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Pro radnici byl závěr roku poněkud
náročný, protože jsme 20. prosince
schvalovali rozpočet na rok 2018,
abychom se vyhnuli rozpočtovému
provizoriu. Rozpočet je vyrovnaný
zapojením vlastních úspor z minulých let, protože zahrnuje velké
investice. Ve schváleném rozpočtu je
počítáno se zapojením 10 milionů z rezerv z vedlejší hospodářské
činnosti. Skutečnost bude nakonec
nejspíš zcela jiná, protože budeme
žádat hl. m. Prahu (HMP) o přesunutí
nevyčerpaných dotací z loňského
roku na dostavbu hasičské zbrojnice
a školní jídelny do letošního roku ve
výši cca 10 milionů korun a určitě
budeme žádat o novou dotaci na
rekonstrukce komunikací z rezervy
pro městské části, s jejíž investicí
nyní počítáme z vlastních finančních
rezerv. V rozpočtu HMP je pro městské části v rezervě připraveno 500
milionů korun. Také máme od náměstka primátorky HMP Petra Dolínka přislíbenou mimořádnou dotaci
ve výši 20 milionů na rekonstrukci
školních sportovišť. V rezervách
Kunratic tak stále zůstává dalších
téměř 30 milionů korun, takže nikdo
se nemusí obávat, že bychom Kunratice zadlužili. Přitom budeme mít
dostatek financí pro projektované
investiční akce v letošním roce.
Lenka Alinčová

ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7
148 00 Praha 4
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info@praha-kunratice.cz
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Rekordní investice do Kunratic
Loňský rok lze skutečně nazvat rekordním
rokem investic do Kunratic. Díky štědře otevřené ruce hl. m. Prahy (HMP) a především
díky náměstkovi primátorky Petru Dolínkovi a radní HMP Janě Plamínkové se jedná
o nejúspěšnější rok za posledních minimálně 10 let.
Mimo běžné provozní finanční prostředky
ve výši 35 milionů korun (a letos tato částka
činí téměř 40 milionů korun) HMP poslalo
v loňském roce do Kunratic dalších 85 milionů korun.
Napřímo investovalo do rekonstrukce ulice Pražského povstání a do nákupu rybníků
Šeberák a Olšanského. Další peníze dostala
účelově kunratická radnice.
Jednalo se o 20 milionů korun na rekonstrukce komunikací (byly z toho provedeny
rekonstrukce ulic Nad Rybníky, Pod Betání,
Děbolínské a části ulic Žižkova a Lesní), 3,8
milionu bylo využito na revitalizaci okolí
kravína, 3 miliony na rekonstrukci hasičské
zbrojnice a 2,5 milionu na přípravu rekonstrukce venkovních sportovišť Základní školy Kunratice.
Samozřejmě není vždy vše na 100% a ne
vše se podaří. Již podruhé jsme neuspěli s žádostí o dotaci na biokompostéry na
Státním fondu životního prostředí (SFŽP)
ve výši 511 834 korun. Sice jsme se proti vyřazení naší žádosti odvolali, ale ve zvrácení
ortelu příliš nedoufáme. Dnes uspěje pouze
ten žadatel, který si vybere levné biokompostéry (ne ty, které byly prezentovány na

radnici), jejichž životnost je krátká. Touto
cestou jít nechceme.
V letošním roce mimo 40 milionů provozních prostředků od HMP, jejichž značnou
část použijeme na rekonstrukci ulic, budeme žádat HMP o dotaci z rezervy HMP pro
městské části rovněž na rekonstrukce silnic
a od náměstka primátorky Dolínka máme
přislíbenou mimořádnou dotaci na rekonstrukci venkovních sportovišť školy.
Ještě nám zbývá dokončit půdní vestavbu
hasičské zbrojnice, která se v těchto dnech
chýlí ke konci, a dostavbu jídelního prostoru
školní jídelny, která by měla být hotová do
začátku příštího školního roku.
Pokud se nám podaří sehnat všechna povolení, plánujeme stavbu dvou chodníků.
Jeden s pracovním názvem Demlova by měl
spojit lokalitu Nad Akáty se zastávkou MHD
U Kunratického lesa a druhý obě části ulic
Za Bažantnicí.
Také HMP má v plánu konečně rozjet v letošním roce rekonstrukce některých komunikací. První z nich, tj. ulici Volarskou, by
HMP mělo začít rekonstruovat již v jarních
měsících. Podrobněji o tom píše kolega Ivan
Hýža ve svém článku. Následovat by měla
ulice Vídeňská od ulice K Zeleným domkům
po kruhový objezd s ulicí Dobronickou.
Doufám, že Vám již v příštím čísle KZ budu
moci dát příznivé informace o tom, že zmíněné rekonstrukce již začaly.
Lenka Alinčová (lal)

Pokračujeme v rekonstrukcích silnic
Jakmile to počasí dovolí,
opět zahájíme další etapy
rekonstrukce kunratických
komunikací. Pokračovat
budeme v první etapě silnicemi v oblasti hřbitova,
a to částí ulic K Borovíčku
a Ploučnické a kompletními rekonstrukcemi ulic
Šebkova a Hřbitovní. Rekonstrukcí komunikací se
na jaře také dočkají obyvatelé, kteří bydlí v ulici Labská, Na Rynku a ve zbylých
částech ulic Úhlavská
a Sobolákova. Na tuto etapu jsme již v loňském roce
ve výběrovém řízení vybrali společnost COLAS, a.s. Za kunratickou
radnici mohu říci, že s prací této společnosti
jsme velmi spokojeni.
Následovat by měla další etapa, která by
měla zahrnovat část komunikace Ke Hrádku a dále ulice Nad Belvederem, Krále Václava IV., Tichého, Netolická a Za Hájovnou.
V současné době jsme podali na Stavební
úřad Prahy 4 dokumentaci pro vydání stavebního povolení na rekonstrukce výše
uvedených komunikací. Předpokládáme,

že začneme na jaře soutěžit o stavební firmu a vlastní opravy by mohly začít v létě
letošního roku. Opět v předstihu pozveme
všechny dotčené majitele přilehlých nemovitostí, kteří bydlí či sídlí v těchto ulicích, na
schůzku s projektantem, stavbyvedoucím
a zástupci radnice, abychom je vyzvali k připomínkování projektu, podrobně informovali o časovém harmonogramu a konkrétním postupu prací.
Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy)
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Z radnice a zastupitelstva

Aktuálně

Vedlejší hospodářská činnost
V dnešní době patří Kunratice mezi těch několik málo pražských městských částí, které
se od roku 1989 nezbavovaly majetku, ale
naopak se jej snažily získat do své správy a
pronajmout, popřípadě využít pro aktivity,
které slouží veřejnosti. Tím jsou např. zajištění prostor pro školské vzdělávání, zajištění základní zdravotní péče, sportovišť,
veřejné zeleně apod. Pozemky, které naše
městská část prodala, byly pro Kunratice nevyužitelné. Jednalo se především o pozemky
zastavěné cizími objekty před rokem 1989
jako např. společností AHI a.s. vedle budoucí stanice metra linky D s názvem Depo-Písnice. Tato konečná stanice vznikne skutečně
na území Kunratic.
Peníze z prodeje společnosti AHI byly použity na rekonstrukci staré obecné školy č.p.
57 u rybníčka Ohrada na zdravotní středis-

ko, které je nyní dlouhodobě v pronájmu.
Výsledek z hospodářské činnosti za loňský
rok po odečtení nákladů na provoz a údržbu byl plánován ve výši 8 060 594 korun.
Skutečnost po účetní uzávěrce bude vyšší.
Z této finanční částky jako každý rok uložíme 1 300 000 korun na fond Domu s chráněnými byty na budoucí opravy tohoto objektu. Na tomto fondu bude tak letos cca 10
milionů korun. Mezi nejvýznamnější příjmy
z pronájmů patří pozemky pod Obchodním
centrem Kunratice, Auto Gruber, betonárka
u Obrataňské ulice, pozemky pod bývalým
kravínem a jemu přilehlé koupaliště Šeberák, hospodářský areál kunratického zámku, domeček č.p. 8 vedle radnice, již výše
zmíněné zdravotní středisko a mnohé další
menší pozemky.
lal

Upozornění
pro majitele psů
Upozorňujeme majitele psů na splatnost
poplatku za psa na rok 2018, která bude
31. března t.r., Poplatek lze platit v hotovosti na Úřadu MČ Praha-Kunratice v přízemí, bankovním převodem na číslo účtu
2000690389/0800 nebo složenkou typu A.
Informace o výši poplatku, variabilním symbolu nebo složenku obdržíte na ÚMČ Praha
-Kunratice, tel. č. 244 102 215 nebo na e-mailové adrese: krejcova@praha-kunratice.cz.

Jak na granty a dotace?
Granty a různé dotace patří dlouhodobě
mezi důležité příjmy všech rozpočtů. Vzhledem k tomu, že se Praha řadí v Evropské
unii mezi nejbohatší města, nemohla dlouhodobě čerpat z Evropské unie peníze na
infrastrukturu. Mohla čerpat z tzv. měkkých
dotací v sociální oblasti. Na tomto poli byla
velmi úspěšná naše základní škola. Také
proto trvalo téměř 15 let, než se podařilo
do Kunratic postavit vodovod, kanalizaci
a plynofikovat je. Ještě dnes chybí kanalizace u zhruba 20 zkolaudovaných rodinných
domů. Další významnou položkou z dotací
je rekonstrukce komunikací, které byly pokládkou inženýrských sítí značně poničené.
Z dotací byla také dostavěna základní škola, Dům s chráněnými byty, mateřská škola
a hasičská zbrojnice, revitalizováno oko-

lí Olšanského rybníka a v neposlední řadě
i okolí bývalého kravína. Ve všech výše uvedených případech se jednalo o dotace nebo
přímé investice hl. m. Prahy (HMP). Ostatně HMP finančně štědře podporuje městské
části po celou dobu od roku 1989, ať je v jeho
čele jakékoli politické vedení.
V minulosti byly Kunratice několikrát
úspěšné v čerpání dotací z Fondu životního
prostředí. Získali jsme takto peníze na obnovu zámeckého parku, revitalizaci rybníčku Ohrada a dětského hřiště a zeleně pod
tímto rybníčkem. Také u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsme byli
úspěšní s dostavbou 4 tříd základní školy.
Ale je velice naivní představa, že stačí jenom
požádat o dotaci a pak čekat, až ji někdo pošle. Jedná se o velmi složitý proces, kde jsme

