!no 100, v Libu"i 48, v zámku 
a ve dvoUe zámeckém 45, v hospodE zva-
né Bethanie 11, v ov7ínE 9, ve mlýnE 11, 
v lomu 7.# 

Po roku 1700 pUicházejí svEt"tí knE!í. 
Roku 1730 se za7al pUestavovat za baro-
na Jana Arno"ta Václava z Gol7e, pozdEji 
pový"eného na hrabEte, kostel Svatého 
Jakuba Star"ího do podoby, jakou zná-
me dnes. Tehdy byl v letech 1719#1735 
kunratickým duchovním VavUinec Fran-
ti"ek Václav Schmidt. Ten vedl od roku 
1732 také duchovní správu v Hrn7íUích. 
KonsistoU, poradní sbor biskupa, vyslala 
roku 1730 Václava Hájka, 7elákovického 
dEkana, aby provEUil stavbu kostela na je-
jím za7átku a podal zprávu. Nese datum 3. 
7ervence 1730 a mimo jiné se v ní uvádí: 
�Odebral jsem se do Kunratic 21. 7erv-
na i nalezl jsem základy kostela toho na 
pUíslu"ných místech témEU úplnE polo!ené 
a a! k povrchu zemE provedené. Od presby-
táUe k prostUedku tElesa kostelního z]sta-
nou obE bo7ní zdi staré zdi. Sakristie bude 
pak za budoucím zdEným oltáUem, tam, 
kde nynEj"í hlavní oltáU se nalézá. Tato 
stavba nedEje se nákladem kostela anebo 
farník] nýbr! "tEdrostí samého urozeného 
patrona.# Stavba kostela byla dokon7ena 
roku 1734. Roku 1736 byly v Kunraticích 
a Hrn7íUích zUízeny fary. Prvním faráUem 
se stal Matyá" Krátký. ObE fary byly roku 
1812 po smrti faráUe v Hrn7íUích Jana 
Hanika spojeny a vedl je a! do roku 1837 
tehdej"í kunratický faráU Tomá" Truba7. 
Po faráUovi Truba7ovi následoval do roku 
1853 Vincenc Mu!ík. Jeho následovník 
Franti"ek Micka se pozdEji stal Vy"ehrad-
ským kanovníkem. 20. Uíjna 1866 se kona-
la v Kunraticích velká sláva. Do Prahy se 
vracely ostatky Svatého Jana Nepomuc-
kého odvezené v období Prusko-Rakous-
ké války do bezpe7ného Salzburgu. Na 
Betáni byla vybudována slavnostní brána 
a kunrati7tí farníci pr]vod doprovázeli a! 
do Kr7e. Na po7átku 20. století byli kun-
ratickými faráUi Franti"ek 6apek (zemUel 
1902) následován Josefem Valá"kem.

ZávErem dEkuji paní ZdenE Pelikánové za 
poskytnutí podklad] k 7lánku z poz]stalosti 
letos zesnulé paní Olgy Sobotové.  (my)

24.12. – Štědrý den

16:00 mše svatá pro rodiče s dětmi

24:00 Kunratice, půlnoční mše svatá

24:00 Hrnčíře, půlnoční mše svatá

(13:00 – 16:00 možnost navštívit

jesličky v kunratickém kostele)

25.12. – Hod Boží vánoční

8:15 a 9:30 mše svatá Kunratice,

11:00 Hrnčíře

(13:00 – 17:00 možnost navštívit

jesličky v kunratickém kostele)

26.12. – Svátek Sv. Štěpána

9:30 mše svatá Kunratice,

11:00 Hrnčíře,

(13:00 – 17:00 možnost navštívit

jesličky v kunratickém kostele)

30.12. Svátek Svaté Rodiny

18: 00 mše svatá Kunratice

31.12. – Svatý Silvestr

16:00 Kunratice – mše svatá
s poděkováním za uplynulý rok

a prosbou o požehnání do roku 2012

1. 1. 2012 – Nový rok

8:15 a 9:30 mše svatá Kunratice,

11:00 Hrnčíře

6.1. Zjevení Páně

18:00 Kunratice -mše svatá

(žehnání vody, kadidla a křídy)

