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Přes víkend 8. - 9. dubna, kdy proběhla hlavní vlna akce, se podařilo sesbírat 132 pytlů odpadu,
20 pneumatik a několik matrací.
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silnice byl dodržen a nový asfaltový povrch včetně obrubníků a nových vjezdů
je hotov.
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Ukliďme Česko, ukliďme Kunratice
Do 2. ročníku akce se znovu zapojilo
velké množství jednotlivých
dobrovolníků i organizací.

7 Rozhovor

se Siri Ellen Sletnerovou,
norskou velvyslankyní v České
republice, která navštívila u příležitosti
Norského dne ve školní jídelně
kunratickou základní školu.

8 Bezpečnost
a životní prostředí

Nový chodník k lokalitě Nad Skalou
Prosazujeme výstavbu nového chodníku
k lokalitě Nad Skalou, proto jsme dohodli směnu potřebného pozemku s VŠE.
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9 Kultura a volný čas

Noc kostelů
9. června proběhne i v Kunraticích akce
pro širokou veřejnost Noc kostelů, při
které můžete navštívit kostel sv. Jakuba
v noční atmosféře.

10 Školství
6. společenský večer ZŠ Kunratice
Společenský večer tentokrát na téma
„OBECNÁ ŠKOLA“ se konal v pátek
24. března. Večerem provázeli Josef
Melen, Kateřina Steinerová a kapela
Dum Doobie Doobie Band.  

11 Sport a spolky

Basketbalistům končí úspěšná sezona
V letošním roce byl v klubu
BK Kunratice založen mužský
basketbalový tým BK Kačeři a hned se
mu podařilo postoupit do vyšší soutěže.

12 Historie

Kunratické jahody
Historické ohlédnutí je věnováno
památce zesnulého Václava Jakoubka,
prostředního z generace Jakoubkových,
významných pěstitelů jahod
v Kunraticích.

Do diáře…
14. 5.
Koncert ke Dni matek
Big band Pražského salónního
orchestru. Téma: George Gershwin.
Od 15 hodin v sokolovně.

16. 5.
Očkování psů
Očkování proběhne tradičně
před budovou Úřadu MČ Praha
-Kunratice od 15 do 18 hodin.

Na závěr si Vás dovoluji pozvat na
požehnání zachráněné sochy sv. Jana
Nepomuckého, které proběhne
16. května od 18:45 hodin na Kostelním
náměstí. Podrobnosti najdete dále
v samostatném článku.
Lenka Alinčová

ÚMČ Praha-Kunratice
16. 5.
Požehnání sochy
sv. Jana Nepomuckého
Restaurovanou sochu požehná
pražský emeritní biskup
Mons. Karel Herbst. Od 18:45 hodin
na Kostelním náměstí.

20 Kalendárium
Akce z oblasti kultury, sportu
a volného času, které se u nás budou
konat v měsících květen až červenec.

jsem ráda, že se nenaplnily předpovědi
některých sýčků, že Kunratice nedosáhnou na slušné magistrátní peníze,
protože Hnutí Praha-Kunratice, za které
jsem byla zvolena, nemá zastoupení
v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (ZHMP).
Osvědčilo se mít připravené kvalitní
projekty a umět si je obhájit. Na konci
března ZHMP rozdělilo rezervu pro
městské části. S projektem plošných
rekonstrukcí komunikací jsme získali
maximální možnou přidělovanou dotaci
pro tzv. malé městské části, tj. 20 milionů korun. Také jsme od ZHMP získali
3 miliony na půdní vestavbu hasičské
zbrojnice a souhlas na dostavbu jídelního prostoru školní jídelny, výměnu oken,
zateplení a výměnu kotlů ve staré školní
budově za cenu 18 milionů korun z rozpočtu hl. m. Prahy. Můžeme tak vlastní
finanční prostředky připravené na tyto
projekty použít k jiným investicím. Patří
sem mimo jiné dokončení revitalizace
území mezi Olšanským potokem
a bývalým kravínem a příprava projektů
na rekonstrukce dalších ulic.
S napětím sledujeme jednání magistrátu s ministerstvem kultury, které Prahu
požádalo o bezúplatný převod zámku
do svého vlastnictví.

Více Kalendárium na straně 20

K Libuši 7
148 00 Praha 4
+420 244 102 214
info@praha-kunratice.cz
Úřední hodiny:
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek
Pátek 	

8-12, 13-17:30
8-12, 13-14:30
8-12 podatelna
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Šeberák už není strašákem
Šeberák je proslulý kunratický rybník,
o kterém se v historických pramenech objevuje první zmínka již v roce 1602. Lidé se
sem chodí od nepaměti koupat, trávit v létě
volný čas. Je také útočištěm vodních ptáků a obojživelníků. A najdeme tu i několik
ohrožených druhů. Jeho voda je nepostradatelným zdrojem závlahy pro pěstírnu růží
a zároveň pro místní věhlasné jahodové
sady. Magistrát hlavního města Prahy nedbal opakovaných žádostí kunratické radnice o možnost odkoupení rybníku, když jej
jeho tehdejší majitel Líšno a.s. nabídl k prodeji kvůli ukončení chovu ryb v něm.
Ochrana kunratických rybníků byla mimo
jiné také důvodem, proč byl v roce 2009
založen Spolek Pro Kunratice. Rybník totiž

v témže roce koupila obchodní společnost
pro své spekulativní záměry. Pro zachování
původního charakteru rybníka byly sepsány
dvě petice, které podpořily stovky občanů
z celé Prahy. Spolek se za finanční podpory
kunratické radnice zúčastňoval všech správních řízení, která se týkala rybníku.
Od nelegálního vypouštění, přes úhyn
chráněných živočichů a postupné devastace
flóry a fauny. Jsme rádi, že tahle minulost je
za námi a rybník je majetkem hlavního města Prahy. Praha bude jistě mnohem lepším
hospodářem a postupně dojde také k odbahnění a opravě rybníka. Děkujeme všem, kteří
se na tom podíleli.
Spolek Pro Kunratice

Nejlepší webové stránky v Praze
Městská část Praha-Kunratice v letošním ročníku Zlatého erbu dosáhla velkého úspěchu - má nejlépe
hodnocené webové stránky v Hlavním městě Praze a druhé nejlepší
v celé České republice.
Kunratické stránky získaly 1. místo
v kategorii nejlepší webová stránka
obce v Hlavním městě Praze a staly
se tak finalisty v celostátním kole
soutěže Zlatý erb 2017. Začátkem
dubna byly na konferenci o internetu v obcích a městech ISSS 2017
v Hradci Králové slavnostně vyhlášeny výsledky celostátního kola
a naše webové stránky se umístily na 2. místě
v kategorii obce.
Hodnotící kritéria jsou velmi přísná a například povinně zveřejňované informace,
navigace a přehlednost stránek jsou jen některými z nich. Letos poprvé byli v hodnotící
komisi také zástupci ministerstva vnitra.   

Naše Městská část se této soutěže letos
účastnila již počtvrté. Soutěž Zlatý erb probíhá už od roku 1999, kdy byl vyhlášen první
ročník. Bližší informace o soutěži můžete najít na www.zlatyerb.cz.  
Jitka Voříšková

Přisvětlení rizikových kunratických
přechodů je optimálním řešením
V minulém čísle Kunratického zpravodaje
jsem psal o přípravě přisvětlení některých  
rizikových přechodů. Bohužel je v současné
době problematika veřejného osvětlení velmi komplikovaná.
Vedení magistrátu ukončilo spolupráci se
společností ELTODO, která veřejné osvětlení v Praze provozovala a do dnešního dne
není s novou firmou TRADE Centre Praha
uzavřena řádná smlouva. Tu totiž napadl
Úřad pro hospodářskou soutěž.
Vzniká tedy velký dluh požadavků na přisvětlení rizikových míst křížení chodců
a aut. V Praze je to asi 40 přechodů, které
jsou ve fázi rozpracovanosti a okolo 100
přechodů ve schválených návrzích. Mezi
tyto schválené návrhy patří taky přechod

přes Vídeňskou ulici k ulici V Zeleném údolí.
S největší pravděpodobností ale k přisvětlení tohoto přechodu pro chodce z uvedených
důvodů letos nedojde.
Proto jsme navrhli prozatím jinou úpravu,
kterou můžeme zajistit sami a kterou jsme
se rozhodli financovat z rozpočtu Kunratic.
A to instalaci výstražné, blikající dopravní
značky v obou směrech „Řidiči pozor, přechod pro chodce“.
Než bude nové značení nainstalováno, budou ráno pomáhat s přecházením strážníci
městské policie. S dalšími úpravami ostatních přechodů Vás seznámím v dalším čísle
Kunratického zpravodaje.    
Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy)
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Z radnice a zastupitelstva

Aktuálně

Představujeme stavební komisi Upozornění pro
Komise stavební (KS), jejíž jsem předsedou,
je poradním orgánem starostky MČ Praha
-Kunratice. Členy komise jsou Milan Matoušek, Svatomír Mydlarčík, Jana Peštová, Luboš
Rosík, Ing. Tomáš Váchal, Vilém Vaníček, Silvie Weiszová a Jan Zounek. Tajemnicí komise je investiční referentka na úseku výstavby
městské části Ivana Klofáčová. Jednání se
pravidelně zúčastňuje starostka Ing. Lenka Alinčová. Komise se schází téměř každé
pondělí podle potřeby. Závisí to na počtu
dní, ve kterých se má městská část vyjádřit
k rozhodnutím Stavebního úřadu Praha 4, hl.
m. Prahy a popřípadě dalším úřadům.

