KUNRATICKÝ

zpravodaj

6/2013

Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová).

Slovo starostky
Vážení þtenáĜi,
úvodem
bych
vás chtČla požádat
o prominutí vČcných chyb v mém
minulém pĜíspČvku
a sice konkrétnČ
v odstavcích týkajících se chodníku
v ulici U Rakovky,
opravy výtlukĤ a plošných oprav komunikací. DĤvodem byla snaha dodateþnČ mĤj
pĜíspČvek ještČ upĜesnit, ale vlivem þinnosti „tiskaĜských šotkĤ“ byly tyto doplĖující
informace pĜiĜazeny jinam, než byly urþeny.
K nápravČ nesprávných údajĤ uvádím: Chodník v ulici U Rakovky se bude realizovat až
v pĜíštím roce, opravy výtlukĤ se týkaly všech
komunikací kromČ ulice JeštČdská, DČbolínská (þásti), BoĜetínská (þásti), K Bažantnici
a Lišovická (þásti). Plošné opravy komunikací v ulicích JeštČdská, DČbolínská (v þásti), BoĜetínská (v þásti), K Bažantnici a Lišovická (v þásti) by mČly být hotové do konce
roku, pokud se poþasí v nejbližších dnech
výraznČ nezhorší.

Ulice K Verneráku
Navazuji na svĤj pĜíspČvek v KZ þ. 4, kde
jsem struþnČ shrnula dopravní situaci v ulici
K Verneráku a seznamovala vás s možnými
kroky ke zlepšení situace. K této problematice se vracím proto, že jsme se nakonec
rozhodli odložit jednání o zákazu prĤjezdu
pĜedmČtnou ulicí a pokusíme se problém
Ĝešit nejprve instalováním dvou párĤ radarĤ spojených se svČtelnou signalizací. Toto
Ĝešení by mČlo zajistit dodržování povolené
rychlosti, þímž by se zvýšila bezpeþnost ĜidiþĤ i chodcĤ a souþasnČ by mČlo docílit pokles
hluku na pĜijatelnou hodnotu vyvolaného
dopravou. PĜedpoklad snížení hluku realizací
popsaného opatĜení vychází z hlukové studie, kterou Mý poĜídila. Pro uvedený postup
se Mý rozhodla na základČ ohlasu þtenáĜĤ,
obþanĤ Kunratic, zejména z obytného souboru Flora a lokalit Nad Skálou, Na Knížce
a Na Lhotech, kteĜí považují Ĝešení spoþívající v zákazu prĤjezdu za diskriminaþní. Mý
bude souþasnČ s pĜípravou instalace radarĤ
pracovat i na ostatních opatĜeních, o kterých
jsem minule psala.

Čištění komunikací
Pokud to poþasí dovolí, chtČli bychom ještČ letos provést plošné vyþištČní komunikací, které máme svČĜené do správy. Vede nás
k tomu upravený režim zimní údržby komunikací, kterou bude v následujícím období
provádČt Þrma Komwag. Ve smlouvČ s ní
máme zakotveno, že v cenČ posypu komunikací je zahrnuta i þástka na jeho následné
odstranČní po ukonþení zimní sezóny. Proto pokládáme za správné pĜed zahájením
spolupráce s Komwagem zbavit se starých
neþistot, nehledČ na to, že naše komunikace
dĤkladnou oþistu zcela urþitČ potĜebují.

Metropolitní plán Prahy
Jak jsem avizovala minule, probČhlo v listopadu zasedání Zastupitelstva Mý PrahaKunratice, které se zabývalo podnČty mČstské þásti k novému územnímu plánu Prahy,
tzv. úvodní rozvahou.
ýlenové zastupitelstva se shodli na nČkolika hlavních zásadách, které budou pĜi pĜípravČ plánu prosazovat. Jedná se zejména
o úplnou minimalizaci stavebního rozvoje
mČstské þásti, které je zdĤvodnČno územními rezervami ve stávajícím územním plánu
a nedostateþnými rezervami v obþanské
vybavenosti, hlavnČ ve školství a dopravní infrastruktuĜe. Dále bude kladen dĤraz
na prosazování úplného obchvatu Kunratic
(tzv. pĜeložku VídeĖské ulice) s ohledem na
to, že doprava na VídeĖské je stále kapacitnČjší a stále více negativnČ zasahuje okolní,
pĜevážnČ obytnou, zástavbu. RovnČž bylo
stanoveno rozhraní mezi obytnou a produkþní funkcí tak, aby pĜevažující obytná
funkce byla co nejménČ rušena. PĜes snahu
o minimalizaci stavebního rozvoje byly stabilizovány a posíleny nČkteré plochy urþené
pro sport. GraÞckou i textovou þást úvodní
rozvahy si mĤžete prohlédnout na webových
stránkách Mý.
Za zmínku také stojí, že Mý využila toho,
že Hl. m. Praha vyhlásilo termín pro sbČr
podnČtĤ pro zmČny stávajícího územního
plánu Prahy a navrhla nČkolik zmČn v souladu s výše uvedenou úvodní rozvahou. Jedná
se napĜ. o rozšíĜení hĜbitova, stabilizaci sportu pĜi ulici K Bažantnici nebo posun zeleného
pásu smČĜujícího od jihovýchodního okraje

Bažantnice na rozhraní mezi stávající a plánovanou obytnou zástavbou. Úplný výþet
navržených zmČn je rovnČž k dispozici na
webových stránkách Mý.
Pro úplnost ještČ doplĖuji, že úvodní rozvahou spolupráce Mý s Hl. mČstem Prahou na
pĜípravČ nového územního plánu jistČ nekonþí a poþítá se i s tím, že Hl. m. Praha bude
návrh nového územního plánu projednávat
s veĜejností.

Ostatní
V souþasné dobČ probíhá nČkolik významných Ĝízení, jejichž výsledek vám budeme
moci ale sdČlit až v pĜíštím þísle. Probíhá projednávání dokumentace vlivu na životní prostĜedí týkající se zmČny využití areálu SAPA
v souladu se skuteþným stavem. Vzhledem
k tomu, že v dokumentaci je omezen výjezd
na Libušskou ulici a že SAPA plánuje i zĜízení nového výjezdu na Kunratickou spojku, si
Mý v pĜipomínkách k uvedené dokumentaci
vyžádala zpracování poþítaþového modelu
znázorĖujícího vliv obslužné dopravy pro
SAPU na provoz v ulicích Kunratická spojka, VídeĖská, K Libuši, K Šeberáku a K Verneráku. Dále Mý uvedla urþité pochybnosti
o tom, že provoz v areálu SAPA je v souladu
z platným územním plánem.
Hl. m. Praha pĜipravuje projednání rozpoþtu na r. 2014. Dotaþní vztahy vĤþi mČstským þástem, které se týkají neinvestiþních
Þnanþních prostĜedkĤ, jsou víceménČ již
známé a pro Mý Kunratice znamenají zhruba zachování stavu roku 2013. Velkou neznámou jsou ale prozatím Þnanþní prostĜedky na
investice. Mý Kunratice požádala o 10 mil.
Kþ na nástavbu dvou tĜíd základní školy,
a proto ji tento bod rozpoþtu Hl. m. Prahy
zvlášĢ zajímá.
Mý požádala o grant na zateplení fasády
a výmČnu oken staré budovy ZŠ v PĜedškolní
ulici. Tento krok zvažovala Mý již dĜíve, ale
s ohledem na vysokou spoluúþast žadatelĤ
v pĜedchozích výzvách žádost podána nebyla. Protože tentokrát þiní spoluúþast na uznatelných nákladech pouze 10%, doufáme, že
budeme mít štČstí.
Na závČr svého pĜíspČvku vám všem pĜeji
pĜíjemné vánoþní a novoroþní svátky a hodnČ zdraví a pohody.
Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

P.F. 2014
Zastupitelstvo, Úřad MČ a redakční rada Kunratického zpravodaje
přejí čtenářům radostné Vánoce a vše nejlepší v roce 2014.
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Zastupitelstvo–Úřad MČ
24. zasedání 25. 11. 2013

Nové bezpečnostní kamery

(Uvádíme pouze vybraná usnesení zastupitelstva, podrobnČjší informace na www.
praha-kunratice.cz.)
Zastupitelstvo schvaluje
● zmČnu rozpoþtu þ. 17, zvýšení o neinvestiþní dotaci 1 817 400 Kþ pro základní
školu v rámci programu Operaþní program
Praha-Adaptibilita (OPPA) s podílem fondĤ
EU,
● úpravu rozpoþtu þ. 13, pĜesun 44 tis. Kþ
z rezerv na poĜízení bezdrátové sítČ do zasedacích místností radnice,
● úpravu rozpoþtu þ. 14, pĜesun 392 tis.
Kþ z rezerv pro potĜebu komplexního úklidu
komunikací ve správČ Mý Kunratice,
● zĜizovací listinu pĜíspČvkové organizace
MateĜské školy Kunratice, Praha 4, PĜedškolní 880,
● zĜizovací listinu pĜíspČvkové organizace
Základní školy Kunratice, Praha 4, PĜedškolní 420,
●
prodloužení termínu uvedeného
v Nájemní smlouvČ k pozemkovým parcelám parc. þ. 2380/16, 2380/149 a 2380/150
uzavĜené mezi MČstskou þástí Praha-Kunratice a spol. Scionius, a. s. dne 29. ledna 2009
ve znČní Dodatku þ. 1 až 7 následovnČ:
● termín pro vydání Územního rozhodnutí do 28. 2. 2014 a zmČnu výše a podmínky
úhrady nájemného tak, že nájemné po dobu
od 1. 11. 2013 do dne kolaudace, nejpozdČji
však do 31. 12. 2014 bude þinit þástku 50
tis. Kþ mČsíþnČ a nájemné po dobu Základní
doby nájmu bude hrazeno ode dne kolaudace nejpozdČji však vždy od 1. 1. 2015
bez ohledu na stav výstavby a kolaudace
obchodního centra,
● odejmutí nemovitostí ze svČĜené správy
MČstské þásti Praha-Kunratice a to pozemkových parcel parc. þ. 2426/3 o výmČĜe
74 m² ostatní plocha, jiná plocha a parc. þ.
2426/4 o výmČĜe 7 m², zastavČná plocha
a nádvoĜí, vše na LV 1812, v k. ú. Kunratice, z dĤvodu sjednocení správy stavby
a pozemkĤ,
● návrh textu i graÞcké þásti Úvodní rozvahy o charakteru území Mý Praha-Kunratice jako podklad pro Metropolitní plán
Prahy.
Redakce