8. 1. Křest Páně

8:15 a 9:30 mše svatá Kunratice,

11:00 Hrnčíře

15:00 Vánoční koncert Kunratice

Radost z Boží lásky a z daru vykoupení všem farníkům přejí
P. Jaroslav Krajl a P. Stanislav Hrách

Bohoslužby Vánoce 2011 a Nový rok 2012
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Zajímavosti

Potraviny Na Růžku

7. listopadu se v pUízemí domu 7. p. 415 
na rohu ulic Dunajevského a K Zeleným 
domk]m, Na R]!ku, znovu otevUela pro-
dejna potravin. Ve7erka s provozní dobou 
pondElí"nedEle 7"20 hod. Jak napoví-
dá prodejní doba, budou ji provozovat 
vietnam#tí obchodníci, nebo[ nikdo jiný 
z místních starousedlík] nebo i pUes-
polních není v sou7asnosti ochoten tak 
dlouho pracovat. Vra[me se trochu do 
minulosti. Obch]dek zde za7al od 7tyUi-
cátých let minulého století provozovat ve 
stejných prostorách pan Daní7ek a poté 
r]zní prodava7i a zamEstnanci znárodnE-
ného obchodu. Zanikl v roce 1982, kdy 
byla otevUena nedaleká, dnes ji! neexis-
tující samoobsluha Lizstova 10. Velikost 
a umístEní obchodu bylo dokonale pUizp]-
sobeno nabídce a poptávce. Pan Daní7ek 
by mohl být vzorem pro dne#ní $marke-
tingové experty%, nebo[ jeho odhad místa 
a velikosti prodejny byl jedine7ný a platí 

dodnes. Doufejme, !e noví nájemci p]-
jdou v kvalitE svých slu!eb ve stopách 
pana Daní7ka a oprá#í minulou skromnou 
slávu obch]dku Na R]!ku.  (my)

Obrázky z minulosti
Kunratic (6)

Na snímku pravdEpodobnE z dvacátých 
let 20. století je zábEr na nynEj#í NámEstí 
prezidenta Masaryka. Podle vyvE#ených 
vlajek a slavnostní atmosféry snímku se 
zUejmE jedná o oslavy vzniku 6eskoslo-
venska 28. Uíjna.

Druhý obrázek, stará pohlednice z roku 
1899 znázorOuje pohled na Dolní mlýn. 
FotograÞ e je poUízena pUibli!nE z míst, kde 
se konalo nedávné cvi7ení kunratických 
hasi7] a pokud by se konalo roku 1899, 
vidEli by záchranáUi stejný obrázek. Nebo 
tentý! den o druhé listopadové nedEli tisí-
ce ú7astník] 78. Velké kunratické.  (my)

Pravděpobně oslavy 28. října
ve dvacátých letech 20. století

(foto archiv Miroslava Tříšky). s

Pohled na Dolní mlýn z roku 1899 
(archiv pana Bartůňka).s

r Obchod Na Růžku 1956
(výřez z obrazu Jaromíra Jindry).
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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

Vyměním
zahradu-stavební
pozemek 720 m²

v zástavbě rodinných
domů v Tyršově čtvrti

v Modřanech
za zahradu-stavební

pozemek v Kunraticích.
Na zahradě jsou vzrostlé

jehličnany, okrasné
a ovocné keře a celoročně

obyvatelné chata
s koupelnou a WC, 45 m². 

Tel.: 724 369 767

JAN RAKOVEC
Obklad, dlažba, zednické a malířské práce, bytová

jádra, rekonstrukce bytů a koupelen, drobné práce

Rozumná cena

Tel. : 608 709 716 přes den

267 913 922 19:00-21:00

www.rakovec.cz
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Inzerce

Věnujte Vašim blízkým nebo sobě DÁRKOVÝ BALÍČEK STUDIA BODY CALM! Využijte jedinečných nabídek a jako dárek pro Vás až 70 % slevy.

Darujte odpočinek a krásu! 

