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Magistrát vyzval Národní muzeum, aby
zahájilo potřebné administrativní kroky
k převzetí zámku do majetku Prahy.

6 Téma

Rybník Šeberák
- svědek velkých změn
Hlavní město Praha nás seznamuje
s budoucími plány týkajících se nově
nabytých rybníků.

7 Rozhovor

s Janou Plamínkovou,
pražskou zastupitelkou a radní, která se
nejvíce zasloužila o odkup největších
kunratických rybníků.

8 Bezpečnost
a životní prostředí

Policisté navštívili mateřskou školu
V rámci programu prevence bezpečnosti
uskutečnili policisté zábavnou
a zážitkovou přednášku v naší MŠ.
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9 Kultura a volný čas

U Motýlků uspořádali akademii
Rodinné centrum U Motýlků uspořádalo
v kunratické sokolovně svou v historii
první akademii.

10 Školství
Běh Run and help v základní škole
Charitativním během Run and help
děti ze ZŠ Kunratice pomáhaly
postižené Božence.

11 Sport a spolky

V Kunraticích se hrál světový fotbal
V týdnu od 22. do 28. května probíhalo
na 18 hřištích v Praze a okolí ISF
mistrovství světa ve fotbale středních
škol. Dvanáct zápasů tohoto mistrovství
se odehrálo i na našem hřišti.

12 Historie

Seriál z historie kunratických
hospod a hostinců
Povídáním o výletní restauraci Ve mlýně
zahajujeme seriál z historie hospod
a hostinců v Kunraticích.

Do diáře…
23. 7.
Festival DoModra na Šeberáku
11. ročník festivalu bluegrassové
hudby, na kterém se představí
ty nejlepší kapely tohoto žánru.

16. 9.
Cyklozvonění
Zábavná jízda na kole pro celé
rodiny s průvodcem. Sraz v 9:30
hodin na parkovišti u rybníka
Šeberák.

Časopis Ledňáček na točenici je
časopisem, který vydávají dle tiráže
vesměs lidé, kteří kandidovali ve
volbách v roce 2014 do Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice
za Hnutí ANO. Podle toho je možné
i pochopit negativitu jejich článků
namířených proti stávajícímu vedení
kunratické radnice.
Přeji Vám, abyste načerpali sílu
a dobrou náladu v průběhu letních
dovolených. Mně osobně pozitivně
naladily jarní společenské, kulturní
a sportovní akce, které se tento rok
v Kunraticích velice vydařily. O nich
jsou v tomto čísle KZ samostatné
články.

16. 9.
Babí léto v pohybu
Sedmý ročník tradiční pohodové
akce pro rodiny s dětmi.
Od 10 – 16 hodin v zámeckém
parku.

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

Jak jsme již v minulosti informovali, schválilo kunratické zastupitelstvo pro letošní
rok plán rekonstrukce patnácti komunikací
technologií tzv. homogenizací povrchů. To
znamená sejmutí horní vrstvy poškozeného
asfaltu o výši cca 10 cm, výměnu obrubníků,
úpravu vjezdů na pozemky a položení nové
vrstvy asfaltu opět ve výši cca 10 cm. Takto
to fungovalo např. 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.
Oprava těchto ulic bude mnohem rozsáhlejší. Proto jsme museli zadat podrobnější

dokumentaci a požádat o stavební povolení.
Tím se i provádění oprav posune z jarních
do podzimních měsíců. Oprava komunikací
v ulici Ke Hrádku se musí přesunout do příštího roku, protože jsme zjistili, že část této
ulice leží na soukromých pozemcích a stavební úřad si vyžádal geometrické oddělení
těchto pozemků, a zadal nám další úkoly.
Začít bychom měli Děbolínskou ulicí, která si vyžádá opravdu jenom výměnu asfaltu.
V případě, že nám nikdo nenapadne výběrové řízení na zhotovitele stavby, vypadá
jako reálný termín zahájení stavby polovina
měsíce srpna.
Lenka Alinčová (lal)

