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Obnovená tradice masopustního průvodu se konala v Kunraticích již posedmé (foto P. Hilmarová).
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Vá�ení 7tenáUi,
vEUím, !e jste si váno7ní a novoro7ní 

svátky pEknE u!ili a na7erpali pUitom 
dostatek sil do leto"ního roku. K sváte7-
ní váno7ní atmosféUe jistE významným 
zp]sobem pUispEla ji! tradi7ní krásná 
svEtelná výzdoba centra Kunratic spon-
zorsky zaji"[ovaná spole7ností S. O. S. 
Dekorace. PatUí jí za to veliký dík. Také 
tradi7ní kulturní aktivity místní farnosti 
na pUelomu loOského a leto"ního roku byly tentokrát mimoUádnE 
bohaté, tak!e si obyvatelé Kunratic mohli vybrat hned z nEkolika 
koncert]. MEstská 7ást pUispEla do seznamu poUádaných koncer-
t] zaji"tEním koncertu Cimbálové muziky Antonína Stehlíka.

Významná výročí 
V leto"ním roce se slaví v Kunraticích nEkolik kulatých výro7í.
První oslava ji! probEhla uprostUed ledna. Byla to oslava 20 let 

provozu Arcidiecézního centra !ivota mláde!e #Nazaret$, které 
se osobnE zú7astnil J. E. Dominik kardinál Duka i témEU v"ichni 
bývalí pracovníci ADCM (více uvnitU tohoto 7ísla KZ). PUi této 
pUíle!itosti se hodí pUipomenout, !e pUed 120 lety byly v místním 
kostele poUízeny za 650 zlatých nové varhany a pUed 90 lety byly 
na návsi u kostela vysvEceny nové kostelní zvony náhradou za 
zvony sOaté za I. svEtové války.

PUed 140 lety byla v Kunraticích v 7. p. 10 zUízena první 7et-
nická stanice. D]m 7. p. 10 stál na námEstí a do dne"ka se nedo-
choval.

Dal"í kulaté výro7í, 120 let zalo!ení, bude slavit Sbor dobro-
volných hasi7] Kunratice 27. dubna. PUesné datum výro7í sice 
spadá na za7átek 7ervna, ale vzhledem k mnoha jiným akcím 
plánovaným na toto období zvolili hasi7i dUívEj"í termín. Sbor 
si po7ínal ji! ve svých za7átcích zdatnE, za prvních dvacet let 
existence obdr!el od !upní hasi7ské jednoty %i!ka 7estné uznání. 
PUed 90 lety byla slavnostnE otevUena hasi7ská zbrojnice, která 
byla roz"íUena pUed 60 a dále pak pUed 50 lety (nezmiOuji sta-
vební úpravy provedené pozdEji a v letopo7tech, které nekon7í 
na 13).

V r. 1923 byla zalo!ena kronika obce Kunratice a v leto"ním 
roce tedy slaví 90 let trvání. První záznamy se týkají období tEs-
nE po I. svEtové válce, ale ty byly doplnEny zpEtnE a! v r. 1928. 

O 10 let ménE, tedy 80 let, je koupali"ti u rybníka &eberák zUí-
zeném majitelem zdej"ího velkostatku ing. Karlem Korbem.

RovnE! pUed 80 lety byla otevUena první kunratická obecní 
knihovna. Vznikla slou7ením knihoven 7tenáUskoochotnického 
spolku Lumír, zalo!eného pUed 110 lety, a podp]rného a vzdElá-
vacího spolku 6echoslovan. 

Poslední z kulatých výro7í, 80 let, slaví legendární bEh Velká 
kunratická. 

Priority Kunratic 2013
K prioritám patUí v leto"ním roce jednak pUíprava nebo ji! pUí-

mo realizace nEkterých investic a dále snaha o vyUe"ení nebo 
alespoO zmírnEní ur7itých problém], které pUetrvávají. O vEt"inE 
z tEchto akcí jsme vás informovali ji! dUíve, proto!e se jedná 
o náro7nEj"í a dlouhodobEj"í zále!itosti. 

Jednozna7nou prioritou je pUíprava rekonstrukce 7. p. 57 (tzv. 
#stará "kola$ u rybní7ku Ohrada) na zdravotní stUedisko, kterou 
bychom chtEli zahájit ji! závErem tohoto roku. Koncem loOské-
ho roku bylo vydáno na stavbu územní rozhodnutí, které v"ak 
bohu!el nenabylo právní moc z d]vodu, !e se proti nEmu odvo-
lalo ob7anské sdru!ení #Na"e Kunratice, obec ' ná" domov$. 
Toto sdru!ení jednající ing. Pavlem Urbanem, bývalým starostou 
Kunratic, ji! dUíve doporu7ovalo Ue"it zdravotní stUedisko v rám-
ci investi7ního zámEru Zelený svEt, t.j. obytného domu v místE 
bývalé prodejny potravin Atalanta pUi ulici K Zeleným domk]m, 
zatímco objekt 7. p. 57 ob7anské sdru!ení doporu7ovalo ponechat 
pro provoz stUední "koly. Zastupitelstvo M6 uvedená doporu7e-

ní odmítlo s tím, !e provoz zdravotního stUediska, jako!to jedné 
z nejd]le!itEj"ích slu!eb v M6 by mEl být z d]vodu zaji"tEní lep-
"í stability a kontroly provozován v objektu ve vlastnictví M6. 
Navíc zámEr Zelený svEt se setkal s velkým odporem ob7an]. 
PevnE vEUíme, !e odvolání bude odvolacím orgánem, vzhledem 
k tomu, !e umístEní zdravotního stUediska do 7. p. 57 neodporuje 
!ádným pUedpis]m, zamítnuto. VyUizování podaného odvolání si 
v"ak vy!ádá nEjakou dobu a musíme po7ítat s tím, !e o tuto dobu 
se zpozdí za7átek stavby i otevUení stUediska.

Ke stavbE je v leto"ním roce také pUipraven chodník v ulici 
U Rakovky a zru"ení jezírka na sídli"ti Flora a jeho nahrazení 
parkovou úpravou. ObE stavby by mEly za7ít hned zjara. 

M6 hodlá i v leto"ním roce urgovat zavedení komunikací 
v Zeleném údolí do evidence a harmonogramu údr!by Technické 
správy komunikací Praha a plánuje zavedení nEkterých opatUení 
slou!ících k omezení pr]jezdné dopravy Kunraticemi, která si 
tudy krátí cestu z Ji!ního MEsta do ModUan a obrácenE.

Dále M6 hledá cesty, jak výraznEj"ím zp]sobem zlep"it stav 
komunikací v p]vodní 7ásti Kunratic, nebo[ postupná rekon-
strukce komunikací provádEná v minulosti po pokládce spla"-
kové kanalizace Odborem mEstského investora magistrátu hl. m. 
Prahy v poslední dobE zcela stagnuje.

Územní plán
Jak jsme vás ji! dUíve informovali, zastupitelé Hl. m. Prahy 

schválili v 7ervnu loOského roku zahájení poUizování nového 
územního plánu, tzv. Metropolitního územního plánu hl. m. Pra-
hy (dále MUP). V sou7asné dobE je dokon7ován návrh zadání 
MUP a po jeho pUedání zahájí odbor územního plánu Magistrátu 
hl. m. Prahy projednání návrhu dle § 47 odst. 2) stavebního záko-
na. Zahájení veUejného projednání návrhu zadání se pUedpokládá 
v dobE od 15. bUezna s termínem ukon7ení k 15. dubnu.

Setkání zastupitelů s občany
PUí"tí setkání zastupitel] M6 s ob7any je naplánováno na 7tvrtek 

21. bUezna od 18 hod v zasedací místnosti kunratické radnice.
Na závEr bych ráda podEkovala bývalému kronikáUi ing. ZdeOku 

Zemanovi za údaje poskytnuté do odstavce #Významná výro7í$.
 Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Slovo starostky

Pražská energetika, a. s. 
Na Hroudě 1492/4, 100 05  Praha 10
Zákaznická linka PRE: 840 550 055
pre@pre.cz • www.pre.cz
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Zastupitelstvo–Úřad MČ

Zastupitelstvo – Úřad MČ
16. zasedání 12. 12. 2012

(Uvádíme pouze vybraná usnesení Zastu-
pitelstva, podrobnEj!í informace na www.
praha-kunratice.cz.)

Zastupitelstvo schvaluje

● pUevod 1600 tis. K7 ze zisku hospodáU-
ské 7innosti M6 do fondu Domu s chránE-
nými byty,

● poskytnutí prostUedk] neinvesti7ního 
pUíspEvku na "áka, pUijatých od obcí za 
zaji!tEní povinné !kolní docházky v Kun-
raticích pro dEti s trvalým bydli!tEm mimo 
Kunratice formou pUíspEvku do fondu 
odmEn pUíspEvkové organizaci Základní 
!kola Kunratice, Praha 4, PUed!kolní 420 
ve vý!i 140 754 K7,

● pravidla hospodaUení v období rozpo7-
tového provizoria roku 2013.

17. zasedání 16. 1. 2013

Zastupitelstvo schvaluje

● prodlou"ení smlouvy o spolupráci 
a smlouvy o smlouvE budoucí smEnné 
na smEnu pozemkových parcel parc. 7. 
382/5, ostatní plocha, ostatní komunika-
ce, o výmEUe 5 m², parc. 7. 382/2 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výmEUe 31 
m² a parc. 7. 382/4, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výmEUe 43 m², v!e LV 1812 
v k. ú. Kunratice, ve vlastnictví HMP # 
svEUeno M6 Praha-Kunratice, za parc. 7. 
381/1, ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výmEUe 36 m², LV 3247 v k. ú. Kunrati-
ce ve vlastnictví Jana Soukupa o 2 roky.

