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Slovo starostky

Léto v Kunraticích

Kalendárium

září, říjen, listopad 2019
Vážení čtenáři,
Sport

Kultura
13. 9. pátek / 18 hod. / kostel sv. Jakuba
Mše svatá k 600 letům od úmrtí krále Václava IV.
Hlavním celebrantem bude Dominik kardinál Duka.

14. 9. sobota / 10 - 16 hod. / zámecký park
Babí léto v pohybu

Pořadatel akce Divadlo v parku zve na tradiční povedenou
akci na sklonku léta v parku Kunratického zámku.
S připomínkou 600 let od úmrtí Václava IV.

15. 9. neděle / 17 hod. / kostel sv. Jakuba
Pásmo slova a hudby Kodex o Václavu IV.
Pořádá městská část Praha - Kunratice.

15. 9. neděle / 14 - 18 hod. / až 16. 9.
pondělí / 9 - 18 hod. / kunratická radnice
Výstava hub a jiřinek
Tradiční podzimní akce pro milovníky hub a jiřinek.

20. - 22. 9. pátek až neděle
Kunratické vinobraní 2019

V prostoru za zámeckým parkem ochutnejte z odrůd bílých
i červených vín.

2. 11. sobota / 18 hod. / kostel sv. Jakuba
Mše svatá v hrobce od 8 hodin a v kostele sv.
Jakuba od 18 hodin.
Památka všech věrných zemřelých svatých.

Volný čas
21. 9. sobota / 8:45 hod. / Cyklozvonění
Start z parkoviště u rybníku Šeberák

Už 13. ročník zábavné jízdy na kole pro jedince i celé rodiny.

3. 11. neděle /17:30 -19:30 hod./restaurace
Šeberák
Haloween pro děti
11. 11. pondělí / 17 – 19 hod. / RC U Motýlků
Svatomartinská jízda
Lampionový průvod Kunraticemi zakončený ohňostrojem.

14. 9. sobota / 16:30 hod. / SK Slovan
SK Slovan Kunratice – TJ Praga

Mistrovské domácí utkání týmu A.
Zápas je součástí oslav 95 let od založení SK Slovanu
Kunratice.

17. 9. úterý /sraz 16:30 hod./ zámecký park
Indiánský běh parkem
Pořádá TJ Sokol Kunratice

28. 9. sobota / 16 hod. / SK Slovan
SK Slovan Kunratice – SK Ďáblice
Mistrovské domácí utkání týmu A.

12. 10. sobota / 15:30 hod. / SK Slovan
SK Slovan Kunratice – ČAFC Vinohrady
Mistrovské domácí utkání týmu A.

10. 11. neděle Kunratický les
Velká kunratická 2019

86. ročník tradičního běžeckého závodu Kunratickým
lesem.
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v okamžicích, kdy tento článek píšu, se
zdá, že letošní léto je výjimečné
v tom, že je začátek srpna a doposud
jsme nedostali žádný „špek“ neboli něco,
co by nemuselo v době dovolených upoutat pozornost a mohlo by projít
a následně přidělat starosti. Poslední
léta byla na takové případy bohatá. Ale
na druhou stranu jsme značně vytíženi
stavebními projekty, které zrovna
v době dovolených finišují. Jak našimi,
tak Magistrátními. Při rekonstrukci ul.
Netolická výstavbu zpozdilo šest kabelů,
které byly tam, kde být neměly. V době dovolených bylo problematické zjistit, komu
patří, které jsou nefunkční, a ty odstranit
a zbylé přeložit. O tom píše podrobně
můj zástupce pan Hýža. Ve Volarské ulici
investor hl.m. Praha již stavbu dokončil
a nyní projednává dokumentaci ke kolaudaci. Magistrát nás ujišťuje, že 31. srpna
převezme rekonstruovanou Vídeňskou
a děti s rodiči ze Zeleného údolí vyrazí na
první školní den již plně průjezdnou
ul. Vídeňskou.
Na závěr Vám chci předat jednu velmi
důležitou informaci. Magistrát po letech
průtahů vypsal výběrové řízení na
zhotovitele rekonstrukce ulice K Zeleným
domkům. Pokud nedojde k nějakému
fatálnímu odvolávání, je velmi reálné,
že vybraná firma spíš symbolicky zahájí
na podzim stavbu, aby ji mohla rozjet naplno hned zjara. Je to osvědčená metoda,
že se stavba před zimou zahájí a poté již
nic nebrání tomu ji na jaře naplno rozjet.
Vzhledem k tomu, že se jedná o složitou
stavbu, kde se bude celá komunikace překládat směrem na J-Z včetně přeložky
sítí, bude kompletní rekonstrukce realizovaná po etapách a bude trvat dva roky.
Pak by jí neměly ohrozit žádné bouřky na
Magistrátu.
Lenka Alinčová
(lal)

Studentky odevzdaly své semestrální práce
Jak jsem již psala v minulém zpravodaji, v rámci „oprašování“ víc jak 10 let
starého projektu rekonstrukce Golčovy
ulice včetně Kostelního náměstí vznikla
diskuze, jak vyřešit prostor Kostelního
náměstí, které patří mezi nejcennější
místa Kunratic. Uzavřeli jsme rámcovou
smlouvu o spolupráci s Fakultou stavební Českého vysokého učení technického
v Praze, kde předmětem smlouvy bylo
to, že studenti zpracují pro městskou
část Praha - Kunratice v rámci ateliérové výuky návrhy na vymezení, úpravy
a uspořádání parteru Kostelního náměstí a obou předprostorů radnice,
tedy od Ještědské ulice až po jižní okraj
Kostelního náměstí. Toto téma si vybraly 3 studentky a svoje práce odevzdaly
a prezentovaly u nás na radnici na konci
června. V hodnotící komisi zasedli dva
zástupci fakulty a za naši městskou část

architekti Ivana Kabelová, Jan Nováček
a Jaromír Myška. Myslím, že mohu mluvit i za své zástupce, ale byli jsme nadšeni z výsledku, který nám byl prezentován. V hodnocení jsme se jednomyslně
shodli s odbornou komisí. Zvítězil návrh studentky Kristýny Kundrátové, jejíž práci ocenila i sama stavební fakulta
speciální plaketou. Tato mladá dáma
již nějakou dobu spolupracuje s úspěšnou společností City Upgrade, která se
zaměřuje na spolupráci s obcemi a řešením jejich veřejného prostoru. Tyto
práce byly i finančně oceněny ze strany
kunratické radnice a budou představeny
veřejnosti na letošním Babím létě v pohybu, které bude spojeno s výročím 600
let od úmrtí Václava IV. na Novém hradě
v Kunraticích a bude se konat v zámeckém parku v sobotu 14. září.
lal

Výsadby zeleně podél
rekonstruovaných ulic
Další etapa plošných rekonstrukcí komunikací se chýlí ke konci a už jsme obdrželi stížnosti, že zelené plochy podél
opravených ulic zůstaly neosázené. Je
to úmyslné, protože dříve firmy, které
ulice rekonstruovaly, na závěr neodborně rozhodily trochu travního semene
nehledě na roční období, bez zálivky
a další péče. Proto jsme se na poradě
starostky dohodli, že obnova zeleně již
nebude součástí rekonstrukce komunikací, ale bude samostatnou zakázkou.

Největší přínos bude v tom, že obnova zeleně nebude podřízena stavebním
pracím. To znamená, že agrotechnické
lhůty se budou důsledně dodržovat a jenom kvalifikované firmy se specializací
na výsadbu budou osloveny a vybrány
pro obnovu zeleně. Zvolí se vhodná
travní směs pro specifické podmínky,
keře a stromy, které jsou vhodné pro
umístění blízko silnice.
Karel Fíla,
místostarosta

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává MČ Praha-Kunratice. Uzávěrka: 25. 7. 2019. Redakční rada: Mgr. Ivo Rikačev
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Upozornění na pravidla při ochraně osobních údajů, tzv. GDPR
Na akcích budou pořizovány audiovizuální záznamy, které mohou být uveřejněny za účelem propagace, například v Kunratickém
zpravodaji a webových stránkách MČ Praha-Kunratice.

