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Svatý Martin v Kunraticích (foto P. Hilmarová).
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Vážení spoluobčané,
nejprve bych Vám 

chtěla poděkovat za 
podporu v komunál-
ních volbách pro Hnutí 
Praha-Kunratice, jehož 
jsem předsedkyní. Vaše 
velká podpora signa-
lizuje, že si nepřejete 
změnu ve směřování Kunratic. Programové 
prohlášení, schválené Zastupitelstvem Měst-
ské části Praha-Kunratice na ustavujícím za-
sedání, plynule navazuje na konání minulého 
vedení Kunratic.

Vánoční číslo Kunratického zpravodaje 
obdržíte se zpožděním, takže zde nemohou 
být uvedeny všechny předvánoční akce po-
řádané v Kunraticích. Důvodem je, že usta-
vující jednání ZMČ se konalo netradičně se 
zpožděním ode dnů konání voleb, protože 
kunratičtí občané Ing. Pavel Urban, Mgr. 
Markéta Machová a Květoslava Fafl íková 
podali návrh na neplatnost voleb do Zastu-
pitelstva Městské části Praha-Kunratice. 
Městský soud v Praze dne 13.11.2014 tento 
návrh zamítnul. Ihned po přijetí usnesení 
Městského soudu v Praze starostka Ing. arch. 
Ivana Kabelová svolala jednání zastupitel-
stva na nejbližší možný vhodný termín, tj. 
26.11.2014.

Na závěr bych Vám chtěla popřát příjemný 
závěr roku, hezké a klidné vánoční svátky a 
hodně sil do r. 2015.

 Ing. Lenka Alinčová, starostka

Programové prohlášení 
zastupitelstva městské části 
Praha-Kunratice na období 

2014−2018

Ekonomika a majetek

Nepřipustíme žádné zadlužení Kunra-
tic. Zajistíme, aby všechna výběrová řízení 
na zakázky byla naprosto čistá a průhled-
ná a všechny smlouvy byly zveřejňovány 
na úřední desce. 

Vzhledem k tomu, že ministerstvo kultu-
ry přestěhuje sbírky z Kunratického zám-

ku a považuje jej nadále za nepotřebný, je 
prioritou získání Kunratického zámku 
a přilehlé zahrady do majetku Hl. m. Pra-
hy, případně Kunratic, aby tvořil jednotný 
a upravený celek s jeho hospodářskými bu-
dovami a parkem.

Zaměříme se na získávání grantů a do-
tací, abychom mohli pokračovat ve zlepšo-
vání životních podmínek obyvatel Kunratic. 

Budeme vyžadovat, aby Hl. m. Praha 
řádně pečovalo o komunikace v lokalitě 
Zelené údolí, dalo je do pořádku a řádně 
udržovalo. Dále budeme trvat na tom, aby 
Hl. m. Praha řádně pečovalo o své pozemky 
a mobiliář v bytovém komplexu Flora.

Samospráva

Tak jako doposud je v oblasti samosprávy 
samozřejmostí zapojení obyvatel ze všech 
částí Kunratic do rozhodování. V odbor-
ných výborech a komisích budou zastoupeni 
občané z centrální části Kunratic, Zeleného 
údolí i Flory.

Bezpečnost

Po dobré zkušenosti se zavedením kame-
rového monitorovacího systému budeme 
usilovat o jeho další rozšíření.

Budeme pokračovat v úzké spolupráci 
se Sborem dobrovolných hasičů Kunratice 
a městskou policií.

Příroda-ekologie

Chceme pokračovat ve výsadbě zeleně 
v nejvyšší možné míře.

Dokončíme poslední etapu tzv. Zelené 
cesty obnovou zeleně bývalé višňovky při 
ulici U Krále Václava IV.

Pokusíme se získat granty na revitaliza-
ci dalších území, především mezi bývalým 
kravínem a Vesteckým potokem.

Zdravotnictví
a sociální péče

Dokončíme rekonstrukci budovy staré 
školy č. p. 57 u rybníka Ohrada, aby zde co 
nejrychleji mohlo začít fungovat zdravotní 
středisko i s lékárnou.

I nadále budeme podporovat kunratic-
ké organizace, které pomáhají zdravotně 
postiženým a sociálně slabým občanům 
a také našim seniorům. 

Územní plánování,
doprava, infrastruktura

Při projednávání nového Územního plá-
nu hl. m. Prahy budeme trvat na zachování 
Kunratic jako oblasti s funkcí obytně re-
kreační. Budeme bránit realizaci nadměr-
ných staveb typu Rezidence Zelený svět, 
které neodpovídají okolní zástavbě a zhorši-
ly by kvalitu života obyvatel Kunratic.

Budeme prosazovat zachování dosavad-
ní funkce kunratických rybníků, tj. rekre-
ace a sportovního vyžití. Nadále se budeme 
bránit všemi prostředky jednání společ-
nosti OGOPOGO a. s., která se snaží do-
nutit radnici k vydání souhlasu s oplocením 
větší části rybníka Šeberák a zastavění této 
plochy obytnými plovoucími domy. 

Nepolevíme v úsilí o realizaci obchvatu 
Kunratic na okraji městské části. 

V rámci fi nančních možností budeme 
pokračovat v rekonstrukci místních ulic 
a chodníků.

Školství, kultura,
sport, volný čas

Zaměříme se na získání fi nančních pro-
středků na dostavbu školského areálu 
o čtyři třídy a šatny, aby tak všechny 
kunratické děti mohly navštěvovat naši zá-
kladní školu.

Chceme zachovat fi nanční spoluúčast 
na aktivitách místních zájmových sdruže-
ní a sportovních klubů a budeme nadále 
využívat zámecký park jak pro konání akcí 
vlastních, tak kunratických organizací a jed-
notlivců. 

Zaměříme se na instalaci cvičebních prv-
ků pro dospělé a seniory.

Z důvodu nedostatku prostoru pro roz-
voj sportu v Kunraticích budeme usilovat 
o novou územní rezervu pro jeho umístění. 
Zachováme fotbalové hřiště na Vimper-
ském náměstí.

Slovo starostky

Zastupitelstvo, Úřad MČ a redakční rada Kunratického zpravodaje

přejí čtenářům radostné Vánoce a vše nejlepší v roce 2015.

P.F. 2015
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Zastupitelstvo − Úřad MČ
Zastupitelstvo

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

32. zasedání 8. 10. 2014

Zastupitelstvo schvaluje
● změnu rozpočtu č. 19, zvýšení o ne-

investiční dotaci HMP 257,70 tis. Kč pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů,

● změnu rozpočtu č. 20, zvýšení 
o 354,30 tis. investiční dotace HMP 

na akci Revitalizace okolí rybníka Ohrada,
● úpravu rozpočtu č. 10, přesun 1 400 tis. 

Kč z paragrafu silnice na havarijní opravu 
zhroucené kanalizace v ulici K Libuši,

● zprávu o činnosti kontrolního výboru 
za období květen 2013 až září 2014,

● zprávu o činnosti fi nančního výboru 
za období roku 2014,

● dar traktoru XHX 240 v pořizova-
cí ceně 112200 Kč organizaci SK Slovan 
Kunratice k údržbě ploch jím užívaného 
sportovního areálu ve vlastnictví MČ.

Zastupitelstvo souhlasí
● s návrhem požádat ZHMP o svěření 

pozemkové parcely parc. č. 2342/113 o vý-
měře 369 m², způsob využití zeleň, druh 
pozemku ostatní plocha a pozemkové par-
cely parc. č. 2342/117 o výměře 351 m², 
způsob využití zeleň, druh pozemku ostat-
ní plocha, vše v kat. území Kunratice, včet-
ně herních prvků na nich umístěných.

Zastupitelstvo volí
● JUDr. Natašu Randlovou přísedící Ob-

vodního soudu pro Prahu 4.
Zastupitelstvo bere na vědomí

● předloženou zprávu o plnění Usnesení 
členů zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 
za volební období 2010 až 2014. Redakce

Silnice, chodník,
rybník Ohrada

Ulice K Verneráku, anketa
Především bych chtěla poděkovat všem, 

kteří se ankety zúčastnili. Hlasovalo cel-

kem 560 osob, z toho 
4 nejasně, a tudíž ne-
platně. Z platných 556 
hlasů bylo 70 hlasů 
pro navrženou úpravu 
provozu (většinou se 
jednalo o hlasy z uli-
ce K Verneráku), tj. 
pro zjednosměrnění 
části ulice K Verneráku v úseku od kři-
žovatky s ulicí Ke Hrádku ke křižovatce 
s ulicí Na Lhotech. Zbývajících 486 hlasů 
se vyslovilo proti navržené úpravě. V pro-
centech vychází poměr 12,6 % hlasů pro 
a 87,4 % hlasů proti. Jako důvod bylo často 
uváděno, že navržená úprava neřeší ome-
zení automobilového provozu v Kunrati-
cích, pouze tento provoz rozšiřuje na del-
ší trasu. Zajímavé také je, kolik procent 
z negativních odpovědí pochází z oblasti 
Na Lhotech a z obytného souboru Flora 
a kolik z ostatních částí Kunratic. 