Zastupitelstvo souhlasí

● s návrhem po"ádat ZHMP o svEUe-
ní pozemkové parcely parc. 7. 2342/132 
o výmEUe 167 m², zp]sob vyu"ití zeleO, 
druh pozemku ostatní plocha, v kat. území 
Kunratice, MEstské 7ásti Praha-Kunratice 
za ú7elem odstranEní jezírka, realizace 
sadových úprav, zmEna stavby chodník] 
a jejich následné údr"by,

● s u"íváním znaku M6 Praha-Kunra-
tice jako sou7ásti znaku Sboru dobrovol-
ných hasi7] Kunratice.

Zastupitelstvo nesouhlasí

● s vydáním celomEstsky významné 

zmEny III, Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy 7. Z 2746, týkající 
se aktualizace záplavových území v Hl. 
m. Praze, konkrétnE 7ásti týkající se M6 
Praha-Kunratice z d]vodu, "e pUesto"e 
M6 nesouhlasila ji" s návrhem uvedené 
zmEny a tento nesouhlas podlo"ila obsáh-
lým materiálem zpracovaným 6eskou 
zemEdElskou univerzitou v Praze, nedo!lo 
v návrhu zmEny k "ádným úpravám a ani 
M6 neobdr"ela "ádné vysvEtlení, pro7 jí 
pUedaný podkladový materiál nebyl pUi 
projednávání vzat v potaz.

Zastupitelstvo !ádá

● o podrobné vysvEtlení, pro7 mEstskou 
7ástí pUedaný podkladový materiál zpra-
covaný 6eskou zemEdElskou univerzitou 
v Praze nebyl pUi projednávání aktualiza-
ce záplavových území v Hl. m. Praze vzat 
v potaz, pUíp. které 7ásti podkladového 
materiálu jsou chybné. M6 zaplatila za 
zpracování podkladového materiálu nema-
lé Þ nan7ní prostUedky a v pUípadE, "e bude 
prokázáno, "e tento podkladový materiál 
obsahuje chyby, musí jej M6 reklamovat.

Zastupitelstvo ukládá

● starostce pUipravit návrh dal!ího postu-
pu Ue!ení dopravních problém] v ulici 
K Verneráku do 25. února 2013. Redakce

Upozornění pro majitele 
psů

Místní poplatek za psa je splatný bez 
vymEUení do 31. bUezna. Tento poplatek 
je mo"no zaplatit v hotovosti v budovE 
ÚUadu MEstské 7ásti Praha-Kunratice, 
K Libu!i 7, I. patro, bankovním pUevodem 
nebo slo"enkou typu A. Informace k plat-
bE na tel. 7. 244 102 215 nebo e-mailové 
adrese krejcova@praha-kunratice.cz.

 Dana Krej7ová

Povinnost majitelů psů
uklízet psí exkrementy

Povinnost uklízet psí exkrementy vyplý-
vá z § 2 a 3 obecnE závazné vyhlá!ky 
8/2008 Sb. o udr"ování 7istoty na ulicích 
a jiných veUejných prostranstvích (vyhlá!-
ka o 7istotE). Poru!ení vý!e uvedených 
ustanovení postihuje mEstská policie. 

Pokud se vám nelíbí, "e majitel po svém 
psu neuklízí, obra[te se prosím pUímo na 
nejbli"!ího pUíslu!níka mEstské policie. 

M6 Praha-Kunratice vybudovala sí[ 
speciálních ko!] na sbEr psích exkre-
ment]. Ko!e jsou pravidelnE vyvá"eny, 
dezinÞ kovány a doplOovány ekologic-
kými pom]ckami usnadOujícími sbEr 
exkrement]. Sebrané ne7istoty mohou být 
odkládány do v!ech sbErných nádob na 
komunální odpad.  Bc. Ivana Mezteková

Odvoz bioodpadu

24. bUezna budou od 9 do 12 hodin pUi-
staveny v ulici Je!tEdská (u po!ty) a na 
kUi"ovatkách ulic Lisztova-Kálmánova, 
Ke Hrádku-HoubaUská a Úhlavská-Sobo-
lákova kontejnery na jednorázový odvoz 
bioodpadu. Co do kontejner] patUí? Tráva 
a plevel, listí (bez smetk] z ulice), dUev-
ní !tEpka z vEtví strom] a keU], spadané 
ovoce, kuchyOský odpad z ovoce a zele-
niny (slupky apod.), sedliny kávy a 7aje 
(i s papírovým Þ ltrem), 7ajové sá7ky, sko-
Uápky od vajec, nezne7i!tEná zemina (bez 
kvEtiná7]), pokojové rostliny, kvEtiná7e 
z lepenky a ra!eliny. Do bioodpadu nepa-
tUí zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé 
oleje, maso a kosti, uhynulá zvíUata.

  Bc. Ivana Mezteková

Úřední hodiny kunratických
strážníků

V okrskové slu�ebnE Kunratice, Kostelní 
námEstí 34 do!lo z d]vodu snahy o zefek-
tivnEní výkonu slu�by strá�ník]-okrskáU] 
k úpravE úUedních hodin s ú7inností od 1. 
února 2013, a to ka�dou pracovní stUedu 
od 16 do 17 hodin. 

Mgr. René �týbr, Ueditel,
Obvodní Ueditelství MP Praha 4

Společenská rubrika

ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7

Telefon 244 102 214,
fax 244 913 900

E-mail: info@praha-kunratice.cz

www.praha-kunratice.cz.

Obraz hasi7], kteUí likvidovali po�ár v na!em domE na "tEdrý 
ve7er ve vzpomínkách pomalu bledne. Zcela ostrý je a z]stane jediný 
svEtlý okam�ik tohoto nemilého zá�itku, paní JiUi7ná, na!e sousedka, 
která s prvními zvuky zásahových jednotek vybEhla od !tEdrove7er-
ního stolu a upUímnE nabídla ve!kerou mo�nou pomoc. Moc si toho 
vá�íme, v KálmánovE ulici bydlí skvElá �ena, které touto cestou je!tE 
jednou dEkujeme. Michal a Helena Olek!ákovi

TUíkrálová sbírka se letos usku-
te7nila ji� potUinácté. ProstUedky 
ze sbírky pomáhají nemocným, 
posti�eným, senior]m, matkám s dEt-
mi v tísni a dal!ím sociálnE potUeb-
ným skupinám. Letos se v kunra-
tické farnosti vybralo 35180 K7. 
32174 K7 v Kunraticích a 3006 K7 
v Hrn7íUích, nejvíce za období koná-
ní tUíkrálových sbírek v kunratické 
farnosti. DEkujeme v!em dárc]m 
i koledník]m. Farní rada

PodEkování za blahopUání k významnému �ivotnímu jubileu 
zasílají paní Bla�ena Henzlová, KvEtoslava Horáková, Marie Malá, 
VEra Nováková, Eva Ranková, ZdeOka "umová a pánové Ing. Josef 
Svoboda a Josef "tekr.  Redakce
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Výsledky Volby prezidenta I. kolo konané dne 11.-12.ledna 2013 za MČ Praha-Kunratice

Číslo Kandidát Vol.strana Polit.přísl.

Počty hlasů  a % po okrscích CELKEM

1016 1017 1018 1019 1020 1021 1. kolo

Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy %

1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 32 4,12 22 2,79 15 2,5 23 3,57 22 3,85 11 2,34 125 3,25

2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 67 8,63 84 10,65 70 11,68 52 8,08 44 7,71 44 9,36 361 9,38

3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 13 1,67 7 0,88 14 2,33 4 0,62 10 1,75 5 1,06 53 1,37

4 Fischerová Taťana Občan KH 23 2,96 15 1,9 15 2,5 19 2,95 24 4,21 16 3,4 112 2,91

5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 28 3,6 20 2,53 16 2,67 23 3,57 16 2,8 15 3,19 118 3,06

6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 158 20,36 111 14,08 90 15,02 89 13,84 76 13,33 66 14,04 590 15,34

7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 43 5,54 50 6,34 31 5,17 29 4,51 34 5,96 26 5,53 213 5,53

8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 75 9,66 68 8,62 47 7,84 39 6,06 59 10,35 65 13,82 353 9,17

9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 337 43,42 411 52,15 301 50,25 365 56,76 285 50 222 47,23 1921 49,94

1016 1017 1018 1019 1020 1021 CELKEM

Celkem voličů 1 049 1 141 864 904 824 631 5413

Vydané obálky ve volebních místnostech 786 792 604 647 573 473 3875

Volební účast v % 74,93 69,41 69,91 71,57 69,54 74,96 71,59

Odevzdané obálky 783 790 604 646 573 473 3869

Platné hlasy 776 788 599 643 570 470 3846

% platných hlasů 99,1 99,75 99,17 99,54 99,48 99,37 99,41

Neplatné hlasy 7 2 5 3 3 3 23

Výsledky Volby prezidenta ČR konané dne 25.-26.1.2013 - II. kolo v MČ Praha-Kunratice

Číslo Kandidát Vol.strana Polit.přísl.