často neuspěli hned napoprvé. Čerpání dotací je do posledního haléře kontrolováno.
Například teprve v letošním roce nám
Fond životního prostředí doplatil grant na
revitalizaci dětského hřiště a zeleně pod
rybníkem Ohrada, které jsme realizovali už
v roce 2014 na základě vítězného projektu.
Vzhledem k tomu, že součástí téměř každého grantu je i spoluúčast žadatele, poměrně
velké náklady na administraci žádosti, je
potřeba pečlivě zvažovat, kdy je ještě efektivní o dotaci žádat. Proto je velmi pravděpodobné, že pokud nyní Kunratice neuspějí
s odvoláním o vyřazení žádosti o dotaci na
biokompostéry, nebudou se o tuto dotaci již
znovu ucházet.
lal

23. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 20. 12. 2017
Schvaluje
• změnu rozpočtu č. 27, zvýšení o investiční dotaci HMP 3 800,00 tis. Kč na akci
Revitalizace Zelené cesty
• změnu rozpočtu č. 28, zvýšení o investiční dotaci HMP 2 500,00 tis. Kč na akci
Dostavba sportovišť v areálu ZŠ Předškolní:
• změnu rozpočtu č. 29, zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 956,00 tis. Kč odvodu
z výherních přístrojů a jiných herních
zařízení
• úpravu rozpočtu č. 18., posílení par. 3330
o 10,0 tis. Kč, dar na stavbu nových svatovítských varhan:
• rozpočet neinvestičního příspěvku MČ
roku 2018 pro Základní školu Kunratice,
Praha 4, Předškolní 420 v celkové výši
4 400,00 tis. Kč na provozní náklady
• rozpočet hlavní činnosti na rok 2018
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Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 s náklady ve výši 43 050,00 tis.
Kč, výnosy ve výši 43 050,00 tis. Kč v členění uvedeném v Příloze k tomuto bodu;
• rozpočet doplňkové činnosti na rok 2018
Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 s náklady ve výši 3 884,00 tis.
Kč, výnosy ve výši 4 500,00 tis. Kč, výsledkem hospodaření ve výši 616,00 tis. Kč
• rozpočet neinvestičního příspěvku MČ
roku 2018 pro Mateřskou školu Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 v celkové výši
1 484,00 tis. Kč na provozní náklady
• rozpočet hlavní činnosti na rok 2018
Mateřské školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 s náklady ve výši 15 843,30 tis.
Kč, výnosy ve výši 15 843,30 tis. Kč
• zapojení do rozpočtu 582,00 tis. Kč z fondu Domu s chráněnými byty;
• zapojení do rozpočtu 10 000,00 tis. Kč

Letošní výlety pro seniory

nerozděleného zisku hospodářské činnosti předešlých let;
• r ozpočet MČ Praha Kunratice na rok
2018 v hlavní činnosti:
•o
 bjem příjmů celkem ve výši
58 879,00 tis. Kč
•o
 bjem výdajů celkem ve výši
102 814,50 tis. Kč
• r ozdíl příjmů a výdajů, plánovaný schodek, ve výši -43 935,50 tis. Kč
•k
 rytý financováním z úspor vlastních
zdrojů
•h
 ospodářský výsledek před zdaněním
8 577 571,00 Kč
• z měnu rozpočtu č. 32., zvýšení o investiční dotaci HMP-MŠMT 73,00 tis. pro
Základní školu Kunratice - pořízení zápisníku pro nevidomé
Více na www.praha-kunratice.cz

Vzhledem ke značnému zájmu kunratických
obyvatel o výlety pro seniory starší 60 let
jsme se rozhodli i v letošním roce s akcemi
pokračovat. Cestovní kancelář CK2 zvítězila
ve výběrovém řízení a budeme s ní uzavírat
smlouvu na pět celodenních výletů, tři na
jaře a dva na podzim. S touto cestovní kanceláří jsme velmi spokojeni. Jí poskytované
služby jsou komplexní. Pro nás to znamená
značné ulehčení naší práce. Doporučuji zájemcům, aby si pečlivě prostudovali nabídku

výletů a vybrali si ty, na které budou
skutečně stačit jejich síly. Především
výlet do Babiččina údolí bude pro někoho fyzicky poměrně náročný. Naše
seniory letos čeká:
17. 5. návštěva Karlových Varů
s prohlídkou křišťálového skla v místní sklárně, procházka po kolonádě
a prohlídka továrny světoznámého
bylinného likéru Becherovka
31. 5. putování na hrad Kokořín
a pak do vinných sklepů v mělnickém
zámku
14. 6. prohlídka zámeckého areálu
v Kuksu a pak projížď ka mezi africkými zvířaty v zoologické zahradě ve
Dvoře Králové
6. 9. výlet do východních Čech do renesančního zámku Náchod a procházka Babiččiným
údolím včetně prohlídky empírového zámku
Ratibořice
20. 9. zájezd do Českého ráje s prohlídkou
hradu Kost, slavné vesnice Vesec u Sobotky a
loveckého zámečku Humprecht.
lal

Pravidla výletů pro seniory
Následující pravidla pro objednávání výletů byla zavedena v loňském roce a velmi se
osvědčila. Na výlety se tak dostalo mnohem
více kunratických občanů, než při objednávání každého výletu zvlášť. Prodej výletů
bude zahájen v pondělí 9. dubna v 9 hodin
na kunratické radnici u sekretářky paní Kubátové v 1. poschodí, a to formou vyplněných
závazných přihlášek, které budou k dispozici
na místě. V týdnu od 9. do 13. dubna si senioři mohou vybrat pouze dva výlety. Zbytek
z nabízených výletů si budou moci zájemci doobjednat až od pondělí 16. dubna od
9 hodin. Jinak zůstávají pravidla výletů stejná
jako v loňském roce.
Seniorem je občan s trvalým bydlištěm
v Kunraticích a dovršil věku 60 let.
Kapacita zájezdového autobusu je omezená
na maximum 49 výletníků.
Senioři budou zapisováni na výlet dle pořadí, v jakém se přihlásí a zaplatí spoluúčast na

Úřadu MČ Praha-Kunratice.
Při naplnění kapacity autobusu, budou další zájemci zapisování jako náhradníci.
Účastníci výletu se budou finančně podílet
na ceně výletu spoluúčastí ve výši 100 korun
za osobu.
Peníze na spoluúčast budou vráceny v případě, že za účastníka výletu pojede náhradník.
V případě zrušení výletu budou peníze zapsaným účastníkům vráceny.
Výlety jsou ohlašovány v Kunratickém
zpravodaji, který je v den, kdy začíná být
roznášen, zveřejněn na internetu: www.praha-kunratice.cz, což bývá zpravidla poslední
týden každého sudého měsíce (únor, duben,
červen, srpen, říjen, prosinec). Ve stejný den
budou informace zveřejněny na Úřední desce
ÚMČ Praha-Kunratice.
lal

Vylepšili jsme
mobilní aplikaci
Moje Kunratice
Základní myšlenkou aktualizace mobilní
aplikace „Moje Kunratice“ bylo využít tento
elektronický nástroj tak, aby věci samosprávy byly obyvatelům přátelštější, dostupnější,
rychlejší a efektivnější. Ve vylepšené aplikaci
najdete tyto informace a služby: Informace
o úřadu MČ, kontakty na jednotlivé zastupitele a referáty, ale také na ostatní pracovníky úřadu, také si zde lze rezervovat schůzku
s jednotlivými pracovníky úřadu. Pomocí
aplikace můžete okamžitě napsat zprávu
a získat zpětnou vazbu. Najdete zde také
nejdůležitější aktuality z městské části včetně informací o termínech zasedání Zastupitelstva MČ a programu zasedání. Zájemci
o Kunratický zpravodaj si mohou stáhnout
nejen aktuální vydání zpravodaje, ale také
výtisky Kunratických zpravodajů až 4 roky
zpětně. V sekci kalendář akcí získáte také
přehled o kulturních, sportovních a společenských aktivitách, dokonce zde naleznete
i tipy na trávení volného času. Mnozí z Vás
uvítají efektivní hlášení závad. Pokud tápete
v otázce, jak se má nakládat s odpady, dostane se vám odborné rady včetně časových
harmonogramů přistavení velkoobjemových kontejnerů. Mohou se také hodit praktické rady a postupy řešení životních situací
pod názvem „Jak si zařídit“. Seznam čísel
na tísňová volání a kontakty v případě havárie najdete pod hlavičkou „Krizové situace“. Doufám, že těm lidem, kteří používají
„chytré telefony“, bude tato aktivní služba
dobrým pomocníkem. Stažení je dostupné
na webových stránkách radnice www.praha-kunratice.cz/mobilni-aplikace jak pro
OS Android, tak i pro OS iOS .
ivhy

Podpoříme nový charitativní běh s IKEM
Projekt Proběhni.se je prvním ročníkem charitativního běhu, který se koná ve spolupráci
pražské kliniky IKEM s Městskou částí Praha-Kunratice a pod záštitou České kardiologické společnosti. Víte, že přední čeští lékaři
z IKEM vyrážejí každý rok do rozvojových
zemí zachraňovat životy těm lidem, kteří nemají dostatečnou lékařskou péči?
Zpravidla je tato pomoc poskytována na
vlastní náklady a z vlastní dovolené těchto
lékařů. Snahy a cesty lékařů a mediků pod-
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poruje také Nadační fond České srdce. Během svých výjezdů tak už zachránili desítky
životů. Závod je určen pro širokou veřejnost
a začíná v Kunraticích 21. dubna startem
z IKEM směrem do Kunratického lesa.
Běžci si mohou vybrat mezi malým okruhem, který je dlouhý 6 kilometrů a velkým
okruhem s délkou 11 kilometrů. Své vlastní
závody budou mít také děti.
Ty odstartují v 10 hodin. Veškeré informace najdou zájemci na webových stránkách

www.probehni.se, dotazy mohou psát na
e-mail info@probehni.se.
A nezapomeňte, každý účastník pomáhá
svým startovným Nadačnímu fondu České
srdce, které podporuje lékaře. Dalším cílem
je také prevence srdečních onemocnění
v Česku. Součástí budou také doprovodné
aktivity jako pomoc při odvykání kouření,
měření tlaku, vyšetření srdce (EKG) a učení
základních prvků resuscitace.
ivhy

5

Téma

Rozhovor

Vojtěch Smolka

Historie a současnost knihovny

Vede farnost
již dva roky

Zásluhou prezidenta T.G. Masaryka měla mít každá obec svou školu, sokolovnu a knihovnu. Knihovny
vznikaly na základě knihovního zákona. Každá knihovna měla mít půjčovnu knih, čítárnu časopisů
a příruční knihovnu. I díky tomuto dědictví má Česko nejhustší síť knihoven v Evropě.

