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Do diáře…
24. 12.
Štědrodenní bohoslužby
se zpěvem koled pro rodiny
s dětmi v 16 hodin a půlnoční
mše svatá
ve 24 hodin v kostele sv. Jakuba.

My na radnici zase finišujeme
s přípravou rozpočtu na rok 2016.
Naší prioritou je samozřejmě, jako
už několik posledních let, oprava
silnic a dostavba Základní školy
Kunratice. Také bychom rádi začali
doplňovat některá dětská hřiště
cvičebními prvky pro dospělé.
Uvažujeme o zcela nové aktivitě,
což jsou výlety pro kunratické
seniory za památkami a přírodními
zajímavostmi. Samozřejmostí je
nezadlužit naši městskou část.
Bohužel kvůli dlouhodobě
nepřehledné politické situaci na
Magistrátu hlavního města Prahy,
zahájíme příští rok v rozpočtovém
provizoriu. Doufejme, že se tato
situace brzy vyřeší, hlavní město
Praha schválí svůj rozpočet.
A my budeme vědět, s čím můžeme
příští rok počítat.
Na závěr Vám chci popřát klidné
prožití vánočních svátků, rozzářené
oči dětí pod vánočním stromečkem
a úspěšný rok 2016.
Ing. Lenka Alinčová

3. 1.
Cimbálová muzika Ant. Stehlíka
Koncert v kostele sv. Jakuba
od 15 hodin. Vstup volný.

6. 1.
Seminář Nová zelená úsporám
V zasedací síni radnice od
17 hodin. Odborníci ze Státního
fondu ŽP podrobně představí
program Nová zelená úsporám.

Krásné
Vánoce
a šťastný
nový rok

Více Kalendárium na straně 16
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Oslava narozenin nejstarší
obyvatelky a rodačky z Kunratic

Dostalo se nám informace, že 3. listopadu
2015 se dožívá úctyhodných 98 let paní Marie Skramovská, nejstarší obyvatelka Kunratic. Se starostkou Lenkou Alinčovou a kronikářkou Petrou Hilmarovou jsme se vydaly
zeptat oslavenkyně - kunratické rodačky na
recept dlouhověkosti.
Přivítala nás velmi vitální dáma plná životního elánu a optimismu. Na naši otázku, jak
se dožít tak vysokého věku ve výborné kondici, odpověděla: „Základ je dobrá mysl a boj
s nepohodou.“ Dozvěděli jsme se, že nikdy
nestonala, ve škole neměla jedinou absenci.

Dosud ještě peče, luští křížovky a zašívá bez brýlí.
Naše nejstarší obyvatelka je dcerou
řídícího učitele někdejší obecní školy
v Kunraticích Františka Tichého. Svěřila se nám, že od malička věděla, že
nechce být ničím jiným než učitelkou.
Po studiu začala učit v Krči a po mateřské dovolené v roce 1953 nastoupila
do kunratické školy, kde učila několik
generací kunratických dětí, až do svého odchodu do důchodu. Řekla nám, že
i její první manžel, za kterého se provdala ve svých 23 letech v kunratickém kostele, byl učitelem. Vzpomněla rovněž na učitele
Kracíka, svoji kamarádku paní učitelku Knopfovou, se kterou se stále navštěvují, učitelku
Stuchlíkovou, Grafneterovou, Procházkovou
a ředitele Smolíka.
Jako kunratickou učitelku si ji pamatuje jistě mnoho jejích bývalých žáků především pod
jménem Kůstová.
Přejme všichni paní Skramovské stále dobrou mysl, spoustu svěžesti a hodně zdraví.
Jitka Voříšková, tajemnice

Vítání miminek trhá rekordy
V Kunraticích se rodí rekordní počet dětí. A tak
jsme museli navýšit i počet jednotlivých akcí jako
je „Vítání miminek“. Letos
jsme se s novorozenci a jejich rodinami sešli pětkrát.
A tak jsme slavnostně na
radnici přivítali celkem 87
nových občánků. Slavnostní
ráz akce navozuje i kulturní program a drobné dárky.
Chtěla bych poděkovat pěveckému sboru
základní školy Větrník, který letos vystoupil

na všech vítáních a krásným
zpěvem navodil sváteční atmosféru.
Dík rovněž patří majitelům Dětského domu Kunratice, kunratickým občanům
manželům Raiserovým za
drobné dárky pro miminka
a v neposlední řadě společnosti Magic-Castle z areálu
Kunratického zámku za volné vstupenky na ukázkovou
hodinu plavání maminek s miminky.
Lenka Alinčová (lal)

Nové turistické trasy slouží pěším
i cyklistům
Jak jsem již psala v předminulém zpravodaji, v červenci naše radnice uzavřela smlouvu
o dílo s Klubem českých turistů.
Předmětem smlouvy byla oprava stávajících žlutých turistických značek a prodloužení této turistické trasy od hráze Dolnomlýnského rybníka až k cyklostezce do
Vestce za Kunratickou spojkou.
Také byla vyznačena nová zelená trasa
od hráze Dolnomlýnského rybníka vzhůru podél Kunratického potoka až k zámeckému parku, kde navázala na žlutou
trasu. Vše bylo již řádně vyznačeno dle

dohodnutého termínu do konce listopadu
a orientace bude snazší. Kunratická radnice zaplatila za tuto práci 12 800 korun.
lal
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Z radnice a zastupitelstva

Aktuálně

Konečně proběhla
oprava Kunratické spojky
Kunratické radnici se
podařilo přimět Technickou správu komunikací (TSK) k opravě
Kunratické spojky. Letos se povedlo získat
na tuto akci celkem 26
milionů korun, a tak
se s opravami mohlo
ihned začít.
Bohužel, než přišly
peníze, bez nichž nelze vybírat zhotovitele,
skončilo léto jako ideální doba pro rekonstrukci. Jsme si vědomi
toho, že po dobu opravy
a lokální uzavírky byli nepřiměřeně zatíženi
dopravou a hlukem obyvatelé bydlící na objízdné trase.
Ale jsme přesvědčeni, že zlepšený komfort
jízdy po opravené Kunratické spojce sníží
dopravu v centru Kunratic.

V současné době jednáme s TSK o vybudování přístupové cesty k autobusové zastávce
Na Proutcích, kde byl při opravě odstraněn
asfaltový povrch podél krajnice a následně
byl vyplněn asfaltovou drtí, po které se chodí velmi obtížně.
Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy)

Nová zelená úsporám
Zajímají vás úspory energie a chcete dotaci
na investice do vašeho bydlení?
Pokud ano, zvu vás na seminář, kde se vše
o programu dozvíte. Kunratická radnice ve
spolupráci s odborníky ze Státního fondu
životního prostředí ČR pro vás připravila na
středu 6. ledna 2016 od 17 hodin seminář
v zasedací síni radnice, na kterém bude celý
program Nová zelená úsporám podrobně vysvětlen.
Dozvíte se, jestli dotace na zateplení obvodových stěn, střech, podlah, výměny neeko-

logických kotlů, dveří, oken, výměny elektrického vytápění za systémy s tepelným
čerpadlem, není vhodná právě pro váš dům.
Příjem žádostí už začal a občané se mohou
seznámit s podrobnostmi programu.
Odborníci ze Státního fondu životního
prostředí vám kromě obecných informací poskytnou také individuální konzultace
a poradenství.
Zájemci se mohou dostavit bez předchozího přihlašování, seminář je bezplatný
ivhy

Pozor na povinné
značení budov
Chtěli bychom upozornit vlastníky kunratických nemovitostí, že v § 14 odst. 6 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
je stanovena povinnost vlastníka budovy
na svůj náklad označit budovu čísly přidělenými Hlavním městem Prahou, tj. číslem
popisným a orientačním. Správné označení
budovy je velmi důležité jak pro činnost záchranných složek (policie, hasiči, záchranná služba) a poštovních doručovatelů, tak
i pro kvalitní roznášku volebních hlasovacích lístků. Vzhledem k tomu, že označení budov bude v průběhu prvního pololetí
roku 2016 pracovníky MČ Praha-Kunratice
kontrolováno, doporučujeme vlastníkům
budov, aby případné nedostatky neprodleně
odstranili, neboť dle § 29 odst. 8 cit. zákona
o hl.m.Praze, může uložit městská část osobě, která tuto povinnost nedodrží, pokutu až
do výše 10.000,- Kč a to i opakovaně.
Jana Plačková

