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Plánovat do budoucna se vyplácí. Už v roce 
2010 kunratická radnice pořídila fotovol-
taickou elektrárnu na střechu základní 
školy. Kam jinam by fotovoltaické elektrár-
ny měly patřit? Rozhodně ne na pole. Bylo 
instalováno 256 solárních panelů o maxi-
málním výkonu 59 kW. Elektrárna byla uve-
dena do provozu na konci roku. Pořizovací 
cena byla celkem 5 846 822 korun. Za dobu 
plného provozu, který s přestávkou na do-
stavbu školy trvá pět let, elektrárna na sebe 
vydělala již přes 3 miliony korun. A nebýt  
26 procentního zdanění, které dodatečně 
stát uvalil na fotovoltaiku, byla by skoro celá 
investice uhrazena. Všechny peníze získané 
z provozu zařízení jsou zpětně použity na 
nákup elektrické energie pro školu.

Tento projekt jsme přihlásili do prvního 
ročníku soutěže „Obnovitelné desetiletí“ 

v kategorii „Chytrá energie měst a obcí“. Tu 
pořádá Solární asociace a záštitu nad ní pře-
vzali např. Ministerstvo průmyslu a obcho-
du ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, 
Velvyslanectví USA v Praze, vysoké školy  
i řada průmyslových svazů a asociací. 

O projektech v soutěži rozhodovala odbor-
ná porota složená z renomovaných exper-
tů. Kunratický projekt postoupil do užšího 
finále, kde na slavnostním vyhlášení získal  
v kategorii „Chytrá energie měst a obcí“ 
z celé České republiky třetí místo. Poděko-
vání za tento projekt a jeho realizaci patří 
nejen kunratickému zastupitelstvu, ale pře-
devším bývalé starostce paní Ivaně Kabelo-
vé, která tento záměr iniciovala.

Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy) 

Letos jsme se rozhodli pro rok 2017 nejít 
cestou rozpočtového provizoria, ale schválit 
rozpočet ještě letos ihned po schválení toho 
celopražského.

Vzhledem k tomu, že se podařilo zajistit 
finanční prostředky na komplexní dostavbu  
a opravu školského areálu z ministerstva 
školství a hl. m. Prahy (HMP), rozhodli jsme 
se napříč všemi politickými stranami v na-
šem zastupitelstvu zapojit do rozpočtu na 
příští rok zisk z hospodářské činnosti mi-
nulých let ve výši 26 milionů a použít je 
na plošné opravy komunikací. Celkově tak 
počítáme na tyto opravy s 39 miliony korun 
na 15 již vybraných silnicích. 25,5 milionu 
z účelové dotace na základní školu použije-
me na dostavbu 4 tříd (probíhá již od srp-
na), zateplení, výměnu oken a kotlů ve staré 
budově a zvětšení jídelní plochy ve školní 

jídelně. Zhruba na 1 milion přijde oprava 
chodníků a obrubníků na zahradě mateřské 
školy, 2 miliony dokončení revitalizace ze-
leně mezi bývalým kravínem a Olšanským 
potokem, 3 miliony dostavba a rekonstrukce 
požární zbrojnice. Opět počítáme se stej-
nou finanční podporou místních organizací 
jako v loňském roce. Dále jsme navýšili roz-
počet na výlety pro seniory.

Historicky největší rozpočet na straně vý-
dajů nám mimo úspory a dotace pomohlo 
sestavit hlavní město, které navýšilo za po-
slední dva roky peníze posílané městským 
částem. U nás to dělá v tomto roce navíc 11 
milionů korun. Také se nám postupně v prů-
běhu několika let podařilo pronajmout část 
našich pozemků za téměř 6 milionů ročně.

Lenka Alinčová (lal)

Soutěž „Obnovitelné desetiletí“

Radnice má nový rozpočet

Z radnice
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24. 12.
Štědrodenní bohoslužby
Se zpěvem koled pro rodiny  
s dětmi v 16 hodin a půlnoční 
 mše svatá ve 24 hodin v kostele  
sv. Jakuba.

7. 1.
FBC Start98 - FBC Česká Lípa
Utkání 1. florbalové ligy  
v hale kunratické ZŠ.

11. 2.
1. Ples sokolského florbalu
Od 19 hodin v sokolovně.  
K tanci hraje živá muzika.

Vstupenky můžete zakoupit 
v kunratické vinotéce naproti  
prodejně Tesco nebo objednat  
na michal.placek@volny.cz.

Do diáře…

Barokní perla uprostřed Kunratic

V letošním roce rozhodlo pražské zastupi-
telstvo o přidělení dotace naší městské čás-
ti na dostavbu a stavební úpravy hasičské 
zbrojnice v celkové výši 3,25 milionu korun. 
V současné době máme zpracovanou projek-
tovou dokumentaci pro stavební povolení. 
Samotná realizace proběhne příští rok. Nej-
významnější stavební úpravy budou v ne-
využitém prostoru půdy nad hlavní garáží  
v Bořetínské ulici. Vznikne zde vestavba za-
sedací místnosti s možností využití i jako 
školící místnost a klubovna náhradou za malé 
nezateplené půdní prostory nad kanceláří  
a šatnou staré části budovy ve Volarské ulici. 
Dojde i na další menší úpravy ve staré budo-
vě hasičské zbrojnice, které v budoucnosti 
přinesou energetické úspory. Letos jsme už 
vyměnili garážová vrata do Volarské ulice za 
zateplená, v příštím roce vyměníme ohřívače 
vody a zvážíme další odvlhčení staré budovy.

Dojde i k obměně techniky. Starý 30 met-
rový žebřík nahradí výsuvná plošina, která 
zajistí podstatně bezpečnější zásah v pří-
padě výjezdů. Jedná se o ojedinělé zařízení 
v našem regionu a tak naši dobrovolní hasiči 
budou s touto technikou pomáhat i soused-
ním městským částem.                                                  

lal

Dostavujeme hasičskou zbrojnici
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Vážení čtenáři, 
nejprve bych chtěla poděkovat panu 
Jakubovi Olbertovi, který již tradičně  
vyzdobil Kunratice a navodil tak  
krásnou vánoční atmosféru.
Na radnici jsou pro nás vánoční svátky 
zatím jenom krásným příslibem, protože 
jsme intenzivně pracovali na rozpočtu 
na příští rok, jelikož rozpočtové  
provizorium by nám neumožnilo  
plynule pokračovat v investičních  
akcích jako je například dostavba školy.
Nečekané vystoupení zastupitelů  
Městské části Praha-Kunratice Jiřího 
Vraného a Jaroslava Vrby z Hnutí  
Praha-Kunratice si vyžádalo zásadní 
změnu v zastupitelstvu. Bylo podepsáno 
memorandum mezi Hnutím Praha
-Kunratice a TOP 09 o uzavření koalice. 
Na jednání zastupitelstva bylo 
schváleno navýšení počtu uvolněných 
zastupitelů na tři (počtem uvolněných 
zastupitelů se jedná o návrat do doby 
před úmrtím našeho kolegy Václava 
Chalupy) a zástupcem starostky byl 
zvolen Ing. Karel Fíla z TOP 09, který tak 
na radnici doplnil starostku Ing. Lenku 
Alinčovou z Hnutí Praha-Kunratice  
a zástupce starostky Ivana Hýžu také 
z Hnutí Praha-Kunratice.
Předsedou finančního výboru pak byl 
zvolen Ing. Miloš Langr z TOP 09.
Doufám, že si jsou Jiří Vraný a Jaroslav 
Vrba vědomi, že byli zvoleni do zastupi-
telstva za Hnutí Praha-Kunratice, a že po 
vystoupení z tohoto hnutí rezignují i na 
místo zastupitelů MČ Praha-Kunratice.
Pevně věřím, že jednáním posledního 
Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice byla 
překonána krize a můžeme se vrátit ke 
každodenní práci.
Dovoluji si Vám popřát krásné vánoční 
svátky a hodně zdraví i úspěchů do roku 
2017.
Lenka Alinčová 

Klidné 
prožití 

vánočních 
svátků



Konečně jsme se dočkali  
slibovaných oprav komunikací

Majetková komise hl. m. Prahy (HMP) na 
svém říjnovém jednání schválila, že od spo-
lečnosti OGOPOGO a.s. odkoupí jak rybník 
Šeberák, tak Olšanský rybník. V době, kdy 
tento článek píši (konec listopadu), je při-
pravený materiál do Rady i zastupitelstva 
HMP ke schválení nákupu. Hlasování v Radě 
by mělo proběhnout začátkem prosince  
a v zastupitelstvu buď v prosinci, nebo v led-
nu. Pevně věřím, že vše konečně proběhne  

k plné spokojenos-
ti nás všech a oba 
rybníky bude mít 
ve své správě stej-
ně jako celé povo-
dí Kunratického 
potoka organizace 
zřízená HMP, tj. 
Lesy Praha a.s. Ná-
kup již také kladně 
projednaly politic-
ké kluby, jejichž 
strany a hnutí jsou 
ve vedení HMP, tj. 
ANO 2011, ČSSD 
a TROJKOALICE 
Strany zelených, 
KDU-ČSL a STAN. 
Největší poděko-
vání ale patří radní 

pro životní prostředí paní Janě Plamínkové. 
Ta si vzala získání rybníků do vlastnictví 
HMP osobně na starost a přesvědčila celou 
koalici, aby s ním souhlasila. 

Takže, paní radní Plamínková, ještě jednou 
díky. Získání rybníků bylo jednou z největ-
ších priorit našeho zastupitelstva nejenom  
v tomto volebním období.