Počty hlasů  a % po okrscích CELKEM

1016 1017 1018 1019 1020 1021 2. kolo

Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy %

1 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 266 35,23 199 25,12 178 28,94 136 21,31 159 27,65 140 29,53 1078 28

2 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 489 64,76 593 74,87 437 71,05 502 78,68 416 72,34 334 70,46 2771 71,99

1016 1017 1018 1019 1020 1021 CELKEM

Celkem voličů 1048 1135 856 887 826 628 5380

Vydané obálky ve volebních místnostech 761 796 617 641 580 475 3870

Volební účast v % 72,61 70,13 72,08 72,27 70,22 75,64 71,93

Odevzdané obálky 760 795 617 640 580 475 3867

Platné hlasy 755 792 615 638 575 474 3849

% platných hlasů 99,34 99,62 99,68 99,69 99,14 99,79 99,53

Neplatné hlasy 5 3 2 2 5 1 18

Klub Zelený pták Flora

Ob7anské sdru!ení KUi!ovatka.cz vás 
zve na náv"tEvu své galerie zdravotnE 
posti!ených umElc]. Vystavují nesly"ící 
umElci. VEra Machá7ková obrazy a LudEk 
Lauermann umElecké fotograÞ e. Výstava 
potrvá do 5. dubna 2013.
Také jsme vypsali termín nových po7í-
ta7ových kurz] duben#7erven. Na kur-
zy se m]!ete hlásit ji! nyní. Kurzy jsou 
vedeny individuální formou a jsou ur7eny 
pro zdravotnE posti!ené, seniory, !eny na 
mateUské dovolené, dEti a ostatní. Dále 

je"tE pUijímáme pUihlá"ky do kurzu anglic-
kého jazyka pro mírnE pokro7ilé. Koná se 
v prostorách na"eho Klubu v!dy ve stUedu 
od 15 do 16³º hod. Dal"í informace www.
zelenyptak.cz. Klub Zelený pták

Nevidomí maséři
V polovinE ledna za7ali ve Tvrzi Kunrati-

ce nabízet své slu!by nevidomí maséUi, kte-
Uí fungují pod hlavi7kou obecnE prospE"né 
spole7nosti Novida. Za spole7ností nestojí 
jen my"lenka provozovat masá!ní studio, 
ale také snaha prospEt nevidomým a slabo-
zrakým lidem, kteUí to mají se spole7enským 

a pracovním uplatnEním tE!"í ne! ostatní 
skupiny obyvatel. !S my"lenkou zalo#ení 
dobro7inné spole7nosti jsem si pohrávala 
del"í dobu a v"e se rozhodlo na podzim po 
náv"tEvE Neviditelné výstavy. Na ní si mohli 
náv"tEvníci bEhem hodiny pobytu v temném 
prostoru s nevidomým pr]vodcem vyzkou-
"et, jak se #ije bez zraku a projít si r]zná pro-
stUedí, jako je domácnost, ulice a podobnE,$ 
popisuje okam!ik, kdy se rozhodla pomoci 
Jana Ma"ínová, kunratická ob7anka a zakla-
datelka spole7nosti Novida. 

Absence zraku vede nejen k tomu, !e sla-
bozrací a nevidomí maséUi mívají citlivEj"í 

Pomáháme potřebným
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hmat, ale kvalitu masá�e umocOuje i fakt, 
�e se masér po tEle zákazníka neorientuje 
o7ima, ale ka�dý masírovaný sval pocti-
vE nahmatá. �Zatím máme na masá�e jen 
samé pozitivní ohlasy a pro budoucnost 
vycházíme z jednoduché my�lenky, �e 7ím 
více spokojených zákazník] budeme mít, 
tím více zrakovE hendikepovaných masé-
r] budeme moci zamEstnat,! shrnuje Jana 
Ma!ínová my!lenku slu�by, kterou kromE 
Kunratické tvrze nabízí v pra�ských Þ r-
mách i pUímo. Firmy mohou masá�e nevi-
domých ú7etnE uplatnit jako tzv. náhradní 
plnEní, nebo masá�e zaplatí jejich zamEst-
nanci napUíklad poukázkami, které od nEk-
terých zamEstnavatel] dostávají jako sou-
7ást Þ remních beneÞ t]. Masá�í v NovidE 
pom]�e zákazník sobE i dobré my!lence. 
Dal!í podrobnosti na www.novida.cz.
 Martin Preiss

Lata Caffé

Ji� pUes dva roky existuje ojedinElý 
projekt Lata Caffé, který pomáhá ob7an-
skému sdru�ení Lata. Lata Caffé, kávu 
s lep!í chutí, m]�ete vychutnat i v pUí-
jemné francouzské kavárnE Café Charmé 
ve Tvrzi Kunratice. �Lata Caffé je jaká-
koli u nás objednaná káva, pouze s pUí-
platkem pEt korun, který je ur7en pro o. 
s. Lata. Jsme rádi, �e m]�eme nabídkou 
a propagací Lata Caffé pomoci sdru�ení 
Lata,! Uíká majitelka kavárny Drahomíra 
Prok!ová. Mana�erka o. s. Lata Markéta 
Je�ková dodává: �Sna�íme se nenásilnou 
formou oslovit zákazníka, navrhnout mu 
mo�nost, jak jednodu�e pomoci a sou-
7asnE ho informovat o LatE a její 7in-
nosti, pUiblí�it mu pUíbEhy na�ich klient] 
a nabídnout mo�nosti spolupráce. V sou-
7asnosti jsou do projektu zapojeny 7tyUi 
subjekty.! 
Ob7anské sdru�ení Lata pomáhá dEtem 
a mladým lidem, kteUí nemEli v �ivotE 
tolik !tEstí. Jejich "posti�ení# není 7asto 
na první pohled viditelné, a pUesto jsou 
výraznE ohro�eni. Selháním a vylou7ením 
ze spole7nosti. Jedná se pUedev!ím o dEti 
z dEtských domov], dEti z rozvrácených 
a neúplných rodin, mláde� opou!tEjící 
ústavní výchovu a vstupující do samostat-
ného �ivota nebo dEti a mláde� vylou7e-

né z vrstevnického kolektivu kv]li svojí 
odli!nosti. Hlavní 7inností Laty je dlou-
hodobE realizovaný projekt Ve dvou se 
to lépe táhne. AktivnE vyrovnává jejich 
znevýhodnEní a posiluje dovednosti tak, 
aby mEli !anci pro�ít plnohodnotný �ivot. 
Pokud se chcete dozvEdEt o ob7anském 
sdru�ení více, nav!tivte internetovou 
stránku www.lata.cz.  (my)

Puzzlemánie

Puzzlemánie, nejvEt!í 7eská soutE� ve 
skládání puzzle na 7as, se uskute7ní 
v sobotu 23. bUezna od 12 hod v pra�ském 
Obchodním centru LetOany. SoutE� poUá-
dá Komunitní centrum Motýlek a agentura 
Bezva párty letos ji� po!esté. Jejím cílem 
je vedle zábavy a rozvíjení logických 
schopností také integrace dEtí a dospE-
lých se zdravotním posti�ením. Kolektivu 
Komunitního centra Motýlek ji� dvanáct 
let zále�í na tom, aby dEti se zdravotním 
posti�ením byly odmala pUipravovány na 
�ivot v dospElosti. Rozvoj zájm], doved-
ností a individuální pUístup jsou d]le�ité 
pro zvy!ování míry sobEsta7nosti, 7ím� 
se zvy!uje !ance na úspEch nejen v jejich 
bE�ném �ivotE, ale i pracovním uplatnE-
ní. V pUípadE zájmu o dal!í informace 
kontaktujte organizátorku Eriku Olber-

tovou, Komunitní centrum Motýlek tel. 
605 253 781, e-mail: olbertova@motylek.
org  Redakce

Hasičské mládí

26. ledna se 
konala Valná hro-
mada SDH (Sbor 
dob rovo lných 
hasi7]) Praha-
Kunratice. Jako 
obvykle hasi7i 
hodnotili rok 
loOský a pUipra-
vovali se na rok 
pUí!tí. Zastavme se ale trochu podrobnEji 
u výro7ní zprávy, která pojednává o nej-
mlad!ích kunratických hasi7ích, kteUí si 
Uíkají Kapky Kunratice.

Registrace oddílu mladých hasi7] Kapky 
Kunratice se uskute7nila v bUeznu 2010. 
Nyní tvoUí 14 7len], kterým se vEnuje pEt 
vedoucích s potUebnou kvaliÞ kací. Vedou-
cím celého oddílu je JiUí Polomis. Kapky 
se pravidelnE scházejí v pr]bEhu !kolního 
roku jednou týdnE v prostorách hasi7ské 
zbrojnice v BoUetínské ulici. Sch]zky jsou 
vedeny na teoretická témata, jako jsou 
jednoduché hasební prostUedky, pUí7iny 
po�ár], uzly, základy topograÞ e a orienta-
ce. Pak se získané znalosti procvi7ují na 
jiných sch]zkách v praxi. Kapky pracují 
se d�berovou stUíka7kou, uzlují, provádEjí 
základní lezecký výcvik nebo se seznamu-
jí s obsluhou hasicího pUístroje. Zú7astOu-
jí se r]zných soutE�í, kde nejlépe poznají, 
co ji� umí dobUe a v 7em je nutné se je!tE 
zlep!it.

V minulém roce oddíl nechybEl 3. bUez-
na v letOanském I. kole Zimního poháru 
v uzlování. SoutE� byla zamEUena na zru7-
nost a znalost základních uzl], jako jsou 
zkracova7ka, uzel ambulantní, tesaUský, 
lodní 7i záchranný. Dal!í dvE soutE�e pro-
bEhly na podzim. V LochkovE se konal 13. 
Uíjna Závod po�ární v!estrannosti zamEUe-
ný na zru7nost a znalost základních uzl], 
topograÞ ckých zna7ek a mnohých dal!ích 
hasi7ských dovedností. 11. místo kunratic-
ké hlídky star!ích Kapek bylo o dvE lep!í 
ne� v roce minulém. PUesnE o mEsíc poz-
dEji, 13. listopadu nechybElo kunratické 
hasi7ské mládí na XII. ro7níku Memoriálu 
Marty Havrdové ve Stromovce. Ná! mladý 
kolektiv si na tomto celorepublikovém klá-
ní ovEUil své síly ji� potUetí.