O
kriminalitČ
v Kunraticích jsme
toho napsali již hodnČ. Ale v poslední dobČ neúnosnČ
vzrostla kriminalita
v ulici Za Parkem
v úseku od zeleninyKunratické stodoly
až po MateĜskou
školu Kunratice (MŠ). Na denním poĜádku zde byla vykrádána auta. Proto jsme se
obrátili na Odbor krizového Ĝízení Magistrátu s žádostí o instalaci bezpeþnostní
kamery v této ulici. Bohužel nám bylo
sdČleno, že díky neustále rozhádanému
Zastupitelstvu hl. m. Prahy byly všechny
projekty na nové bezpeþnostní kamery
pozastaveny. ChtČli jsme tak nainstalovat vlastní kamery. Odborníci vytipovali
místo, kam kamery umístit (stĜecha MŠ),
nutný poþet kamer (2 kusy) a typ kamer.
UdČlali jsme poptávkové Ĝízení, vybrali dodavatele a požádali naši právniþku,
aby vypracovala návrh smlouvy o dílo.
A tady jsme narazili. Dle sdČlení právniþky nemĤže mČstská þást monitorovat
veĜejné prostranství. Je to stanovisko ÚĜadu pro ochranu osobních údajĤ. A tak zpČt
na zaþátek, na magistrát. Nakonec se nám
podaĜilo dohodnout s magistrátem, že my
koupíme a zaplatíme kamery, zajistíme
jejich instalaci a následnČ si je pĜevezme
do správy Hl. m. Praha a kamery budou
napojeny na celomČstský bezpeþnostní
systém. Realizace se podaĜila.
Ale k tomu, aby vše fungovalo, jak fungovat má, potĜebujeme spoluúþast spoluobþanĤ. Koncem listopadu byla v ulici Za Parkem
vykradena dvČ auta. Majitelky si postČžovaly v zeleninČ, událost však nenahlásily policii ýR a odjely. V pĜípadČ, že trestný þin
není nahlášen policii ýR (v našem pĜípadČ

v DurychovČ ulici 671/40 na Lhotce, tel.
241 714 495–6), nemĤže policie poĜízený
záznam použít a zahájit stíhání viníkĤ.
Ing. Lenka Alinþová, zástupce starostky

Dům U Motýlků
v Golčově ulici
V úterý odpoledne 12. listopadu bylo
v zámeckém parku pozdvižení. V prostorách parku a jeho nejbližším okolí se
mihotala spousta záĜivých svČtýlek lampiónĤ malých úþastníkĤ. Pohádkový pochod
s názvem „Výprava za skĜítky“, který
zorganizovalo mateĜské centrum (MC)
U MotýlkĤ, se opravdu vydaĜil. Krásné
poþasí, rozsvícené lampióny a závČreþné
obþerstvení v podobČ peþeného perníku
s horkým þajem celou akci jen skvČle podtrhlo. Pohádkového pochodu se tentokrát
zúþastnilo 330 zájemcĤ, dČtí i dospČlých.
Tato hojná úþast byla rekordní a je výsledkem dlouholeté práce centra.
MateĜské centrum má letos také vysoké
poþty úþastníkĤ v rĤzných kurzech, které
poĜádají nejen pro dČti, ale také pro dospČlé. V souþasné dobČ mají dva kurzy výuky
anglického jazyka a do budoucna pĜipravují
další. Každý týden pĜijde do kurzĤ poĜádaných mateĜským centrem kolem stovky lidí.
Velmi oblíbené a plnČ obsazené jsou i semináĜe s rĤznými tématy. Další plánované akce
mateĜského centra U MotýlkĤ si mĤžete
vyhledat na internetových stránkách http://
www.umotylku.cz, aktuality a nejþerstvČjší
informace pak najdete na facebooku www.
facebook.com/umotylku.
Vážím si toho a jsem rád, že takovou
organizaci u nás v Kunraticích máme.
V dnešní rychlé dobČ není jednoduché
vytváĜet inspirativní a tvĤrþí prostĜedí
pro dČti i dospČlé. PrávČ proto budou mít
podobné organizace vždy podporu komise
pro školství, kulturu a sport v Kunraticích.
Ivan Hýža, pĜedseda komise
pro školství, kulturu a sport

ÚMČ Praha-Kunratice nabízí
PoĜádáte-li nČjakou akci v Praze- Kunraticích a chtČli byste jí prezentovat na webu
Mý Praha-Kunratice, zašlete nám její popis
a my ji zveĜejníme v našem kalendáĜi akcí.
Prosíme o zasílání kompletních informací o Vámi poĜádané akci prostĜednictvím
formuláĜe uvedeného na našich stránkách
www.praha-kunratice.cz. Je tĜeba napsat
název akce, kdy, kde, co se koná a pĜípadnČ
pod formuláĜem pĜipojit soubor, napĜíklad
plakát, na danou akci. Plakát mĤžete vkládat
ve formátech (gif, jpeg, png, pdf, doc, docx)
a soubor nesmí být vČtší než 3 MB.
Jitka VoĜíšková, tajemnice

Výprava za skřítky do parku (foto MC).
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Zdravotní péče, společenská rubrika
Zdravotní péče
Zubní klinika v Šeberově
Každý z nás má v dnešní dobČ možnost
volby svého zubního lékaĜe. Objektivní
seznamy ,,dobrých“ zubních lékaĜĤ neexistují, ale ze statistických údajĤ lze vyvodit, že
pĜibližnČ každý pátý vykazuje nadstandardní kvalitu odvedené práce v péþi o pacienty.
OdpovČdný zubní lékaĜ klade dĤraz na prevenci a informovanost svého pacienta.
Prevence spoþívá v pĜedcházení onemocnČní zubĤ zubním kazem a onemocnČní
dásní parodontitidou. Zásadní je správnČ
provádČná ústní hygiena a to jak v domácí
péþi, tak profesionálnČ dentální hygienistkou, která seznamuje pacienty s technikami
þištČní zubĤ a správnČ vybranými pomĤckami tak, aby zuby a dásnČ zĤstaly zdravé.
OdpovČdný zubní lékaĜ se souþasnČ zajímá
o celkový zdravotní stav svého pacienta
a celé jeho rodiny. Celkový zdravotní stav
mĤže mít zásadní vliv na zdraví dutiny ústní. NapĜ. jsou známé souvislosti postižení
pacienta zvýšenou kazivostí a parodontitidou, onemocnČním dásní pĜi celkovém
onemocnČní diabetem, osteoporózou, pĜi
snížené imunitČ organismu apod.
Tým zubní lékaĜ, dentální hygienistka
a sestra pomáhají pĜedcházet tČmto výkonĤm a uþí pacienta aktivnČ pĜispívat k léþbČ
vznikajících onemocnČní. Objasní, že nejen
zánČtlivá onemocnČní dásní, ale i zubní kaz
lze úspČšnČ léþit a vyléþit, protože dnes
víme, že se jedná o infekþní onemocnČní.
VýplnČ, extrakce a náhrady zubĤ potom
provádí lékaĜ pouze tehdy, pokud selhaly
možnosti léþby. Práce dentální hygienistky
a lékaĜe je trvalá a kvalitní. Je ale tĜeba si
uvČdomit a pochopit, že složitČjší, pĜede-

vším laboratorní výrobky mohou pĤsobit
komplikace. Jedná se o individuální reakce
þlovČka a nelze je tedy považovat za chybu
lékaĜe. LékaĜ má ale tyto pĜípady vyĜizovat
ochotnČ a vstĜícnČ a objektivnČ zvažovat
pĜíþiny, které komplikace pĜivodily. Má
projevit snahu o jejich odstranČní ke spokojenosti pacienta.
Moderní zubní praxe pacientĤm nabízí pĜíjemné prostĜedí þekárny a ordinace,
snaží se respektovat þas a možnosti pacienta. Vybírejte zubního lékaĜe, který zamČstnává dentální hygienistku – zajistíte si
dokonalejší preventivní péþi a zdraví zubĤ
a dásní vašich úst a pusinek vašich dČtí.
Zubní lékaĜ mĤže v dnešní dobČ pracovat
pĜi ošetĜování vašich zubĤ a dásní bezbolestnČ, bere ohledy na vaše konkrétní obavy a pocity. Moderní stomatologie využívá všech možností anestezie. PĜekonáním
strachu z bolesti získává pacient dĤvČru
v ošetĜení a zaþíná aktivnČ spolupracovat se

zubní praxí v péþi o své ústní zdraví. PovČdomČ pĜenáší své zkušenosti do rodiny a na
své dČti, které potom rády chodí k preventivním prohlídkám a uchovávají svá ústa
ve zdraví do vysokého vČku. TČšíme se na
vás. Klinika Ambicare, K HrnþíĜĤm 25,
Praha 4, Šeberov. Tel: 607 037 172, www.
ambicare.eu, ordinace@ambicare.eu.
Doc. MUDr. Eva Gojišová

Chirurgická ambulance
MUDr. Miloslav Mandík ordinuje v chirurgické ambulanci polikliniky Šustova 1930/2
Praha-Chodov (proti OC Chodov) každou
stĜedu 13–17 hod. Poskytuje péþi v rozsahu
kompletní všeobecné chirurgie (onemocnČní
trávicího traktu, kĜeþové žíly, kýly, odstranČní pigmentových skvrn, znamének, nádorĤ,
keloidních jizev, granulomĤ apod.) a traumatologie (léþba drobných i vČtších úrazĤ
moderními metodami, následná rehabilitace)
pro dospČlé i dČti. MUDr. Miloslav Mandík

DČkuji všem voliþĤm, kteĜí pĜišli
25.–26. Ĝíjna k volbám a rozhodli se
mČ podpoĜit jako
jediného kunratického kandidáta ze
všech stran a hnutí.
Díky vám jsem získal v Kunraticích
jednoznaþnČ nejvČtší poþet preferenþních hlasĤ z pražských kandidátĤ ýSSD,
bezmála 10 %. V celé Praze jsem zcela
bez možnosti vlastní prezentace získal
z nevolitelného 29. místa z celkových 36
celkovČ 7. poĜadí dle preferenþních hla-

sĤ. Ze všech stran a hnutí kandidujících
v hlavním mČstČ jsem byl na 41. místČ.
Vaší podpory si velice vážím, je pro mČ
do budoucna zavazující.
MUDr. Miloslav Mandík, zastupitel

Mateřská škola Zeměkoule
se přestěhovala

do jednotlivých tĜíd, pro realizování odpoledních zájmových aktivit jako rytmiky,
hudební výchovy, výtvarného kroužku
nebo anglického klubu pro školáky, který
vedeme pro dČti 1.–3. tĜídy jednou týdnČ.
Klub je pĜístupný také dČtem z Kunratic
a širokého okolí. Zahrada školky je prostorná, slunná, s pĜístupem do Kunratického lesa a dokud jsme nespravili díru
v plotČ, spoleþnost nám zde dČlaly srnky
i s malými koloušky. To ale není pro mnohé nynČjší kunratické þtyĜicátníky, kteĜí si
zde v jeslích hráli, nic nového.
A co se bude dít s pĤvodním objektem
školky þ. p. 178 na konci ulice? V záĜí 2014
zde otevíráme novou þesko – anglickou
základní školu, která se jmenuje, jak již
mnozí víte z našeho inzerátu z minulého
þísla Kunratického zpravodaje, Compass
(Kompas). Víme, jak tČžké je najít pro naše
rodiþe vhodnou navazující základní školu
poté, co investovali do soukromé školky
a individuálního pĜístupu k jejich dČtem.
Není to jenom o angliþtinČ, se kterou chtČ-