Jedná se především o vyjádření k územním rozhodnutím, stavebním povolením
a dělením pozemků. Neboť městská část,
jako vlastník většiny komunikací ve střední části Kunratic, je účastníkem řízení většiny novostaveb a rekonstrukcí. Komise se
také vyjadřuje k žádostem o změny územního plánu, žádostem o uzavření věcných
břemen. KS je zároveň výběrovou komisí u
menších výběrových řízení.
Komise úzce spolupracuje s komisí dopravy
a právníky, částečně také s komisí životního
prostředí.
Ing. František Kořán

Praha má novou
vyhlášku
o ohňostrojích
V loňském roce jsme obdrželi návrh nové
Obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze. Ve vyhlášce je doslova uvedeno: „Účelem
této vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při používání pyrotechnických výrobků jako činnosti, která
může v hl. m. Praze narušit veřejný pořádek
a ohrozit bezpečnost zdraví a majetek“. Proto jsme byli nemile překvapeni, když jsme
zjistili, že v celé Praze je navrženo pouhých
dvanáct míst, kde má být odpalování pyrotechnických výrobků povoleno, z toho tři
místa byla navržena u nás v Kunraticích.
Obrátila jsem se na pražskou radní pro

majitele psů

Upozorňujeme majitele psů, že splatnost
poplatku za psa na rok 2017 byla do 31.
března. Žádáme majitele, kteří nezaplatili,
aby tak učinili co nejdříve. Správce poplatku
má dle zákona o místních poplatcích možnost platebním výměrem tento poplatek
zvýšit až na trojnásobek.
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 složenku obdržíte na ÚMČ Praha-Kunratice,
tel.: 244 102 215 nebo na e-mailové adrese:
krejcova@praha-kunratice.cz.
Očkování psů bude v úterý 16. května od
15 do 18 hodin před budovou Úřadu MČ
Praha-Kunratice, K Libuši 7/10.

Prodej majetku
z DCHB
oblast životního prostředí Janu Plamínkovou s žádostí, aby Rada HMP tento návrh
přehodnotila, což se podařilo. V konečném
znění vyhlášky, schválené Zastupitelstvem
hl. m. Prahy 23. února 2017, zůstalo vyhrazené pouze jediné místo u rybníka Šeberák.
Jsem přesvědčena, že to uvítají nejen majitelé domácích zvířat, ale všichni obyvatelé
Kunratic.
lal

Dovolte nám, abychom Vás informovali
o vyvěšeném záměru prodat nepotřebný soubor hmotného movitého majetku z Domu s chráněnými byty. Jedná se
o kuchyňské zařízení pořízené v roce 2006
a používané po dobu 4 let. Bližší informace naleznete na úřední desce před Úřadem
Městské části Praha - Kunratice nebo na
webových stránkách Městské části Praha
- Kunratice či u Ing. Appelové na telefonním čísle +420 244 102 213 nebo emailové
adrese appelova@praha-kunratice.cz.

Restaurovaná socha
sv. Jana Nepomuckého
a okolí sousoší Kalvárie
Restaurátor prof. Hendrych nám oznámil, že
socha sv. Jana Nepomuckého je již zrestaurována a připravena k převozu. Skončí tak
strastiplná pouť barokní sochy, která vznikla jako součást kaple sv. Jana Nepomuckého
v roce 1736 na zřícenině Nového hradu. Zasloužil se o ni tehdejší majitel kunratického
panství Jan Arnošt z Golče. Někdy v první
polovině minulého století byla socha z neznámých důvodů umístěna na parkoviště
vedle restaurace Zelené domky, kde vlivem
klimatických podmínek utrpěla značné poškození. Nyní se soše dostane důstojného
umístění na Kostelním náměstí za kostelem
sv. Jakuba Staršího.
Protože se jedná o významného českého
světce a mučedníka, chceme, aby jeho návrat
na veřejné prostranství byl co nejdůstojnější.
Naplánovali jsme ve spolupráci s místní farností slavnostní požehnání.
Restaurovanou sochu požehná pražský
emeritní biskup Mons. Karel Herbst v úterý
16. května, v den svátku svatého Jana. V 18
hodin začne v kostele sv. Jakuba mše svatá
ke cti svatého Jana, kterou bude pan biskup
celebrovat.

17. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 1. 2. 2017
Navyšuje
• počet členů kontrolního výboru ze 7 na
9 členů
Volí
• Bc. Radima Krause a   Ing. Milana Golla
členy kontrolního výboru

Souhlasí
• s návrhem požádat ZHMP o svěření pozemkové parcely parc.č. 1433/2 o výměře
1008 m2, za účelem sjednocení vlastnictví pozemků a stavby komunikace v ul.
Dřevnická.
• s návrhem požádat ZHMP o svěření po-

zemkové parcely parc. č. 1660/5 o výměře 332 m2, za účelem výstavby chodníku,
který propojí obě části komunikace Za
Bažantnicí za účelem zpřístupnění lokality Nad Rybníčky s novou zastávkou
autobusů MHD Vožická při komunikaci
K Šeberáku.

18. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 5. 4. 2017
Schvaluje
• zvýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci
HMP 14,50 tis. Kč pro Místní knihovnu:
• zvýšení rozpočtu o 157,00 tis. Kč, příjem
doplatku odvodu za rok 2016 z výherních
hracích přístrojů a jiných technických
herních zařízení:
• ponechání 18 545 600 korun nedočerpaných investičních dotací HMP roku 2016
na stavby v základní škole:
• zvýšení rozpočtu o investiční dotaci
HMP 3 000 000 korun na Rekonstrukci
hasičské zbrojnice
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• zvýšení rozpočtu o investiční dotaci
HMP 20 000,0 tis. Kč na Plošné rekonstrukce komunikací
• úpravu rozpočtu č. 2., posílení par. 3745
veřejná zeleň o 600,0 tis. Kč na Dokončení revitalizace Zelené cesty:
• úpravu rozpočtu č. 5., posílení par. 3113,
zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole o 20,00 tis. Kč na výdaje
spojené s párovou výukou a posílení pol.
5194 o 45,00 tis. Kč na zakoupení knih
pro první třídy

Rozhoduje
• poskytnout dotaci z rozpočtu Městské
části Praha-Kunratice v roce 2017 SK
Slovanu Kunratice, z.s. ve výši 300.000,Kč
• poskytnout dotaci z rozpočtu Městské
části Praha-Kunratice ve výši 200.000,Kč Z.S. Start 98 Praha-Kunratice
• poskytnout dotaci z rozpočtu Městské
části Praha-Kunratice ve výši 200.000,- Kč
Sokolu Kunratice
Více na www.praha-kunratice.cz

Plošné opravy
kunratických ulic
Jak jsme již v minulosti informovali, schválilo kunratické zastupitelstvo pro letošní rok
plán oprav patnácti komunikací technologií
plošných oprav tzv. homogenizací povrchů.
To znamená sejmutí horní vrstvy poškozeného asfaltu o vrstvě 10 centimetrů, výměnu obrubníků, úpravu vjezdů na pozemky
a položení nové vrstvy asfaltu opět ve výši
10 centimetrů. Takto to fungovalo například
při opravě Ještědské ulice (u pošty). Ale při
diagnostice vybraných ulic se ukázalo, že
prověřenou metodu nelze použít, protože
vybrané ulice nemají žádný tzv. kufr neboli
podkladové vrstvy. Proto oprava těchto ulic
bude mnohem rozsáhlejší. Proto jsme museli zadat podrobnější dokumentaci a požádat
o stavební povolení. Tím se i termín oprav
posune z jarních do podzimních měsíců.
lal

Po jejím skončení v 18:45 bude následovat
vlastní dobrořečení na náměstí. Součástí
programu bude vystoupení žáků Základní
umělecké školy Křtinská. Následně budou
všichni zúčastnění pozváni na společné setkání a občerstvení na faru.
S příchodem jara začaly terénní úpravy
okolí sousoší Kalvárie. Naveze se kvalitní
zemina a zaseje tráva. Zároveň zpracováváme dokumentaci na výstavbu nového chodníku podél Vídeňské ulice od č. p. 1185/112
až k Dobronické ulici a malého parčíku kolem sousoší. Chceme být připraveni požádat
o grant pro případ, že bude nějaký vhodný
dotační program vypsán stejně, jako tomu
bylo vloni.
Tehdy jsme získali v narychlo vypsaných
dotačních programech půldruhého milionu
korun na revitalizaci velmi zanedbaného
území mezi bývalým kravínem a Olšanským
potokem a 2,6 milionu korun na opravu melioračního kanálu, který napájí vodou rybník
Ohrada.
V projektové dokumentaci, kterou zpracovává United Architect Studio s.r.o., je počítáno i s novou zelení a lavičkami kolem sousoší.
lal

Zdravotní středisko informuje
Dovolte, abychom Vás informovali o dalších
pozitivních změnách ve zdravotnickém středisku v Kunraticích.
Jak jsme již psali v minulém vydání Kunratického zpravodaje, od 1. února 2016 jsme
navázali spolupráci s klinikou Ambicare
v oblasti dermatologie. Vzhledem k velkému
zájmu obyvatel Kunratic o toto preventivní
dermatologické vyšetření, jsme se rozhodli
potvrdit druhý „Melanoma day“ – den onkologické prevence v dermatologii, a to 28.
dubna. Občané Kunratic se opět mohou na
toto bezplatné vyšetření objednat na recepci
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V ulici Pražského
povstání je hotovo
Termín dokončení celoplošné opravy silnice
byl dodržen a nový asfaltový povrch včetně
obrubníků a nových vjezdů je hotov. Zbývá
odstranit některé nedostatky odhalené při
kontrolních dnech a radnice může stavbu
převzít. Ode dne převzetí také začíná platit záruční lhůta, kterou máme vyjednanou
na pět let. Pokud se během této doby objeví závady na silnici, firma je povinna podle
smlouvy opravit tyto nedostatky zdarma.
Na opravu naváže také plánovaná úprava
vsakování dešťových vod v této ulici u křižovatky K Libuši a Pražského povstání. Už
dlouhá léta se při deštích v této křižovatce
tvoří obrovská kaluž, která překáží chodcům i autům projíždějícím křižovatkou. Po
podrobném prozkoumání současného stavu
se rozhodne, jestli bude stačit kompletní
vyčištění podzemního kanálku, anebo bude
vytvořena nová vsakovací drenáž. V našem
seznamu postupné rekonstrukce kunratických silnic si můžeme zase jednu označit
jako hotovou.
ivhy

praktického lékaře ve 2. patře zdravotního
střediska, kde bude i vyvěšena upoutávka ve
formě banneru.
Dále bychom vás rádi informovali o rozšíření sortimentu léků a zboží v lékárně U Krále Václava. Vše pod novým odborným vedením paní Pharm. Dr. Veroniky Junkové, která
u nás nastoupila na pozici vedoucí lékárnice
od března.
Na setkání s vámi se těší tým lékařů a lékárníků Zdravotního střediska Kunratice.
Ondřej Gojiš
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Téma

