
KunraticKý 
zpravodaj

1
2017

Zima na rybníku Šeberák
Kunratické rybníky
mění majitele str. 3

Chystá se obnova
Krellovy studánky str. 6

Rozhovor s prof. 
Janem Pirkem str. 7



Na konci loňského roku jsme provedli po-
drobnou plánovanou povodňovou prohlíd-
ku celého Kunratického potoka od Kunra-
tic až do Braníku. Prohlídky se zúčastnili 
zástupci stavebního odboru, vodoprávního 
úřadu a odboru životního prostředí Prahy 4, 
krizového řízení a protipovodňové ochrany 
magistrátu, Lesů hl. m. Prahy a specialisti 
na vodní toky. Průzkum jsme zahájili u nej-
většího z rybníků na Kunratickém potoku 
– rybníku Šeberák. Trasa dále pokračovala 
v těsné blízkosti vodního toku i jeho kory-
tem postupně k rybníku Labuť a následně 
až po ústí potoku u Barrandovského mos-
tu. Povodňovou prohlídkou se zjišťovalo, 
jestli na vodních tocích, vodních dílech  
a v záplavových územích nejsou překážky, 

které by mohly zvýšit nebezpečí povodně 
nebo negativně ovlivnit její průběh. Jedná 
se zejména o neudržované břehy, náletové 
dřeviny a různé předměty na březích poto-
ka. Na základě prohlídky přijmeme opatře-
ní, která rizika snižují na přijatelnou úro-
veň. Příslušný odpovědný orgán může také 
vyzvat vlastníky pozemků při potoce ke 
zjednání nápravy, aby nedošlo ke zhoršení 
odtokových poměrů anebo ucpání koryta. 
Výsledky prohlídky jsme zaznamenali a při 
dalších kontrolách se porovná, zda se nedo-
statky odstranily. Povodňové prohlídky jsou 
důležitým prvkem ochrany, protože mohou 
zabránit škodám, anebo je v případě vzniku 
povodně alespoň zmírnit.  

ivhy

Preventivní povodňová prohlídka

Stejně jako vloni jsme se přihlásili k projek-
tu „Ukliďme svět – Ukliďme Kunratice“. Loň-
ská velká účast v projektu byla překvapením 
a váha pytlů nasbíraného odpadu převýšila  
2 000 kilogramů. I letos se přihlásili dob-
rovolníci, kterým není lhostejné životní 
prostředí, ve kterém žijí.  Jejich aktivit si 
kunratická radnice velmi považuje. Jis-
tě se dá namítnout, že platíme různé daně  
a za ně by měla kunratická radnice a orga-
nizace Magistrátu hl. m. Prahy nepořádek 
uklízet. Bohužel jsem se přesvědčil o tom, 
že bychom mohli uklízet nepořádek na po-
zemcích městské části Kunratic prakticky 

neustále a pořád to nestačí. Někteří naši 
spoluobčané jsou k životnímu prostředí 
bezohlední a lhostejní. Kdo by chtěl zlepšit 
životní prostředí a pomoci s úklidem, může 
se přihlásit na e-mail: hyza@praha-kunra-
tice.cz. Úklid proběhne v sobotu 8. dubna 
od 9 hodin. Hlavní místa srazu dobrovolníků 
jsou: kotelna v Zeleném údolí, prostor před 
prodejnou Tesco ve Velenické ulici, lokali-
ta Nad Skalou na křižovatce ulic Na Knížce  
a Nad Akáty, u kaštanu na křižovatce ulic 
Poběžovická a Do Dubin.

Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy)

2. ročník akce Ukliďme Kunratice

Z radnice
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V sokolovně je stále veselo 
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Masopustní průvod, který se koná již 
v sobotu 25. února.
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Akce z oblasti kultury, sportu  
a volného času, které se u nás budou 
konat v měsících březen až květen.

16 Kalendárium
Ptačí chřipka se objevila v Praze
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Začátkem dubna opět plánujeme jarní 
úklid silnic, chodníků i pozemků.

5 Aktuálně

Start98 posílil Radim Cepek  
Jeden z nejlepších českých florbalistů 
všech dob, bývalý hráč a trenér  
národního týmu.

11 Sport a spolky

s profesorem Janem Pirkem,
světově uznávaným kardiochirurgem, 
který je přednostou Kardiocentra a Kli-
niky kardiovaskulární chirurgie IKEM.

7 rozhovor

Manželky českého krále Václava IV.
Přinášíme pohled na dvě manželky  
českého krále Václava IV., který v srpnu 
1419 zemřel na Novém hradu u Kunratic.
 

12 Historie a společenská 
rubrika

Pražské a kunratické studánky
V letošním roce dojde k opravě Krellovy 
studánky. Pokud to počasí dovolí, bude 
připravena již na Otevírání studánek  
22. dubna.

6 téma

MŠ Kunratice bude mít novou  
ředitelku
Dlouholetá ředitelka Milada Filipová  
odchází do důchodu a v červenci ji  
nahradí Alice Hozmanová, která  
zvítězila ve výběrovém řízení.  

10 Školství

Více Kalendárium na straně 16

25. 2.
Masopustní průvod
Již 11. kunratický masopustní  
průvod plný masek a převleků. 
Start v 9:30 hodin od sokolovny.

26. 2.
FBc Start98 – tJ Znojmo
Utkání 1. florbalové ligy v hale 
kunratické ZŠ od 15:30 hodin.

25. 3.
Hasičský bál
Sbor dobrovolných hasičů  
Kunratice pořádá tradiční bál. 
K tanci a poslechu hraje skupina 
Rošáda. Od 20 hodin v sokolovně.

31. 3.
noc s andersenem
Zajímavý program s přespáním.  
Od 16 hodin v RC U Motýlků.

Do diáře…

Start98 bojuje o play-off 
1. florbalové ligy

26. leden tohoto roku se nejenom 
pro mě, ale pro všechny bojovníky za 
záchranu rybníků Šeberák a Olšan-
ského stane památným. Ten den na 
jednání pražského zastupitelstva byl 
schválen záměr odkoupit od společ-
nosti OGOPOGO do vlastnictví hlav-
ního města Prahy oba rybníky. Od 
roku 1945, kdy byly rybníky zabave-
ny vlastníkům zdejšího panství, ro-
dině Korbů z Weidenheimu, byla ces-
ta k tomuto výsledku hodně trnitá.  
I poslední dějství, které se odehrá-
lo na jednání pražského zastupi-
telstva, bylo poměrně dramatické. 
Týden před ním jsem se dozvěděla od radní 
paní Plamínkové, která má na odkupu ryb-
níků bezpochyby největší zásluhu, že ná-
kup není koaličním materiálem a že někteří 
zastupitelé z Hnutí ANO nákup nepodpoří. 
Musím pochválit všechny své kolegy, proto-
že oslovili své kluby na magistrátu s prosbou  
o pomoc. Osobně jsem hovořila s místopřed-
sedou klubu ANO  Patrikem Nacherem, který 
mi řekl, že jeho nesouhlas není osobně proti 
naší radnici, ale zásadně se mu příčí jednání 
některých spekulantů. Slíbil mi, že proti zá-

měru v rozpravě nevystoupí a pouze nebude 
hlasovat. Toto dodržel. Naštěstí se povedlo 
přesvědčit některé zastupitele opozice, aby 
pro záměr nákupu rybníků zvedli ruce. Vý-
sledkem bylo hlasovaní napříč politickým 
spektrem (plný byl pouze počet hlasů TROJ-
KOALICE a ČSSD). Pro bylo 44 hlasů z mož-
ných 65, 1 se zdržel, ostatní nehlasovali a ani 
proti záměru v rozpravě nevystupovali. 

Podrobnosti o hlasování je možné dohledat 
na www.praha.eu.                                                  

Lenka Alinčová (lal)

Rybníky mění majitele
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Vážení čtenáři,

nejdůležitější událostí těchto dní pro 
naši městskou část je schválení nákupu 
rybníků Šeberáku a Olšanského do 
vlastnictví hlavního města Prahy. Oba 
rybníky čekají rozsáhlé opravy a odbah-
nění. Provede je příspěvková organizace 
magistrátu Lesy hl. m. Prahy, která teď 
bude spravovat celé povodí Kunratic-
kého potoka a všech vodních ploch na 
jeho toku.

Letošní tuhá zima provětrá radniční 
peněženku jak za cenu úklidu sněhu  
a náledí, tak za cenu energií přede-
vším ve školách. Vím, že byste si přáli 
intenzivnější zimní úklid, ale Praha není 
na extrémní zimní podmínky vybavená. 
Vzhledem k tomu, že pražská zima je 
krátká, firmy, které se zimním úklidem 
zabývají, nevlastní stroje na zimní 
údržbu v kapacitě, které by bylo třeba 
při kalamitách.

Společnost DIPRO s.r.o. nám již  
odevzdala projektovou dokumentaci  
na plošné opravy 15 komunikací  
a nyní připravujeme výběrové řízení  
na zhotovitele. Pokud se nic nepokazí, 
bude to největší investiční akce z vlast-
ních kunratických úspor od roku 1989. 
Předpokládáme, že cena bude 35-40 
milionů korun.

Závěrem bych ráda opravila nepřesnost 
z minulého slova starostky. J. Vrba 
formálně nevystoupil z Hnutí Praha
-Kunratice.

Lenka Alinčová 

ÚMČ Praha-Kunratice

K Libuši 7 
148 00 Praha 4

Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8-12, 13-17:30
Úterý, čtvrtek 8-12, 13-14:30
Pátek  8-12 podatelna

+420 244 102 214

info@praha-kunratice.cz



Letošní pravidla výletů pro seniory

Navyšujeme výlety pro seniory

Začátkem dubna opět plánujeme jarní úklid 
kunratických silnic a chodníků. Současně 
zahájíme úklid na pozemcích městské části, 
které máme ve správě. 