Jeden z nejmladších pražských kněží se od ledna 2016 stal kunratickým farářem. Kromě studia na teologické fakultě v Čechách studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě. Má velké plány jak s prací
v kostele, tak v práci s mladými lidmi v Centru pro mládež.

Založení knihovny

Buduje se nová knihovna

9. dubna 1922 bylo rozhodnuto obecním
zastupitelstvem o zřízení obecní knihovny.
Obecní knihovna vznikla 28. října 1923 spojením knihoven Čechoslovan a Lumír v nové
škole v budově dnešní radnice.
Knihovna se velmi často stěhovala. Její
první sídlo bylo v budově školy číslo popisné
7. To je v místě, kde je dnešní radnice. Později byla přemístěna ke Kudláčkům do domu
č.p. 115. 31. ledna 1950 byla obecní knihovna přemístěna od Kudláčků do bývalé holírny Josefa Buriana. Následovalo stěhování
do místnosti po bývalé pekařské prodejně
v domě č.p. 172, Místního národního výboru a do závodu „Sport“. Toto martyrium bylo
ukončeno pevným zakotvením knihovny
v budově č.p. 5 v dnešní ulici K Libuši (nad
domečkem s prodejnou kebabu).
Nejvýraznější stopu po sobě v kunratické knihovně zanechala knihovnice Milada
Kepková. Ta jí dala skutečně profesionální
tvář. Pracovala v knihovnictví více jak 50 let.
Za jejího působení se knižní fond knihovny
rozrostl na 10 000 svazků. Knihovna i paní
Kepková získaly nejedno ocenění.  
Z důvodu rozrůstajícího se knihovního fondu bylo nutné hledat větší prostory. K tomu
došlo v roce 1991, kdy se knihovna přestěhovala do budovy vedle kotelny v základní škole. V roce 2 000 byl v šestitřídním pavilonu ZŠ
Kunratice a tělocvičně objeven azbest. Obě
budovy byly neprodleně postaveny mimo
provoz. Knihovna musela ustoupit školní
družině a tak se provizorně v omezených
hodinách přestěhovala do budovy radnice.
V říjnu 2000 Zastupitelstvo Městské části
Praha-Kunratice odsouhlasilo rekonstrukci části budovy č.p. 24 v Golčově ulici na
knihovnu. Urychleně došlo k úpravám části
objektu. 5. září 2001 byla knihovna otevřena.

Po nepotěšujícím závěru kontroly, kterou provedla pražská Městská knihovna
v průběhu loňského jara, kunratická radnice přistoupila k zásadním změnám. Během
podzimu byla zahájena reorganizace fungování knihovny podle doporučení metodické
kontroly. V průběhu prosince a ledna byl
fond knihovny vystěhován, prostory byly
vymalovány a z dotace Magistrátu hlavního
města Prahy určené pro kulturní účely byl
kunratickou radnicí pořízen nový mobiliář
knihovny. Staré rozviklané regály vystřídal
nový pevný nábytek. Nyní čeká radnici ještě
jeden větší výdaj, a to je nákup nových kvalitních knih. To už je na nové paní knihovnici. S financováním nového vybavení knihovny kunratické radnici nečekaně pomohlo
město Praha, které koncem loňského roku
poslalo městským částem finance získané
z hazardu. Tyto peníze mají pevně daný účel.
Třetina byla určená na kulturu. V případě
kunratické kultury tato částka činila zhruba
300 000 korun.
Dnes má knihovní fond kunratické knihovny zhruba 7 000 svazků, které budou muset
být doplněny o kvalitní literaturu.

Co vás přivedlo ktomu stát se knězem?
Odhodlání stát se knězem vznikalo už na
střední škole díky mnoha okolnostem. Před
maturitou jsem se rozhodl, že bych chtěl
vstoupit do semináře, protože jsem našel
směr, kterým jsem chtěl jít. Nastoupil jsem
do přípravného ročníku – Teologického konviktu v Olomouci. Tam mladí muži, kteří se
chtějí stát kněžími, žijí komunitním životem
a začínají se připravovat na své povolání.
Po absolvování jednoho roku v Olomouci
jsem šel do Prahy do semináře a současně
byl přijat ke studiu na teologické fakultě.
Když jsem byl ve třetím ročníku, pozval si
mne pan kardinál Vlk a nabídl mi možnost
studovat v Římě. Upřímně mne tato nabídka
trochu překvapila. Neuměl jsem italsky,
takže mé obavy byly odůvodněné. Myslel
jsem si, že se na nabídku možná zapomene.
Ale když měl v létě pan kardinál oslavu 75.
narozenin a my tam jako bohoslovci byli,
tak se mne kardinál zeptal, jestli se už učím
italsky. Došlo mi, že to bude asi vážnější a že
to studium v Římě bylo myšleno vážně. Takže jsem celý třetí ročník studoval italštinu a
další rok jsem odešel do Říma. Tam jsem byl
3 roky na Papežské lateránské univerzitě
a absolvoval zde celý základní kurz teologie,
který jsem dokončil v roce 2012.

Jste velmi mladý. Jak na Vás reagují starší
lidé, kteří přijdou do kostela?
Záleží asi na tom, jak kdo. Obecně má mládí
své výhody, ale i nevýhody. Pro mladého
člověka hovoří v jeho prospěch to, že má nápady, nadšení, elán. Pro staršího zase hovoří
v jeho prospěch to, že má více zkušeností
a snad i moudrosti.

Jak jste se dostal do Kunratic?
Po studiu v Římě jsem byl 8. září vysvěcen
na jáhna a působil ve farnosti v Kolíně.
V létě následujícího roku jsem byl vysvěcen
na kněze a od července jsem byl ustanoven
ve Vlašimi jako farní vikář, lidově řečeno
kaplan. Zde jsem byl dva roky a potom mě
pan kardinál poslal do Kunratic, do zdejší
farnosti. Od 1. července jsem vykonával
službu kaplana a k prvnímu lednu 2016
jsem tady začal působit jako administrátor
farnosti, lidově řečeno jako farář.

Jak se s touto minulostí vyrovnáváte? Je
těžké vsobě potlačit nenávist nebo zášť?
Myslím, že my lidé to máme všichni podobné. Na jednu stranu když je Vám hodně
ublíženo, tak není lehké odpustit anebo se
této situaci tváří tvář správně postavit. Chce
to čas a velkou lidskou zralost. Ale současně je to výzva pro všechny, kterým bylo
ublíženo, ať věřící nebo nevěřící, aby se učili
odpouštět. Na druhou stranu musíme umět
pojmenovat nespravedlnost nebo zlo, které
zlem bylo a zlem zůstane.
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Hledá se knihovnice
Po vyhlášených změnách musela ale během
roku radnice „sehnat“ novou knihovnici.
Dlouhé hledání přineslo výsledek. Novou
kunratickou knihovnicí se ve výběrovém
řízení stala paní Helena Kepková. Má praxi
z Knihovny AV ČR, kde pracovala v oddělení
digitalizace. Její pracoviště bylo v Jenštejně
v digitalizačním centru. Scanovala, upravovala, převáděla a vkládala data na internet.
Jejím původním oborem ale bylo výtvarné
umění. Je akademickou sochařkou a praco-

vala se sklem metodou pískování. Umělecký
svět úplně neopustila, když z výtvarné dílny
přestoupila za středoškolskou katedru. Na
Střední škole výtvarné v pražských Kobylisích vyučovala dějiny umění a výtvarné kultury a písmo.
Prostřednictví informační platformy Konference knihovna si všimla inzerátu, že
v Kunraticích hledají knihovnici. Přihlásila
se a zaujala. Teď je na ní, aby svoje představy
dokázala co nejlépe a nejrychleji zrealizovat.

Plány do budoucna
Letos v lednu byl fond zpět nastěhován
a nyní je zbavován prachu a nečistot, pokračuje reorganizace ve stavění fondu a jeho
složení. Probíhá jeho aktualizace a revize,
dělá se kontrola knihovnického zpracování
fondu a jeho inventarizace. Knihovna chce
zatraktivnit svůj knižní fond pro všechny
obyvatele Kunratic a otevřít se spolupráci
s komunitou kunratických obyvatel včetně
spolupráce se základní školou.
Paní Kepková k tomu říká: „Chceme otevřít
prostor knihovny všem bez rozdílu.
Nechceme se zaměřovat pouze na jednu skupinu čtenářů, například seniorů nebo mládeže. Knihovna musí sloužit všem a všichni
mají najít rovnocenný přístup ke službám.
Nutnou potřebou bude vytvoření zázemí
s možností se v klidu posadit a prostudovat
si knihy k zápůjčce nebo si přečíst časopis.“
Do budoucna by se mělo v knihovně organizovat i autorské čtení. Inspiraci paní Kepková čerpá v jiných knihovnách, kde si čtenáři
mohou poslechnout text přímo v podání autora. „Kromě půjčování knih bychom chtěli
přejít i k akcím zaměřeným například na výtvarné umění. Tím chceme prostor knihovny
oživit,“ dodává paní Kepková.
ir
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Když vidím rodiny
s dětmi v kostele,
mám z toho radost.
Čím to je, že Češi patří mezi
nejateističtější národy v Evropě?
Ono se to říká, ale já si myslím, že to není
tak úplně pravda. Přestože řada lidí nechodí
do kostela a nenavštěvuje pravidelně nedělní bohoslužby, tak to nemusí znamenat, že
nevěří v nic, co je přesahuje. Je to jistě dané
i historickým vývojem, kterým jsme si v naší
zemi prošli. Myslím si, že bohužel velkou
stopu zanechal minulý režim, který byl vůči
církvi velmi nepřátelský a tvrdě ji potlačoval. Na to často zapomínáme, protože naše
paměť je krátká.