Byla oprava melioračního kanálu
v ulici K Libuši zbytečná?
Rozhodně nebyla. Otázku uvedenou v záhlaví jsem obdržela od kunratického zastupitele Mydlarčíka na jednání květnového
zastupitelstva. Hlavní funkcí melioračního,
tedy přesněji řečeno odvodňovacího kanálu
podél ulice K Libuši od kruhového objezdu na
Vídeňské ulici po rybníček Ohrada, je odvádění dešťových vod z přilehlých komunikací do
nádrže. A když tři týdny neprší, žádná voda
nepřiteče a rybníček vysychá.
Přívod se opravoval proto, že starý kanál
se rozpadl a dešťové vody jím neodtékaly. Vytvářely se tak drobné kaverny - jakési
podzemní kapsy v okolí hlavní ulice. Ta největší vznikala pod zastávkou autobusu MHD
a hrozilo, že se propadne vozovka pod tíhou
autobusu. Přítok dešťových vod z přilehlých
ulic do rybníčku je vlastně taková třešnička
na dortu, protože rybníček nemá přirozený
zdroj vody, tedy pramen. Ale když zaprší,
tak se voda do rybníčku přímo valí. Důkazem je fotografie z 30. května, kdy přišel vydatný déšť, který rybníček zaplnil po okraj
ochranné fólie. V každém případě víme, že

nám rybníček ještě nadělá starosti, protože
poměrně hluboko v jeho odtokové šachtě
dochází k úniku vody. Také břehy rybníčku,
ze kterých po izolační fólii sjel kamínkový
posyp, nevypadají pěkně. Protože současný
stav rybníčku vyžaduje nápravná opatření,
oslovili jsme odbornou firmu, která pracuje
i pro další pražské organizace jako jsou Lesy
Praha a Pražská vodohospodářská společnost, aby tato opatření odborně navrhla.
Chceme, aby rybníček Ohrada byl opět okrasou Kunratic.
lal

Motorové surfy na rybníku Šeberák

Lenka Alinčová

ÚMČ Praha-Kunratice

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

celé toto volební období se snažíme,
aby byl Kunratický zpravodaj apolitický a naše vedení kunratické radnice zvolené za Hnutí Praha-Kunratice
a po následných změnách politického rozložení sil v koalici s TOP 09,
se prezentovalo pouze prací pro
městkou část. Ale stále častěji se na
nás obracejí zmatení občané Kunratic s otázkou, proč radnice vydává
dva časopisy, Kunratický zpravodaj
a Ledňáček na točenici. Vysvětlení
je jednoduché. Kunratická radnice
vydává pouze jeden časopis a to
dvouměsíčník Kunratický zpravodaj.

Plošné opravy komunikací

8-12, 13-17:30
8-12, 13-14:30
8-12 podatelna
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Ještě nestačil zaschnout inkoust na kupní
smlouvě k rybníku Šeberák a hned jsme museli řešit další problém vzniklý dědictvím po
společnosti Ogopogo.
Na rybníku se objevily bóje určující plavební trasu pro motorové surfy. Další den
následovaly spanilé sportovní jízdy na těchto motorových prknech. Po upozornění obyvatel v blízkosti rybníka, byla na místo vyslána hlídka městské policie. Ta zjistila, že
společnost Ogopogo ještě vloni, kdy vlastnila Šeberák, rybník pronajala právě k těmto
účelům.
Oslovili jsme vedoucího oddělení ochrany krajiny a přírody pražského magistrátu
a společně s právníkem magistrátu hledali
způsob, jak této nechtěné aktivitě zabránit.

Řešení jsme našli v zákoně o ochraně životního prostředí, který hájí zvláště chráněné
živočichy. Dohodli jsme se na vydání předběžného opatření, které tyto jízdy zakáže.
Zároveň se musí připravit návrh výpovědi
ze smlouvy.
Po poradě s Českou inspekcí životního
prostředí jsme kontaktovali ředitele pražské
pobočky Státní plavební správy, který poskytl ověřenou informaci, jaký paragraf vodního zákona je v tomto případě porušován
i to, že je možné porušení tohoto zákona na
místě pokutovat. Součinnost mezi kunratickou radnicí a pražským magistrátem, jako
novým vlastníkem vodní plochy, tak rychle
a efektně zafungovala.
Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy)
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Z radnice a zastupitelstva