K Borovíčku 1
148 00 Praha 4 – Kunratice
tel.: 774 980 400

Na Strži 5
140 00 Praha 4
Tel.: 608 040 015

ý nabí CENTRUM HUBNUTÍ "‡ – 5 TYPŮ BALÍČKŮ v ceně až 6 OŠETŘENÍ! – radiofrekvence, kavitace, 
anticelulitidní masáž, ruční lymfatické masáže, kryolipolýza – novinka  4900 Kč

CENTRUM KRÁSY"‡  – 90 MINUTOVÉ KOMPLETNÍ KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ – 5 NÁVŠTĚV + 1 ZDARMA + 
přístrojové kosmetické ošetření v hodnotě 450 Kč zdarma ke každé návštěvě  5900 Kč

APLIKACE BRAZILSKÉHO KERATINU "‡ – již žádné krepaté vlasy bez lesku   1990 Kč

TRVALÁ DEPILACE"‡  IPL – zbavte se chloupků navždy. 4 x aplikace –  podpaží + třísla + brazilka   5900 Kč

ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ, MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY"‡  se slevou 38 %   790 Kč

MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ MASÁŽ "‡ – novinka   590 Kč 

DEN PRO PRINCEZNU "‡ – 5 hodin péče jen o Vás – spa manikúra a pedikúra, mandlová masáž zad, 
spa kosmetické ošetření, závěrečný regenerační kadeřnický balíček včetně střihu a závěrečného stylingu. 
Vzdalte se od stresu, spěchu a pociťte kouzlo odpočinku  1990 Kč

 "‡ Na všechny ostatní služby při zakoupení dárkového certifi kátu sleva 20 %.

PIZZA 31 cm                                       
1. FOCACCIA 40,-
/česnek, bazalka, ol. olej/                                   
2. MARINARA 75,-
/tomat, česnek, oregano, sýr/                            
3. MARGHERITA  85,-
/tomat, bazalka, rajčata, sýr/                         
4. AL PROSCIUTTO  96,-
/tomat, šunka, sýr/                                  
5. AL FUNGHI 94,-
/tomat, žampiony, sýr/                                     
6. CAPRICCIOSA  98,-
/tomat, šunka, žampiony, sýr/                      
7. HAWAI  98,-
/tomat, šunka, ananas, sýr/                                     
8. AL SALAME  105,-
/tomat, pikantní salám, sýr/                              
9. MESSICANA  110,-
/tomat, cibule, pikantní salám, chilli, vejce, sýr/
10. AL PROSCIUTTO DI OLIVA  105,-
/tomat, šunka, olivy, sýr/ 
11. AL PROSCIUTTO DI PARMA  115,-
/tomat, parmská šunka, sýr/      
12. CALZONE (plněná)  110,-
/tomat, kuřecí maso, šunka, žampiony, sýr/  

13. CON SPINACI  106,-
/tomat, špenát, slanina, sýr, česnek/ 

14. QUATTRO FORMAGGI  120,-
/tomat, 4 druhy sýra/                         
15. VEGETARIANA  105,-
/tomat, lilek, artičoky, paprika, kukuřice, sýr/

16. PICCANTE  105,-
/smetana, šunka, pikantní salám, pancheta,

  pepř, sýr/

17. GAMBERETTI  125,-
/tomat, krevety, sýr/                                       
18. PORCINI  128,-
/smetana, hřiby, kuřecí maso, sýr/                          
19. FANTASIE  115,-
/zakys. smetana, slanina, červená cibule, eidam/

20. GUATTRO STAGIONI  115,-
/1/4 Marinara, 1/4 Margherita,1/4 Capricciosa, 

  1/4 Frutti di mare/

21. AL TONNO  115,-
/tomat, tuňák, cibule, česnek, sýr/

1/4 PIZZY 29,-

TĚSTOVINY (1 porce 250 g) 
30. Spaghetti pomodoro & mozzarella  75,-
/tomatová omáčka, mozzarella, bazalka, parmazán/