PodČkování za blahopĜání
k významnému životnímu jubileu zasílají paní Helena KoĜánová,
VČra Pokorná, Marie Prokopová,
Hana Semeráková, Marie Skramovská, Jarmila Voigtová a pánové
JUDr. Petr Marek, Jaroslav Pitner,
Miroslav Pospíšil, Jaroslav Vesecký, Vladimír Zrzavý a manželé
Naća a Jaroslav Chvalní. Redakce

Školství
Noc ve školce v Předškolní
Chodit do školky to nic není, ale spát tam
celou noc bez maminky a tatínka? To už je
potĜeba trochu odvahy. Kamarádi ze sedmé
a osmé tĜídy toto dobrodružství vloni na
jaĜe vyzkoušeli a my, pĜedškoláci ze tĜídy
KuĜátek a Veverek jsme se rozhodli o totéž.
Maminky nakoupily a napekly dobroty
a veþer hurá do školky. Aby to bylo „jóó“
zajímavé a dobrodružné, poþkali jsme, až
bude úplná tma, oblékli se a procházeli
temnou zahradou. Nebojte se! MČli jsme
lucerniþky ze sklenic vyrobené a nazdobené den pĜedem. Venku jsme našli poklad,
který jsme si potom uvnitĜ školky prohlédli
a rozebrali. Následovala krátká diskotéka
a pojídání dobrot z domova. Nakonec ještČ dĤkladnČ vyþistit zuby, pĜevléknout do
pyžama, pohádku a dobrou noc.
Moc se nám to líbilo. Všichni jsme tu
celou noc z 1. na 2. listopad spali dobĜe
a urþitČ si to na jaĜe zopakujeme.
PĜedškoláci KuĜátka a Veverky
Kunratický zpravodaj 6/2013

MateĜská škola ZemČkoule, která otevĜela
brány dČtem poprvé v roce 2008 v objektu
vily z roku 1922 v ulici K Zeleným domkĤm
178 (horní prostory dnešního zdravotnického stĜediska), se nyní pĜestČhovala o nČkolik
desítek metrĤ dále. Do bývalé budovy jeslí
ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století a pozdČjšího sídla britské školky.
Nejprve jsme zde chtČli otevĜít naši druhou
školku v ulici, ale rodiþe odhlasovali pĜesun
pĤvodní školky, a tak nezbývalo nic jiného,
než se v þervenci a srpnu letošního roku
opĜít do rekonstrukce.
Budova þ. p 176 byla postavena pĜibližnČ ve 20. letech minulého století a vše, co
šlo z interiéru z této doby zachránit, jako
napĜíklad vstupní dubové dveĜe nebo podlahy, jsme zrekonstruovali a zachovali tak
pĤvodní osobitý ráz dvacátých let. Nová
školka nám poskytuje dostatek prostoru
pro spoleþné hraní dČtí, ale i jejich dČlení
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Školství
jí pokraþovat, je to také o tom, že dČti jsou
zvyklé na pozornost pedagogĤ, na metody
práce, které respektují jejich individuální
potĜeby, na pestrou nabídku vzdČlávání,
a to vše bude naše škola nabízet.
Školka i škola spolu budou úzce spolupracovat a spoleþnČ se chtČjí dále vČnovat
þinnostem, které mimo jiné prospívají
také spoleþnému životu v Kunraticích.
Mezi nČ patĜí napĜíklad Þnanþní podpora
poþítaþového klubu Zelený pták na FloĜe,
který letos školka podpoĜila darem 17 tis.
Kþ, vybraných na charitativním bazaru.
Bazar organizují uþitelé spolu s dČtmi,
dárci vČcí jsou rodiþe dČtí i dČti samotné
a nakupují všichni – rodiþe, zamČstnanci
i obþané Kunratic. Všem tímto ještČ jednou dČkujeme. Pokud o nás chcete vČdČt
víc, viz www.mszemekoule.cz a www.zsEliška Zemanová
compass.cz .

Základní škola Kunratice
Zápis do prvních tříd
2014/15
Zápis do prvních tĜíd se uskuteþní v úterý 21. a ve stĜedu 22. ledna 2014. Pokud
bude místo pro nespádové žáky, vypíše
Ĝeditel školy další termín zápisu po prvním kole zápisu do prvních tĜíd. Dny otevĜených dveĜí jsou stanoveny ve dnech
zápisu do prvních tĜíd, tedy 21. a 22. ledna
2014 vždy od 8:45 do 12:00 hodin. Pokud
se chcete pĜijít podívat do školy, prosím,
objednejte se. Rádi vás v naší škole uvítáme.
Koho u zápisu do prvních tĜíd þekáme?
DČti ze spádového obvodu Kunratice. Ti,
kteĜí bydlí v ulicích Hornomlýnská, Jana
RĤžiþky, U Kunratického lesa a U Zeleného ptáka, patĜí spádovČ také k ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo námČstí 1782.
Pro pĜijetí zapisovaných žákĤ jsou níže
uvedena kritéria, která budou pĜi zápisu
do prvních tĜíd zohledĖována a bodovČ
hodnocena:
Budou otevĜeny tĜi první tĜídy. Termín
pro nespádové žáky bude vypsán pouze
v pĜípadČ, že do prvních tĜíd bude pĜijato ménČ než 87 kunratických prvĖáþkĤ.
Další informace o zápisu do prvních tĜíd
získáte na webu školy www.zskunratice.
cz., pĜípadnČ se mĤžete obrátit na paní
zástupkyni Olgu Královou olga.kralova@
zskuntratice.cz. Vít Beran, Ĝeditel školy

ZŠ Kunratice (foto MČ).

Lyžujeme ve Slovinsku
Tak jako každý rok nechceme o jarních
prázdninách lenivČt za pecí a tak jedeme
lyžovat. Tentokrát nás þekají Julské Alpy
a lyžaĜské stĜedisko Kranjska Gora. Ubytování je zajištČno v Hotelu Rute*** ve
dvou a vícelĤžkových pokojích. Od 16. do
23. února nás þeká šest lyžaĜských dní na
výbornČ upravených sjezdovkách. Všichni úþastníci, dČti a pĜípadnČ i dospČlí mají
možnost zdokonalit se pod vedením lyžaĜských instruktorĤ. Zveme na hory jak dČti
bez rodiþĤ, tak tĜeba i celé rodiny. Více
informací a pĜihlášky na www.zskunratice.cz .
Vít Beran, Ĝeditel školy

Středisko volného času
StĜedisko volného þasu pĜi ZŠ Kunratice ve spolupráci s DDM-DĤm UM organizuje pro dČti z Kunratic a okolí pĜes
40 kroužkĤ. Do þinnosti SVý se mĤžete
zapojit i Vy! Budete vítáni napĜíklad na
tradiþních otevĜených dílniþkách, které
probíhají pro rodiþe s dČtmi pod názvem
PoPoPoPo ve školní keramické dílnČ od
17 hod. každé poslední pondČlí v mČsíci. NapĜíklad 27. ledna vyrobíme krásné
šperky z plsti a ovþího rouna a v pondČlí
24. února vyzkoušíme hrnþíĜský kruh.
Poplatek za úþast na PoPoPoPo je 50 Kþ
pro dítČ, 100 Kþ pro dospČlého. Rezervace míst do pátku pĜed akcí na adrese
linhova@dumum.cz. Aktuální nabídku kroužkĤ a akcí najdete na webových
stránkách školy pod Þalovou záložkou
„Aktivity“ a na vývČskách pĜímo ve škoBodové
hodnocení

KRITÉRIA
Trvalý pobyt dítěte *)

MČ Kunratice

Trvalý pobyt obou zákonných zástupců dítěte *)

MČ Kunratice

5
5

Trvalý pobyt 1 zákonného zástupce dítěte *)

MČ Kunratice

3

Věk dítěte (nar. do 31.8.2007)

6 let

3

Individuální situace dítěte

ZŠ navštěvuje sourozenec dítěte

3

individuální situace dítěte

MŠ Kunratice navštěvuje sourozenec dítěte

3

individuální sociální a zdravotní situace dítěte **)

max. 15

*) Trvalé bydliště musí být doloženo dokladem totožnosti.
**) Na základě doložené písemné žádosti posouzené ředitelem školy a po projednání se školskou
radou a Městskou částí Praha-Kunratice může být rozhodnuto o přijetí.
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le na adrese PĜedškolní 420/5. VČtšina
kroužkĤ je pravidelnou souþástí nabídky
a tradiþnČ je zcela zaplnČna. NČkteré jsou
ale letošními žhavými novinkami a noví
þlenové jsou tudíž vítáni. Jedním z nich
je velmi atraktivní kroužek roztleskávaþek Cheerleaders, který se stal velkou
oporou našeho ßorbalového týmu Start98
a zúþastĖuje se s ním všech významných
zápasĤ a turnajĤ. MČla-li by nČkterá sleþna nebo mládenec chuĢ stát se þlenem
taneþnČ-sportovní skupiny, která trénuje
každý pátek odpoledne ve školní aule, aĢ
neváhá a pĜihlásí se.

Pololetní prázdniny
V roce 2014 zahajujeme poĜádání táborĤ
i o pololetních a jarních prázdninách. Ve
þtvrtek 30. ledna, kdy bude mít naše škola
Ĝeditelské volno a v pátek 31. ledna, kdy
jsou pololetní prázdniny, nemusí mít rodiþe starost s vyžitím svých dČtí, protože
jsou pro nČ pĜipraveny po oba dny od 8
do 17 hod „Zimní hrátky“. Za 250 Kþ na
jeden den nebo 430 Kþ za oba dny budou
dČti v péþi pedagogĤ a trenérĤ a užijí si
bruslení, hrátky na snČhu, strategické
i stolní hry. Strava a pitný režim zajištČny. Hlásit se mĤžete na e-mail: linhova@
dumum.cz.