Jak máme chápat význam slova půst? Není
to asi jen o omezení vjídle a pití…
První rovinou půstu je to, že si odřeknu
něco, co si mohu dopřát, aby mi to zbylo
a mohl to dát někomu dalšímu. Další rovinou půstu je to, že se snažím žít střídměji,
střízlivěji, a mám tak větší prostor pro
duchovní růst. Někdo má třeba rád čokoládu,
tak si ji odřekne a v postní době si řekne, já
tu čokoládu nebudu. Dříve se to týkalo třeba
masa, které si člověk v postní době odříkal.
Ale to také souviselo s tím, že maso bylo
vzácné a bylo znamením určité svátečnosti.
Je to výzva pro křesťany, aby tuto příležitost
uchopili kreativně. Někdo může třeba trávit
hodně času na internetu, a tak si řekne, že
tento čas omezí a bude ho věnovat něčemu
jinému, smysluplnějšímu. Zbude mu více
času, aby se věnoval svým blízkým, manželce, dětem. Půst je vždy také určitá příležitost
pro růst v sebekázni.
Jak se žije podle Vás Čechům
v současnosti?
Máme všeho dost v materiální rovině, žijeme
v podstatě v blahobytu a v nadbytku. Zapomínáme ale na to, že jsme dost nesoběstační
v duchovní rovině.
Jak se vyrovnáváte scelibátem?
Celibát vnímám jako velkou hodnotu, a to
nejen v praktické rovině. Těžko bych si dokázal představit službu ve farnosti, v Centru
pro mládež a zároveň život s manželkou.
Jak na Vás působí Kunratice?
Kunratice jsou velmi malebné místo v Praze.
Kromě nádherného kostela a krásných míst
jsem zde potkal řadu dobrých lidí, které
mám rád. Líbí se mi tady a jsem rád, že
mohu sloužit právě zde.
ir
Celý nekrácený rozhovor naleznete
na www.praha-kunratice.cz.
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Bezpečnost a životní prostředí

Chystáme akci Ukliďme
svět - ukliďme Kunratice
Tak, a už je to tady! Dovolte
mi, vážení čtenáři, abych Vás
pozval na tento, již tradiční úklid v Kunraticích s názvem Ukliďme svět – ukliďme
Kunratice.
Celorepublikový úklid proběhne v sobotu
7. dubna a také městská část
Praha – Kunratice se k této
akci opět připojí. Sraz zájemců je v 9 hodin na místech
jako v minulých letech. A to
u kotelny v Zeleném údolí,
před prodejnou Tesco ve Velenické ulici, u stavidla rybníku Šeberák, na křižovatce
ulic Nad Akáty a Na Knížce a
u kaštanu na křižovatce Poběžovické a Holcovy ulice.
Dobrovolníci se již mohou přihlásit k akci
na webových stránkách www.uklidmecesko.
cz/event/16015, anebo přímo u organizátora
na e-mailu hyza@praha-kunratice.cz Vítáme také pomoc dalších jednotlivců, rodin
a různých kunratických spolků i zájmových
organizací, kteří se mohou připojit k úklidu
a kterým se vloni podařilo nasbírat celkem
132 pytlů odpadu a 20 pneumatik. Do úklidu

se také zapojí 2. stupeň naší základní školy
v rámci projektu Den Země. Ten proběhne
25. dubna. Díky této pomoci se podaří také
vyčistit část Kunratického lesa o okolí rybníku Šeberák. Tak jako v minulých letech,
požádáme o spolupráci také Lesy Praha a.s.
Odvezení nasbíraného odpadu a odevzdání
do sběrného dvora zajistí kunratická radnice.
ivhy

Z Olšanského rybníka mizí
bahno, z jeho břehů skládky

To je název článku, který vyšel v Mladé frontě DNES 30. ledna. Jeho plné znění je zveřejněno na našich webových stránkách na
www.praha-kunratice.cz.
Většina informací je známá čtenářům
Kunratického zpravodaje již z jeho minulých
čísel. Pro nás novou informací je, že je v plánu vytěžit z Olšanského rybníka přibližně
21 800 metrů krychlových sedimentu, z Še-
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beráku dokonce 31 640 metrů
krychlových. Do dnešních dnů
pražský magistrát nechal vytěžit ze svých rybníků 580 tisíc
metrů krychlových sedimentu.
Ten může být za určitých podmínek zdrojem velkého množství živin, zejména fosforu,
a poslouží jako hnojivo. Součástí odbahnění Olšanského
rybníka je rekultivace břežních
porostů, které doposud poskytovaly prostor pro nevítaná
individua. Naváží tak na rekultivované plochy, které provedla
kunratická radnice v minulých
letech v prostoru mezi ulicí
K Šeberáku a Olšanským rybníkem. V těchto dnech bylo odbahnění zahájeno první
fází, takzvaným stružkováním. Jeho cílem
je odvodnění rybničního sedimentu tak,
aby mohl být následně vytěžen. Principem
je vytváření odvodňovacích struh. O dalších
krocích Vás budeme pravidelně informovat.
Petra Hilmarová,
předsedkyně komise životního prostředí

Doprava

Praha se dusí
Neustálý nárůst dopravy v celé republice,
ale zejména v Praze a potažmo v Kunraticích mě inspiroval k tomu, abych vznesl
dotaz na Ministerstvo dopravy ČR, o kolik
se zvýšil počet registrovaných aut v naší
republice. Zveřejněná statistika pouze potvrzuje to, co už vlastně dávno víme. Počet
nových i ojetých osobních automobilů se od
roku 2016 opět navýšil o 11 270 vozů, přičemž podíl vozidel starších 10 let se stále
zvyšuje a činí již 53,5 % z celkového počtu.
Registrovaných vozidel v České republice
k 31. prosinci 2017 je již téměř 8 800 000.
Zajímavá jsou také čísla skutečně využívaných aut v hlavním městě. V roce 2001
jich bylo provozováno 798 598, ale ke konci
roku 2017 bylo těchto vozidel 1 154 316. Je
to nárůst o více než 355 000 aut. Což je na
dopravě velmi znát. Přestože v Kunraticích
silnice opravujeme, jejich kvalita vysoký
nárůst dopravy nevyřeší. Budeme ale nadále hledat společně s městskou částí Praha 4
a pražským magistrátem způsoby, jak ulevit dopravě v Kunraticích. Pořád ale platí to
samé, dokud se nevybuduje obchvat Prahy,
Kunratice si neoddechnou. Podrobné statistické údaje už můžete najít na www.mdcr.
cz/Statistiky.
ivhy

Krátce
Proběhne blokové čištění
ulic v Zeleném údolí
Blokové čištění všech ulic v Zeleném
údolí proběhne v úterý 3. dubna 2018.
V předstihu budou v ulicích rozmístěny mobilní dopravní značky.

Strážníci pomáhali
při masopustu
Strážníci letos opět pomáhali při
pořádání masopustního průvodu tak,
aby všichni účastníci měli bezpečný
průchod po kunratických silnicích
a aby se všichni cítili bezpečně.
Všechno dobře zvládli a za tuto
pomoc jim patří poděkování
kunratické radnice.
ivhy

Kontakty na strážníky MP:
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

Problémy s přestupem
do metra na Budějovické
Uzavření jižního vestibulu
stanice metra C Budějovická s přilehlou pasáží mezi
budovami České spořitelny
a obchodního domu DBK
bylo nařízeno statikem po
kontrolní prohlídce ocelové konstrukce stropu
nad průchody. Od pátku
19. ledna tak není možné
kvůli havarijnímu stavu
vestibulu projít od zastávky autobusu číslo 193
v ulici Antala Staška podchodem přímo do stanice
metra. To způsobilo kunratickým obyvatelům při cestě do centra problém. Musejí celou uzavřenou část
obcházet a využít vstupu
do metra z Olbrachtovy
ulice. O náhlém uzavření
jižního vestibulu metra
jsme se bohužel dozvěděli
až z médií a z rozhořčených reakcí kunratických obyvatel. Jedná se o jeden z hlavních
přestupových uzlů, který denně využívají
tisíce lidí, a tak jeho uzavření velmi komplikuje život lidem nejen z Kunratic.
Jakmile jsme se o problému dozvěděli,
svolali jsme místní šetření za účasti zástupců Dopravního podniku, společností ROPID
a TSK, i zástupců Prahy 4 a dopravní policie.
Naší hlavní snahou bylo přesvědčit všechny
přítomné, že pro dojíždějící z Kunratic by
bylo nejlepším řešením zřídit dočasnou zastávku linky 193 u Kačerova. Zástupci policie byli z důvodu bezpečnosti provozu proti.
Povedlo se ale dojednat alespoň vznik informačních hlášení v autobusech doporučující
přestup na zastávce Nemocnice Krč do spojů, které jedou na Kačerov, odkud je snadné
pokračovat metrem. A také byly rozmístěny
informační panely s doporučenou trasou
pro vstup do metra.
Majitel problematického průchodu, hlavní město Praha, zároveň svolal o několik
dní později všechny zástupce problémem
dotčených institucí, od Stavebního úřadu
Prahy 4, zástupce sousedního DBK a Do-

pravního podniku, který zde zastupoval
náš kunratický zastupitel Pavel Čihák, díky
jehož odbornosti máme lepší vhled do situace. Na této schůzce bylo domluveno, že zastávka linky 193 u Thomayerovy nemocnice
bude posunuta k jinému nástupišti, odkud
odjíždějí autobusy ke stanici metra Kačerov.
Tím se má přestup urychlit. Současně mají
být posíleny spoje v ranní špičce ve směru
od nemocnice Krč na metro Kačerov.
V podchodu metra je zvažováno podepření
havarijní střechy a otevření provizorního
průchodu mezi oběma výstupy z metra. Hledá se technické řešení. TSK slíbilo, že upraví
přechody a obrubníky na úrovni ulice tak,
aby byl přechod k druhému výstupu z metra možný jako bezbariérový pro vozíčkáře
a maminky s kočárky.
Ačkoli stavební úřad nařídil vlastníkovi
konstrukci opravit do 90 dnů, zatím není jasné, jak dlouho bude vstup s okolními prostory uzavřen. Jakmile se tato informace objeví,
je i možné, že se celá situace s opatřeními
pro Kunratice změní. Aktuální vývoj můžete
sledovat na www.praha-kunratice.cz.
ivhy