Petra Hilmarová

Ve stylu odvolávám, co jsem odvolal, a slibu-
ji, co jsem slíbil, kdy se stále měnily termíny  
a místa zahájení oprav kunratických ulic, jsme 
se konečně dočkali. Magistrát, tedy konkrétně 
Odbor technic-
ké vybavenosti 
(OTV) nejpr-
ve přistoupil 
k plošným 
opravám ulic 
M a t e r n o v a  
a Pražského 
povstání. Mají 
sloužit jako ob-
jízdné trasy pro 
obyvatele ob-
lasti při pláno-
vané opravě 

ulice K Zele-
ným domkům. 
Ulice Materno-
va je již hotova 
a Pražského povstání má být dokončena na 
jaře. Záleží na tom, jaká letos bude zima. OTV 
slibuje, že v průběhu zimy uspořádá výběrové 

řízení na generální rekonstrukci první části uli-
ce K Zeleným domkům mezi Vídeňskou a ulicí 
Pražského povstání. Jakmile skončí oprava uli-
ce Pražského povstání, má na ni navázat re-

konstrukce uli-
ce K Zeleným 
domkům. Zde 
je již vydané 
platné staveb-
ní povolení. 
Zároveň nám 
OTV slibuje, že 
v příštím roce 
zahájí i rekon-
strukci Volarské 
ulice. 

Naše městská 
část také plá-
nuje na příští 
rok rozsáhlé 
plošné opravy 
povrchu komu-

nikací. Jejich přehled jsme zveřejnili v minulém 
čísle Kunratického zpravodaje. 

ivhy

V červnu vyhlásil magistrát dotační program 
na revitalizaci zeleně. O dotaci jsme se při-
hlásili s tzv. projektem „Dokončení revita-
lizace Zelené cesty“. Cílem bylo zlikvidovat 
nepořádek mezi panelovou cestou u kravína  
a Olšanským potokem na území o rozlo-
ze více jak 23 000 m2 plné navážek, náletů  
a velmi často obývané bezdomovci. Zelenou 
cestou je myšleno propojení Kunratického 
lesa a Olšanského rybníka. Tento projekt se 
v jednotlivých etapách realizuje již od 90. let 
minulého století, kdy byl jako první etapa zre-
konstruován zámecký park. 

S projektem jsme uspěli. Pro tento rok jsme 
obdrželi 1,5 milionu korun a stejnou částku 
máme přislíbenou i pro příští rok. Nyní pro-
bíhá likvidace nepořádku. V příštím roce by 
mělo být vyčištěné území zavezeno hlínou  
a vyseta tráva, která bude pravidelně udržo-
vaná. 

Ohledně dalšího využití území bych ráda 
požádala veřejnost o spolupráci. Jedná se  
o záplavové území s biokoridorem, proto 
se zde nemohou stavět ploty a žádné trvalé 
stavby. Určitě je zde možné nainstalovat ta-
kové fotbalové branky, jako jsou ve višňovce 
pod rybníkem Ohrada. V případě, že budete 
mít nějaká doporučení na využití tohoto úze-
mí, obraťte se, prosím, na referentku život-
ního prostředí naší radnice Lucii Hrdinovou, 
nejlépe písemně na adresu hrdinova@praha
-kunratice.cz.    

lal

Změní největší kunratické  
rybníky majitele?

Velký úklid  
u bývalého  
kravína

AktuálněZ radnice a zastupitelstva
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  Zimní údržba v Zeleném 
údolí je zajištěna 
Stejně jako v posledních čtyřech letech 
se podařilo u hl.m. Prahy zajistit zimní 
údržbu v Zeleném údolí. V prvním sledu 
budou uklizeny chodníky, druhé pořadí 
bude patřit komunikacím. 

Nové odběrové místo krve 
ve zdravotním středisku 
Rádi bychom Vás informovali o tom, že 
nové odběrové místo krve ve zdravotním 
středisku u rybníka Ohrada je již plně v 
provozu. Služba odběru krve probíhá ka-
ždý den od pondělí do pátku ve druhém 
poschodí zdravotního střediska. Kunra-
tičtí obyvatelé tak ušetří čas trmácením 
se na Polikliniky Budějovická, Šustova 
nebo Zelený pruh. 
Na Vaši návštěvu se těší tým lékařů 
Zdravotního střediska Kunratice.

Schvaluje

•  rozdělení hospodářského výsledku  
hospodářské činnosti MČ roku 2015: 

 hospodářský výsledek (nerozdělený 
 zisk) za rok 2015 5 856 206,10 Kč  
 rozděluje se takto: 
 -převod do fondu Domu s chráněnými 
 byty 1 300 000,00 Kč 
 -ponechat na účtu 432 hospodářské  
 činnosti, nerozdělený zisk 4 556 206,10 Kč
•  změnu rozpočtu č. 18., zvýšení  

o investiční dotaci HMP 1 500,0 tis. Kč na  

Dokončení revitalizace Zelené cesty 
•  změnu rozpočtu č. 19., zvýšení o inves-

tiční dotaci HMP 2 600,00 tis. Kč na Re-
konstrukci kanálu podél ulice K Libuši 

Doporučuje

•  Postoupit návrh Ing. arch. Davida Vávry 
na budoucí využití budovy kunratického 
zámku jako reprezentativního objektu 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

Více na www.praha-kunratice.cz

15. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 12. 10. 2016

Komise dopravy (KD) je poradním orgánem 
starostky MČ Praha-Kunratice. 

Předsedou KD je Milan Matoušek, členy Jan 
Andelt, Ing. Pavel Čihák, Ing. Pavel Hobza, 
Ing. Jana Jirků, Ing. arch. Ivana Kabelová, 
Ing. František Kořán, Věra Kučerová, Ing. 
Ondřej Nováček a strážník-specialista Ro-
man Zátopek, zástupce kunratické služebny 
Městské policie Praha; tajemníkem je re-
ferent dopravy ÚMČ Praha-Kunratice Petr 
Beneš. Jednání komise se pravidelně účastní 
zástupce starostky Ivan Hýža. KD se zpravi-
dla schází ve středu po 2-3 týdnech. 

Agendu KD lze rozčlenit do několika ob-
lastí. Jednou z nich jsou stanoviska k při-
pojování staveb na stávající komunikace,  
k novým stavbám z hlediska parkování (do-
pravy v klidu), k dopravnímu značení apod. 
Další rozsáhlou agendou je sledování měst-
ské hromadné dopravy (MHD). Zrovna nyní 
komise shromažďuje připomínky občanů  
k nově zřízené lince autobusu č. 203. Jejich 
vyhodnocení připravené KD pak vedení rad-
nice projedná s organizátorem MHD, tj. or-
ganizací ROPID. V neposlední řadě se komi-
se vyjadřuje k projektovým dokumentacím 
rekonstrukcí kunratických ulic, popř. vý-
stavby ulic zcela nových, a také k námětům 
občanů k dopravnímu značení v Kunraticích. 

Milan Matoušek

Vzhledem k narůstajícímu 
počtu kunratických obyvatel 
včetně dětí, jsme si nechali od 
Institutu plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy zpra-
covat aktuální demografickou 
studii vývoje počtu obyvatel  
s výhledem do roku 2025. Stu-
die se zabývá třemi varian-
tami nárůstu počtu obyvatel.  
I ta nejmírnější varianta počítá  
s tím, že nepoklesne počet dětí 
vyžadujících předškolní a škol-
ní vzdělávání oproti dnešku. 
Obě další varianty jsou pro nás 
varující v tom, že stávající kapacita míst ve 
školských zařízeních nebude dostatečná. 
Největší problém nastane od roku 2020, kdy 
podle novely školského zákona bychom měli 
přijímat do mateřských škol i dvouleté děti, 
a tím pádem snižovat počty dětí ve třídách. 

Proto úvaha, o které jsem psala již dříve, na 
výstavbu nové školy v prostoru mezi Kunra-
ticemi a Šeberovem, která by sloužila dětem 
z obou městských částí především poblíž 
Kunratické spojky, se jeví jako velmi reálná.  

lal 

Na jaře loňského roku schválilo kunratic-
ké zastupitelstvo vstup Kunratic do Svazu 
městských částí hl. m. Prahy (dále jen Svaz). 
Cílem Svazu je spolupráce, ochrana společ-
ných zájmů i posílení významu městských 
částí. Předmětem činnosti Svazu je spo-
lupracovat s hlavním městem Prahou na 
zajištění vyšší informovanosti městských 
částí, předávat si zkušenosti a informace  
v oblastech veřejného života, veřejné sprá-
vy a správy MČ, předkládat orgánům veřej-
né moci návrhy zohledňující požadavky MČ  
a prostřednictvím Svazu hájit a prosazovat 

zájmy městských částí. Hlavní město Pra-
ha je rozděleno na 57 částí. 22 z nich jsou 
takzvané „velké číslované“ MČ, tj. Praha 1 – 

22 a 35 takzvaných „malých“ MČ, kam patří 
i Kunratice. 33 z nich je již členem Svazu. 
Spojením „malých“ do Svazu si získaly re-
spekt a spolupráci s „velkými“. Společným 
tlakem všech se podařilo přesvědčit hlavní 
město Prahu o navýšení rozpočtu městských 
částí. Nám se díky tomu navýšil rozpočet za 
poslední 2 roky o 11 milionů korun. 

Svaz pořádá pravidelná měsíční zasedá-
ní všech svých členů v budově Magistrátu 
hlavního města Prahy. Na těchto jednáních 
se probírají aktuální témata týkající se jed-
notlivých městských částí, ale i Prahy jako 
celku. Na jednání jsou zváni radní, ředitelé 
odborů i jiní hosté.

lal

Spolupráce „malých“ městských  
částí hlavního města Prahy 

Představujeme 
činnost  
Komise dopravy

Kunratice mají aktuální 
demografickou studii

Vítání kunratických miminek
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Populační vývoj územního celku je vždy 
ovlivňován přirozeným přírůstkem. Ten je 
udáván poměrem míry porodnosti a úmrt-
nosti. A dále mírou migračního salda - roz-
dílu mezi počtem přistěhovalých a vystěho-
valých. Přičemž obecně platí, že na lokální 
úrovni má na populační vývoj hlavní vliv 
migrace oproti přirozenému přírůstku. 