Rozhovor

Siri Ellen Sletnerová

Norská velvyslankyně
navštívila naši ZŠ

Ukliďme Česko
– ukliďme Kunratice
Kulturní společnost se oproti nekulturní vymezuje tím, že dbá na pořádek, čistotu a řád. V období komunismu byly brigády a takzvané Akce Z, tedy brigády zdarma, běžné. Suplovaly ale spíš nefungující
služby nebo chybějící peníze v rozpočtu.  Dnes už mají takovéto akce jiný význam.
Měly by stmelovat místní komunitu a vytvořit vztah k místu, ve kterém žijeme. Zlepšit
se tak může nejen kvalita prostředí a života
v něm, ale i sounáležitost lidí, kteří jinak existují anonymně a bez zájmu o dění v okolí.
Zajištění úklidu na profesionální úrovni
patří do kompetence obcí nebo městských
částí. Je proto pochopitelné, že někomu
může přijít jakákoli dobrovolnická činnost
v tomto případě jako zbytečná a nepotřebná. Častokrát zazní argument, že se platí daně právě proto, aby byl úklid zajištěn
profesionálně. Bohužel fenomén nepořádku
a lidské lhostejnosti je větší, než jsou možnosti radnic s ním bojovat.

Ukliďme Kunratice
Celorepublikovou akci uchopili na kunratické radnici po svém a rozhodli se uspořádat vlastní uklízení ve vybraných lokalitách
městské části. Vloni proběhl první ročník,
v podstatě pilotní projekt této akce. Měl
za cíl monitorovat vhodná místa pro úklid,
vytipovat stanoviště, kde zůstanou naplněné pytle, které budou záhy odvezeny, a také
zjistit zájem místních se na akci podílet. Výsledkem byla volba pěti lokalit - Zelené údolí, Na Knížce, okolí Šeberáku, Bažantnice
a území od Verneráku ke Krellově studánce.

Inspirací byla akce
Ukliďme Česko
Ukliďme svět, Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá vždy
v jeden den na celém území republiky. Hlavním cílem, na který míří, je úklid nelegálně
vzniklých černých skládek a běžného nepořádku na místech, která se pravidelně neudržují. Letošní úklid proběhl už 8. dubna.
Počet členů organizačního týmu je malý.
Počet lidí, kteří se do akce zapojují, je
mnohasetnásobný. Největší podíl na akci
totiž mají dobrovolníci. Srdcem akce jsou
dobrovolní organizátoři místních úklidů.
Jsou to lidé, kteří v lokalitě zpravidla žijí
nebo k ní mají vztah.
Chápou se tak zodpovědnosti a organizují
úklid v místě, které si sami určí. Od začátku do konce se pak starají o hladký průběh
akce. Od vyhlašovatelů akce potom mají
veškeré know-how a materiální podporu
v podobě pevných pytlů na sesbíraný odpad,
rukavic a odvozu pytlů na skládku.
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Kunratická základní škola v rámci projektu
uklízí podstatnou část v okolí lesních cestiček v Kunratickém lese. Jak se lidé mohou
o akci dozvědět? První možností jsou radniční webové stránky, kde je základní informace zveřejněna s dostatečným předstihem.
Pravidelní čtenáři se na stránkách Kunratického zpravodaje také předem o akci dozví.
V Zeleném údolí rozdávají letáčky. Přímé
osobní oslovení se pak dostane skupině
skautů, Rodinnému centru Motýlek, Občanskému spolku Pro Kunratice, Občanskému
spolku Rozvoj Zeleného údolí, dobrovolným

hasičů, tělovýchovné jednotě Sokol a kunratické základní škole.  
Ke každému z vybraných míst je určen vždy
jeden organizátor – vedoucí týmu. Ten buď
spoléhá na to, že lidé přijdou na sraz v daném místě a čase bez předchozího ohlášení. Anebo už předem ví, s kolika lidmi může
ve svém týmu počítat. Někteří dobrovolníci totiž využívají internetového formuláře
a registrují se předem s ujištěním, že přijdou.
Častokrát se na kunratické uklízení hlásí i lidé z jiných městských částí. Zřejmě se
jedná o lidi s úzkým vztahem ke Kunraticím nebo o ty, kteří rádi využívají rekreačních možností Kunratického lesa nebo jiných míst. Na místě srazu v 9 hodin vedoucí
týmu rozdá pytle a rukavice. K dispozici jsou
i mapky úseku, který má skupina na starosti.
Za asistence zástupce radnice, městské policie a pracovníků Lesů Praha pak probíhá
technická podpora.
Naplněné pytle odpadem se musí postupně svážet. To už je starost radnice. Ta může
požádat o materiální podporu celostátního
organizátora úklidu. A tak několik dní před
akcí vždy na radnici dorazí krabice s pytli na
odpad a plastovými rukavicemi.
Je často až překvapivé, jak se do úklidu zapojují i celé rodiny a skupiny přátel, kterým
není lhostejné, v jakém prostředí žijí a kde
si hrají jejich děti. Skupiny sběračů odpadu
jsou hotovy zpravidla kolem dvanácté hodiny. Novinkou letošní akce Ukliďme Kunratice je označení místa cedulkou se sdělením,
že místo bylo uklizeno dobrovolníky. Třeba
poslouží jako motivace pro ty, kteří si s odhazováním odpadků nedělají velkou hlavu.
Vloni během jednoho dopoledne nasbíralo
292 dobrovolníků , z toho 257 dětí, neuvěřitelných 2240 kilogramů odpadu.
red

Projektu Norský den v českých školních jídelnách se zúčastnilo 26 škol z celé republiky. Začal v prosinci a skončil v dubnu. Kunratická základní škola reprezentovala pražský kraj. Na velvyslankyni udělala
příprava Norského dne v Kunraticích velký dojem. Zdejší školu považuje za jednu z nejlepších v Praze.
Věděla jste, že zdejší školní jídelna se
v posledním roce snažila vařit za pomoci
takzvaných „zdravých receptů“? Děti
z toho příliš nadšené nebyly. Co jedí
norské děti?
V Norsku se soustředíme na zdravou výživu
pro školáky již od padesátých let. Ze svých
školních let si vzpomínám, že jsme během
zimních měsíců dostávali rybí olej a na výběr bylo z několika druhů ovoce. Samozřejmě že starší děti, kterým je dovoleno během
přestávek opustit školní pozemky, si v blízkých obchodech kupují čokolády, limonády
a jiné svačinky, ale obecně vzato si myslím,
že „zdravé recepty“ jsou mezi mladými lidmi
v Norsku celkem populární, protože sport
a aktivní životní styl jsou u nás velmi
atraktivní. Mimochodem, minulý rok začal
Möllers, světoznámý výrobce norského
rybího oleje, nabízet své produkty i v České
republice. Jak v Norsku říkáme: „Kapka rybího oleje je jako kapka tekutého zdraví.“
Kolik druhů jídel je nabízeno dětem
v norských školních jídelnách?
My Norové máme tradičně odpoledne po návratu z práce či ze školy jedno hlavní  teplé
jídlo. Proto také norské školy v padesátých
letech začaly dětem zadarmo nabízet ovoce
a mléko, ale ne teplá jídla. Tento systém se
začal během posledního desetiletí měnit.
Více než polovina norských škol momentálně nabízí i teplá jídla. Předpokládám, že
za pár let bude situace v Norsku podobná
jako je nyní v České republice, proto jsem
norským úřadům doporučila váš systém
školních jídelen jako inspiraci.
Není rčení norská kuchyně = zdravá
kuchyně jen mýtus? Můžete nám dát
příklad typického jídla servírovaného
v norských školách?
No, i v norské kuchyni samozřejmě můžete

Kunratický zpravodaj 2/2017

nalézt nezdravé věci, ale díky významné
přítomnosti ryb a mořských plodů bych řekla, že naše kuchyně je poměrně zdravá. Jak
jsem se již zmínila, tradičně jsme teplá jídla
ve školách nikdy nepodávali, takže obvyklé
jídlo sestávalo z pomeranče, mléka a chleba
se sýrem, šunkou, apod., které si přinášeli
žáci z domova. Ve školách, které nabízejí
teplá jídla, je běžný losos, platýs nebo treska
na mnoho způsobů.