Základem pro práci s mladými hasi7i je 
vzdElaný vedoucí. Na !kolení vedoucích 
a instruktor] mladých hasi7] v Uíjnu 2012 
v Loutí získali Josef Bubík, David BEhu-
nek a Jakub Ja!ek kvaliÞ kaci II. stupnE, 
vedoucí, a Jakub Horák kvaliÞ kaci III. 
stupnE, instruktor. V leto!ním roce je 
hlavním cílem Kapek Kunratice zapoje-
ní do jednotlivých disciplín hry Plamen, 
po7ínaje "po�árním útokem# a "!tafetou 
po�árních dvojic#.  (my)

Kompletní nabídku najdete na www.novida.cz

NovE otevUeno v Kunratické tvrzi

ë ë ¡Tnevidomí kvaliÝ kovaní maséUi

NEVIDOMÍ MASÉTI v tvrzi

Cena masá!e: 

440,- K7/50 minut

Po!Pá: 11.30!20.00

+"728 93 66 77

Na vědomost se dává,
že puzzlemánie
zábavou se stává

www.puzzlemanie.com

Sobota 23. 3. 2013
od 12.00 do 18.00

OC Letňany

soutěžní kategorie:
A - do 6 let
B - 7 ‒ 10 let
C - 11 ‒ 14 let
D - 15 ‒ 64 let
S - 65+
T - tříčlenné týmy

Soutěž ve skládání puzzle i pro 

děti a dospělé se zdravotním 

handicapem. 

Zajímavý doprovodný 

program.



Prosinec v domě U Motýlků

Mikulá� k nám pUi�el s 7ertem i andElem 
5. prosince. V sále rodinného centra jej 
uvítalo více ne! 40 dEtí spole7nE se svými 
rodi7i. Mnohé z dEtí se ale pUed pUíchodem 
celé nebeské dru!iny vydaly po Kunrati-
cích hledat Mikulá�ovy stopy s hádankou. 
DEti pak Mikulá�ovi zazpívaly písni7ku 
nebo zarecitovaly básni7ku, a proto!e byly 
hodné, odnesly si v�echny nEjakou odmE-
nu. Ty, které správnE vylu�tily hádanky pUi-
pojené k Mikulá�ovým stopám, dostaly od 
nEj je�tE navíc obrovskou pochvalu.

 Tradi7ní Váno7ní jarmark se konal 
v nedEli 9. prosince. Probíhal od rána do 
ve7era a byl doplnEn bohatým kulturním 
programem. Vystoupili na�i kurzisté, hrá7i 
na ß étnu a malé tane7nice. Dal�ím 7íslem 
byl kunratický váno7ní muzikál Kouzelné 
sáOky s písni7kami Petra NedvEda, který 
sklidil obrovský ohlas. V celém horním 
patUe rodinného centra bylo pUes tUicet 
prodejních stánk], kde mohli náv�tEvníci 
nakoupit originální dárky, váno7ní deko-
race a dal�í výrobky. Venku na zahradE se 
vyrábEly placky a prodávaly váno7ní dob-
roty. Jarmark nav�tívilo 260 lidí. DEkuje-
me proto kunratickým skaut]m a senio-
r]m za zap]j7ení prostor v domE.

 Poslední akcí bylo Váno7ní krmení 
zvíUátek 20. prosince. "li jsme po stUíbr-
ných stopách pUipravit zvíUátk]m váno7ní 
strome7ek a spole7nE jej v lese ozdobili 
jablí7ky, lojem a dal�ími dobrotami, aby 
si zvíUátka o adventním 7ase a Vánocích 
pochutnala. Na závEr jsme jim spole7nE 
zazpívali nEkolik koled. Iva Pírníková

16. prosince 2012
Pražská kantiléna

ZaplnEný kostel Svatého Jakuba Star-
�ího se mohl v nedEli 16. prosince od 15 
hod zaposlouchat do krásných skladeb 
r]zných autor] a období.

Sbor za7al od nejstar�ích autor], jakým 
byl napUíklad Tomás Luis de Victoria 
(1548#1611) a skladba Domine, non sum 
dignus. 17. století zastupoval Antonio Vival-
di (1678#1741) skladbou Domine Deus, 18. 
století Wolfgang Amadeus Mozart (1756#
1791) dílem Laudate Dominum a 20. století 
Petr Eben (1929#2007). V repertoáru bylo 
i mnoho dal�ích skladeb a autor]. Sólo-
vý zpEv jsme vyslechli v provedení Hany 
$árové, Václava Bartha, Kristýny Drtinové, 
Jitky Pali7kové a Kláry Soukupové, na ß ét-
nu doprovázela Al!bEta "ubrtová, na klavír 
Olga Cviková. Sbor stUídavE Uídily sbormis-
trynE Zuzana Drtinová a Lea Esserová. 

A jaký byl uplynulý rok Pra!ské kan-
tilény? Ú7astnila se festival] TUinecké 
hudební jaro v TUinci v kvEtnu 2012 nebo 
Audi Youth Choir Festival 2012 v nEmec-
kém Ingolstadtu 12.#15. 7ervence.

Vrcholem sezony byla daleká cestu do 
Ameriky, do New Yorku. Celý pobyt od

4. do 11. listopadu 2012 byl provázen 
mimoUádnými událostmi. A tak se zpEva7-
ky staly svEdky napjaté situace na Man-
hattanu pár dní po hurikánu Sandy, silné 
snEhové bouUe, kdy dokonce bylo obyva-
tel]m New Yorku doporu7eno nevychá-
zet, velkých oslav svátku Dne veterán], 
voleb a oslav vítEzství prezidenta Obamy. 
Pro Pra!skou kantilénu byly v�ak nejd]-
le!itEj�í dva koncerty v Bohemian Hall & 
Beer Garden a v Bohemian National Hall. 
DEv7ata pUedstavila americkému publiku 
skladby BedUicha Smetany, Josefa Suka, 
Antonína DvoUáka, Bohuslava Martin], 
Otmara Máchy, ale i lidové písnE v úpra-
vE Vladimíra Petrova 7i Ilji Hurníka. Na 
koncertE v Bohemian National Hall zaznEl 
i DvoUák]v Slovanský tanec 7. 8, a to 
v podání Orange County Youth Symphony, 
studentského orchestru z Central Walley, 
který následnE doprovodil Pra!skou kan-
tilénu pUi spole7ném provedení nEkolika 
skladeb 7eských autor]. Je a! dojemné být 
v krásném sále Bohemian National Hall 
z 19. století, kde koncertoval i sám Anto-
nín DvoUák. I kdy! zájezd nebyl soutE!ní, 
dEv7ata získala pomyslnou nejvy��í pUí7-
ku za reprezentativní vystupování a �íUení 
7eské hudby a kultury v zámoUí.  (my)

16. prosince
Kouzelné sáňky

V Uíjnu jsme dostali s man!elkou Norou 
nápad. Vymyslíme, nacvi7íme a pUed Váno-
cemi s dEtmi zahrajeme muzikál. Délka tak 
do p]l hodiny, aby dEti udr!ely pozornost 
a neza7aly se, nedej bo!e, nudit.

Napsal jsem hrubý scénáU a tUi písni7ky. 
DEj za7íná 5. prosince v 6echách, v pod-
ve7er, kdy chodí Mikulá�. Banda dEtí se 

kouluje, bobuje, zkrátka u!ívá si snEhu. 
Pak pUichází Mikulá� s 7ertem a andElem 
a dEti utíkají dom]. Za7íná první písni7-
ka Mikulá�. DvE z dEtí se doma sna!í 
schovat, proto!e celý rok zlobily. 6ert si 
je v�ak najde. SamozUejmE, !e dostanou 
v pun7o�e uhlí a brambory. Proto!e jsou 
to v�ak dEti zvídavé, tak si od Mikulá�e 
na hodinu zap]j7í kouzelné sáOky. Zajímá 
je toti!, jak !il pUed dvEma tisíci let v Bet-
lémE Je!í�ek, kterého znají pouze jako 
malinké nemluvnE a pak ji! dospElého. 
Ale chtEly se dozvEdEt, jaký byl v jejich 
vEku. Nasednou na kouzelné sáOky, které 
je pUenesou do sluncem rozpáleného Bet-
léma pUed dvEma tisíci lety. Devítiletého 
Je!í�ka poznají hned. Vezou mu samozUej-
mE dárky. 6asopis MateUídou�ku, proto!e 
je pro dEti do 12 let, mi7udu, aby mohl 
hrát fotbal s apo�toly a snEhovou kouli, 
proto!e sníh v BetlémE asi nikdy nevidEl.

Za7íná druhá písni7ka %Setkání s Je!í�-
kem'. Rychle se spUátelí. Je!í�ek je provází 
po okolí. Ukazuje jim chlév, kde se naro-
dil, �kolu, zahlédnou také jeho maminku 
Marii i u!alovaného Jidá�ka. DEti zji�[ují, 
!e Je!í�ek je skoro stejný, jako ony, a! na 
tu svatozáU nad hlavou. A ten jim slíbí, !e 
se na oplátku v!dy v den svých naroze-
nin pUijede za nimi podívat a pUiveze také 
nEjaké dárky. DEti se rozlou7í, nasednou 
opEt na kouzelné sáOky a pUenesou se zpát-
ky do zasnE!ené zimy v 6echách. V�ech-
no vypráví ostatním dEtem a domlouvají 
se, !e napí�í Je!í�kovi dopis.

Muzikál kon7í tUetí písni7kou %Dopis', 
ve které dEti zpívají o tom, co by si pUály od 
Je!í�ka k Vánoc]m. Nejsou to v�ak kupo-
divu dárky, na které jsme pod strome7kem 
zvyklí, ale napUíklad pUání, aby se rodi7e 
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u� nehádali, aby je máma víc hladila, aby 
jim táta ve7er 7etl pohádky, aby se jim 
vrátil dom] zatoulaný kocourek, aby 7áp 
pUinesl mimino, ale také ro![ácké pUání, 
a[ ve !kole zru!í 7e!tinu. A jako poslední 
pUání v!echny dEti zpívají: "Je�í!ku, chraO 
na!i rodinu, a[ jsme dál spolu#.