Z oblasti Na Lhotech a z obytného sou-
boru Flora to byly téměř přesně 2/3 hla-
sů a z ostatních částí Kunratic 1/3 hla-
sů. Vzhledem k tomu, že se výsledek 
ankety shoduje s názorem stávajícího ve-
dení kunratické radnice i s názorem větši-
ny členů nového Zastupitelstva MČ Praha-
-Kunratice (názor některých členů zatím 
ještě neznáme), nebudou ze strany městské 
části podniknuty žádné kroky k realizaci 
navržené úpravy provozu. Na tomto místě 
je nutné zdůraznit, že nikdo jiný než měst-
ská část (jako správce dotčené komunika-
ce) nemůže návrh na rozhodnutí o úpravě 
podat a že tuto úpravu nelze bez souhlasu 
městské části ani provést. 

Opravy komunikací

V současné době se dokončují jednak 
plošné opravy komunikací, jednak opravy 
jednotlivých výtluků. 

Pokud jde o plošné opravy, došlo ke změ-
ně v ulici Úhlavská, kde musel být vypuštěn 
původně plánovaný jednostranný chodník. 
Příčinou byla menší vrstva původní živice, 
než se dle namátkových sond předpokláda-
lo. Znamená to, že bylo možno odebrat ze 

stávající komunikace nižší vrstvu, a vytvo-
ření chodníku by tak vyžadovalo zvednout 
jeho úroveň nad přijatelnou míru (došlo by 
k „utopení“ přilehlých pozemků). Naopak 
byla zakázka rozšířena v ulici Golčova, 
kde byla navíc opravena část vozovky po-
dél nově upraveného chodníku při hranici 
s Bažantnicí, která byla ve velmi špatném 
stavu.  

Opravy jednotlivých výtluků byly rozší-
řeny o výtluky v ulici Pražského povstání 
a Maternova. V těchto ulicích se očekává, 
že bude provedena plošná oprava ze strany 
Hl. m. Prahy, neboť budou tvořit objízdnou 
trasu v době rekonstrukce ulice K Zeleným 
domkům. Když ale nebyly opravy prove-
deny před začátkem zimy, vyžádal si stav 
těchto ulic opravu alespoň nejhorších míst. 

Chodník v ulici U Rakovky

Po několika letech příprav byl konečně 
vytvořen chráněný mlatový chodník v ulici 
U Rakovky. I když byly k dispozici pou-
ze omezené fi nanční prostředky, očekávali 
jsme, že nový mlat bude i v době deštivého 
počasí odolnější. Zejména jeho východní 
část trpí dešťovou vodou přitékající z uli-
ce Vídeňská. Situací se proto budeme dále 
zabývat.

Přítok do rybníčku Ohrada

V posledních měsících bylo možno po-
zorovat, že přítok do rybníčku Ohrada 
nefunguje tak jako dřív. Byla proto prove-
dena kamerová prohlídka potrubí od ulice 
Vídeňské až po ústí do rybníčku a tato 
prohlídka ukázala, že potrubí je místy silně 
narušeno a bude nutné jej částečně opravit 
a částečně vyměnit. Bude se jednat o po-
měrně nákladnou záležitost, která bohužel 
půjde na vrub městské části, která je správ-
cem uvedeného potrubí. Pokoušeli jsme 
sice jednat o fi nanční spoluúčasti s Tech-
nickou správou komunikací hl. m. Prahy, 
protože dešťové vody z ulice K Libuši, 
která je v její správě, jsou sváděny právě 
do tohoto potrubí, ale marně. V současné 
době se pořizuje potřebná projektová do-
kumentace.  Ing. arch. Ivana Kabelová

Zdravotní péče
Kdo je

MUDr. Ondřej Gojiš Ph.D.
MUDr. Ondřej Gojiš Ph.D. je kunratický 

občan, významný lékař-gynekolog, který 
bude působit v novém zdravotním středis-
ku u rybníku Ohrada. Jeho práce byla oce-
něna Evropskou Onkologickou společností 
(ESMO), Evropskou Onkochirurgickou 
společností (ESSO), Mezinárodní vědeckou 
společnosti pro doktorandy (ORPHEUS) 
a Ministerstvem školství České republiky. 
Letos byla jeho práce oceněna společností 
Česká hlava, která je spolu s Úřadem vlády 
České republiky každoročním vyhlašovate-

lem stejnojmenných cen − nejprestižnějšího 
českého ocenění za vědu a výzkum, kterého 
mohou vědci v naší zemi dosáhnout.

Dosažené výsledky byly již publikovány 
v mezinárodních impaktovaných časopisech, 
a do konce roku 2013 byly citovány více než 
150 odbornými autory ze světa. Na téma 
své práce přednášel na dvou mezinárodních 
konferencích ve Francii. Požádala jsem pana 
doktora, aby nám toto téma přiblížil: 

„Karcinom prsu (zhoubný nádor prsní žlá-
zy) patří k nejčastěji se vyskytujícím zhoub-
ným nádorům v západním světě. Každý rok 
na tuto diagnózu celosvětově zemře téměř 
500 000 lidí. Přibližně 60 % zhoubných ná-

dorů obsahuje dostatečné množství estroge-
nového receptoru (receptor, který je ovliv-
ňován ženským hormonem estrogenem). To 
znamená, že hormonální léčbou jsme schop-
ni alespoň částečně ovlivnit jejich agresivní 
biologické chování. Bohužel asi 10 % pacien-
tů na tuto hormonální terapii nereaguje.

V našem výzkumném projektu jsme se za-
bývali proteiny (bílkovinami) AIB1, CEBPδ, 
CACNA2D3. Tyto proteiny, uvnitř nádoro-
vých buněk, ovlivňují funkci estrogenové-
ho receptoru a jeho regulační mechanismy 
v metastatických procesech (rozsev zhoub-
ných buněk například do mozku, plic a kostí). 
Vlastnosti těchto bílkovin by v budoucnosti 
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Zdravotní péče

Poděkování za blahopřání k vý-
znamnému životnímu jubileu zasílají paní 
Ludmila Aimová, Hana Kovaříková, Irena 
Líkařová, Květuše Králová, Milada No-
váková, Marie Skramovská, Berta Stárko-
vá, Eva Toifl ová, Marie Zrzavá a pánové 
Ing. Vladimír Hladký, Josef Krejčí, Zdeněk 
Krejčík, Rudolf Ohanka a Jiří Tůma.

 Redakce

Poděkování 
Kandidáti volebního uskupení Kunratič-

tí rodáci s podporou ANO děkují za vaše 
hlasy. Získali jsme díky vám 18,86 % a dva 
naši zástupci, Ing. Pavel Čihák a Ing. Sva-
tomír Mydlarčík se stali členy zastupitel-
stva MČ Praha-Kunratice ve volebním ob-
dobí 2014−2018.

 Kunratičtí rodáci s podporou ANO

Prohlášení TGC Kunratice
S veřejným propíráním kauzy PROMO-

PRO – předražené zakázky na audiovizuál-
ní techniku v průběhu předsednictví České 
republiky Evropské unii se ve veřejných 
médiích (např. ČT nebo MF DNES) objevi-
la informace, že část peněz ze zakázky byla 

Společenská rubrika

Hnutí Praha-Kunratice děkuje všem voličům 
za podporu v komunálních volbách.

Se zkušeností a slušností 
za rozvoj Kunratic

použita na fi nancování Golf Klubu Kunrati-
ce. Na tomto místě chceme upozornit, že se 
v žádném případě nejedná o Tenis Golf Club 
Kunratice, který svoji činnost již 30 let pro-
vozuje v tenisovém areálu při ulici Za Par-
kem, ale o indoor golf klub, který působí 
v hospodářských budovách kunratického 
zámku. Za občanské sdružení
 TGC Kunratice, členové výkonného výboru

Počítačový klub Zelený pták
Počítačový klub pro zdravotně postižené 

Zelený pták vás zve na nové počítačové 
kurzy v období leden−březen 2014. Kur-
zy jsou vedeny individuální formou (lek-
tor-účastník) a jsou určeny pro zdravotně 

postižené (300 Kč), seniory (400−600 Kč), 
ženy na mateřské dovolené a děti. Můžete 
se ještě přihlásit do kurzu anglického jazyka 
pro mírně pokročilé a začátečníky. Najdete 
nás na adrese U Zeleného ptáka 1158, Pra-
ha 4 Kunratice-Flora, tel/fax 271 913 590, 
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz. Jak se 
k nám dostanete? Autobusem pro vozíčká-
ře č. 1 s přestupy na metro B a C, autobusy 
č. 177 ze stanic metra Chodov nebo Opa-
tov a č. 193 ze stanice Chodov nebo Bu-
dějovická, zastávka U Kunratického lesa. 
Další podrobnosti na www.zelenyptak.cz. 
Otevřeno máme pondělí až čtvrtek 10−18, 
pátek10−15 hod. O víkendu je zavřeno.