Aktuálně

Víceúčelová hřiště ožívají
Téměř každý den chodím kolem vloni obnoveného hřiště
u Vožické ulice. A mám z něj
radost, protože to nebyla
zbytečná investice. Hřiště je
velmi intenzivně využívané
nejenom basketbalisty, ale
velmi často tam natahují sítě
tenisté, nohejbalisté a další
sportovci.
Proto nás na radnici potěšilo, když se do diskuze o
možných úpravách hřišť velmi intenzivně zapojil jeden z
tatínků v Zeleném údolí, pan
Jaroslav Kokeš. Navrhl úpravy malého fotbalového hřiště, dal dohromady rozumné návrhy a osobně pomohl s jejich uskutečněním.
Výsledkem je nové oplocení, sítě v brankách,
častější sekání trávníku a úprava povrchů
brankovišť. A samozřejmě najednou velmi
využívané hřiště.
Poslední takové hřiště se nachází v bytovém komplexu Flora. Je dobře, že taková hřiště jsou rovnoměrně umístěna ve všech třech

částech Kunratic. Je zde oplocená víceúčelová hrací plocha, dětské hřiště s lanovým prvkem a protahovací stroje. Naše radnice je má
v nájmu od společnosti K-Stavby na dobu 20
let. Nyní probíhají jednání o převzetí hřišť do
majetku města Prahy a do správy kunratické
radnice s tím, že by náš úřad převzal stejným
způsobem i chodník v Urešově ulici a komunikaci Královny Žofie.
lal

Oprava
chodníčků
v areálu školky
Děti z mateřské školy odjedou začátkem července na prázdniny a radnice se bude moci
pustit do práce. V rozpočtu městské části
jsme vyčlenili finance na kompletní opravy
chodníčků v areálu mateřské školy. Na jaře
tohoto roku jsme nechali vypracovat projektovou dokumentaci pro opravy těchto
chodníčků a připravili jsme výběrové řízení
na zhotovitele.
Byly osloveny firmy s kvalitními referencemi, které již v Kunraticích ukázaly, že umí
dobře budovat komunikace a je na ně spolehnutí. Výzva k podání nabídek byla také vyvěšena na webových stránkách městské části.
Nabídky byly vyhodnoceny a komise dopravy vybrala k realizaci firmu Street. Začátek prací je naplánován na 10. července,
chodníčky s obrubníky budou zapuštěny
v rovině terénu, aby byly co možná nejbezpečnější pro naše nejmenší.
ivhy

Odhalení restaurované sochy sv. Jana Nepomuckého
Když jsem poprvé na Kostelním náměstí
uviděla restaurovanou sochu sv. Jana Nepomuckého, vzpomněla jsem si na okamžik
starý 15 let, kdy za mnou přišel náš tehdejší
kolega, zástupce starostky Václav Chalupa
a řekl mi: „Ty pracuješ pro Národní památkový ústav. Vedle restaurace Zelené domky
je vzácná poničená socha Jana Nepomuckého a nemůžu najít nikoho, kdo by se k ní hlásil a opravil ji. Zkus něco udělat, než se zcela
rozpadne.“ Socha mi učarovala, ale to „něco
udělání“ bylo opravdu dlouhé.
Na slavnostním žehnání byla vřelá atmosféra. Lidem se očividně socha líbí. Ale všude se najdou nespokojenci a bylo mi sděleno,
že jsme sochu znectili, protože je umístěna
zády ke kostelu. Hlavním důvodem jejího

umístění je to, že socha je
obrácena směrem ke slunci a k budoucímu parčíku
s lavičkami a to tak, aby jí
bylo vidět do prosluněné
tváře.
Za jejími zády je do budoucna plánovaná výsadba pěti větších stromů, do
kterých by se socha dívala.
Zeptala jsem se žehnajícího pražského emeritního
biskupa Mons. Karla Herbsta na jeho názor na umístění sochy a ten
mě potěšil slovy: „Ale sv. Jan Nepomucký se
nemá dívat do zdí kostela, ale naopak mezi
lidi!“

Takže i nám pan biskup, který restaurátora
profesora Hendrycha velmi chválil, umístění sochy odsouhlasil.
lal

19. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 25. 5. 2017
Schvaluje
• účetní závěrku vč. výsledku hospodaření
Městské části Praha Kunratice sestavenou k 31.12.2016
• účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 sestavenou k 31.12.2016
• rozdělení hospodářského výsledku MŠ
za rok 2016
• účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 sestavenou k 31.12.2016
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Co se děje aktuálně
s Kunratickým zámkem?
Jde to pomalu a ztuha. A ještě to bude dost
dlouho trvat. Zdá se, že náš záměr na budoucí využití zámku se Magistrátu hl. m.
Prahy líbil, a tak vyzval Národní muzeum,
aby zahájilo potřebné administrativní kroky k převzetí zámku do majetku Prahy. Nyní
právní oddělení Národního muzea připravuje smlouvu o převodu majetku. Tu musí
schválit pražské zastupitelstvo. Pak bude
smlouvu podepisovat generální ředitel Národního muzea, musí ji schválit Ministerstvo
kultury ČR, proběhne zápis do katastru a nakonec bude zapsána do registru smluv. Teprve pak nabyde právní moci celý proces. Při
výkonnosti státní správy budeme rádi, když
se vše stihne do příštích komunálních voleb.
Prodlužovat proces převodu je nebezpečné,
protože Národní muzeum v letošním roce
vypnulo v zámku topení, nevětrá se tam,
a tak vysoká vlhkost, především sklepů a přízemí, budovu stále poškozuje.
lal

Počet projíždějících kamionů
ve Vídeňské ulici stále neklesá
Stále nás v Kunraticích trápí kamiony, které projíždějí
po Vídeňské Kunraticemi. Vypadá to, že se počet
projíždějících
kamiónů
zvyšuje. Abychom získali přehled a aby kontroly
projíždějících nákladních
aut byly častější a pravidelnější, potřebovali jsme
najít další odstavné místo,
kde by bylo možné vozy
zastavovat. Ve spolupráci
s kunratickými strážníky jsme vhodné odstavné
místo našli. Nachází se vedle přechodu pro
chodce naproti restauraci Na Betáni. Projektová dokumentace byla zpracována a v této
chvíli čekáme na schválení odstavného mís-

ta příslušným odborem Magistrátu hl. m. Prahy. Ihned
po schválení začneme s přípravou. Upraví se dopravní
značení a osadí se betonová
svodidla, která oddělí chodník od místa pro kontroly.
Jakmile dojde ke schválení dopravního značení příslušným orgánem, začnou
strážníci u projíždějících kamiónů kontrolovat povolení
k vjezdu. Kontroly budou
pravidelné, pečlivě povedeme statistiku a na poradách
s městskou policií ji budeme vyhodnocovat.
S dalším místem můžeme počet kontrol zvýšit.
ivhy

Opravy autobusových zastávek

• rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za
rok 2016
• změnu rozpočtu č. 6., zvýšení o investiční dotaci MŠMT 9 276,20 tis. Kč na ZŠ
Kunratice-rozšíření kapacity-Přístavba
a nástavba učeben
• úpravu rozpočtu č. 6., posílení paragrafu
3745 o 50,0 tis. na opravy hřiště Zelené
údolí a ostatní drobné opravy
• úpravu rozpočtu č. 7., posílení paragrafu
3745 o 1 800,00 tis. Kč na Dokončení revitalizace Zelené cesty
Více na www.praha-kunratice.cz

Současný pohled na výmoly na kunratických
zastávkách autobusů není zrovna povzbudivý. Podle sdělení oblastního ředitele Technické správy komunikací hl. m. Prahy Rezka,
který má silnice pro veřejnou hromadnou
dopravu ve správě, je jejich důkladná oprava naplánovaná na letošní rok. Protože jsme
okrajová městská část, kde jezdí poměrně
málo autobusů, musíme počkat, až se opraví frekventovanější zastávky v centru Prahy.
Plánovaný termín oprav asfaltového povrchu na kunratických zastávkách je tak prav-
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děpodobný během letních prázdnin. Ale při
dnešním dění na pražském magistrátu mohu
opravdu napsat jenom pravděpodobný termín.
Víme také, že se má opravovat Vídeňská
ulice od Mikrobiologického ústavu po Obrataňskou ulici (proti ochrannému valu). Ale
poslední informace o opravě jsme od TSK
obdrželi v lednu. Takže nezbývá, než řádná
dávka trpělivosti a opatrnost při překračování děr na zastávkách autobusů MHD.
lal