Vánoční stromky
do popelnic nepatří
Pražské služby se tradičně postarají i o volně
odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem. Stromky budou odváženy při pravidelných svozech od
25. prosince 2015.
Žádáme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle popelnic, aby se nesnižovala kapacita objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční
stromky nepatří na stanoviště separovaného
odpadu ani na stanoviště nádob směsného
komunálního odpadu umístěných v domech,
popřípadě vnitroblocích, kde se vynášejí popelnice přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před dům, na
místo přistavení nádob k výsypu.
Iva Mezteková

8. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 4. 11. 2015

Schvaluje
ověřovací studii možností regulace prostoru, návrh vodní nádrže „Královský rybník“ KUNRATICE-JIH.
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Důvodová zpráva:
MČ Praha-Kunratice mnoho let usilovala
o to, aby Odbor územního plánu, popř.
Útvar rozvoje hl.m. Prahy nechaly zpracovat studii možností regulace prostoru
v jižní části Kunratic. Bohužel MČ Praha
-Kunratice nebyla vyslyšena.
Proto se MČ rozhodla nechat si zpracovat
vlastní studii a to od UNITED ARCHITECT
STUDIO a VYSOKÉ ŠKOLY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE.
Vzhledem k tomu, že měřením průtoků
vod a sledováním vodních toků v MČ Praha
-Kunratice a přilehlých MČ a obcích bylo
zjištěno, že byly pozměněny odtokové poměry Vesteckého potoka, byl závěr studie
postoupen hl. m. Praze s žádostí, aby HMP

vešlo do jednání se Středočeským krajem
a vyřešilo vzniklou nebezpečnou situaci pro případ povodní. Bohužel ze strany
HMP nepřišla žádná reakce. Zjištěná fakta
nakonec potvrdila i povodeň v r. 2013, kdy
Olšanský rybník přetekl do okolních polí.
Studie rovněž řeší vedení budoucího obchvatu Kunratic v jeho jižní části.
V současné době Institut plánování
a rozvoje vyzval MČ Praha-Kunratice
(stejně jako všechny MČ), aby mu poskytla všechny doposud zpracované studie
a podklady pro možné zapracování do připravovaného Metropolitního plánu. Doufejme, že se někdo problematickou situací
kunratických vod začne konečně vážně
zabývat.

Advent začal opět před
radnicí
Druhý ročník slavnostního Adventu před radnicí se tentokrát
konal v předvečer první adventní neděle, 28. listopadu 2015.
Začátek odpoledního programu
patřil slavnostnímu otevření
nové pouliční knihovny, vystoupení dětí z pěveckého souboru
Větrník z místní základní školy
a dětí z umělecké školy na Jižním
městě. Pouliční knihovna (víc
o ní v článku níže) byla zapůjčena
kunratickým občanům, a všichni
věříme, že si najde své čtenářské
fandy. Hned při slavnostním otevření se v ní
objevily první knihy, které byly k dispozici
čtenářům. Nebeský pošťák vybral od dětí dopisy s obrázky a přáními pod stromeček. Hlavním vrcholem slavnosti bylo ale rozsvícení
stromu, který je tradičně krásně nazdoben
a svými světly rozzářil celý prostor před radnicí. Na vánočním trhu se nabízely klasické

vánoční dekorace, keramika a samozřejmě
svařené víno. Pořadatelem bylo Rodinné
centrum U motýlků. Děkujeme všem, kteří
se na akci podíleli a pomohli nám vytvořit
společnou předvánoční atmosféru. Dík patří
i kunratickým občanům, kteří se na rozsvěcení vánočního stromu přišli podívat.
Iva Pirníková

Nadměrná doprava v Kunraticích
Dlouhodobě jsme zneklidněni dopravní situací v ulici K Verneráku, kde nadměrná doprava zatěžuje hlukem a exhalacemi obyvatele žijící v této části Kunratic. Proto jsme si
na jaře nechali změřit autorizovanou firmou
hladinu hluku ve dne i v průběhu noci. Byli
jsme sami překvapeni, že výsledky měření
odpovídají hygienickým normám. Poskytli
jsme je Hygienické stanici hlavního města
Prahy, která na podzim provedla vlastní měření hluku. Závěry měření se potvrdily, což
ale neznamená, že „hážeme flintu do žita“

a že nás přestala ulice K Verneráku zajímat.
Nejen intenzivní doprava v této lokalitě, ale
i provoz ve Vídeňské ulici nás velmi trápí.
V současné době se vedení kunratické radnice schází společně se starosty tohoto regionu od Uhříněvsi až po Libuš a přilehlými
středočeskými obcemi. A snaží se společně
s Magistrátem hlavního města Prahy a vedením Středočeského kraje zajistit zpracování
ucelené koncepce dopravy v tomto regionu.
ivhy

Nová pouliční knihovna už slouží
Před několika týdny nás
oslovila místní firma Revyko spol. s.r.o. s nabídkou společného projektu.
Firma bezúplatně zapůjčí
naší městské části pouliční
knihovnu a městská část ji
instaluje na frekventovanou veřejnou plochu. Současně zajistí její provoz.
Smlouvu jsme podepsali,
a tak slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu předcházelo slavnostní
odkrytí pouliční knihovny. Knihovna má rozměr základny 75 x 75 centimetrů a na výšku
čítá 2 metry. Boky jsou vyrobeny z nerezového materiálu a přední i zadní stěna jsou jako
prosklená dvířka. Je umístěná na chodníku
podél ulice K Libuši před radnicí proti pítku.
Otevřená je 7 dní v týdnu po dobu 24 hodin.
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Hned po odhalení ji
kunratičtí, převážně děti
zaplnili knihami.
Knihovna je určena všem
bez rozdílu věku. Lidé do
ní můžou nosit tituly průběžně.
V případě, že knihovna
bude plná, mohou ti, co
knihy přinesou, nechat dar
v sekretariátu kunratické
radnice u paní Kubátové.
Tady budou knížky ukládány, tříděny a vyměňovány. Všichni zájemci si mohou knihy
zcela volně půjčovat domů.
Evidence výpůjček se nevede. Tento projekt již úspěšně funguje na území městských
částí Prahy 3 a 6. Doufáme, že i u nás se setká
s příznivým ohlasem.
lal

OC Kunratice již
otevřeno
Kunratice se konečně dočkaly svého nákupního centra. Nové obchodní centrum tzv.
OC Kunratice otevřelo své brány veřejnosti 3. prosince. Ne všechny obchody zahájily
prodej hned první den. Např. lékárna ještě
musí počkat na souhlas hygieny, ale je to
pouze otázka krátkého času.
Co vše se zde nachází? Je to diskontní
prodejna potravin PENNY, masna Zeman,
drogerie DM, tabák, optika, hračky, ZOO
koutek, vinotéka a lékárna Max. Tyto služby
určitě zlepší možnosti nákupů pro kunratické obyvatele, a to především pro ty, kteří
nepoužívají k nákupům automobil.

Obchodní centrum má pro Kunratice i další
velký význam. Leží na pozemcích svěřených
do správy kunratické radnice a příjem z jejich pronájmu tvoří významnou příjmovou
část našeho rozpočtu.
lal

Krátce
Ing. Zdeněk Zeman
oslavil 90. narozeniny
Začátkem prosince oslavil své
90. narozeniny Ing. Zdeněk Zeman,
spoluzakladatel Kunratického
zpravodaje, předseda Klubu seniorů
v Kunraticích a bývalý kronikář.
Přejeme mu mnoho zdraví do dalších let.