Migrace v takto malém teritoriu je ovšem 
nejhůře odhadnutelnou složkou populač-
ního vývoje a může se značně proměňovat, 
a tudíž zkreslovat pohled na obecný trend. 
Městská část Praha-Kunratice patří mezi 
menší pražské městské části, a budoucí vý-
voj je proto velmi složitě odhadnutelný.
 

Rostoucí počet obyvatel
Stojí za ním hned několik faktorů najednou. 
Silné populační ročníky ve věku 30 až 40 let, 
lidově nazývané Husákovy děti, mají svo-
je potomky. Dalším faktorem je významně 
dobrá poloha Kunratic ve vztahu k dojezdo-
vým vzdálenostem do centra za prací či do 
škol. Přímé napojení několika autobusových 
linek a blízkost metra linky C – Chodov či 
plánovaná výstavba metra linky D, jehož 
konečná stanice bude v katastru Kunratic. 
Stranou nemůžeme ponechat ani obecnou 
„oblibu“ Kunratic z hlediska hledání místa, 
kde bych „chtěl žít“. A to hned z několika 
důvodů: blízkost přírody – Kunratický les 
je největším zalesněným územím v Praze, 
snadná dosažitelnost přírody i ve směru na 
jih od města. Z osobních vjemů, které při-
rozeně ovlivňují volbu lokality jako domova, 
nelze opomenout hledisko estetické. Tedy 
jak Kunratice působí jako celek. 

Jedná se o městskou část, kde je přiroze-
né historické a kulturní centrum obce. Ta-
kové například sousední městská část Li-

buš nemá. Architektonické ztvárnění obce 
respektuje pravidlo udržitelného rozvoje. 
Přesto je stavební vývoj za posledních deset 
let enormní. Počty nově přistěhovalých jsou 
silně ovlivněny novou výstavbou bytových  
a rodinných domů. Mezi lety 2004 a 2015 
bylo v městské části Praha-Kunratice vy-
stavěno na 1 115 bytových jednotek. Je ale 
patrné, že budoucí výstavba v Kunraticích 
by už neměla být tolik intenzivní, jaké jsme 
byli svědky v předchozích letech. Mělo by 
zde převážně docházet k výstavbě několika 
individuálních či řadových rodinných domů. 

Kapacita škol je vyčerpaná
S přibývajícím počtem dospělých obyva-
tel rostou i počty dětí. Sílí tak zájem rodičů 
umístit svoje děti do mateřské a poté základ-
ní školy. Mateřská škola vznikla v roce 1980 
jako čtyřtřídní. V letech 2008-2009 přibyly 
další 2 třídy s kapacitou 153 dětí. Ani to ne-
stačilo. Ve zrekonstruovaném I. patru školní 
jídelny základní školy jsou od roku 2012 dal-
ší 2 třídy. Do MŠ chodí celkem 224 dětí. 

Největší aktualitou provozu základní školy 
je právě probíhající dostavba jednoho pavi-
lonu o 4 třídy. V tomto školním roce školu 
navštěvuje 638 žáků. Je to téměř 25 žáků na 

třídu.  Snaha vedení školy i radnice vyřešit 
zhoršující se situaci vedla k tomu, že magis-
trát poskytl peníze a nové třídy by od nové-
ho školního roku měly plně fungovat. Rozši-
řovat se bude i stravovací část školní jídelny. 

Potíže s nedostatkem míst ve školách už 
ale nemají jen okrajové městské části, ale 
problém se přesouvá blíž k centru. K zápi-
sům totiž chodí v Praze každý rok zhruba  
o deset tisíc dětí víc než v roce předcházejícím.

Průměrný věk  
Kunratičanů pořád roste
U populačních prognóz je spíš než samotný 
počet obyvatel zajímavá věková struktura 
populace. Je patrné, že podle střední varian-
ty bude docházet k růstu počtu obyvatel ve 
většině věkových skupin. To bude mít za ná-
sledek zvýšení zájmu o všechny stupně škol, 
zdravotnických i sociálních služeb. Prognóza 
věkového složení je ovšem rozdílná podle na-
plňování vývojových scénářů. Průměrný věk 
kunratické populace bude pravděpodobně 
v následujících letech růst, nicméně by měl 
stále zůstat pod celopražským průměrem. 

Díky prodlužování střední délky života je 
vysoce pravděpodobné, že bude v Kunrati-
cích docházet ke zvyšování počtu seniorů 
starších 65 let. Výrazný je vzestup počtu se-
niorů starších 80 let, který je možné očeká-
vat po roce 2021. Ten je způsoben nástupem 
silných ročníků 1942-1950 do této věkové 
kategorie.
Z toho plyne, že bude potřeba rozšířit kapa-
citu mateřských a základních škol, ale za-
čít také více myslet na rozšíření služeb pro 
seniory, především formou pečovatelských 
služeb tak, aby mohli zůstávat co nejdéle 
v rodinném prostředí.

red

Obyvatel  
v Kunraticích stále přibývá

Téma

V posledních několika letech dochází v městské části Praha-Kunratice k vytrvalému růstu počtu oby-
vatel. Za posledních 25 let se počet obyvatel městské části ztrojnásobil. Řečeno čísly z 3 321 na 9 428. 
Ve srovnání s ostatními pražskými městskými částmi se jednalo o nadprůměrný růst počtu obyvatel. Kdo Vás přivedl na myšlenku zabývat se 

využitím budovy kunratického zámku?  

Můj dlouholetý přítel František Hlucháň, 
ředitel kunratické základní umělecké školy, 
se kterým mě pojí více než dvacetiletá spo-
lupráce. Toho požádala o pomoc starostka 
Alinčová. František mi řekl, že se řeší převod 
kunratického zámku na hlavní město Prahu 
a že bych s jeho využitím mohl pomoct. 
Převzal jsem pomyslný štafetový kolík na 
cestě hledání smysluplného využití. Letos 
v létě jsme se sešli se zástupci kunratické 
radnice, pražského magistrátu, bývalou 
starostkou architektkou Kabelovou. A začala 
vznikat idea. Záměrně říkám idea, protože 
od skutečného návrhu nás v tuto chvíli dělí 
ještě hodně dlouhý kus běhu.  
Věděl jste předtím o historii kunratického 
zámku a jeho současném žalostném stavu?   

Tušil jsem, že je. Vnímal jsem ho jako jednu 
z kulis, když jedu pro jahody do Stodoly. Ale 
že je to spící hřivna, jsem netušil. Dobrým 
vkladem pro změnu byla oprava Tvrze, tedy 
bývalých hospodářských budov, které jsou 
možností nového života, ale působí poněkud 
jako nahrubo opracované prkno. Zámek 
skrývá obrovský potenciál. Natěsno přimyká 
k těžišti obce a jeho dostupnost střídá velko-
rysost přírody, do které se dostaneme máv-
nutím kouzelného proutku. Odpočinek, park, 
kouzlo ticha. A napadla mě náplň tohoto 
místa. Kulturní instituce, která má ekono-
mické aktivity a umí si na sebe vydělat.   
A co by jí tedy mělo být?  

Její obrovský potenciál tkví v jednoduché, 
ale pravdivé myšlence, že svatby budou 
pořád. Jako se bude péct pořád chleba. Im-
pozantnost zámku a jedinečnost svátečního 
dne, kdy si dva lidé říkají ano. Dům nám 
nabízí: oddací místnost, krásnou restauraci, 

ubytování pro novomanžele, v případě roz-
šířené potřeby ubytování pro svatební hosty. 
V podstatě poskytnutí veškerého prostoru 
zámku pro tak unikátní okamžik, kterým by 
svatba měla být. A mohu pokračovat dál: 
novomanželská pusa ve věži, pohyby hvězd, 
izoterie. To jsou s nadsázkou spojující prvky 
mezi novomanželi a kunratickým zámkem.  
Není oddací místnost na tak velký prostor 
trochu málo?  

Prostor neslouží pouze pro svatby. Mělo by 
se jednat o velký kulturní provoz.  Víceúče-
lový sál, kde by se mohly konat koncerty  
a výstavy. Kromě příležitostných akcí by zde 
mohla být stálá výstavní expozice s historií 
svatebních šatů. Pokud vím, nikde taková 
v Česku neexistuje. Přitom by tu mohly být 
obměnné výstavy současných výtvarnic, 

které navrhují modelové řady šatů. Pro 
jedinečnost svatebního obřadu dále hovoří 
bezprostřední blízkost krásného barokního 
kostela, květinářství v prostoru Tvrze. Ná-
stup z osy městského prostoru, a na druhé 
straně rozptýlení svatebčanů obnoveným 
schodištěm do zahrady.  
Bude o pořádání svateb v tomto prostoru 
zájem? Neodradí někoho představa, že to 
bude drahé?   

Nemělo by to být rozhodně sociálně vý-
lučné. Svatba je rituál stejný pro všechny. 
V kunratickém zámku by však mohl být 
poskytován různý komfort obřadu. Od stan-

dardní jednoduché svatby až po kompletní 
servis včetně ubytování a zajištění veškerých 
služeb. Svatba tedy může být skromná, ale 
třeba i pro 500 hostů. Ano mluvím o tom, že 
opravou zadního schodiště by se slavnost 
mohla přenést do zámeckého parku. Nemusí 
se zde pořádat jen svatby. Tradiční hospoda 
s dobrou kuchyní dává zázemí pro oslavy 
výročí, setkání, divadelní představení. A to 
ovšem záleží na tom, v jaké formě schodiště 
povolí památkáři.     
Hrajete 45 let v Divadle Sklep. Jako herec 
- našel byste smysl pro přeměnu zámku na 
divadelní scénu?  