Autorem fotografie na titulní straně je Lenka Alinčová.
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Druhá etapa rekonstrukcí silnic a chodníků dokončena
V letošním Kunratickém zpravodaji č. 2 jsem vás informoval o zahájení plánovaných rekonstrukcí kunratických silnic
a výstavbě nových chodníků, které financuje kunratická radnice. Přes léto jsme nezaháleli a práce pokračovaly v plném
proudu. Dokončeny tak mají být rekonstrukce ulic Ke Hrádku a Nad Belvederem v oblasti nad kopcem zvaným Banzeťák.
V době uzávěrky tohoto čísla probíhají stále práce na části ulice Ke Hrádku, která vyžadovala speciální opravu nevibrační
metodou s ohledem na starou zeď pod komunikací. Dokončena byla také ulice Za Hájovnou podél zámecké obory Bažantnice včetně nového veřejného osvětlení. Asi nejvíce nám dala
„zabrat“ jedna z nejdelších ulic v Kunraticích – ulice Netolická. Nerovnosti terénu, výškové rozdíly ve vjezdech do domů,
různá stará kabelová vedení pod asfaltovým povrchem, zanesené vpusti a další překvapení vyžadovaly velice precizní přístup celé stavby. Nález šesti kabelů, které byly tam, kde být
neměly, dokonce celou stavbu zastavil. Nakonec se zjistilo, že

se jedná o kabely společnosti Cetin. Čtyři byly již nefunkční, ty se odstranily, a dva se musely přeložit. Na kontrolních
dnech jsme detaily řešili nejen s celou stavbou, ale také s lidmi, kteří v této ulici bydlí. Pokud to bylo možné, snažili jsme
se vyjít vstříc jejich požadavkům. Na podzim nás čekají sadové
úpravy zeleně u rekonstruovaných komunikací, protože v horkých letních měsících se dělat nedají. A tak okolí nových ulic
se zazelená až na podzim.
Zároveň pražský magistrát dokončil druhou etapu rekonstrukce Volarské ulice. Pevně doufám, že společnost Cetin
dokáže přepojit poslední telefony a odvézt staré sloupy telefonního vedení v průběhu srpna, a tím stavbu ukončit.
O plánech na příští rok vás budu informovat v příštím čísle
Kunratického zpravodaje.
Ivan Hýža,
místostarosta, (ivhy)

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice ze dne 24. 6. 2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice

• schvaluje
– v ýsledek rozpočtového hospodaření v hlavní činnosti:
objem příjmů 72 256 417,86 Kč
objem výdajů 82 382 896,99 Kč
rozdíl příjmů a výdajů -10 126 479,13 Kč
krytý úsporami z předešlých let
– v ýsledek hospodaření v hospodářské činnosti:
výnosy 11 637 390,23 Kč
náklady 2 005 817,99 Kč
hospodářský výsledek před zdaněním 9 024 130,57 Kč
hospodářský výsledek 7 271 491,16 Kč
– z měnu rozpočtu č. 9., zvýšení o dotaci HMP 4 052 500,- Kč
na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol včetně
podpory pracovníků ve stravování:

– změnu rozpočtu č. 10., zvýšení o dotaci z programu OPP PR
pro Základní a Mateřskou školu Kunratice celkem 1 679,00
tis. Kč:
Příjem: par. 6330, pol. 4137 pro ZŠ 1 086,3 tis. Kč
par. 6330, pol. 4137 pro MŠ 592,7 tis. Kč
– změnu rozpočtu č. 12., zvýšení o dotaci 415,0 tis. Kč v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt Tvorba strategických a koncepčních dokumentů v MČ Praha Kunratice:

• rozhoduje
–p
 oskytnout dotaci z rozpočtu městské části Praha-Kunratice
v roce 2019 Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba
Staršího Praha-Kunratice ve výši 250.000,- Kč na restaurování maleb v sakristii.

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice ze dne 11. 7. 2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice

• schvaluje
– z měnu rozpočtu č. 14., zvýšení o investiční dotaci HMP
2 200,0 tis. na revitalizaci rybníka Ohrada:
– z měnu rozpočtu č. 15., zvýšení o 743,0 tis. Kč, o odvod
z výherních hracích přístrojů a výnos daně z technických
her za období 1. 1. – 31 5. 2019
– z měnu rozpočtu č. 17., zvýšení o investiční dotaci 8 300,0
tis. Kč z rezervy kapitoly 07 bezpečnost rozpočtu HMP 2019
– pořízení hasičského vozidla, rekonstrukce hasičské zbrojnice:
– z měnu rozpočtu č. 18., zvýšení o dotaci HMP 785,0 tis. Kč
na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů a dovybavení hasičských zbrojnic:
–ú
 pravu rozpočtu č. 14., přesun 100,0 tis. Kč - posílení par.
3421 – obnova herních prvků dětských hřišť:
• bere na vědomí

petici „Za zachování pěšího průchodu a přístupu k veřejné studni“ doručenou městské části Praha-Kunratice dne 22. 5. 2019

• bere na vědomí
petici „Za směnu pozemků“ doručenou městské části Praha-Kunratice dne 10. 7. 2019
• konstatuje
že k dnešnímu dni, tj. 11. 7. 2019 nebyly učiněny žádné kroky
(zaměření pozemku, vypsání záměru, rozdělení pozemku),
které by vedly k odstranění průchodu a přístupu k veřejné
studni na pozemku parc. č. 171/1 v k. ú. Kunratice.
• doporučuje
starostce prověřit kvalitu a vydatnost vodního zdroje a navrhnout Zastupitelstvu městské části Praha-Kunratice takové řešení, které umožní narovnání majetkoprávních vztahů
s vlastníkem pozemku parc. č. 171/2 v k. ú. Kunratice, na kterém je umístěna místní komunikace Za Studánkou, s tím, že
při tomto narovnání majetkoprávních vztahů bude zachován
pěší průchod a přístup k veřejnému zdroji vody na pozemku
parc.č.171/1 v k.ú. Kunratice

Senioři nejdřív zmokli a pak se zapotili

Velkoobjemové kontejnery (VOK)

BIO velkoobjemové kontejnery

středa 11. 9.
středa 11. 9.
středa 18. 9.
středa 18. 9.
středa 23. 10.
středa 23. 10.

neděle 29. 9.
neděle 29. 9.
neděle 29. 9.
sobota 12. 10.
sobota 12. 10.
sobota 12. 10.
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16 - 20 hod.
16 - 20 hod.
16 - 20 hod.
16 - 20 hod.
16 - 20 hod.
16 - 20 hod.