  Klub Zelený pták

mohly být využity jako součást léčby pacientů 
s karcinomem prsu. Základní výzkum je pro-
váděn v laboratoři tkáňových kultur na Ústa-
vu patologie 3. Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy. Velká část našeho projektu spočívá 
ve vystavování nádorových kultur cytostati-
kům (lékům proti rakovině). Od ledna 2008 
spolupracujeme s Ústavem onkologie a ná-
dorové biologie, Imperial College London 
ve Velké Británii. Zde se především zaměřu-
jeme na studium nitrobuněčných signálních 
drah.“ Ing. Lenka Alinčová

Ordinace dentální hygieny
v Kunraticích − zdraví

nebo estetika?
V Areálu Zátiší je v provozu ordinace 

dentální hygieny. K dispozici má v areálu 
zdarma parkoviště, jehož vjezd se nachází 
v ulici Hornomlýnská, kde na vjezdovém 
stojanu zazvoníte na recepční pro zaparko-
vání. Vstup do ordinace je z ulice Urešova 
č. p. 1757 přes recepci areálu. Celý objekt 
a vstup do ordinace je bezbariérový.  Asi 
nikoho příliš nepřekvapí, že kvalitní a pra-
videlná dentální hygiena nám zajistí nejen 
krásný, ale i zdravý chrup. Je však čištění 
zubním kartáčkem vše, co můžeme pro své 
zdravé a zářivé zuby udělat? Tak jako si v ži-
votě v mnoha směrech nepomůžeme sami, 
tak ani pečlivé a četné čištění zubů nám 
nezajistí, že o ně nepřijdeme již v raném 
věku. Řešením je od podzimu 2014 i nám, 
obyvatelům Kunratic, na dosah ruky. Co vás 
čeká? V rámci ošetření vás čeká vyšetření 
stavu chrupu, odstranění zubního kamene 
nad dásní a pod dásní pomocí ultrazvuku, 

odstranění zabarvení a pigmentací pomocí 
air-fl ow (tlaková směs čistícího prášku, vody 
a vzduchu), vyčištění těžko přístupných míst 
v mezizubní a v subgingiválním prostoru 
(pod dásní) pomocí ručních nástrojů tzv. 
kyret a scalerů, leštění zubů − depurace po-
mocí rotačních kartáčků a speciálních past, 
fl uoridace − posílení a regenerace skloviny, 
instruktáž správného čištění zubů, nácvik 
čištění zubů mezizubními kartáčky a den-
tální nití. Dentální hygiena není hrazena ze 
zdravotního pojištění. Některé pojišťovny 
poskytují příspěvek na ošetření ze svých 
preventivních programů, kdy ČPZP − 205 
přispívá 1.000,− Kč, RBP − 213 pak 500,− 

Kč. Cenu za ošetření nelze určit paušálně, 
vždy se odvíjí od stavu chrupu, ale maxi-
mální částka za 90minutové ošetření činí 
1.200,− Kč, za 60 minutové pak 1.000,− Kč. 
Je to jen na vás, jak se postavíte ke svému 
zdraví. Ráda vás zbavím nepříjemného zá-
pachu z úst, zahnědlých zubů od kávy, vína, 
nikotinu a zánětu v mezizubních prostorech 
s rizikem parodontózy. Naučím vás správnou 
techniku čištění zubů a vybavím pomůckami 
na dentální hygienu. Ordinace dentální hygi-
eny, Urešova 1757, Praha 4-Kunratice, Flora. 
Dalšá informace na tel.737187362, e-mail: 
info@ciste-zuby.cz ,www.ciste-zuby.cz. 

 Andrea Palkosková, DiS.

Nově otevřená ordinace dentální hygieny (Foto R. Hilmar).
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Životní prostředí
Co se děje

s rybníkem Šeberák?
Tato otázka je zcela na místě a budeme 

se na to opětovně ptát příslušných orgá-
nů, tj. ÚMČ Praha 4-Odboru stavebního, 
vodoprávního úřadu a Odboru životního 
prostředí HMP.

Dne 13. června t. r. na základě stížnosti 
MČ Praha-Kunratice a mnohých dalších 
občanů nás navštívili zástupci České in-
spekce životního prostředí (ČIŽP). Před-
mětem stížností bylo nenadálé vypuštění 
rybníka Šeberák, byť v té době ofi ciálně 
probíhalo letnění rybníka, což bylo mimo 
jiné podmíněno tím, že v Šeberáku musí 
být zachována 1/6 vody. V malé zbylé 
louži se dusilo velké množství vodních 
živočichů. V důsledku rychlého zásahu 
ČIŽP majitel rybníku spol. OGOPOGO 

přepustila část vody z hořejšího rybníku 
Olšanského a vodní živočichové tak získali 
prostor k přežití. ČIŽP zahájila se společ-
ností OGOPOGO správní řízení pro nedo-
držení podmínek letnění (nedodržení urče-
né výše vodní hladiny, vybudování dvou 
tůní s osázením vlhkomilnými rostlinami 
a přemístění sem ohrožených živočichů). 
Toto správní řízení ještě nebylo ukončeno. 
MČ Praha-Kunratice poskytla ČIŽP dne 
21. října 2014 údaje o vypouštění a napou-
štění Šeberáku v období od března do října 
a svoji fotodokumentaci. Překvapila nás 
informace zástupkyně Odboru životního 
prostředí HMP, která se tohoto jednání 
účastnila, že k tomuto dni spol. OGOPO-
GO nepožádala o výjimku k odbahnění. 

Přitom již 29. 9. 2014 MČ Praha-Kunra-
tice obdržela dopis od spol. OGOPOGO 
tzv. „Oznámení vlastníka vodního díla 

o zahájení procesu odbahnění“, kde bylo 
uvedeno následující: spol. OGOPOGO 
v současné době provádí povolené vypou-
štění vody z rybníka (tzv. letnění) na sta-
novenou hranici. Jednou z podmínek 
letnění bylo opětovné napuštění rybníka 
na provozní hladinu nejpozději do 30. 9. 
2014 s tou výjimkou, že by na letnění ne-
navazovalo zimnění.

Vlastník tímto oznamuje, že ke dni 
30. 9. 2014 nebude vodní dílo rybník Še-
berák opětovně napuštěno v souvislosti 
s ukončením procesu letnění, ale bude 
naopak zcela vypuštěno. K plánovanému 
vypouštění však nedojde ve spojení se 
zahájením procesu zimnění rybníka, ale 
za účelem zahájení realizace plánovaného 
procesu odbahnění rybníka.

Přitom ještě v první dekádě října byl Še-
berák napuštěn téměř na normální hladinu. 
K vypuštění Šeberáku došlo až po desátém 
říjnu, a to takovým způsobem, že opět byla 
volána policie, která konstatovala, že vy-
pouštěná voda zaplavila kotelnu skladu Mi-
nisterstva vnitra ČR a sousedící soukromý 
pozemek (oboje těsně pod hrází Šeberáku). 
Takže jsme velmi zvědavi na vysvětlení 
výše uvedených příslušných orgánů. Dále 
je pro nás velmi důležitý postoj nového ve-
dení MČ Praha 4 k rybníku Šeberák a rad-
ního pro životní prostředí ZHMP, kde by 
měli zasednout zástupci Strany Zelených. 
Bývalý radní ZHMP Ing. Petr Štěpánek 
byl v minulosti velkým zastáncem názoru, 
že Hl. m. Praha má Šeberák od rybářství 
Líšno koupit, ale bohužel byl v menšině. 
Na pražském magistrátu leží „Nabídka 
spol. OGOPOGO k jednání o podmínkách 
prodeje vodního díla rybník Šeberák“.

 Ing. Lenka AlinčováO letošní zimě se na Šeberáku zřejmě bruslit nebude (foto P. Hilmarová).

Školství
Zápis do prvních tříd ZŠ 

Kunratice se kvapem blíží
Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci, 

již se na vás těšíme. Věříme, že se ten-
to rok všichni prvňáčci do školy vejdou. 
V lednu 2014 přišlo k zápisu do prvních 
tříd téměř 140 dětí s trvalým bydlištěm 
v Kunraticích. Proto jsme v září 2014 
otevřeli čtyři první třídy. Pro nový školní 
rok 2015/2016 budeme však moci otevřít 
pouze 3 první třídy. Kapacitní důvody 
nám neumožňují otevřít více tříd v roční-
ku. Jak bude vše probíhat? 

Registrace všech čekatelů s trvalým by-
dlištěm v MČ Praha-Kunratice se uskuteč-
ní v době od 1. do 19. prosince 2014 na re-
cepci školy. Zde po zaevidování získáte 
zápisové číslo. Při registraci budeme kon-
trolovat datum narození a trvalé bydliště 
prvňáčka i jeho rodičů. Současně se ob-
jednáte na konkrétní den a čas zápisu tak, 
aby nedocházelo k frontám a tlačenicím. 
Pokud jste nenavštívili Dny otevřených 

dveří 3. prosince 2014, můžete tak učinit 
ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 20. 
a 21. ledna 2015. Od 9 do 12 hodin lze 
nahlédnout do vyučování, prohlédnout 
si školu, podiskutovat s učiteli i vede-
ním školy. Pokud se chcete přijít podívat 
do školy v jiném termínu, prosím, objed-
nejte se. Rádi vás v naší škole uvítáme. 

Zápis do prvních tříd se uskuteční v úte-
rý 20. a ve středu 21. ledna 2015 vždy 
od 14 do 18 hodin, žáci jsou přijímáni 
dle stanovených kritérií. Prvořadě zapi-
sujeme žáky ze spádového obvodu, tedy 
s trvalým bydlištěm v MČ Praha-Kunra-
tice. Podrobnosti jsou umístěny na webu 
školy www.zskunratice.cz. Pokud bude 
místo pro nespádové žáky, vypíše ředitel 
školy další termín zápisu po prvním kole 
zápisu do prvních tříd. Výsledky zápi-
su zveřejníme v co nejkratším termínu, 
nejpozději do třiceti dnů po ukončeném 
zápisu. 

Od února 2015 přivítáme všechny bu-
doucí prvňáčky na programu „Hrajeme si 

ve škole“. Pět setkání je programově na-
vrženo tak, aby se děti navzájem pozna-
ly a postupně si zvykaly na školní život. 
Ty děti, které budou potřebovat podporu 
speciálního pedagoga, nebo dalších od-
borníků ze školního poradenského praco-
viště, budou moci navštěvovat půlroční 
kurz „Učíme se ve škole“. 