Jarní prázdniny na Vysočině
Na jarní prázdniny od nedČle 17. do
pátku 22. února 2014 je pro dČti zajištČn rekreaþní areál Domu dČtí a mládeže
DĤm UM TĜi StudnČ na VysoþinČ: http://
www.dumum.cz/o-nas-pracoviste-tristudne. Za cenu 2.500 Kþ (bez ceny jízdného na lanovce a pojištČní) mohou dČti
strávit týden na lyžích, na bČžkách, ale
i bez lyžaĜského vybavení v krásné pĜírodČ a v péþi profesionálních oddílových
vedoucích a kuchaĜek.
Veškeré informace o þinnosti StĜediska
volného þasu Vám podá vedoucí SVý
paní Renata Linhová v kanceláĜi školy na
telefonech 261 097 211, 725 506 216 nebo
777 721 745 nebo e-mailech linhova@
dumum.cz a renata.linhova@zskunratice.
cz.
Renáta Linhová, vedoucí StĜediska
Kunratický zpravodaj 6/2013

Pomáháme potřebným
nČ postižené obþany), bylo nejlepším Ĝešením poohlédnout se po
nebytových prostorách v nedalekém okolí. V té dobČ se uvolnily
nebytové prostory s bezbariérovým vstupem po prodejnČ elektrického materiálu v ulici U Zeleného ptáka. RichardĤv otec, pan
Navrátil tyto prostory pro Richarda koupil, aby je mohl bezplatnČ
pronajmout OS. Pan Navrátil upravil vnitĜní prostory, aby mohly
plnit funkci klubu pro zdravotnČ postižené. Od ýeské spoĜitelny
OS získalo darem vyĜazené poþítaþové stoly a poþítaþe. Richard
sehnal skupinku nadšencĤ, kteĜí byli ochotni bezplatnČ zdravotnČ postiženým pomáhat, a 3. þervna 2003 byl klub slavnostnČ
otevĜen.
První rok byl pro klub velmi obtížný. TČžko se shánČly Þnanþní
prostĜedky na odborné lektory, vymýšlela se struktura a chod klubu. Generálním sponzorem a dárcem byl RichardĤv otec, MČstská
þást Praha 4 a MČstská þást Praha-Kunratice. PostupnČ se zavádČly PC kurzy a angliþtina, zdokonalovala se výuka a pĜipravovaly
se další aktivity klubu. NejvČtší problémy jsou stále se zajišĢováním Þnanþních prostĜedkĤ. PostupnČ pĜibývali drobní sponzoĜi.
V poslední dobČ patĜí k nejvČtším sponzorĤm nájemce koupalištČ
Šeberák pan Jakub Olbert a pan Jan PČnkava z kunratické Þrmy
JANPE s. r. o. V roce 2006 ocenil þinnost OS i magistrát a zahrnul jej do své Þnanþní podpory. Bohužel nová politická garnitura
v þele magistrátu v letošním roce Þnanþní podporu OS zrušila.
Od roku 2004 se þinnost klubu rozšíĜila o poĜádání výstav zdravotnČ postižených umČlcĤ a seniorĤ. Celkem bylo uspoĜádáno 48
výstav. StĜídají se zde umČlci s kombinovanými vadami, neslyšící,
umČlci s tČlesným postižením malující ústy a nohama a senioĜi.
Vernisáže zpestĜují hudebníci z KonzervatoĜe Jana Dayla a SŠ
pro zrakovČ postižené, nebo žáci ze ZUŠ Jižní mČsto, kteĜí mají
detašované pracovištČ témČĜ vedle klubu. V prĤbČhu roku organizuje klub spoleþné návštČvy výstav a divadel, organizuje i výlety. NapĜíklad letos v létČ se tak vozíþkáĜi podívali až na vrcholky
Krkonoš. Za dobu svého pĤsobení se v klubu vzdČlávalo celkem
677 lidí s handicapem a seniorĤ, 23 úþastníkĤ si zde doplnilo vzdČlání pĜi zamČstnání.
O zdárný chod klubu a projektĤ se stará manažerka kulturních
akcí paní Jana Žižková, vedoucí klubu ŠtČpán Weber a koordinátor projektĤ a pĜedseda správní rady v jedné osobČ Richard
Navrátil. VzdČlávání zajišĢují tĜi lektoĜi. Dva mají na starosti
poþítaþové kurzy a jeden angliþtinu. Další dobrovolníci pomáhají v klubu nebo pĜi instalacích výstav i jako doprovod na rĤzné
kulturní akce a výlety.
Na závČr chci podČkovat všem, kteĜí mají zásluhu na tom, že
klub mĤže provozovat svou þinnost a nejvíce Richardovi, který
pĜes všechen svĤj zdravotní handicap dokázal vymyslet a vybudovat nČco tak významnČ prospČšného handicapovaným lidem
a seniorĤm.
Ing. Lenka Alinþová, zástupce starostky

Počítačový klub U Zeleného ptáka
slaví desáté narozeniny
V letošním roce uplynulo již deset let, kdy byl otevĜen Poþítaþový klub U Zeleného ptáka, který provozuje Obþanské sdružení
KĜižovatka CZ (dále jen OS). PodnČt k jeho vzniku dal dnešní
pĜedseda správní rady OS Richard Navrátil. Cílem projektu bylo
pomoci zdravotnČ postiženým nauþit se zacházet s poþítaþem,
dostat se k internetu, nauþit se základy angliþtiny a získat tak
možnost lépe se zapojit do spoleþnosti.
V roce 2006 se projekt rozšíĜil o seniory a o další aktivity.
Vzhledem k tomu, že Richard bydlel v bytovém souboru Flora v DomČ zvláštního urþení, v jehož blízkosti se nachází další
obdobný dĤm v PetýrkovČ ulici (jedná se o objekty pro zdravot-

Sport
Krátké zprávy z ßorbalového oddílu
FBC Start98 Kunratice

a v nedČli se naši malí borci umístili na
druhém místČ.

Turnaje přípravek

Mladší a starší žáci
jedou opět do Švédska

Kunratický ßorbalový oddíl poĜádá pro
region Prahy a stĜedních ýech turnaje pro
nejmenší ßorbalisty. Ve sportovní hale
se ve dnech 16. a 17. listopadu utkalo 25
družstev. Osmileté a mladší dČti hrají na
malém hĜišti, do sportovní haly v Kunraticích se vejdou tato hĜištČ dvČ a za jeden
den se odehrají dva turnaje, na kterých
mladí ßorbalisté bojují o svá první vítČzství. BČhem jednoho školního roku se
uskuteþní takových turnajĤ deset.
A jak se umístily naše ßorbalové
nadČje? V sobotu 16. 11. turnaj vyhrály
Kunratický zpravodaj 6/2013

Starší žáci vycestují hned na zaþátku ledna 2014 do Švédska, kolébky ßorbalu, na
druhý nejvČtší turnaj Gothia Cup. Na jaĜe
budou ve švédském Falunu obhajovat své
vynikající výsledky mladší žáci a elévové.

Soutěž mladších žákyň
Mladší žákynČ je kategorie, kterou
v letošním roce FBC Start98 poprvé pĜihlásil do soutČže poĜádané ýeskou ßorbalovou unií. A hned ve tĜetím turnaji se
našim ßorbalistkám podaĜil skvČlý poþin.
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V sobotu 16. listopadu vyhrály na domácí
pĤdČ turnaj a postoupily mezi šest nejlepších družstev ve své kategorii.

Zimní soustředění
Jako každý rok se mladí ßorbalisté
z Kunratic chystají na zimní týdenní soustĜedČní, tentokrát do Rokytnice v Orlických horách. Ubytování a tréninkové
zázemí nám poskytne místní základní
škola, která disponuje stejnČ krásnou
sportovní halou, jakou využíváme v Kunraticích. KromČ ßorbalových tréninkĤ se
chystáme lyžovat v areálu ěíþky v Orlických horách, plavat v bazénu v RychnovČ
a užívat dalších snČhových radovánek.
JiĜí Szebinovský

Hasiči Kunratice

Kácení kostelního kaštanu
Kunratický zpravodaj pĜinesl v minulém
þísle zprávu o špatném zdravotním stavu
velkého „kaštanu“ (Jírovec maćal-Aesculus
hippocastanum) u kostela s odborným doporuþením strom pokácet. To se hezky napíše,
hĤĜe provádí. ýlánek si ale pĜeþetli i Hasiþi Kunratice a nabídli farnosti, že strom
bezplatnČ porazí. Vše nešlo udČlat hned,
a tak se Ĝezalo nadvakrát. Obojí s velikým
rozruchem. „Proþ to kácíte, takový krásný
strom… Tady se nedá jezdit normálnČ a vy
ještČ uzavĜete pĤlku silnice…,“ vyslechli
aktéĜi kácení komentáĜe kolemjdoucích.
Když se zaþaly 10. listopadu Ĝezat od vrchu
þásti stromu s menšími prĤmČry a vČtvemi,
ještČ to docela šlo. Ale pak bylo hĤĜe. Jak se
pokraþovalo dolĤ, prĤmČr kmene nabíral na
síle. V pátek 22. listopadu dorazila po þtrnácté hodinČ zásahová jednotka SDH Kunratice s velitelem panem Jakubem Hubálkem
a pĜíslušnou technikou ke kaštanu podruhé.
Strážníci uzavĜeli polovinu frekventované
silnice pĜed kostelem a Ĝídili dopravu. Hlavní hasiþskou technikou pĜi kácení se stal
výsuvný žebĜík. Jeden z hasiþĤ byl nahoĜe
s motorovou pilou a velitel jednotky Hubálek dole pohyboval žebĜíkem podle potĜeby.