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

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

K Zelené louce x V Zeleném údolí
Šeberák (točna u kotelny)
pochozí plocha před ZŠ ul. Krameriova
křižovatka ul. K Betáni x Do Dubin
křižovatka ul. Úhlavská x Sobolákova
Vožická x Lesní

Letošní počasí si na výletech seniorů skutečně zařádilo.
V Koněpruských jeskyních bylo příjemně kolem deseti stupňů, ale venku foukal studený vítr a zbytek dne především ve
Svatém Janu pod Skalou propršel. V Opočně přivítal výletníky
opět studený vítr, který se ale v Dobrušce zklidnil a na výletníky
se usmálo i sluníčko, a tak mohli odložit své teplé bundy. Zato
v Děčíně výletníky přivítalo rozpálené město a zchladili se až
v Českém Švýcarsku, kde absolvovali procházku a následně
i jízdu na pramicích soutěskami řeky Kamenice - Edmundovou
a Divokou soutěskou. Příliv horka na posledním výletu v Hrádku
u Nechanic a zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou byl
již až zdraví rizikový. Proto byla zkrácena přestávka mezi oběma
cíli výletu a návrat do Prahy byl urychlen. Nechme promluvit přímého účastníka výletů paní Annu Novou.
„Není jediný výlet pro dříve narozené, který by nezanechal
v každém ze zúčastněných krásnou vzpomínku. Silné zážitky jsem
si odnesla z výletu do Děčína a Českého Švýcarska. Děčínský zámek
s růžovou zahradou, překrásné sochy kol záhonů a pohádkové panorama z vyhlídky na město se vidí opravdu zřídka. Pěší pouť soutěskami přerušená dvojí plavbou loděmi mezi útesy s poutavým výkla-

dem kapitána dala odpočinout mnohým zmoženým pochodem. Do cíle
k autobusu po asi 7 km pochodu nikdo nechyběl a s uspokojením nad
vlastní statečností přijali pohodlí sedadla autobusu. V dobré náladě
jsme dojeli do Kunratic.“
Petra Hilmarová,
místostarostka
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Rekonstrukce Vídeňské končí
Zdá se, že rekonstrukce Vídeňské
ulice bude dokončena do konce srpna,
tedy do začátku školního roku. Ale
všechno mělo být jinak. Původně stavba
měla proběhnout ve dvou po sobě následujících etapách. První od ulice K Zeleným domkům po ulici K Ústavu a druhá
pak až ke Třem svatým. Celková délka
rekonstruované vozovky je 760 metrů.
Vzhledem k tomu, že nová politická
garnitura Prahy po loňských komunálních volbách měnila ředitele a náměstky
městských firem včetně Technické správy komunikací (TSK), nebylo mnoho

akcí po Praze realizováno, ale podařilo
se nám přesvědčit TSK, aby obě etapy
rekonstrukce Vídeňské zahájila najednou a to v měsících, kdy je nejmenší pohyb kunratických obyvatel mezi centrální částí Kunratic a bytovým komplexem
Zelené údolí. Tím se zkrátila doba opravy z pěti na tři měsíce. Přineslo to větší
komplikace lidem, kteří bydlí západně
od Vídeňské v rekonstruovaném úseku. Ale umožnili jsme jim jezdit přes
zeleň ke Třem svatým i za cenu jejího
poničení. Na podzim bude tato travnatá
plocha opravena. Mimo totální rekon-

strukci všech vrstev Vídeňské, chodníků
a kabelů veřejného osvětlení se podařilo
umístit přisvětlení přechodu u autobusové zastávky. Tato akce byla financována pražským magistrátem. My jsme si
během rekonstrukce také přihřáli polívčičku a připlatili jsme si z našeho rozpočtu novou lampu veřejného osvětlení
na chodníček mezi zastávkou autobusu
a ulicí Pražského povstání. Požadavek
na její pořízení vzešel především od
obyvatel z Domu s chráněnými byty. Na
závěr chci poděkovat za trpělivost všem,
které stavba omezila, ale myslím si, že
konečný výsledek za to stojí.
ivhy

Rybníček Ohrada má platné stavební povolení
Na můj vkus to bylo dost dlouhé
martyrium, ale konečně jsme více jak
po roce získali platné stavební povolení k revitalizaci rybníčku Ohrada. Když
jsme zjistili, že Magistrát uvolňuje na
projekty na zadržování vody v krajině,
které jsou ve stádiu stavebního povolení, peníze, přihlásili jsme se do tohoto
dotačního programu s tím, že chceme
nejenom záplatovat potrhanou fólii
a přestavět netěsnící hráz, ale udělat
rybníček takový, aby byl funkční desítky dalších let. S žádostí o dotaci u náměstka primátora Petra Hlubučka jsme
uspěli v plné výši. Vzhledem k tomu, že
probíhá výběrové řízení na zhotovitele
revitalizace, nemohu uvést podrobnosti o výši financí připravených na stavbu.
Ale výsledkem bude nová nepropustná
betonová hráz obložená žulovým kamenem, stejně tak břehy a výpusť. Během
rekonstrukce je myšleno i na ochranu
stávajících stromů a odchyt vodních živočichů před revitalizací.
lal

Jak se z toho nesesypat

Jedlé tuky ucpávají kanalizaci
Tato zpráva se objevila v poslední
době snad ve všech celostátních médiích. Jednotlivci a velmi často i různá
hromadná stravovací zařízení vylévají jedlé oleje a tuky do kanalizace,
kde vlivem chladu tuhnou a kanalizaci ucpávají. Podobnou velkou havárii
utrpěl v poslední zimě ve své kanalizaci Londýn, kdy byla zneprůchodněna jedna z hlavních podzemních stok
a bylo nutné mechanicky odstranit obrovské masy ztuhlého oleje. Přitom jde
o cennou surovinu, která se dá recyklovat a může nahradit část nechvalně
proslulé řepky a přidávat se do biopa-
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liv. V chemickém průmyslu má mnohá
další využití. Některé velké městské
části jako například Praha 2 a 6 již
sběr olejů zajišťují jako pilotní projekt na několika místech a mají s tím
velmi dobré zkušenosti. Vzhledem
k výkupním cenám za surovinu mají
s projektem nulové náklady. My jsme
mohli zatím tuky odkládat v PET lahvích ve sběrných dvorech, případně
v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů. Nyní nás hlavní město
vyzvalo k vytipování tří míst na zkušební provoz sběru této suroviny. Vytipovali jsme parkoviště za radnicí, sběrné

místo naproti IKEM v Zeleném údolí
a kontejnerové stání v ulici Jana Růžičky v bytovém komplexu Flora. Osobně
tuto službu vítám, protože dnes větší
část kunratických obyvatel nebydlí v rodinných domech, ale v bytech,
a nemá tak prostor pro skladování PET
lahví s olejem, protože kvůli jednomu
litru suroviny se pochopitelně nikomu
do sběrného dvora jet nechce. Věříme,
že zkušební provoz se osvědčí a že se
stanou sběrné nádoby běžnou součástí
recyklace.
lal

S prodlužující se délkou lidského
života stoupá také potřeba asistenčních služeb, aby lidé mohli co nejdéle
zůstávat doma. V Kunraticích působí
několik organizací, které se zaměřují na
pomoc jak zdravotně postiženým, tak
seniorům. Nově u nás působí společnost
A DOMA z. s. Spolek sídlí v Praze 4 a jeho
aktivity jsou nabízeny obyvatelům celé
Prahy, a tím pádem i Kunratic.
A DOMA z. s. nabízí osobní asistenci
seniorům a osobám s demencí. Kvalifikovaní zaměstnanci pomohou např.

s osobní hygienou, doprovodem k lékaři, nákupem a dalšími činnostmi, které
již senioři sami nezvládnou. Služba je
poskytována 24 hodin denně podle potřeb klientů.
Záchranný kruh hází spolek i rodinným příslušníkům, kteří pomáhají svým
blízkým zůstat v přirozeném domácím
prostředí. Tým odborníků v oblasti farmacie, fyzioterapie, mediace, ošetřovatelství, práva, psychologie, sociální
péče, tréninku paměti, ale také konzultant pro slaďování pracovního života

a rodinný průvodce dochází do domácnosti a zdarma řeší problémy, s kterými
se pečující setkávají.
Další službou, kterou A DOMA z. s.
nabízí, jsou aktivity komunitního centra. Do centra chodí lidé všech věkových
skupin a na výběr mají 25 až 30 aktivit
v měsíci. Příkladem jsou výlety, koncerty,
cvičení pro seniory, trénování paměti atd.
Organizaci A DOMA z. s. najdete na
adrese: Praha 4, Na Strži 1683/40 ve 3.
patře, na telefonním čísle 733 194 952, na
emailu info@adoma-os.cz. Podrobnější
informace najdete na www.adoma-os.cz.
Petra Hilmarová