V muzikálu ú7inkuje 13 dEtí od 6 do 
9 let. Jsou to dEti na!ich kamarád] pUe-
dev!ím z Kunratic, ale i pUespolní. PUed 
premiérou jsme mEli pouze 7tyUi zkou!ky. 
První, seznamovací, byla a� 11. listopadu, 
tUi týdny pUed premiérou. V!echny zkou!-
ky probEhly u nás doma v obýváku. Do 
toho se vyrábEly kulisy, dekorace, pUiku-
povaly mikrofony na lep!í ozvu7ení a v!e 
se ladilo. DEti se u7ily texty, písni7ky, 
mluvit a zpívat tak, aby jim bylo rozu-
mEt, pohybovat se po jevi!ti a samozUej-
mE spoustu r]zných tane7ních aran�í, 
které v muzikálu nesmEjí chybEt. Musím 
Uíci, �e s nimi Nora v!e nacvi7ila perfekt-
nE. Muzikál jsme od Mikulá!e do Vánoc 
zahráli pEtkrát. V kunratické mateUské 
!kole, na Váno7ním jarmarku U Motýl-
k], dvE pUedstavení v aule Z$ Kunratice 
a v sále restaurace U RytíUe Jakuba pro 
veUejnost. 

Krásné na tom bylo nejenom to, �e 
jsme si s Norou splnili malý sen. Zrea-
lizovat muzikál, ve kterém hraje jen 13 
dEtí, z nich� nejstar!ímu je 9 let. %e pouze 
na za7átku pUijdu na jevi!tE, pozdravím 
diváky a uvedu muzikál a potom u� v!e 
ko7írují dEti. Hrají, zpívají, tan7í, stUídají 
se na jevi!ti, mEní kulisy a dekorace podle 
dEje. A pUedev!ím se pUi tom v!em výbor-
nE baví. Na!e milé muzikálové dEti, tímto 
vám s Norou skládáme je!tE jednou vel-
kou pochvalu a obdiv. Petr NedvEd

30. prosince
Cimbálová muzika

ze Znojma

PUedposlední den roku, v nedEli 30. 
prosince zasvEcené Svátku Svaté Rodi-
ny, se konal v kostele Sv. Jakuba Star!ího 
v Kunraticích ji" podruhé Váno7ní kon-
cert Cimbálové muziky Antonína Stehlíka 
ze Znojma. Tentokrát se za7ínalo ve tUi 
odpoledne, aby mohli pUijít i ti nejmen-
!í. Cimbálová muzika navázala na loOské 
vystoupení, které náv!tEvníky potE!ilo 
a pUispElo ke slavnostní náladE ve váno7-
ním 7ase. I letos se prostory kunratické-
ho kostela rozeznEly nádherným zpEvem, 
houslemi, cimbálem, klarinetem a basou. 
ProstE v!ím tím, co k lidovým koledám 
a moravskému folkloru neodmyslitelnE 
patUí. ZaznEly koledy Sly!el jsem novinu 
radostnú, Co to znamená, Vin!ujem vám 
!tEstí zdraví, #tEdrej ve7er nastal, Copak 
je to nového, VyletEla sojka, Kdo to tady 
trúbí a mnoho dal!ích. Kunratický koncert 
byl pro soubor sedmým v UadE, jedním 
z nich byl i sou7ástí Tradi7ních 7eských 
Vánoc na velvyslanectví v LondýnE za7át-

kem prosince. Muzikanti mEli zázemí ve 
velkém sále kunratické radnice, kde se 
mohli zahUát, co" je pUi zimních koncer-
tech v kostele pomalu to nejd]le"itEj!í. 
ÚspEch byl opEt veliký a v!ichni se tE!íme 
na pUí!tí setkání.  (my)

13. ledna 2013
Kůrovci

V sychravém nedElním odpoledni 13. 
ledna uspoUádala skupina K]rovci na 
zakon7ení váno7ní doby malou slavnost. 
Konala se v chrámu Sv. Jakuba Star!ího 
v Kunraticích jako koncert váno7ních 
koled a písní. Ke spoluú7asti byl pUizván 
komorní pEvecký sbor Libu!e ze Soko-
la Libu!, jeho" zpEv na k]ru se stUídal 
s varhanní hrou a zpEvem varhaníka 
Tomá!e 6ervinky a zpEvem náv!tEvník] 
koncertu. Jak do!lo ke spolupráci sokol-
ského sboru s K]rovci? Sokolky ú7inko-
valy v Písnici na slavnostním rozsvícení 
váno7ního stromu v roce 2011, kde si 
jich pov!iml pan Tomá! 6ervinka. Tím 
byla zahájena spolupráce obou hudeb-
ních soubor], která pokra7ovala leto!ním 
váno7ním koncertem.

Komorní pEvecký sbor Libu!e byl 
zalo"en témEU pUed 20 lety v duchu 
Tyr!ovy my!lenky o nutnosti pEstování 
nejen tEla, ale i ducha. Po dlouhé odml-
ce za7al sbor opEt pUed 7tyUmi lety pra-
covat a nastudoval rozsáhlý repertoár 
národních, sokolských i moderních pís-
ní, jimi" zpestUuje program akcí poUá-
daných na domácí p]dE, tj. v libu!ské 
sokolovnE, ale také na veUejnosti. Nej-
dále se sbor dostal na podzim 2012 na 
Moravu do Boskovic, kam byl pozván 

na celostátní pUehlídku sokolských sbo-
r]. Podle slov zástupc] poUádající 6OS 
(6eská obec sokolská), se v konkuren-
ci zku!enEj!ích soubor] neztratil. Tato 
skute7nost i uznání kunratického pub-
lika podnEcuje 7lenky souboru vedené 
sestrou KanErovou k dal!ímu úsilí o co 
nejlep!í provedení repertoáru.

 Eva Stodolová

9. února
Masopustní průvod

V sobotu 9. února se v 9 hodin vydal 
od sokolovny masopustní pr]vod. Tuto 
obnovenou tradici uspoUádal Sokol Kun-
ratice v 7ele s principálem Annou Novou 
ji" posedmé. Pr]vod masek za doprovodu 
hudby tradi7nE osvEd7ených hudebník] 
pán] Burgra, Brodila a otce a syna Ma!talí-
Uových prokli7koval stUed Kunratic a kolem 
11 hodiny udElal vEt!í zastávku pUed radni-
cí, kde na principála, medvEda, klauny, krá-
lí7ky, banditu, vodníky a dal!í masky 7eka-
lo i ob7erstvení. V mrazivém po7así pUi!la 
ú7astník]m vhod horká dr![ková polévka, 
káva, 7aj a také nEco ostUej!ího na zahUá-
tí. DEti daly vEt!inou pUednost koblihám. 
Poté se pr]vod vydal na koupali!tE #ebe-
rák, kde probEhla konzumace zásob z dEt-
ského ko7árku, do kterého obdivovatelé 
masek pr]bEhu dopoledne nadElili mnoho 
dobrot, od zabíja7kových specialit po slad-
kosti a také i nEco ostUej!ího. Ú7astníci zde 
vzpomínali na ka"doro7ního ú7astníka pr]-
vodu, konE Honzu Zounka, který je v sou-
7asné dobE v nemocnici a zotavuje se po 
endoprotéze. PUí!tí rok si leto!ní absenci 
jistE vynahradí.

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky
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Masopustní průvod kráčí ulicí K Libuši (foto P. Hilmarová).



Zápis dětí do mateřské školy

Ve dnech 6.�7. bUezna od 13 do 17 hodin budou 
v M! Kunratice, Praha 4, PUed"kolní 880 (M!), 
vydávány pUihlá"ky do M! pro "kolní rok 2013/2014. 
VyplnEné pUihlá"ky budou zpEt pUijímány ve dnech 
20.�21. bUezna od 13 do 17 hod. Oznámení výsled-
k] zápisu bude odesláno do 15. dubna. Pokud se 
nEkdo z budoucích #á7k] M! nebude moci dostavit 
v uvedených termínech, je mo#né sjednat individu-
ální termín s Ueditelkou M! paní Miladou Filipovou 
na tel. 244 911 551. 

Vzhledem k tomu, #e do M! nastupuje velice 
silný ro7ník (více jak 100 narozených dEtí), budou 
pUihlá"ky k zápisu vydávány pouze dEtem s trva-
lým bydli"tEm v Kunraticích. Teprve v pUípadE, #e 
by kapacita M! nebyla naplnEna, bude vyhlá"e-
no 2. kolo zápisu, ve kterém budou moci být pUi-
jaté dEti mimokunratické. DEti narozené po 31. 8. 
2010 nebudou v prvním kole hodnocené a teprve 
opEt v pUípadE, #e nebude kapacita M! naplnEna, 
budou dodate7nE vyhodnoceny. Teditelka M! ve 
spolupráci se "kolskou komisí stanovila stejnE jako 
v loOském roce hodnotící kritéria pro pUijímání dEtí. 
DEtem budou pUi zápisu pUiUazená 7ísla, která budou 
zveUejnEna na webových stránkách "koly na adrese 
www.mskunratice.cz. 

 Ing. Lenka Alin7ová, zástupce starostky

Zápisy dětí do mateřské a základní školy 2013/14

KRITÉRIA: Bodové 
hodnocení:

Trvalý pobyt dítěte MČ Kunratice 5

Trvalý pobyt obou zákonných zástupců dítěte MČ Kunratice 5

Trvalý pobyt 1 zákonného zástupce dítěte MČ Kunratice 3

Věk dítěte (nar. do 31.8.2008) 5 let 3

Věk dítěte (nar. do 31.8.2009) 4 roky 2

Věk dítěte (zápisují se děti nar. do 31.8.2010) 3 roky 1

Opakované podání žádosti v MŠ Kunratice v roce 2012 1

Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje sourozenec dítěte 2

Individuální situace dítěte zdravotní a sociální situace rodiny 2

individuální situace dítěte ZŠ Kunratice navštěvuje sourozenec dítěte 1

Zahrada školky (fota P. Hilmarová).

u Školka i škola sídlí 
v ulici s příznačným

názvem.

Hlavní budova
MŠ na jaře.