Letošní jarní úklid opět podpoří dobro-
volníci na celorepublikové akci „Ukliďte 
svět – ukliďte Kunratice“, o které píšu v sa-
mostatném článku. Zároveň doufáme, že se 
nám stejně jako minulý rok, podaří domluvit 
zajištění úklidu se  Správou majetku hl. m. 
Prahy v Zeleném údolí, kde vlastní pozem-
ky město.  V dostatečném předstihu budou 
lidé bydlící v Zeleném údolí o termínu čiš-
tění komunikací informováni přenosnými 
dopravními značkami. 

Podrobnější informace o akci zveřejníme 
na webových stránkách radnice. Obyvatele 
Zeleného údolí bych chtěl požádat o pocho-
pení a spolupráci. 

Pokud to bude možné, zaparkujte svá auta 
v den úklidu mimo zákazové značky. Situaci 
budou mít pod kontrolou strážníci městské 
policie, kteří od časných ranních hodin bu-
dou dohlížet na to, aby se neporušoval zákaz 
parkování. 

Na jaře budeme také opravovat výtluky 
na silnicích a připravovat vyhlášení výbě-
rového řízení na celoplošné opravy silnic 
v Kunraticích.
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Novými pravidly sledujeme především to, aby 
se na výlety dostalo co nejvíce kunratických 
občanů. Prodej výletů bude zahájen v pondělí 
3. dubna v 9 hod. na kunratické radnici u sekre-
tářky paní Kubátové v 1. poschodí, a to formou 
vyplněných závazných přihlášek, které budou 
k dispozici na místě. V týdnu od 3. do 6. dubna 
si senioři mohou vybrat pouze dva výlety. Další 
z nabízených výletů si budou moci objednat až 
od pondělí 10. dubna od 9 hod. Jinak zůstávají 
pravidla výletů stejná jako v loňském roce.
•  Seniorem je občan s trvalým bydlištěm 

v Kunraticích a dovršil věku 60 let.
•  Kapacita zájezdového autobusu je omezená 

na maximum 49 výletníků.
•  Senioři budou zapisováni na výlet dle pořa-

dí, v jakém se přihlásí a zaplatí spoluúčast na 
Úřadu MČ Praha-Kunratice.

•  Při naplnění kapacity autobusu, budou další 
zájemci zapisování jako náhradníci.

•  Účastníci zájezdu se budou finančně podílet 
na ceně výletu spoluúčastí ve výši 100 korun 
za 1 osobu.

•  Peníze na spoluúčast budou vráceny v přípa-
dě, že za účastníka výletu pojede náhradník.

•  V případě zrušení výletu budou peníze účast-
níkům výletu vráceny.

•  Výlety jsou ohlašovány v Kunratickém zpra-
vodaji, který je v den, kdy začíná být roznášen, 
zveřejněn na internetu: www.praha-kunrati-
ce.cz, což bývá zpravidla poslední týden ka-
ždého sudého měsíce (únor, duben, červen, 
srpen, říjen, prosinec). 
Ve stejný den budou informace zveřejněny na 
Úřední desce ÚMČ. 

Petra Hilmarová

O výlety pro seniory je obrovský zájem. 
Proto jsme se rozhodli letos navýšit 
rozpočet na tyto akce. Máme s cestov-
ní kanceláří CK2 uzavřenou smlouvu 
na pět celodenních výletů, tři na jaře  
a dva na podzim. Před Vánocemi plánu-
jeme ještě půldenní výlet, a to za vánoč-
ní atmosférou. Uvažujeme o skanzenu 
v Kouřimi. Doporučuji zájemcům, aby 
si pečlivě prostudovali nabídku výletů 
a vybrali si ty, na které budou skuteč-
ně jejich síly stačit. Především výlet do 
skalního hradu Oybin v německém Sas-
ku v kombinaci se zámkem Lemberk bude 
fyzicky poměrně náročný. Naše seniory čeká:
•  10. května prohlídka pivovaru Budvar 

v Českých Budějovicích včetně prohlídky 
historického centra města a zámek Hlubo-
ká.

•  24. května novogotický zámek Sychrov 
s anglickým parkem a zámek Hrubý Roho-
zec.

•  14. června zámek Telč s francouzskou za-
hradou a anglickým parkem s oranžerií  
a městskou památkovou rezervací a lovec-
ký hrádek Roštejn.

•  13. září zámek v Bečově nad Teplou s re-
likviářem svatého Maura a klášter v Teplé.

•  26. září skalní hrad a klášter Oybin a zámek 
Lemberk. 

 lal 

Chystáme každoroční  
jarní úklid v  Kunraticích

Ulice Pražského
povstání dostane
nový koberec

AktuálněZ radnice a zastupitelstva
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Krátce

Zdravotní středisko 
Dovolte, abychom Vás informovali  
o rozšíření služeb zdravotního střediska 
v Kunraticích. 
V březnu a dubnu budou pořádány  
v prostorách střediska „Melanoma days 
– dny onkologické prevence v dermato-
logii“. Během těchto dnů si budou moci 
občané Kunratic nechat zdarma zkont-
rolovat „mateřská znaménka“ odborným  
lékařem. O datu konání vás budeme 
s předstihem informovat na webových 
stránkách a v ordinacích. 
Další rozšíření služeb se týká ordinace 
praktického lékaře MUDr. Davida  
Macharáčka, kde začali pracovat dva 
noví lékaři: MUDr. Roman Durdis  
a MUDr. Denisa Karlová. 
Od 1. 4. plánujeme rozšíření hodin ordi-
nace gynekologie-porodnictví na 4 dny 
v týdnu (pondělí-čtvrtek).
Na setkání s vámi se těší tým lékařů 
zdravotního střediska Kunratice.

Stanoví
navýšení počtu uvolněných členů Zastu-
pitelstva na 3 členy
Volí
do funkce uvolněného zástupce starostky 
MČ Praha-Kunratice Ing. Karla Fílu, M.Sc.
Odvolává
Ing. Jaroslava Vrbu z funkce předsedy a 
člena finančního výboru 
Volí
Ing. Miloše Langra členem a předsedou fi-
nančního výboru 
Odvolává
z finančního výboru člena Jiřího Vraného 
Volí
Jaroslava Kokeše členem finančního vý-
boru
Schvaluje
•  změnu č. 22., zvýšení o 1 389,0 tis. Kč pro 

ZŠ na projekt v rámci Operačního pro-

gramu Praha-pól růstu:
•  změnu rozpočtu č. 25., zvýšení o inves-

tiční a neinvestiční dotaci ze státního 
rozpočtu, z Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR v celkové výši 
14 755 309,0 Kč na financování akce ZŠ 
Kunratice-rozšíření kapacity-Přístavba a 
nástavba učeben v objektu ZŠ Kunratice:

•  změnu rozpočtu č. 26., zvýšení o dotaci 
HMP investiční části 2 423,80 tis. Kč a 
neinvestiční části 180,00 tis. Kč na spo-
lufinancování akce ZŠ Kunratice-rozší-
ření kapacity-Přístavba a nástavba uče-
ben v objektu ZŠ Kunratice

•  provedení změny rozpočtu č. 27., změ-
na účelu poskytnuté investiční dotace 
MHMP 16 500,00 tis. Kč v roce 2016 na 
akci ZŠ rozšíření kapacity III. etapa na 
dvě rozšíření školní jídelny a rekon-
strukci staré školní budovy 

•  rozpočet MČ Praha Kunratice na rok 
2017 v hlavní činnosti:

•  objem příjmů celkem ve výši 72 849,00 
tis. Kč

•  objem výdajů celkem ve výši  98 995,00 
tis. Kč

•  rozdíl příjmů a výdajů, plánovaný scho-
dek, ve výši  -26 146,00 tis. Kč

•  krytý financováním z úspor vlastních 
zdrojů

•  plán hospodářské činnosti MČ pro rok 
2017

•  výnosy 10 383 594,00 Kč 
•  náklady 2 323 000,00 Kč
•  hospodářský výsledek před zdaněním 

8 060 594,00 Kč
•  odejmutí nemovitosti ze svěřené správy 

Městské části Praha-Kunratice a to po-
zemkové parcely parc.č. 2372/2 o výměře 
7 640 m2, orná půda, na LV 1812, v k.ú. 
Kunratice, z důvodu výstavby trasy me-
tra I. D trvalým záborem.

Více na www.praha-kunratice.cz

Důsledkem podpisu koaliční doho-
dy mezi „Hnutím Praha-Kunratice“ a 
Místní organizací TOP  09 Kunratice 
bylo i doplnění členů Kontrolního vý-
boru a odborných komisí následovně: 

•  Členové kontrolního výboru: Ing. Milan 
Goll, Bc. Radim Kraus

•  Členové komise školství, kultury a spor-
tu: Ing. Libuše Krausová

•  Členové komise dopravní: MUDr. Kate-

řina Klímová, Ing. Otakar Hasík
•  Členové komise životního prostředí: 

Mgr. Jakub Holec, Jana Jindráková
•  Členové komise stavební: Ing. Lubomír 

Rosík, Jana Peštová

16. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 7. 12. 2016

Upozorňujeme majitele psů na splatnost po-
platku za psa na rok 2017, která končí 31. břez-
na.   Poplatek lze platit v hotovosti na Úřadu 
MČ Praha-Kunratice v přízemí, bankovním 
převodem na číslo účtu 2000690389/0800 
nebo složenkou typu A. Informace o výši 
poplatku, variabilním symbolu nebo složen-
ku obdržíte na ÚMČ Praha-Kunratice, tel. 
č. 244 102 215 nebo na e-mailové adrese:  
krejcova@praha-kunratice.cz. 