Divadlo se dá hrát všude. Proto si ho dovedu 
představit i zde. Navíc je zde park. Divadlo 
hrané v přírodě je fenomenální a potenciál 
je tu obrovský. A to se nejedná jen  
o nakoupená představení. Důležitá je vlastní 
iniciativa v rámci obce. Veliká globalizace 
vede k lokalizaci. Vlastně nás těší to drobné, 
malé, u Kunratického potůčku…  
Kromě jedinečného barokního kostela, 
zámku a kunratických jahod, tu máme 
ještě jednu ikonu – Velkou kunratickou. 
Běžel jste ji?  

Poprvé dokonce když mi bylo pět. Naposle-
dy před sedmi lety. To už se ale má tretra 
scvrkla během přes potoky. V současném 
věku jsem šťastný, že stále mohu nakopávat 
míč, padat na touš, stejně jako do písku při 
beach volejbalu. Je to jakési požehnání, když 
člověk v šedesáti může sebou třískat o zem  
a nerozpadne se. Podávám výkon do maxima 
možností lidské dynamiky a užívám si téměř 
každého dne. 
A díky několika zraněním již vím, že materi-
ály, ze kterých jsme sestaveni, mají omeze-
nou životnost. 

Rozhovor

Zchátralá budova zámku poutá pozornost místních obyvatel, jakož i návštěvníků. Teď se už reálně 
mluví o tom, že poté, co ho nechá Magistrát opravit, bude poskytnut Kunraticím. Proto se hledá  
nejlepší smysl jeho využití. Architekt, herec a spisovatel David Vávra s jedním návrhem přišel.
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Zámek je skrytý dárek 
Kunraticím, který je 
potřeba rozvíjet.

David Vávra 

Má vizi, jak dál  
se zámkem

red



První adventní neděli jsme oslavili s rodiči  
a jejich dětmi na tradiční Nedělní dílně výro-
bou originálních adventních věnců a vánoč-
ních dekorací. V příjemné tvůrčí atmosféře 
vzniklo mnoho krásných výrobků z přírod-
ních materiálů. Přejeme krásné svátky vánoč-
ní, šťastný vstup do nového roku 2017 a brzy 
na viděnou na akcích Střediska volného času 
při Základní škole Kunratice – DDM-DŮM 
UM. Sledujte kalendárium, kde budou naše 
další plánované akce zveřejněny. 

Alena Fáčková, Andrea Čermáková  
a Renata Linhová.

Devátého listopadu proběhl v Kunratické 
základní škole křest knihy Vánoce za dveř-
mi od Barbory Vajsejtlové. Kniha je určena 
především malým čtenářům, takže se odpo-
ledne ve školní aule shromáždilo početné 
publikum dětí s rodiči. Kmotrami se staly 
Petra Brodská a Martina Preissová. Marti-
na Preissová navíc celou akci moderovala  
a přečetla napjatým dětským posluchačům  
i krátkou ukázku. 

Následovala autogramiáda autorky a na 
závěr křtu si děti mohly zazpívat a zatančit 
s Norou a Petrem Nedvědovými. Oblíbené 
písničky skladatele a autora muzikálů pro 
děti skvěle doplnily pohodovou atmosféru.

Knihu Vánoce za dveřmi vydalo naklada-
telství Albatros a obsahuje osm příběhů, 
které vám prostřednictvím dvou malých 
sourozenců dovolí nahlédnout na Vánoce 
opět dětskou optikou. Můžete se tak spolu 
se svými dětmi vrátit do doby, kdy nezále-
ží na drahých dárcích, ani kilech vánočního 
cukroví, a prožít znovu opravdové vánoční 
kouzlo.

V podzimních měsících pro-
bíhaly těžby trnovníku aká-
tu v lesích hlavního města 
Prahy. Lesy Praha tak po-
kračují v dlouhodobém úsilí 
postupně nahradit poros-
ty mimořádně agresivního  
a v české přírodě nepůvod-
ního trnovníku akátu dřevi-
nami, jež jsou součástí při-
rozené druhové skladby lesů  
v pražské oblasti. 

Akát vylučuje svými koře-
ny do půdy látky, které hubí 
okolní konkurenční rostliny, 
a ve svém okolí tak dokáže 
původní vegetaci zcela vyt-
lačit. Invazivní akát se navíc 
dokáže velmi dobře sám šířit, 
a to prostřednictvím kořenových výmladků 
– mladých výhonků vzešlých z pupenů na 
kořenech dospělého stromu. Právě kvůli sil-
nému akátovému zmlazení je tak náročné 
akát z určité lokality spolehlivě odstranit. 
Růst výmladků potlačujeme aplikací herbi-
cidu. Takové lokality vždy označujeme in-
formačními tabulemi.

Plochy uvolněné po akátových těžbách  
v příštím roce při výsadbách Lesy Praha 

opětovně zalesní, tentokrát již ovšem sa-
zenicemi dřevin, které náleží do přirozené 
druhové skladby pražských lesů. 

Mapy s vyznačenými dotčenými lokalita-
mi jsou k nahlédnutí na webových strán-
kách organizace Lesy hlavního města Prahy 
(www.lesypraha.cz). Zde naleznete více po-
drobných informací k jednotlivým lokali-
tám.    

Ivhy

V odlehlých kunratických ulicích, parkoviš-
tích i částech zeleně lze najít odstavená ne-
pojízdná auta. Zaznamenáváme také dotazy 
občanů, kdy budou vozidla z ulic odstraně-
na. 

Na první pohled jde přece o jednoduchou 
věc – dá se předpokládat, že o auta bez kol, 
s rozbitými skly či bez dveří a registračních 
značek jejich majitelé nejeví delší dobu zá-
jem, anebo s nimi už nikdy nechtějí vyjet na 
silnice. Vraky vozidel by proto měly být bez 
dlouhého otálení odvezeny a ekologicky zli-

kvidovány. Nechal jsem postup-
ně prověřit všechny dostupné 
potenciální autovraky  v Kunra-
ticích a nestačil jsem se divit. 
My vlastně na ulicích nemáme 
ani jeden vrak. 

Podle vyjádření Správy slu-
žeb hlavního města Prahy je 
problém v novele zákona o po-
zemních komunikacích, který 
přesně definuje, jak takový vrak 
vlastně vypadá a jak jej správně 
posuzovat. 

Podle vyjádření Ministerstva 
dopravy ČR je vrak vlastně vy-
pálená, pomačkaná karoserie, 
které chybějí snad úplně všech-

ny autodíly. 
Nezbývá, než opět vyzvat vlastníky těchto 

„autovraků“ k odstranění z míst, kde dlou-
hodobě stojí a nesplnění trestat vysokou 
pokutou ve správním řízení. Jestli si ale do-
tčení majitelé vozů obsílku vyzvednou, je 
otázkou. 

Nechci se s tímto stavem smířit a i nadále 
budu hledat způsob, jak z těchto potenci-
álních autovraků udělat vraky oficiální a ty 
následně odstranit z našich ulic.

ivhy

Agresivní trnovník akát  
mizí z  Kunratického lesa

V rodinném centru U motýlků
byli na podzim aktivní

Nedělní dílny  
v  ZŠ Kunratice

Proběhl křest  
dětské knihy  
v kunratické 
škole

Problém s autovraky v  Kunraticích

Kultura a volný časBezpečnost a životní prostředí
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Městská policie

Aktuálně slouží v Kunraticích 8 strážní-
ků městské policie. Z důvodu zkvalitnění  
a zefektivnění jejich činnosti jsou Kunratice 
rozděleny do čtyř částí. Každý ze strážníků 
má na starosti jednu určenou část. Na webo-
vých stránkách www.mppraha.cz v sekci 
„Váš strážník “ můžete zadat do vyhledavače 
svoji adresu a dozvíte se jméno okrskové-
ho strážníka, který má Vaši ulici na staros-
ti, jeho telefonní číslo a úřední hodiny, kdy 
strážníka můžete zastihnout na služebně 
v Kunraticích. 

Naši strážníci vykonávají mimo jiné úko-
ly také hlídkovou činnost v problémových 
oblastech všech částí Kunratic. Kontrol-
ní činnost se zaměřuje například na místa 
v Kunratickém lese, seníky a altány, pikni-
ková místa, dětská hřiště, okolí rybníků Ol-
šanského a Šeberáku, kde dochází k pohybu 
bezdomovců a jinak problematických osob. 
Nadále probíhají kontroly v oblasti „V Rybí-
zech“, kde je většina pozemků majiteli ne-
udržována, což vytváří problémovým lidem 
hůře odhalitelné úkryty. 

V běžné činnosti strážníci také hlídkují 
v ulici Za Parkem a Volarské, kde občas do-
chází k vykrádání zaparkovaných aut. I na-
dále budou pokračovat kontroly zákazu vjez-
dů kamionů po Vídeňské ulici a nákladních 
aut po ulici K Verneráku. 

Připomínky a podněty k práci strážníků 
MP můžete zasílat na e-mail: hyza@praha
-kunratice.cz  

ivhy

Hlídková činnost 
městských strážníků

Zima už je sice za dveřmi, 
ale dovolte, abych ještě 
vzpomněla na říjnový „Běh 
parkem“. Chtěli bychom 
poděkovat všem dětem  
i rodičům, které neodradi-
lo ani velmi ošklivé počasí  
a přišli si s námi zasoutěžit. 
Doufáme, že alespoň peče-
né špekáčky v závěru akce 
všechny trošku zahřály a na-
ladily. Těšíme se opět na vi-
děnou v příštím roce na naší 
„Broučkiádě“.