V Norsku klademe
na zdravou výživu
velký důraz.
Jedí norské děti zdravěji než průměrní
Evropané? Jaký je rozdíl mezi cateringem
v Norsku a v České republice?
Nemám dostatek informací na to, abych si
mohla utvořit nějaký pevný názor, musím
ale říci že v Norsku klademe na zdravou
výživu poměrně velký důraz. A největší
rozdíl mezi norskou a českou kuchyní? My
pravděpodobně jíme více ryb a plodů moře,
zatímco na vašem jídelníčku figuruje v tomto směru spíše jen sladkovodní kapr, hlavně
o Vánocích.
Norsko je pro většinu Čechů velice drahé,
nicméně jeho příroda je skutečně nádherná, proto jej mnoho Čechů stále navštěvuje. Většinou přebývají v táborech, nebo
přímo ve volné přírodě. Je pravda, že kdokoli může tábořit, kdekoli se mu zachce?
Domnívám se, že Norsko je cenově přístupnější ,než si myslíte. Naše horské turistické
chaty jsou často levnější než ty v Krkonoších. Máte ale pravdu, že outdoorová rekreace je u nás důležitou kulturní součástí. Již
od pradávna jsme měli právo se volně toulat

lesy a otevřenou krajinou, podél řek, okolo
jezer, po útesech a po horách, nehledě na
to, kdo je vlastní. Máme právo na to užívat
si štědrost, kterou nám příroda poskytuje,
což znamená nejen mořské ryby, lesní plody,
houby a rostliny, ale také i celkový dojem
z pobytu v přírodě. Základní principy práva
volně se toulat přírodou jsou zakotvena
v zákonu o outdoorové rekreaci z roku 1957.
Jaké je vaše oblíbené místo v České
republice/Praze?
Na tuto otázku je téměř nemožné odpovědět, protože Praha i Česká republika jako
taková mají mnoho dech beroucích míst.
Mohu ale říci, že se svým manželem opravdu
rádi jezdíme na kolech podél Vltavy a Labe,
což je přesně ta kombinace krásy přírody
a sportu, kterou známe z Norska.
Líbí se vám Kunratice? Měla jste je možnost navštívit i soukromě, ještě předtím
než začal projekt se školními jídelnami?
Ano, návštěva školy v Kunraticích mě
opravdu potěšila. Realizace Norského dne
byla naprosto skvělá a velice na mě zapůsobil
aktivní přístup žáků, jedná se bezpochyby
o jednu z nejlepších škol v Praze. Velmi
se mi zalíbily zdejší parky a zahrady, také
nádherným Kunratickým lesem jsem se již
několikrát prošla. Rovněž jsem se doslechla,
že pořádáte výroční běh tímto lesem, který
je velice populární. Když se nad tím teď tak
zamýšlím, asi požádám své zaměstnance na
ambasádě, aby se na příští běh zaregistrovali.
Znáte kunratické jahody? Pokud ne,
navštivte Kunratice v červnu a třeba si
i nějaké kupte...
Děkuji mnohokrát za tip – kunratické jahody
jsem nikdy neochutnala, ale v červnu si na
ně rozhodně zajdu.
red
Celý rozhovor na: www.praha-kunratice.cz
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Bezpečnost a životní prostředí

Městská policie slaví 25 let

Městská policie hlavního města Prahy si
v letošním roce připomíná 25 let své historie. Její vznik se datuje k 11. květnu roku
1992. Ulice Prahy tehdy začalo střežit několik desítek strážníků. Od té doby uplynulo
čtvrt století a mnohé se změnilo k nepoznání. Strážníků přibylo, jejich vybavení
i výstroj se přizpůsobily moderním trendům, změnily se kompetence. Stejné zůstalo
jen krédo lidí, kteří u městské policie pracují. Stále totiž platí slova slibu, který v květnu
1992 složilo prvních 87 strážníků:
„Budu řádně plnit svoje povinnosti, chránit zájmy města a jeho obyvatel, zachovávat ústavu, zákony a ostatní obecně závazné
předpisy. O všech skutečnostech, týkajících

se výkonu služby, zachovám úplnou mlčenlivost.“
Během uplynulých 25 let se stala pražská
městská policie nezastupitelnou složkou
bezpečnostního systému našeho hlavního
města a díky každodenní práci strážníků se
Pražané a návštěvníci metropole mohou cítit bezpečněji.
Její 25letou existenci připomene během
roku několik akcí. Symbolicky zahájí 25. výročí slavnostní ocenění a stužkování strážníků sloužících 10, 15, 20 a 25 let, které se za
přítomnosti vrcholných představitelů města
bude konat 11. května v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Součástí programu bude také
poděkování spolupracujícím složkám IZS.
Sebelepší technika a vybavení by nestačily
bez kvalitní práce lidí, kteří u této organizace pracují.
Ve čtvrtek 7. září si budou moci připomenout výročí městské policie Pražané se svými dětmi. A sice během zábavného odpoledne na Žofíně. Pestrý program budou tvořit
ukázky techniky, zvířat a činnosti strážníků.
Připraveno bude pro děti i dopravní dětské
hřiště a různé soutěže.  
Městská policie

Co je OGOPOGO?
Podle Googlu je Ogopogo nebo Naitaka jezerní monstrum, které žije v Britské Kolumbii v Kanadě v jezeře Okanagan. Údajně byl
viděn v 19. století. Dle popisu je to 12 až
15 metrů dlouhý obávaný mořský had. Asi
právě jako zastrašování si jeho jméno dala
do svého názvu nově vzniklá společnost
OGOPOGO a.s., která v roce 2009 přes odpor
kunratické radnice koupila rybník Šeberák
a následně i rybník Olšanský. Šeberák koupila společnost údajně za účelem výstavby
22 pontonů, každý o rozloze 200 m2 s nástavbou rodinných domů. Kunratická radnice tomuto záměru nikdy zcela nevěřila,
protože měl hodně nedostatků, především
parkování, přístup k lodím a vedení inženýrských sítí. Podezření se potvrdilo, když
společnost OGOPOGO vyrukovala s nabídkou na odprodej Šeberáku za podstatně vyšší cenu, než jej koupila.
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Nepovolená
výsadba dřevin
Plánujeme opatření ohledně spontánní
výsadby dřevin na pozemcích MČ Praha
-Kunratice na tzv. „předzahrádkách“. Tyto
dřeviny jsou často nebezpečné (minulý měsíc došlo v ulici K Betáni k poškození automobilu pádem stromu). Dalším problémem
je poškození inženýrských sítí kořeny těchto
stromů, hlavně tedy vodovodních sítí a kanalizace.
Řešení bude vyžadovat uzavření smlouvy
mezi těmi osobami, co uskutečnily výsadbu dřevin před svým domem, a MČ Praha
-Kunratice. Bude to jednoduchá smlouva,
kde se bude specifikovat zodpovědnost za
údržbu dřevin, jak z hlediska bezpečnosti
i praxe ohledně pěstebních a výchovných
řezů.
Opravy poškozeného vodovodního potrubí
a kanalizace budou rovněž hrazeny osobami,
které převzaly smluvní odpovědnost.
Pokud by se nepodařilo smlouvu uzavřít,
bude městská část postupovat podle svého
uvážení, které může zahrnovat i odstranění
už vysázených dřevin.  
Karel Fíla

Krátce
Do registru dárců
kostní dřeně přibylo
21 pražských strážníků
Spolupráce Městské policie hl. m. Prahy
s Českým národním registrem dárců
kostní dřeně začala na podzim roku 2013.
Od té doby vstoupilo do registru 151
strážníků, z toho 21 nováčků
se zaregistrovalo v úterý 28. března.

Odkupem obou rybníků v letošním roce byl
napraven omyl poradců bývalého primátora
Pavla Béma, kteří v roce 2007 již připravený
nákup rybníků městem Prahou nedoporučili, protože dle jejich tvrzení požadovaná
cena za odkoupení ve výši 18 milionů korun
byla přemrštěná.
Karel Fíla

Nový chodník k lokalitě Nad Skalou
Dlouhodobě evidujeme požadavek obyvatel z lokality Nad Skalou (domy od Central
Group pod vysokoškolskými kolejemi) na
výstavbu chodníku, který by umožnil místním obyvatelům kultivovaný přístup k zastávkám MHD v ulici U Kunratického lesa
u vysokoškolských kolejí.
Vlastníkem pozemku, na kterém má být
zřízen chodník, je Vysoká škola ekonomická. S tou jsme se dohodli na výměně toho
pozemku za náš pozemek, který se nachází
uprostřed areálu vysoké školy, a jsou pod

Kultura a volný čas

ním uloženy pro školu důležité inženýrské
sítě. Nyní proběhlo geodetické zaměření
pozemku a budeme žádat o jeho rozdělení
a následné oddělení a sloučení s naším pozemkem.
Předpokládám, že tento úkon bude trvat
Stavebnímu úřadu Praha 4 asi 3 měsíce. Teprve pak můžeme zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební
povolení. Takže při stavu dnešní byrokracie
máme úkol na zhruba jeden a půl roku.
lal

Každým rokem onemocní v naší zemi
stovky lidí vážnými nemocemi kostní
dřeně a uzlin. Často bývá jejich poslední
šancí na záchranu transplantace kostní
dřeně. S ohledem na předpoklad dobré
zdravotní kondice jsou strážníci vhodnými
potencionálními dárci.

Zmizel vrak při ul. K Betáni
Odstavené vozidlo při ulici K Betáni
konečně posoudila Správa služeb hl. m.
Prahy jako vrak a tak mohlo dojít k jeho
odstranění a ekologické likvidaci.
Odstavených vozidel je v Kunraticích více,
proto budou další naše žádosti následovat.

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

Kdo se baví, nezlobí…

I když už je jaro v plném proudu, rádi bychom se ještě ohlédli za zimními akcemi.
Masopust se letos opravdu vydařil, počasí bylo jako na objednávku. Veselý průvod
masek  provázený zpěvem a muzikou procházel Kunraticemi a všude, kde se průvod
zastavil, bylo nachystáno skvělé pohoštění.
Poslední zastávka byla jako vždy na radnici. Popřáli jsme vedení radnice hodně
zdraví a úspěchů a odměnou nám bylo pohoštění připravené vedením kunratické radnice; dršťková polévka, slivovice a koblížky.