U Kunratic se bude střílet cvičnou municí
Mezi 18. a 23. zářím proběhne pod velením Krajského vojenského velitelství cvičení v prostoru rozvodné stanice ČEPS a v jejím nejbližším okolí, tedy v okruhu asi 100 až 200 metrů
od rozvodny. Cvičit se bude převážně na území Šeberova v prostoru mezi ulicemi Na Jelenách a Kunratickou spojkou a nepředpokládá se přesah do Kunratic. Cvičení se však svým
charakterem i blízké hranici samozřejmě dotkne nepřímo i obyvatel Kunratic, a to zejména
přesunem techniky první a poslední den akce a také střelbou cvičnou municí. Na místě bude
až 120 příslušníků aktivních záloh a několik osobních a nákladních vozidel. Po celou dobu
bude přítomna policejní hlídka pro případně řešení problémů. Doprava by neměla být dle
posledních informací nijak omezena.
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Projekt Tísňová péče
pomáhá seniorům
a zdravotně postiženým
Přání většiny z nás je dožít se ve zdraví vysokého věku a být schopen obstarat sebe a nezbytný chod domácnosti. Pokud se ale ke stáru objeví zdravotní problémy a člověk toto přestane
sám zvládat, nastupuje zpravidla rodina, která by měla v těchto chvílích pomoct. Vzhledem
k pracovnímu vytížení příbuzní ale většinou nedokáží zcela zajistit potřebnou a pravidelnou
péči. Jednou z organizací poskytující podporu v oblasti sociálních služeb je Zapsaný ústav
Život Plus (dříve Život 90 Zruč nad Sázavou), který takovou pomoc již 25 let nabízí.
O problému se ví, ale hledá se řešení
V prvním srpnovém týdnu svolala pražská radní pro oblast
sociální a zdravotní paní Johnová na Magistrát zástupce městských částí, ve kterých jsou Domy zvláštního určení. Byli to
zástupci Jižního Města, Černého Mostu, Stodůlek a Kunratic.
„V těchto domech jsou dnes plně bezbariérové byty, ve kterých
jsou větší koupelny s možností instalace speciálních zvedáků
pro přenos zdravotně postižených, větší místnosti i širší dveře
uzpůsobené k průjezdu invalidních vozíků. Výše nájemného
je v těchto bytech regulovaná,“ vysvětluje starostka Kunratic
Lenka Alinčová. Dalšími pozvanými k jednání byli zástupci
organizací, které v těchto zařízeních poskytují pečovatelské
a asistenční služby, samotní příjemci služeb, tedy zdravotně
postižení a zaměstnanci magistrátu, kteří s nimi spolupracují.
„Nejsilnější zastoupení měly Kunratice, a to zejména obyvatelé domů v Hornomlýnské ulici se 135 bezbariérovými byty.
Tito lidé jsou dlouhodobě největšími kritiky pražského magistrátu z důvodu údajné nedostatečné péče o ně,“ dodává starostka Alinčová. Podle zákona č. 108 o sociálních službách z roku
2006 si zdravotně postižení či jinak fyzicky či duševně omezení mohou požádat o příspěvek na péči. Za něj si objednávají služby nejenom pečovatelské, ale i asistenční jako je úklid
v domácnosti, doprovod na nákup, k lékaři apod. V Hornomlýnské ale už dávno nebydlí jenom lidé, kterým takováto občasná pomoc stačí. Od otevření objektu na přelomu tisíciletí
tu nájemníci zestárli a jejich zdravotní stav se zhoršil. Je zcela
zřejmé, že jsou zde již dlouho doma a nechce se jim na sklonku
života vyměnit domácí prostředí za život v ústavu. „Velmi často
tu nájemníci bydlí osaměle a někteří nemají ani příbuzné, kteří
by jim pomohli. Nejslabší stránkou tohoto bydlení je absence
jakékoli pomoci v nočních hodinách,“ zdůrazňuje kunratická
starostka a dodává, „zdravý člověk si nedovede představit, že
by si musel naplánovat každodenně toaletu na desátou hodinu večerní, na kterou by musel mít dopředu objednanou asistenční službu. Natož aby mimořádně potřeboval toaletu, či
jen otočení v posteli během noci. Pak má prostě smůlu, pokud
mu někdo z rodiny či sousedů nepomůže,“ konstatuje Lenka
Alinčová. A právě to bylo hlavním tématem svolaného jednání,
jehož výstupem bylo, že paní radní se pokusí zajistit do všech
Domů zvláštního určení na 24 hodin denně asistenční službu
pro akutní neplánované výkony a městské části nabídnou potřebným obyvatelům napojení na linku tísňového volání, aby
si tuto asistenční službu mohli přivolat. „Naše městská část takovou službu nabízí svým obyvatelů téměř tři roky. Měli jsme
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dohodu s linkou tísňového volání společnosti Život devadesát, ale nikdo o připojení dosud nepožádal, i když jsme tuto
službu již dříve nabízeli prostřednictvím článku v Kunratickém zpravodaji. Teď jsme připraveni pomoci prostřednictvím
organizace Život+, se kterou máme dohodnuto, že kunratická
radnice zaplatí obyvatelům s trvalým bydlištěm v Kunraticích
pronájem přístroje, tedy 2 500 korun a měsíčně bude radnice
přispívat 200 korunami na provoz telefonní linky. Peníze na
to máme v rozpočtu vyčleněné. Zbylých 200 korun na měsíční
provoz si uhradí klient sám. Zájemci se mohou obracet na paní
Danu Krejčovou na tel. 244 102 215, e-mail: krejcova@praha-kunratice,“ říká starostka Lenka Alinčová.

Ředitel Zdeněk Jelínek při prezentaci asistenční služby

Organizace Život Plus už 25 let pomáhá seniorům a zdravotně postiženým
Nezisková organizace Život Plus letos v dubnu oslavila dvacáté páté výročí od svého založení a působení mezi organizacemi,
které pomáhají seniorům a zdravotně hendikepovaným lidem.
Svou pomoc organizuje prostřednictvím projektu nazvaným Tísňová péče. Ta umožňuje seniorům a osobám se
zdravotním postižením, ale i jejich rodinným příslušníkům
zajistit pocit klidu, bezpečí a hlavně jistotu pomoci v situacích, které už nedokáží sami zvládnout. Většina lidí z cílové
skupiny, pro kterou Život Plus pracuje, žije v domácnosti
sama. Přestože ve většině případů se o seniora nebo hendikepovaného stará nejbližší rodina, nelze kvůli pracovnímu
a jinému vytížení rodiny vždy zařídit potřebnou, a v mnoha
případech profesionální pomoc. Cílem této organizované pomoci je minimalizování rizik zdravotního, ale také třeba kriminálního charakteru. Protože staří a nemocní lidé bývají často
snadnými cíli nepoctivců využívajících důvěřivosti, neznalosti
a neinformovanosti starých lidí. Aktivní pomoc a pocit, že
v případě nouze vám někdo pomůže, jsou pro uživatele nesmírně důležité. To pak může seniorům pomoct zlepšit psychický
a zdravotního stav, a tím jim umožnit zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí. Nepředvídatelnou událost, jako je
pád, náhlé zhoršení zdravotního stavu, napadení nebo jinou
krizovou situaci, pomůže řešit právě organizace Život Plus.