Ke vzájemné komunikaci sloužily hasiþské
vysílaþky. NejdĜíve bylo tĜeba pĜedpokládanou délku Ĝezaného špalku uvázat lanem,
pak udČlat pilou do smČru zvoleného pádu
nČkolikasetkilového obra záĜez a dole nČkolik hasiþĤ napnutými lany usmČrnilo v pravý
okamžik pád uĜíznutého kusu do žádoucího
smČru. PodaĜilo se vždy náramnČ. Všechna þest. Listopadový pátek se stmívá brzy,
a proto hasiþi také vyzkoušeli, jak funguje
osvČtlení namontované na hasiþském voze
a jak se Ĝeže za umČlého osvČtlení. Veškeré

dČní sledovalo se zájmem velké množství
divákú a hasiþský koncert se jim líbil. No
a pokud by se nČkomu zdálo, že to vše bylo
zbyteþné a zniþil se nádherný strom, nechĢ
si dobĜe prohlédne fotograÞi prĤĜezu spodní þásti paĜezu. Ve špalcích z vyšších þástí
stromu to vypadalo ještČ hĤĜe, vnitĜek obþas
pĜipomínal potrubí. HasiþĤm ještČ jednou
dík za ochotu a uznání za profesionální práci. Všem ostatním se nyní naskýtá pohled
na kostel, který ještČ nikdo ze souþasníkĤ
nespatĜil. A že je na co se dívat.
(my)

Hnilobou byl strom zasažen až do spodní části (foto P. Hilmarová 2x).
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Velké jubileum slavného závodu
Letos probČhl již 80. roþník Velké kunratické. Závod, který naší mČstskou þást
Praha-Kunratice nejvíce proslavil. VČtšina pĜíznivcĤ sportu zná Kunratice podle
tohoto slavného bČhu. Každá druhá listopadová nedČle je vyhrazena všem, kteĜí
mají spoleþnou lásku ke sportu, chuĢ se
poprat s technickou tratí, zmČĜit své síly
s kamarády i ostatními soupeĜi a pĜispČt
tak k upevnČní své fyzické kondice. BČhu
se úþastní sportovci všech sportovních
odvČtví, spojuje v sobČ vrcholový sport
s masovostí. KaždoroþnČ míĜí ke kunratickému mlýnu stovky a tisíce nadšencĤ,
které pĜitahuje neopakovatelná atmosféra
tohoto bČhu. Velká kunratická pĜivádí na
start nČkolik generací, þasto i celé rodiny
s dČtmi. Velká kunratická patĜí spoleþnČ
s BČchovicemi a Jizerskou padesátkou
k nejmasovČjším závodĤm u nás. Závod
vznikl jako klubový bČh bývalého vysokoškolského sportu Praha a bČžel se poprvé
18. listopadu 1934. Velká kunratická vznikla jako atletická
recese, parodie na slavný pĜekážkový závod
Velká pardubická. Na
první start Velké kunratické se postavilo
21 bČžcĤ. Nikdo

tenkrát netušil, že se slavným názvem
se rodí i budoucí sláva závodu a poþtem
konaných roþníkĤ za slavnou Velkou
pardubickou pĜíliš nezaostává. V prvních
roþnících se startovalo v kategoriích podle atletických disciplín, pozdČji byli zváni
i pĜátelé z jiných klubĤ, a tak se pomalu
zaþala úþast startujících rozrĤstat. Startovalo se po deseti sekundách podle lyžaĜských pravidel. Ve váleþném období se
zaþala bČhat tzv. Malá kunratická, závod
dorostencĤ na þásti trati Velké kunratické.
Název Malá kunratická po zavedení kategorie žen a dorostenek pomalu ustupoval
a zaĜazením dalších kategorií se staly závody na všech tratích souþástí Velké kunratické. Kategorie žen byla poprvé zaĜazena
roku 1950. Byl to také první pĜípad, kdy
se podstatná þást trati bČžela mimo hlavní
trasu. O dva roky pozdČji zaþaly na trati
žen bČhat i dorostenky. Roku 1953 zavedl organizaþní výbor kategorii žactva,
dČtí a dČtiþek. Velká kunratická
se stala doslova masovou
záležitostí, þehož je dokladem úþast 9128 bČžcĤ
na 50. roþníku. Velká
kunratická má i svou
zvláštnost, kategorii
veteránĤ. ZávodníkĤ,

kteĜí bČželi závod více než dvacetkrát.
Vysoké poþty bČžcĤ se dostaly do rozporu
se zájmy ochrany pĜírody a památek. Od
52. roþníku byly omezeny poþty úþastníkĤ
v hlavní kategorii, jejíž traĢ prochází pĜevážnČ chránČným územím (Kunratický
potok a les, Nový hrad u Kunratic a Husitský tábor pod Novým hradem) na 3500
závodníkĤ. RovnČ byl zakázán pro diváky
vstup mimo vyznaþené cesty a prostory.
Roku 1981 zaujal závod tehdejšího pĜedsedu Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Juana Antonia Samaranche
pĜi jeho návštČvČ ýeskoslovenska. PĜevzal nad jubilejním 50. roþníkem záštitu
a každý úþastník dostal pamČtní medaili
MOV. V roce 1987 oslavila obec Kunratic 700 let svého trvání a 54. roþník byl
zaĜazen mezi akce konané v rámci oslav
tohoto výroþí. Do roku 1966 zajišĢovali
závod vinohradští atleti a od roku 1967
TJ Spartak Praha 4. Nyní je poĜadatelem
Atletický klub Spartak Praha 4, který je
sdružený pod Sportovní kluby Praha-4.
Další podrobnosti o historii Velké kunratické od Pavla Frþka mĤžete najít v nové
knize Kunratice v bČhu þasu, která vyšla
koncem záĜí 2013, a ve starších roþnících
Kunratického zpravodaje.
Ing. ZdenČk Zeman

Jubilejní ročník oslavilo i počasí vlídnější tváří
k závodníkům. (foto P. Hilmarová).

Václav Chudomel
Václav Chudomel se narodil 27. záĜí 1932 v kunratických PabČnicích.
VČnoval se dlouhým tratím. První
maraton v kariéĜe bČžel v roce
MMM
1961 v Úpici
Košice
(RatiboĜický
1968.
maraton), kde
zvítČzil þasem
2.19:15,8.
O rok pozdČji
dobČhl v maratonu na Mistrovství
Evropy
v BČlehradČ na 10.
místČ (2.30:33,0). Roku
1964 pĜi závodČ WinsdorChiswick zabČhl na maratonské
trati osobní rekord 2.15:26. V témže roce reprezentoval ýeskoslovensko na Letních olympijských hrách v Tokiu, kde skonþil na 18. místČ.
Maraton dokonþil v þase 2.24:46,8 a na vítČzného Etiopce Abebe Bikilu ztratil v cíli 12 minut
a 35 sekund. V roce 1968 se stal vítČzem Mezinárodního maratonu míru (MMM) v Košicích v þase 2.26:28. ýtyĜikrát se stal mistrem republiky
v maratonu (1963, 1966, 1968 a 1969).
Václav Chudomel má za sebou také úctyhodných 44 startĤ na Velké kunratické, kterou naposledy bČžel v roce 2004 v þase 26.09,1. Vyhrál
kunratický závod dvakrát a to v letech 1963
a 1966. V roce 1963 také dosáhl svého nejlepšího
þasu 11:57,8, který byl souþasnČ traĢovým rekordem. Byl to vĤbec první þas Velké kunratické pod
12 minut. A jak by dopadl Václav Chudomel se
svým tehdejším þasem dnes po padesáti letech?
Získal by tĜetí místo! NeboĢ v 80. roþníku byly
rychlejší þasy pod 12 min pouze dva. PĜejeme
našemu slavnému kunratickému sportovci hodnČ
zdraví do dalších let života.
(my)
Ženy běhají Velkou
kunratickou od roku 1950
(foto P. Hilmarová).

Výsledky 80. jubilejního ročníku
Letošní 2. listopadová nedČle 10. pĜivítala bČžce Velké kunratické již po osmdesáté. Poþasí bylo pĜimČĜené a také traĢ nebyla nijak nepĜíjemná. Letošní roþník
bČžci po výbČhu nebo spíše výlezu na Hrádek poprvé podbíhali novinku, nový
pĜístupový mĤstek k opraveným zĜíceninám této nejznámČjší kunratické památky. Hlavní závod mužĤ dlouhý 3100 m vyhrál jako v minulém roce orientaþní
bČžec Jan Procházka v þase 11:24,2. Rekord 10:58.9 Vlastimila Zwiefelhofera
z roku 1979 opČt odolal. A jak si vedli kunratiþtí závodníci? V kategorii VeteránĤ VK, závodníkĤ s více než 20 starty bez ohledu na vČk, opČt startoval Ing. Jan
KováĜ (1947). Letos bČžel již 27. roþník. NechybČli pravidelní kunratiþtí úþastníci jako napĜíklad strážník Pavel Sátra (1974), Ing. Kamil Ziegler (1962),
Tomáš Bandrowski (1974), Vladimír Horký (1970), Janové otec a syn Zounkovi (1958 a 1988) nebo bratĜi Miroslav (1983) a Jan (1981) Zelenkovi. Ale
pozor, nesmíme zapomínat ani na nejmladší kunratické úþastníky. V kategori
mladších dČvþat startovalo 215 závodnic a výborné þtvrté místo þasem 1:27,8
sekund obsadila Daniela Mandíková (2007) ze Sokola Kunratice. Zaostala za
vítČzkou o necelých deset sekund. SoupeĜky na prvních tĜech místech ale byly
o rok starší, což výsledku dodává ještČ trochu vČtší kvalitu. Podrobnosti o Velké
kunratické si mĤžete vyhledat na adrese www.velkakunraticka.cz.
(my)

Daniela Mandíková
běží vlevo
(foto M. Mandík).

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí
Sobota 5. října
Kunratický den dětí
Pravidelným termínem pro konání Kunratického dne dČtí TJ Sokol Kunratice je
vždy þerven. Letos nás však zradilo poþasí a po období vydatných dešĢĤ byl vstup
do Zámeckého parku z bezpeþnostních
dĤvodĤ zakázán. Jelikož jsme nechtČli dČti
a jejich rodiþe o tuto tradiþní akci ošidit,
rozhodli jsme se uspoĜádat Kunratický
den dČtí v netradiþním podzimním termínu, v sobotu 5. Ĝíjna. Poþasí nám tentokrát
pĜálo, svítilo sluníþko a byl pĜíjemný den.
Aþkoliv úþast byla mnohem menší, než
bývá v jarním období, soutČžní disciplíny
na téma „S brouþky kolem svČta“ i doprovodný program se dČtem i ostatním návštČvníkĤm líbily. SoutČží se zúþastnilo celkem 133 dČtí v pČti vČkových kategoriích.
Každá soutČžní disciplína byla tematicky
pĜizpĤsobena jednomu svČtadílu. Po splnČní všech sedmi disciplín oblétli brouþci virtuálnČ celý svČt. Všichni soutČžící
pak obdrželi diplom za úþast a balíþek za
odmČnu. S odmČnami pro soutČžící nám
opČt pomohli naši sponzoĜi, kterým za to
velice dČkujeme. Po celé odpoledne k soutČžím i doprovodnému programu vyhrávala hudební skupina Ambrožband. Na závČr,
jako náhražku za naši pravidelnou podzimní akci, které Ĝíkáme BČh parkem neboli
Brouþkiáda, jsme mČli pro dČti pĜekvapení.
Malí závodníci se po odevzdání startovací
karty se splnČnými úkoly jako brouþci slétali do vytvoĜeného „doupČte“, kde splnili
ještČ jednu nesoutČžní disciplínu.
Dostali sladkou odmČnu a lampiónek se
svíþkou. PĜed vyhlašováním vítČzĤ jsme
slavnostnČ všechny lampiónky rozsvítili a vytvoĜili si tak pĜíjemnou atmosféru
kolem stupĖĤ vítČzĤ. VítČzové jednotlivých
kategorií ještČ dostali krásné ceny, diplomy,
medaile a tradiþní koláþe. Na závČr se všichni vítČzové i poĜadatelé vyfotografovali. Na
našich nástČnkách v sokolovnČ a u ÚĜadu
mČstské þásti Kunratice naleznete jména
vítČzĤ, statistiku úþasti a sponzory KDD.
Jindra Jirátová a Jindra Troníþková

zahrát si na jiných pódiích než domácích.
Na závČr vystoupení podČkovala paní starostka Kunratic všem úþinkujícím a Ĝediteli školy panu Banholzerovi pĜedala knihu o Kunraticích.
(my)