V listopadu jsme pozvali na radnici obyva-
tele z okolí ulice Pražského povstání a také 
zástupce investora, stavbyvedoucího a pro-
jektanta. Ti informovali o průběhu plánova-
né rekonstrukce této ulice. Byly představeny 
etapy opravy, časový harmonogram a termí-
ny kontrolních dní. Ulice Pražského povstá-
ní má výměru 2100 m2. Odstraní se asfaltový 
povrch a kompletně se vymění za nový, a to 
včetně obrubníků.
Součástí smlouvy je také provedení přísluš-
ných testů a zkoušek odvodnění zpevněných
ploch komunikace. Na kontrolním dni byli 
přítomni i zástupci bytového družstva, 
kteří požadovali dotažení opravy ulice  
i s obrubníky až k bytovým domům. Tento 
požadavek vedení radnice doporučilo a po-
žádalo magistrát o navýšení rozpočtu na 
další práce. Po podrobném prostudování  
a prohlídce lokality byl k naší velké rados-
ti požadavek schválen. Částka na opravu se 
pohybuje okolo 5 milionů korun a záruku na 
dílo máme 5 let. Pokud vše bude pokračo-
vat podle harmonogramu, předpokládáme 
ukončení prací v dubnu 2017.

ivhy

V závěru roku schválilo Zastupitelstvo Měst-
ské části Praha-Kunratice prodej 30 metro-
vého žebříku, který využívala výjezdová jed-
notka Sboru dobrovolných hasičů Kunratice. 
Nejprve jsme však oslovili všechny pražské 
dobrovolné sbory a okolní mimopražské 

obce s návrhem darování žebříku. Teprve, 
když nikdo o dar neprojevil zájem, (v Průho-
nicích a Dubči by žebřík uvítali, ale nemají 
volnou garáž), inzerovali jsme záměr prode-
je. Ten se v závěru roku podařil. Žebřík na-
hradila vysokozdvižná plošina PP 20, která 
má dosah 20 metrů. Získali jsme ji darem 
od JSDH Praha-Řepy. Přínos plošiny spočí-
vá především v pracovním koši, který je pro 
práci ve výškách mnohem bezpečnější než 
žebřík. Vozidlo je po částečné modernizaci. 
Repasovala se nástavba. Náš sbor dobrovol-
ných hasičů je připraven modernizaci v le-
tošním roce dokončit. 

Může tak být připraven zažít i další kurióz-
ní zásahy, jako je například sundání dronu ze 
střechy čerpací stanice v loňském roce.  

Školský zákon nařizuje obcím (v našem 
případě je obcí hl. m. Praha - HMP) zajistit 
podmínky pro plnění povinné školní do-
cházky dětí s místem trvalého pobytu na 
jejím území. Praha stanovuje tzv. školské 
obvody základních škol zřízených městský-
mi částmi vyhláškou. Každá škola má svůj 
školský obvod (jmenovitý seznam ulic), 
ze kterého musí přijmout všechny děti do  
1. třídy, pokud má volné místo. Základní 
škola Kunratice je školským obvodem pro 
celé Kunratice. Základní škola Campanus 
na Jižním Městě (JM) je školským obvodem 
pro 4 nejbližší kunratické ulice, tj. Horno-
mlýnská, Jana Růžičky, U Kunratického lesa 
a U Zeleného ptáka. Jedná se o historickou 
dohodu mezi HMP, naší radnicí a radnicí na 
JM, kdy HMP prodalo rozestavěný objekt 
základní školy na Floře, protože tři základ-
ní sídlištní školy kousek od sebe (včetně ZŠ 
Pošepného) by místní děti nemohly zaplnit.

Proto jsme byli nemile překvapeni, když 
jsme se zcela náhodně dozvěděli, že aniž 
nám cokoliv řeklo, požádalo vedení JM hl. 
m. Prahu o zrušení možnosti kunratických 
dětí chodit do ZŠ Campanus. Obrátili jsme 
se proto na Radu HMP, kam jsem byla se 
starostou JM Jiřím Štylerem pozvána. V po-
někud emotivní debatě mi dala Rada HMP 
za pravdu a kunratické ulice do školského 
obvodu ZŠ Campanus byly opět zařazeny.

lal 

Zastupitelstvo schválilo  
obměnu požární techniky

Upozornění pro majitele psů

Školské obvody 
v Kunraticích

zámek Lemberk

Milan Matoušek
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Studánky bývaly v minulosti považovány 
za posvátná místa. Konaly se u nich různé 
pohanské obřady. Hlavním důvodem spoje-
ní obřadu a okolí pramene bylo zajištění do-
statku vláhy pro zemědělství. Ale lidé tehdy 
tyto vodní zdroje využívali hlavně pro sebe 
a pro svá hospodářská zvířata. Podle toho se 
ke studánkám i náležitě chovali a vážili si 
jich. Ne každý měl totiž svou studnu s do-
statkem kvalitní pitné vody. Před zavede-
ním centrálního pražského vodovodu bylo 
mnoho studánek významným zdrojem vody 
nejen pro obyvatele ale později i pro první 
obecní vodovody.

Ne o všechny prameny  
je stejný zájem
Většina pražských studánek dnes ale není 
pravidelně udržována. Buď na jejich údržbu 
nejsou peníze, nebo se jejich restaurování 
jeví jako nepodstatné. Některé se nachá-
zejí na soukromých pozemcích, kde záleží 
především na majitelích, jak budou o stu-
dánku pečovat. Mnoho pramenů na veřej-
ných místech už desetiletí neslouží svému 
původnímu účelu a nikdo je neopravuje. To 
se odráží na jejich stavu a vzhledu. Na ně-
kterých turisticky a přírodně zajímavých 
místech se naopak situace postupně lepší  
a Odbor ochrany prostředí pražského ma-
gistrátu povětšinou kamenné stavby obno-
vuje. Děje se tak především v zvláště chrá-
něných územích. O některé pečují občanská 
sdružení, o jiné se starají zcela zdarma míst-
ní obyvatelé. 

V  Praze je dodnes velké 
množství studánek
Praha je i dodnes na studánky a prameny vel-
mi bohatá, i když jich v minulém století sko-
ro polovina zanikla. Souvisí to s mohutným 
rozvojem města. Stavební činností narušené 

podloží mění svou stovky let utvářenou hyd-
rologickou strukturu. A přirozené napájení 
těchto zdrojů tak bylo bohužel přerušeno. 
Co do počtu je nejvíc studánek ve východní 
části Prahy. Asi nejznámější je břevnovská 
Vojtěška, ke které se váže pověst o založení 
Břevnovského kláštera. Některé z pražských 
pramenů jsou v lidové tradici považovány 
za léčivé. Studánce v Lysolajském údolí se 
dokonce říká Zázračná. Věhlasu a léčebných 
účinků, jako mají například lázeňské zdro-
je v západních Čechách, ty pražské určitě 
nedosahují. Přesto je v některých mnoho 

rozpuštěných minerálů. Mariánský pramen 
v Chuchli v 18. a 19. století dokonce napá-
jel malé lázně. Obsah minerálních látek byl 
tak významný, že vytvořil několik metrů pod 
pramenem mohutnou hráz. Pokud se ale jed-
ná o koncentraci studánek, tak nejhustší síť 
nalezneme v okolí Zbraslavi, v Modřanské 
rokli, v okolí Vinoře, v Zadní Kopanině, v Di-
voké Šárce a v Kunratickém lese.

Kunratické Otvírání studánek
V rámci zachovávání historických tradic  
a udržování pramenů v dobrém stavu je po-
třeba nejen samotné zdroje, ale i jejich okolí 
čistit. Obřadní čištění – otvírání studánek je 
doloženo na mnoha místech Česka. Tradice 
kunratického Otvírání studánek je poměrně 

mladá. Byla založena v roce 1980 a záslu-
hu na ní má Eduard Ureš, významný před-
stavitel českého skautingu. Nebyl na to ale 
sám a rychle si získal další nadšence z řad 
kunratických spoluobčanů. Postupem času 
se práce na záchranu studánek Krčského  
a Kunratického lesa změnily v kulturní akci, 
jejíž program se každý rok zdokonaloval. 
Původně „otvírací“ pochod vedl proti prou-
du Kunratického potoka z Krče do Kunratic. 
V roce 1987, kdy se slavilo výročí 700 let za-
ložení samostatné obce Kunratice u Prahy, 
bylo zahájení přesunuto do centra. Skupina 
vychází od kostela sv. Jakuba Staršího, ces-
tu si krátí vyprávěním o místních prame-
nech, historických zajímavostech a přírodě. 
Na místě u studánky se pak recituje, zpívá  
a hraje na zobcové flétny. Pomyslný klíč od 
11 kunratických studánek dnes drží paní Ja-
roslava Hrušková. Bohužel některé už zcela 
zanikly a v některých není voda vhodná k pití.   

Obnova Krellovy studánky 
Už vloni slíbil Magistrát hl.m. Prahy, že po-
stupně opraví studánky v Kunratickém lese.  
Brzy na jaře byly vyčištěny všechny studán-
ky i jejich okolí. 
Opravila se Urešova studánka. Letos je 
v plánu oprava Krellovy studánky. Vedoucí 
oddělení péče o zeleň Dan Frantík slíbil, že 
pokud nebude dlouhá zima, opraví ji tak, 
aby byla připravena na Otevírání studánek, 
které proběhne už 22. dubna. 

V původním plánu na letošek byla opra-
va studánky Václavky. Ta má podle pana 
Frantíka stále se snižující vydatnost, v roce 
2014 to bylo jen 0,14 litrů za sekundu a sou-
časně horší kvalitu vody. 

Rekonstrukcí by se musela celá stavba 
zbořit a postavit znovu.To ale nevyřeší níz-
kou vydatnost pramene. Takže zatím je další 
osud studánky Václavky nejistý.

red

Pražské studánky jsou  
svědky dávného osídlování 

téma

Na celém území hlavního města Prahy je dodnes možno najít množství studánek, tedy přírodních 
zdrojů vody vyvěrající na povrch. Na území města jich je v současnosti evidováno 127. Některé jsou  
už v dobrém stavu. Jiné velmi zanedbané stále čekají na svou opravu. 

Když srovnáte péči o pacienty u nás  
a ve světě, jak by dopadlo skóre?