Všechny další informace: o počáteční 
výuce čtení a psaní, o výuce matema-
tiky a anglického jazyka, o dělení dětí 
do tříd, o první třídní schůzce atd. najde-
te na webu školy, popř. navštivte osobně 
ředitelství školy.

 Vít Beran, ředitel školy

Dostavba dvou tříd
ZŠ Kunratice

Prvního listopadu začala v Základní 
škole Kunratice (ZŠ) další etapa dostavby 
ZŠ. Spočívá v dostavbě dvou tříd a kabi-
netu nad spojovacím krčkem mezi hlavní 
chodbou a sportovní halou. V jedné z no-
vých tříd bude učebna češtiny a dějepi-
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su, ve druhé učebna výchov. Dostavba 
ZŠ za plného provozu přinese co možná 
nejmenší nepohodlí provozu ZŠ, protože 
omezující podmínky průběhu stavby byly 
přímo nastaveny ve výběrovém řízení. 
To znamená, že větší část stavby bude 
probíhat mimo hlavní vyučovací hodiny 
a o víkendech, ale k určitému nepohodlí 
také dojde. Zejména v krátkém období 
nebudou moci návštěvníci sportovní haly 
využívat spojovací chodbu, ale budou mu-
set procházet školní zahradou. Také část 
fotovoltaické elektrárny bude po dobu 
stavby demontována, naštěstí v období 
s nejmenším výkonem. Termín dokonče-
ní je 30. dubna 2015. Dříve se se stavbou 
začít nedalo, protože jsme dlouho čekali 
na stavební povolení a teprve po jeho vy-
dání mohlo proběhnout výběrové řízení. 
Jak probíhalo? Na základě doporučení 
odborníků, některých zastupitelů a zkuše-
ností z minulých výběrových řízení bylo 
osloveno pět stavebních fi rem. Zároveň 
informace o výběrovém řízení byla zve-
řejněna na úřední desce kunratické radni-
ce a na Profi lu zadavatele registrovaném 
ve Věstníku veřejných zakázek. Tím bylo 
umožněno, stejně jako při minulých výbě-
rových řízeních, přihlásit se co největšímu 
počtu uchazečů.

Z oslovených fi rem podaly nabídku pou-
ze dvě. Další dvě se přihlásily na základě 
zveřejnění na Profi lu zadavatele. Základní 
podmínkou pro výběr uchazeče byla ne-
překročitelná maximální nabídková cena 
ve výši 7 400 000 Kč bez DPH a nepře-
kročitelný termín dokončení plnění veřej-
né zakázky 30. dubna 2015. Tyto podmín-
ky splnily pouze dvě fi rmy. Vybrána byla 
fi rma Konstruktis, a. s., která nabídla nej-
výhodnější podmínky realizace zakázky, 
tj. cenu 7 242 241 Kč bez DPH a termín 

do 15. dubna 2015. V době, kdy čtete tyto 
řádky, je dostavba již v plném proudu.
 Ing. Lenka Alinčová

Základní škola Compass
Dne 1. září poprvé otevřela své brány 

soukromá Základní škola Compass, kte-
rá se nachází v ulici K Zeleným dom-
kům č. p. 178. Budova školy, kterou zná 
většina občanů Kunratic díky návštěvám 
ordinací lékařů, je nyní z velké části zre-
konstruována na školu. První školní den 
jsme přivítali třídu prvňáčků, a také děti 
tzv. smíšenky (věkově smíšená třída žáků 
3.−5. ročníku). ZŠ Compass je školou 
s rodinnou atmosférou, vlastní kuchyní 
a krásnou zahradou pro pobyt dětí venku 
o přestávkách a během odpoledních zá-

jmových aktivit. Naše koncepce je zamě-
řena na žáka. Díky nízkým počtům žáků 
ve třídách, maximálně 15, se naši učitelé 
mohou žákům věnovat individuálně. Re-
spektujeme období dětství, děti nepřetě-
žujeme a nestresujeme. Bereme v úvahu 
jejich schopnosti, individuální potřeby 
a osobní maxima. Compass je bilingvní 
školou, ve které stojí český jazyk po boku 
angličtině. Anglický jazyk má silnou tý-
denní hodinovou dotaci a v angličtině se 
jednou za dva týdny vyučují i předměty 
jako výtvarná či hudební výchova a pra-
covní činnosti. Anglický jazyk dále inte-
grujeme do výuky vyučovacích předmětů 
matematiky, prvouky, přírodovědy, vlasti-
vědy, tělesné výchovy a počítačů jako dru-
hý vyučovací jazyk. Jedná se o obsahově 
a jazykově integrované vyučování (Con-
tent and Language Integrated Learning, 
tzv. CLIL). Jsme školou, která propojuje 
klasickou a alternativní metodu výuky 
spolu s novými technologiemi. Do výu-
ky zavádíme interaktivní učebnice. Pří-
tomnost ICT ve výuce má za úkol zvýšit 
počítačovou gramotnost žáků, zatraktivnit 
výuku a zapojit žáky do procesu výuky 
interaktivní formou. V odpoledním čase 
nabízíme různé zájmové aktivity jako 
outdoorový kroužek – skaut, cyklistický 
kroužek, veselou vědu, zumbu, individu-
ální hru na nástroj, dramatický kroužek 
a další. Žáci v naší škole nosí uniformy, 
které jsou velmi pestré, slušivé, kvalit-
ní a pohodlné. Jsou navržené jako dívčí 
a chlapecká kolekce a žákům umožňují 
volbu, co si ráno obléknout. Naše děti je 
nosí velice rády. Základní škola Compass 
již přijímá nové žáky do první i smíšené 
třídy na školní rok 2015/16. Pokud se 
o nás chcete dozvědět více, podrobnější 
informace naleznete na našich webových 
stránkách www.zs-compass.cz.

  Eliška Zemanová, Elena Bloudek

Stavební práce v ZŠ Kunratice (foto Ing. Alinčová).

Bývalá zubní ordinace se proměnila ve třídu ZŠ Compass (foto Compass).



Pražský společný závod
v atletice

Za krásného letního počasí přivítal patnác-
tého června zrekonstruovaný stadion Juliska 
letošní sokolský přebor v lehké atletice Pra-
ha Open 2014 „Memoriál Marie Kvapilové“ 
v kategoriích těch nejmladších sportovních 
nadějí. V konkurenci více než stovky borců 
naplno zazářili i malí závodníci z Kunratic. 
V atletickém trojboji pro nejmenší (hod te-
nisovým míčkem, skok z místa a běh na 10 
metrů) se s ostatními statečně popasoval 
Míša Mandík. Mezi předškolními dětmi se 
na stupně vítězů prosadila Gabriela Jedlič-
ková, neztratila se ani Viktorie Slachová. 
A ve čtyřboji (hod kriketovým míčkem, skok 
daleký, běh na 20 metrů a běh na 150 met-
rů) pro kategorii nejmladších žáků družstvo 
ve složení Laura Maňourová, Danielka Man-
díková, Kuba Kraus a Vašík Česenek (které 
ještě zdatně doplnila Olivie Fojtíková) pora-
zilo zbytek Prahy o pověstný parník. Druž-
stvo nasbíralo neuvěřitelných 372,10 bodů 
a zvítězilo s obrovským náskokem 100 bodů 
před druhým nejlepším. 

 MUDr. Miloslav Mandík

Start98 opět v 1. lize

Jen krůček chyběl k tomu, aby si fl orbalis-
té kunratického týmu Start98 zahráli fi nále 
prestižního turnaje Czech Open. Z největší-
ho fl orbalového turnaje světa, který probě-
hl ve dnech 14.−17. srpna, nakonec odešli 
s bronzovou medailí. V kategorii PRO totiž 
v semifi nále smolně prohráli 3:4 po samo-
statných nájezdech. „Tým odehrál sedm 
velice kvalitních zápasů a mít trochu štěstí, 
mohli jsme si zahrát i fi nálový zápas. Ko-
nečné umístění bereme jako pozitivní im-
pulz pro následující práci,“ hodnotí účast 
trenér David Derka.