Sobota 23. listopadu
Svatohubertská mše
v kunratickém kostele
23. listopadu se konala v kostele svatého
Jakuba Staršího ve spolupráci Mysliveckého sdružení SvČtice a farnosti Kunratice již
druhá mše svatá k poctČ svatého Huberta.
Svatohubertskou mši B-dur pro lesní rohy
zahrál pod vedením sleþny Kristýny Vackové Pražský trubaþský sbor a zazpíval
Chrámový sbor Opoþnice. V kostele byl
pĜítomen i autor mše, složené v roce 1991
s textem Vladimíra Vyhlídala, Petr Vacek.
Mše je dnes již souþástí kulturní tradice þeských myslivcĤ a hraje se pĜi významných
pĜíležitostech nebo setkáních mysliveckých
trubaþĤ ýech a Moravy.
Vlastní Mši svatou celebroval pomocný
biskup pražský Mons. Karel Herbst (1943).
Vyuþený elektromechanik absolvoval CyrilometodČjskou bohosloveckou fakultu,
1973 pĜijal knČžské svČcení a v roce 1976
složil doživotní sliby v kongregaci SalesiánĤ Dona Boska. V sedmdesátých a osmdesátých letech byl známý poĜádáním tzv.
salesiánských chaloupek, prázdninových
akcí pro dČti v rámci podzemního fungování salesiánské kongregace. Mons. Herbst
dává pĜednost neformální bratrské, otevĜené
lidské komunikaci. Po skonþení Mše svaté
se konalo ve velkém sále Nazaretu setkání
kunratických farníkĤ se svČtickými myslivci a otcem Benediktem Hudemou. Kde jsou
myslivci, je i zvČĜina, a tak si mohli všichni
pĜítomní pochutnat mimo jiné na výborném
zvČĜinovém guláši z daĖka a kance.
(Tereza ýervinková)

Středa 27. listopadu
Padesát devět + jedna
Vlastimila Soboty
Zasedací síĖ kunratické radnice pĜivítala ve stĜedu 27. listopadu v pČt odpoledne
velké množství zájemcĤ o zahájení výstavy
obrazĤ a kreseb kunratického tvĤrce Vlastimila Soboty. Samotný název „Padesát devČt
+ jedna“ skrýval v sobČ tajenku s okamžitou
odpovČdí. Kulaté jubileum takto pĜedznamenané totiž autor oslavil nČkolik dní poté,
1. prosince. JUDr. Karel Kropík v úvodu
krátce pĜedstavil autorovo dílo a upozornil
na jeho významné rysy. Laskavý humor
a u barevných prací používání jasných,
veselých barev. Paní starostka pĜipomnČla vzájemnou spolupráci s panem Sobotou
a také to, že pokud si manželské páry zvolí
za místo svého „ano“ kunratickou radnici,
odnesou si na památku i jeho práci.
Ke každé vernisáži patĜí i hudební úvod,
který obstaralo mladé Trio Zefír z kunratické Základní umČlecké školy. Na pĜíþné ßétny hráli Jan Alfery a Anna Chalupová a do
tria je doplnila Johana Keltová na violoncelo. PĜednesli 1. a 2. vČtu z díla Josefa Haydna Londýnské trio. Následovala prohlídka
obrázkĤ, obþerstvení, gratulace, kvČtiny.
Dostat se k autorovi nebylo snadné, zájemcĤ bylo mnoho, a tak oslavenec nevČdČl
kudy kam. Nalistujeme-li knihu „Kunratice
v bČhu þasu“, dozvíme se o panu Sobotovi
to, že se vČnuje ilustraci, volné kresbČ, malbČ a graÞce, v níž pĜevažuje barevná litograÞe. A ještČ nČco navíc. Je také známý jako
autor mnoha Ex libris, což v latinČ znamená
doslova z knih. Ex libris oznaþuje vlastnický
vztah urþité osoby k danému výtisku knihy.
Dnes se vČtšinou jedná o papírovou nálepku
umístČnou na nČkteré stranČ knihy formátu
A6 nebo menší. PĜejeme jubilantovi ještČ
hodnČ let tvĤrþí práce a laskavého humoru
ve veselých a jasných barvách.
(my)

Sobota 5. října
Den seniorů v sokolovně
Letošní tradiþní koncert seniorĤ se konal
již v sobotu 5. Ĝíjna odpoledne. Navazoval
totiž na spoleþný koncert žákĤ ze SRN a kunratické ZUŠky (Základní umČlecké školy)
v Základní umČlecké škole v KunraticíchFloĜe pĜedcházející pátek veþer. V sokolovnČ se pĜedstavil orchestr Jugendmusikschule
Leingarten- Heilbronn pod vedením Ĝeditele
školy pana Martina Banholzera.
Na koncertČ zaznČly tóny z oblasti hudby
nejen vážné, ale také jazzové a rockové.
Mladí hudebníci se líbili. Hráli rozliþné
skladby jak v sólovém, tak i skupinovém
provedení na strunné, dechové a bicí
nástroje. Pro všechny studenty hudby je
velkou zkušeností a výzvou mít možnost
Kunratický zpravodaj 6/2013

Vlastimil Sobota s manželkou na výstavě (foto P. Hilmarová).
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Kulturní a společenské akce – pozvánka
Sobota 28. prosince
Cimbálová muzika
Antonína Stehlíka ze Znojma
Rok se s rokem sešel a je tu opČt vánoþní
þas. Stalo se už, myslíme, milou tradicí,
že se v období mezi ŠtČdrým dnem a Silvestrem setkáváme v kunratickém kostele k poslechu hudby, která nás alespoĖ
na chvíli zastaví a donutí k zamyšlení.
Už potĜetí do Kunratic zavítá znojemská
Cimbálová muzika Antonína Stehlíka se
svým programem plným koled a vánoþních lidových písní. Zveme Vás všechny,
jejichž kroky už v minulých letech do
kostela sv. Jakuba Staršího zavítaly, ale
i vás, kteĜí ještČ nemČli tu možnost okusit nádhernou atmosféru tohoto vánoþního
koncertu. Koncert se koná v sobotu 28.
prosince od 16 hod. v kunratickém kostele. Všechny vás srdeþnČ zveme.
Martina a Martin Preissovi
Honitba našich myslivcĤ zasahuje do
katastrĤ Mý Kunratice, Mý Šeberov
a PrĤhonic vþetnČ PrĤhonického parku.
Honitba je pozemek, na kterém je povoleno vykonávat právo myslivosti. Jedna
honitba mĤže obsahovat i více pozem-

7. února 2014
Myslivecký ples
Kunratiþtí myslivci zvou na tradiþní ples,
který se koná tentokrát ve všech sálech
Kongresového centra Floret PrĤhonice.

VÁNOCE 2013/14 - PROGRAM KUNRATICKÉ FARNOSTI
Den

Kunratice

Neděle
4. neděle adventní
22. 12
Pondělí
23. 12.
Úterý
24.12.

8:00, 8:30

Hrnčíře

mše sv.

18:00

mše sv. (na faře)

6:30

(adventní) mše sv. – roráty

16:00

mše sv.

24:00

mše sv. – půlnoční

11:00

mše sv.

24:00

mše sv. – půlnoční

Středa
Boží hod vánoční
25. 12.

8:00, 9:30 mše sv., jesličky – možnost navštívit
13:00, 16:30 kostel

11:00

mše sv.

Čtvrtek
Svátek sv. Štěpána
26. 12.

9:30,
mše sv., jesličky – možnost navštívit
13:00, 16:30 kostel

11:00

mše sv.

11:00

mše sv. s obnovou
manželských slibů

11:00

mše sv.

11:00

mše sv.

11:00

mše sv.

Pátek
Svátek sv. Jana evangelisty
27. 12.
Sobota Svátek sv. Mláďátek
28. 12. betlémských
Neděle
Svátek Svaté rodiny
29. 12.

18:00

mše sv. (žehnání vína)

8:00

mše sv. (na faře)

16:00

vánoční koncert – Cimbálová muzika
p. Stehlíka

8:00, 9:30

mše sv. s obnovou manželských slibů

13:00, 16:30 jesličky – možnost navštívit kostel

Pondělí
30. 12.

18:00

Úterý
Památka sv. Silvestra
31. 12.

16:00

mše sv. s poděkováním za uplynulý rok
a s prosbou o požehnání do roku 2014

9:30

mše sv.

mše sv. (na faře)

Středa
1. 1.

Nový rok; Slavnost Matky
Boží, Panny Marie

Čtvrtek
2. 1.

Památka sv. Basila Vel.
a Řehoře Naziánského

18:00

mše sv. (na faře)

Pátek
3. 1.

Památka Nejsv. Jména Ježíš

18:00

mše sv.

8:00

mše sv. (na faře)

Sobota
4. 1.

14:00, 16:00 jesličky – možnost navštívit kostel

Neděle
2. neděle po Narození Páně
5. 1.

8:00, 9:30

mše sv.

Pondělí
Slavnost Zjevení Páně
6. 1.

8:00, 18:00

mše sv. (žehnání vody, kadidla a křídy)

Neděle
Svátek Křtu Páně
12. 1.

8:00, 9:30

mše sv.