Nemocniční péče se skládá ze dvou věcí. 
Jedna je odborná část a druhou jsou tzv. 
hotelové služby. Určitě sneseme srovnání 
s jakýmkoli evropským pracovištěm, o čemž 
svědčí to, že jsme školícím centrem pro 
celou Evropu a Asii co se týče mechanických 
srdečních podpor, lidově zvané umělé srdce. 
A spolupracujeme s řadou univerzit. Jediné, 
co z odborné části nefunguje, je kritický ne-
dostatek zdravotních sester, kvůli čemu mu-
síme odkládat plánované operace. Na akutní 
operace to ale nesmí mít vliv. Před deseti 
lety byl v Rakousku taky nedostatek sester, 
ale rakouská vláda udělala pro sestřičky 
takové pracovní a finanční podmínky, že 
mají sester dost. Druhou částí jsou hotelové 
služby. A i když je IKEM nová nemocnice, 
tak tady zcela jistě pokulháváme. 
Vaše první transplantace, kterou jste  
provedl, byla v roce 1991. Máte z  toho 
dodnes nějaký zážitek nebo pocit? 

V lednu 1984 provedl můj tehdejší šéf a 
učitel na univerzitě profesor Firt první 
transplantaci v IKEMu. Já jsem začal dělat 
transplantace skutečně až v roce 1991, když 
jsem nastoupil jako přednosta. Pamatuji si 
jeden zásadní pocit, a to byl okamžik, když 
jsem nemocné srdce vyňal a bylo pryč. Přes-
tože před tím jsem nadělal stovky srdečních 
operací, ale vždycky tam to srdíčko bylo. Ale 
teď tam najednou zůstal prázdný hrudník, 
zela na mě díra, kam jsem našil to zdravé 
srdce. Ten okamžik nikdy nezapomenu.
Patříte mezi velké propagátory zdravé-
ho životního stylu, jaký je Váš recept na 
zdraví?

Základem všeho je to, že se člověk má hýbat, 
má zdravě a střídmě jíst, a to pestrou stravu 

přiměřenou kalorickému výdeji. A s tím jde 
ruku v ruce to, že pak máte dobrou náladu, 
protože ve zdravém těle - zdravý duch. Čili 
optimisti to mají v životě mnohem snazší 
než pesimisti a škarohlídi. Já doporučuji 
lidem, kteří nesportovali a rozhodli se to 
změnit, aby začali dělat nordic walking - 
chůzi s hůlkami. Aby aspoň dvakrát týdně 
na hodinu vyrazili a v dobrých běžeckých 
botách udělali 6 kilometrů. A s během, aby 
začali, až se jim podaří snížit váhu. V opač-
ném případě to má neblahodárný vliv na 
klouby i oběhový systém. 

Lidé Vás znají jako pravidelného běžce v  
Kunratickém lese, léta jste se účastnil Vel-
ké kunratické. Je toto prostředí ideálním 
místem pro Vašeho koníčka?

Určitě ano. Běžec si může vybrat z mnoha 
tras. Je dobře, že není všude asfaltový po-
vrch. Velkou kunratickou opravdu rád  
a dlouho běhám. Zvládl jsem už 35 ročníků. 
Mám ale jednu zásadní připomínku. A to je 
omezování počtu startujících. Ten závod se 
koná 83 let a dřív běhávalo mnohem víc lidí. 
A čtrnáct dní po závodě nepoznáte, kudy 
se běželo. Takže kvůli ekologii bránit pár 
stovkám lidí běžet, to je podle mne hloupost. 
Daleko větší vliv na přírodu mají neukáznění 
cyklisté na horských kolech.
Máte ke Kunraticím osobní pouto nebo 
zásadní vzpomínku? 

Kunratice jsou samozřejmě nejen Hrádek, 
nejen Velká kunratická. Je to především 

„dobrá adresa“ a moc hezká část. 
Na Šeberák jsme se chodili v létě koupat  
a v zimě bruslit s kolegy. A vzpomínám si na 
to, že můj vůbec první závod na lyžích byl 
v Kunratickém lese. Jako člen ČKD Spartak 
Praha, dnes Sokol Vinohrady, který pořá-
dal tehdy běh na lyžích. Ten se neběhal na 
běžkách, ale na obyčejných lyžích s vázáním 
Kandahár. Dali jsme takzvaný vrchní tah, 
aby se uvolnila pata a už se běželo. To byl 
můj první závod v životě. Běžky jsou nádher-
ný sport. Koná se to v přírodě, ve zdravém 
prostředí a nezatěžuje to klouby tolik jako 
běh. Jediné, co mi na běžkách vadí, že mi je 
zima na prsty rukou, když se čeká na startu.
Máte tedy radši běh v  terénu  
než na běžkách?

Běh je nejsvobodnější sport, protože stačí 
jenom dobré boty. Nepotřebujete halu, kurt 
ani soupeře. Relativně zabírá nejmíň času. 
Na dobrý běžecký trénink stačí hodina. Na 
rozdíl od kola, kde strávíte času mnohem 
víc. A čas se těžko shání.
Fenomenální motorka na třech kolech – 
Velorex, kolik jich máte ve své sbírce?

Mám celkem čtyři provozuschopná vozidla. 
Ale protože jsme tři chlapi, tak jezdí jen 
tři. Ale u čtvrtého by stačilo dofouknout 
pneumatiky a jel by. Ve Velorexu se těžko 
překračuje nejvyšší povolená rychlost, takže 
s tím problémy nemám, a tudíž s policií jsem 
zatím žádné konflikty neměl. Ale musím říct, 
že tak, jak mně vadí chování některých agre-
sivních řidičů, tak když Vás vidí ve Velorexu, 
tak se všichni chovají přátelsky a mám jen ty 
nejlepší zkušenosti. Takže Velorex polidšťuje 
piráty silnic. Jízdu ve Velorexu si užívám 
zejména v létě na chatě. Kdybych přijel do 
obchodu pro rohlíky něčím jiným než Velo-
rexem, vzbudil bych určitě pozornost.    

red

rozhovor

Je přednostou Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu. U nás i ve světě je předním 
uznávaným kardiochirurgem. Ročně se svým týmem provádí na 250 operací srdcí. Za svůj život jich 
provedl už kolem 7000. Kromě operací se specializuje i na náročnější transplantace těchto orgánů. 
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Jakákoli práce,  
která se dělá poctivě, 
tak je záslužná.

Profesor Jan Pirk 

Srdce v  IKEMu léčí  
už od roku 1974

Studánka Václavka



Středisko volného času při ZŠ Kunratice Vás 
zve v předvelikonočním čase na další NEDĚL-
NÍ DÍLNU rodičů s dětmi. Přijďte v neděli 9. 
dubna v 15 hodin do ZŠ a společně si vyro-
bíme velikonoční košíčky, ošatky z PEDIGU 
nebo upleteme tradiční pomlázku z proutí. 
Pro šikovné ručičky budeme mít připravenu 
ukázku a možnost výroby PATCHWORKU na 
velikonoční vajíčko. Přijďte si zpříjemnit jar-
ní odpoledne v tvůrčí atmosféře s lektorkami 
Alenou Fáčkovou a Andreou Čermákovou. 
Rezervace nutná předem na linhova@du-
mum.cz. Cena 100 Kč dospělý, 50 Kč dítě. 

Milí spoluobčané, 
dovolte mi opět Vás pozdravit a připomenout 
nejvýznamnější křesťanské svátky, totiž Veli-
konoce. Připomínáme si při nich, že Bůh, který 
se stal člověkem a jehož narozeniny jsme osla-
vili o Vánocích, byl pro naši spásu ukřižován  
a vstal z mrtvých. 
Popeleční středou (1. března) začíná čtyřice-
tidenní doba postní, doba přípravy na Veli-
konoce a křesťanské duchovní obnovy. Květ-
nou nedělí (9. dubna) vstoupíme do Svatého 
týdne, kdy budeme mít před očima poslední 
týden Ježíšova pozemského života. Některé 
jeho dny jsou označeny zvláštními přívlastky: 
Zelený čtvrtek (13. dubna, mše svatá bude na 
připomínku poslední večeře), Velký pátek (den 
umučení Ježíše Krista, a proto i den přísného 
postu) a Bílá sobota (den Ježíšova pohřbu), 
kterou postní doba končí. Pátek, sobota a ne-
děle, vždy s předvečerem, tvoří Velikonoční tří-
denní triduum. 
Velikonoční neděle, jinak Boží hod veliko-
noční (16. dubna), je slavným dnem Ježíšova 
vzkříšení. Jí začíná radostná doba velikonoč-
ní trvající do slavnosti Seslání Ducha svatého  
(4. června). 
Milí přátelé, chtěl bych Vám popřát krásné pro-
žití tohoto období a při té příležitosti Vás pozvat 
ke společnému slavení do našeho kostela. 

P. Vojtěch Smolka

21. ledna se v budově hasičské zbrojnice 
konala valná hromada Sboru dobrovolných 
hasičů (SDH). I když v loňském roce v Praze 
nepanovaly extrémní klimatické podmínky, 
měla výjezdová jednotka oproti předešlému 
roku pouze o 2 výjezdy méně, tedy 98. 

Jedná se o úctyhodné číslo, když si uvědo-
míme, že výjezdová jednotka má 18 členů, 
kteří chodí do práce a na výjezdy obětují 
svůj volný čas a riskují zdraví. Výjezdová 
jednotka se podílela na 16 hašení požárů, 
z toho mezi nejvýznamnější patřil požár 
Národního muzea, filmových kulis na Ba-
rrandově, průmyslové haly ve Vinoři či po-
žár v podniku KOH-I-NOOR. Nejvíce zásahů 
bylo kvůli padlým stromům, což způsobila 

sněhová kalamita  
a krátce po ní vichři-
ce, která opět zajistila 
dostatek práce s mo-
torovou pilou. 

Mimo výjezdy, na 
které posílá výjezdo-
vou jednotku pražská 
centrála, nám hasiči 
pomáhali s likvidací 
stožárů starého ne-
funkčního veřejné-
ho rozhlasu, vozili 
seniory na kulturní 
akce, dováželi vodu 
do rybníčka Ohrada, 
kterému nefungoval 
přítok kvůli propad-
lému melioračnímu 

kanálu, v horkých dnech kropili rozpálené 
silnice apod. 