Start98 odstartoval čtyřdenní Czech Open 
výborně. Proti extraligovému týmu Králov-
ských Vinohrad uhrál těsné vítězství 1:0, po-
razil ruský Nizhegorodets (8:3) a švýcarský 
juniorský tým Wiler Ersigen (5:2). V osmi-
fi nálové části pokořil prvoligový Litvínov 
(3:2). Ve čtvrtfi nále narazil na švýcarský 
tým Floorball Köniz. Kunratickému týmu 
se průběh zápasu příliš nevydařil a šanci 
na postup zachraňoval až v závěrečné hře 
bez brankáře. Pětatřicet vteřin před kon-
cem srovnal dorážkou Ondřej Vavro a ten 
samý hráč pak rozhodl i nájezdovou loterii. 
V semifi nále čekal Start98 souboj s junior-
skou reprezentací. Ještě necelé dvě minuty 
před koncem vedl, ale v oslabení nadějně 
rozehraný zápas neudržel a nájezdový roz-
střel tentokrát nevyšel. Start98 tak skončil 
na děleném třetím místě. „Myslím, že vy-
stoupení na Czech Open dokázalo, že máme 
na to hrát výš než loni,“ připomíná útočník 
Eduard Piňos umístění z minulé sezóny, kdy 
Start98 zachraňoval prvoligovou příslušnost 
až v baráži proti Českým Budějovicím. Vě-
řím, že forma bude gradovat, protože jsme 

teprve nedávno přešli do ostré přípravy 
s hokejkou. Máme štěstí, že se můžeme spo-
lehnout na skvělé zázemí kunratické školy, 
které nám může řada družstev závidět.“

 Michael Mareš

81. Velká kunratická
Letošní druhou listopadovou neděli, 

tentokrát 9., se konal již 81. ročník Velké 
kunratické. Celkový počet účastníků byl 
omezen na 3400, počet běžců přes Hrádek 
na 2300. Hlavní závod mužů dlouhý 3100 m 
vyhrál jako v minulém roce orientační bě-
žec Jan Procházka v čase 11:25,2. Na trati 
triumfoval už počtvrté za sebou a celkově 
popáté. (více na www.velkakunraticka.cz). 
Rekord 10:58.9 Vlastimila Zwiefelhofera 
z roku 1979 opět odolal. Populární závod 
běžel i vodní slalomář Vavřinec Hradílek, 
náročnou trať přes tři kopce absolvovala 
také Mirka Knapková, olympijská vítězka 
ve skifu. Startovali i kunratičtí závodníci. 
Namátkou vyjímám některé, které znám, 
a současně se omlouvám ostatním, které 
neznám, ale kunratický závod běhají také. 
V kategorii Veteránů VK opět startoval 
Ing. Jan Kovář (1947), u těch nejmlad-
ších v kategorii mladších děvčat letos opět 
uspěla Daniela Mandíková (2007). Ob-
sadila druhé místo a časem 1:22,3 a proti 
svému loňskému výkonu 1:27,8 sekund se 
značně zlepšila. Letos běžel již 28. ročník, 
Ing. Kamil Ziegler (1962) 13. Janové, otec 
a syn Zounkovi (1958 a 1988) si každý za-

psal 9. start, Vladimír Horký (1970) 3. Ma-
rek Neméth (1981) startoval již podevate-
nácté. Začal staršími žáky, pak pokračoval 
jako dorostenec a junior. I přes nízký roč-
ník narození se svým letošním 14. startem 
v kategorii dospělých blíží k veteránům, 
závodníkům s více než 20 starty bez ohle-
du na věk. Bohužel musíme přinést i jednu 
zprávu smutnou. V neděli měl po čtrnác-
té do hlavního závodu nastoupit s číslem 
1367 a startem ve 12:03,50 i strážník Pavel 
Sátra (1974), o kterém jsme každoročně 
přinášeli zprávu jako o kunratickém běžci 
s nejlepším časem. Osud rozhodl jinak. Ze-
mřel náhle v úterý 4. listopadu.  (my) 

SK Slovan Kunratice

Fotbalový oddíl 
SK Slovan Kunrati-
ce pořádá nábor dětí 
a mládeže všech ka-
tegorií ve věku od 5 
do 17 let. Nábor se 
koná vždy ve středu 
a v pátek od 16 do 19 
hod v areálu fotbalového oddílu v Kunra-
ticích, Volarská 9. Mohou se hlásit i hráči 
do týmů mužů dospělých, mimopražští 
studenti i další, kdo mají tento sport rádi. 
Těšíme se na hojnou účast budoucích hrá-
čů fi alových barev SK Slovan Kunratice. 
Telefon 773 249 462, e-mail skkunratice.
fotbal@seznam.cz. SK Slovan Kunratice
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Na fotografi i stojící zleva Vašík Česenek a Kuba Kraus,
ve spodní řadě zleva Danielka Mandíková, Olívie Fojtíková a Laura Maňourová

(foto Luboš Nováček).

Sport



Výsledky voleb do Zastupitelstva Městské části
Praha-Kunratice konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Volba nového vedení kunratické radnice

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Kunrati-
ce dne 26. 11. 2014 proběhla volba nového vedení kunratické radnice. 
Na funkci starostky byli navrženi Ing. Lenka Alinčová (Hnutí Praha-
-Kunratice), Ing. Pavel Čihák (ANO), Ing. Karel Fíla (TOP 09) a Ivan 
Hýža (Hnutí Praha-Kunratice). Ing. Pavel Čihák a Ivan Hýža tuto kandi-
daturu odmítli. V tajné volbě byla zvolena starostkou Ing. Lenka Alinčo-
vá. Na funkci zástupce starosty byli navrženi Ing. Karel Fíla a Ivan Hýža. 
V tajné volbě byl zvolen zástupcem starostky Ivan Hýža.  Redakce

Číslo 
strany Název strany

Odevzdané
platné hlasy

celkem v % 37001 3700

abs. v % abs.

1 ANO 2011 5258 18,86 890 17,91 1425

2 TOP 09 5028 18,04 591 11,90 1181

3 Kolalice ROZUMNÍ 1340 4,81 292 5,88 288

4 DOMOV 26 0,09 5 0,10 8

5 Česká str. sociálně demokrat. 2596 9,31 635 12,78 469

6 „Hnutí Praha-Kunratice“ 12474 44,75 2219 44,67 2617

7 Křesť.demokr.unie_ČS.str.lid. 1155 4,14 336 6,76 247

Počet odevzdaných obálek 2 737 510 609

Počet opráv. voličů 5 585 1 018 1 176

Účast v % 49,01 50,10 51,79



Členové Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice pro volební období 2014-2018
Jméno a příjmení Volební strana Počet hlasů

1 Ing. Lenka Alinčová „Hnutí Praha-Kunratice“ 1 190
2 Ivan Hýža „Hnutí Praha-Kunratice“ 1 181
3 Petra Hilmarová „Hnutí Praha-Kunratice“ 1 164
4 Ing. Jaroslav Vrba „Hnutí Praha-Kunratice“ 1 143
5 Jiří Vraný „Hnutí Praha-Kunratice“ 1 143
6 Milan Matoušek „Hnutí Praha-Kunratice“ 1 113
7 Ing. Svatomír Mydlarčík ANO 2011 557
8 Ing. Pavel Čihák ANO 2011 502
9 Ing. Miloš Langr TOP 09 486

10 Karel Fíla TOP 09 469
11 MUDr. Miloslav Mandík Česká strana sociálně dem. 315

Počty platných hlasů dle volebních okrsků 
v MČ Praha-Kunratice 

7002 37003 37004 37005 37006

v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v %

22,85 955 20,03 735 16,16 707 15,52 546 19,47

18,94 632 13,26 1000 21,99 1068 23,45 556 19,83

4,62 163 3,42 83 1,83 324 7,11 190 6,78

0,13 1 0,02 3 0,07 7 0,15 2 0,07

7,52 439 9,21 282 6,20 464 10,19 307 10,95

41,97 2469 51,78 2370 52,12 1742 38,24 1057 37,70

3,96 109 2,29 74 1,63 243 5,33 146 5,21

459 445 424 290

917 941 870 663

50,05 47,29 48,74 43,74
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Kulturní a společenské akce − ohlédnutí

Neděle 7. a pondělí 8. září
Výstava hub a jiřinek

Kunratická radnice uspořádala ve spolu-
práci se členy České mykologické společ-
nosti v zasedacím sále kunratické radnice 
tradiční výstavu hub a jiřinek již posedmé. 
Zahajovalo se jako obvykle v neděli odpo-
ledne, což umožnilo zájemcům spojit odpo-
lední sváteční procházku s prohlídkou vý-
stavy. Prohlížely se a určovaly houby, mezi 
tácky plnými jedlých i nejedlých hub se pyš-
nily vázy s jiřinkami. Ve spolupráci s O. S. 
Křižovatka byly vystaveny obrázky a různé 
další práce klientů Domova svaté Rodiny, 
který svou činnost vykonává od roku 1991 
díky sestře Akvinele z Kongregerace škol-
ských sester de Notre Dame. Domova, který 
formou dostupné celoroční pobytové služ-
by vytváří důstojné a láskyplné prostředí 
osobám s mentálním postižením. Pondělní 
výstavní den byl jako obvykle určen pro 
nejmenší houbaře a pěstitele jiřin, děti z ma-
teřské a základní školy v Kunraticích.  (my) 

Sobota 27. září
Babí léto v pohybu

Čtvrté Babí léto v pohybu uvítal v sobotu 
27. září od 10 do 16 hodin kunratický zámec-
ký park. Jako každým rokem bylo Babí léto 
zaměřeno nejen na zabavení rodin s dětmi, 
ale také kontrolu srdce přítomných. Mladá 
slečna v kostýmu velkého červeného srdce 
připomínala všem, že je o tento sval potřeba 
náležitě pečovat. A tak se měřil ve stanech 
IKEM tlak nebo obsah cukru a cholesterolu 
v krvi. Jak jsou na tom, kontrolovali svou 
tělesnou schránku nejen kunratičtí hasiči, 
ale i mnozí další návštěvníci. Počasí ráno 
nejdříve zahrozilo krátkou přeháňkou, pak 
se v pravý čas umoudřilo a přibližně tisí-
covka malých i dospělých strávila příjemné 
podzimní odpoledne. Soutěžilo se na osmi 
stanovištích, se svou skupinou vystoupi-
li také známé televizní postavy Maruška 
a Honza z Planety Yó ČT:D. Altán obsadila 
skupina Ambrož band a vyhrávala pro potě-
šení malých i velkých. Děti si mohly podle 
chuti zajezdit na odrážedlech, koloběžkách 
nebo dětských kolech, zaskákat ve hradech 
nebo také zastavit u stánku ZŠ Campanus. 
Že udělat alespoň jeden krok na chůdách 
není nic jednoduchého, se přesvědčilo mno-
ho malých i větších návštěvníků. Protože 
ofi ciální podzim nastal již několik dní před 
Babím létem a brzy začnou foukat větry 
vhodné pro vypouštění draků, nechyběla 
ani pestrá nabídka různých zařízení k tomu 
určených. Kdo se bude chtít dozvědět více, 
může navštívit internetovou stránku www.
divadlovparku.cz.  (my)