Zájezdy pro seniory
Potřebovali bychom potvrdit,
zda o takovou službu máte zájem.
Proto bychom Vás chtěli poprosit,
abyste buď telefonicky nebo
e-mailem potvrdili Váš zájem
u sekretářky radnice paní Kubátové
na tel.: 244 102 214, e-mail:
kubatova@praha-kunratice.cz.
Máme představu, že bychom první
zájezd do Kutné Hory uspořádali na
jaře příštího roku. Podrobné podmínky v případě Vašeho zájmu zveřejníme v příštím čísle zpravodaje.

Zdravotní středisko
Nová posila ordinace gynekologie
MUDr. Marcela Stádníková bude
ordinovat od 1. 1. 2016 pravidelně
každé úterý, středu a čtvrtek.
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Téma

Rozhovor

Vánoční osvětlení
dává městům šarm

Viktor Preiss

Během adventu ulice měst zkrásní. Začínají zářit vánoční světelnou výzdobou. Radnice zdobí
náměstí, kašny, sloupy osvětlení, stromy v parcích i budovy svých úřadů. Firmy pak rozsvěcují svoje
sídla a lidé své štíty domů, stromy na zahrádkách a balkóny nebo lodžie panelákových bytů.

Od žárovek k LED diodám
I v minulosti se na sloupech veřejného
osvětlení objevovaly světelné sněhové vločky, svíčky a jiné symboly Vánoc tvořené
žárovkami.
Skromnější výzdoba nebyla jen z ideologických důvodů, kdy se potlačoval křesťanský význam Vánoc, ale roli sehrála i snaha
o úsporu elektrické energie.
Od té doby se ale hodně změnilo. Zatímco
před víc jak dvaceti lety se pro osvětlení vánočních dekorů používaly výhradně žárovky. Dnes jsou téměř všude nahrazeny úspornými světly, zejména LED diodami.
Důvod je jednoznačný, zásadní prodloužení životnosti a úspora energie. Ale i LED
světla mají svá úskalí. Vychází z nich především bílé, tedy studené světlo.

Nejdřív ulice a náměstí,
potom obchodní centra

Staroměstské náměstí
- stopa vede do Kunratic

Obrovský rozmach výstavby obchodních center zejména v druhé polovině 90. let vytvořil
prostor pro nabídku firem, které se výrobou,
instalací a správou vánoční výzdoby živí.
Obchodní centra v rámci lovu zákazníků
atakují naše smysly ještě daleko dřív, než
začínáme myslet na vánoční nákupy.
Úroveň výzdoby šla za posledních deset
let nahoru strmým směrem. Žene ji vzhůru
obrovská konkurence a soutěživost obchodních řetězců.

Slavnostně rozsvícené Staroměstské náměstí v Praze a strom republiky zná asi
každý obyvatel Česka. Málokdo ale tuší, že
za kreativním návrhem, technickým řešením i samotnou instalací stojí firma S. O. S.
Dekorace, která sídlí v Kunraticích. Téměř
90% obchodních center v republice se může
chlubit výzdobou pocházející z Kunratic.
Známé jsou realizace v Praze Zličíně, Letňanech, Chodově, Edenu, ale také v Bratislavě,
Moskvě nebo Paříži.
Šéf společnosti Jakub Olbert, který začínal v devadesátých letech projektem výzdoby zličínské IKEA, vzpomíná na tuto dobu
s lehkým úsměvem.
„ Bylo to jako čiré šílenství. Jedna dodávka, pevná telefonní linka a skromné zázemí
kreativní dílny. Pak nakoupit žárovky, kabely a vánoční řetězy a šlo se na věc. Úspěch
se dostavil. Zakázka se povedla a první reference byla na světě.“
Doteď byly vánoční trhy na Staroměstském
náměstí pojímány vždy v duchu starých českých Vánoc. Ale ani tradice se nedá dělat pořád stejně. Je třeba inovovat výzdobu a světelné ztvárnění.
Proto třeba na Stromu republiky nechybí
moderní LED diodová světla ve tvaru kapek,
po kterých stéká světlo podobně jako voda
z tajících rampouchů.
„Pro letošní svátky máme připraveno něco
naprosto nového, přesto klasicky českého –
Ladovy Vánoce.“ říká šéf společnosti S. O. S.
dekorace Olbert.
U nás v Kunraticích máme každoročně jednu z nejhezčích světelných výzdob, sluší se
proto na závěr poděkovat společnosti S.O.S.
Dekorace, která ji poskytuje MČ zcela zdarma.
red

Barva světla působí
na naše smysly i zdraví
Hynek Medřický, prodejce světel a expert na
problematiku vlivu světla na lidské zdraví,
říká: „LED diody jsou skutečným fenoménem.“ On sám je ale propagátorem světla,
které má tóny laděné do teplých barev. Je
to především proto, že studené bílé světlo
s částí spektra modré barvy je vlastně pro
lidský organismus škodlivé.
A upřesňuje: „V tradičních zemích jako
jsou Velká Británie nebo Německo, kde fenomén Vánoc nepřerušil komunismus a odklon od klasických hodnot, je tradiční žluté světlo, světlo barvy ohně, vnímáno jako
něco neměnného.“ Ale trendem je prodloužení životnosti svítidla a úspora elektrické
energie. „Správně by se měla použít tzv. teple bílá barva. Ta se aspoň trochu blíží barvě
ohně, který lidstvo používá 1,9 milionu let“
dodává Medřický.
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Firmy vyrábějící dekorativní předměty, jako jsou girlandy, umělé jehličí a sníh,
stromky, řetězy, obří koule a kužely, Santa
Klausové a jejich sobi, prožívají období žní.
Pociťují velký zájem obchodníků o takové
výrobky.
Práce je to velmi inovativní a téměř výhradně manuální. Zaměstnávají totiž takové
profese jako truhláře, elektrikáře, klempíře,
lakýrníky, malíře, švadleny a krejčí. Jejich
výrobky totiž musí představovat život a příběh. A toho se docílí pouze skutečnými nebo
smyšlenými postavami.

Vyznává svůj
vztah ke Kunraticím
Bylo to na jaře roku 1978, kdy Viktor Preiss s manželkou zavítal při procházce do Kunratic. Tehdy, když
stoupali do kopce nad rybníkem Vernerák, a všude byly rozkvetlé pampelišky, nevěděli, že tady bude
jejich domov. Tehdy žádný provoz a paneláky na obzoru. Jen louky a pole. A pohled dolů na Kunratice.
Žijete v Kunraticích bezmála čtyřicet let,
což je dost dlouhá doba na to, cítit se tu
DOMA. Jak jste toto místo objevil a čím
Vám učarovalo?
To místo si našlo nás. Jeho genius loci.
I když naše začátky v Kunraticích nebyly
jednoduché, jsem rád, že jsme tu zakotvili.
Jediný záchytný bod byla rodina rozhlasového režiséra Jiřího Horčičky, který mě
do Kunratic přivedl. Ale o tom jsem se už
zmínil v úvodu knihy Kunratice v běhu
času, která vyšla v roce 2013.
Co Vám na Kunraticích přijde výjimečné
a obdivuhodné?
Jejich bohatá historie, strategická poloha
dávné obchodní stezky na jih, blízkost
přírody, atmosféra.
Určitě vnímáte fenomén rozrůstání města
daleko za okraj kdysi samostatné obce za
Prahou. Dnes se argument blízkosti centra
používá naopak jako lákadlo pro investory
a stavitele. Nevadí Vám, že samotu dávno
pohltila velká aglomerace?
Obec se za ten čas proměnila k nepoznání,
obzvlášť v posledním desetiletí. Kdysi zanedbaná a zpustlá místa rozkvetla, centrum
prošlo velkou proměnou a já mám konečně možnost všem, kdo se o to zasloužili,
na tomto místě poděkovat. Jiná věc jsou
projekty, jejichž důvod ani původ neznám,
schválené stavby, které se na první pohled
do charakteru obce nehodí, negativní dopady na životní prostředí vlivem zvýšené hustoty dopravy nejen kolem nákupních center
aj. Kunratice se tak díky problematické dopravní infrastruktuře a stále se zvyšujícímu
počtu obyvatel v satelitních obcích na jih
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od Prahy, staly rušnou křižovatkou. Taková
je skutečnost, takový je vývoj, líbit se nám
to nemusí, ale ovlivnit to asi nelze.
Na rohu ulice, ve které bydlíte, je malá
kaplička, spíš asi boží muka, kde jsou vždy
květiny a hoří svíčky. Dala by se přirovnat
ke svítícímu majáku. Mohla by jím být,
když se v noci vracíte z představení?
Ano, ten kříž je takový zářící majáček ve
tmě. Byl v minulosti mnohokrát poškozený
a díky péči malé skupiny věřících, získal
v posledních létech důstojné místo i vzhled,
kde se vždycky rád na chvíli zastavím.