Jak systém Tísňové péče funguje?
Jedná se o nepřetržitou telefonickou službu, která nabízí
lidem pomoc 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Uživateli je do
bytu zapojen speciálně upravený telefon, přes který je zprostředkována okamžitá odborná pomoc. Uživatel nosí u sebe
tísňové SOS tlačítko a to buď jako přívěšek na krku, nebo ve
formě náramkových hodinek na ruce. Nejdůležitější je, že není
nutné si pamatovat žádná telefonní čísla, nebo být v bezprostředním dosahu telefonu. V případě potřeby uživatel pouze
stiskne tlačítko, aniž by zvedal sluchátko, signál se přenese na
centrální dispečink. Do telefonu s hlasitým odposlechem se

ozve zdravotní sestra, projedná danou krizovou situaci a vyšle na místo pomoc. Když uživatel ztratí vědomí nebo se více
hodin po bytě nepohybuje, speciální pohybové čidlo nahlásí
tento stav na dispečink. Ideální je, když osvícení starostové
a primátoři měst souhlasí se zapojením městské policie, u níž
mají klienti uloženy klíče od bytu, a která v případě nutnosti
otevře záchranným složkám byt a po skončení zásahu zase
byt uzamkne.
Systém snímá pohyb uživatele dle časového rozpětí při
pohybu v jeho vlastním bytě. Organizace Život Plus spolupracuje i s orgány městské policie příslušných měst. Rychlá
a odborná asistence pomohla v nejednom případě zachránit
život a zabránit tomu, aby člověk bezmocně ležel několik hodin nebo i dní na zemi.
V případě, že uživatel musí opustit domov, například z důvodu hospitalizace, zařízení se přepne do hlídacího režimu
proti cizímu vniknutí. Je-li byt otevřen, opět se objeví hláška
na dispečinku jako narušení objektu. O každém zásahu je následně informována rodina uživatele.
Organizace dále pomáhá svým klientům i při prosazování
práv, návazných služeb, při jednání s úřady, při zajišťování
případných sociálních dávek, jako je např. příspěvek na péči,
a dle možností i při zajištění pomoci spojené s domácností
a zdravím. Uživatelům služby během hospitalizace dokáže organizace také zajistit dle možností i následnou péči o domácí
mazlíčky. Kdo projeví o služby zájem, zástupce Života Plus
ho navštíví a bezplatně provede ukázku přímo v bytě. Servis
je poskytován po celé republice. Mezi města, která služby
podporují, patří Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Kolín, Český Brod, Tábor, Praha, Planá nad Lužnicí, Svitavy, Pardubice, Litomyšl, České Budějovice a mnoho dalších měst a obcí.
Nejstarší uživatelce je 98 let a nejmladší 36 let. Průměrný věk
uživatelů je 82 let.
ir

Více informací na telefonech:
327 532 900, 327 532 901,
724 182 325, 724 182 326
na webových stránkách:
https://www.zivotplus.cz/
nebo na facebookových stránkách
Tísňová péče Život Plus, z. ú.
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Kroužky a akce SVČ při ZŠ Kunratice
ve školním roce 2019/2020
Skončily letní tábory a už se na všechny těšíme s připravenými zájmovými kroužky a aktivitami pro volný čas na celý
školní rok 2019/2020. Jistě si vyberou děti i dospělí. Vítáme
místní děti, kterým stačí do kroužku přejít ze školního klubu, klubíku nebo ze školní družiny, ale těšíme se i na účastníky ze širokého okolí. Všichni nás a naši nabídku naleznou
na webových stránkách školy www.zskunratice.cz/aktivity/
krouzky.
Ve spolupráci s DDM-DŮM UM připravujeme také otevřené akce pro veřejnost. Naše tradiční Nedělní dílny zahájíme

Není Václav
jako Václav

Naše země měla dvě výrazné postavy tohoto jména. Jedním
byl svatý Václav, jehož mučednickou smrt, patrně v roce 935,
si připomínáme 28. září. Dokázal uhájit suverenitu českého
státu, jehož se stal později symbolem. V našich dějinách se
stále silněji projevoval význam Václava jako světce a výročí
jeho smrti se stalo Dnem české státnosti. Druhým byl český
panovník Václav IV., syn Karla IV. Zpočátku aktivní panovník
byl později šlechtou oprávněně obviňován z nečinnosti, a dokonce označen za „krále zbytečného a nedbalého“. Nakonec
byl z římsko-německého trůnu sesazen a také několikrát uvězněn. Je známo, že se osobně podílel na umučení svatého Jana
Nepomuckého. Zemřel 16. srpna 1419 v 58 letech na Novém
hradě u Kunratic. Ani po smrti neměl klid, husité jeho hrob
zničili, tělo vytáhli z hrobu a „tropili s ním žerty ohavné“.
Připomeňme si svatého Václava při Národní svatováclavské
pouti 28. září v 10 hodin na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi, a krále Václava IV. při příležitosti 600 let od jeho úmrtí
v rámci Babího léta v pátek 13. září v kunratickém kostele při
bohoslužbě v 18 hodin.
Farnost Kunratice

Mateřská škola má
konečně nový výtah

24. listopadu výrobou adventních věnců a vánočních dekorací,
9. února se sejdeme ve školní cvičné kuchyňce na kulinářské
dílně a na Velikonoce se připravíme pletením pomlázek 5. dubna. Sraz bude vždy u hlavního vchodu Základní školy Kunratice, Předškolní 420/5. Vše budeme včas inzerovat na stránkách
školy www.zskunratice.cz/aktivity/mimoskolni-aktivity a v kalendáriu v tomto čísle Kunratického zpravodaje.
Těšíme se na vás!
Za SVČ při ZŠ Kunratice
Renáta Linhová

KOLA PRO AFRIKU
Na konci června proběhla v základní škole předávka kol, které vybrali v rámci projektu Kola pro Afriku žáci, jejich rodiče
a zaměstnanci školy. Celkem se v tomto charitativním projektu podařilo shromáždit 30 kol, která byla za přispění rodičů
a kunratické radnice předána firmě Cornwell, která spolupracuje na renovaci kol tak, aby mohla pomoci dětem v Gambii
zkrátit cestu do školy. Děkujeme všem, kteří se projektu nezištně zúčastnili, a těšíme se na další podobnou akci v příštím
školním roce.
Všechny další informace o cestě kol do Afriky a o celém projektu najdete na stránkách www.kolaproafriku.cz.

Každý může díky projektu MAP
změnit přístup ke vzdělávání
Projekt s názvem MAP, což znamená Místní akční plán
rozvoje vzdělávání, je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního
inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné
péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Hlavním přínosem projektu ve výzvě
MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména
v místních mateřských a základních školách.
Projekt „MAP Praha 12 pokračuje“ vstupuje na svoji čtyřletou cestu zvyšování kvality napříč základními a mateřskými školami v Praze 12, Libuši a Kunraticích. I naše mateřská
a základní škola jsou do tohoto projektu zapojeny. Mají tak
možnost sdílet zkušenosti a znalosti s ostatními školskými
zařízeními, zvyšovat kvalitu vzdělávání, dozvídat se o inovativních možnostech ve vzdělávání a účastnit se různorodých
akcí, workshopů, seminářů či konferencí.
Mezi pravidelné a tradiční akce pořádané projektem MAP
patří setkání pracovních skupin. Jsou to vzdělávací akce typu
EduCoffee a Leadership. EduCoffee je komorní setkání všech
zájemců o vzdělávání vždy zaměřené na konkrétní téma. Každou takovou akci vede pozvaný odborník a řeší se témata,
jako jsou vzdělávací program Montessori, zahraniční vzdělávání, čtenářství, robotika, propojování předmětů ve školách,
matematika profesora Hejného, nadané děti, apod.