Tahle 
matematika 

se mi líbí...



Zápis do prvních tříd

K zápis]m do prvních tUíd pro !kolní rok 
2013/2014 se dostavilo ve dnech 22. a 23. ledna 
105 budoucích prvOá7k] ze spádového obvodu 
MEstské 7ásti Praha-Kunratice. 

V novém !kolním roce budeme opEt otvírat 
tUi první tUídy s maximálním po7tem 29 "ák] na 
tUídu. Po zku!enosti z minulých let, kdy k zápisu 
pUi!lo více dEtí, ne" jsme mohli pUijmout, jsme 
u7inili nEkolik organiza7ních zmEn. Rodi7e "áda-
jící o pUijetí dítEte do 1. tUídy mEli mo"nost regis-
trace v pr]bEhu prosince a domluvy na konkrét-
ním termínu samotného zápisu. PUíznivý ohlas ze 
strany rodi7] mEl i samotný zápis dEtí, který se 
také oproti pUedcházejícím rok]m zmEnil. Ka"dé 
dítE procházelo tzv. zkou!kou !kolní pUipravenos-
ti. DEti prokazovaly své dovednosti jak v oblasti 
sociální, tak kognitivní a psychomotorické. V pUí-
padE potUeby byla rodi7]m ihned doporu7ována 
pomoc a podpora. Jednou z mo"ností je 7tyUmE-
sí7ní kurz #U7íme se ve !kole$, který si opEt pUi-
pravila na!e speciální pedago"ka. DEti se formou 
her rozvíjejí v oblasti Ue7i, logického usuzování, 
po7etních pUedstav, sluchového a zrakového vní-
mání, grafomotoriky, sociálních a pohybových 
schopností a dovedností, které jim pomohou 
úspE!nE zvládat !kolní docházku.

 Pro v!echny pUijaté dEti nabízíme pEt setkání 
pod názvem #Hrajeme si na !kolu$, kde si mohou 
budoucí !koláci ovEUit, jak to ve !kole vypadá 
a co se zde budou u7it. Kurz je zamEUen na jazy-
kovou a sluchovou pUípravu, rozvoj matematic-
kých pUedstav, pUípravu na psaní a 7tení, rozvoj 
fantazie a pUedstavivosti. Vít Beran, Ueditel !koly,
 Olga Králová, zástupkynE

Na chodbě školy.

... s pastelkama jsou 
na tom dobře...

… tak to s vámi oba asi zkusíme.

Jak jsme na tom?

(foto archiv ZŠ).
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Čtvrtek 21. března
Setkání s občany Kunratic

Setkání zastupitel] M6 s ob7any se 
koná ve 7tvrtek 21. bUezna od 18 hod. 
v zasedací místnosti kunratické radnice. 
 Redakce

Březen a duben U Motýlků
Neděle 10. března

Jarní burza od 14 hodin

Burza dEtského oble7ení a potUeb. Pro-
dejní místo rezervujeme pUedem.

Sobota 23. března
Fotografování rodin

V sále centra bude probíhat od 10 do 17 
hodin fotografování rodin profesionální 
fotografkou VErou KUehá7kovou. Na ka!-
dou rodinu po7ítáme 30 minut.

Čtvrtek 28. března
 Pohádka O Koblížkovi

V kunratické sokolovnE se bude hrát od 
10 hod klasická hraná pohádka O Koblí!-
kovi, který se nechtEl nechat sníst. Pohád-
ku nacvi7il ochotnický herecký soubor 
z Týnce nad Sázavou. V pohádce ú7in-
kuje "est herc] v nápaditých kostýmech. 
Pohádkou provází na!ivo autorské písni7-
ky v podání nEkolika muzikant].

Čtvrtek 28.– pátek 29. března
Velikonoční příměstský tábor

Nemáte hlídání pro dEti a potUebujete 
pokrýt velikono7ní prázdniny? Po"lete 

dEti k nám na pUímEstský tábor. Máme 
pUipravenou celotáborovou hru, hranou 
pohádku a keramickou dílnu se dvEma 
vlastnoru7ními výrobky. Plnohodnotný 
obEd a sva7ina zaji"tEny.

Pátek 5. dubna
Andersenova noc 

PUij@te s dEtmi oslavit narozeniny Han-
se Christiana Andersena. Pohádkový ve7er 
za7íná. V místní knihovnE si poslechnete 
pohádky a pUíbEhy 7tené známými kunratic-
kými osobnostmi v 7ele s paní starostkou, 
pak se potE"íte hranou pohádkou. VEt"í 
dEti mohou u nás pUespat, a tak pro nE bude 
pohádkový ve7er pokra7ovat v py!ámkách. 
Ve7erní pUekvapení, pohádka na dobrou noc 
a spole7né usínání budou tou pravou dobro-
dru!nou výpravou do Uí"e sladkých sn]#

Neděle 14. dubna
Jarní rodinný jarmark

Tradi7ní jarmark, kde nakoupíte jar-
ní drobnosti pro potE"ení. Ob7erstvení 
a doprovodný program zaji"tEn. Dal"í 
podrobnosti najdete na www.rc-umotylku.
cz. Iva Pírníková

Sobota 20. dubna
Nordic Walking Tour 2013

6eský klub Nordic Walking o. s. poUá-
dá 20. dubna v Kunratickém lese dal"í ze 
závod] v rámci Nordic Walking Tour 2013. 
Registrace závodník] se koná od 10 do 11 
hod v prostoru zahradní restaurace Na tý 
louce zelený, Na Zelené louce 451, Praha-
Kunratice. (www.natyloucezeleny.cz). Zde 

je také start a cíl závodu. M]!ete vyu!ít 
autobusové linky 193, 332 nebo 335, zastáv-
ka Ikem. Trasy dlouhé 5 a 9 km vedou Kun-
ratickým lesem. Pokud nemáte vlastní hole, 
lze je zap]j7it pUi registraci zdarma oproti 
vratné záloze. V cíli 7eká ob7erstvení vuUt, 
chléb, hoU7ice a nealko nápoj, které jsou 
sou7ástí startovného, a slosování startov-
ních 7ísel o vEcné ceny. Ú7astníci startují na 
vlastní riziko a poUadatel si vyhrazuje právo 
provést zmEny v tomto rozpise v pUípadE 
nepUedvídatelných událostí. Startuje se od 
11,30 hod po skupinách, ukon7ení pocho-
du bude mezi 13$13,45 hod. Ve 14 hod se 
uskute7ní tombola, slosování startovních 
7ísel o vEcné ceny. PUihlá"ky nejsou nutné, 
info o ú7asti po"lete pUípadnE na e-mail: 
wtc@wtc.cz. Kontaktní telefon R. Dou"a 
739 086 447 nebo J. Hole7ek 739 584 137.
 Redakce

Sobota 27. dubna
34. Otvírání studánek

Leto"ní Otvírání studánek v Kunra-
tickém lese se koná v sobotu 27. dubna. 
Zahájení je ve 13 hodin na obvyklém 
shroma!di"ti ú7astník] za kostelem Sva-
tého Jakuba Star"ího v Kunraticích.

 TJ Sokol Kunratice

Sobota 27. dubna
120 let SDH Kunratice

Kulaté výro7í, 120 let zalo!ení, bude 
slavit Sbor dobrovolných hasi7] Kunrati-
ce 27. dubna od 14 hod na louce pod ryb-
níkem Ohrada. Podrobnosti o programu 
budou zveUejnEny na plakátech nebo na 
www.sdh-kunratice.cz. Hasi7i Kunratice

Zajímavosti

Policistky na koních

Oddíl jízdní policie (OJP) 6R v Praze 
vznikl v 7ervnu roku 1991. Loni otevUel na 
CísaUském ostrovE novou stáj, která splOuje 
ty nejpUísnEj"í po!adavky pro kvalitní ustá-
jení slu!ebních koní. Na místo slu!by jsou 
konE pUepravováni ve speciálnE upraveném 
nákla@á7ku. Standardním plemenem je 
7eský teplokrevník. Oddíl plní úkoly Poli-
cie 6eské republiky na celém území Hl. m. 
Prahy. Pátrá po pachatelích a vEcech souvi-
sejících s trestnou 7inností v neprostupném 
terénu a rekrea7ních oblastech, zabezpe7uje 
výcvik a vyu!ití slu!ebních koní pUi ochranE 
veUejného poUádku. Oddíl jízdní policie také 
reprezentuje a propaguje pra!skou policii. 
S jízdními policisty nebo policistkami se 
m]!eme u nás nej7astEji potkávat v Kunra-
tickém lese.

 Je stUeda 6. února po deváté hodinE dopo-
ledne. Ve FadEjevovE ulici, v místech, kudy 
vede Zelená cesta od Ohrady k Boroví7ku, 
zastavuje auto upravené k pUepravE koní. 
Otevírají se postranní dveUe a spou"tí rampa 
pro svádEní koní. Dnes mají v Kunraticích 

slu!bu dvE fe"né policistky. VyvádEjí opa-
trnE a laskavE své konE ven. ZvíUata jsou 
bEhem pUepravy chránEna proti poranEní. 
Na nohou mají plstEné chráni7e na pUedních 
nohou od kopytních kloub] po zápEstní kos-
ti a u zadních nohou od kopytních kloub] 
po hleznové klouby. Dal"í chráni7 pokrývá 
koUen ocasu. Díky suchým zip]m jsou chrá-
ni7e rychle sejmuty a oba koníci pUipraveni 

k osedlání. Je chladnEji, a tak dostanou na 
hUbet pUed osedláním pUikrývku, k zoufalství 
fotografa, s antireß exními pásky. Pak je je"tE 
do úchytu sedla zasunout dlouhý, me7 pUipo-
mínající, obu"ek. A z rampy auta nasednout 
na konE. Ne !e by jezdkynE neumEly nasko-
7it do sedla ze zemE, ale takto je to pro jejich 
7tyUnohé pUátele "etrnEj"í. Je"tE obrázek do 
Zpravodaje a slu!ba m]!e za7ít.  (my)

Policistky začínají službu v Kunraticích (foto my).
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35 let setkávání

PUed 35 lety, 13. prosince 1977, se se!li 
kunrati7tí senioUi, vedoucí funkcionáUi 
obce Praha 4-Kunratice, obvodu Praha 4 
a Obvodního ústavu sociálních slu"eb v Pra-
ze 4 (pou"ito tehdej!ích názv]), aby zalo"ili 
Klub d]chodc] v Praze 4-Kunraticích (nyní 
Klub senior]). Této události bylo vzpome-
nuto na pUedváno7ním posezení klubu dne 
27. listopadu 2012 za ú7asti vedoucích pra-
covník] Ústavu sociálních slu"eb (ÚSS) 
v Praze 4 a MEstské 7ásti (M6) Praha-Kun-
ratice.