Obec se v posledním
desetiletí proměnila
k nepoznání.
Les za humny, to je pro mnoho Pražanů
nesplnitelná představa. Bydlíte na okraji
největšího zalesněného území v Praze.
Chodíte tam na procházky, rozjímat
a odpočívat?
Kunratický les je výjimečná a unikátní přírodní rezervace. Ale jako k takové se k ní,
bohužel, nechováme. Když vidím ledabyle
odhozené odpadky kolem cesty, plastové
lahve, plechovky od piva a limonád, ojeté
pneumatiky v lesním porostu, nedávno
dokonce torzo stavební míchačky mezi
stromy, dělá se mi špatně a zmocní se mě
bezmocný vztek. Příroda je jedna z nejdůležitějších hodnot, které bychom měli
zachovat, sloužit jí a starat se o ni, aby po
nás vůbec něco zůstalo.

Kunratice žijí po celý rok bohatým
společenským a kulturním životem.
Významnou akcí závěru roku je Advent
před radnicí s rozsvěcením vánočního
stromu nebo Štědrý den s odpoledními
zpěvy a půlnoční bohoslužbou v kostele.
Jsou pro Vás příležitostí se zastavit
v pracovním tempu a třeba meditovat?
Mám rád místní barokní kostelík, jeho okolí
i atmosféru, na které má zásluhu nemalý
počet věřících okolo pátera Benedikta
Hudemy, kterého si velmi vážím. Rádi
bychom se ženou letos navštívili půlnoční
bohoslužbu a koncert, na kterém v minulých letech zahrála i cimbálová kapela
bratra mé snachy. Osvěžila ji moravskými
lidovými písněmi a propojila tak, alespoň
na chvíli, všechny přítomné.
Obyvatelé Kunratic Vás mohli potkávat
ve školce, teď ve škole. Jste hrdým
dědečkem? Nebo na pouštění draků
a bruslení na rybníku s vnoučaty
nezbývá čas?
Ano, jsem rád dědečkem a snažím se,
aby si mě potomci jako dobrého dědu
zapamatovali. Jsem totiž na tuto roli sám
a vnoučat je čtyřikrát víc.
Baví mě si s nimi kreslit, vymýšlet nebetyčné hlouposti a nesmysly, jsem rád, když je
dokážu rozesmát, pustit jejich fantazii „na
špacír“, zkrátka být tím, jakým si mě přejí,
abych byl. Jsou tu doma, cítí se tu tak, mají
tu své kamarády a známé, chodí do krásné
školy a školky, vyrůstají v krásném prostředí a já jim to ze srdce přeju. Jako všem,
co si to uvědomují a dokáží si toho
náležitě vážit.
red
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Bezpečnost a životní prostředí

Rychlý zásah strážníků
městské policie

V listopadu došlo k vážnému incidentu
v městské hromadné dopravě. Do autobusu
linky číslo 193 nastoupila trojice mužů se
psem, který neměl košík a nebyl ani na vodítku. Řidič proto muže upozornil, že takto se
pes v MHD převážet nesmí a musí jej tedy vy-

loučit z přepravy. Muž se psem
a s kamarády na zastávce Kunratická škola sice vystoupili, ale
řidič si vyslechl dávku sprostých
slov. Skupinka se ale nevzdala,
a jakmile řidič nastoupil opět
do kabiny, začali muži blokovat
dveře. Cestující, který se řidiče
autobusu zastal a vyzval skupinku k odblokování dveří autobusu, byl brutálně napaden pěstmi
do obličeje a kopy do celého těla.
Agresoři z místa napadení utekli a přivolané hlídky Policie ČR
a strážníků Městské policie Praha-Kunratice po nich začaly
okamžitě pátrat. Díky místním
znalostem a podrobnému popisu pachatelů hlídky zanedlouho slavily
úspěch. Útočníci byli zadrženi asi půl kilometru od zastávky. Napadený cestující byl
mezitím převezen záchranáři do nemocnice.
Za rychlý zásah patří strážníkům náš dík.
ivhy

Nelegální parkoviště u restaurace
U Krále Václava IV. stále v řešení
Už delší dobu trápí obyvatele přilehlého
okolí nepovolená stavba zpevněné plochy
v blízkosti restaurace U Krále Václava IV.
V této záležitosti
je již vedeno Odborem stavebním
P4 správní řízení
ve věci odstranění nepovolené
stavby. Zúčastnil
jsem se několika
místních
šetření
a
kontrolních
prohlídek.
Toto
správní
řízení
o odstranění stavby vyústilo v roce
2013 rozhodnutím
o odstranění nepovolené stavby, proti
kterému se minulý
nájemce
odvolal
k Magistrátu hl.
m. Prahy. Odvolání Magistrát HMP
zamítl jako opožděné. Rozhodnutí
o odstranění stavby nabylo právní moci v polovině letošního
července, kdy došlo k zahájení odstraňování
nepovolené stavby. Překvapením bylo, že firma, která nelegální navážky odstraňovala,
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v polovině prací činnost přerušila a opětovně navezla na pozemek několik tun zeminy
a odpadu. Proto jsme požadovali další kontrolní šetření. Při poslední prohlídce, na
které jsem byl osobně se zástupcem
státního
dozoru,
Odboru stavebního
Prahy 4 a Odboru
životního prostředí Prahy 4, dále
zástupcem
České
inspekce životního
prostředí, majitelem
a nájemcem pozemku, zástupce České
inspekce životního
prostředí
vyslovil podezření, že
u této stavby nelze
vyloučit ohrožení
ochranného pásma
chráněného
území
Kunratického
potoka.
Následně
prohlásil současný
nájemce pozemku,
že zajistí odvezení veškerého závadného odpadu. I nadále budeme celou kauzu sledovat
a budeme Vás o výsledku šetření informovat.
         ivhy

Kultura a volný čas

Inovativní
oprava hasičské
zbrojnice
V podzimních měsících se opravovala stará
část budovy hasičské zbrojnice v Bořetínské
ulici. Oprava spočívala v odstranění vlhkosti základového zdiva ve staré garáži. Použili
jsme poprvé metodu kombinace podříznutí
stěny, nanesení sanační omítky a položení
venkovní izolační fólie. V případě, že se tato
metoda osvědčí, použijeme ji v příštích letech
i k odstranění vlhkosti zbylých částí budovy
hasičské zbrojnice, objektu knihovny a spolků a v bývalé pastoušce ve Velenické ulici
č.p. 147. Jedná se o objekt, kde do června letošního roku ordinoval MUDr. Macharáček.
Tyto budovy pocházejí z období, kdy si naši
předci nedělali příliš starostí s izolací budov.
Například hasičská zbrojnice byla slavnostně
otevřena již v roce 1923.
lal

Městská policie
Pozor na falešné
popeláře
V případě, že se u Vašeho domu objeví
tzv. „popeláři“, kteří budou po Vás chtít
pod různými záminkami peníze za celoroční bezvadné služby odvozu odpadu,
volejte ihned linku 156 nebo 158. Podle
vyjádření vedení společnosti Pražské
služby a.s. mají zaměstnanci podobné
aktivity striktně zakázány a porušení
tohoto zákazu je tvrdě postihováno.
Nejedná se tedy o zaměstnance akciové
společnosti Pražské služby, ale jde o lidi,
kteří si tímto nezákonným způsobem
snadno vydělávají velké částky peněz.