Akce Leadership podporuje vedoucí pracovníky mateřských a základních škol.
Součástí projektu MAP však bude i organizace mnoha
dalších akcí, jako je na podzim knižní festival KNIHOMAP,
výjezdní zasedání, spolupráce s dalšími školami s cílem přenosu dobré praxe a jiné. Připravované akce budou reagovat
na potřeby jednotlivých školských zařízení a podpoří rozvoj
partnerství a spolupráce v oblasti vzdělávání na celém území. Proto byly sestaveny pracovní skupiny, jejichž úkolem
je otevřít diskuzi nad konkrétní oblastí a přinášet moderní
a ověřené přístupy a nápady do jednotlivých škol. V rámci projektu „MAP Praha 12 pokračuje“ vzniká 10 pracovních skupin
a to v následujících oblastech: financování vzdělávání, čtenářská a jazyková gramotnost, matematická gramotnost, rovné
příležitosti, polytechnika, kalokagathia a volný čas, digitální
gramotnost, kariérové poradenství, rodina, škola a komunita
a environmentální výchova. Pracovní skupiny se budou pravidelně scházet od září 2019. Za Kunratice jsem byla do Řídícího výboru projektu zvolena jako místopředsedkyně, do
pracovních skupin se zapojila naše zastupitelka a členka školské rady Veronika Doležilová, ředitelka mateřské školy Alice
Hozmanová a ředitel základní školy Vít Beran.
lal

Za 6. C ZŠ Kunratice
Petra Wernischová

JANEČEK

ELEKTRO

KOMPLETNÍ
ELEKTROINSTALACE
PRO VÁŠ DOMOV

• návrhy, řešení, opravy a revize
• led osvětlení
• zabezpečovací zařízení – systémy
• televizní rozvody
• datové rozvody – wifi
• domácí telefony a videotelefony
• kamerové systémy
tel.: +420

704 777 081

kjanecek@seznam.cz
K Šeberáku 134/3, Praha – Kunratice

Jak jsem již upozorňovala v minulém čísle Kunratického zpravodaje, mateřská škola si vyžádá značných finančních nákladů
na modernizaci. V květnu byly instalovány na jižní straně nejvyššího patra venkovní žaluzie. Tím výrazně poklesla teplota
v učebnách. Teď během prázdnin jsme museli kompletně vyměnit výtah, který vyváží jídlo z kuchyně v suterénu do jednotlivých
tříd v patrech. Celý rok byl v mateřské škole kvůli dosluhujícímu
výtahu poměrně hororový a modlili jsme se, aby přes veškeré
potíže dosloužil až do prázdnin. Přesto referenti kunratické
radnice, kteří mají blízko ke sportu, nejednou vynášeli várnice
s obědy ze suterénu mateřské školy do tříd, aby děti nedoznaly újmu. Pro ty, co naši školku neznají, tak školka má suterén
a tři poschodí. Referenti museli vynášet po schodech po dobu
tří týdnů 168 obědů denně. Určitě to přispělo ke zdokonalení
jejich fyzičky, a patří jim za to dík.
lal
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Proměny Kunratic

Nová výstavba na pozemcích čísla popisného 6
v ulici K Libuši (pokračování z KZ-3-2019)
V minulém čísle KZ-3-2019 jsme se seznámili s minulostí bývalého statku, vedeném pod číslem popisným
6. Budovy na pozemku procházely po dobu více než 150 let různými stavebními úpravami, ale zachovávaly
víceméně stejný půdorys.
Datum 18. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Kunratice 28. března 2013
můžeme označit jako den, po kterém
investor zahájil potřebné kroky k získání všech potřebných povolení pro
zahájení stavební činnosti. Zastupitelstvo souhlasilo na základě upravené
dokumentace dle požadavku stavební
komise s úpravou míry využití území
Původní zástavba

z kódu C na kód D na pozemcích č.
parc. 364 a 365/1. podle žádosti společnosti Studio Mija ze dne 30. ledna 2013.
V upraveném návrhu (viz výše uvedené digitální znázornění) došlo k následujícím změnám. U objektu A (podél
ulice K Libuši) byla stanovena výška
římsy 5,8 m a hřebene střechy 9,8 m,
u objektu B výška hřebene střechy 9,8 m.

Výška budovy C byla již nižší podle
původního návrhu, a proto se neměnila. Písmenem D je pro lepší orientaci
v obrázku označena budova kunratické
radnice. Cílem požadovaných úprav
bylo zajistit, aby navrhovaná zástavba
lépe zapadala do okolního prostředí
a nepotlačovala dominantu historického barokního statku vystavěného z větší

části v 18. století (dnes areál nazývaný Tvrz Kunratice). Tehdy kunratické
panství vlastnil rod Golčů. Navržené
řešení dále podporuje průchodnost
s prostorem poblíž významných objektů Kunratic. Zdánlivě uzavřený komplex budov má ve svém středu volné veřejné prostranství, vnitřní dvůr. Se svým
okolím je propojen otevřenými pasážemi. Vjezd na pozemek je ponechán jako
u bývalých objektů v jihozápadní části pozemků. Zastavěná plocha činí 689,2 m².
V přízemí budou různé obchody a v I.
patře byty a kanceláře. Podíl obchodních funkcí (jednotlivých prodejen)
činí 43,6 %, administrativních ploch
s malou návštěvností 27,8 % a bydlení (byty do velikosti 100 m²) 28,6 %.
Pro lepší představu se podívejme na
některé podrobnosti v návrhu. Plocha
obchodů je navržena v přízemí budov A
52,9 m², C 51,5 m², B 96,3 m² plus tzv.
„show room“ 24,5 m². V části B, rovnoběžné s objektem C, je navržena největší obchodní plocha 173,8 m². Kanceláře jsou umístěny v I. patře budov C
o rozloze 51,6 m² a A 137, 4 m². Ostatní
prostory I. patra objektů jsou byty.
Popsaný záměr byl ještě platný začátkem srpna 2019 a předpokládáme,
že veškerá současná stavební činnost
probíhá v souladu s tím, co je uvedeno výše. O žádných platných změnách
projektu jsme nebyli oficiálně informováni. Věnujme se podrobněji průběhu
realizace celého záměru. Lidská paměť
je krátká a za nějakou dobu si již nikdo
nevzpomene, jak se Kunratice postupně měnily. Na fotografii nahoře vlevo
z února 2016 vidíme ve žlutém rámečku ještě jednu z budov na pozemcích č.
p. 6 v ulici K Libuši. Snímek z prosince
2017 již znázorňuje část příslušných
pozemků připravených k zahájení výstavby. Pod bývalými budovami nebyly oproti očekávání žádné základy ani
významná podsklepení. Tím se otevřel
zajímavý pohled na způsob výstavby
v Kunraticích před téměř dvěma sty
lety.
Srovnal se povrch a začaly vyrůstat
zdi. Převážně z místní břidlice spojované jílem. Zdi byly mohutné, a tak to drželo samo od sebe. Cihly se používaly v
konstrukčně náročnějších místech. Fotografie z letošního února ukazuje velikost suterénu pod komplexem budov
a poslední fotografie z počátku srpna
2019, pořízená z balkonu kunratické
radnice, nabízí první hrubou představu
o výšce budoucí stavby a její porovnání
s výškou nynější Tvrze Kunratice (konec druhé části).

Průběh výstavby nového areálu

Současný stav stavby srpen 2019
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Kultura

Sport a spolky

Cyklistický tým v Kunraticích

22. ročník jazzové dílny
opět v Kunraticích
Czech Jazz Workshop je
jedinou hudebně vzdělávací
akcí podobného zaměření,
rozsahu a komplexností výuky nejen v České republice,
ale i ve střední Evropě. Stejně
jako po téměř celou dobu existence workshopu i letos se
akce odehrávala v úžasném
prostředí Základní umělecké
školy Jana Růžičky a hostila
20 lektorů, profesionálních
jazzových hudebníků z České
Republiky, Slovenska, Nizozemí a USA.
V průběhu 22 let konání
Czech Jazz Workshop získal
mezinárodní reputaci a každoročně jej navštíví studenti
z Evropy i zámoří. I v tomto
roce tomu nebylo jinak.
Workshopu se zúčastnilo 95
studentů z Česka, Slovenska,
Polska, Německa, Nizozemí,
Itálie a USA.
Po celý týden od 20. do 27.
července od rána do večera
zněla jazzová, bluesová
i funková hudba v samotné
hudební škole i v blízkém
okolí. Tímto bychom chtěli

poděkovat obyvatelům
okolních domů za trpělivost a snášenlivost, pokud
přece jen někdy hudebníci
byli více slyšet. A nejen že
nás strpěli, ale někteří se
dokonce stali našimi fanoušky na facebookovém profilu.
Kromě denního programu,
který se odehrával kompletně
v prostorách školy, se studenti účastnili také večerních
koncertů a jam sessionů
v centru Prahy v prestižním
jazzovém klubu U Staré paní
v Michalské ulici. Pořadatelem je tradičně Česká jazzová
společnost a akci výrazně
podporuje městská část Praha 11, Ministerstvo kultury
ČR, Ochranný svaz autorský
a Nadace Český hudební
fond.
Již nyní se těšíme na další
ročník!
Více informací o akci
najdete na www.czechjazzworkshop.cz
František Hlucháň,
ředitel ZUŠ Jižní Město