Na závěr mě potěšil významný host valné 
hromady Daniel Barták, vedoucí oddělení 
krizového managementu hl. m. Prahy sděle-
ním, že HMP uvažuje o investicích do tech-
nického vybavení pražských dobrovolných 
hasičů. V plánu je i nové výjezdové vozidlo 
pro naši jednotku.
Na závěr bych chtěla poděkovat nejenom 
výjezdové jednotce, ale i všem členům SDH, 
kteří vytvářejí podmínky, aby výjezdová jed-
notka mohla plnit své úkoly, a vychovávají 
dětskou skupinu, která by v budoucnosti 
mohla výjezdovou jednotku doplnit.    

lal

14. 1. 2017 byl v Praze potvrzen první 
případ vysoce patogenního viru H5N8 
ptačí chřipky. Vzhledem k množícím 
se zaznamenaným případům nákazy  
u volně žijících ptáků na území hlavní-
ho města, byla vyhlášena Státní vete-
rinární správou opatření, do kterých je 
zapojena ve své působnosti i Městská 
policie hl. m. Prahy. 
Z toho důvodu zde zmiňujeme obecné 
zásady ochrany člověka před nákazou:
•  chránit se kontaktu s podezřelými zví-

řaty, uhynulými ptáky, nedotýkat se 
ptačích výkalů,

•  poučit děti, aby se nedotýkaly nale-
zených nemocných nebo mrtvých ptáků  
a nehrály si s drůbeží,

•  nezpracovávat nemocnou drůbež,
•  dbát o osobní hygienu,
•  ochrana domácích zvířat (psů, koček, 

apod.) - zabránit jim v kontaktu s uhynu-
lými nebo nemocnými ptáky,

•  neobávejte se konzumace drůbežího masa 
a výrobků – maso důkladně tepelně opra-

cujte (vařením, pečením, apod.) – virus je 
zničen při teplotě 70°C v jádru potraviny, 

•  při nálezu zejména hromadného úhynu 
ptactva informujte Městskou policii, Poli-
cii ČR, nejbližšího veterináře nebo místně 
příslušnou veterinární správu,

•  aktuální informace o šíření nákazy lze zís-
kat na stránkách Státní veterinární správy: 
http://www.svscr.cz

Městská policie hl. m. Prahy

Dobrovolní hasiči hodnotili 
činnost za poslední rok

Vánoce na dvorku se konaly
v Zeleném údolí již podeváté Proběhne další  

nedělní dílna  
v  ZŠ Kunratice

Postní  
a velikonoční doba

Ptačí chřipka se objevila v Praze

Kultura a volný časBezpečnost a životní prostředí
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Krátce

Velkým tématem v oblasti bezpečnosti do-
pravy jsou přechody pro chodce. U někte-
rých jste už mohli zaznamenat změny. Došlo 
u nich k úpravě dopravních značek, které 
jsou doplněny o reflexní podklad, což by 
mělo přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců. 
Na společném jednání s Policií ČR, zástupců 
Technické správy komunikací Praha a vede-
ním Odboru rozvoje a financování dopravy 
hl. m. Prahy byly opět jednotlivé přechody 
pro chodce posouzeny a navrhnuty způsoby 
úprav pro bezpečnější přecházení. Žádost  
o přisvětlení přechodu pro chodce přes Ví-
deňskou k ulici V Zeleném údolí jsme již 
podali a teď je tato žádost zařazena do ce-
loměstského seznamu požadavků na při-
světlování přechodů. Budeme i nadále trvat 
na tom, aby byl tento přechod co nejdříve 
upraven. Přechod je velmi často využíván 
dospělými a dětmi ze Zeleného údolí. Pro-
to klademe velký důraz na to, aby byl brzy 
tzv. přisvětlen. Ve spolupráci se základní 
školou v agendě BESIP připravujeme také 
tzv. „Plán mobility“. Zde žáci do mapky vy-
značí, kterou cestou a jakými dopravními 
prostředky docházejí do školy. I tato mapka 
pomůže k tomu, abychom opět posoudili 
projekt „Bezpečná cesta do školy“, kde je ješ-
tě situace aktuální a kde se situace změnila.  
O dalších plánovaných úpravách ostatních 
přechodů pro chodce v Kunraticích Vás budu 
informovat příště.  

ivhy

Bezpečnost  
na kunratických  
přechodech Nový cvičební rok 2017 jsme zahájili 

hned první týden v lednu. 
K naší radosti přibyly nové členky do 

zdravotního cvičení 60+ i do ostatních 
oddílů. 

Co nás ale čeká v letošním roce? Hned 
v únoru 25. je to Masopust, který má 
v Kunraticích už dlouhou tradici. 

Průvodem v tradičních i méně tradič-
ních maskách procházíme s muzikou 
Kunraticemi a všude, kde se zastavíme, 
přejeme do Nového roku hodně zdraví, 
štěstí, radosti a úspěchů. 

Nálada bývá veselá, lidé milí a nám 
už jen zbývá přát si hezké počasí. Další, 
také už tradiční akcí, je dětský karne-
val. Letos jsme ho nazvali „Námořnický 
bál“. Koná se 4. března a jako každý rok 
bude zábavný program, spousta nafuko-
vacích balónků, živá hudba, občerstvení 
pro všechny a nesmíme zapomenout ani 
na dárečky pro všechny děti. 

Rádi bychom Vás chtěli pozvat také 
na akci Otvírání Studánek a to jak děti, tak 
i dospělé. Je to opravdu krásný zážitek. Na 
této akci se propojuje historie, kultura, sou-
časnost s příjemnou procházkou v Kunratic-
kém lese. Přijďte na ni 22.4. 

Od 15. do 19. května pak chystáme veřejné 
cvičební hodiny pro rodiče, kde se mohou 
podívat na svoje šikovné ratolesti a mamin-
ky ke dni matek dostanou malý dáreček.  

TJ Sokol Kunratice

Zatažená obloha a mraky těžké deštěm byly 
kulisami pro letošní ročník setkání souse-
dů ze Zeleného údolí. Pohled na tichý dvůr 
v ranních hodinách dával jen zasvěceným 
tušit, jak zásadní proměny bude toto místo 
svědkem během několika málo následují-
cích hodin. Úderem desáté se již tradičně 
rozezněly vánoční koledy a na dvorek se 
postupně začaly scházet skupinky rodičů 
s dětmi, přátel a sousedů z našeho blízkého 
okolí.   

Stejně jako každý rok jsme naši akci při-
pravovali celý podzim, vymýšleli soutěže 
pro děti, drobné odměny i závěrečnou ko-
lektivní hru. Novinkami letošního ročníku 

byly soutěže „Poznávání filmo-
vých a pohádkových melodií“  
a „Hledání a rozeznávání před-
mětů v krabici“. 

Po splnění všech připrave-
ných soutěží na děti čekala 
ještě závěrečná hra s doplňo-
váním křížovky a hledáním 
tajenky. Všichni dostali na pa-
mátku odznáček s naším logem  
a po splnění úkolů si soutěžící 
vyzvedli malé odměny – slad-
kosti, kalendáře a ti menší  
a začínající čtenáři, dokonce  
i knížku.

Novinkou letošního ročníku 
bylo založení webových stránek. 

Rádi bychom touto cestou poděkova-
li nejen všem zúčastněným za skvělou 
náladu a za to, že mnozí přiložili ruku 
k dílu a pomohli nám s organizací, ale  
i MČ Praha- Kunratice za finanční podporu 
i osobní účast. 

Těšíme se na příští, jubilejní 10. ročník,  
a budeme moc rádi, pokud nám poskytnete 
jakékoli náměty, nápady, případně fotogra-
fie z minulých ročníků. 

Můžete nás najít na FB nebo webových 
stránkách, případně poslat svoje náměty  
a připomínky na emailovou adresu vanoce-
nadvorku@seznam.cz.

Kateřina Jančíková

V sokolovně je stále veselo

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

Nonstop služba - operační středisko 
městské policie v Táborské ulici:  
222 025 288 nebo 156
Záchrana zvířat:  
773 772 771 nonstop

  Lesy hl. m. Prahy informují 
Vzhledem k současné sněhové pokrývce 
provádí zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy 
omezenou údržbu lesních cest v Kunratic-
kém lese. Z důvodu obliby zimních sportů, 
zejména běžkování, budeme lesní cesty 
prohrnovat po celé délce pouze z jedné 
poloviny tak, aby byla cesta schůdná pro 
pěší a zároveň sjízdná pro běžkaře.
Zimní údržbu lesních cest v této oblasti 
zajišťuje lesní Ing. Jan Karban,  
tel.: 777 827 795.



Místní florbalový 
klub z.s. Start98 
Praha-Kunrati-
ce zaznamenává 
stoupající popu-
laritu jako spor-
tovní fenomén 
současnosti. Flor-
bal je univerzální 
pohybová akti-
vita pro obě po-
hlaví nejrůzněj-
šího věku. Právě 
dívčí družstva 
podlehla kouzlu 
kolektivní hry a 
nadšení a začala sklízet úspěchy. Realizač-
ní tým dokázal zužitkovat několikaletou 
zkušenost a vytvořil bezpečné prostředí pro 
zábavnou formu seberealizace. Vytyčené pri-
ority pro ženskou složku jsou týmový duch  
a individuální růst. Nejmladší elévky nee-
vidují výsledky, aby mohla být pozornost 
soustředěna na správný sportovní rozvoj. 
Hlavním cílem je radost ze hry. Nesoutěžní 

charakter a přá-
telská atmosfé-
ra jsou zdrojem 
n e u p a d a j í c í h o 
zájmu nově pří-
chozích. Mladší  
a starší žákyně 
zaujímají pra-
videlně přední 
příčky ligového 
žebříčku. Smí-
šené tréninkové 
skupiny přináší 
nové výzvy a po-
silují vzájemnost. 
Jediné doposud 

nepřihlášené kategorie jsou dorostenky  
a juniorky (ročníky narození 1998-2001), je-
jichž naplnění lze vzhledem k přirozenému 
stárnutí členské základny v budoucnu před-
pokládat. Přestože seniorské družstvo nemá 
zatím v druhé lize vrcholové ambice, ženský 
florbal splňuje v Kunraticích všechny před-
poklady pro dosažení nejvyšší úrovně. 

          Start98 Praha-Kunratice

Činnost Klubu seniorů v Kunrati-
cích v uplynulém roce byla opět 
bohatá. Kromě pravidelných be-
sed bylo uspořádáno 25 akcí.