I v březnu se pokračovalo
vesele
a s maskami, a sice
na dětském karnevalu. Tématem byl
námořnický ples.
Tímto
bychom
chtěli poděkovat
hudební
skupině Petra Nedvěda
za hezké písničky
a vytvoření skvělé
atmosféry.  
V dubnu budeme
pokračovat
další tradiční akcí
Otevírání
studánek, která je spojena s procházkou
a nám nezbývá, než

si přát hezké počasí.
V květnu ke Dni matek chystáme veřejné
cvičební hodiny s malým dárečkem pro maminky. Už se také blíží naše největší akce
roku a tou je Dětský den.  Letos, 10. června,
se bude konat neuvěřitelný již 35. ročník!  
Jako vždy budou na programu sportovní
disciplíny pro děti a o zábavu bude postaráno i mimo sportovní klání - těšit se můžete
samozřejmě také na stánky s občerstvením.  
Na  všechny  akce Vás srdečně zveme.   

U kulatého stolu
se plánovaly
kulturní akce
Již tradičně se uskutečnil „kulatý stůl“ všech
organizátorů kulturních, společenských
a sportovních akcí v Kunraticích. O těchto
akcích jsou obyvatelé Kunratic pravidelně
informování v Kunratickém zpravodaji.
Výsledkem tohoto jednání je, že Restaurace Šeberák, Rodinné centrum Motýlek a ZŠ
Kunratice již nebudou z důvodu velké výše
finančních nákladů a nejistoty příznivého
počasí organizovat Vítání kunratického jara.
Dále padlo rozhodnutí, že vzhledem k tomu,
že mnoho kunratických obyvatel si před
vánočními svátky přálo oficiální rozsvěcení vánočního stromu před radnicí, Městská
část Praha-Kunratice převezme od předchozích pořadatelů této akce, tj. Rodinného
centra, ZŠ Kunratice a Restaurace Šeberák
roli organizátora, know-how a v letošním
roce ji zcela na vlastní náklady zajistí. Pan
Jakub Olbert nám již tradičně přislíbil na
tuto akci slavnostní osvětlení jedle před
radnicí.
lal

Proběhla další
Andersenova
Navštivte kostely v noční atmosféře noc v centru
U Motýlků
Milí spoluobčané,
9. června se opět koná akce
určená široké veřejnosti s názvem „Noc kostelů“. Je to příležitost v neopakovatelné noční atmosféře navštívit kostely,
kláštery, krypty či jiná zajímavá místa.
Otevřen bude samozřejmě
také kostel sv. Prokopa v Hrnčířích a kostel sv. Jakuba Staršího v Kunraticích, ve kterém
je pro Vás připraven zajímavý
program, ze kterého si jistě vyberete. Využijte příležitost zažít neobvyklý kulturní zážitek.
Můžete se zaposlouchat do
známých hudebních děl v podání mladých umělců ze ZUŠ Na Popelce
nebo si vychutnat koncert duchovní hudby.
Můžete také méně obvyklým způsobem nahlédnout na skutečnost křesťanství nebo se
formou komentované prohlídky seznámit

Program Noci kostelů 9. června:

TJ Sokol Kunratice

s architektonickými zvláštnostmi našeho
kostela. Podle mínění odborníků patří totiž
mezi vynikající ukázky barokní architektury
a interiéru barokní plastiky u nás.
Těšíme se na Vás
P. Vojtěch Smolka

17:55 – 18:00 Vyzvánění zvonů - úvod do Noci kostelů, 18:00 – 18:45 Mše svatá s farností
19:00 – 19:05 Přivítání a zahájení Noci kostelů, 19:05 – 19:55 Koncert žáků ZUŠ Kunratice
20:00 – 21:00 Prohlídka kostela s výkladem, 21:00 – 21:50 Koncert komorní duchovní hudby
22:00 – 23:00 Večerní modlitba při svíčkách
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Rodinné centrum U Motýlků letos opět zorganizovalo Noc s Andersenem. Zájem byl
veliký, a tak se zúčastnilo prvních 14 dětí,
jejichž rodiče se ozvali.
Literární téma na tento rok byl Čtyřlístek téma dětem blízké.  Hned na začátku přišlo
překvapení - přišel mezi nás opravdový Pinďa! Hned se vyptal, co všechno o Čtyřlístku víme. Nadšení dětí bylo obrovské. Když
Pinďa zmizel, hned jsme si zopakované
pohádkové znalosti vyzkoušeli při soutěži
v zámeckém parku.
Děti běhaly a doplňovaly tajenku. Trvalo
nám to dlouho, vyhládlo nám, a tak večeře, která nás čekala v RC, zmizela okamžitě. Pak už jen luštění křížovek a rébusů
a opravdové kino. Ze spacáků se na film dívá
nejlépe… V ČR se Noci s Andersenem letos
zúčastnilo 98 000 dětí. Jsme hrdí na to, že i
my jsme byli součástí takové krásné celorepublikové akce.
Těšíme se na léto, na příměstské tábory.
Práce s dětmi nás baví a můžeme zaručit, že
program je vždy pestrý a děti baví! Nabízíme
3 příměstské tábory pro školní děti, které se
s námi zaručeně nebudou nudit.
Iva Pirníková
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Školství

Sport

6. společenský večer ZŠ
Společenský večer tentokrát na
téma
„OBECNÁ ŠKOLA“ byl
v pořadí již šestý
a konal se v pátek
24. března. První
společenský večer
v roce 2012 byl na
téma
„PLAVBA
NA ZAOCEÁNSKÉ
LODI“, druhý byl
na téma „JAMES
BOND“. V kole
jsme se roztočili
na třetím večeru
na téma „NĚKDO
TO RÁD HORKÉ“.
Hudební kontrast
lidové a rokové muziky byl na čtvrtém společenském večeru - „Rock „n“ Cimbál Roll“.
Minulý rok jsme byli „TENKRÁT NA ZÁPADĚ ANEB POSLEDNÍ KOVBOJ“. Společenské
večery jsou organizovány jako poděkování
všem zaměstnancům, rodičům, přátelům
a podporovatelům školy. Šestý večer byl
i setkáním se zajímavými hosty a   s řadou

překvapení. Večerem nás provázeli
Josef Melen a Kateřina Steinerová,
kapela Dum Doobie Doobie Band.
Přenesli jsme se
do doby Obecné
školy a připomněli si její příběhy,
radosti i starosti, dětské plácky
..., ale došlo na
setkání s přáteli,
dobrou muziku,
tanec ... a třeba
i na turnaj v kuličkách, fotbálku.
Poděkování patří partnerům společenského večera vedení
firem SOS DEKORACE, Zátiší group, Vinip,
Káva Melen a fotografovi Petru Bankovi.
Těšíme se na Vás opět příští rok. Nahlédněte do fotogalerie na webu školy do historie
společenských večerů – www.zskunratice.cz.
Za všechny organizátory
Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice

Jaro v naší mateřské škole

Jaro už je tu a s ním i spousta akcí a nových
dobrodružství!
Měsíc duben je zaměřen především na dopravní výchovu a bezpečnost. Ve školce nás
12. dubna navštívili policisté, kteří budou
s dětmi mluvit o nebezpečí, se kterým se
mohou setkat. Třída Zajíčků se pak 19. dubna vydá do Muzea policie ČR na programKouzelný semafor.
Na bezpečnost dbáme každý den a to jak
v prostorách školky, tak i mimo ně. Při procházkách děti nosí reflexní vesty a paní učitelky při přecházení vozovky používají zastavovací terčík.
Nezapomínáme ani na oslavy velikonočních svátků. Ve třídách se malují vajíčka,
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zpívají písničky a děti se učí poznávat jarní
květiny.
A co budoucí školáci? Ti se již pilně připravují k blížícímu se zápisu do základní
školy. Každý den se posouvají o krůček dál.
Samostatně vypracovávají pracovní listy,
vyjadřují se v souvislých větách a vzájemně
si pomáhají. Nezahálí však ani paní učitelky,
které se snaží vytvářet podnětné prostředí
a pohodovou atmosféru.
Na konec důležité informace: 3. - 4. května výdej přihlášek do MŠ, 10. - 11. května
odevzdání řádně vyplněných přihlášek, 31.
května budou zveřejněny výsledky zápisu.
Hana Pelechová, Vendula Flegrová

Proč zase ta škola?
Nedávno jsem dostala otázku. Proč jde tolik
peněz do kunratického školství, když část
kunratických ulic je ve velmi špatném stavu. Pomineme-li zoufalý nedostatek míst
v Základní škole Kunratice, tak je nutné poukázat na to, že se nejedná o peníze z úspor
kunratické radnice, ale o účelové dotace
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Magistrátu hl. města Prahy.
Ty nelze použít na jiný účel. Díky tomu,
že rozšiřování ZŠ Kunratice se daří z dotací,
mohla si naše radnice v letošním roce dát
z úspor do rozpočtu 35 milionů korun na
plošné opravy komunikací. Komise složená ze všech zástupců politických stran, zastoupených v našem zastupitelstvu, vybrala
15 ulic, které budou po získání potřebných
povolení a výběru zhotovitele opraveny. Ale
tím opravy komunikací neskončí, protože
jsme dostali dotaci na opravy komunikací
i od hl. m. Prahy. Jedná se o 20 milionů korun, takže již připravujeme projektovou dokumentaci na další ulice. A doufejme, že 38
milionů korun, které si vyčlenilo v rozpočtu
hlavní město Praha na zahájení rekonstrukce ulic K Zeleným domkům a Volarské, dokáže v letošním roce Odbor technické vybavenosti hl. m. Prahy konečně proinvestovat.
lal