Od pátku 27.12.2013 je možné navštívit jesličky v kunratickém kostele také ½ hodiny před a ¼
hodiny po mši svaté, koná-li se mše svatá v kostele. V hrnčířském kostele je možnost navštívit jesličky
přede mší sv. a po ní. Od 24. do 26.12. je možné v kunratickém kostele získat Betlémské světlo.
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kĤ od rĤzných vlastníkĤ. Podle zpĤsobu
vlastnictví se honitby dČlí na vlastní a spoleþenstevní. RozdČlení se objevilo po roce
1848, kdy císaĜ František Josef I. vydal
v Olomouci ěíšský patent o myslivosti þ.
154, který spojil právo myslivosti s vlastnictvím pĤdy. ýásti katastrĤ jsou i pozemky nehonební, jako napĜíklad HrnþíĜské
louky, to znamená, že se zde nedá vykonávat právo myslivosti, na rozdíl napĜíklad
od PrĤhonického parku. Kunratiþtí myslivci
jsou souþástí Mysliveckého sdružení Šeberov. Z celkového poþtu 26 þlenĤ sdružení
je 12 z Kunratic. V dobách honĤ na podzim vždy myslivci upozorĖují pĜedem, že
budou stĜílet, což znamená hluk. PĜesto se
však nČkdy setkávají v oblasti Šeberáku
s negativní reakcí. Díky þetnému výskytu
vodních ploch se nejvíce loví kachna divoká, zvaná bĜezĖaþka (Anas platyrhynchos).
Loví se i bažant obecný (Phasianus colchicus), srnec obecný (Capreolus capreolus),
obþas i prase divoké (Sus scrofa). Bohužel
dĜíve zde þetný zajíc polní (Lepus europaeus) je zde vzácností. Sám si pamatuji,
jak jsme ještČ v dobách školní docházky zaþátkem šedesátých let pomáhali na
podzim nahánČt desítky živých zajícĤ do
zelených sítí. Každý mČl již pĜipravenou
malou podélnou dĜevČnou bedýnku se
zasouvacím víkem, otvory na dýchání
a s velkou mrkví na cestu. Chycený ušák
byl prohlédnut a pokud byl v poĜádku, šup
do bedny, pak rychle zasunout víko a do
Itálie. Zajíce polního jsem na vlastní oþi
naposledy vidČl letošní zimu. Zavítal na
zahradu ke kompostu, kde si pochutnával na zeleninových listech. Byl to docela
dobĜe živený zajeþí obr.
Kunratice byly v minulosti vždy plné
zvČĜe, a proto si tady mimo jiné vybudoval
Nový hrad velký milovník lovu, král Václav
IV. O kunratické myslivosti pĜipravujeme
podrobnČjší þlánek v jednom z pĜíštích þísel
Kunratického zpravodaje.
(my)
Kunratický zpravodaj 6/2013

Vánoční rozjímání
Kupka hnoje….
Nedávno jsem v autobuse vyslechl jeden
rozhovor, kde si paní v letech stČžovala na
všechno možné: na špatnou medicínu, na
mizerné politiky, na nefungující instituce.
Okolo sedící lidé se pomalu pĜidávali a za
chvilku si všichni svornČ stČžovali na to
þi na ono. Každý z nás by jistČ našel další
vČc, se kterou by se pĜidal, a možná i s chutí si postČžoval na to, co není v poĜádku.
Tedy pĜesnČji Ĝeþeno, co ti druzí, ti ostatní,
ti politici, ti ekonomové, ti lékaĜi, ti knČží,
ti…, dČlají špatnČ.
PĜed zhruba dvČma tisíci lety také nČkolik mužĤ sledovalo dČní okolního svČta. Možná kolem sebe slyšeli o špatných

panovnících, špatných lékaĜích, špatných
knČžích. UrþitČ nebyli spokojeni se stavem
svČta kolem sebe a jistČ by se mohli pĜipojit
k ostatním a hezky si postČžovat, zanadávat
na ty druhé a možná pĜipojit nČjakou svoji
vlastní bolestnou zkušenost. Jenomže oni
naštČstí mČli odvahu obþas zvednout oþi
vzhĤru a podívat se nad onu pomyslnou
kupku hnoje, ve kterém žili. A tak si všimli,
že nad vší lidskou bídou, zlobou, hloupostí
se objevila na obloze hvČzda, snad kometa,
snad konjunkce dvou planet. Neprobírali to
se sousedy, ani si neĜekli, že už ani ten vesmír nefunguje, jak má, ale uchváceni tím,
co vidČli, se vydali na cestu. Cestu, která
jim pomohla vidČt svČt jinýma oþima, cestu, která je nakonec pĜivedla do Betlémské

chýše, k dítČti, jehož pĜíchod se stal odpovČdí na jejich náĜky. Obþas mi pĜipadá, že
v naší spoleþnosti se díváme jen na chyby
tČch druhých, na to, co nefunguje, a snad
jsme už pĜíliš znechuceni na to, abychom
zvedli oþi vzhĤru a koneþnČ ji uvidČli. Jednu jedinou hvČzdu, která nás povede na
cestu a dá nám šanci uvidČt ze svČta více
než jen hromadu hnoje. PĜeji nám všem,
abychom alespoĖ v letošní adventní dobČ
dokázali na chvilku zvednout oþi vzhĤru
a zahlédnout hvČzdu, kterou mĤže vidČt
opravdu každý z nás. A nejen to. Abychom
mČli odvahu vydat se na cestu a o Vánocích nakonec dojít tam, kam kdysi zavedla
hvČzda mudrce z Východu. Jen na hnoji se
pĜece žít nedá… Pater Benedikt Hudema

Kunratická příroda
Bukač velký
(Botaurus stellaris)
na Šeberáku
Kunratické rybníky obþas navštČvují i nČkteré velmi vzácné druhy ptákĤ. 8. Ĝíjna tohoto roku pozorovala paní JindĜiška Jiráková,
která þasto ptáky fotografuje, na pĜelivu vody
z Šeberáku u koneþné zastávky autobusu þ.
193 bukaþe velkého. Bukaþ velký (Botaurus
stellaris) je stĜednČ velkým druhem brodivého ptáka z þeledi volavkovitých (Ardeidae).
Je veliký asi jako bažant, dorĤstá délky 69–
81 cm a v rozpČtí kĜídel mČĜí 100–130 cm.
Oproti volavkám má zavalitČjší tČlo, krátký
krk a nenápadné hnČdé zbarvení s tmavším
skvrnČním a vlnkováním. Zobák a konþetiny jsou zelenožluté. ObČ pohlaví jsou zbarvena stejnČ. Žije velmi skrytČ, pĜi ohrožení
zaujímá charakteristický vzpĜímený postoj,
pĜi kterém natáhne krk se zobákem vzhĤru

Bukač velký
(Botaurus stellaris).

a díky svému maskovacímu zbarvení tak
dokonale splyne s okolním rákosím. ýásteþnČ tažný druh. Razantní pokles poþetnosti
bukaþe velkého zaþal poþátkem 20. století
a pokraþoval až do let 1970–90. Hlavním
dĤvodem tak výrazného úbytku je likvidace a vysoušení rákosin. V ýeské republice
hnízdí odhadem 30–40 párĤ, a to v údolních
nivách Labe, OhĜe, Dyje a Moravy, rybniþních pánvích v jižních ýechách a na rybnících ýeskomoravské vrchoviny do 500 m.
Bukaþ hnízdí jen ve vČtších porostech rákosu s volnou vodou. Požírá pĜedevším ryby
a obojživelníky, dále také rĤzné bezobratlé
(hlavnČ hmyz) a malé savce, obþas i plení
hnízda jiných druhĤ ptákĤ. Po potravČ pátrá
hlavnČ za svítání a soumraku v mČlké vodČ
na okraji rákosin. PatĜí mezi silnČ ohrožené
druhy a je chránČný. Možná se bukaþovi
v Kunratich zalíbí tak jako slípce zelenonohé (Gallinula chloropus).
(my)

Novinky a zajímavosti
Karibský ráj
uprostřed Kunratic
„Už jsi se byl podívat v Karibiku?“ Ptal
se mČ nedávno jeden známý. „Ve Tvrzi,“
reagoval na mĤj udivený pohled, „je to
nová, zajímavá provozovna, to by se ti
mohlo líbit...,“ dodal a s tajemným úsmČvem zmizel. Zaujalo mČ to a protože jsem
byl nedaleko, šel jsem se do Tvrze podívat...
Vejdu do areálu. Vpravo vidím jen
restauraci U Jakuba. Aha, Ĝíkal vlevo, vzpomnČl jsem si a odboþuji. Už to
vidím! Nenápadný vchod mezi vinárnou Decinka a kavárnou Charmé. Co
tady mĤže být zajímavého, jaký Karibik,
mumlám si a vcházím dovnitĜ. Ale ano!
Vykulil jsem oþi. To bych neþekal. Velký
kruhový prostor s krásnČ klenutým stropem, v pravé pĤlce pĜi stČnČ pČt velkých,
prosvČtlených skĜíní na doutníky, jinde
na stČnách samé police s mnoha odstíny
Kunratický zpravodaj 6/2013

zlatavého moku... Jen jsem hledČl a hledČl, ten strop, ten prostor, pod ním kožené
sedaþky a kĜesla a...
„Dobrý den, vítejte v Cigar Pointu,“
vyrušil mČ hlas majitele. „Posadíte se?“
A coby ne, láká mČ to. Protože jsme tam
byli sami, hned jsem majitele nové kunratické provozovny vyzpovídal, abych se
mohl s vámi o své zážitky podČlit:
Máte tady spousty doutníkĤ. Proþ jsou
všechny z Karibiku?
Protože karibská oblast je prapĤvod
doutníkĤ. Už od dob Kolumba pronikají do celého svČta. Myslím, že právČ tam
jsou nejlepší podmínky pro pČstování
tabáku.
Také vidím mnoho druhĤ karibského
rumu. Co vzniklo dĜív? Doutníky, nebo
rum?
ěekl bych, že doutníky i rum vznikaly
ruku v ruce. Že k sobČ patĜí.
Doutníky s rumem, budiž. Ale nabízíte
i whisky a koĖaky...
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Je to ušlechtilé pití. Odjakživa urþené
k pohodČ a rozjímání, stejnČ jako doutníky. KuĜivo je z rĤzných oblastí Karibiku,
a tak k nČmu chceme nabízet co nejširší
paletu na popíjení.
Z kterých oblastí máte doutníky a rum?
Z Mexika, Hondurasu, Nikaraguy, Dominikánské republiky a Kuby.
V každém z tČch pČti velkých humidorĤ je
jedna zemČ. (Humidor, z anglického slova humidity, vlhkost, je skĜíĖka, udržující
konstantní vlhkost pro uchovávání tabákových výrobkĤ, pĜedevším doutníkĤ.
Za ideální je pro tyto úþely považována
relativní vlhkost kolem 70 %. Obvykle se
vyrábí ze dĜeva, avšak témČĜ vždy s vnitĜní vystýlkou z cedru, jenž má pro skladování doutníkĤ ideální vlastnosti. Udržuje
vlhkost a odpuzuje tabákové brouþky. Je
vybaven zvlhþovaþem, nádobkou s vodou
a vlhkomČrem. MĤže mít velikost od pĜenosné krabiþky až po celé místnosti pro
uskladnČní tisícĤ kusĤ doutníkĤ).