Silniční uzavírky
prověří trpělivost
obyvatel Kunratic
O chystaných opravách v režii kunratické radnice píše kolega Ivan Hýža ve
svém článku. Ale provoz na komunikacích
v Kunraticích velmi negativně ovlivní naplánované opravy, které budou provádět organizace pražského magistrátu jako je Technická správa komunikací a Odbor technické
vybavenosti hl. m. Prahy. Jakmile to počasí
dovolí, bude uzavřena a rekonstruována celá
hlavní silnice vedoucí přes Písnici. V jejím
napojení na Kunratickou spojku se bude stavět okružní křižovatka. K jejímu zprovoznění by mělo dojít uprostřed léta. Ihned bude
následovat uzavření části Vídeňské ulice od
ulic K Zeleným domkům k okružní křižovatce s Dobronickou ulicí na dobu asi 4 až
6 týdnů. Její rekonstrukce bude prováděna
za plného uzavření celé komunikace v opravované délce. Do ulice K Zeleným domkům
bude umístěno dopravní značení „vjezd
dopravní obsluze povolen“, aby se sem nepřesunula doprava z Vídeňské ulice. Počítáme s tím, že dodržování tohoto dopravního
značení bude s nejvyšším nasazením hlídat
naše městská policie. Do doby dokončení rekonstrukce této části Vídeňské ulice by měl
již být znám zhotovitel tak dlouho avizované rekonstrukce ulice K Zeleným domkům,
který by měl stavbu neprodleně po otevření
Vídeňské zahájit. Bohužel nefunguje informovanost ze strany Středočeského kraje,
a tak se zatím jenom proslýchá, že v průběhu roku bude pokračovat rekonstrukce Vídeňské ulice ve Vestci. Obyvatelé Kunratic
i Libuše a Písnice tak z hlediska dopravy čeká
velmi složitý rok. O omezeních a uzavírkách
budeme vždy informovat i na našem webu.
Milan Matoušek

Proběhne rekonstrukce Volarské ulice
Kunratice se letos na jaře dočkají další velké
rekonstrukce, a to Volarské ulice, která patří v Kunraticích mezi páteřní. Cílem této
opravy je přeložka sítí, vybudování dešťové
kanalizace, osvětlení, výstavba chodníku
včetně komunikační zeleně, a především
nahrazení stávajícího tankodromu kvalitním povrchem. Dílčími úpravami by mělo
dojít rovněž ke zklidnění v okolí ulice. Před-
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pokládaná hodnota veřejné zakázky určená
zadavatelem je 11 milionů 700 tisíc korun
bez DPH.
V době, kdy tento článek píši, probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Pokud se nikdo neodvolá, ve chvíli, kdy budete číst tyto
řádky, bude již znám vítěz tendru a doba
zahájení rekonstrukce. Všechny informace budou zveřejněny na našich webových

stránkách na www.praha-kunratice.cz.
Obyvatelé domů, kterých se rekonstrukce
bude týkat, budou pozváni na kunratickou
radnici na koordinační schůzku s vedením
radnice, projektantem a stavbyvedoucím,
kde budou projednány podrobnosti stavby
tak, aby omezení, která rekonstrukce přinese, byla co nejmenší.
ivhy

9

Kultura a volný čas

Spolky a společenská rubrika

První ročník kunratického
radničního plesu se vydařil
Poslední lednovou sobotu se kunratická
sokolovna
rozzářila
v neobvyklých zlatých
odstínech. Kunratická
radnice zde uspořádala
svůj první ples. Jakub
Olbert, největší sponzor
akce, dokázal v budově
staré sokolovny bohatou výzdobou vyvolat
iluzi pohádky. Hudební
produkci zajistila taneční kapela EPIGON
Band. Přestávky mezi
jednotlivými bloky vyplnilo předtančení žáků
pana ředitele Hlucháně
ze ZUŠ Jižní Město (detašované pracoviště v Kunraticích) sourozenců Smetanových a kunratická dívčí skupina Candynet. Karolína a Adéla Majerovy
a Emma a Nela Polákovy, žákyně naší základní školy, velice temperamentně rozezpívaly sál známými šlágry jako Mamma Mia
či Halejuja. Vyvrcholením bylo slosování
vstupenek. Ceny věnovaly výhradně místní
podnikatelé a organizace. Tlačenky z masny
pana Dolejše na nám. T.G. Masaryka, ovocné koše z Kunratické stodoly Jana Soukupa,
pivo Hostivar věnovala spol. K-STAVBY, po-

ukázky na polední menu hostinec Na Betáni
Antonína Bartůňka. Vyvrcholením bylo předání první ceny-velkého jahodového patrového dortu od Hnutí Praha-Kunratice. Vítěz
projevil velkou solidaritu s ostatními hosty
a o dort se velkoryse s ostatními návštěvníky
plesu podělil. Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům a „plesovému výboru“,
tj. Josefu Majerovi, Jaroslavu Kokešovi, Petru Rybínovi a Ivanu Hýžovi, díky jejichž úsilí
první radniční ples neměl jedinou chybičku.
lal

12. Kunratický masopust

Letos již po dvanácté zahájil masopustní průvod masek s muzikanty v čele pouť
po ustálené trase od zahrady sokolovny až
k radnici. Začínáme u rodin našich muzikantů, pilířů celé masopustní veselice.
Masna, cukrárna a Lokál, kde právě pořádají
zabíjačku, ochutnáme lecjakou dobrotu i po
malém pivku či panáku. Veselo je i v ostatních zastávkách, kde zazpíváme a popřeje-
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me vše dobré, zdraví a úspěch,
což je tradicí u každého z našich
stálých příznivců. Food story,
fara, Decinka a Květinka uzavírají štreku s vozíky dobrot sladkých, slaných i tekutých. Nelze
neochutnat, nezapít či nepřipít
na zdraví hostitele z jeho nabídky a rovněž nenabídnout účastníkům průvodu z vozíků k tomu
určených. Hlavně ti bez masek za
štědrost a chutné jaterničky, jelítka, tlačenky i kobližky přispívají medvědovi do pytlíčku. Pro
děti sladkosti, mošty a cukrovinky čekají i na závěrečné zastávce
u radnice. A pro ostatní tradiční
dršťková polévka od starostky
domácí výroby. Nikdy nezklamala a je to opravdu příjemná tečka za náročným dopolednem plném zpěvu, jídla a pití.
S dobrou náladou, pásmem písniček a tancem se rozloučíme a těšíme již na ten příští
kunratický masopust, kam srdečně zveme
všechny obyvatele Kunratic, aby si společně
s námi připomněli obnovenou tradici dob
dávno minulých.
Sokol Kunratice

Nejvýznamnější
křesťanské svátky
Milí spoluobčané,
rád bych Vás opět pozdravil a popřál krásné předjaří. Myslím, že v tomto období stojí
za to vzpomenout velikonoční svátky, které jsou pro nás křesťany nejvýznamnějšími
dny v roce. Proč? Protože si připomínáme
smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Popeleční středa, letos 14. února, byla
začátkem čtyřicetidenní doby postní, během které se na Velikonoce připravujeme.
Květnou nedělí, 25. března, vstoupíme do
Svatého týdne, kdy si jako křesťané připomeneme poslední týden Ježíšova života od
jeho slavného vjezdu do Jeruzaléma až po
smrt na kříži a slavné vzkříšení. Jednotlivé
dny se nesou ve znamení konkrétních událostí závěru Ježíšova života: Zelený čtvrtek,
29. března, je památkou poslední večeře
Páně, Velký pátek, den smutku a přísného postu, je dnem ukřižování Ježíše Krista
a Bílá sobota, kterou postní doba končí, dnem
Ježíšova uložení do hrobu. Vrcholem Velikonoc je pochopitelně Velikonoční neděle, letos 1. dubna, do jejíhož slavení vstoupíme již
na Bílou sobotu večer po západu slunce tzv.
Velikonoční vigilií, nejkrásnější a nejbohatší
liturgií celého roku. Na ni i na ostatní bohoslužby přijměte srdečné pozvání.
Váš P. Vojtěch Smolka, farář

Cyklostezka
se konečně dostaví
Začátkem roku bylo prodlouženo územní rozhodnutí pro napojení cyklostezky
z Vestce do Kunratic. Bohužel Stavební úřad
pro Prahu 4 rozhodl, že cyklostezka z Vestce
může sice na území městské části Šeberov
navázat na vesteckou část, ale bude ukončena na hranici Kunratic v místě, kde začíná
chatová osada. Tam stavební úřad z důvodu
přístupu vlastníků chatek na své pozemky
požaduje zřízení klasické komunikace. To je
ale už věc magistrátu. Příslušného náměstka pro dopravu pana Petra Dolínka jsme již
o realizaci této části komunikace požádali.
Cyklostezka bude obousměrná, 3 metry
široká a umožní důstojné napojení na stávající síť cyklostezek. V případě rodinného
výletu bude příjemná i návštěva nového
parku s fitness prvky u bývalého kravína
v Kunraticích, kde místo asi tisíce kubíků
skládky různých černých navážek vznikla
velmi příjemná plocha pro rodinnou rekreaci s možností prohlídky retro sadu s pro
dřívější období typickými ovocnými stromy,
veřejné ohniště, fotbalové branky pro místní
nadšence a další možné aktivity. Vzhledem
k tomu, že dostavba cyklostezky probíhá
mimo území Kunratic, máme malý vliv na
její realizaci. Ta se plánuje na II. až III. čtvrtletí tohoto roku.
Karel Fíla

Koncert pro seniory
Koncertem
pro
kunratické seniory jsme v letošním
roce navázali na
již tradiční spolupráci se Základní
uměleckou
školou Jižní Město,
která má detašované pracoviště v
Kunraticích. Pan
ředitel František
Hlucháň pro nás
tentokrát připravil vystoupení komorního orchestru pod taktovkou
Dmitrije Samojlova a klarinetového tria s mladými
umělci Janem Horákem, Jáchymem Střelcem
a Veronikou Balejovou. Vystoupení mělo
vysokou úroveň a společenská místnost
v Domě s chráněnými byty se na chvíli proměnila ve skutečný koncertní sál. Na závěr
koncertu nám při skladbě The Typewriter od
Leroye Andersona vystupující předvedli, že
hudebním nástrojem může být také psací
stroj. Děkujeme všem vystupujícím za umě-

lecký zážitek a také panu učiteli Robertu Pacourkovi, který nás programem doprovázel.
Tento koncert zahajuje letos sérii dalších
kulturních akcí, které pro naše seniory plánuje uspořádat kunratická radnice. Jaká vystoupení to budou a kteří umělci se jich zúčastní, o tom se poradíme společně v klubu
seniorů a v komisi kultury.
ivhy