Les očima myslivce

Zástupci Okresního mysliveckého spolku
Prahy 4 pan Tolar a členka Klubu dámy české
myslivosti paní Krausová uspořádali přednášku pro děti místní základní školy na téma
Les očima myslivce. Touto přednáškou zakončily děti z 2. B tématiku lesa v předmětu
Svět kolem nás.
Děti se zábavnou formou dozvěděly, jak se
v lese chovat, proč srnčí a jelení zvěř shazuje
paroží, jaký rozdíl je mezi parohem a rohem,
a proč myslivci zvěři v zimě pomáhají. Dále
děti poznávaly stopy zvířat a určovaly, kdo
ke komu patří (pojmenovávaly samce, samici a mládě naší nejběžnější zvěře). Největší
úspěch ale slavilo poznávání shozů paroží
a možnost si je „naživo ohmatat“.  Děti nám
nadšeně vyprávěly o svých zážitcích z pobytů v přírodě a své postřehy z pozorování
přírody. Závěrem si děti vyzkoušely možnost
popsat lišku mysliveckou mluvou.
Domů si děti odnesly pexeso se zvířátky
a výherci soutěže lesního pexesa i pracovní
listy malých myslivců. Dětem se přednáška
moc líbila a my organizátoři věříme, že na
půdě školy nebyla poslední.  
Libuše Krausová

Basketbalistům končí
úspěšná sezona
Se začátkem dubna pomalu končí sezona hráčům ve
všech věkových kategoriích.
V letošním roce byl založen mužský basketbalový
tým BK Kačeři, hrající pod
naším klubem. Kunratický
basketbal tak získal návaznost od nejmenších dětí
trénujících v přípravce až po
dospělé.
„Kačerům“ se zároveň
v jejich první sezoně podařilo postoupit z prvního místa
z pražské 3. třídy do vyšší
soutěže.
Úspěch také slaví chlapci
z kategorie U17, kteří skončili na prvním místě v soutěži Pražský přebor.
Statečně bojovali i hráči z ostatních kategorií, především pak naši nejmladší U11, kteří letos hráli soutěž 3x3 a patřili zde k týmům
s nejmenším věkovým průměrem a vlastně
i výškovým.
V červenci v termínu 17. – 21. se v areálu
kunratické školy uskuteční již 4. ročník příměstského basketbalového kempu, kterého

se mohou zúčastnit hráči začínající, i pokročilí. Bližší informace na e-mailu martinskyva@centrum.cz
V polovině srpna pořádáme pro hráče BK
Kunratice už tradičně basketbalové soustředění v Brandýse nad Labem. Odkaz s podrobnějšími informacemi na: www.zskunratice.
cz/aktivity/basketbal-bk-kunratice.
        Martin Skýva

Fotbalisté vstupují do jarní části

Únor a březen byly v Kunraticích ve znamení náročné a dlouhé zimní přípravy na jarní
část sezony. Tým mužů zaznamenal v přípravných utkáních velké výkyvy, když vysoké výhry střídaly vysoké porážky. Svou roli
v tom hrály jak rozdílná kvalita soupeřů, tak
nevyrovnanost výkonů kunratických hráčů.
Ta však mohla z části pramenit i z poměrně
náročného programu, kdy se tréninkové jednotky skládaly převážně z kondičních prvků, a také nižší docházky na zápasy, která je
v přípravném období poměrně obvyklá. Da-
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leko důležitější tak byl
vstup do samotné jarní
části.
Ten Kunratice zvládly,
když v prvním jarním kole
porazily doma za krásného jarního počasí a před
početnou návštěvou rezervu přeborového Újezdu nad Lesy 4:1. Termíny
dalších domácích zápasů najdete v kalendáriu,
a také na nových internetových stránkách www.
skslovankunratice.cz, jejichž vznik si dalo vedení
Slovanu jako jednu z priorit pro zimní období.
Ostatním věkovým kategoriím kunratických fotbalistů a fotbalistek začínají soutěže až v průběhu měsíce dubna. Dobře se
vede také nově vzniklé fotbalové školičce
s trenérkami Vonáškovou, Vitnerovou a Novákovou. Členská základna se tak opět rozrostla a nyní má 114 mládežnických členů.
Klub by také rád srdečně pozval každého
potenciálního nového člena, aby přišel na
blížící se nábor mladých fotbalistů a fotbalistek.
SK Slovan Kunratice

Hra o postup
a legendární
Cepek na hřišti
Florbalisté Start98 z pražských Kunratic právě ukončili svou sezonu. V rozhodujícím pátém zápase s Českou Lípou o postup do finále
1. ligy byl bohužel šťastnější soupeř.
V posledních třech letech pokaždé náš tým
klepal na bránu superligy, avšak postup mezi
českou elitu prozatím ani jednou nevyšel.
Jedním z lídrů letošního tažení Startu98
do nejvyšší florbalové soutěže byl bezesporu
Radim Cepek – legenda českého florbalu. Na
svém kontě má 127 zápasů za reprezentaci
a v 41 letech se vrátil k aktivnímu hraní poté,
co skončil jako kouč u národního týmu. Když
se po Vánocích připojil ke kunratickému
týmu, bylo to okamžitě znát. Jeho role hrajícího asistenta trenéra pomohla Kunratickým
k dobrému finiši v základní části a jistotě
účasti v play-off. „Můj styl je spořivý. Díky
klidnějšímu stylu mi to ale nijak velký problém nedělalo, horší bylo dostat se do herní
praxe,“ říká Cepek.
Jeho jméno přitáhlo do kunratické sportovní haly na zápasy Startu více diváků – na semifinálová utkání s Českou Lípou se zaplnila
téměř do posledního místa.
Fanoušci také dostali jako dárek k play-off
i nové webové stránky klubu, které najdete
na adrese www.start98.eu.

Krátce
1. florbalový ples
Naše sokolovna se 11. 2. večer stala
svědkem historicky prvního plesu
kunratického  sokolského florbalu.
Téměř každý z návštěvníků plesu
o florbale věděl alespoň něco a pokud
ne, tak po plese už určitě, jelikož organizátorem byla parta milovníků florbalu,
která se v sokolovně začala scházet ještě
jako mladí muži a po letech se schází
stále, jen s tím rozdílem, že již odpadlo
slovo „mladí“ a zůstává jen označení
„muži“.  Celým večerem nás provázela
skupina Repete a pro potěšení oka milovníků tance vystoupili tanečníci
z klubu Dance Expert, pod vedením
Honzy Černého a předvedli jak tance
klasické, tak latinskoamerické. Na důkaz
toho, že se jedná o akci kunratickou,
bylo na čepu místní pivo Kunratický
Muflon a jahodová limonáda Muflonka.
Zábava probíhala až do brzkých ranních
hodin, kdy hudba ztichla a světla pohasla. A já mohu sportovním žargonem
prohlásit 1. ples sokolského florbalu za
ukončený a těšíme se na druhý, který
se již jistě stane tradičním kunratickým
plesem. Na závěr bych chtěl poděkovat
bratrům a sestrám z našeho sokola za
aktivní pomoc při organizaci, Radkovi
Pšeničkovi za pomoc s propagačním
materiálem, vedení MČ Kunratice
a všem, co přišli za zábavou.
Michal Plaček
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Spolky a společenská rubrika

Historie

Ze života kunratických chovatelů
V letošním roce uplyne již 76 let od založení
první chovatelské organizace na území Kunratic. Ustavující schůze se
konala dne 1. 6. 1941
v bývalé restauraci
„U Šebků“.
V naší chovatelské
organizaci se v poválečném Československu
ustavily čtyři odbory:
odbor chovatelů koz,
králíků, drůbeže a holubů. Během několika
let zanikl odbor chovatelů koz. V průběhu 70.
a 80. let minulého století vznikly další odbory, cizokrajného ptactva
a psů.
Po roce 1989 se výrazně
snížil
zájem
o chov drobných zvířat.
Z členské základny čítající 90 členů zbylo 30 členů. V letošním roce
čítá naše členská základna 14 členů. Staří
členové umírají a mladí nemají o chov drobných zvířat zájem. V současné době v naší
ZO ČSCH převažují holubáři. Máme také
jednoho chovatele králíků a dva chovatele
exotů. Chov čistokrevné drůbeže je téměř
mizivý, většina členů sice drůbež chová, ale
spíše pro užitek, než jako odchov kvalitního
chovného materiálu.

Naši chovatelé vystavují svoje „miláčky“
na výstavách v okolí. Např. v Hostivaři, Vokovicích, Dubči a na Celopražské výstavě
v Modřanech. V loňském roce se několik našich členů zúčastnilo meziokresní výstavy
v Lysé nad Labem, a jejich holubi tam byli
velmi dobře ohodnoceni. Několikrát do roka
navštěvujeme holubářské trhy v Libčicích
nad Vltavou.
Naši čtyři členové také obeslali speciální

Seniorky s klobouky a vějíři
Hezké odpoledne plné veselí a smíchu si uspořádaly členky klubu seniorů.
A co se vlastně událo? Mimo
jiné bylo také probráno i jedno zajímavé téma a to:
„Z historie vějíře“. Základem tématu byly informace o tom, jak se vějíř
vlastně v lidských dějinách
objevil, jak se používal,
jak se měnil jeho vzhled
i funkce. Byla předvedena
přehlídka starých i nových
klobouků a vějířů. Klobouky letní i zimní, elegantní
i praktické, vějíře staré, památeční i z daleké ciziny.
První vějíř se objevil v lidských rukou už
před 5 000 lety, a to jako svazek pštrosích
per na dlouhé tyči, kterou držel oddaný sluha, a byl určen pro vysoce postavené hodnostáře starověkého Egypta.
Později se vějíře, již v klasické podobě,
objevily v Japonsku. V Japonsku se dokonce
vějíře používaly jako zbraně.
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výstavu pražských krátkozobých rejdičů v Libčicích. Přítel Hrubý obeslal
celostátní výstavu v Lysé
nad Labem svými českými staváky.
V březnu loňského roku
jsme uspořádali u základní školy v Kunraticích
výstavku pro děti při příležitosti „vítání jara“. Na
podzim jsme 17. 9. 2016
uspořádali výstavku zvířat v zámeckém parku.
Naše základní organizace každou neděli pořádá před restaurací „Na
Betáni“ tradiční nedělní
trhy se zvířaty. Na těchto
trzích probíhá výměna,
prodej a nákup chovných
zvířat.
Každý rok naše ZO zajišťuje očkování holubů
proti holubímu moru.
Máme také možnost zajistit očkování králíků proti myxomatóze a králičímu moru.
Pokud mají naši spoluobčané zájem o chovatelství, ať přijdou v neděli na trhy před
restauraci „Na Betáni“ a obrátí se na přítele
Henkla (předseda ZO), nebo přítele Hrubého (jednatel ZO) a Ti jim podají bližší informace o naší základní organizaci chovatelů
v Kunraticích.
Jaromír Hrubý, jednatel ZO ČSCH

Společenská rubrika
Poděkování za blahopřání
k životnímu jubileu zasílají

Marcela Marková, Jana Rejková,
Jana Bláhová, Josef Venglař,
Věra Nováková, Alena Prátová,
Vlastimil Krajíček, Hana Hejlíková,
Milan Hobza a Vladimír Burian.