Novinky a zajímavosti
Kolik máte vlastnČ druhĤ doutníkĤ?
Moc. Fakt moc. AĢ se každý pĜijde podívat. Všechny si mĤže prohlédnout.
A kolik druhĤ rumĤ?
Patnáct až dvacet druhĤ rumĤ, deset až
patnáct druhĤ whisek a osm až dvanáct
druhĤ koĖakĤ.
Pane jo. Ale kdo si sem mĤže dovolit zajít? Není to jen pro horních pár?
Jsme pro každého. SkuteþnČ. Doutníky
zaþínají na þtyĜiceti korunách a skleniþka
rumu také. Kde vám to nabídnou?
Co vlastnČ všechno nabízíte?
Kdokoliv starší osmnácti let k nám mĤže
pĜijít nakoupit jako do obchodu nebo
posedČt pĜes den na kávu, þaj, doutníþek,
panáþka. ZainteresovanČjší mohou pĜijít
veþer na rĤzné klubové akce. No a koho
to bude hodnČ bavit, mĤže se stát þlenem
našeho Cigar klubu, který právČ pĜipravujeme, a získat tak celou Ĝadu výhod, slev
a pĜíležitostí.
Víc už nemá smysl psát. Nejlepší je pĜesvČdþit se na vlastní oþi, uši, pusu a nos...
Kdo je zvyklý si vše pĜedem v klidu prohlédnout na internetu, mĤže na www.
cigar-point.cz.
Ivan Hýža

Dobrý den, teta…
Pozdrav, který þasto ještČ i pĜed padesáti
lety bylo slyšet na venkovských návsích
a ulicích. A nemuselo to znamenat, že
oslovená byla skuteþnou tetou zdravícího
a on byl její synovec þi neteĜ. I když pĜíbuzní mohli být, aniž si toho byli vČdomi.
PĜed nČkolika lety jsem se na stará kolena
rozhodl rozšíĜit rodový archiv o pĜedky
své manželky.
Má žena je kunratická rodaþka a ze
zachovalých dokladĤ vím, že i její babiþka z matþiny strany pocházela z Kunratic.
Ovšem její další pĜedci už byli jen z blízkého okolí, Kvítkovi a VrĖatovi z Písnice
a Libuše, Hertlovi z Libuše a Kaplánkovi
z Jalových DvorĤ. Digitalizace matrik nar-

Cigar-point (foto I. Hýža).
ozených, oddaných a zemĜelých, a jejich
zpĜístupnČní široké veĜejnosti na internetu
umožĖuje všem, kteĜí mají dostatek þasu
a trochu snahy, podívat se do minulosti
vlastních rodĤ. Z pohodlí domova, bez
nutnosti návštČvy archivĤ. Digitalizace
probíhá postupnČ a v souþasné dobČ se
dotkla i kunratické farnosti. Po padesáti
letech pobytu v pĤvabných Kunraticích, aþ
pĜistČhovalec, se cítím kunratickým patriotem a tak mČ samozĜejmČ zajímalo, zda
najdu rodové koĜeny manželþiných pĜedkĤ právČ v této obci. Dlouho jsem nemohl
uspČt, až v roce 1781 jsem objevil sĖatek
Josefa Hertla, syna Václava šenkýĜe kunratického s Magdalenou Tyringerovou,
dcerou Karla Tyringera, šenkýĜe libušského. A k mému pĜíjemnému pĜekvapení pĜispČlo i následné zjištČní, že Karel
Tyringer si s Václavem Hertlem vymČnil
šenk a dlouho pĜed svatbou, v letech 1754
až 1764, þepoval v Kunraticích právČ on.
Zde se i v roce 1759 narodila jeho dcera Magdalena. Karel se o rok pozdČji stal

spolurychtáĜem obce. Ale nemČl to být
jediný nález. V jiné vČtvi se v roce 1822
oženil libušský Ĝezník VojtČch VrĖata
s Magdalenou rozenou Ehrenbergerovou,
jejíž tatínek Tomáš byl synem Jana Ehrenbergera, šafáĜe na kunratickém statku.
A pak už se s kunratickými pĜedky roztrhl
pytel. Tomáš si totiž vzal za ženu Radliþkovou, jejíž otec si vzal Hálovou a její otec
byl také kuratický rychtáĜ. To jsme však
již pĜed rokem 1747, kdy kunratické þi
správnČji, jak se tehdy psalo, kundratické
matriky z kostela svatého Jakuba Staršího zaþínají. Protože pĜed tímto datem bychom museli zalistovat v matrikách hrnþíĜského kostela sv. Prokopa a pĜed rokem
1700 dokonce v matrikách obce Zlatníky.
PĜi pĜedstavČ, kolik potomkĤ tČchto lidí se
dodnes pohybuje kolem nás a s vČdomím,
že z generace vzdálených tetiþek a strýþkĤ je již málokdo naživu, si dovolím závČrem malý pozdrav. Dobrý den, bratranci
a sestĜenice, obþané kunratiþtí…
Jaroslav Bureš

Inzerce
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K Libuši 5/22
148 00 Praha 4 - Kunratice
tel.:
+420 603 853 016
e-mail: lacalma@salone.cz
web: www.salone.cz

Fakultní zdravotnické zařízení THERAP-TILIA
poskytuje ve své ordinaci v Praze 4 – Kunraticích, K Zeleným domkům 26a/1435 (dům
s chráněnými byty) vedle komplexní rehabilitační péče (léčebný tělocvik, reflexní terapie, masáže, elektroterapie, magnetoterapie,
rašelina) i nejmodernější léčbu vysokovýkonným terapeutickým laserem jako jediné
zdravotnické pracoviště v Praze. Smlouvy se
všemi zdravotními pojišťovnami, je možné
se objednat i bez doporučení lékaře, osobně
nebo telefonicky na čísle 736 623 678 nebo
244 403 351.

Kanalizační
přípojky
(revizní šachta, přepojení,
zemní práce, doklady)
od 25000 Kč

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

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

mobil: 603 852 432
e-mail : baugips@baugips.sro.cz
Rekonstrukce staveb, bytů,
výměna oken a dveří,
podlahy betonové, laminátové
i dřevěné, obklady,
dlažby, malby, nátěry.
Kunratický zpravodaj 6/2013
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Zveme vás
na předvánoční posezení a mladá vína
ročníku

2013

kvalitní vína z našich i světových vinic
POSEZENÍ – 18 MÍST • ŘÍZENÉ OCHUTNÁVKY • AKCE, OSLAVY

pondělí – sobota 15.00 – 21.00
v areálu kunratické tvrze, naproti komerční bance.
Golčova 1/2, 148 00 Praha 4-Kunratice, Tel.: +420 602 319 262, E-mail: info@decinka.cz

www.decinka.cz

"Do naší práce
vkládáme srdce"

Soukromá
základní škola

Otevírá v září 2014
1. stupeň základní školy

Zeměkoule otevřela své brány
dětem od září 2013 v nové budově
Přijďte se k nám kdykoliv podívat a strávitit
emné dopoledne
s dětmi a učiteli příjemné

V případě zájmu nás kontaktujte
v ulici K Zeleným domkům 178, Kunratice

řen
Pro školáky máme otevřen
pondělní odpolední
anglický klub

mpass.cz
zs-compass@zs-compass.

-

- 420 778 017 838
www.zs-compass.cz

-

K Zeleným domkům 176, Kunratice
www.mszemekoule.cz, -420 724 339 280
15
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Nově otevřený
showroom
Vídeňská 573
Vestec
Tel.: +420 605 700 923

www.casamoderna.cz

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

Tel: 603 835 609
Akce platí od 1. 5. 2013 do 1. 7. 2013. Slevy nelze sčítat.

ní
Akč děcí
á
zavceny

Sleva 10 %



Nábytek
Sedačky
Podlahy

na veškerý sortiment po předložení tohoto kuponu

Inzerce

www.advocate-brown.eu

ProĜezávání a kácení
stromĤ z lana
StĜechy, okapy, fasády
a jiné výškové práce
MICHAL PTÁK
tel. 603712174

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané
ve dnech 25.10. - 26.10.2013 ZA MĚSTSKOU ČÁST PRAHA-KUNRATICE
Číslo
strany

Název strany

Odevzdané
platné hlasy
celkem

Počty platných hlasů dle volebních
okrsků v MČ Praha-Kunratice

v%

985

986

987

988

989

1

Česká str.sociálně demokrat.

418

10,98

102

74

66

42

75

990
59

2

Strana svobodných občanů

150

3,94

35

19

19

39

18

20

3

Česká pirátská strana

4

TOP 09

5

HLAVU VZHŮRU-vol.blok

6

Občanská demokratická strana

9

Polit. hnutí Změna

101

2,65

17

15

21

8

26

14

1040

27,33

179

228

172

198

148

115

22

0,57

6

3

4

3

1

5

515

13,53

75

113

87

105

83

52

28

0,73

1

4

6

9

3

5

5

0,13

0

1

0

0

0

4

213

5,59

50

38

26

38

40

21
0

10

Strana soukromníků ČR

11

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

12

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

13

Suver.-Strana zdravého rozumu

14

Aktiv nezávislých občanů

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

16

OBČANÉ 2011

17

Úsvit přímo demokr.T.Okamury

18

Dělnic.str.sociální spravedl.

9

0,23

2

3

0

0

3

1

20

ANO 2011

650

17,08

127

137

112

112

90

72

21

Komunistická str. Čech a Moravy

246

6,46

58

61

52

18

34

23

22

LEV 21-Národní socialisté

1

0,02

0

0

1

0

0

0

23

Strana zelených

207

5,44

40

32

22

48

35

30

24

Koruna Česká (monarch.strana)

8

0,02

Počet odevzdaných platných hlasů
Počet opráv. voličů
Účast v %
Počet
Počet
Počet
Počet

5

0,13

0

0

3

0

2

12

0,31

4

2

3

0

3

0

2

0,05

0

0

0

0

1

1

44

1,15

7

11

5

5

11

5

1

0,02

1

0

0

0

0

0

127

3,33

33

22

16

13

25

18

3804
5331
71,94

2

2

0

1

0

3

739

765

615

639

598

448

1038

1134

852

861

824

71,97 68,17 72,89 74,68 73,06

osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu a zvláštního seznamu voličů celkem
vydaných úředních obálek
odevzdaných úředních obálek
platných hlasů

Vydává Úřad MČ Praha-Kunratice. Uzávěrka 30. listopadu 2013.
Redakční rada: Ing. Svatomír Mydlarčík (předseda a šéfredaktor, autor článků a fotograﬁí pod zkratkou my),
Ing. Lenka Alinčová, Petra Hilmarová, Ivan Hýža, Ing. arch. Ivana Kabelová, Martin Preiss, Jitka Voříšková.
Jazyková redaktorka : Mgr. Iva Janečková. Graﬁcká úprava: Jan Jílek.
Neoznačené obrázky převzaty z volně přístupných zdrojů.
Rozměry a cena inzerce: obdélníky 123 x 63,5 mm nebo 90,7 x 130 mm 1000 Kč, 59,5 x 130 mm 800 Kč,
90,7 x 63,5 mm 700 Kč, každý menší inzerát nebo řádková inzerce 500 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
Telefon 244 102 214, fax 244 913 900. E-mail: info@praha-kunratice.cz; www.praha-kunratice.cz.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem registrace MKČR E 13344. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Založeno 1992, ročník XXII. Náklad 3800 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v prosinci 2013. Zdarma.
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622
72,19
5331,00
3835,00
3830,00
3804,00