Také uplynulý rok 2012 byl v 7innosti klu-
bu bohatý. Do!lo ke slou7ení 1. a 2. skupiny, 
a tak jsou v sou7asnosti ji" pouze skupiny 
dvE oproti dUívEj!ím tUem. První skupina se 
schází v pondElí a ve stUedu, druhá v úterý. 
NEkteré akce jsou pro obE skupiny spole7né. 
MEsí7nE se kromE besed uskute7Oují dvE a" 
tUi kulturní a spole7enské akce. V jubilejním 
roce se uskute7nily pUedná!ky cestopisné 
a historické na téma Austrálie 3. a 4. 7ást, 
Kavkaz, Sýrie 1. a 2. 7ást, Nový Zéland, 
Zakavkazsko, Rudolf II. Habsburský a jeho 
vliv na výtvarné a sochaUské umEní pUed 
tUicetiletou válkou, Stavovské povstání, 
Výro7í Kunratic zakon7ená na dvojku, 725 
let Kunratic a O malíUi Jaromíru Jindrovi. 
Dále byly uspoUádány pUedná!ky místní 
lékaUky MUDr. Borkové na téma Boj proti 
klí![at]m a Zdravotní zabezpe7ení senior]. 
V klubové místnosti jsme také uskute7nili 
besedy se starostkou Kunratic, její zástup-
kyní a vedoucími pracovníky ÚSS. Pracov-
níci MEstské policie hl. m. Prahy uspoUádali 
pUedná!ku s besedou na téma Bezpe7í a jis-
tota pro seniory. 6len]m klubu také pUi-
!ly zarecitovat a zazpívat dEti z Domu pro 
motýlky a v rámci Mezinárodního dne "en 
vystoupili "áci Z# Kunratice. Ji" tradi7nE 
byly uspoUádány dva pietní akty na místním 
hUbitovE. Klub uspoUádal i dva vlastivEdné 
zájezdy. V kvEtnu jsme nav!tívili zámek 
v Hluboké nad Vltavou a 6eské BudEjovice, 
v záUí Benátky nad Jizerou, Starou Boleslav 
a Brandýs nad Labem. 6lenové klubu se 
zú7astOovali i akcí poUádaných kunratickou 
radnicí jako Dne Matek s Janem Stivínem, 
besedy s primátorem Hl. m. Prahy a sená-
torem Grulichem, vystoupení muzikálové 
zpEva7ky Magdalény Rezkové, poUadu 
Ztracenka zpívá s trampskými písni7kami 
a pUedváno7ního setkání s hercem a kaska-
dérem ZdeOkem Srstkou a zpEvákem Mila-
nem 6ernohousem. SenioUi nechybEli na 
jim vEnovaném koncertu Pra"ských tambu-
ra!] ke Dni senior] nebo na záUijové Výsta-
vE hub a jiUinek na radnici. Velikou oblibu 
si u 7lenek Klubu získalo váno7ní a veliko-
no7ní aran"ování kvEtin. NEkteUí 7lenové 
pravidelnE nav!tEvují i akce poUádané ÚSS 
Praha 4, pUedev!ím koncerty a divadelní 
pUedstavení. ZávErem chci podEkovat v!em 
tEm, kteUí se jakýmkoliv zp]sobem podíleli 
na úspE!né 7innosti klubu v roce 2012.

 Ing. ZdenEk Zeman, vedoucí klubu

Římskokatolická farnost
Nazaret dvacetiletý

$lutá budova za kostelem Svatého Jakuba 
Star!ího, navazující na p]vodní objekt kun-
ratické fary, má ponEkud slo"itý název a je!-
tE komplikovanEj!í zkratku. Arcidiecézní 
centrum "ivota mláde"e Nazaret (ADC$M). 
1. bUezna 1992 nastupuje do kunratické far-
nosti Pater Jan Balík. Dostává za úkol stUe-
disko mláde"e vybudovat. Nazaret vzniká 
10. ledna 1993 a 23. kvEtna jej arcibiskup 
pra"ský Miloslav Vlk pUi náv!tEvE Kunratic 
posvEcuje.

Pater Balík seznamuje 7tenáUe Kunra-
tického zpravodaje se skromnými za7átky 
stUediska poprvé v 7ervnu 1993. !Víte, co 
je to Nazaret? Centrum pro mláde", které 
sídlí na místní faUe. Staré, vlhké a nerepre-
zentativní budovE, opravené v minulém roce. 
V centru bydlím já, místní faráU, a nedaleko 
fary v podnájmu nEkolik dEv7at. V dal#í pro-
najaté místnosti budou bydlet i chlapci. Je 
to tým nEkolika lidí, kteUí dávají centru sv]j 
7as. Studují nebo ji" pracují a volno obEtují 
pro své vrstevníky. Od konce ledna, kdy pUi-
jeli první, se v Nazaretu vystUídalo ji" mnoho 
mladých. 6asto pUi odjezdu Uíkají, "e tady to 
bylo krásné.$

P]vodní budova fary, opravená za velké 
podpory obce, v!ak nemá dostatek místa. 
Mladí dobrovolníci z týmu, kteUí v domE "ijí 
a pracují, musejí pUespávat v podnájmech 
v okolí. To kromE jiných problém], nese 
i dal!í Þ nan7ní zátE". Roku 1994 kardinál 
Miloslav Vlk rozhoduje o pUístavbE. Roz-
po7et zna7nE pUesahuje mo"nosti Tímsko-
katolické církve, která se obrací o pomoc 
na odpovEdné církevní 7initele v bohat!ích 
zemích na západ od na!í republiky. UbEhne 
nEkolik let nezbytných pUíprav. Ka"dá stav-
ba musí ov!em stát na dobrém základE. A tak 
bylo rozhodnuto nechat posvEtit základní 
kámen pUístavby samotným pape"em Ja-
nem Pavlem II. bEhem M!e Svaté 27. dubna 
1997 na Letné.

Celé stavební úsilí vy"adovalo i hory v!eli-
jakých souhlas] a potvrzení. Citujme ze sou-
hlasu rady M6 Praha-Kunratice z léta 1997: 
!Rada souhlasí s projektovou dokumenta-
cí z hlediska ochrany ovzdu#í, do7asného 
odkanalizování objektu do novE navr"ené 
"umpy, vlastníka sousedního pozemku, na 
kterém se budují in"enýrské sítE, s pokáce-
ním jednoho stromu a vynEtím farní zahrady 
ze zemEdElského p]dního fondu.$ 

Po nadEjném za7átku výstavby v!ak pUi-
!la ekonomická stagnace, ceny materiálu 
a slu"eb za7aly prudce r]st. Dokon7ení 
budovy se zpomalilo. Zbývalo investovat 
je!tE nEkolik milion], ale peníze pUicházely 
pouze po tisících a stovkách. Pomáhají r]zní 
sponzoUi, nadace, ale nejvEt!í pomoc pUichá-
zí opEt ze zahrani7í. Pater Balík v Kunratic-
kém zpravodaji v prosinci 1998 Uíká: !Jako 
knEz, který slibuje poslu#nost svému bisku-
povi, musím kdykoliv po7ítat s tím, "e mne 
biskup jednou po#le nEkam jinam, kde cítí, 
"e mE církev potUebuje víc. Proto nestavím 
tento d]m, abych si zabezpe7il pohodlné 
a klidné stáUí. Musím mít na mysli stále jeho 
hlavní ú7el. Bude slou"it farnosti a v#em 
mladým lidem, kteUí jej nav#tíví.$

Desáté výro7í vzniku stUediska Arcidie-
cézního centra "ivota mláde"e Nazaret se 5. 
ledna 2003 ji" slavilo v nové budovE. Kun-
ratickou farnost a stUedisko mláde"e v té 
dobE vede Pater Jaroslav Krajl.
6as neúprosnE bE"í, uplyne dal!ích pEt 

let a v sobotu 6. ledna 2008 se oslavuje ji" 
výro7í patnácté. Co tehdy napsal Kunratický 
zpravodaj v 7ísle 1/2008?