Neděle 5. října
Koncert ke Dni seniorů

Koncert ke Dni seniorů zaplnil v neděli 
5. října odpoledne kunratickou sokolovnu 

do posledního místa. Není divu, neboť vy-
stoupil Swingový Big Band Pražského sa-
lonního orchestru se skladbami pro všechny 
generace nazvaným „Vzpomínka na Gle-
nna Millera“. Koncert byl doprovázen 
i průvodním slovem, a tak jste se dozvěděli 
nejen o Glennu Millerovi (1904−1944), 
ale i o dalších jeho následovnících. Mnozí 
znáte fi lm z roku 1941 Zasněžená romance, 
kde vystupuje celý orchestr Glenna Mille-
ra jako Trubaduři z Dartmooru. Ti zoufale 
hledají práci. Poštěstí se jim shodou okol-
ností nejen spolupráce se zpěvačkou, o kte-
rou je mimořádný zájem, ale také výborné 
angažmá v horském středisku Sun Valley. 
Klavírista očekává příjezd uprchlíka z Ev-
ropy (je II. světová válka), kterému se za-
vázal, že se o něj ve všem postará. Jaké je 
však překvapení celého orchestru, když vy-
jde najevo, že je to mladá a pohledná Nor-
ka Karen (Sonja Henie). Mezi Millerovy 
nejznámější nahrávky patří „Chattanooga 
Choo Choo“, „Měsíční serenáda“, nebo 
„American Patrol“, které společně s mnoha 
dalšími skladbami nejen od Glenna Millera 
zazněly i v Kunraticích. Koncert měl veliký 
úspěch. Na závěr koncertu předali zástupci 
Klubu seniorů a Sokola květiny dlouholeté 
starostce paní ing. arch. Ivaně Kabelové, 
která již v novém volebním období nekan-
diduje. Kapelník orchestru pak vyzval paní 
starostku k tanečnímu sólu s doprovodem 
svého orchestru.  (my)

Sobota 25. října
Halloween ve Tvrzi

Plakáty zvaly v sobotu 25. října odpole-
dne do Tvrze na oslavu svátku Haloween. 
S nápadem přišla majitelka obchůdku 
Home for Emma Kateřina Fulínová a po-
stupně obcházela majitele všech provozo-
ven ve Tvrzi a v blízkém okolí. Připojilo 
se Cafe Charmé, Trattoria Siesta, Decinka 
a Papírnictví U kostela. Odbila druhá ho-
dina odpolední a spolumajitelka Decinky 
paní Martina Preissová se chopila mikro-
fonu a provázela slovem, hudební dopro-
vod obstaral Emil Horváth s manželkou. 
Kunratická sochařka paní Petra Šafářová 
pomáhala při dlabání dýní, malovalo se 
na obličej a na závěr nechybělo vyhlášení 
vítězů o nejlepší masku. To vše se stihlo 
ještě před setměním, ale výtvarné tvoření 
již probíhalo v Trattorii Siesta. Sešlo se 
přes 90 účastníků, což mile překvapilo po-
řadatele. Halloween je anglosaským lido-
vým svátkem, který se slaví 31. října, den 
před křesťanským svátkem Všech svatých. 
Slaví se převážně v anglicky mluvících 
zemích, jako jsou USA, Kanada, Velká 
Británie, Irsko, Austrálie nebo Nový Zé-
land. Název vznikl zkrácením anglického 
„All-Hallows-eve“, tedy „Předvečer Všech 
svatých“. Zvyky Halloweenu se rozvinu-
ly ze zvyků oslavy svátku Všech svatých 
přenesených do Irska z Říma. Opírají se 
o původně židovskou tradici slavení svátků 

již od předchozího večera, neboť židé po-
čítali začátek dne již předchozím západem 
slunce. Vystěhovalci Halloween přenesli 
v 19. století do USA, kde se všeobecně 
rozšířil, a odtud jej s šířením americké kul-
tury přejímaly další země. V době irského 
národního obrození se kolem roku 1830 
rozšířil názor, že Halloween vznikl z před-
křesťanských keltských tradic, např. svátku 
Samhain. Podobné romantické teorie se 
dodnes často citují, jsou však považovány 
za překonané. Tradičními znaky Hallowee-
nu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, 
zvané jack-o‘-lantern, dále čarodějky, du-
chové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, 
kostlivci atd. Typickými barvami jsou čer-
ná a oranžová. Některé domácnosti si před 
dům symbolicky dávají jack-o‘-lantern. 
V České republice nejde o tradiční svátek, 
ale v posledních letech se s ním setkáváme 
stále častěji.  (my)

Úterý 11. listopadu
Svatomartinská jízda 

11. listopadu se konal první ročník Svato-
martinské jízdy s lampionovým průvodem, 
kterého se zúčastnilo přes 200 rodičů a dětí 
(obr. na titulní straně). Svatý Martin přijel 
na opravdovém bílém koni a vedl náš lam-
pionový průvod od Ohrady až do parku. 
V altánu jsme vyslechli legendu o svatém 
Martinovi spolu s přednesem krásné básně, 
ochutnali svatomartinské víno a dobroty 
od přátel. Ve ztmavlém parku jsme si užili 
světlo lampionů, potkali s přáteli.

Rodinné centrum u Motýlků zahájilo 
v září svůj sedmý rok činnosti a představi-
lo, kromě osvědčených aktivit pro rodiny, 
i několik novinek. Otevřeli jsme oblíbené 
kurzy cvičení rodičů s dětmi, kurzy masáží 
kojenců, baletní tanečky a angličtinu pro 
dospělé i pro děti. Rozběhly se nové kurzy 
− rytmika a muzikálová přípravka pro děti 
od 3 let, Malý muzikant pro nejmenší děti, 
angličtina pro školou povinné děti. A pozor 
– úspěšně jsme otevřeli kurz angličtiny pro 
pokročilé s rodilým mluvčím a chystáme se 
otevřít druhý stejný kurz.

 Pro adventní čas jsme připravili vánoční 
keramické tvoření a výuku zdobení perní-
ků. První adventní víkend jsme zorganizo-
vali první kunratické rozsvěcení vánočního 
stromu před radnicí s bohatým programem 
a malým vánočním tržištěm. Programu se 
velmi aktivně zúčastnily i děti z kunratic-
ké ZŠ. Shlédli jsme vánoční muzikál hra-
ný dětmi. Nebeský pošťák z dílny Petra 
Nedvěda zpříjemnil akci nejmenším dě-
tem. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo 
spojit síly kunratických institucí i obča-
nů a mohla tak vzniknout takto nádherná 
akce. Velmi doufáme, že podobné přivítání 
adventního času se stane v Kunraticích tra-
dicí. Na nový rok 2015 máme připraveno 
mnoho tradičních akcí pro rodiny s dětmi 
i spoustu novinek. Těšíme se na vás.

 Iva Pírníková
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Kulturní a společenské akce – pozvánka

Neděle 14. prosince
Pražská kantiléna

Letos opět vystoupí v kostele sv. Jakuba 
Staršího soubor Pražská kantiléna. Koncert 
začíná v neděli 14. prosince od 15 hodin. 

Nejvýznamnější událostí byla pro soubor 
v tomto roce účast na prestižní Mezinárod-
ní sborové soutěži Ave Verum v rakouském 
Badenu. Ve fi nále dvoukolové soutěže zís-
kala kantiléna stříbrné pásmo a stala se nej-
lepším ženským sborem. Sbormistryně Lea 

Třetí hubertská mše
V sobotu 8. listopadu dopoledne se ko-

nala ve spolupráci Mysliveckého sdružení 
Světice, KPH Okrouhlo a farnosti Kunratice 
v kostele svatého Jakuba Staršího již třetí 
Mše svatá k poctě svatého Huberta. Mši ce-
lebroval J. E. Dominik kardinál Duka, OP. 