Prosinec v kunratickém 
Sokole se nese v duchu již 
tradiční akce „Mikulášská 
akademie“. Ta se letos ko-
nala 10. prosince. Dětské 
oddíly si připravily krátká vystoupení, kde 
předvedly, co všechno už umí. Na závěr 
všichni počkali na příchod Mikuláše s andě-
ly a čerty, který měl pro všechny děti něco 
dobrého. Kouzelnou tečkou za programem 
bylo zpívání vánočních koled.

 V roce 2016 byla tato akce zároveň posled-
ní. Chtěli bychom všem našim cvičencům, 
příznivcům a sponzorům poděkovat, popřát 
jim krásné Vánoce a v novém roce hodně 
zdraví, štěstí a pohody.  

TJ Sokol Kunratice

Letošní pod-
zim byl v ro-
dinném centru 
opět plodný. 
V odpolední 
volné herně, 
kterou pro-
vozujeme od 
pondělí do 
čtvrtka pro 
návštěvníky 
zdarma, jsme 
přivítali mno-
ho nových 
maminek s je-
jich dětmi. Zo-
pakovali jsme 
úspěšné keramické tvoření a výtvarné dílny, 
které se občasně ve volné herně pořádají. 

Otevřeli jsme také několik nových kurzů 
pro děti. Počet lidí, kteří do nich pravidelně 
docházejí, je letos rekordní. 

Je to pro nás úspěch a motivace do další 
práce. Z akcí pro rodiny s dětmi jmenujme 
Svatomartinskou jízdu, které se i přes nepří-
zeň počasí zúčastnilo několik set lidí. Celou 
sezonu jsme zakončili Adventním odpoled-
nem. 

Už od brzkého odpoledne bylo v rodinném 

centru otevře-
no minitržiště, 
o b č e r s t v e n í  
a adventní díl-
ny. Dílny byly 
po celé odpo-
ledne doslova 
obleženy dět-
mi.  

A což tepr-
ve když přišel 
Nebeský poš-
ťák, který od 
dětí vybíral 
n a m a l o v a n á 
přáníčka, aby 
je v nebi mohl 

předat Ježíškovi! Na toho se stála nekončící 
fronta. Ve skautské klubovně pak probíhal 
program – vystoupení dětí ze skautského 
střediska Paprsek a z Mateřské školy Kunra-
tice. 

Celý program byl zakončen vánoční po-
hádkou a rozsvícením slavnostně osvětlené 
zahrady rodinného centra. 

Děkujeme skautům a hasičům za nezišt-
nou pomoc s organizací Adventního odpo-
ledne!

Iva Pirníková

Mikulášská akademie  
v  sokolovně se povedla

Kontakty na strážníky
Služebna: 
Kostelní nám. 34, Praha – Kunratice
Úřední hodiny: 
každou pracovní středu 16 – 17 hodin

Nonstop služba - operační středisko 
městské policie v Táborské ulici:  
222 025 288 nebo 156

Záchrana zvířat:  
773 772 771 nonstop

Barbora Vajsejtlová při křtu knihy

Městská policie informuje 
Během vánočních a novoročních  
svátků bude vykonávána běžná hlídková  
činnost v Kunraticích ve všech okrscích 
se zaměřením na dodržování zákazu 
podávání alkoholických nápojů osobám 
mladším osmnácti let a prodej  
a užívání zábavné pyrotechniky  
nezletilými osobami. Zvýšena bude  
také kontrolní činnost v okolí hřbitova, 
u chatek a zahrádek v ulicích Na Knížce, 
V Parcelách, Nad Skálou, Demlova  
a v zahrádkářské kolonii V Dubinách.



Letošní Velká kunratická byla historicky 
druhou nejchladnější. Ráno bylo v údolí 
Kunratického potoka -4,3 °C. Jen v roce 2001 
bylo chladněji. Tehdy bylo naměřeno -6,9 °C 
a i v poledne stále slabě mrzlo. Letos se díky 
krásnému slunečnému dni teplota vyšplhala 
na 2,4 °C.  Běžeckého klání se ve všech kate-
goriích zúčastnilo celkem 4 105 běžců. Jako 

už tradičně nejsilnější byla 
kategorie mužů a juniorů. Na 
trať 3 100 m na Hrádek jich bě-
želo 1987. 

V kategorii žen od 18 let bě-
želo stejnou trať na Hrádek 
250 závodnic. Běhu se zúčast-
nilo rovněž mnoho kunratic-
kých dospělých i školáků. Dva 
naši žáci dokonce dosáhli na 
stříbrné umístění.  V kategorii 
kluci mladší Jan Vajsejtl z 2. A 
a v kategorii dívky starší Dani-
ela Mandíková ze 3. C. 

Mezi partnery Velké kunra-
tické, která se konala pod 
záštitou starostky, patří již 
tradičně i městská část Praha

-Kunratice, na jejímž území se slavný závod 
běží. K tomu patří i slavnostní předávání 
cen. Dopoledne předávala ceny mládežnic-
kých a ženských kategorií paní Lenka Alin-
čová, hlavní cenu mužům odpoledne předal 
starosta Prahy 4 Petr Štěpánek, který nároč-
ný běh také sám absolvoval.           

Petra Hilmarová

O víkendu 12. – 13. listopadu v br-
něnské městské sportovní hale 
Vodova proběhl vrchol závodní 
sezóny, a to Mistrovství České re-
publiky v taekwondu ITF. Do Brna 
zamířilo rekordních 491 závodníků 
z 28 taekwondo škol z celé České 
republiky. 

První soutěžní den začal kate-
goriemi žáků, juniorů a končil 
sebeobranami, které patří mezi 
nejatraktivnější závodní disciplí-
ny. Dalšími tradičními disciplína-
mi jsou sportovní boj, technické 
sestavy, speciální přerážecí tech-
niky a silové přerážení. 

Závody vyvrcholily v neděli sou-
těží seniorů a veteránů. Celý závod končil 
vyhlášením těch nejlepších z jednotlivých 
kategorií. Proběhlo také vyhlášení nejúspěš-
nějších škol, ve kterém jsme se umístili na 
druhém místě. Přes obrovskou konkurenci se 
všem našim závodníkům podařilo předvést 
skvělé výkony.

S obrovskou odvahou soutěžící Magdaléna 
Koubková vybojovala stříbrnou medaili v ka-
tegorii sportovního boje jednotlivců a jako 
členka týmu získala tři bronzové medaile. Za 
krásný výkon Magdě gratulujeme.

Všichni zájemci o taekwondo jsou srdečně 
zváni na tréninky, které pravidelně probíha-
jí v Kunraticích v místní škole (Předškolní 
420/5) každé pondělí od 14:30 do 16:00 hodin 
pod vedením mistra Martina Zámečníka, VII.
dan, tel.: 603 302 739. 

Více informací o naší škole Ge-Baek Ho-
sin Sool najdete na internetových stránkách 
www.tkd.cz. 

Popřípadě nás kontaktujte na e-mailové ad-
rese: info@tkd.cz 

Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool

V první polovině letošního roku vzneslo větší 
množství rodičů, žáků i seniorů připomínky 
na kvalitu jídla ve školní jídelně.  

Jen pro vysvětlení, minulý školní rok byla 
naše jídelna zapojena do pilotního projektu 
Zdravá školní jídelna. Ten skončil na konci 
června. Většina rodičů sice původně zdra-
vější jídla uvítala, ale postupně se ukázalo, 
že mnohá kritéria projektu jsou velmi přísná  
a naši strávníci nebyli na tak velké změny při-
praveni. Nejvíc stížností se týkalo dnů s vý-
běrem pouze ze zdravých jídel. Šlo zejména  
o jejich kvalitu - nezvyklé kombinace, ochu-
cení, zařazování nových surovin. Problémem 
se také staly takzvané zdravé polévky.

Tyto názory se potvrdily rodi-
čovskou dotazníkovou akcí, a tak 
radnice následně situaci začala 
řešit. 

V tento moment je nutno po-
děkovat starostce Lence Alinčo-
vé, která se záležitosti ujala a na 
zasedání školské rady iniciovala 
zřízení stravovací komise. Ta je 
složena z vedoucí školní jídelny, 
zástupců rodičů, žáků i učitelů 
základní školy, mateřské školy  
a seniorů. S cílem pomoci situaci 
ve školní jídelně vyřešit, začala 
v říjnu komise pracovat. 

Připomínkuje jídelníček, vyjad-
řuje se k pokrmům z uplynulého 

období, navrhuje recepty na zdravá jídla, atd.  
Větší objektivity práce se dosahuje tím, že 
níže podepsaný zástupce stravovací komise 
dochází denně do jídelny, ochutnává všech-
na jídla a s žáky diskrétně konzultuje, proč 
si neberou polévky, proč vracejí některá jídla  
a podobně. 

Je potěšením konstatovat, že spolupráce 
s vedoucí jídelny je velmi dobrá a postupně 
dochází k vylepšování situace.  Je totiž na čem 
stavět - tradiční jídla zvládají paní kuchařky 
opravdu bravurně.

Jaroslav Kokeš, člen stravovací komise

Zápis do prvních tříd se uskuteční 26.  
a 27. dubna 2017 pro zaregistrované děti 
ze spádového obvodu městské části Kunra-
tice. Všichni naši budoucí prvňáčci prochází 
screeningem, který pomůže odhalit jejich 
připravenost na vstup do školy. Pokud uva-
žujete o odkladu školní docházky, je nutné 
mít do zápisu vyřízené podklady pro jeho 
udělení. Jedná se o doporučení příslušného 
školského poradenského zařízení, doporu-
čení odborného lékaře a žádost o odklad po-
vinné školní docházky. 