Z těchto kulturních a společen-
ských akcí uspořádal místní klub 
12 akcí, z nichž 6 bylo uspořádáno 
v rámci 80. výročí založení Masa-
rykovy měšťanské školy v Kunra-
ticích a to jak v místnosti klubu, 
tak i v objektech školy. Za tuto 
spolupráci a materiální zabezpe-
čení děkuji vedení místní základ-
ní školy. Z dalších 6 akcí klubu je 
nutno uvést: 2 přednášky (Z his-
torie Kunratic, Severoamerické 
přírodní parky), Mezinárodní den 
žen, pietní akty na místním hřbitově.

 Členové místního klubu měli rovněž mož-
nost účastnit se 12 akcí, které uspořádalo ve-
dení MČ Praha – Kunratice, z nichž je třeba 
jmenovat: zájezdy, koncerty v DCHB, Den 
matek, Den seniorů, Den otevřených dveří 
místního pivovaru, výstava hub, požehnání 
sousoší Kalvárie a další. I zde je nutno podě-
kovat vedení MČ Praha-Kunratice za pomoc, 
za materiální a finanční zabezpečení, které 
poskytovalo našemu klubu.

Naši členové klubu rovněž využívají spo-
lečenských a kulturních akcí, které organi-
zuje Ústav sociálních služeb (ÚSS) v Praze 

4. Jedná se především o koncerty pořádané 
v jejich areálu a o vstupenky na kulturní akce 
v kulturních zařízeních a to nejen v Praze 4. 
Děkuji vedení ÚSS za materiální a finanční 
zabezpečení, které poskytuje našim členům.

Rovněž v roce 2016 byla činnost místního 
klubu úspěšná. Zásluhu na tom mají členové 
klubu, i jim bych rád poděkoval.

 Letos v prosinci tomu bude již 40 let, kdy 
byl založen Klub důchodců (dnes nazývaný 
Klub seniorů) v Praze – Kunraticích. V jubi-
lejním roce rádi přivítáme nové členy klubu  
a to především muže. 

Zdeněk Zeman, vedoucí klubu

Letos nás čeká většina velkých posled-
ních stavebních úprav v základní škole, 
na které se nám podařilo získat dotaci 
pražského magistrátu a které zasáhnou 
běžný provoz školy. Určitě však nestih-
neme vyměnit kotle ve staré školní bu-
dově, které jsou na hranici životnosti, 
protože součástí akce bude i výměna 
rozvodů vody do všech sociálních zaří-
zení v celé budově včetně výměny ob-
kladů a sanitárních prvků. Na to nemá-
me hotovou projektovou dokumentaci 
a taková akce musí proběhnout v prů-
běhu letních prázdnin, tudíž až v roce 
2018. Také úprava školních sportovišť 
se zatím konat nebude, protože si ne-
cháváme v současnosti zpracovat studii 
proveditelnosti a nemáme doposud zajiště-
no finanční krytí. V letošním roce tak bude:
•  Pokračovat dostavba 4 tříd. Dokončení 

stavby předpokládáme v dubnu, kolaudaci 
pak v červnu. S panem ředitelem školy při-
pravujeme výběrové řízení na dodavatele 
vnitřního vybavení, tj. nábytku a interak-
tivních tabulí.

•  Provedena výměna oken a zateplení 
staré školní budovy. Máme již hotovou 
tendrovou dokumentaci a v těchto dnech 
připravujeme výběrové řízení stavební 
firmy, která zakázku zhotoví. Stavbu plá-
nujeme na období červen-září tak, aby co 
nejméně narušila výuku.

•  Zahájena dostavba školní jídelny spo-
čívající v rozšíření jídelního prostoru. 

Celou stavbu zrealizovat v letošním roce 
nestihneme, protože při projednávání 
projektové dokumentace jsme narazili na 
komplikace. Bude potřeba přeložit kabel 
22 kV Pražské energetiky a bude se muset 
změnit umístění bezpečnostních kamer. 
To si vyžádalo zpracování další projekto-
vé dokumentace. Máme sice již požádáno 
o stavební povolení, ale při všech nutných 
zdlouhavých úkonech včetně výběrového 
řízení na zhotovitele předpokládáme za-
hájení dostavby až koncem letních prázd-
nin. Proto plánujeme rozložit stavbu na 
dvě etapy tak, aby k propojení stávajících a 
nových prostor došlo až v průběhu letních 
prázdnin roku 2018 a aby tak školní jídelna 
plně zajišťovala stravování v průběhu ce-
lého školního roku.

lal

V neděli 8. ledna jsme my, sedmáci, odjeli 
na lyžák do Herlíkovic. Ubytováni jsme byli 
v penzionu Mlynářka v Dolním Dvoře. Prv-
ní den jsme si příliš nezalyžovali, protože 
jsme se museli ubytovat, vybalit… Nakonec 
jsme každý měli 1 – 2 jízdy a do kopce jsme 
museli šlapat, protože jsme neměli skipasy.  
V pondělí jsme si mohli konečně pořádně 
zalyžovat, a začátečnická skupina Lemu-
ři šla na běžky. Urazili slušnou vzdálenost  
a běžky jim pomohly naučit se základy sta-
bility na lyžích. V úterý se na běžky vyda-
la skupina Medvědi a urazili úžasných 30 
kilometrů, zatímco  Lemuři zkoušeli první 
obloučky. Ostatní si užívali lyžování na Bu-
bákově. 

Ve středu byl kritický den, nemělo se pod-
nikat nic složitého, proto jsme se šli koukat 
na film „S tebou mě baví svět“ ve 3D lyžař-
ských brýlích. Zároveň jsme se snažili okou-
kat taneční figury na následující diskotéku. 
Čtvrteční ráno bylo normální, ale Svišti to 

měli opravdu těžké, protože na běžkách za 
jeden den ujeli 26 kilometrů, což byl slušný 
výkon. Večer jsme se všichni připravovali na 
disco. Holky se nádherně oblékly a vyfintily, 
ale kluci si maximálně tak převlékli kalhoty 
a tričko, někdy ani to ne. Na začátku diskoš-
ky jsme se naučili 7 figur, které jsme tanco-
vali pěkně za sebou. Dále jsme na diskošce 
zavedli „Mexické disco“, kde jsme si všichni 
mohli vymyslet vlastní figury a společně je 
zatančit. A nakonec jsme si zatancovali na 
písničku Sladké mámení. Pátek je den, kdy 
se i Lemuři dostali na sjezdovku v Herlíko-
vicích a zkusili si to, co se celý týden učili 
v Dolním Dvoře. Všichni jsme si co nejvíce 
snažili užívat naše „předposlední“ jízdy. 
Domů jsme jeli v lyžařském oblečení a do-
konce i s helmou.

D. Čížek a P. Zelenka

Kunratický ženský  
florbal je na vzestupu

Klub seniorů byl v uplynulém roce 
opět velmi aktivní

Sport a spolkyŠkolství
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Vloni nám ředitelka Mateřské školy Kunra-
tice paní Milada Filipová oznámila, že chce 
odejít do důchodu. Proto jsme vypsali kon-
kurz na nového ředitele. Podle přesných 
pravidel daných zákonem byla jmenována 
konkurzní komise, kde byli po jednom zá-

stupci České školní inspekce, magistrátu, 
odborné státní správy (ředitelka jiné MŠ), 
pedagogických pracovníků mateřské školy 
(paní ředitelka Filipová) a 2 zástupci kunra-
tické radnice. Odborníkem s hlasem porad-
ním byl ředitel základní školy Beran. 

Do konkurzu se přihlásily tři velmi kva-
litní uchazečky. Nakonec při obtížném 
posuzování rozhodlo to, že uchazečka Ali-
ce Hozmanová je již ředitelkou jiné menší 
mateřské školy, a tudíž má s vedením školy 
zkušenosti. 

Nová ředitelka nastoupí do Kunratic k prv-
nímu červenci, aby mohla dokončit školní 
rok na stávajícím místě, ale zároveň se bude 
už od jara účastnit některých kunratic-
kých záležitostí. Jde především o zápis dětí 
do školky a to proto, aby se s novými žáky  
a jejich rodiči mohla seznámit. Zápis máme 
letos ve stejném termínu jako celá Praha 4. 
Přihlášky se budou vydávat 3. a 4. května  
a odevzdávat 10. a 11. května. 

lal

Pokud jsi kluk, ročník narození 2005 nebo 
mladší a máš rád kolektivní míčové hry, 
pak hledáme právě Tebe. Basketbalový klub 
Kunratice hledá nové hráče pro svůj tým. 
Tréninky probíhají ve sportovní hale ZŠ 
Kunratice, Předškolní 420/5, Praha 4. Pra-
videlně hrajeme Pražský přebor, účastníme 
se různých turnajů, jezdíme na soustředění, 
rodiče si s námi mohou dvakrát do roka za-
trénovat a také pořádáme basketbalovou ob-
dobu letního příměstského tábora.

Přijď si na zkoušku párkrát zatrénovat, vy-
zkoušet své basketbalové dovednosti, nebo 
se alespoň podívat.

Bližší info podá: Zdeněk Novák, tel. 
777235569, email: jezeten@seznam.cz

Lyžařský kurz  
7. tříd ZŠ Kunratice

Basketbal? 
V Kunraticích?
Jasně, v  Kunraticích!

Stavební činnost  
v  ZŠ Kunratice pokračuje

Mateřská škola Kunratice 
bude mít novou ředitelku

Krátce

Zápis do prvních tříd se uskuteční 26. a 27. 
dubna 2017 pro zaregistrované děti ze spá-
dového obvodu městské části Kunratice.

Bližší informace získáte u zástupkyně ře-
ditele školy Olgy Králové (tel.: 724 976 990, 
e-mail: olga.kralova@zskunratice.cz).  