31. Spaghetti alla carbonara 95,-
/slanina, smetana, vajíčko, parmazán/

32. Spaghetti quattro formaggi 110,-
/smetana, 4 druhy sýra/

33. Fusilli Toscana 105,-
/žampiony, smetana, gorgonzola, křehké kuřecí 

  maso, parmazán/ 

34. Fusilli Ventricina 95,-
/tomatová omáčka, pikantní salám, jarní cibulka,   

  parmazán/

35. Gnocchi pollo & spinaci 105,-
/špenát, smetana, křehké kuřecí maso, parmazán/

36. Gnocchi aglio olio 105,- 
/olivový olej, hřiby, slanina, petrželka, parmazán/

SALÁTY (1 porce 200 g/350 g) 
40. Míchaný salát z čerstvé zeleniny,
      jemně dochucený 55,-/100,-
41. CAPRESE  59,-
/rajčata, mozzarella, bazalka, olej/

42. Ledový salát s tuňákem, vejcem,
      červenou cibulkou a dresingem   65,-/105,-
43. Míchaný salát s grilovanými 
      kuřecími prsíčky, jablky, ořechy 
      a jogurtem  69,-/110,-

DEZERTY
50. Domácí tiramisu s borůvkami 49,-
51.  Malá jablečná pizza s ořechy 
      a čokoládou 58,-

60. Domácí pizza chléb (200 g) 20,-    
61.  Bylinkové máslo (1 porce) 20,-    

Krabice na pizzu  8,-                          
Miska na saláty, těstoviny 8,-    

PIZZA 31 cm                                       PIZZA 31 cm                                       
1. FOCACCIA 40,-

11. AL PROSCIUTTO DI PARMA  115,-
/tomat, parmská šunka, sýr/      
12. CALZONE (plněná)  110,-

p ý

/tomat, kuřecí maso, šunka, žampiony, sýr/ 

13. CON SPINACI  106,-

/tomat, tuňák, cibule, česnek, sýr/

1/4 PIZZY 29,-1/4 PIZZY 29,-

TĚSTOVINYTĚSTOVINY (1 porce 250 g)(1 porce 250 g)
30. Spaghetti pomodoro & mozzarella  75,-

40. Míchaný salát z čerstvé zeleniny,
      jemně dochucený 5
41. CAPRESE  59,-
/rajčata, mozzarella, bazalka, olej/

42. Ledový salát s tuňákem, vejcem,
      červenou cibulkou a dresingem   65,-/105,-
43. Míchaný salát s grilovanými
     kuřecími prsíčky, jablky, ořechy
     a jogurtem  69,-/110,-

p y, j y, y

DEZERTYDEZERTY
50. Domácí tiramisu s borůvkami 49,-
51.  Malá jablečná pizza s ořechy
     a čokoládou 58,-

60. Domácí pizza chléb (200 g) 20,- 
61.  Bylinkové máslo (1 porce) 20,- 

p g ,g

Krabice na pizzu  8,-                      Krabice na pizzu  8,-                      
Miska na saláty, těstoviny 8,-    Miska na saláty, těstoviny 8,-    

55,-/100,-
59,-

8,       8,       
8,- 8,- 

www.pizzadokrabice.cz

10 - 22 hod.

DENNĚ
ROZVOZ - OBJEDNÁVKY  

604 444 457 
nám. prezidenta Masaryka 106, Praha 4

Krásné Vánoce a šťastný 
nový rok Vám přeje Vaše
PIZZA DO KRABICE

慷 KUPÓN - PIZZA CHLÉB 

      Z
DARMA

Autopůjčovna a přeprava osob
DDCar Prague s.r.o.

Vyzkoušejte naší spolehlivost
a profesionalitu.

Mobil +420 777 622 326
www.ddcar-prague.com

Rodinná fi rma z Kunratic

s pětiletou tradicí

nabízí nyní až 15% slevy

jak na pronájem vozu,

tak na přepravu osob.
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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 prosinci 2011. Zdarma.

Zastupitelstvo, Úřad MČ a redakční rada Kunratického zpravodaje
přejí čtenářům radostné Vánoce a vše nejlepší v roce 2012.
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