Lidé bez domova
hledají přístřeší
Zima láká lidi bez domova vyhledat si
nějaký teplý nocleh, a tak hrozí zvýšená možnost vloupání do chat, chatek,
popřípadě sklepů a chodeb v domech.
Městská policie bude provádět pravidelné
prohlídky v Kunraticích a u vytipovaných
lokalit bude zvýšená kontrola mobilní
hlídkou. V případě zjištění vloupání do
objektů volejte linku 158 anebo 156.

Svatomartinská jízda
Kunraticemi
Na svátek svatého Martina, 11. listopadu,
uspořádalo RC U motýlků druhý ročník Svatomartinské jízdy.
Sešli jsme se na parkovišti před poštou
a vyrazili s rozsvícenými lampiony v průvodu za bílým koněm a svatým Martinem
v sedle. Počasí bylo velmi příjemné, bylo
teplo a na sníh to ani trochu nevypadalo.
To však dětem nevadilo, těšily se hlavně na
rozzářené lampiony. Celý průvod se vydal
Kunraticemi až do areálu restaurace Šeberák. Přesunuli jsme se na zadní pláž, kde nám
tři dívky ze ZŠ Kunratice pod vedením Olgy
Králové přednesly pásmo věnované svatomartinské tradici. Děkujeme! Pak už byl čas
na svatomartinské dělení, ochutnání báječných svatomartinských rohlíčků a svařeného
vína. Poděkování patří restauraci Šeberák za

Ve Středisku volného času při ZŠ Kunratice
organizujeme 4krát do roka otevřené akce,
na které zveme rodiče žáků se svými dětmi,
ale i veřejnost. Využíváme školní prostory,
jako je keramická dílna, učebna výtvarné
výchovy, cvičná kuchyňka i divadelní sál, ale
i rozlehlá ústřední chodba, zvaná „krček“.
A právě zde se první adventní neděli sešly
děti se svými maminkami, aby si vlastnoručně vyrobily originální vánoční dekorace
a tradiční adventní věnce. Atmosféra byla
ryze vánoční a většina účastníků se svěřila
s tím, že touto akcí pro ně nastal pravý adventní čas.
Přejeme všem krásné a šťastné Vánoce
a těšíme se v novém roce na setkání na některé z chystaných akcí.
Alena Fáčková a Renata Linhová  

Dětem ze Sokola zima nevadí
Nechce se ani věřit, že už je to skoro dva
měsíce od 13. října, kdy proběhla akce „Běh
parkem“. Letos se zkrátka všechno povedlo.
Ač bylo velmi chladno, naše zdatné sokolské děti počasí neodradilo. Všechny hravě
zvládly disciplíny v parku a poté s lampiónky odešly na zahradu Sokola. Závěrečný
zlatý hřeb se také vydařil. Dětem nadšením
svítily oči a přitom si pochutnávaly na pečených buřtíkách z řeznictví pana Dolejše.
Tímto děkujeme za občerstvení panu Dolejšovi a za dřevo na oheň panu Svocákovi
z truhlářství TKM. Celé akce se zúčastnilo
víc než 160 lidí.
Příroda už se pomalu ukládá ke spánku, ale
v Sokole se rozhodně nespí - vře to tady přípravami na Mikulášskou besídku. Cvičitelky

dětských oddílů s dětmi nacvičují krátká
vystoupení, kde děti předvedou, co všechno
už se od září naučily. Těšíme se na vystoupení oddílu gymnastiky a také na vystoupení našich hostů - taneční skupiny A.D.A.
pod vedením paní Jany Večerkové. Na konci
svátečního odpoledne tradičně v doprovodu čertů a andělů přivítáme Mikuláše, který
naše šikovné děti možná něčím obdaruje.
Ale jestli se tak stane, to nevíme… To je tajemství, které zná jenom Mikuláš.
Přejeme všem krásné a klidné vánoční
svátky a šťastný nový rok. Doufáme, že se
zase všichni ve zdraví v roce 2016 setkáme
v našem kunratickém Sokole.
TJ Sokol Kunratice

MŠ Zeměkoule na svatomartinské
návštěvě u seniorů

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

Nonstop služba - operační středisko
městské policie v ul. Táborská:
222 025 288 nebo 156

ochotné poskytnutí areálu a za skvělou spolupráci. Dík také strážníkům Městské policie
Praha-Kunratice, kteří vždy velmi ochotně
zajišťovali hladký průběh pochodu a bezpečnost dětí i dospělých. Účast čtyř stovek lidí
nás všechny velmi těší – snad se jim akce líbila tak jako nám.
Iva Pirníková

Děti si vyrobily
adventní věnce

Už Martin na bílém koni už zase přijíždí k nám, vesele podkůvky zvoní, přijíždí
k nám bílý pán.
Svatý Martin s sebou sice zatím sníh nepřinesl, ale legenda o něm nám opět připomněla, že bychom neměli myslet jen na
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sebe, ale i na ostatní. Děti se svými učiteli
z MŠ Zeměkoule proto navštívily sousední
domov pro seniory.
Kromě malých dárečků s sebou děti vzaly své oblíbené skládačky, knížky a omalovánky, na něž přišla řada hned poté, co se
všichni vzájemně představili a zazpívali si.
Během chvíle bylo ve společenské místnosti
rušno. Někteří senioři s dětmi malovali a vybarvovali, jiní četli pohádku, skládali puzzle
nebo si prostě jen povídali.
Kabátků a bundiček jsme se jako svatý
Martin nevzdali, ale i tak měli senioři z dětmi vyrobených záložek do knížky radost.
Návštěva se vydařila a my jsme si řekli, že
se zase navštívíme a nebudeme ani čekat na
svatého Martina.
Michaela Metelková, MŠ Zeměkoule

Vánoční
zamyšlení
Milí kunratičtí obyvatelé,
chtěl bych Vás všechny pozdravit na prahu vánoční doby. Vánoce jsou určitě jedny
z nejkrásnějších křesťanských svátků. Kdo
by se netěšil na stromeček, dárky, zátiší
u betléma?
A přece bych si dovolil tvrdit, že pro řadu
lidí jsou Vánoce náročné. Možná proto, že
kolorit dětství je už dávno pryč a zbyly jen
vzpomínky. Anebo proto, že jsou tito lidé
sami. Anebo zkrátka a dobře proto, že Vánoce neumí pořádně uchopit.
O co vlastně o Vánocích jde? Nadělujeme
si dárky. Asi nás napadne, že to není jen
proto, že bychom někomu chtěli vyjádřit
náklonnost – to bychom si stejně dávali dárky i kdykoliv jindy. Lidé si začali dávat dárky
možná proto, aby pokračovali v tom, co sami
zakusili – od svých blízkých, ale především
od Boha. Je to totiž Bůh sám, který nás obdarovává a to tak, že v osobě Ježíše přichází,
aby nám byl blízko.
Chtěl bych nám všem popřát, abychom
tento nejkrásnější dar stále více toužili objevovat a mohli o to více obdarovávat druhé.
S přáním požehnané doby vánoční
P. Vojtěch Smolka,
farní vikář farnosti Praha-Kunratice
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Školství

Sport a spolky

Základní škola slaví
80. výročí svého založení

Před osmdesáti lety zasedli první studenti
do lavic Masarykovy měšťanské školy, učitelé přistoupili k tabuli a společně napsali první stránky historie nové školy v Kunraticích.
Letošní školní rok budou průběžně provázet
akce, které nám toto výročí připomenou.
Rádi bychom Vás, bývalé žáky, zapojili do
příprav a výročí náležitě oslavili.
Podělte se s námi o vzpomínky na školní
roky prožité v kunratické škole. Inspirací