Zápis do prvních
tříd ZŠ Kunratice

Radim Cepek  
pomáhá Startu 
Jeden z nejlepších českých florbalis-
tů všech dob pomůže Startu. Radim 
Cepek, bývalý hráč a trenér národního 
týmu, se zapojil už do zápasu A týmu 
v Ústí nad Labem a do konce sezony 
pomůže nejenom na hřišti, ale v rámci 
konzultací i realizačnímu týmu u muž-
ského áčka. „Za celý klub jsem rád, že 
se nám podařilo s Radimem domluvit. 
Znám se s ním už dlouho a jako přátelé 
jsme spolu vždy probírali věci ohledně 
fungování Startu,“ říká Václav Buček, 
viceprezident klubu.
„Slíbil jsem kamarádovi, že mu po-
můžu v klubu, a když je ta možnost si 
k tomu ještě i zahrát, tak jsem to při-
vítal. Florbal miluji, takže když budu 
zdravý, rád vypomůžu. Těším se, že si 
budu moct zahrát s hráči, které jsem 
trénoval v mládeži,“ prohlásil Cepek.
Klub je na spolupráci s Cepkem, který  
v Ústí nastoupil v dresu se svým tra-
dičním číslem 12, domluven prozatím 
do konce aktuální sezony.
Start98 Praha-Kunratice

ilustrační foto



Johana Bavorská 
První ženou krále Václava IV. byla Johana 
Bavorská. Ta se narodila v roce 1361 jako 
dcera Albrechta Štrubinského. Patřila do 
dynastie wittelsbachské.

Otec Karel IV. oženil 29. září 1370 v Norim-
berku devítiletého syna Václava se snad 
čtrnáctiletou Johanou Bavorskou. Sňatek 
Johany s Václavem byl politickým záměrem 
Karla IV. Chtěl tak čelit nepřátelskému spol-
ku, ve kterém byli zastoupeni i Wittelsba-
chové, kteří měli zmařit koruně české získá-
ní Braniborska.

17. listopadu byla Johana arcibiskupem 
pražským korunována v Praze českou krá-
lovnou. Od té doby žila na pražském dvoře. 
V červnu 1376 byl po složitých jednáních 
ještě ne patnáctiletý Václav společně s man-
želkou zvolen a korunován římským králem. 
Po šesti letech pak došlo ke společné koru-
novaci obou manželů v Cáchách a od té doby 
spolu začali žít jako manželé.

Manželství Johany a Václava bylo vnímá-
no jako šťastné. Jen chybějící potomek toto 
štěstí kazil. Václav byl stejně jako jeho otec 
Karel IV. vzorný a věrný manžel. 

Václavova neplodnost nebyla dána jeho 
lenivostí ani opilstvím, jak tvrdil Němec 
Cochlaea. Také Václavův strýc Václav Lu-
cemburský, starší sestra Markéta a další pří-
buzní, ti všichni zemřeli bezdětní. S největší 
pravděpodobností byla tedy Václavova ne-
plodnost dědičná.

Královna zemřela na následky moru 31. 
prosince 1386 na Karlštejně ve věku 25 let. 
Podle zvyku bylo její tělo na několik dní vy-
staveno v pražských kostelech a pochováno 
na Pražském hradě v hrobce u sv. Víta. Své 
manželce dal Václav IV. vystrojit velkolepý 
pohřeb, kterého se sám nezúčastnil a odjel 
na hrad Žebrák.

S uzavřením nového sňatku Václav IV. ni-
jak nepospíchal. Jeho druhou ženou se až 
po třech letech od úmrtí Johany stala Žofie 
Bavorská.

Žofie Bavorská 
Budoucí česká královna se narodila v roce 
1376. Stejně jako Johana, tak i Žofie pochá-
zela z rodu Wittelsbachů. Žofie byla příbuz-
nou Václavovy první ženy Johany Bavorské. 
Budoucí královna vyrůstala v Landshutu u 
svého strýce Bedřicha. Ten ji v roce 1388 
vzal do Prahy. Tady teprve dvanáctiletá 
Žofie Václava okouzlila natolik, že si ihned 
vyžádal svolení k uzavření sňatku. Svatba se 
za velkého zájmu konala v roce 1389 v Che-
bu. Sňatkem s nemajetnou Žofií si Václav 
upevnil svoji moc a postavení a také si jím 
připoutal odbojné Wittelsbachy.

Už tehdy mladičká a bystrá Žofie pochopi-
la, že vstupuje do země, která vykazuje jis-
té „zvláštnosti“, neboť novomanžele musel 
oddat králův kancléř Jan, kamminský bis-
kup, namísto pražského arcibiskupa, s nímž 
měl Václav IV. velmi napjaté vztahy. To také 
způsobilo, že Žofie nemohla být korunová-
na českou královnou. Trvalo celé roky, než 
mohla tento symbolický a ve středověku 
velmi důležitý obřad podstoupit. Stejně jako 
její předchůdkyně se prý rychle sžila s čes-
kým prostředím.

Jejím prvním vlastním tzv. věnným měs-
tem, které jí 26. února 1399 daroval manžel, 
byl východočeský Dvůr nad Labem, později 
zvaný Dvůr paní králové - Dvůr Králové nad 
Labem. Ostatní věnná města získala Žofie 
až sedm let po smrti poslední manželky 
Karla IV., císařovny-vdovy Alžběty Pomo-
řanské. Při jejich spravování projevovala 
dobrý ekonomický cit, a svůj majetek do-
konce rozmnožila. 

Královna Žofie v dalších letech proslula 
jako posluchačka a velká obdivovatelka Jana 
Husa. Docházela do Betlémské kaple na 
jeho kázání a stejně jako Václav ho dlouho 
chránila. V září 1410 v královských listech 
papeži společně s Václavem žádala zrušení 
klatby nad Husem. Vztah Jana Husa ke krá-
lovně byl zřejmě blízký, jak se dá vyvodit 
ze srdečných zmínek o ní v Husových kost-

nických listech. Rozhodná Žofie se nakonec 
Husovým odpůrcům zdála větší hrozbou než 
váhavý král. Oba se ovšem nakonec museli 
stáhnout v obraně Husova učení do pozadí. 
Za zmínku stojí i to, že královna předvídala 
nepokoje po smrti mistra Jana Husa.

Královna vdova
Když v srpnu 1419 zemřel král Václav IV.  
a v Čechách vypukly rozsáhlé nepokoje, 
ocitla se Žofie v situaci, na kterou nebyla 
připravena. Dědic české koruny Zikmund 
Lucemburský byl v této době zaneprázdněn 
v Uhrách, a proto svěřil Žofii nevděčný úřad 
regentky království. Ten měla vykonávat 
spolu s hrstkou pánů, kteří chtěli v zemi za 
každou cenu udržet pořádek. Že regentská 
vláda selhala, nelze přičítat královně vdově, 
jako spíše tomu, že nastupující revoluce se 
již nedala zastavit. Na sklonku roku 1419 
proto královna v Brně složila do rukou Zik-
munda regentský titul a zároveň se uchý-
lila pod jeho ochranu. Zpočátku Zikmunda 
podporovala, jelikož se chtěla ujmout svého 
vdovského údělu ve východních Čechách. 

Nakonec se ale v prosinci 1419 přesunula 
do uherského Prešpurku (dnešní Bratislavy). 
Zde se v dalších letech snažila uživit svůj 
skromný dvůr a 4. listopadu 1428 zemřela.

red

Manželky českého krále Václava IV.

Historie a společenská rubrika
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Spojení krále Václava IV. s Novým hradem u Kunratic je známé. Čtenáři Kunratického zpravodaje měli možnost si zajímavos-
ti z jeho života u dvora i na loveckém Hrádku, kde 16. srpna 1419 zemřel, přečíst vloni v létě. Teď přinášíme pohled na jeho 
dvě manželky, se kterými strávil svůj panovnický život.

Poděkování za blahopřání 
k  životnímu jubileu zasílají
Jana Rejková, D. Kučerová, Dagmar  
Bitlanová, Milan Hanka, Jan Trojan, 
Pavel Kasák, Zdenka Moravcová,  
Milena Vladyková, Zdeněk Zeman, 
Helena Aušová, Jana Daníčková, Ludvík 
Martínek, Milada Horáková, Ludmila 
Hanková, Milada Fišarová, Jan Pavel, 
Antonín Novotný, Vilma Jarošová.

Společenská rubrika

Johana Bavorská  
- busta ve Svatovítské katedrále

Žofie Bavorská  
na konzole v Týnském chrámu
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Výhodné financování s AUTO JAROV s bonusem až 30 000 Kč. Bonus při výkupu vozu na protiúčet.

Jen při financování se společností AUTO JAROV získáte k vybraným vozidlům cenový bonus 
a sadu zimních kol!

ZÁNOVNÍ VOZY V KUNRATICÍCH!
Více než 100 kvalitních a prověřených vozů.

ŠKODA Fabia
1,2 TSi, 1,4 TDi, 66 kW, 81 kW, 
Ambition, Style, Monte Carlo, 

Combi, r. v. 2015

Cena již od

259 900 Kč 
vč. DPH

kW, 
Ambition, Style, Monte Carlo, 

259 900 Kč 
Cena již od

349 900 Kč 
vč. DPH

ŠKODA Octavia
1,2 TSi, 1,4 TSi, 1,6 TDi, 2,0 TDi, 
4x4, RS, DSG liftback, combi, 

r. v. 2015

349 900 Kč 

ŠKODA Octavia
1,2 TSi, 1,4 TSi, 1,6 TDi, 2,0 TDi, 
4x4, RS, DSG liftback, combi, 

Cena již od

969 000 Kč 
vč. DPH

AUDI A6
 3,0 TDI quattro S tronic, 

r. v. 2015

969 000 Kč 

 3,0 TDI quattro S tronic, 

Cena již od

349 900 Kč 
vč. DPH

VW Golf
1,2 TSi, 1,4 TSi, 1,6 TDi, 

DSG, Variant, Sportsvan, 
r. v. 2015, 2016

Fotografie jsou ilustrativní.

AUTO JAROV je certifikovaným partnerem programu Das WeltAuto

Váš autorizovaný partner:

AUTO JAROV - KUNRATICE
 Vídeňská 126, 148 00 Praha 4 
 251 002 824
 www.autojarov-kunratice.cz
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Stalo se před...