Poděkování paní
Věry Petráňové
Bydlela jsem 11 let v Domě s chráněnými byty a nyní odcházím ze zdravotních
důvodů do jiného zařízení. Chtěla bych
všem moc poděkovat za veškerou péči,
které se mi tady dostávalo, byla jsem
moc spokojena.
Zlatá éra vějířů nastala až v 18. století.
A v 19. století díky rychle se rozvíjejícím
technologiím staly vějíře levnější a dostupnější.
V současné době jde spíše o levné a originální reklamní dárky. Dnes se s vějíři běžně
setkáváme jen ve Španělsku, Itálii a Japonsku.
Jana Kváčová

Poděkování kunratickým
skautským vedoucím
Ráda bych vyjádřila velký dík dvěma
skautským vedoucím z Kunratic - Karolíně Fialové a Petrovi Siblíkovi. 2. února
mi tito dva mladí lidé poskytli bezchybnou první pomoc po pádu na bruslích.
Postarali se jak o mne, která jsem si
zlomila zápěstí a kolabovala bolestí, tak
o mé dvě malé děti. Děkuji! M. Jahodová

Kunratické jahody jsou
fenoménem bezmála šedesát let
Panu Václavu Jakoubkovi se už v roce 1959 zrodil nápad, že se začne zabývat pěstováním jahod ve velkém. Do té doby se
jahodářství jako zemědělskému oboru nikdo nevěnoval. A tak je oprávněně na kunratickém hřbitově na desce pomníku
u jeho jména uvedeno Jahodový král.

To co otec zakladatel zasel,
jeho syn sklidil

Jakoubkovi přišli do Prahy ve 30. letech
minulého století od Vlašimi. V rodině bylo
šest dětí, které se narodily téměř pravidelně
rok a čtvrt po sobě. V Praze Václav Jakoubek
začínal jako řidič tramvaje. Zemědělství se
věnoval více až po válce. Nastoupil do místního jednotného zemědělského družstva.
V roce 1959 jakýsi pan Sekerka, zaměstnanec Národního podniku Fruta (firma vykupující a zpracovávající ovoce - vyráběla
hlavně kompoty a marmelády) navštívil
kunratické zemědělské družstvo a přivezl
z Rakouska původní francouzskou odrůdu
jahod Georgie Soltwedel. Tato odrůda položila základy jahodářské tradice v Kunraticích. Hlavní náplní tehdejšího socialistického zemědělství ale nebylo pěstování
v podstatě buržoazního ovoce, kterého se
člověk nenají a které bylo zbytné.
Hlavním smyslem zemědělství bylo zabezpečení výživy lidu. Proto se v rámci rostlinné výroby pěstovaly hlavně brambory,
obilí, kukuřice a cukrová řepa. Protože pan
Jakoubek byl ale velký nadšenec a myslel to
s rozvojem pěstování jahod ve velkém doopravdy, rozšířil v rámci takzvané přidružené výroby plány na vybudování velké jahodárny. Postupem času se mu tak povedlo
uplatnit množství dalších odrůd jako byly
Surprise des Halley, Senga Sengana, Gorela,
Redgauntlet, Elsanta nebo Korona.
To už ale pro fenomén jahod získal i oba
své syny. Píle a houževnatost otce a posléze synů Václava a Františka přinesla synovi
Václavu Jakoubkovi významné profesní ocenění. V roce 1964 na světové zahrádkářské
výstavě ve Vídni získal dvě medaile – zlatou
za odrůdu Senga Sengana a stříbrnou za
odrůdu Senga Gigana. Byl to fenomén, který
potvrdil to, v co věřil otec a zakladatel rodinné tradice pěstování a kultivování těchto
rostlin. Uznání na mezinárodní úrovni se
dostalo ale až jeho synovi.

Tři generace pěstitelů
kunratických jahod

Velkoplodý jahodník tedy začal pěstovat
v roce 1959 zakladatel jahodářství Václav Jakoubek. Nezabýval se ale jen zemědělstvím.
Měl i politické ambice. Ale protože zcela
nesouzněl s tehdejší politickou orientací
republiky, kandidoval do voleb za Československou lidovou stranu. A podařilo se mu
stát se poslancem tehdejší sněmovny. Manažerské schopnosti pak uplatnil jako předseda Zemědělského družstva Kunratice, kde
se staral o rozšiřování výměr jahodových
plantáží. Významným úspěchem bylo vy-
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Václav Jakoubek ml.
budování největší jahodárny v 70. letech ve
Zbraslavi.  
Do pěstování jahod se v průběhu času začínají zapojovat synové František a Václav.
Ti vynikali od mládí velkou rivalitou. Neustálé potyčky a sváry musela řešit jejich sestra, která se tak nechtěně stala opravdovým
sudím. V roce 1986 se oba bratři scházejí,
aby rozšířili výměru jahodových plantáží.
Tak vznikla jahodárna ve Vestci. František s Václavem byli pár, doplňovali se, ale
vlastně se stále nedokázali zcela shodnout
a domluvit.

Kunratické jahody
nebo Jahody Kunratice?

Po zániku JZD v devadesátých letech minulého století přešla produkce jahod do
soukromých rukou. V roce 1993 vznikají
v Kunraticích čtyři společnosti zaměřené na
pěstování a prodej jahod. Václav Jakoubek,
František Jakoubek a jejich dva konkurenti
- firmy Carboch a Roháč. V roce 1996 pan
Carboch vzdal podnikání a v roce 2007 zanikla i společnost pana Roháče. Zůstali tedy
opět jen bratři Jakoubkovi. Oba postupně do
vedení firem přivedli své potomky. Václav se
snažil přimět syna Jiřího, aby převzal rodin-

né stříbro. Ten se ale vyučil elektrikářem, teprve později šel studovat ekonomii. Jak sám
říká, utíkal pryč od jahod. Útěk byl myšlen
doopravdy. A tak po anabázi přes Německo,
kde nějakou dobu žil, a roční pobyt v australském Sydney se v roce 1999 vrací domů
– zpátky k jahodám.
Naopak syn Františka Michal Jakoubek
byl od počátku velkým fandou do zemědělství, ve kterém viděl svoji profesní budoucnost. Proto nejdřív vystudoval zahradnictví
a poté i rostlinnou výrobu na zemědělské
univerzitě.
Po návratu z vojny mu otec v roce 2008
předal živnost. Co ale oběma bratrancům
zůstalo pod kůží, byla určitá řevnivost
a konkurence jejich otců. A i když k sobě
mají hezký vztah a udržují dobré rodinné
vazby, přesto jsou vlastně tak trochu soupeři. Aby se odlišili od svého „konkurenta“
pojmenovávají své společnosti Kunratické
jahody – Jiří Jakoubek a Jahody Kunratice –
Michal Jakoubek. Tady je odpověď na otázku,
proč každé léto stojí dva totožné stánky vedle sebe na prostranství u Kunratické tvrze
a proč je na každém štít se stejným příjmením, ale jiným jménem. Majitel Kunratických jahod Jiří Jakoubek ponechal ve jménu
své společnosti stále jméno zakladatele, otce
Václava. Oba bratranci ale uznávají, že vzájemná konkurence je vlastně dobrým tahounem jejich firem. A přiznávají, že bez ní by už
třeba dávno jahodářství vzdali.
Toto historické ohlédnutí je věnováno
památce zesnulého Václava Jakoubka,
prostředního z generace Jakoubkových,
významných pěstitelů jahod v Kunraticích. Zemřel 1. března 2017.
red
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Fotoohlédnutí

Inzerce

Karneval v sokolovně

Předčítání dětí
ze ZŠ Compass v DCHB

11. kunratický masopustní průvod
Prořezávání lip
na hřbitově

Koncert Jitky Molavcové v Domě s chráněnými byty
Cvičení dětí v sokolovně
14
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Inzerce

Inzerce

JARNÍ NABÍDKA ZÁNOVNÍCH VOZŮ
V AUTO JAROV KUNRATICE
BONUS

BONUS

20 000 Kč

BONUS

20 000 Kč

BONUS

30 000 Kč

20 000 Kč

C

M

Y

CM

SEAT Leon

VW Golf Variant

VW Touran

VW Passat Variant

MY

1,6 TDI DSG
Style

1,2 TSI
Comfortline

2,0 TDI
Highline

2,0 TDI 110kW DSG
Highline

CY

CMY

K

Cena již od

329 000 Kč
vč. DPH

Cena již od

372 000 Kč

Cena již od

619 000 Kč
vč. DPH

Cena již od

759 900 Kč
vč. DPH

Fotografie jsou ilustrativní.