Vám může být letáček s dotazníkem, který Vám předají
žáci ZŠ Kunratice. Obracíme
se v něm na Vás s prosbou
o spolupráci a budeme rádi,
když se nám od Vás anketa co
nejdříve vrátí. Od koho jiného
by žáci měli slyšet o tom, jak
to za Vašich školních let chodívalo, když ne od těch nejzkušenějších?
Naším cílem je vytvořit archiv vzpomínek. Můžeme Vás
se žáky navštívit a pomocí
reportáže Vaše vzpomínky
zaznamenat a jejich očima
zpracovat?
Bylo by Vám milejší posedět
s žáky a u čaje si vyprávět? Nebo nám můžete zapůjčit pár psaných slov, starý sešit, fotografii nebo záznam Vaší první „výborné“?
Budeme vděčni za každou formu sdílení historie kunratické školy, proto tedy neváhejte
vyplnit dotazník nebo se s nápadem zastavte přímo ve škole.
Předem děkujeme za Váš čas a vstřícnost
vrátit se do školních let.
ZŠ Kunratice

Organizace Festivalu pedagogické
inspirace 2015 byla úspěšná
Ve dnech 6. a 7. listopadu se v ZŠ Kunratice
již deset, bylo v tento den vyhlášeno ředitelské volno. Festival navštívila i řada čestných
konal 2. ročník Festivalu pedagogické inspirace projektu „Pomáháme školám k úspěhostů - vedení kunratické radnice, odborníchu“, který byl oslavou inspirativních příci, pedagogové a také náměstek ministryně
kladů dobré učitelské práce.
školství pro vzdělávání, Jaroslav Fidrmunc.
Projekt „PoZ naší kunraticmáháme škoké školy si dílny
lám k úspěchu“
pro své kolegy
je podporován
připravilo 16 pedagogů. Do přínadací
THE
pravy
festivalu
KELLNER FAMILY
FOUNa jeho zajištěDATION, což je
ní se zapojilo
i 15 provozních
rodinná nadace
zaměstnanců
manželů Renáty a Petra Kela pracovnic škollnerových.
ní jídelny a 8
V rámci fesstudentů z Pedativalu se uskugogické a Přírotečnilo 90 dílen,
dovědecké fakulJan Branč 2015 © Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.
ty UK.
které navštívilo
Výbornými reprezentanty a pomocníky
přes 500 pedagogů z padesátky převážně základních škol. Dílny vedli učitelé z projektobyla i skupina žáků ZŠ Kunratice.
vých škol a lektoři, s cílem předat kolegům
Ze zpětných vazeb účastníků bylo zřejmé,
své zkušenosti a dovednosti. Součástí festiže organizace Festivalu pedagogické inspiravalu byl pro účastníky připraven doprovodný
ce byla úspěšná.
program.
Vít Beran a Gabriela Nováková
Na všech projektových školách, kterých je
ZŠ Kunratice
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Zápis do
prvních tříd ZŠ
Vážení rodiče, zveme Vás a budoucí prvňáčky na zápis do prvních tříd ZŠ Kunratice.
Zápis se uskuteční ve středu 20. a ve čtvrtek 21. ledna 2016.
Registrace zájemců s trvalým bydlištěm
v Kunraticích bude probíhat od 1. do
22. prosince 2015.
Dny otevřených dveří pak proběhnou
20. a 21. ledna 2016.
Chceme, aby se děti při zápisu cítily dobře. Proto budeme tento rok opět registrovat
zájemce s trvalým bydlištěm v Kunraticích
od 1. do 22. prosince v kanceláři školy. Zaregistrované děti budou zvány k zápisu na
konkrétní čas. Při registraci doloží zákonní
zástupci trvalý pobyt a rodné číslo budoucího prvňáčka.
Pokud někdo z budoucích prvňáčků v tomto termínu nemůže přijít, nechť kontaktuje
zástupkyni ředitele školy MgA. Bc. Olgu Královou. Na 27. ledna 2016 je vypsán termín
pro dodatečný zápis do prvních tříd. Tento
termín je výhradně pro děti s trvalým pobytem v Kunraticích, které se v termínu
pravidelného zápisu nemohly ze závažných
důvodů dostavit.
ZŠ Kunratice

Slavila také
mateřská škola
19. listopad 2015 - den, kdy naše školka slavila 35 let od svého otevření. Bylo to 29. srpna 1980.
Přítomni byli zaměstnanci naší školky
a pozváni byli i ti, kteří zde dříve v různých
funkcích pracovali.
Zahajovací slovo měla paní starostka Lenka Alinčová, která všem, hlavně paní ředitelce, poděkovala za úspěšný chod školky.
Dále pohovořila paní ředitelka Milada Filipová. Ve svém příspěvku zavzpomínala na
období několika let zpátky, na modernizaci,
rozvoj a růst školky.
Po oficiálních, přesto neformálních projevech byla volná zábava, kterou zpestřilo malé občerstvení a hudební vystoupení
pana Maštalířů.
Hana Pellechová

Jarní prázdniny na
sjezdovkách v Itálii
Prožijte s námi 5 dní lyžování v Itálii v oblasti Monte Bondone od 28. února do 5. března
2016. Opět počítáme s padesátkou lyžařů.
Mohou jet jak děti a mládež samostatně, tak
s rodiči. Na své si přijdou i další dospěláci.
O všechny děti do jejich plnoletosti se postaráme. I dospělí budou mít svůj program. Přihláška je ke stažení na www.zskunratice.cz.
Informace: vit.beran@zskunratice.cz nebo
tel. 724 370 813.

82. ročník Velké kunratické
se opět vydařil
Letošního 82. ročníku
běžeckého závodu Velká
kunratická se zúčastnilo
4 250 běžců všech věkových kategorií - od 3 letých dětí až po atletické
veterány.
Po dětských tratích se
díky hezkému počasí
proběhl rekordní počet
1 456 dětí. Tento tradiční závod se dlouhá
léta těší velké oblibě,
a to nejen u kunratických občanů. Nároky
na bezpečnost, ochranu životního prostředí
a organizaci dopravy každým rokem stoupají. Ve spolupráci s městskou policií
a s pomocí téměř 60 dobrovolníků se letošní
ročník Velké kunratické, pod záštitou starostky L. Alinčové, podařilo zvládnout. Pořádající oddíl Spartak Praha 4 si dává velmi

záležet na dodržování pravidel, která jsou
dána Odborem životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
Ihned po ukončení závodu nezůstávají v lese žádné stopy po akci.
A také řidiči tentokrát, až na opravdové
výjimky, respektovali
vyznačená místa zákazu parkování.
Děkuji všem, kteří
pomáhali a spolupracovali při organizaci
akce, a všem závodníkům přeji pohodový
závod v příštím ročníku.
Na snímku kunratický „veterán“ Michal
Bauer, který ve svých 52 letech startoval na
Velké kunratické již potřicáté.        
Ivhy

Nová florbalová sezóna
očima předsedy oddílu
V září, na začátku letošní sezóny,
jsme představili nové logo oddílu.
Jde nejen o novou grafiku, ale také
impuls začít jinak.
Florbalový oddíl Start98 je parta především mladých lidí, kteří se
baví tímto relativně novým a rychle
se rozvíjejícím sportem.
Nyní v číslech: 18 aktivních
družstev – od 5 letých po dospělé, 24 trenérů s licencí, 215 členů
– 65 dospělých a 150 dětí, 163
ligových turnajů odehraných za
sezónu 2015/2016, 483 zápasů,
920 tréninkových jednotek = 1120
tréninkových hodin.
Nejde jen o zábavu, ale o plnohodnotnou sportovní přípravu, kterou
vede tým trenérů v čele s šéftrenérem
Matějem Marvánkem.
Kromě běžných ligových turnajů pravidelně vyjíždíme za sportem na letní soustředění do Chotovin u Tábora a zimní soustředění do Rokytnice v Orlických horách.
Kombinujeme pobyt na čerstvém vzduchu
s tréninky ve sportovní hale. Nedílnou součástí činnosti jsou výjezdy na neligové turnaje s pobytem mimo náš region. Na jaře 2016
odehrajeme turnaj NISA OPEN 2016 v Liberci
a OSTRAVA CUP 2016 v Ostravě.
1. ledna 2016 odjíždí naši mladí reprezentanti
ve věku 10 až 14 let na jeden z největších a nejprestižnějších turnajů do Göteborgu GOTHIA