Léto U Motýlků
Ani v létě u nás nezahálíme. V červnu jsme spustili
naše nové webové stránky
www.zitspolu.cz, kde najdete
všechny informace o nás na
jednom místě a přehledněji.
Už od 15. června se můžete
opět hlásit na naše kurzy v rodinném centru. Některé mají
ještě volná místa a všechny
informace najdete na našich
nových webových stránkách
nebo v rezervačním systému
https://zitspolu.webooker.
eu/. V červenci i srpnu nabízíme vašim dětem pestrou
nabídku příměstských táborů
pro předškoláky i školáky.
A zase jako každoročně
odjelo 22. července 51 dětí na

pobytový tábor Želiv 2019 –
tentokrát na téma MEXIKO.
Volná herna ani kurzy přes
letní prázdniny nejsou v
provozu, ale můžete se na
ně těšit zase už od 16. září.
Stejně tak i na nové semináře
pro rodiče. A od 2. září bude
zase v provozu dětská skupina, která má ale na školní
rok 2019/2020 beznadějně
plno. Moc nás těší váš zájem
o ni, ale v blízké budoucnosti
bohužel nepředpokládáme
otevření další třídy, a to
z prostorových důvodů.
Těšíme se na Vás zase
v září!
Tým RC U Motýlků

Akce je pořádána ve spolupráci s MČ Praha - Kunratice

14. 9. 2019
10 – 16 hod.
Zámecký park
Praha - Kunratice
Více informací na:

www.divadlovparku.cz

Prague Ukulele Band – skladby Roling Stones, Sex Pistols, B.Smetana …
DixiBand Městské policie hl.m.Prahy
U příležitosti 600. výročí úmrtí krále Václava IV. bude
připraven speciální program, např. šermířské vystoupení,
vědomostní soutěž či hudební vystoupení kapely Petra
Nedvěda na téma „Doba krále Václava IV.“
Burčák, soutěže, hry a mnoho další zábavy

Od září začíná v Kunraticích působit dětský a juniorský cyklistický SkiAndBike
Kunratice Team. Jde o tým
s dlouhou historií a jeho závodníci se pravidelně umísťují
na předních příčkách velkých
celorepublikových závodů.
Ve svých řadách má i několik
mistrů a mistryň republiky. Od
loňského roku také navázal
spolupráci se Základní školou
Kunratice a exhibici jeho členů
mohli diváci vidět například na
školní zahradní slavnosti. Děti

trénují několikrát týdně pod
dohledem zkušených trenérů
tak, aby se rozvíjel jejich pohybový potenciál. Tréninky se
netýkají jen jízdy na kole, ale
je v nich zařazeno například
i plavání, atletika, fyzioterapie
atd. Tým SkiAndBike Kunratice přijímá děti a dospívající od
pěti do osmnácti let.
V případě zájmu se zájemci
mohou obracet na Petra Součka na telefonu: 608 222 447.
SkiAndBike

Startujeme!
Je to opravdu tak, prázdniny se přehouply do druhé
poloviny a v Sokole už se začínáme připravovat na novou
cvičební sezónu 2019/20.
Začneme poměrně zčerstva.
O tom všem se za moment
dočtete.
Ale teď bychom se ještě
rádi pochlubili naším Kunratickým dnem dětí, akcí, která
proběhla 8. června
a ohromně se vydařila.
Zúčastnilo se jí přes 200 dětí.
Děti se překonávaly a rodiče
hrdě sledovali své potomky
při sportovních kláních. Nadšené výrazy všech účastníků
akce nám byly odměnou.
Chtěli bychom poděkovat
všem, kdo se podíleli na
přípravě a hladkém průběhu
této akce.
Letošní cvičební sezóna
začíná hned 2. září. Těšíme se
na známé i nové tváře, které
rádi přivítáme v tradičních

dětských oddílech. Samozřejmě začínají i oddíly pro
dospělé. Cvičení žen s Renatou, cvičení 60+ s Hankou,
volejbal, florbal i stolní tenis.
Více na našem facebooku
a webových stránkách.
Na akci Babí léto v pohybu
14. září budeme mít stanoviště, můžete se přijít podívat,
popovídat si o našem kunratickém Sokole, co všechno
chystáme a také něco o naší
historii.
Hned 17. září vás všechny
rádi přivítáme na naší dětské
akci Indiánský běh parkem.
Trasa akce probíhá
v zámeckém parku a děti plní
sportovní úkoly s indiánskou
tematikou. Na závěr pečeme
buřty, které mají název malí
bizoni.
Těšíme se na všechny malé
i velké sportovce.

Zveme Vás na oslavy
95. let
SK SLOVAN KUNRATICE
Dne 14. 9.2019, Fotbalový Klub
Volarská 9, Praha 4 Kunratice
Program fotbalových utkání :
8:45 hod. starší přípravka
(SK Slovan Kunratice : TJ Sokol Královice)
10:45 hod. mladší žáci
(SK Slovan Kunratice : SC Xaverov H. Počernice „B“)
12:45 hod. starší žáci
(SK Slovan Kunratice : Sokol Dolní Počernice)
14:45 hod. Legendy Kunratic
16:30 hod. mistrovské utkaní
SK Slovan Kunratice „A“ proti TJ Praga
Doprovodný program:
14:00 hod. Hudební skupina KURNÍK Petra Nedvěda
Sportovní soutěže pro děti,
(zápis dětí od 13:00–15:00 hod.), Výtvarná dílnička
Od 18:00 hod. Hudební skupina FIVE FOXIES
19:30 hod. slosovatelná tombola
Těšíme se na Vás

TJ SOKOL KUNRATICE

Společenská rubrika
Poděkování za blahopřání k životnímu jubileu zasílají
Miroslav Štangl, Zdeněk Vopálka, Vladimír Velenský, Marie Voldánová,
Jiřina Kafková, Radomil Šustr, Zdeněk Novák, Dagmar Kobrlová,
Vladimír Roubíček, Ludmila Nitková, Václav Jelínek, Eva Macháčková.
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Arnošt Vít: Povídky na pokračování

Povídání o lidech
Hospodu podědil Antonín, Augustin byl obchodník s plátny, zásoboval domácí tkalce přízí a kupoval od nich plátno, ale myslel
velkoobchodnicky, zkusil to i na
burze a přišel skoro o všecko. Jeho
honosná vilka sousedila se školou
zprava, náš dům zleva. Měl syna
Jaromíra, celoživotně zaměstnaného v gumovce Kudrnáč v Náchodě,
kam dojížděl denně na kole. Ještě
měl dceru Vlastu, která se provdala
za nevlastního bratra, když se otec
podruhé oženil a jeho druhá paní
měla dospělého syna – šoféra. Měli
čtyři dcery, pak Vlastu šofér Bedřich opustil a ona dcery živila sama
a všem dala vysokoškolské vzdělání,
dřela zkrátka od rána do večera po
celý život. Když jsme se s ní loučili
na studnickém hřbitůvku, donutil
mě bratranec Boris Mědílek, abych
jako nejstarší z příbuzných řekl pár
slov na rozloučenou. Řekl jsem je,
ale rozumět mi asi nebylo, brečel
a slzel jsem nezadržitelně. A nejmladší strýčkův synek byl můj kamarád Gustík, později se stal mistrem
tance ve Zlíně a naposledy jsem
se s ním viděl, když jel jako mezinárodní porotce tanečního umění
porotovat nějakou soutěž do Drážďan. Zastavil se u nás v Litvínově na
jedno přenocování. V zaměstnání
jsem se potkával s mnoha lidmi ze
Zlína, všichni ho znali, všichni se
u něj učili tancovat.
O strýčku Arnoštovi jsem se už
zmínil. Že mám po něm jméno, mi
dnes už nevadí, ale tenkrát jsem
měl vztek, protože bratranec Jaromír mě oslovoval zásadně „Angrešte“ a angrešt je náramně pichlavý
keř, což bere chuť na jeho plody.
Táta prozíravě vysadil angreštové
keře hustě podél plotu na zahradě
tam, kde sousedí se školním pozemkem; tím mi taky znemožnil
chodit do školy přes plot a musel
jsem chodit způsobně jako ostatní
školáci podél plotu naší zahrádky,
která tam tehdy byla. Považte tu
dálku – skoro celých 50 metrů!