Nejdříve začali vytrubovat před kostelem 
trubači, poté vyrazil z fary do zaplněného 
kostela slavnostní průvod v čele s panem 
kardinálem Dukou. Mše svatá se sloužila 
za hudebního doprovodu Loveckého tria 
Praha v rozšířeném složení Petr Vacek, 
Petr Duda, Matěj Vacek, Kristýna Vacková 
a Tereza Dudová. Po Mši svaté proběhlo 
ve velkém sále Nazaretu setkání kunratic-
kých farníků s panem kardinálem, P. Hude-
mou, P. Hrachem a pořádajícími myslivci. 
Všichni přítomní si také pochutnali na zvě-
řinovém občerstvení připraveném mistrem 
kuchařem Jaroslavem Sapíkem, který vařil 
na Pražském hradě prezidentům i jejich ná-
vštěvám. (my)

Komunita Taizé prosí
o pomoc při ubytování 

Komunita Taizé připravuje druhé setká-
ní mladých v Praze ve dnech 29. prosin-
ce 2014 − 2. ledna 2015. První setkání se 
uskutečnilo 1990 v roce velkých změn. 
Mladí účastníci (většinou ve věku 17−35 
let) si přivezou spacáky a karimatky. Potře-
bují jenom jednoduchou snídani. Po snída-
ni odjedou a okolo 22 hod. se zase vrátí. 
1. ledna můžete pozvat své hosty na oběd. 
Obracíme se proto na vás, čtenáře našeho 
časopisu, pokud můžete pomoci při ubyto-

Esserová si navíc odvezla zvláštní cenu 
za nejlepší dirigentský výkon.  (my)

Neděle 28. prosince
Cimbálová muzika

Antonína Stehlíka ze Znojma

Blíží se konec roku a tím letos již čtvrté 
vystoupení Cimbálové muziky Antonína 
Stehlíka ze Znojma v kostele sv. Jakuba 
Staršího v Kunraticích. Koncert se uskuteč-
ní v neděli 28. prosince od 15 hodin. Opět se 
setkáme s koledami upravenými pro cimbá-
lovou muziku a skladbami vztahujícími se 
k narození Ježíše Krista, které složili v mi-
nulosti i současnosti známí nebo zcela zapo-
menutí autoři. Martina a Martin Preissovi

Hasičský bál 
Jako každý rok bychom vás rádi pozvali 

na tradiční hasičský bál, který se bude ko-
nat 21. března 2015 od 20 hod v sokolovně, 
K Šeberáku 161/16. Veškeré informace (pro-
dej vstupenek, kde je vyzvednout atd.) budou 
zveřejněny na internetových stránkách hasi-
čů www.sdh-kunratice.cz v sekci „Info k  ha-
sičskému bálu“.  Hasiči Kunratice

Římskokatolická farnost
VÁNOCE 2014/15 - PROGRAM KUNRATICKÉ FARNOSTI

Kunratice Hrnčíře

Neděle
21.12. 4. neděle adventní 8:00,   9:30 mše sv. 11:00 mše sv.

Pondělí
22.12. 18:00 mše. sv. (na faře)

Úterý
23.12. 6:30 (adventní) mše sv. - roráty

Středa
24.12. Štědrý den

6:30 (adventní) mše sv. - roráty

16:00 mše sv.

24:00 mše sv. - půlnoční 24:00 mše sv. - půlnoční

Čtvrtek
25.12. Boží hod vánoční

8:00,   9:30 mše sv.
11:00 mše sv.

13:00 - 16:30 jesličky - možnost navštívit kostel

Pátek 
26.12.

Svátek 
sv.Štěpána

9:30 mše sv.
11:00 mše sv.

13:00 - 16:30 jesličky - možnost navštívit kostel

Sobota 
27.12.

Svátek 
sv.Jana evangelisty

8:00 mše. sv. (žehnání vína)

14:00 - 16:00 jesličky - možnost navštívit kostel

Neděle  
28.12.

Svátek sv.
Mláďátek betlémských

8:00, 9:30 mše sv.         
11:00 mše sv.

14:00 - 16:00 jesličky - možnost navštívit kostel

Pondělí
29.12. 18:00 mše sv. (na faře)

Úterý  
30.12. 8:00 mše sv.         (na faře)

Středa
31.12.

Památka 
sv. Silvestra 16:00 mše sv. s poděkováním za uplynulý rok 

a s prosbou o požehnání do roku 2015

Čtvrtek
1.1.

Nový rok; Slavnost
Matky Boží, Panny Marie

8:00, 9:30 mše sv.
11:00 mše sv.

14:00 - 16:00 jesličky - možnost navštívit kostel

Neděle  
4.1.

2. neděle
po Narození Páně 8:00,   9:30 mše sv. 11:00 mše sv.

Úterý  
6.1.

Slavnost 
Zjevení Páně 8:00,   18:00 mše sv. (žehnání

vody, kadidla a křídy)

Neděle  
11.1.

Svátek 
Křtu Páně 8:00,   9:30 mše sv. 11:00 mše sv.

Od pátku 26.12.2014 je možné navštívit jesličky v kunratickém kostele také ½ hodiny před a ¼ hodiny po mši svaté, koná-li 
se mše svatá v kostele. V hrnčířském kostele je možnost navštívit jesličky přede mší sv. a po ní. Od 24. do 26.12. je možné 

v kunratickém kostele získat Betlémské světlo.
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Římskokatolická farnost

Inzerce

EISP – vzdělání pro
život v globální
společnosti
 

Naši studenti berou svoji budoucnost vážně, 
což dokazují rekordní výsledky v roce 2014. 
Naši absolventi studují na nejlepších světových 
univerzitách jak v České republice, tak v USA. 
A v případě stěhování do zahraničí naše vzdělání 
otevírá dveře k nejlepším školám na světě.

Pro více informací nás kontaktujte:
272 181 911  I  www.eisp.cz

vání, jako již mnozí vaši spoluobčané uči-
nili, kontaktujte organizátory na telefonu 
+420 226 633 988 nebo www.taizepraha.
cz/prijmouthosty. 

Komunita Taizé (franc. Communauté de 
Taizé) je křesťanské ekumenické společen-
ství klášterního typu nacházející se v bur-
gundské vesnici Taizé ve Francii. Jak vše za-
čalo? V období 2. světové války přijel roku 

1940 pětadvacetiletý bratr Roger na kole ze 
Švýcarska do Francouzské vesničky Taizé. 
Bratr Roger se v Taizé, které se tehdy nachá-
zelo blízko demarkační linie, usadil. Brzy 
začal v jednoduchých podmínkách ukrývat 
válečné uprchlíky, především židy. 

Počet členů komunity během let vzrůstal. 
Zakladatel komunity a první představený, 
bratr Roger, zemřel ve věku devadesáti let 

16. srpna 2005 během večerní modlitby, kdy 
byl napaden a usmrcen psychicky nemoc-
nou návštěvnicí. Pro ekumenické zaměření 
společenství je příznačné, že se nástupcem 
bratra Rogera ve funkci představeného stal 
bratr Alois (Alois Löser), katolík pocházejí-
cí z Bavorska. Ekumenické modlitby se zpě-
vy z Taizé se konají po celém světě, včetně 
různých míst České republiky.  (my)

Novinky a zajímavosti

Vykovaná poštovní
schránka Petry Šafářové

Jistě se to každému z vás, vážení čtenáři, 
také přihodilo. Chodíte mnohokrát okolo 
něčeho zcela běžného, jako je třeba vyko-
vaná poštovní schránka. Pak zase pravidel-
ně v něčem listujete a pokaždé vás něco let-
mo zaujme, ale jdete dál a nevěnujete tomu 
pozornost. A pak najednou přijde impuls 
úplně odjinud a všechno se propojí dohro-
mady. Vznikne nápad, zvědavost ve vás za-
hlodá. Chytili jste stopu, máte námět. Těch 
není nikdy dost, zvláště když děláte ven-
kovský časopis a musíte být náramně věcní 
a přesní, neboť když ulétnete a roznášíte 
vaše dílko, hned vás někdo zastaví. „Pane 
inženýre, je to hezky napsané, ale v býti se 
píše tvrdé „y“. Stopa byla zachycena na pla-
kátu k říjnovému Haloweenu ve Tvrzi. 
Jedna z organizátorek Petra Šafářová. „Ta 
přece u nás inzeruje. A bydlí v ulici K Bo-
rovíčku v tom domě s vykovanou poštovní 
schránkou“. V domě č. p. 291 K Borovíčku 
původně z roku 1929 mě vlídně přijala paní 
Petra Šafářová (1973) narozená a tvořící 
v Kunraticích, maminka dvou dětí. Desig-
nérka, sochařka a výtvarnice. Svůj vlastní 
ateliér zde otevírá po několika úspěšných 
výstavách v České republice a Itálii roku 
2009. Když vás provádí interiérem domu 
a zahradou, je to jako procházka podle její-
ho katalogu nazvaném Tady je moje tajem-
ství. Najdete zde vlastně všechno to, čím 
se zabývá. Nadčasový interiér domu, náby-
tek, originální hodiny, keramické nástěnné 
reliéfy, busta dcerky Aničky. Zahrada je 
vybavena designovým umyvadlem nebo 
studnou, kamennými sochami či kovovým 
nábytkem s vypalovanými a glazovanými 
deskami z kameniny. Vše je pestrobarev-
né s využitím různých motivů květů či 
listů nebo motivů geometrických. Ráda se 
vrací do období art deco. Univerzálního 
dekorativního stylu v průmyslu a řemesle 
20. a 30. let minulého století, který nese 
rysy např. kubismu, futurismu nebo sece-
se. Paní Šafářovou často inspirují tradiční 
barevné variace a unikátní vzory, které ob-
jevuje na zahraničních cestách. Každý její 
výrobek je naprostý originál, 100% ruční 
práce bez použití šablon, kruhu. Při výrobě 
využívá nejkvalitnější materiály a veškeré 
další potřebné prvky jsou v takové úpra-
vě, aby odpovídaly použití jednotlivého 

produktu a odolaly povětrnostním vlivům. 
Při tvorbě originálních hodin spolupracuje 
s hodinářským ateliérem. Ke své práci po-
třebuje docela rozměrnou elektrickou pec. 
Je dlouholetou podporovatelkou Světlušky 
a 5 % z prodeje svých výrobků jde na po-
moc těm, kteří by pestré barvy výrobků 
dárkyně svým zrakem obdivovat nemoh-
li. Pokud se chcete dozvědět více o kon-
krétních dílech a pokochat se barevnými 
kombinacemi, navštivte www.petrasafaro-
va.com. Nyní je také jasné i mně samot-
nému, že na domě č. p. 291 není možné 
pro Kunratický zpravodaj nalézt poštovní 
schránku z hypermarketu.  (my)