Kunratický zpravodaj 6/2015

Fotbalisté
měli valnou
hromadu
V sobotu 21. listopadu proběhla valná hromada SK Slovan Kunratice z.s. Hlavními
tématy s následným hlasováním byly: noví
členové, rozpočet klubu, kulturní a sportovní
aktivity apod.
Nový výkonný výbor byl navržen a hlasováním schválen ve složení: předseda Karel
Chejn a členové Michal Hrášek, Jana Vitnerová, Vojtěch Kmoch, Miloslav Novák, František
Jíra a Radek Wachtel. Michal, Milan a Radek
byli ve VV i v předchozím období, nově jsou
doplněni Františkem Jírou, který nám vypomáhal ve sportovně technických záležitostech i dříve. A to nejen pasivně, coby konzultant, ale i aktivně.
Vojtu Kmocha není třeba představovat, ale
přeci jen pro čtenáře mladších ročníků, jedná se o hráče, který v Kunraticích odehrál
spousty utkání za A-tým a vrací se jako hráč
a „funkcionář“, aby pomohl Kunraticím, kde
zažil mnoho hezkých sportovních momentů.
Jana Vitnerová je trenérka našich nadějí,
které úspěšně vede v tandemu se Štěpánkou
Vonáškovou. Jelikož Janě není kunratický fotbal lhostejný, nebylo těžké ji přesvědčit, aby
nám pomohla s vedením klubu.
Klub je stabilizovaný, počty mládeže se rozrůstají. Což ale neznamená, že už nehledáme
další hráče všech věkových kategorií. A jsou
před námi výzvy, které chceme zdolávat jednu po druhé.
SK Slovan Kunratice

Krátce
Počítačové kurzy pro
handicapované a seniory
Počítačový klub pro handicapované
a seniory v ulici U Zeleného ptáka
v Kunraticích ukončil poslední PC kurzy v tomto roce. Individuální PC kurzy
navštívilo celkem 66 účastníků.

CUP 2016, do kolébky světového
florbalu. 3 družstva s 36 hráči
a 7 členy realizačního týmu se
budou snažit přivézt do Kunratic
medaili. Ale už samotná účast je
pro naše hráče a trenéry velkým zážitkem a zkušeností do dalších sezón.
Rád bych poděkoval všem trenérům za
jejich obětavou činnost ve výchově mladých sportovců, rodičům za jejich účast
a fandění na zápasech, celému klubovému
realizačnímu týmu za dobře odvedenou
práci a v neposlední řadě obci Kunratice
a všem sponzorům, bez kterých bychom
naši činnost nemohli uskutečňovat.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku Vám přeje
Jiří Szebinovský – předseda Start98

Od ledna 2016 zahájí klub nové PC
kurzy pro handicapované, seniory, ženy
na mateřské dovolené, ale i ostatní
veřejnost. Hlásit se můžete již nyní.
Připravíte se zde na práci s počítači,
notebooky nebo tablety. A to od základů až po pokročilejší práci.
I v roce 2016 se bude pokračovat
s výukou angličtiny, připravuje se řada
kulturních akcí a výstav pro handicapované a seniory.
Předností klubu bude i nadále individuální počítačová výuka lektor/účastník.
Více informací na telefonu: 271913590,
e-mailu: zelenyptak@zelenyptak.cz
nebo www.zelenyptak.cz.
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Inzerce

O čem píší kunratické kroniky
svého vyznání vánoční nadílku, při
Jak žily Kunratice v předvánočníž sehráli žáci hru Vánoční pohádním čase roku 1930? Období mezi
ka od Schweigstilla. Nadílka byla
dvěma světovými válkami bylo
v kunratické sokolovně.
v podstatě klidnou dobou, obdobím vzkvétajícího kapitalismu,
Sbírka na nezaměstnané
i chudoby. Ale oproštěno od čersTento měsíc provedla obecní socitvých vzpomínek na první světoální komise v Kunraticích rozšířená
vou válku, která už byla dvanáct
o členy zdejších politických organizalet historií, bez těsné předtuchy
cí a spolků akci pro zmírnění následků
světové hospodářské krize roku
nezaměstnanosti. Vykonala proto po
1932 a let následujících, a v ještě
obci sbírku, která vynesla 1192,30 Kč.
větším časovém odstupu od buZ peněz těch obdrželi pak podporu
doucí eskalace Hitlerovy snahy reCentrum Kunratic ve třicátých letech minulého století
všichni potřební. Byly jim rozdávány
formovat Evropu a vehnat ji tak do
poukázky, na které u obchodníků obdrdalší světové války. Od tohoto okaželi potraviny, popřípadě obuv a šatstvo.
Divadlo „Lumír“
mžiku dělilo spokojené předvánoční
Téhož dne jednota Lumír sehrála v sokolovně
Systemisace míst
Kunratice ještě dlouhých 9 let…
hru „Čím, srdce, čím jsi zhřešilo?“ od K. Rožka.
31. prosince usneslo se obecní zastupitelstvo v Kunraticích systemisovati místo
Požár
Vánoční strom
obecního strážníka a obecního tajemníka.
15. prosince kolem 9. hodiny večer vypukl
13. prosince 1930 tak byl poprvé odevzdán
z neznámé příčiny požár požár na dvoře
veřejnosti zdejší vánoční strom na náměstí
místního stavení. Kromě zdejšího hasičskéu lip Svobody (dnes nám. T. G. Masaryka).
Společenská rubrika
ho sboru dostavili se k požáru i hasiči z PraStrom daroval zdejší obecní úřad, osvětlehy.
Požár
byl
lokalizován.
ní na něj zřídil zdarma K. Štok, majitel elekPoděkování za blahopřání
trotechnického závodu.
Vánoční nadílka
k životnímu jubileu zasílají
U stromu promluvil A. Jirát, předseda
21. prosince stolní společnost Pavouk uspoobecní sociální komise. Školní mládež zaJaroslav Všetečka, V.Sedláček, Helena
řádala v hostinci „U Stachů“ v Zelených
pěla vánoční koledy pod taktovkou učitele
Hamplová, Květuše Králová, Eva Tichá,
domkách vánoční nadílku pro chudé děti
Vojtěcha Bezuchy.
Milada Jarošová, Karel Forman, Eva
z Kunratic, Libuše a Jalových i Nových DvoStrom byl osvětlen pak každodenně až do
Studničková, Josef Jindra, Jana Průšová,
rů. Podělila je šatstvem i obuví.
1.ledna 1931. Do pokladničky u stromu vloEmílie Holečková a M. Čumpelík
26. prosince místní výbor církve českoženo celkem 28,20 Kč.
slovenské pořádal již podesáté pro děti
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Inzerce

Zastupitelé Hnutí Praha Kunratice Vám přejí
krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2016.
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Hlad? Vyřešíme!

Nejsme jen účetní, jsme
Vaši partneři & poradci

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

Naše služby

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

C

Po–Ne 10–22 hod.

Y

CM

Poskytování právních služeb podnikatelům,
zakládání obchodních společností, tvorba
smluvní dokumentace, likvidace

604 444 457

Konzultace k novému občanskému zákoníku.

www.pizzadokrabice.cz

Kontakt:
Kudeříkové 1103/11a, Praha 4
+420 216 216 477 +420 604 898 123
e-mail: pitrova@akpitrova.cz

Rozvoz v Kunraticích zdarma

Mzdová agenda

Nabízíme více než ostatní

CMY

K

Rychlé porozumění
businessu klienta.

Pravidelná
komunikace.

SW Pohoda pro
vaše denní potřeby.

Elektronický archiv
dokumentů.

Účetnictví nás baví, děláme to s úsměvem.
www.accountingangel.cz
(+420) 724 119 730 info@accountingangel.cz

SOLÁRNÍ STUDIO

S

K Jelenám 1278, Praha - Kunratice
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Atrium

Kunratice, můj domov.
makléřka

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

LEVNÁ DOPRAVA

www.hospudkaustudanky.cz

Financování
a poradenství

CY

HOSPŮDKA U STUDÁNKY

Srdečně Vás zveme do nekuřácké hospůdky,
která se nachází ve sklepních prostorách penzionu
nedaleko rybníku Šeberák. Točíme na šesti
rotujících kohoutech piva výhradně z malých
pivovarů včetně kunratického Muflona.
Dále nabízíme posezení na venkovní zahrádce
a prostory vhodné pro soukromé oslavy.