730 lety
Z roku 1287 pochází první písemná 
zmínka o Kunraticích. Jedná se  
o zápisy o kunratické obci v listinách 
Vyšehradské kapituly.
660 lety
V Kunraticích byl v roce 1357 založen 
farní raně gotický kostel.
610 lety
V roce 1407 koupil kunratické panství 
od Olbramoviců český král Václav IV., 
který zde mohl uspokojit svou touhu 
po přírodě a lovu.



inzerce
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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

květinářství, fl oristická dílna, květinové vazby, svatební květinové 
dekorace, svatební kytice, sezonní dekorace, rozvoz květin 

Kunratice
Náměstí Prezidenta Masaryka 106, obchůdek ve dvoře

Otevírací doba 
Po�–�Pá:  10�–�18    So:  10�–�15    Ne:  zavřeno

otevřeno i o svátcích a nebo dle telefonické 
domluvy i mimo otevírací dobu

Hanka Žáková, tel.: +420 721 451 413
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Rezervace na telefonním čísle +420 267 310 506 
nebo emailem na info@sokolovnapruhonice.cz

www.sokolovnapruhonice.cz

Začínáme 6. 2. 2017

Kurzy pro děti od 2 do 17 let Čas konání kurzů: od 10 do 18 hodin 

SPORTOVNÍ KURZY:
maminky s dětmi, sportovní všestrannost, základní gymnastika, 
atletická přípravka, sportovní hry, dětská zumba, sCOOL golf, 
junior Be-Fit, kickbox, jóga pro náctileté

KREATIVNÍ KURZY:
kreativní mix mini, dramatický kroužek, kreslení, kreativní mix, keramika

Kurzy pro děti od 2 do 17 let Čas konání kurzů: od 10 do 18 hodin Kurzy pro děti od 2 do 17 let Čas konání kurzů: od 10 do 18 hodin 

Začínáme 6. 2. 2017

Kurzy pro děti od 2 do 17 let Čas konání kurzů: od 10 do 18 hodin Kurzy pro děti od 2 do 17 let Čas konání kurzů: od 10 do 18 hodin Kurzy pro děti od 2 do 17 let Čas konání kurzů: od 10 do 18 hodin 

DĚTS K É 
KUR ZY
od února 
do června 2017

SOK_det_kurzy_17_jaro_91x129,5.indd   1 1/25/17   3:33 PM

Máme prase.  
Kdo ho spase?

Zabijačka 25. února od 11 hodin
Stavte se k nám během masopustu!  
Tlačenku, ovar, jitrnice a další dobroty 
vám prodáme i s sebou! 
Přeštíka si vezmou do parády šéfkuchaři 
Marek Janouch a Michal Mráz.

K Verneráku 70/1
148 00 Praha 4

vosa
NÁVRHY, VÝROBA 

A INSTALACE
REKLAMY 

VE VAŠEM OKOLÍ

velkoplošný 
digitální tisk
plakáty A2 až A0

řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy

potisk triček
dresy již od 
jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk

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

Advokátní kancelář Mgr. Martina Kejvala nabízí své služby         
ve Tvrzi Kunratice zejména v těchto oblastech práva:

Trestní a správní právo: Obhajoba v celém průběhu trestního řízení, řešení dopravních a jiných přestupků.

Občanské a rodinné právo: Převody nemovitostí vč. advokátní úschovy kupní ceny - veškeré 
smlouvy v oblasti občanského práva - zastupování před soudy, rozvody, výživné...

Právo obchodních společností: Zajištění celkového poradenství při zahájení podnikatelské činnosti 
prostřednictvím obchodní společnosti - zakládání nových obchodních společností - zastupování před soudy 

Najdete nás v Tvrzi Kunratice, Golčova 485, 148 00 Praha 4 - Kunratice
e-mail: info@ak-kejval.cz, WEB: www.ak-kejval.cz, tel.: +420 602 346 674.



KaLEnDÁriuM Březen, duben, květen 2017 

Kultura Sport
26. 2. neděle / 15:30 hod. /  
SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. TJ Znojmo
Utkání 1. florbalové ligy
v hale kunratické ZŠ.

26. 3. neděle / 15 hod. / SK Slovan
SK Slovan Kunratice –  
Újezd nad Lesy B
Mistrovské domácí utkání týmu A.

9. 4. neděle / 16:30 hod. / SK Slovan
SK Slovan Kunratice – TJ Březiněves
Mistrovské domácí utkání týmu A.

23. 4. neděle / 17 hod. / SK Slovan
SK Slovan Kunratice – Sokol Dolní 
Počernice
Mistrovské domácí utkání týmu A.

30. 4. neděle / 14 hod. / SK Slovan
Nábor nových fotbalistů
a pálení čarodějnic

Volný čas

2. 3. čtvrtek / 18:30 – 20 hod. /
RC U Motýlků
Keramika pro dospělé
Výroba jarního keramického květináče.

4. 3. sobota / 14 – 17 hod. / sokolovna
Dětský karneval - námořnický bál

23. 3. čtvrtek / 16 – 18 hod. /
RC U Motýlků
Velikonoční keramické tvoření
Vyrobíme si krásné keramické velikonoční 
slepičky.

8. 4. neděle / 9 hod. / různá místa
Ukliďme Česko, ukliďme Kunratice
Více na www.praha-kunratice.cz.

9. 4. neděle / 14 – 17:30 hod. /
RC U Motýlků a Šeberák
Jarní bazar dětského oblečení  
a potřeb

22. 4. sobota / 10 – 15 hod. /
RC U Motýlků 
Pohádkový les
Tradiční pohádková cesta Bažantnicí se 
zakončením v zámeckém  parku. 

28. 4. pátek / 16 – 18 hod. /
RC U Motýlků 
Pálení čarodějnic pro předškoláky
Spálíme čarodějnici. Opečeme si špekáčky. 
V areálu SK Slovan Kunratice.

30. 4. neděle / 17 – 22 hod. / Šeberák
Šeberácké pálení čarodějnic

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

13. 3. – 17. 3. / 8 – 17 hod. /
RC U Motýlků 
Sportovní jarní tábor  
Plavání, bruslení, míčové hry, turistika. 
Pro děti 1. - 5. tříd ZŠ. 

17. 7. – 21. 7. / 8 – 17 hod. / 
ZŠ Kunratice
Kunratické táborničení  
Příměstský tábor plný her, tvořivých dílen 
a sportu. Více: www.dumum.cz

25. 2. sobota / sraz 9 hod. / sokolovna
Masopustní průvod
Již 11. kunratický masopustní průvod plný 
masek a převleků.

13. 3. pondělí / 18:30 hod. / ZUŠ J. Růžičky
Koncert žáků ZUŠ Jana Růžičky

24. 3. pátek / 19 hod. / ZŠ Kunratice
Společenský večer ZŠ Kunratice
Na téma „Obecná škola“
– tradiční poděkování všem,
kteří se podílí na rozvoji naší školy.

25. 3. sobota / 20 hod. / sokolovna
Hasičský bál
Sbor dobrovolných hasičů Kunratice  
pořádá tradiční bál. K tanci a poslechu 
hraje skupina Rošáda.

31. 3. pátek / 16 – 9 hod. / RC U Motýlků
Noc s Andersenem
Zajímavý program s přespáním.  
Vše se Čtyřlístkem.

13. 4. čtvrtek / 18 hod. / kostel sv. Jakuba
Zelený čtvrtek
Mše svatá na památku Večeře páně.

14. 4. pátek / 15 a 18 hod. /
kostel sv. Jakuba
Velký pátek
Modlitba křížové cesty a velkopáteční 
obřady.

15. 4. sobota / 20 hod. / kostel sv. Jakuba
Bílá sobota
Velikonoční vigilie s žehnáním ohně.

16. 4. neděle / 8 a 9:30 hod. /
kostel sv. Jakuba
Boží hod velikonoční – mše svatá

22. 4. sobota / 13 hod. / sraz u kostela
Otvíraní studánek
Procházka Kunratickým lesem  
se zajímavým programem.

14. 5. neděle / 15 hod. / sokolovna
Koncert ke Dni matek
Big band Pražského salónního orchestru. 
Téma: George Gershwin.

17. 7. – 21. 7. / 8 – 17 hod. /
ZŠ Kunratice
Basketbalový letní kemp  
Příměstský tábor plný sportu a letních her 
v ZŠ Kunratice. Více: www.dumum.cz

17. 7. – 21. 7. / 8 – 17 hod. /
RC U Motýlků 
Pirátský tábor 
Pojďte s námi zažít pirátská dobrodružství. 

7. 8. – 11. 8. / 8 – 17 hod. /
RC U Motýlků 
Sportovní tábor
Pojedeme na vodu, na lezeckou stěnu,  
na kolo, do bazénu, do sportovního  
centra u Slap...  

21. 8. – 25. 8. / 8 – 17 hod. /
RC U Motýlků 
Poznáváme Prahu  
Každý den poznáme jiný kout Prahy  
s profesionální průvodkyní.  

Užitečné info Svoz nebezpečného odpadu 

2. 3. čtvrtek    
15:00 – 15:20 Zelené údolí – ulice Za Valem 1375 (u kontejneru na textil)
15:30 – 15:50 křižovatka ulic K Zeleným domkům a Suppého
25. 5. čtvrtek
16:00 – 16:20 ulice K Betáni (za parkem)
16:30 – 16:50 nám. Prezidenta Masaryka (u restaurace U Zavadilů)
17:00 – 17:20 křižovatka ulic K Václavce a Jana Růžičky (u kontejneru na textil)
17:30 – 17:50 ulice K Šeberáku (točna autobusu) 

Velkoobjemové (VOK) kontejnery 

1. 3.  16 – 20 hod. Ještědská (u pošty), Zelené údolí (ul. Za Valem) 

29. 3.  16 – 20 hod. Ještědská (u pošty), Flora (u kotelny)

19. 4.  16 – 20 hod. Ještědská (u pošty), Zelené údolí (ul. Za Valem)

24. 5.  16 – 20 hod. Ještědská (u pošty), Flora (u kotelny)
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