AUTO JAROV je certiﬁkovaným partnerem programu Das WeltAuto

- bonus 20 000 Kč, resp. 30 000 Kč se vztahuje na vybrané vozy a současně
je platný při využití ﬁnancování od spol. AUTO JAROV

Váš autorizovaný partner:

- věrnostní zákaznická karta

 Vídeňská 126, Praha 4
 251 002 824
 www.autojarov-kunratice.cz

- prodloužená záruka
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AUTO JAROV - KUNRATICE
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Inzerce

Inzerce

Stavte se na uzené dobroty. Udíme je každý
čtvrtek a pátek.

Vážení spoluobčané,
Dovoluji si Vám nabídnout nově vznikající soukromou mateřskou
školu v Kunraticích. Naše mateřská škola je dceřinou mateřskou
školou největší firemní mateřské školy v ČR Žiraifkou. Mateřská
škola má kapacitu 43 dětí externí klientely. Přijímáme děti od 15
měsíců.
Pobyt dětí v naší mateřské škole je aktivní.
Nejdůležitější je zdravé dítě! Maximální pobyt venku, Saunováčekotužování dětí, zdravá strava, pitný režim, Pilates po děti- zpevnění
core a správné dýchání, tanec – správné držení těla, ozdravné pobyty
v lázních Monínec.
Dítě aktivně připravené do základní školy! Seznamování
s prostředím Hejného matematiky, Genetická metoda ve výuce
počátečního čtení, Maxík- grafomotorika a spolupráce s rodiči,
Environmentální výchova, Angličtina hrou, hry dle přání dětí.
„NEJVĚTŠÍM ŠTĚSTÍM ŽIVOTA, JSOU ZDRAVÉ DĚTI,
LÁSKA A JEJICH JISTOTA.“

Spojte se s námi
MATEŘSKÁ ŠKOLA „ KUKAČKA“
Bc. KATEŘINA SEIDLOVÁ
Ředitelka
ík
©K a ka l

ADRESA: U Zámeckého parku 241/11
Praha 4- Kunratice
Telefon: 739150913 / 725 070 104
Email: kukacka.ms@seznam.cz

K Verneráku 70/1, 148 00 Praha 4

advokátní kancelář JUDr. Julie Pítrová,
se sídlem v Kunraticích

Díky důvěře a přízni našich klientů, máme možnost rozšířit služby kliniky o další lékařské obory a specializace.

Náš tým nabízí
komplexní právní služby
při řešení problémů v oblasti civilního,
trestního i správního práva.

NOVĚ

DERMATOVENEROLOGIE
- DIGITÁLNÍ DERMATOSKOPIE
- ONKOLOGICKÁ PREVENCE

ESTETICKÁ DERMATOLOGIE

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
18

AmbiCare Clinic, K Hrnčířům 25, 149 00 Praha 4
www.ambicare.eu
Tel.: 607 037 172, 244 402 683
Máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
Kunratický zpravodaj 2/2017

- ESTETICKÉ VÝPLNĚ
- LASEROVÉ OŠETŘENÍ
- PLAZMA LIFTING
- MEZOTERAPIE
- CHEMICKÝ PEELING
- VÝPAD VLASŮ
- ODSTRANĚNÍ NADMĚRNÉHO POCENÍ

STOMATOLOGIE
- IMPLANTOLOGIE
- MIKROSKOPICKÁ ENDODONCIE
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KALENDÁRIUM
Kultura
11. 5. čtvrtek / 19:30 hod. /
rest. U krále Václav IV.

Koncert Jakuba Smolíka
Vstupné 320 Kč.

14. 5. neděle / 15 hod. / sokolovna

Koncert ke Dni matek

Big band Pražského salónního
orchestru. Téma: George Gershwin.
16. 5. úterý / 18:45 hod. / Kostelní nám.

Požehnání sochy
sv. Jana Nepomuckého

Restaurovanou sochu požehná pražský
emeritní biskup Mons. Karel Herbst.
20. 5. sobota / 10 – 18 hod. / zámecký park

Divadlo v parku

9. ročník rodinného divadelního
a hudebního festivalu.
26. 5. pátek / 19:30 hod. /
rest. U krále Václav IV.

Květen, červen, červenec 2017
23. 6. pátek / 20 hod. /
rest. U krále Václav IV.

Koncert Petera Nagyho a Indigo
Vstupné 450 Kč.

27. 6. úterý / 17 hod. / ZŠ Kunratice

Zahradní slavnost ZŠ Kunratice

Tradiční největší a nejnavštěvovanější
„sláva“ ZŠ, na které spolupracuje celá
škola.
23. 7. neděle / Šeberák

Festival do modra

8. 6. čtvrtek / 19:30 hod. /
rest. U krále Václav IV.

Koncert skupiny Krucipüsk
Vstupné 320 Kč.

9. 6. pátek / 18 - 24 hod. / kostel sv. Jakuba

Noc kostelů

Kostel přístupný široké veřejnosti s nabídkou kulturního programu a komentovaných prohlídek.
13. 6. úterý / 18:30 hod. / ZUŠ J. Růžičky

Koncert kytarového oddělení
ZUŠ Jana Růžičky
22. 6. čtvrtek / 20 hod. /
rest. U krále Václav IV.

Koncert skupiny Slza
Vstupné 350 Kč.

17. 7. – 21. 7. / 8  -  17 hod. / ZŠ Kunratice

Kunratické táborničení

Příměstský tábor plný her, tvořivých dílen
a sportu v areálu ZŠ Kunratice s veškerým
vybavením. Více: www.dumum.cz
17. 7. – 21. 7. / 8  -  17 hod. / ZŠ Kunratice

24. 7. – 28. 7. / ZŠ Kunratice

30. 4. neděle / 16 hod. / SK Slovan

Příměstský tábor pro děti r. 2003 – 2009.

Fotbalové pálení čarodějnic

Fotbalové a zábavné hry s pálením čarodějnic.

18. 5. čtvrtek / 18  -  21 hod. /
RC U Motýlků

Absolventský koncert žáků
ZUŠ Jana Růžičky

Pojďte s námi zažít pirátská dobrodružství
a poznat nové kamarády.

Volný čas

3. 6. sobota / 21 hod. / kostel sv. Jakuba
5. 6. pondělí / 18:30 hod. / ZUŠ J. Růžičky

Pirátský tábor

Basketbalový kemp

30. 4. neděle / 17 – 22 hod. / Šeberák

Svatodušní vigilie – mše svatá

10. 7. – 14. 7. / 9  -  17 hod. / RC U Motýlků

Festival plný bluegrassové hudby.

Koncert revivalové kapely AC/DC
– Spejbl Helprs
Vstupné 200 Kč.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Šeberacké pálení čarodějnic

Přednáška Specifika výchovy dcer 0 – 8 let

Příměstský tábor plný sportu a letních her
ve sportovním areálu s veškerým vybavením v ZŠ Kunratice. Více: www.dumum.cz

Florbalový příměstský tábor

7. 8. – 11. 8. / 8  -  17 hod. / RC U motýlků

Sportovní letní příměstský tábor

Pojedeme na vodu, na lezeckou stěnu, na
kolo, do bazénu, do sport. centra u Slap...

Sport
8. 5. pondělí / 17 hod. / SK Slovan

SK Slovan Kunratice – Č. Uhřiněves
Mistrovské domácí utkání týmu A.

Proč jsou holčičky poslušnější? Proč dříve
a víc mluví? Proč potřebují kamarádky?
A mnoho dalšího. Registrace přes web.

21. 5. neděle / 17 hod. / SK Slovan

1. 6. čtvrtek / 17 hod. / SK Slovan

30. 5. úterý / 14:30 - 17 hod. /
SH ZŠ Kunratice

Fotbalový dětský den

Odpoledne plné her a soutěží.
3. 6. sobota / 9 – 17 hod. / RC U Motýlků

Focení rodin

V případě hezkého počasí fotíme v parku.
Zaručujeme perfektní fotky celé rodiny.
3. 6. sobota / rest. U krále Václav IV.

Dětský den se skvělou partou
Kašpárek v rohlíku

10. 6. sobota / 15 hod. / Zámecký park

Kunratický den dětí

Již 35. ročník s bohatým programem
a občerstvením.

SK Slovan Kunratice – S. Kyje Praha
Mistrovské domácí utkání týmu A.

Staň se Starťákem!

Nábor malých florbalistů r. 2003 – 2010.
3. 6. sobota / 9 – 13 hod. /
SH ZŠ Kunratice

Strawberry cup

Florbalový turnaj přípravek.
4. 6. neděle / Šeberák

Šeberácký triatlon
4. 6. neděle / 17 hod. / SK Slovan

SK Slovan Kunratice – U. Strašnice
Mistrovské domácí utkání týmu A.
17. 6. sobota / 17 hod. / SK Slovan

SK Slovan Kunratice – SK Hostivař
Mistrovské domácí utkání týmu A.

Užitečné info
Velkoobjemové (VOK) kontejnery

Svoz nebezpečného odpadu

25. 5. čtvrtek
24. 5.   16 – 20 hod.  Ještědská (u pošty), Flora (u kotelny)
21. 6.   16 – 20 hod.  Ještědská (u pošty), Zelené údolí (ul. Za Valem) 15:00 – 15:20  ulice Za Valem č. 1375 (u kontejneru na textil)
15:30 – 15:50  křižovatka ul. K Zeleným domkům - Suppého
Velkoobjemové (VOK) kontejnery
16:00 – 16:20  ulice K Betáni (za parkem)
16:30 – 16:50  nám. Prezidenta Masaryka (u restaurace U Zavadilů)
14. 5.   13 – 16 hod.   křižovatka ul. Úhlavská x Sobolákova
17:00 – 17:20  křižovatka ulic K Václavce a Jana Růžičky (u kontejneru na textil)
14. 5.   13 – 16 hod.   pochozí plocha před ZŠ ul. Krameriova
17:30 – 17:50  ulice K Šeberáku (točna autobusu)
14. 5.   13 – 16 hod.   křižovatka ul. Do Dubin x Pod Javory
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