Plesová sezóna v sokolovně

Činnost místního
Klubu seniorů
v jubilejním roce
Činnost klubu v roce 2017 byla zaměřena na
40. výročí založení Klubu seniorů v Kunraticích. Ten byl založen 13. prosince 1977.
V roce 2017 bylo uspořádáno kromě pravidelných besed, celkem 26 akcí. Z toho klub
uspořádal 16 akcí. Byly to například:
4 přednášky o historii Kunratic, 3 přednášky k 40. výročí založení Klubu seniorů,
2 přednášky s diapozitivy na téma Podkrkonoší a Česká republika. Dále to byla beseda se starostkou Kunratic, Mezinárodní
den žen, pietní akty na místním hřbitově
a předvánoční posezení spojené s oslavou
40. výročí založení klubu seniorů.
Členové klubu se zúčastnili 8 akcí pořádaných MČ Praha-Kunratice. Jednalo se například o koncerty v Domě s chráněnými byty,
Den matek, výstavu hub a jiřinek a další.
Zúčastnili se i některých akcí pořádaných
místní základní školou.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří přispěli k tomu, že i v jubilejním roce byla činnost Klubu seniorů v Kunraticích úspěšná.
Poděkování patří rovněž představitelům
kunratické radnice za veškerou podporu
a pomoc klubu – velmi si toho vážíme.
Děkuji i všem členům, kteří se podíleli na
úspěšné činnosti klubu v roce 2017.
Rádi přivítáme v našich řadách nové členy.
Zdeněk Zeman, vedoucí klubu

Společenská rubrika
Přání Arnošta Víta

1. Kunratický ples
Začal nový rok a sokolovna se přehoupla do
zimní plesové sezóny; letos poskytne prostory dokonce pro tři plesy: 1. kunratický
ples, Sokolský florbalový ples a Hasičský
bál. V únoru začneme naší tradiční akcí,
a tou je masopust. Tento rok připadne na
10. února. Je to první akce v novém roce,
které se účastní děti i dospělí a společně si v
maskách zazpívají, zatančí, dají si něco dobrého k jídlu a dospělí i něco ostřejšího k pití.
Všichni se těšíme a doufáme, že nám letos
bude přát počasí.
Březen bude také veselý; 3. března nás
čeká dětský karneval, tentokrát na indián-
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ské téma. Je to oblíbená akce pro děti. Hraje
živá muzika, zpíváme, tančíme, hrajeme si
a k dispozici nám je skvělé občerstvení. Srdečně zveme všechny malé i velké indiánky a indiány. V dubnu máme opět napilno.
28. dubna se projdeme Kunratickým lesem
při naší tradiční akci Studánky a dozvíme
se v rámci různých kulturních vystoupení
o jejich minulosti i současnosti. V květnu se
budeme s dětmi těšit na volnou cvičební hodinu s překvapením, věnovanou všem maminkám k jejich svátku. Srdečně Vás zveme
na naše akce a těšíme se na Vás.
TJ Sokol Kunratice

Jako dobrým přátelům chci Vám popřát do nového roku, Letos se mi
všecko, co přeji Vám i sobě, vešlo do
pouhých šesti řádků, 46 slabik. Srovnal
jsem je do rytmu, kterému se prý říká
trochejský, a vrazil do nich semtam
nějaký ten rým, takže z toho vzniklo:
Kdo ví, co nám záhy poví
rok ten nový - osmičkový...?
Zvládněme ho, moji milí,
zdrávi, čilí v každé chvíli,
v pohodě a s úsměvem.
Stres? - A nuda? - Čert je vem!
Váš Arnošt Vít

Poděkování za blahopřání
k životnímu jubileu zasílají
Václav Holzhauser, Zdenek Cmund,
Květoslava Horáková, Alena Vlčková,
Josef Štekr, Blažena Henzlová,
Eva Ranková, Jaroslav Maštalíř,
Jana Štantejská, Ondřej Vlček,
Jiří Fork, Zdeňka Šumová,
Jarmila Roubíčková, Jana Trnková,
Alena Riegerová.
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Školství

Sport

Den španělské kuchyně
ve školní jídelně
Na 24. ledna připadl již třetí „světový den“
v naší kuchyni. Po thajském a norském dnu
nás čekal Den španělské kuchyně. I tento
den proběhl v rámci projektu Asociace školních jídelen ČR. Tomu předcházela účast
vedoucí kuchařky Radky Obermajerové na
workshopu v Makro akademii v pražských
Stodůlkách. Tam se od španělského kuchaře
Enrique García Tejada naučila připravit jím
sestavené menu.
Ohlasy strávníků byly pozitivní. Lehké
rozpaky budila jen polévka - Andaluzské gazpacho, protože byla studená. Ale všichni,
troufám si říci, ji alespoň ochutnali. Paella
chutnala malým, větším i velkým strávníkům. A pomerančový dezert? Opravdu lahodná tečka tohoto menu.
Menu ochutnalo kromě stálých strávníků i mnoho hostů. Nejvzácnějším byl velvyslanec Španělska v České republice pan
J. E. Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín. Mezi
dalšími významnými hosty byli například
zástupci kunratické radnice, hosté ze Státního zdravotního ústavu, Hlavní hygienické
stanice Praha a v neposlední řadě ti, kteří
za celým projektem stojí, zástupci Asociace
školních jídelen České republiky.
Dnešní zážitkový den s nádechem Španělska je za námi. Byl moc pěkný a úspěšný. Už

Velvyslanec Španělska v ČR
teď se těšíme na další kulinářský zážitek,
který nás jistě při spolupráci s AŠJ ČR čeká.
Věřím, že i takovéto akce zvýší prestiž školních jídelen v očích veřejnosti.
        Marie Polívková, vedoucí Školní jídelny

Beseda žáků ZŠ Kunratice
se španělským velvyslancem

Ve středu 24. ledna naši školu v rámci Dne
španělské kuchyně navštívil velvyslanec
Španělska pan Pedro Calvo-Sotelo IbáñezMartín. Po prohlídce školy, na které ho doprovázeli žáci osmé třídy Tereza Lahodná a Kryštof Kouba, se také zúčastnil besedy, kterou
pro něj uspořádali žáci osmých tříd se svými
učiteli zeměpisu Helenou Staňkovou a Janem
Mazůrkem.
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Na úvod jim pan velvyslanec představil svou zemi a také zdůraznil
dobré vztahy, které mezi Španělským královstvím a Českou republikou panují. Jelikož osmáci v zeměpise právě státy jižní Evropy probírají,
připravili si nejrůznější dotazy, které
se týkaly jak této země nebo přímo
osoby španělského krále, tak třeba
i otázky týkající se jeho soukromého
života. Pan velvyslanec se zaujetím
žákům například vysvětlil výhody
i nevýhody konstituční monarchie
ve Španělsku. Také se zmínil o velké oblibě, kterou chová král Filip VI.
k České republice, zejména k jižním
Čechám, nebo žákům například prozradil, že
má pejska jménem Pivo, kterého si pořídil
v Hradci Králové a který mu tak nejen svým
jménem připomíná Českou republiku, kterou má velmi rád. Nakonec diskuse žákům
představil jídla španělské kuchyně, která pak
následovně se žáky ochutnal v naší školní jídelně.
Jan Mazůrek

Návštěva domova
důchodců Zátiší
13. listopadu 2017 jsme s třídou navštívili
Domov důchodců Zátiší v rámci Světového
dne laskavosti. Po příchodu nás překvapily mohutné rostliny, vypadalo to tam jako
v nádherné exotické zahradě. Měli jsme
připravené tři písničky, které budeme zpívat. Většina obyvatel domu vypadala, že si
naše zpívání užívá, občas se senioři ke zpěvu
i přidali. Myslím, že jsme jim udělali radost. Po zpěvu si každý našel skupinku, ve
které sdílel své myšlenky. Já a Niky jsme šly
k usměvavé paní, která byla v mládí doktorkou, vedle ní seděla paní, která byla matkou
olympijské vítězky, a pán, který pracoval
jako učitel. Hodně se ptali na naše studium.
Bylo jim divné, že většina studentů se hlásí
na gymnázia a střední školy. Očekávali, že
hodně absolventů půjde na nějaký učební
obor. Vyprávěli nám o svých zážitcích. Pán
se zajímal o stromy a ukazoval nám fotky,
kde je vyfocený s nejvyšším stromem na
světě. Vypadal moc šťastně, protože si splnil sen. Přijde mi důležité udělat všechno,
o čem sníme, dokud můžeme.
Michaela Wagnerová, 9. A ZŠ Kunratic

Vánoční ohlédnutí
v mateřské škole
„Zvony zvoní po kraji, Vánoce k nám spěchají.“ Ve třídách se zdobí, co se dá, ale především vánoční stromečky. Děti se naučily
spousty básniček, písniček a netrpělivě čekaly na příchod Mikuláše. Zazvonil zvoneček a malým čertíkům, čerticím a andílkům
se rozzářily oči. Za pěkné vystoupení byli
odměněni dárečkem. Na své si přišli i rodiče, kteří v předvánočním čase navštívili naši
školku. Společně si s dětmi zazpívali vánoční koledy, ozdobili stromeček pro zvířátka
v parku a ve třídách vytvořili nejrůznější vánoční dekorace. Ježíšek nadělil dětem pod
stromeček spousty dárků, ze kterých měly
velkou radost. Tříkrálová návštěva kostela sv. Jakuba byla milým setkáním s panem
farářem a paní učitelkou Irenou Janečkovou, kteří nás přivítali a popřáli všem hodně
štěstí a zdraví v novém roce. Poslechli jsme
si poutavé vyprávění o historii kostela, vánočních zvycích a obyčejích, společně zazpívali koledy a příjemně zakončili vánoční
čas.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
všem rodičům za materiální a finanční podporu, která nám umožnila nákup komplexní
diagnostické pomůcky pro děti předškolního věku Klokanův kufr a Klokanovy kapsy.
Zápis do mateřské školy pro školní rok
2018 / 2019 proběhne v květnu. Podrobné
informace budou s dostatečným předstihem
umístěny na webových stránkách školy,
městské části a vývěskách.
Radka Fleissigová a Hana Pellechová
MŠ Kunratice

Florbalistky vedou 2. ligu

Po novém roce se florbalistky Startu98 utkaly nejdříve s Mladou Boleslaví, kterou porazily těsným výsledkem 3:2. Na hráčkách
bylo vidět, že se nacházejí v režimu vyběhávání vánočního cukroví a opětovného sžívání se s florbalkou po vánoční pauze.