Kunratická škola pořádá pro budoucí prv-
ňáčky akci Hrajeme si na školu. Formou her 
a písniček se budeme snažit o to, aby se děti 
lépe adaptovaly na svůj první školní rok.  

Těm, kteří budou potřebovat podporu, na-
bízíme kurz Učíme se ve škole. Ten je určen 
dětem, které si hůře zvykají na nové prostředí.

Bližší informace získáte u zástupkyně ře-
ditele školy Olgy Králové (tel.: 724 976 990, 
e-mail: olga.kralova@zskunratice.cz). 

V pátek 7. října jsme v 8 hodin vyrazili na 
výjezd Školního ekoparlamentu, složeného 
z žáků 4. – 9. tříd. Cestou jsme se zastavi-
li v ZŠ Sedlčany - škola Propojení. Povídali 
jsme si, jak fungují naše parlamenty. A také 
o různých projektech našich škol jako jsou: 
Den úsměvů, Pruhovaný den nebo Den ji-
nak. Poté jsme šli na prohlídku jejich školy. 
Místo počítačů měli iPady. Když skončila 
prohlídka, šli jsme na oběd do školní jídel-
ny. Měli moc dobré jídlo. Vyřešili jsme šifru, 
která nás dovedla ke keši v muzeu. Prošli 
jsme se po náměstí a poté jsme pokračovali 
v cestě do Chraštic.

Dorazili jsme do školy. Nejdříve jsme se 
ubytovali na krásné a prostorné školní půdě. 
Šli jsme ven, kde jsme hráli společenské 
hry. Okolo 18. hodiny jsme se šli podívat na 
představení cirkusu HAPPY KIDS. Poté jsme 
měli pirátskou hostinu. Hráli jsme hry a poté 
si rozkoukali film SUMMERHILL, film o dět-
ské demokracii. Šli jsme spát… Ráno jsme se 
vzbudili, zabalili spacáky a věci. Nasnídali 
jsme se a zbytek dopoledne jsme hráli hry, 
které nám připravili Tomové, lektoři CEDU 
(Centrum pro demokratické učení). Učili 
nás, jak se máme rozhodovat v parlamentu 
a že hlasování je nejhorší způsob, jak se roz-
hodovat o důležitých věcech… Naobědvali 
jsme se a šli na prohlídku školy. V ředitelně 
měli chameleona Karla. Měli tam spoustu 
zajímavých projektů, například: Svatba, 
Veletrh firem nebo spolupracovali se švý-
carskou školou. Poté jsme dělali skupinové 
práce a hry. Jeli jsme domů a to byl KONEC.

Markéta Kovanicová, Alena Křemenová, 
Emma Peřinková, Sára Fořtová 

83. ročník běžeckého  
závodu Velká kunratická

V Brně se konalo  mistrovství  
České republiky v taekwondu ITF

Sport a spolkyŠkolství
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Před mnoha  
a mnoha lety 
způsobilo jedno 
jablko v ráji vel-
ké změny. Nejen 
o tomto jablíčku, 
ale i o těch oby-
čejných, které 
rostou pod okny  
a trhá je Anič-
ka, byl program, 
s nímž navštívily 
v úterý 8. listo-
padu děti z MŠ 
Zeměkoule ba-
bičky a dědečky 
v sousedním domově pro seniory. Samotné 
návštěvě předcházela výzdoba společen-
ské místnosti dětskými obrázky a výrobky, 
které mohli naši sousedé obdivovat ještě 
následující týden. Jako vždy se nám dostalo 
srdečného přivítání, za což bychom chtěli 
i touto cestou poděkovat. Děti si návštěvu 
užily, společně s našimi hostiteli zpívaly 
lidové písničky a vymalovávaly manda-

ly. Na závěr se 
všichni společně 
fotili polaroidem  
a fotky babičkám 
a dědečkům da-
rovali. Návštěva 
se uskutečnila 
v týdnu svatého 
Martina, a proto 
jsme si povída-
li také o tomto 
světci, který se 
neváhal rozdě-
lit a obdaroval 
pocestného. My 
jsme se navzájem 

obdarovali hlavně dobrou náladou a už teď 
se všichni moc těšíme na další, tentokrát vá-
noční setkání, které se uskuteční v pondělí 
19. prosince. Vánoční příběh oslavíme zpě-
vem koled a malými dárečky, které pro naše 
milé sousedy s dětmi vyrábíme. „Největší 
dárek, který můžete někomu dát, je váš čas, 
vaše pozornost a vaše láska.“

Michaela Metelková, MŠ Zeměkoule

Podzimní část fotbalové sezony je u konce 
a v Kunraticích moc veselo být nemůže. Asi 
největším zklamáním je působení A-týmu 
mužů, které připomíná výkon sprintera, kte-
rý běží maraton – ze startovních bloků vyra-
zí, ale postupně mu dochází dech a nakonec 
je rád, že už je konec. Kunratice totiž po vý-
borném začátku v posledních čtyřech zápa-
sech nezískaly ani bod a musí se tak spokojit 
se sedmým místem. 

Špatně si vede i B-tým, který je s jedinou 
výhrou poslední. Tam se to ale vzhledem  
k reorganizaci týmu a zapojení mladých hrá-
čů tak trochu čekalo. Nejhůře si vedou starší 
žáci, ti jsou ve své skupině bez bodu poslední, 
v jejich neprospěch ale hovoří zejména vyšší 
věk jejich soupeřů. 

Mladším žákům se vedlo dobře a pohybují 
se v horní polovině tabulky. V mladších kate-
goriích panuje u dětí i trenérů radost ze hry 
a ruku na srdce, to je v amatérském fotbale 
to nejdůležitější. V zimní přestávce se budou 
týmy snažit co nejlépe potrénovat tak, aby 
výsledky v jarní části soutěže byly o pozná-
ní lepší a dělaly radost hráčům, trenérům  
a hlavně Vám – fanouškům.

SK Slovan Kunratice

Zápis do prvních  
tříd ZŠ Kunratice 

Výjezd Školního  
ekoparlamentu 

Ohlédnutí za  
podzimní částí  
fotbalové sezony

Nová stravovací komise 
působí ve školní jídelně

Děti z  Mateřské školy  
Zeměkoule navštívily seniory

Počítačové kurzy bez námahy  
Individuální kurzy pro handicapované  
a seniory v ulici U Zeleného ptáka budou 
opět probíhat od ledna 2017. Kurzy mají 
mnohaletou tradici a jsou oblíbené nejen 
u zdravotně postižených a seniorů, ale  
i u žen na mateřské. 
Nenásilnou individuální výukou lektor/
účastník se zde připravíte na práci  
s počítači, notebooky nebo tablety  
od základů až po pokročilejší práci.  
Výjimkou nebude ani seznámení s mo-
derními rychlými telefony. První kurzy 
jsou vypsány na leden až březen 2017. 
Za celý kurz zaplatíte zvýhodněnou cenu 
od 300 do 600 korun. 
I v roce 2017 budeme pokračovat  
s výukou angličtiny pro začátečníky. 
Kontakty:  
PC klub pro zdravotně postižené 
U Zeleného ptáka 1158/5
Tel.: 271 913 590, nebo 607 534 184
www.zelenyptak.cz

Krátce



Kostel sv. Jakuba je architektonickou domi-
nantou Kunratic, kterou nelze přehlédnout. 
Historie tohoto významného skvostu je ale 
opředena nejasnostmi, z nichž jako nej-
významnější se jeví spor o to, kdo vlastně 
nechal kostel v současné podobě vystavět. 
Tam, kde dnes stojí kunratický kostel, stá-
val původně gotický kostelík patrně z konce 
13. století.  Tvořil jej obdélný presbytář, zde 
se dnes nachází sakristie. K této části přilé-
hala obdélná loď v šíři dnešního presbytáře 
a okolo byl hřbitov. První zmínka o koste-
le v Kunraticích však pochází z roku 1352  
a souvisí s udáním výše papežského de-
sátku. Tehdy byl kostelem farním. Od roku 
1700 zde působili světští kněží 
jakožto administrátoři. 

Na špatný stav kostela sv. Ja-
kuba, patrně také vlivem tři-
cetileté války, která rovněž 
Kunratice zasáhla velice citel-
ně, upozorňuje zpráva zanese-
ná v zemských deskách k roku 
1665. Další zmínky o zamýšle-
ných opravách však nemáme.  

Pozdně barokní  
přestavba
Zásadní přelom v dějinách kos-
tela nastal ve třicátých letech 
18. století. Nový majitel pan-
ství, kterým byl od roku 1721 
Jan Arnošt Václav svobodný 
pán z Golče, se rozhodl kostel 
důkladně přestavět, jelikož stá-
vající stavba byla již v kritickém 
stavu. 

Arcibiskupská konzistoř následně pověřila 
čelákovického děkana a venkovského vikáře 
Václava Hájka, aby důkladně prohlédl místo 
stavby a podal konzistoři zprávu. Hájek se 
do Kunratic vypravil 21. června 1730 a v té 
době, jak uvádí, byly již téměř úplně polože-
ny základy nového kostela. 

Není ale jisté, kdy stavbu dokončil. Protože 
se v žádném dokumentu nevyskytuje datum 
konečného vysvěcení kostela. Je však dolo-
ženo, že 6. listopadu 1734 byly do kunra-
tického farního kostela přeneseny ostatky  
sv. Jana Římského, které Janu Arnošto-
vi Václavovi z Golče darovala Anna Marie 
Františka, velkovévodkyně Toskánská. 