!Od ranních hodin se ve velkém sále Naza-
retu prolínají hned 7tyUi kUes[anské genera-
ce. Generace první, ratolesti zakládajících 
!týmák]$, mladých pracovník] nebo pra-
covnic, kteUí pe7ují o chod stUediska. Rodi7e 
pobíhajících dEtí zastupují generací druhou 
a farníci ve vEku jejich rodi7] a prarodi7] 
doplOují pUehlídku generací o tUetí a 7tvr-
tou. Ji" od rána se vaUí gulá# pod odborným 
dohledem Pepy Krejbicha a jeho pomoc-

Zakladatel Nazaretu Pater Jan Balík první vlevo (foto P. Hilmarová).
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Zajímavosti
nic, �týma7ek! centra. Dne"ní kuchaUská 
skupina byla v prvopo7átcích centra v roce 
1993 ve vEku v sále si hrajících dEtí. Po 
desáté za7ínají pUicházet farníci a hosté, 
místnost se zaplOuje. Na 7elním místE mezi 
hosty musíme pUipomenout patera Balíka, 
zakladatele stUediska a spolutv]rce témEU 
zázraku, výstavby nové budovy. Jsou zde 
i duchovní, kteUí v Kunraticích vykonávali 
ro7ní jáhenskou slu#bu pUed vysvEcením. 
PUichází 7as si trochu zavzpomínat na za7át-
ky. Mikrofonu se ujímá pater Balík, pUidává 
se paní Dytrychová a dal"í$!
6as opEt trochu posko7il a jsme v sou-

7asnosti. V sobotu 19. ledna se slaví ji! 20. 
výro7í Nazaretu. PUivítali jsme vzácnou 
náv"tEvu pana kardinála Dominika Duku, 
pUijeli bývalí jáhni a knE!í v 7ele s #Otcem 
zakladatelem$, P. Janem Balíkem. Nechybí 
ani #týmáci$ s mnoha dEtmi. NEkteUí z nich 
poznali pUi slu!bE v Nazaretu své !ivotní 
partnery. O osobách významných i zcela 
oby7ejných vypráví nazaretská kronika. 

ZávErem si pUipomeOme slova na"eho 
nynEj"ího duchovního otce P. Benedikta 
Hudemy z minulého 7ísla KZ: �D]m, který 
vEt!ina zná pod zkráceným názvem Nazaret, 
je stále otevUený pUijmout nejen ú7astníky 
víkendových akcí, ale i jednotlivce, kteUí se 
jen tak zastaví a hledají lidské i duchovní 
zázemí. Název má pUipomínat, "e tak jako 
Je"í!, P. Maria a Sv. Josef tvoUili rodinu, 
i tady je mo"né najít místo pUijetí a domo-
va. Tím, "e je centrum pro mláde" spojeno 
s Kunratickou farností, mají mladí lidé mo"-
nost poznávat i dal!í vEkové skupiny a vzá-
jemnE se s farníky obohacovat. Po po"eh-
naném p]sobení P. Jana Balíka pokra7oval 
P. Jaroslav Krajl a nyní je na mne pUevzít 
nelehkou roli nástupce.# (V 7lánku jsou 
mimo jiné pou!ity 7ásti pUíspEvk] P. Jana 
Balíka a Petra Melichara ze star"ích ro7ník] 
Kunratického zpravodaje.)  (my)

Osmdesátka Patera Hracha

Devátého ledna ubEhlo osmdesát let od 
narození na"eho kunratického kaplana, otce 
Stanislava Hracha. Mnozí z nás se pUi této 
pUíle!itosti ú7astnili v sobotu 13. ledna spo-
le7ného slavnostního obEda a milého setkání 
s oslavencem ve velkém sále Nazaretu.  

Po maturitE na reálném gymnáziu v roce 
1952 chtEl vstoupit do knE!ského semináUe. 
To ji! ale vládla tvrdá ruka komunistické-
ho re!imu. SemináU se stEhuje z Prahy do 
LitomEUic, bez mnohých vyu7ujících, kteUí 
jsou ve vEzení. PUátelé mu radí, aby chvíli, 
rok nebo dva po7kal, podal si pUihlá"ku na 
vysokou "kolu, mezitím se v"echno pUe!ene 
a vrátí do p]vodních kolejí. Podává tedy 
pUihlá"ku na medicínu. Tady pUijat není, 
nebo[ jeho ministrování bEhem studií na 
gymnáziu neuniklo strá!c]m #správného 
zp]sobu my"lení$. Vystuduje tedy je"tE geo-
logickou pr]myslovku a maturuje podruhé. 
Hrozí umístEnka do podniku s pracovi"tEm 
na východním Slovensku. S organizací se 
dohodne, !e pokud jej doporu7í ke studiu na 

vysoké "kole, nastoupí 
potom ji! jako vyso-
ko"kolsky vzdElaný 
pracovník. Oborem 
jeho studia se stala 
Geologicko-geogra-
Þ cká fakulta Univer-
zity Karlovy. BEhem 
studií je pracovi"tE na 
Slovensku zru"eno, 
a tak nový absolvent 
nastupuje v roce 1958 
do Geologického ústavu. Následuje vstup 
na Univerzitu Karlovu, na Katedru u!ité 
geofyziky, kde se stává asistentem. Druhého 
listopadu 1960 je spole7nE s dal"ími sedmi 
pUáteli zat7en. Pro7? Vedl chrámový sbor 
u NejsvEtEj"ího srdce PánE. Lidé za7ali díky 
zpEvu více chodit do kostela, a jeliko! se 
v kostele, jak je uvedeno v rozsudku, i kázalo 
#v duchu idealismu v rozporu s marxismem-
leninismem$, sta7ilo to na dva roky nepod-
mínEného trestu pro Stanislava Hracha. Brá-
ny vEzení v OpavE otevírá amnestie roku 
1962. Systému nepUátelský !ivel pak pracu-
je jako vrtný dElník v Geologickém pr]zku-
mu. Proto!e je sledován, pUeru"uje styky se 
svými pUáteli, aby je neuvedl do nebezpe7í. 
Krátký záblesk svobody roku 1968 jej vrací 
na Katedru u!ité geofyziky Univerzity Kar-

lovy, je rehabilitován, ale normalizace reha-
bilitaci ru"í a roku 1978 je opEt z univerzity 
vyhozen. Pokra7uje v ministrování a vede 
dEtský chrámový sbor. 

Koncem roku 1989 se opEt vrací na Uni-
verzitu Karlovu, 1990 zahajuje dálkové stu-
dium teologie, po 7tyUech letech promuje 
a roku 1998 následuje knE!ské svEcení. Od 
roku 1999 je kunratickým kaplanem. Jeho 
pUíbEh odrá!í touhu slou!it dobru i za cenu 
osobní obEti. V"ichni, kteUí na"eho otce zná-
me, si jej nejen za to velice vá!íme.  (my)

Obrázky z minulosti Kunratic 
(13)

Snímek dne"ního NámEstí prezidenta 
Masaryka od ing. Peterky pochází pUibli!-
nE z konce dvacátých let minulého století. 
PUedzahrádka s hrazdou v popUedí patUí 
k budovE bývalé Þ rmy Adam, která vyrá-
bEla tElocvi7né náUadí. Obrázek také uka-
zuje, jak se uklízel sníh. Ka!dý pUed svým 
domem, hostinský je"tE chodník propojil se 
silnicí. KoOské povozy po neuklízené silnici 
projely, a kdy! to ji! ne"lo, zapUáhly se sanE. 
TEch nEkolik automobil], které tehdy exis-
tovaly, bu@ zkusilo "tEstí, nebo radEji nevy-
jelo. Tehdy platila zvyklost, !e kdy! je sníh, 
jede ten, kdo projede.  (my)

Náměstí prezidenta Masaryka (archiv Miroslava Tříšky).

Pater Stanislav
Hrach (foto my).
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Inzerce

ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7

Telefon 244 102 214,
fax 244 913 900

E-mail: info@praha-kunratice.cz

www.praha-kunratice.cz.

Příjemné večerní posezení za příjemné ceny

V TEODORU

www.teodoro.cz
tel.:  774 959 324

244 913 342

(AREÁL  BDX) Kunratická spojka
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Inzerce
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Inzerce

Michelská 84, 141 00 Praha 4 - Michle

Tel.: 241 483 101, 602 212 445, e-mail: kostalek@autoskloservis.cz

www.autoskloservis.cz

Viktor Košťálek

• MALOOBCHOD

• VELKOOBCHOD

• MONTÁŽE
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Rozměr a cena inzerce: maximální velikost čtvrt strany 186 x 85 nebo 91 x 130 mm 1000 Kč,

každý menší inzerát nebo řádková inzerce 500 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH 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 únoru 2013. Zdarma.

Inzerce

Kanalizační přípojky
(revizní šachta, přepojení, zemní práce, doklady)

od 25 000 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.

zumba.cz
Copyright © 2012 Zumba Fitness, LLC | Zumba®, Zumba Fitness® a logo Zumba Fitness jsou registrované ochranné známky Zumba Fitness, LLC.

K ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ O KURZU ZUMBA® FITNESS 
KONTAKTUJTE INSTRUKTORA VE VAŠÍ LOKALIT):

TANE-NÍ, JEDNODUCHÁ FITNESS-
PARTY INSPIROVANÁ LATINSKO -  
AMERICKÝMI RYTMY, P#I KTERÉ 
SE SPALUJÍ KALORIE. VŽIJTE SE 
DO HUDBY A ODVAŽTE SE.

ZDE
UMÍSTETE

VA�E
FOTO

SoOa Hermanová / Sokolovna Kunratice...
...ka dou!nedEli 18:45-19:45 (od 10. 3.)

zumba.kunratice@centrum.cz / 723 811 918

* dostatek prostoru ve velké tElocvi7nE kunratické sokolovny (K  eberáku 161, Praha 4)
* stále aktuální skladby a choreografie pUímo od ZUMBA fitness (certifikace B1 / ZIN)
* vynikající ceny: 75 K7 / 1 hodina

70 K7 / 1 hodina (pUedplatné 10 hodin / nepUenosné / celkem 700 K7)
60 K7 / 1 hodina (pUedplatné 20 hodin / pUenosné / celkem 1200 K7)

* zku!ební hodina pro ka"dého zdarma + navíc první hodina 10.3. zdarma pro v!echny

Domácí česká kuchyně

Tankový Prazdroj
K Verneráku 70/1, Praha 4

T +420 244 467 448, www.ambi.cz

Advokátka
JUDr. Eva Brown

právo občanské a rodinné, rozvody,
smlouvy, byty, nemovitosti, úschovy

Tel: 603 835 609
www.advocate-brown.eu

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

jádra, rekonstrukce bytů a koupelen, drobné práce

Rozumná cena

Tel. : 608 709 716 přes den

267 913 922 19:00-21:00

www.rakovec.cz