Druhý zápas byl pro
oko diváka o něco dynamičtější a skončil
remízou 4:4. Soupeřkami byly ženy z TIGERS
B, kde občas nastupují
i bývalé hráčky extraligy. V polovině druhé
třetiny ženy Startu98
prohrávaly již 1:3, avšak
ještě v závěru se dokázaly dostat do vedení 4:3.
O vítězství přišly 5 minut před koncem zápasu, a následně si ještě
vysloužily dvouminutový trest za bránění
ve hře. V oslabení se naštěstí už výsledek
nezměnil, a ženy si tak do tabulky připsaly
4 body a po 14 odehraných zápasech stále
vedou tabulku. Další zápasy odehrají v Plzni
a následně v Kladně.
        Denisa Matoušková

7. ročník Terezčina
memoriálu
7. ročník Terezčina memoriálu začínal
24. ledna jako každý rok proslovem pana ředitele ve sportovní hale, kde se sešli všichni
žáci a učitelé školy. Společně jsme uctili Terezčinu památku při písni Hallelujah, kterou
pro ni nazpívala její bývalá spolužačka. Poté
bylo zahájeno sportovní klání modrobílých
a oranžových. Většinu utkání vedli oranžoví, modrobílí je však s vervou dotahovali až
na konečný výsledek 91:96. Hráči strávili ve
sportovní hale 12 hodin, každý z nich téměř
6 hodin aktivně na hřišti. Při slavnostním
zakončení turnaje jsme se rozloučili s účastníky memoriálu i s Terezčinou maminkou
a sestrou, které přišly podpořit hráče.
ZŠ Kunratice

Fotbalisté zahájili přípravu
Po vánočním volnu a nabírání mrtvé váhy
formou pojídání cukroví, bramborového salátu a dalších dobrot přišel leden a s ním se
opět rozjela příprava fotbalistů, jejíž hlavním
cílem je ona nabraná kila shodit a připravit
se tak na jarní část sezony. Nepopulární část
roku zahájili jako první kunratičtí muži. Už
však bez trenéra Trunečka, který podlehl nostalgii a neodolal vábení nedalekých Cholupic,
se kterými zažil v minulosti své první trenérské úspěchy. V lednu se tak tým připravoval
pod taktovkou jeho asistenta Petržely (nejedná se o bývalého trenéra např. Zenitu Petrohrad). Sezona je však ještě daleko, forma není

vyladěna a v týmu jsou i fanoušci zimních
radovánek na dovolených, čemuž odpovídají
i nevyrovnané výsledky a docházka jednotlivých hráčů na tréninky i zápasy. V průběhu ledna však své přípravy zahájila všechna
mužstva Kunratic, a tak i ty nejmladší čeká
nikým nemilovaná zimní řehole. Samotná
příprava probíhá v klasickém formátu, kdy
týmy trénují střídavě na tréninkovém hřišti
v Kunraticích a na umělém povrchu. Celý klub
SK Kunratice se bude snažit připravit tak, aby
Vám při návštěvě některého z jarních soutěžních zápasů dělal jen radost.
SK Slovan Kunratice

Největší škola Taekwon-do v ČR
vstupuje do nové sezony
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou
sezónu. Přijďte si zacvičit tradiční korejské
bojové umění taekwon-do! Jsme největší
školou v Čechách i na Moravě s nejširší nabídkou tréninků. Minulý rok se nám již popáté v řadě podařilo obhájit celkové vítězství Mistrovství České republiky a patříme
do nejlepšího STM v ČR.
Při tréninku klademe důraz na originální
hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání.
Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice nově vyučujeme i další korejská bojová
umění taekkyon a hoppae sool.
Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás
získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhejte
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Krátce
Výroční schůze
SK Slovan Kunratice
28. ledna se konala výroční členská
schůze Sportovního klubu Slovan
Kunratice, kde byla provedena kontrola klubových financí. Této schůze se
zúčastnili i zástupci kunratické radnice, konkrétně paní starostka Lenka
Alinčová a pan místostarosta Ivan
Hýža. Na výroční schůzi jsme přivítali
i zástupce SDH Kunratice. S nimi jsme
dohodli další spolupráci. Výkonný
výbor SK Slovan Kunratice děkuje
zúčastněným a přejeme všem mnoho
zdraví v roce 2018.
Za výkonný výbor SK Slovan Kunratice
Václav Čumpelík

Příměstský
tábor TAEKWON-DO

a přidejte se k nám každé pondělí od 14:30
v ZŠ Kunratice.
Pro bližší informace navštivte náš web na
www.tkd.cz.
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Pro nové zájemce i již cvičící členy
taekwon-da, moderního korejského
bojového umění sebeobrany, pořádá
škola Ge-Baek Hosin Sool příměstské
tábory v TKD centru na Chodově,
Praha 11, v ZŠ Campanus. Tábor
je určen dětem ve věku od šesti do
sedmnácti let, tréninky probíhají pod
vedením Radka Záhejského, I. dan,
tel.: +420 736 222 675.
Cena činí 1000 Kč za celý tábor,
nebo 400 Kč za jeden den. NEJBLIŽŠÍ
TÁBOR se koná 28. - 30. 3. 2018.
Katrin Dejlová, GBHS
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Historie

Fotoohlédnutí
1. ročník kunratického radničního plesu

5. díl seriálu z historie kunratických hospod a hostinců

Hospůdka U Studánky
– mezi lesem a zahrádkami
17. století, které namaloval a věnoval akademický malíř Antonín Stoják. Ty utvářejí jedinečnou atmosféru útulné hospůdky, kam
sám pan Stoják často rád zavítal. Další zajímavou dekorací je část původní obnažené
skály, kterou neustále zavlažuje protékající
spodní voda.

Od vína k pivu
Dnešní název podniku Hospůdka U Studánky je ale nový. Původně se nazývala Vinárna
U Studánky především kvůli převládající nabídce nápojů. Nalévalo se zde sudové víno
v moravském stylu. Vše bylo doprovázeno
reprodukovanou a někdy i živou stylovou
českou country hudbou.
Ačkoli v minulých čtyřech dílech seriálu
z historie kunratických hospod a hostinců
jsme se věnovali velmi starým podnikům,
dnes nahlédneme do historie hospůdky
a penzionu U Studánky, která vznikla poměrně nedávno v letech 1990 až 1995. Budovu postavil majitel František Budil doslova ve skále. Stavbu najdeme na okraji
Kunratic v ulici K Jelenám a leží v oblasti
zeleného ochranného pásma. Stavební parcela patřila předkům majitele, známé rodině
Dobřanských, kteří byli starousedlíky a původně zde udržovali ovocný sad. K tomu se
vztahuje i generacemi předávané vyprávění
o tom, že se zde objevuje duše zmrzlého
pocestného, který údajně právě v ovocném
sadu přišel o život. Senzibilové, tedy lidé
schopni vnímat energii určitého místa, toto
vyprávění potvrzují i dnes.

Proč Studánka?
Název U Studánky vznikl
ze dvou důvodů. Prvním
je existence nedaleko vyvěrající Krellovy studánky.
Traduje se, že studánku
střeží lesní víla. Najdeme
ji opravdu velmi blízko
na začátku lesního úvozu.
Pramen vody byl v minulosti velmi využívaný pro
osvěžující pitnou vodu.
To se ale v současnosti
změnilo a podle nedávno
provedeného rozboru voda
není vhodná k pití a obsahuje mnoho škodlivých látek. Druhým důvodem bylo
objevení podzemního pramene během stavby. „U Studánky se to jmenuje proto, že když
se tady bagrovalo, tak začal téct pramen ze
skály, na kterou bagr narazil. Voda tekla od
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pramene ze skály v rohu hospody a protékala korytem uprostřed místnosti směrem
do kuchyně. Ale jelikož tady skákaly žáby,
tak se kanál po roce 2000 zakryl. Z toho byl
vyvozen název hospody U Studánky,“ uvádí
provozovatel hospůdky pan Jiří Černý. Voda
tedy tekla hospodou jen zpočátku provozu.
Později byla ponechána jen malá studánka
uvnitř salónku. Dnes voda teče trubkou přímo do kanalizace.

Současná tvář hospůdky se vydává jiným
směrem. Soustředí se především na široký výběr piv z minipivovarů. „Točíme výhradně 8 druhů piv od malých pivovarů.
Každý týden je jiná nabídka, protože jakmile se dotočí sud, narazí se nový s jiným
pivem. Pravidelně je ale v nabídce Kunratický muflon kvůli vazbě na Kunratice

12. ročník kunratického masopustu

Hostinský pan Černý
má černého koně v logu
Hospůdka je ve sklepní části domu. Schází
se do ní po rovném schodišti. Vpravo stojící
stěna oddělující schodiště od šenku má jistou zajímavost. Je na ní kulaté okénko, kterým je už ze schodů možno nahlédnout ke
stolům. Okno ve zdi vzniklo tak, že zedníci
obezdili pneumatiku z náklaďáku, pneumatika se poté vyfoukla a bylo hotovo.
V okně je kovová silueta
vzpínajícího se koně. Toho nechal vyrobit majitel pan František Budil v roce 1991 a desku nechal tehdy vyříznout na
první laserové řezačce v Praze.
Pan Jiří Černý koně použil jako
logo své hospody a s nadsázkou říká: „Siluetu koně má v
logu jen automobilka Ferrari,
kde kůň stojí ale více na zadních, dál městský erb Pardubic
a nyní i hospůdka U Studánky,“
směje se. Interiér hospůdky
prošel během relativně krátké
existence řadou změn. Velikou raritou jsou
původní trámy, pocházející ze Stavovského
divadla před jeho rekonstrukcí. Další velkou
zajímavostí jsou reprodukce obrazů holandského malíře Jana Havickszoona Steena ze

a místní pivovar,“ vysvětluje pan Černý.
99% zákazníků tvoří vysokoškolští studenti
z nedalekých kolejí. „Výjimkou jsou víkendy
a období jako je toto, tedy zkouškové období,“ říká Jiří Černý.
O tom, že se jedná o studentskou hospůdku, svědčí i to, že nejen hosty, ale i zaměstnance tvoří studenti z kolejí. Zajímavým
momentem bylo hlasování na Facebooku
ještě dávno před přijetím protikuřáckého
zákona, jestli se má v restauraci povolit
nebo zakázat kouření. Dopadlo jednoznačně
proti kouření, kdy poměr byl 80 proti kouření a jen 20 pro.
„Ta hospoda byla tímhle výjimečná, protože všude v okolí byly restaurace, kde se kouřilo. Ale sem chodili študáci, kteří nechtěli
z hospody smrdět. I když kouřili, chodili
zodpovědně ven,“ vzpomíná pan Černý.
ir
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Inzerce

Inzerce

FOOD STORY
KUNRATICE

Je divoký a chvíli neposedí.
Nezapomínejte zlobit.

• KAŽDÝ DEN SNÍDA
NĚ OD 8.
• ITALSKÁ KÁVA SA 00 HODIN
QUELLA
• VLASTNÍ CUKRÁŘSK
Á VÝROBA ZÁKUSKŮ
• NAROZENINOVÉ DO
RTY NA ZAKÁZK
• FARMÁŘSKÉ PROD
UKTY A EVROPSKÉ D U
ELIKATESY
• PULT S EVROPSKÝM
I
SÝ
R
Y
A UZENINA
• DENNĚ DVA DRUHY
POLÉVEK • PANINI, SE MI
NDVIČE
- BOHATÁ ČESKÁ

A ZAHRANIČNÍ VINO
TÉKA

DENNĚ 8:00 - 2

K LIBUŠI 129/2, PRAH

0:00

A 4 - KUNRATICE (NAP

Volkswagen T-Roc.