Kdo byl architektem  
kostela v Kunraticích?
Velice problematická je otázka, kdo byl 
architektem kostela sv. Jakuba Většího 
v Kunraticích. Prameny žádného konkrét-
ního stavitele neuvádí. Až do roku 1957 se 
neobjevuje žádné jednoznačné jméno archi-
tekta.  Najednou se ale objevuje hned ve dvou 
dílech jméno Tomáše Haffeneckera. Neví se 
ale, kde se jméno tohoto architekta vzalo. 

Rok 1957 je však zlomový, neboť literatura 
vydaná po něm, už vždy uvádí jméno Tomá-
še Haffeneckera, byť jen jako pravděpodob-
ného autora. Do Prahy přišel kolem přelomu 
století, usadil se zde a 15. března 1701 získal 
malostranské měšťanské právo. V přátel-
ských stycích byl patrně nejen s Kryštofem 
Dientzenhoferem, ale také s Antoniem Lu-
ragem. V letech 1719 – 1729 byl Tomáš Ha-
ffenecker pevnostním stavitelem v Chebu  
a v roce 1727 převzal po nemocném Giaco-
movi Antoniovi Canevalleovi funkci císař-
ského dvorního stavitele. V této funkci na-
vrhoval a prováděl stavby mnoho kostelů na 
korunních panstvích. 

Na základě mnoha argumentů lze však 
usuzovat, že Tomáš Haffenecker s velkou 
pravděpodobností architektem kostela  
sv. Jakuba Většího v Kunraticích nebyl.          

Neznámý pražský  
stavitel Václav Špaček
Podle dostupných údajů by autorem mohl 
být pražský stavitel, který kolem roku 1730 
pobýval na Moravě. Jedním z nich byl Fran-
tišek Maxmilián Kaňka, který působil ve 
službách Jana Josefa z Valdštejna na reno-
vaci zámeckého kostela v Třebíči. Kaňka se 
v historické literatuře také občas vyskytu-
je jako autor kunratického zámku. Jiným 
pražským stavitelem, s nímž se okolo roku 
1730 setkáváme na Moravě, je dosud nepří-
liš známý Václav Špaček. Na základě nedáv-
no nalezených účtů mu byla nově připsána 
přestavba zámku ve Velkém Meziříčí, jejímž 
stavebníkem byl hrabě Jan Nepomuk Ugarte. 

Při hledání architekta nesmíme dále opo-
menout v mnohých případech velice důle-
žitou postavu stavebníka, jímž byl v přípa-
dě kunratického kostela Jan Arnošt Václav, 
svobodný pán z Golče. Byl blízkým přítelem 
Anny Marie Františky, velkovévodkyně To-

skánské.  A právě u Anny Marie se setkává-
me se jménem Václava Špačka. Ten byl od 
roku 1718 jejím dvorním stavitelem. Je tedy 
možné, že velkovévodkyně svého stavitele 
doporučila blízkému příteli Janu Arnoštovi 
Golčovi.

Václav Špaček vyhovuje nejen kritériu, vy-
plývajícímu z dopisu vikáře Václava Hájka, 
ale zároveň je vhodným kandidátem pro své 
spojení s Annou Marií Františkou. Václav 
Špaček se narodil v rodině pražského no-
voměstského měšťana a zednického mistra 
Martina Špačka. Vyučil se v otcově dílně a od 
roku 1717 je doložen jako samostatně činný 
zednický mistr. Zastával důležité postavení 

v novoměstském cechu zedníků 
a kameníků, v roce 1736 je po-
prvé jmenován jako „starší bau-
mistr“. Byl dvorním stavitelem 
Anny Marie Františky, velkové-
vodkyně Toskánské. Projektoval 
většinu staveb na takzvaných 
toskánských panstvích. V jeho 
díle jsou patrné vlivy Kiliána 
Ignáce Dientzenhofera, Jana 
Blažeje Santiniho – Aichela  
a vídeňské architektury.

Poutní areál s kostelem Pan-
ny Marie v Horní Polici u Čes-
ké Lípy zaujímal ústřední po-
stavení v sakrální architektuře 
na toskánských panstvích. Ve 
20. letech 18. století byla bu-
dována a dekorována vstupní 
věž, na níž nacházíme určité 
shodné rysy se západní věží 
kunratického kostela, typic-

ké malé oválné okénko v ose nad vchodem 
nevyjímaje. Úpravy poutního areálu v Hor-
ní Polici jsou zajímavé také proto, že je při 
nich k roku 1724 zmiňován Jan Arnošt Golč, 
majitel kunratického panství. Po roce 1726 
probíhala barokizace kostela v Zeměchách. 
I zde se setkáváme s důsledně propracova-
ným systémem a architektonickými prvky 
typickými pro Václava Špačka. Okna jsou 
pravoúhlá, zakončená drobným odsazeným 
segmentem. Motiv obdobných oken nachá-
zíme v horní části věže kostela sv. Jakuba.

red

Barokní perla uprostřed Kunratic

Historie a společenská rubrika
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Kostel sv. Jakuba Staršího je nejcennější historickou stavbou v Kunraticích. Jde o pozdně barokní církevní památku, která 
má hned několik sporných a dosud nevyjasněných zajímavostí. První je datum ukončení přestavby. Víc nejasností ale panuje 
kolem jména skutečného stavitele.

Poděkování za blahopřání 
k  životnímu jubileu zasílají
Jaroslav Hrubý, Marie Petrová,  
Marie Prokopová, Vlasta Kubalíková,  
Božena Bláhová, Ludmila Dockalova, 
Josef Jindra, Antonín Smrkovský,  
Jana Průšová, Jaroslava Houšková,  
Věra Chrpová, Zdenka Moravcová,  
Miroslava Zubatá, František Máša.

Společenská rubrika

Advent v zeleném domečku

Čertíci z Mateřské školy Kunratice

3. ročník Svatomartinské jízdy

Děti z Mateřské školy Zeměkoule
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Jste student nebo senior? 
Pořiďte si svou kartu Lokál 
a obědvejte s 20% slevou.

K Verneráku 70/1, Praha 4
www.lokal.cz

Navíc za každou utracenou 
tisícovku od nás dostanete 
50 Kč, které můžete použít, 
kdy budete chtít. 

O svou kartu si řekněte přímo 
v Lokále!

a obědvejte s 20% slevou.
Vítání kunratických miminek

 Setkání dětí z MŠ Zeměkoule  
se seniory ze sousedního DCHB

Senioři na výletě  
na zámku Doudleby

Mikulášská nadílka v Zeleném údolí
Skauti ze střediska  

Paprsek na výletě  
v Prachovských skalách

studio BODYCALM – péče o Vaši krásu

Studio Body Calm, K Borovíčku 1, Praha 4, tel. 774 980 400, e-mail: kunratice@bodycalm.cz
Studio Body Calm, Antala Staška 25, Praha 4, tel. 777 040 013, e-mail: pankrac@bodycalm.cz

www.bodycalm.cz
Více než 30 služeb na 150 m2

KOSMETIKA KADEŘNICTVÍ PEDIKÚRA MANIKÚRA MASÁŽE SOLÁRIUM PRODLOUŽENÍ ŘAS IPL STARVAC RADIOFREKVENCE

Hýčkejte své blízké… hýčkejte sebe…

DÁRKOVÉ BALÍČKY NA HODNOTU
DÁRKOVÉ BALÍČKY NA MÍRU
Při zakoupení dárkových balíčků na hodnotu nebo na míru získáváte 
10 % bonus z hodnoty poukazu, který můžete darovat 
nebo využít pro sebe.
 

VÁNOČNÍ MENU
BALÍČEK PRO PRINCEZNU – 5 hodin hýčkání 1950 Kč
RELAXAČNÍ BONBONEK – 3,5 hodiny hýčkání 1490 Kč
KAŠMÍROVÉ POHLAZENÍ – 1,5 hodiny hýčkání 990 Kč
2 v 1 – RELAXAČNÍ MASÁŽ + MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY –
1,5 hodiny hýčkání 990 Kč

B d C l K B íčk 1 P h 4 t l 774 980 400 il k ti @b d l

NOVINKY ve studiu Body Calm Kunratice

Aplikace permanentního make-upu včetně vlásenkování obočí

Aplikace mesonití, botoxu a výplní

Fyzioterapie a rehabilitační masáže – NOVĚ

 

OŠETŘENÍ PRO ROK 2017 

HYDRAMEMORY COMFORT ZONE – 

90 minutové anti age kosmetické ošetření pro výživu a lifting 

s uvítacím rituálem, antigravitační masáží a aplikací alginátové 

masky CENA 1150 Kč
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Kvalita a čistota při práci je samozřejmostí! 

602 624 155
maliri.lakyrnici@centrum.cz

–  malování bytů, domů, kanceláří, škol, nemocnic
–  tapety dekorativní, fototapety, vliesové, vinylové
–  nátěry oken, dveří, plotů, podlah, střech, radiátorů
–  fasádní, zednické,úklidové práce
–  cen. nabídky a zapůjčení vzorníků ZDARMA

malíři, tapetáři
lakýrníci
Valenta & synAtrium

Mgr. Markéta Jedličková,

Kunratice, můj domov.
makléřka

+420603262090
marketa.jedlickova@re-max.cz
http://www.remax-czech.cz/marketajedlickova

Občanské právo: Převody nemovitostí vč. advokátní úschovy kupní ceny - veškeré 
smlouvy v oblasti občanského práva - zastupování před soudy a další.

Rodinné právo: Vypořádání společného jmění manželů - úprava výchovy a výživy 
nezletilých dětí - zvýšení či snížení výživného - určení a popření otcovství.

Právo obchodních společností: Zajištění celkového poradenství při zahájení 
podnikatelské činnosti prostřednictvím obchodní společnosti - zakládání nových 

obchodních společností - zastupování před soudy a dalšími orgány.