Výhodné obědy v Lokále 
Lokál U Zavadilů zavádí novinku pro stu-

denty a seniory, zvýhodněné obědy. Karta 

je určena seniorům nad 60 let a studentům, 
kteří předloží kartu ISIC nebo jiný student-
ský průkaz. Kartu si mohou vyzvednout 
v Lokále a po registraci na internetu využívat 
slevu 20 % na jídlo pro 2 osoby objednané 
do 18 hodin. Vybírat si mohou z denní na-
bídky, kterou šéfkuchař Lokálu U Zavadilů 
Jan Martínek vaří z čerstvých lokálních su-
rovin bez polotovarů, umělých tuků a dalších 
hospodských fíglů. Všechna jídla jsou tak 
vhodná ke každodennímu stravování. Během 
pracovního týdne přes poledne má Lokál tak-
zvané expresy, “hotovky” podané během pár 
minut. Jejich cena se pohybuje okolo stoko-
runy a zahrnuje i polévku. Restaurace nabí-
zí po celý den až do zavírací hodiny čerstvě 
navařenou českou kuchyni a pečlivě ošetřené 
pivo. Obojí si můžete ve speciálních obalech 
také odnést s sebou.  Šárka Hamanová
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KOSMETIKA: 
 

www.wellness-kopretina.cz

PEDIKOMAPEDIKOMA
PEDIKÚRA, KOSMETIKA, MASÁŽEPEDIKÚRA, KOSMETIKA, MASÁŽE

Tereza Vojtová

K Zeleným domkům 1435/26a

Praha 4 – Kunratice

Tel.: 605457412

Nově provádíme:Nově provádíme:

Suchou pedikúru 300,-

Kombinovanou pedikúru 350,-

Rovnátka na nehty tzv. Nehtové špony:

I. návštěva + konzultace 450,-

II. a každá další návštěva 350,-

www.pedikoma.czwww.pedikoma.cz

SOLÁRNÍ STUDIO
S O L Á R N Í  S T U D I O

Chemická 953, vchod koleje Vltava
Turbosolárium, Solárium, Kolagenárium

10 opalování + 1 zdarma, ceny od 8 K  za minutu
www.studio-ergoline.cz

tel.: 602 844 499, otev eno denn  12.00-22.00 hod

Inzerce_100x50.indd   1 25.11.14   22:19

Inzerujte v čísle 1

Kunratického zpravodaje.

Uzávěrka je 20. ledna 2015.
Rozměry a ceny inzerce

jsou uvedeny v tiráži časopisu 

na straně 16 dole.

Inzerce
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Inzerce

VÁNOČNÍ MENU PRO VÁS I VAŠE BLÍZKÉ
 6 hodinový BALÍČEK PRO PRINCEZNU S ŠAMPAŇSKÝM – 1950 kč

 KOSMETICKÉ HÝČKÁNÍ V 21 TI KROCÍCH  – cena 990 Kč

 BALÍČEK PRO ŠTÍHLÉ KŘIVKY – 4x ošetření dle výběru – 1950 Kč

 ČOKOLÁDOVÉ HÝČKÁNÍ (120 minut) – 990 Kč

 EXPRESNÍ FACELIFT – 390 Kč

DÁRKOVÉ POUKAZY NA MÍRU
DÁRKOVÉ POUKAZY NA HODNOTU
a další balíčky na www.bodycalm.cz

Např. k poukazu v hodnotě 2000 Kč, získáte bonus v hodnotě 300 Kč.
Neplatí pro vánoční menu, slevy 20–50 % jsou již zahrnuty v ceně.

studio BODY CALM

Více na WWW.BODYCALM.CZ

TEL. 774 980 400, INFOLINKA: 608 040 015, E-MAIL: info@bodycalm.cz

K POUKAZŮM

15 %
BONUS

TEL. 774 980 400, INFOLINKA: 608 040 015, E-MAIL: info@bodycalm.cz

   150 služeb na 150 m2

   Certifi kované terapeutky

LÉKAŘSKÁ KOSMETIKA MEDIC 8 – od 790 Kč
FRAKČNÍ MEZOTERAPIE – od 1590 Kč – provádí zdravotník
VLASOVÁ PROTEINOVÁ KÚRA – 550 Kč
TRVALÁ DEPILACE IPL ARIANNE
APLIKACE 3D ŘAS, NORKOVÉ ŘASY
VÝHODNÉ ZEŠTÍHLUJÍCÍ BALÍČKY

studio BODY CALM

TO NEJLEPŠÍ PRO ROK 2015

Více na WWW.BODYCALM.CZ

Keramika 

Nove otevrený obchudek ˇ ˇ °

www.keramika-petra.cz

Otevřeno: 
Úterý 9:00 – 13:00, 14:00 – 18:00

Čtvrtek 9:00 – 13:00 (nebo dle domluvy)
tel.: 604 271 377
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Inzerce

Po–Ne 10–22 hod.

604 444 457
nám. Prezidenta Masaryka 106 (kruhák)

Praha 4 – Kunratice

Hlad? Vyřešíme!

www.pizzadokrabice.cz
Rozvoz v Kunraticích zdarma

(v češtině) (in English)

Účetnictví Vaší  firmy je v zásadě v pořádku, ale je zřejmé, že nepodává přesné 
a srozumitelné informace pro skutečné finanční řízení Vašeho podnikání?

Chybí Vám vysoce profesionální vedení účetnictví (vč. mezd) nebo 
daňové evidence s pravidelnými finančními informacemi ve statutárním i 
ve srozumitelném manažerském formátu?

Firma je úspěšná, ale její fungování a vnitřní organizace se stávají brzdou 
dalšího rozvoje?

Potřebujete zrevidovat a nastavit Vaše procesy řízení, kontroly a 
interní komunikace s cílem využít nové modernější a účinnější metody 
řízení?

Připravujete další expanzi svého podnikání případnou akvizicí domácí nebo 
zahraniční firmy?

Přemýšlíte o rozšíření svého podnikání formulací a exekucí nové 
marketingové a obchodní strategie?

Připravujete svou firmu na prodej domácímu nebo zahraničnímu zájemci?

Firma se vyvíjí, ale rozvoj kmenového týmu zaostává za potřebami 
Vašeho podnikání nebo za očekáváním majitelů nebo řídících pracovníků Vaší 
firmy?

Chybí Vám objektivní systém hodnocení a 
motivace zaměstnanců odlišující schopné od 
neschopných a motivující dobré jádro týmu k 
vyššímu výkonu?

Je čas na formulaci jasné vize a firemní 
kultury s cílem stabilizovat a motivovat tým a 
odlišit Vaše podnikání od konkurence?

První   setkání,  úvodní   konzultaci  a                               
prvotní nastavení možné spolupráce                 
vyhodnotíme  a  provedeme zdarma

Na základě strukturované analýzy si sami zvolíte rozsah 
a obsah potřebných kroků a služeb

Cenu služeb přizpůsobíme komplexnosti projektu, ale 
také velikosti a možnostem Vaší firmy

Přinášíme nejen doporučení, ale jsme připraveni Vám 
aktivně, našimi vlastními spolupracovníky, pomoci s 
realizací potřebných kroků

Pracujeme přímo u Vás a potřebné informace dodáváme 
přímo do Vašich rukou s prezentací v dohodnutém 
rozsahu, nebo u nás, kde lze kdykoliv využít našich 
prostor

Využíváme špičkové technické a programové vybavení 

Dlouhodobější spolupráci výrazně zohledníme v našich 
cenách 
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Rozměry a cena inzerce: obdélníky 123 x 63,5 mm nebo 90,7 x 130 mm 1000 Kč, 59,5 x 130 mm 800 Kč,

90,7 x 63,5 mm 700 Kč, každý menší inzerát nebo řádková inzerce 500 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
Telefon 244 102 214, fax 244 913 900. E-mail: info@praha-kunratice.cz; www.praha-kunratice.cz.

Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem registrace MKČR E 13344. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Založeno 1992, ročník XXIII. Náklad 3800 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto dvojčíslo vyšlo v prosinci 2014. Zdarma.

Inzerce

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

Komplexní právní služby 
v oblasti nemovitostí: 

prodej, nájem, vyklizení, 
poradenství družstvům a SVJ

Rodinné právo: 
rozvody, úprava výchovy dětí

Vymáhání pohledávek, 
náhrady škody 

Poskytování právních služeb 
podnikatelům, zakládání obchodních 

společností, tvorba smluvní 
dokumentace, likvidace

Zastoupení v řízení před soudy 
v civilních a trestních kauzách, 

zastoupení před orgány státní správy 
včetně řízení o přestupcích apod.

Konzultace k novému občanskému 
zákoníku.
Kontakt: 

Kudeříkové 1103/11a, Praha 4
+420 216 216 477
+420 604 898 123

e-mail: pitrova@akpitrova.cz

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

Zemní a stavební práce, základy objektů, izolované jímky,
bazény, izolace spodní části staveb, sanační omítky,

zateplovací systémy, fasádní nátěry.

Baugips, spol.s.r.o.
K Zeleným domkům 520/1,

Praha 4–Kunratice

mobil: 603 852 432mobil: 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.

Prořezávání a kácení
stromů z lana

Střechy, okapy, fasády 
a jiné výškové práce

MICHAL PTÁK
tel. 603712174

AdvokátkaAdvokátka
JUDr. Eva Brown

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

Tel: 603 835 609Tel: 603 835 609

www.advocate-brown.eu