ROTI KOSTELU)

Zdravě sebevědomý.

Nový T-Roc Vám umožní suverénní pohyb ve městě i mimo něj. Na přání
může být vybaven pohonem všech kol 4MOTION, sportovním podvozkem
nebo adaptivní regulací podvozku. Mějte na paměti, že sebejistota nepramení
jen z perfektního vzhledu, ale i z toho, jak se chováte. Zdravě sebevědomý
T-Roc v tom jede s Vámi.

Srdečně Vás zveme do

NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY
PRO PSY A KOČKY

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/troc
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Roc: 5,0–6,8 l/100 km, 116–155 g/km.
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

V našem obchodě najdete pro své mazlíčky:
� kvalitní krmiva � pelíšky � hračky � různé pamlsky

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO JAROV KUNRATICE

Vídeňská 126, Praha 4, tel.: 251 002 803, e-mail: kunratice@autojarov.cz, www.autojarov-kunratice.cz

Výborný servis počítačů
AKCE

Vyčištění notebooku včetně
výměny teplovodivé pasty
a čištění operačního systému
Windows nebo macOS
již od 400 Kč vč. DPH

K Libuši 5/22, Praha 4
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+420 773 578 800

Servis Apple iPhone, iPad, MacBook a další
Оpravy počítačů a notebooků, obnova dat
IT poradenství, prodej a instalace SSD disků
Výměna displejů, oprava elektroniky

POKUD NÁM DONESETE TENTO INZERÁT, OBDRŽÍTE SLEVU 5%
NA VŠE. U NÁKUPU NAD 500 KČ MÁME PRO VÁS JEŠTĚ DÁREK.

ŠŤASTNÉ PACKY
Vídeňská 545/76, 148 00 Praha 4-Kunratice
tel.: 773 407 289 | email: prodejna@stastnepacky.cz
www.facebook.com/stastnepacky

Výkup funkčních a nefunkčních notebooků,
MacBooků, iPhonů, iPadů atd.
Prodej použitých notebooků se zárukou
mail@vyborny-servis.cz

eshop: www.stastnepacky.cz

http://vyborny-servis.cz
Stastne packy_inzerat 187x129,5_0970_01.indd 1
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Inzerce

vosa

NÁVRHY, VÝROBA
A INSTALACE
REKLAMY
VE VAŠEM OKOLÍ

Inzerce
velkoplošný
digitální tisk
plakáty A2 až A0
grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk
řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy

Rádi pracujete v příjemném a moderním prostředí?
Právě jsme otevřeli novou prodejnu ve Vestci u Prahy.

potisk triček
dresy již od
jednoho kusu

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ
NAŠEHO TÝMU

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

VYJDEME VÁM VSTŘÍC:

• PLNÝ ÚVAZEK • ZKRÁCENÝ ÚVAZEK • BRIGÁDA

Zastavte se přímo v prodejně
nebo kontaktujte regionálního manažera:
tel.: 725 573 552
e-mail: j.klepac@billa.cz

Najdete nás
u zastávky Vestec,
Obchodní centrum
(BUS 326, 332, 335,
337 a 339).

Více informací na billa.jobs.cz

BILLA_Kunraticky_zpravodaj_nabor_187x129apul.indd 1
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Srdečně vás zveme do nově otevřeného sushi bistra, kde si
můžete vychutnat to nejlepší sushi a další asijské speciality.
Těšíme se na vás, otevíráme již 1. března 2018!

DENNĚ OD 10.00 DO 21.00
ROZVOZ ZDARMA DO 5 KM
TEL.: 702 100 490
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Náměstí Prezidenta Masaryka 14
148 00 Praha-Kunratice
sushitakeaway.cz
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KALENDÁRIUM
Kultura
22. 3. čtvrtek / Mateřská škola Kunratice

Noc s Andersenem v MŠ Kunratice
Bohatý a zajímavý program nejen pro
rodiče s dětmi.
23. 3. – 24. 3. pátek
/17 hod./ - sobota /9 hod./ RC U Motýlků

Noc s Andersenem
Veřejné čtení, návštěva knihovny, kvízy,
dílny, hry a zábava s přespáváním.
25. 3. neděle /8 a 9:30 hod./
kostel sv. Jakuba

Květná neděle

březen, duben a květen 2018
Volný čas

Sport

3. 3. sobota / sokolovna

3. 3. sobota /19 hod./ SH ZŠ Kunratice

Pro děti v maskách je připravena bohatá
tombola a občerstvení. Pořádá TJ Sokol.

Utkání 1. florbalové ligy
v hale kunratické ZŠ.

9. 3. pátek /19 hod./

25. 3. neděle /15 hod./ SK Slovan

Start98 vs. Kanonýři Kladno

Dětský karneval

Společenský večer ZŠ Kunratice

SK Slovan Kunratice
vs. SK Újezd nad Lesy B

7. ročník akce, tentokrát ve stylu
„KUNRatický karnEVAL“ aneb z Ria
přes Benátky až do Kunratic.

Mistrovské domácí utkání týmu A.
8. 4. neděle /17 hod./ SK Slovan

13. 3. úterý /16-18 hod./ RC U Motýlků

SK Slovan Kunratice
vs. SK Březiněves

Jarní keramické tvoření

s Petrou Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vytvoříte obrázek s kytičkou.

Mistrovské domácí utkání týmu A.

Mše svatá se zpěvem pašijí.

15. 3. čtvrtek /16-18 hod./ RC U Motýlků

21. 4. Sobota / Kunratický les

29. 3. čtvrtek /18 hod./ kostel sv. Jakuba

Zelený čtvrtek
Mše svatá na památku Večeře Páně.
30. 3. pátek / kostel sv. Jakuba

Velký pátek
Modlitba křížové cesty od 15 hodin a Velkopáteční obřady od 18 hodin.
31. 3. sobota /20 hod./ kostel sv. Jakuba

Bílá sobota

Jarní keramické tvoření

PrOBĚHni se

s Petrou Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vytvoříte obrázek s kytičkou.

Sportovní akci pro milovníky běhu pořádá
Česká asociace zážitkového sportu, z.s.

24. 3. sobota /20 hod./ sokolovna

22. 4. neděle /17 hod./ SK Slovan

Hasičský bál

Mistrovské domácí utkání týmu A.

25. 3. neděle /15-18 hod./ ZŠ Kunratice

6. 5. neděle /17 hod./ SK Slovan

Velikonoční dílna v ZŠ Kunratice

SK Slovan Kunratice vs. Háje JM

Pořádá Středisko volného času.

Velikonoční vigilie s žehnáním ohně.

7. 4. sobota /9 hod./

1. 4. neděle /8 a 9:30 hod./
kostel sv. Jakuba

Akci zaměřenou na úklid naší městské
části pořádá kunratická radnice.

Boží hod Velikonoční, mše svaté

SK Slovan Kunratice
vs. Slovan Bohnice

Taneční a společenský večer pořádá
SDH Kunratice.

Mistrovské domácí utkání týmu A.

Ukliďme Česko - ukliďme Kunratice

Otvírání studánek

8. 4. neděle / Restaurace Na Šeberáku

11. 5. pátek /17-19 hod./ v sokolovně

Jarní bazar dětského oblečení

Akademie ke Dni Matek

12. 4. čtvrtek /16-18 hod./ RC U Motýlků

Akademie rodinného centra U Motýlků.

Koncert Jiřího Helekala
ke Dni matek
Kulturní akci pořádá MČ Kunratice.
19. 5. sobota /10-19 hod./ Zámecký park

Divadlo v parku
Srdečně Vás zveme na jubilejní 10. ročník
tradičního rodinného festivalu, který je
plný divadel, hudby a zajímavých
doprovodných aktivit.

30. 4. pondělí /16-19 hod./ Šeberák

17. 4. úterý /16-18 hod./ RC U Motýlků

Pálení čarodějnic neboli filipojakubská
noc je český lidový svátek spojený
s pálením ohňů a vírou v čarodějnice.
Vstupné: 70 Kč/dospělý, 50 Kč/dítě.

Velikonoční keramické tvoření

s Petrou Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vytvoříte ovečku.
21. 4. sobota /9:30-11:30 hod./
RC U Motýlků

Pohádkový les – Safari

Tradiční akce pro širokou veřejnost.
Na trasu se vydáme společně
s exotickými zvířaty.

Užitečné info
16 - 20 hod
16 - 20 hod
16 - 20 hod
16 - 20 hod
16 - 20 hod
16 - 20 hod

Pálení čarodějnic na Šeberáku

26. 5. sobota / Šeberák

Den dětí na Šeberáku
S předstihem oslavíme Den dětí.
Máte-li zájem zařadit Vaši akci do
Kalendária, kontaktujte nás na e-mailu:
hyza@praha-kunratice.cz

Harmonogram odvozu bioodpadu

Velkoobjemové kontejnery
21. 3.
21. 3.
25. 4.
25. 4.
23. 5.
23. 5.

Procházku s povídáním pro všechny
příznivce studánek Kunratického lesa
pořádá TJ Sokol Kunratice.

Velikonoční keramické tvoření

s Petrou Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vytvoříte ovečku.

15. 5. úterý /14 hod./
Dům s chráněnými byty

28. 4. sobota /13 hod./
u kostela sv. Jakuba staršího

Sídliště Flora (u kotelny)
K Betáni x Do Dubin
Ještědská (u pošty)
Zelené údolí (Za Valem)
Lisztova x Kálmánova
Sídliště Flora (u kotelny)

18. 3.
18. 3.
18. 3.
22. 4.
22. 4.
13. 5.
13. 5.
13. 5.

13 - 16 hod
13 - 16 hod
13 - 16 hod
13 - 16 hod
13 - 16 hod
13 - 16 hod
13 - 16 hod
13 - 16 hod

Ještědská (u pošty)
křižovatka ul. K Betáni x Do Dubin
křižovatka ul. Lizstova x Kálmánova
křižovatka ul. Ke Hrádku x Houbařská
Vimperské nám. x Poběžovická
Velenická u křižovatky se Sobolákovou
pochozí plocha před ZŠ ul. Krameriova
křižovatka ul. Do Dubin x Pod Javory
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