Daňová agenda

MY

Zastoupení v řízení před soudy
v civilních a trestních kauzách, zastoupení před
orgány státní správy vč. řízení o přestupcích apod.
nám. Prezidenta Masaryka 106 (kruhák)
Praha 4 – Kunratice

Vedení účetnictví

M

Rodinné právo:
rozvody, úprava výchovy dětí
Vymáhání pohledávek, náhrady škody
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z/na LETIŠTĚ 480,- KČ/AUTO
Pevná konečná cena bez poplatků
za čekání a nástup, max. 4 pasažéři,
snadné objednávání, spolehlivost.

www.mrtransfer.cz
tel.603 431 716/ 608 553 080

Kunratický zpravodaj 6/2015

Chemická 953, vchod koleje Vltava
Turbosolárium, Solárium, Kolagenárium
10 opalování + 1 zdarma, ceny od 8 Kč za minutu
www.studio-ergoline.cz
tel.: 602 844 499, otevřeno denně 12.00-22.00 hod

Hledáte nápady na dárky pro Vaše nejbližší?
07.04.15
Na našich internetových stránkách najdete spoustu
netradičních rukodělných výrobků vhodných jako dárky nejen
na Vánoce, ale i k životnímu jubileu, svatbě nebo jen tak pro radost.
Většina z nich jsou originály v jediném provedení.

Inzerce_91x62_v2.indd 1

WWW.BETANA.CZ

Pro Kunratické občany doprava zdarma.
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KALENDÁRIUM

Leden, únor, březen 2016

Kultura

Volný čas

Sport

20. 12. neděle / 15 hod. / kostel sv. Jakuba

8. 1. pátek / 19 hod. / restaurace Šeberák

10. 1. neděle / 18 hod. / SH ZŠ Kunratice

Vánoční koncert pěveckého
sboru Větrník
24. 12. čtvrtek / 16 a 24 hod. /
kostel sv. Jakuba

Štědrý den
Bohoslužba se zpěvem koled pro rodiny
s dětmi v 16 hodin a půlnoční mše svatá
ve 24 hodin.
3. 1. neděle / 15 hod. / kostel sv. Jakuba

Cimbálová muzika
Antonína Stehlíka

Hudební večer
s Jakubem Fendrychem

Start98 vs. TJ Znojmo

14. 1. čtvrtek / 18:30 hod. / RC U motýlků

Start98 vs. 1. MVIL Ostrava

Pravidelné páteční hudební
posezení u piana.

Přednáška JUDr. Julie Pítrové

Přednáška na téma: Podnikání, založení
firmy, IČO, pracovní smlouvy atd.
15. 1. pátek / 19 hod. / restaurace Šeberák

Hudební večer
s Jakubem Fendrychem

Koncert českých a moravských koled.

Pravidelné páteční hudební
posezení u piana.

6. 1. středa / 18 hod. / kostel sv. Jakuba

17. 1. neděle / 16 hod. / restaurace Šeberák

Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
Další velká slavnost v rámci vánočních
svátků.
2. 1. – 10. 1

Tříkrálová sbírka
Již tradiční charitativní sbírka,
při které koledují koledníci
se zapečetěnými kasičkami.
18. 1. pondělí / 18:30 hod. /
koncertní sál ZUŠ J. Růžičky

Koncert žáků ZUŠ Jana Růžičky
25. 1. pondělí / 19 hod. /
koncertní sál ZUŠ J. Růžičky

Koncert žáků ZUŠ Jana Růžičky
11. 3. pátek / 19 hod. /

Společenský večer ZŠ Kunratice
19. 3. neděle / 19 hod. / sokolovna

Hasičský bál

Start98 vs. Florbal Ústí
Utkání 1. florbalové ligy
v hale kunratické ZŠ.

21. 2. neděle / 16 hod. / SH ZŠ Kunratice

Start98 vs. FBC Česká Lípa

27. 1. středa / 8 – 20 hod. /
SH ZŠ Kunratice

Hudební večer
s Jakubem Fendrychem
Pravidelné páteční hudební
posezení u piana.

24. 1. neděle / 16 hod. / restaurace Šeberák

Dětská výtvarná dílnička
Vstupné: 80 Kč

29. 1. pátek / 19 hod. / restaurace Šeberák

Hudební večer
s Jakubem Fendrychem

31. 1. neděle / 16 hod. / restaurace Šeberák

15. 2. pondělí / 18:30 hod. /
koncertní sál ZUŠ J. Růžičky

13. 2. sobota / 18 hod. / SH ZŠ Kunratice

22. 1. pátek / 19 hod. / restaurace Šeberák

Představí se žáci dechového oddělení ZUŠ.

10. masopustní průvod plný masek
a převleků s trasou od sokolovny k radnici.

Utkání 1. florbalové ligy
v hale kunratické ZŠ.

Utkání 1. florbalové ligy
v hale kunratické ZŠ.

Vstupné: 80 Kč

Pravidelné páteční hudební
posezení u piana.

Masopustní průvod v Kunraticích

31. 1. neděle / 18 hod. / SH ZŠ Kunratice

Dětská výtvarná dílnička

Koncert žáků ZUŠ Jana Růžičky
6. 2. neděle / 15 hod. / od sokolovny

Utkání 1. florbalové ligy
v hale kunratické ZŠ.

Dětská výtvarná dílnička
Vstupné: 80 Kč

Terezčin memoriál
– florbalový maraton

Vzpomínka na spolužačku
a žákyni naší ZŠ.
11. 3. pátek / 19 hod. / restaurace Šeberák

Hudební večer
s Jakubem Fendrychem
Pravidelné páteční hudební
posezení u piana.
12. 3. sobota / sokolovna

Dětský karneval

13. 3. neděle / 16 hod. / restaurace Šeberák

Nedělní divadélko pro děti
Vstupné: 100 Kč

4. 3. pátek / 19 hod. / restaurace Šeberák

Hudební večer
s Jakubem Fendrychem
Pravidelné páteční hudební
posezení u piana.

6. 3. neděle / 16 hod. / restaurace Šeberák

Dětská výtvarná dílnička
Vstupné: 80 Kč

18. 3. pátek / 19 hod. / restaurace Šeberák

Hudební večer
s Jakubem Fendrychem
Pravidelné páteční hudební
posezení u piana.

20. 3. neděle / 16 hod. / restaurace Šeberák

Dětská výtvarná dílnička
Vstupné: 80 Kč

10. 3. čtvrtek / 18:30 hod. / RC U motýlků

Přednáška JUDr. Julie Pítrové

Přednáška na téma: Úprava výživného
a stanovení péče o děti dohodou
a soudem. Prostor pro konkrétní dotazy.

25. 3. pátek / 19 hod. / restaurace Šeberák

Hudební večer
s Jakubem Fendrychem
Pravidelné páteční hudební
posezení u piana.

Užitečné info
Kam se obrátit v případě havárie:
Havárie veřejného osvětlení – ELTODO: 800 101 109
non-stop, zdarma www.eltodo.cz
Havárie dodávek vody a kanalizace PVK: 840 111 112
non-stop, zdarma www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody
Havárie dodávek plynu: 1239, výjezd je bezplatný

Havárie dodávek elektřiny: 1236
Havárie dodávek tepla: 266 751 111
V hlášení je nutné uvést:
co, kdy a kde se stalo
jméno, příjmení a číslo telefonu

Pracovníci distribuce odstraňují
pouze závady v sítích distributora,
poruchy ve vnitřní instalaci neřeší.
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Příjem inzerce: tel.: 244 102 214. E-mail: info@praha-kunratice.cz. Uzávěrka příjmu podkladů je poslední pracovní den každého lichého měsíce. Povoleno Ministerstvem kultury
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