Trestní právo: Obhajoba v celém průběhu trestního řízení - zastupování poškozeného v 
trestním řízení. Správní právo: Řešení dopravních a jiných přestupků.

Najdete nás v Tvrzi Kunratice, Golčova 485, 148 00 Praha 4 - Kunratice
e-mail: info@ak-kejval.cz, WEB: www.ak-kejval.cz, tel.: +420 602 346 674.

Advokátní kancelář                          

Mgr. Martina Kejvala 
poskytuje své služby ve Tvrzi Kunratice  

zejména v těchto oblastech práva:

Zastupitelé a předsednictvo Hnutí Praha - Kunratice

Hnutí Praha - Kunratice Vám přeje  
krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2017
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květinářství, fl oristická dílna, květinové vazby, svatební květinové 
dekorace, svatební kytice, sezonní dekorace, rozvoz květin 

Kunratice
Náměstí Prezidenta Masaryka 106, obchůdek ve dvoře

Otevírací doba 
Po�–�Pá 10�–�18        So�–�Ne 10�–�15

otevřeno i o vánočních svátcích
a dle telefonické domluvy i mimo otevírací dobu

Hanka Žáková, tel.: +420 721 451 413

 Restaurace a Areál Šeberák

Nabízíme přátelský kolektiv a hezké prostředí 
hned u rybníku Šeberák.

V případě zájmu s námi pracovat pošlete svůj 
životopis na info@seberak.cz nebo 

volejte 731 125 968 

Hledáme nové kolegy do
 našeho týmu!

vosa
NÁVRHY, VÝROBA 

A INSTALACE
REKLAMY 

VE VAŠEM OKOLÍ

velkoplošný 
digitální tisk
plakáty A2 až A0

řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy

potisk triček
dresy již od 
jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk

tel.: 603 226 226 / www.vosareklama.cz

KADEŘNICTVÍ
OLGA HOŠKOVÁ
K ZELENÝM DOMKŮM 1435/26A
Tel.:  778 438 774
E-mail: o.hoskova@seznam.cz
www.kadernictvi-olga-hoskova@webnode.cz

PROVOZNÍ DOBA:
PO – ČT 8 – 18 hod.
PÁ 8 – 14 hod.
DÁLE DLE DOHODY

Těším se  

    na Vás

Inzerce
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Po–Ne 10–22 hod.

604 44 44 57
nám. Prezidenta Masaryka 106 (kruhák)

Praha 4 – Kunratice

2+1 za 29 Kč*

www.pizzadokrabice.cz
Rozvoz v Kunraticích zdarma
* Pizza za 29 Kč je vždy nejlevnější pizza z objednávky.

Advokátní kancelář JUDr. Julie Pítrová, 
nově se sídlem v Kunraticích

Komplexní právní služby v oblasti nemovitostí: 
prodej, nájem, vyklizení, poradenství 

družstvům a SVJ
Rodinné právo: 

rozvody, úprava výchovy dětí
Vymáhání pohledávek, náhrady škody 

Poskytování právních služeb podnikatelům, 
zakládání obchodních společností, tvorba 

smluvní dokumentace, likvidace

Zastoupení v řízení před soudy 
v civilních a trestních kauzách, zastoupení před 

orgány státní správy vč. řízení o přestupcích apod.

Konzultace k novému občanskému zákoníku.

Kontakt: 
Kudeříkové 1103/11a, Praha 4

+420 216 216 477 +420 604 898 123
e-mail: pitrova@akpitrova.cz

Rozviňte jedinečný potenciál Vašeho dítěte! PlayWisely® je ucelený a vědecky 
podložený program pro rozvoj pohybových a rozumových dovedností dětí.

*
*
*
*
*
*

  *

lekce PlayWisely® v českém a anglickém jazyce pro děti od 4 měsíců do 5 ti let
školku a jesle pro děti od 18 měsíců s využitím metodiky PlayWisely®
spojení pohybu, montessori a moderního způsobu vzdělávání dětí
individuální, ucelený a respektující přístup k dětem
angličtinu a zajímavé kroužky v rámci každodenní výuky v ceně školného
zdravá strava a dostatek pohybových aktivit
výborná dostupnost, parkování a poloha bezprostředně u Kunratického lesa

Centrum, sportovní školka a jesle

Hornomlýnská 1231, Praha 4-Kunratice(1000 m od NC Chodov)

Rozviňte jedinečný potenciál Vašeho dítěte! PlayWisely® je ucelený a vědecky 
podložený program pro rozvoj pohybových a rozumových dovedností dětí.

Centrum, sportovní školka a jesle nabízí:

*
*
*
*
*
*

  *

Přijďte k nám na ukázkovou lekci zdarma nebo individuální prohlídku školky a jeslí!

www.playwisely.cz    www.ssp4.cz     tel 606 625 000
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KALENDÁRIUM Leden, únor, březen 2017

Kultura Sport
7. 1. sobota / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. FBC Česká Lípa
Utkání 1. florbalové ligy v hale
kunratické ZŠ.

21. 1. sobota / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. Florbal Ústí nad Labem
Utkání 1. florbalové ligy v hale
kunratické ZŠ.

25. 1. středa / 8 – 20 hod. /
SH ZŠ Kunratice
Terezčin memoriál
– florbalový maraton
Vzpomínka na spolužačku
a žákyni naší ZŠ.

28. 1. sobota / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. FBK Rožnov p. R.
Utkání 1. florbalové ligy v hale
kunratické ZŠ.

4. 2. sobota / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. SK Bivoj Litvínov
Utkání 1. florbalové ligy v hale
kunratické ZŠ.

Volný čas

12. 1. čtvrtek / 18 hod. / RC U motýlků
Design workshop
Pojďme společně tvořit pokojíček  
pro vaše děti. Přihlášení přes web.

13. 1. pátek / 19 hod. / restaurace Šeberák
Hudební večer
s Jakubem Fendrychem
Pravidelné páteční hudební 
posezení u piana.

21. 1. sobota / 9 - 13 hod. / RC U motýlků
Seminář – plánuji a nešílím
Zábavný a poučný time management  
pro ženy s inspiromatkami.

27. 1. pátek / 19 hod. / restaurace  
Hudební večer
s Jakubem Fendrychem
Pravidelné páteční hudební 
posezení u piana.

3. 2. pátek / 19 hod. / restaurace Šeberák
Hudební večer
s Jakubem Fendrychem
Pravidelné páteční hudební 
posezení u piana.

10. 2. pátek / 19 hod. / restaurace Šeberák
Hudební večer
s Jakubem Fendrychem
Pravidelné páteční hudební 
posezení u piana.

14. 2. úterý / 17 hod.  / restaurace Šeberák
Valentýn na Šeberáku

17. 2. pátek / 19 hod. / restaurace Šeberák
Hudební večer
s Jakubem Fendrychem
Pravidelné páteční hudební 
posezení u piana.

Kam se obrátit v případě havárie: 

Havárie veřejného osvětlení – ELTODO: 800 101 109  
non-stop, zdarma     www.eltodo.cz
Havárie dodávek vody a kanalizace PVK: 840 111 112  
non-stop, zdarma    www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody
Havárie dodávek plynu: 1239, výjezd je bezplatný
Havárie dodávek elektřiny: 1236
Havárie dodávek tepla:  266 751 111

Užitečné info
V hlášení je nutné uvést: 
co, kdy a kde se stalo
jméno, příjmení a číslo telefonu

Pracovníci distribuce odstraňují  
pouze závady v sítích distributora, 
poruchy ve vnitřní instalaci neřeší.

24. 2. pátek / 19 hod. / restaurace Šeberák
Hudební večer
s Jakubem Fendrychem
Pravidelné páteční hudební 
posezení u piana.

4. 3. sobota / 14:30 hod. / sokolovna
Dětský karneval 
Dětem v maskách hraje k tanci živá  
muzika. Bohatá tombola a občerstvení  
pro všechny. 

13. – 17. 3. / 8 - 17 hod. / RC U motýlků
Jarní příměstský tábor

Máte-li zájem zařadit Vaši 
akci z oblasti kultury, sportu  

a volného času do Kalendária,  
kontaktujte nás na e-mailu:  
hyza@praha-kunratice.cz.

24. 12. sobota / 16 a 24 hod.  /
kostel sv. Jakuba
Štědrý den
Bohoslužba se zpěvem koled pro rodiny
s dětmi v 16 hodin a půlnoční mše svatá
ve 24 hodin.

25. 12. neděle / 8 a 9:30 hod. /
kostel sv. Jakuba
Boží hod vánoční – mše svaté
Bohoslužba se zpěvem koled pro rodiny
s dětmi v 16 hodin a půlnoční mše svatá  
ve 24 hodin.

6. 1. pátek / 18 hod. / kostel sv. Jakuba
Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
Další velká slavnost v rámci  
vánočních svátků.

8. 1. neděle / 15 hod. / kostel sv. Jakuba
Cimbálová muzika 
Antonína Stehlíka
Koncert českých a moravských koled.

18. 1.  středa / 18:30 hod. /  
koncertní sál ZUŠ
Koncert žáků Základní  
umělecké školy Jana Růžičky.

11. 2. sobota / 19 hod. / sokolovna
1. Ples sokolského florbalu
K tanci hraje živá muzika.Vstupenky  
v kunratické vinotéce naproti prodejně 
Tesco nebo na: michal.placek@volny.cz.

25. 2. sobota / 9:30 hod. / od sokolovny
Masopustní průvod v Kunraticích
11. masopustní průvod plný masek  
a převleků s trasou od sokolovny k radnici.

10. 3.  pátek / 19 hod. / ZŠ Kunratice
6. společenský večer  
Základní školy Kunratice.
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