Slovíčko o mamince
Češtinu jsem měl vždycky rád, už
na obecné škole jsem sbíral palin-
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dromy, jestli víte, co to je. To jsou slova nebo skupiny slov, která se čtou
oběma směry stejně, teda například
slovo „nepotopen“ nebo známá
„kobyla má malý bok,“ přičemž
se na délku samohlásky nekouká.
A miloval jsem, a dokonce se pokoušel tvořit i hádanky, v nichž se
záměnou nebo přidáním či ubráním jediné hlásky získá jiný výraz
či význam. A že čeština má nejmíň
stovku superlativů, které vyjadřují
vlastnosti skoro každé maminky, to
vím taky už dávno. A taky vím, že
vymys-let ještě stovku dalších, nevyjádřil bych ani zlomek toho, jaká
byla ta naše maminka!
No jen si představte: Skoro celý
život ve studeném nevytopitelném
krámě obsluhovat zákazníky a to,
prosím, vždycky s milým úsměvem, byť třeba prodala jen rohlík,
který tehdy stál pouhých dvacet
haléřů, nebo jednu cigaretu tomu,
kdo zrovna neměl v kapse víc než
desetník. Jen když v krámě nebyl
zákazník, mohla na chviličku do
kuchyně, oblékla si zástěru a pomáhala babičce při každodenním kuchtění. Kuchyň u nás řídila babička
Adéla, tátova matka, do své skoro
osmdesátky záviděníhodně čilá
a z domova zvyklá tak trochu nóbl životu. Byla dcerou prvního červenokosteleckého skutečného a promovaného lékaře, nikoli jen ranhojiče
MUDra Františka Šupicha, který měl
s Annou Marií Kulířovou z Hradiště celkem 12 potomků, 7 chlapců
a 5 dcer, z nichž Adéla (nar. 1854)
byla osmá v pořadí. V době mého
mládí bylo zvykem příbuzné navštěvovat nikoli na jedno odpoledne – na kafe – a hned zas domů.
Kdepak! Pěkně se dvěma, třemi kufry osobních potřeb, nějakými dárky pro děti hostitelů, a nejmíň na
dva, spíše na tři týdny! Táta s tím
v novém baráku počítal – postavil ho
o prázdninách 1909, děti, aby nepřekážely, poslal k příbuzným do
Červeného Kostelce a vrátily se už
do novostavby. O tom, že to už nebyla došková chaloupka, snad někdy později.
Já jako kluk jsem měl pochopitelně v těch příbuzných, v té spoustě
tet a strýčků, notný zmatek, nevě-
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děl jsem a ani jsem se nesnažil zvědět, jak a proč jsou naši příbuzní.
Prostě jsem je vzal na vědomí a choval se k nim způsobně, jak jsem měl
nařízeno.
Pokud k nám přijeli poprvé, patřilo k mým povinnostem zavést je
do lesa Kozláře, v němž byly tři chaloupky, říkalo se o nich, že jsou „na
Ostaši.“ V jedné z nich si obyčejný
dělník z dlouhé chvíle za několik
zim vyřezal a postavil pohyblivý
betlém. To byla, panečku, atrakce!
Všecko se tam hejbalo, Jezulátko se
kolíbalo v jesličkách, oslík za ním
pokyvoval hlavou, lidé přicházeli
a nosili rance darů, drvoštěpové káceli strom, horníci kopali uhlí, dokonce tam, myslím, už i jezdil vlak
– no bylo na co koukat.
Jednou jsem tam taky vedl Slávka Hajna, profesora ČVUT, statika
a s ing. Benešem spolukonstruktéra prvého stíhacího letounu naší
republiky (typ BH). Letoun dodnes
visí v technickém muzeu a byl i na
čs. poštovních známkách, neboť ve
své době vítězil v mnoha závodech,
které se tehdy konaly. Slávek přeskočil zábradlí a díval se, sedě na
bobku pod betlémem, jak je to uděláno. A hned byl doma: „Vy děláte,
otče, někde v textilce, že jo?“ – „Jo,
v Náchodě u Mautnerů.“ – „Já koukám, že tu jsou součástky textilních
strojů!“ – „Nebojte se, mám na ně
papíry. Všecko je to z vyřazených
a už neopravitelných mašin!“ – „Já
to kontrolovat nehodlám,“ pravil
Slávek, „Jen mě zajímalo, kde jste
tolik koleček sehnal!“
Slávek někdy nečekaně přijížděl
na návštěvu s bráchou Vladimírem,
vrchním odborovým radou na Ministerstvu školství, věd a umění,
oba na silných zahraničních motocyklech značky Indian a Scott, což
byla pro kluky ze vsi událost. Museli jsme vyzkoušet, jestli jim troubí klakson, jak jim „táhnou“ korky
a dohadovali jsme se, který z nich
má víc koní. Jednou mě Slávek
posadil na benzinovou nádržku
a projel se mnou okruh Zblov – Zlíč
– Žernov – Třtice – Studnice a já
byl na dva týdny králem, nikomu jinému ze vsi se té cti nedostalo!
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NOVĚ OTEVŘENO
Po - Pá 10.00 - 20.00 hod
Sobota 10.00 - 16.00 hod
Neděle zavřeno

+420 774 411 907
Areál Tvrz Kunratice, Golčova 1/2,
148 00 Praha 4 - Kunratice

www.trendbarbershop.cz

info@trendbarbershop.cz

Inzerce

Inzerce

VYKUPUJEME
OJETÉ VOZY

advokátní kancelář JUDr. Julie Pítrová,
se sídlem v Kunraticích
Náš tým nabízí
komplexní právní služby
při řešení problémů v oblasti civilního,
trestního i správního práva.
Zastupujeme klienty u soudů
i orgánů veřejné správy, řešíme agendu
v oblasti nemovitostí, rodinného práva,
vymáhání pohledávek a další.

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

V PŘÍPADĚ PROTIÚČTU NAVÍC
BONUS AŽ 20 000 KČ.
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Brigáda, která ti nezavaří!
AUTO JAROV KUNRATICE:
Vídeňská 126, Praha 4
tel.: 251 002 824
email: kunratice@autojarov.cz
www.autojarov-kunratice.cz

Hledáme pomocné kuchaře na víkendovou
brigádu v době obědů.
Dáme ti 125 Kč na hodinu, personální jídlo
a další benefity.
Už se vidíš v Lokále? Ozvi se nám na
uzavadilu@ambi.cz.

K Verneráku 70/1
148 00 Praha 4
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NÁVRHY, VÝROBA
A INSTALACE
REKLAMY
VE VAŠEM OKOLÍ

velkoplošný
digitální tisk
plakáty A2 až A0
grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk
řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy
potisk triček
dresy již od
jednoho kusu

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