Stavba v ulici
U Rakovky
Při každých větších opravách a investicích
upozorňujeme firmy, které spravují infrastrukturu v dotčených pozemcích, že budeme provádět opravy a vyzýváme je, aby
si nutné vlastní investice udělali ještě před
námi, protože pak nebudou moci několik let
narušit naše nové povrchy. V roce 2014 jsme
vybudovali nový mlatový chodník v ulici
U Rakovky a co se nestalo? Hned rok následující přišli zástupci spol. PRE DISTRIBUCE,
že do tohoto chodníku potřebují umístit
kabelové vedení vysokého napětí. Na jejich
omluvu je nutno říci, že původně měli kabel
vést přes areál bývalých Vodních staveb, ale
nedošlo tam k dohodě. Jsme si vědomi, že
taková akce zatíží obyvatele v ulici U Rakovky a tak jsme se snažili jim zjednat jakousi
přidanou hodnotu. To se podařilo tím, že
společnost mimo výstavby nového chodníku vybuduje ze zámkové dlažby i všechny
vjezdy do domů na straně chodníku a poblíž
Vídeňské ulice i potřebné odvodnění. Stavba
je plánována na tři etapy v období červenzáří. Podrobnosti o akci budou vyvěšeny na
webových stránkách radnice a stavbou přímo dotčení obyvatelé budou informováni
písemně do svých poštovních stránek.
ivhy

Krátce
Biokompostery
Tento týden jsme se dozvěděli pro
nás nepříjemnou zprávu. Neuspěli
jsme s žádostí o dotaci na biokompostery. Vzhledem k tomu, že ze
strany veřejnosti byl o tyto kontejnery velký zájem, budeme v červenci, na kdy je vypsán další termín,
podávat novou žádost o dotaci.
I nadále budeme počítat se všemi
žadateli, kteří o něj projevili zájem.
V případě úspěchu je reálnou dobou
pro jejich získání jaro příštího roku.

Novinky z radnice
Máte zájem o aktuální informace z radnice, chcete vědět, co se
v Kunraticích děje, bude dít anebo
proběhlo, včetně kalendáře akcí,
fotografií a důležitých výzev?
Stačí zaregistrovat Váš e-mail na
adrese www.praha-kunratice.cz ve
spodní části v sekci ODBĚR NOVINEK. Po zaregistrování Vám bude
každé pondělí dopoledne odeslán
jeden e-mail, který Vás o aktuálním
dění v Kunraticích bude informovat.
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Téma

Rozhovor

Rybník Šeberák
- svědek velkých změn

Jana Plamínková

Zasloužila se o odkup rybníků

Kunratické rybníky mají bohatou tradici. První zmínky o vodních dílech v okolí obce Kunratice u Prahy
pocházejí z doby Václava IV. Tehdejší úloha byla ryze obranná. Byly součástí ochrany nově vybudovaného Nového hradu.
Ještě v roce 1816 se v katastru obce Kunratice nacházelo 20 rybníků. Dnes máme
rybníků pouze pět – Šeberovský, Olšanský,
Hornomlýnský (Vernerák), Dolnomlýnský
a Ohrada. Dolnomlýnský rybník, řečený
Mlejňák je starý přibližně 600 let.
Nejznámějším a největším kunratickým rybníkem je rybník Šeberovský neboli Šeberák.

Šeberák v datech
Šeberák má rozlohu 7,5 hektarů. Vytéká
z něj Kunratický potok. Využíván je především k rekreaci, oddechu a sportovním aktivitám. V létě ke koupání, v zimě jako plocha
pro bruslení. Nezanedbatelná není ani jeho
úloha vodohospodářská, slouží k retenci –
zadržování vody při velkých deštích. Dále
je rezervoárem vody pro zavlažování přilehlých růžových a jahodových polí a může
být využit i jako přírodní nádrž pro hasební účely. Slouží i k chovu ryb a jako součást
přirozeného biotopu je hnízdištěm ptáků.
Počínaje hrází rybníka je ve správě hlavního města Prahy a z hlediska manipulace
s vodou v kaskádě rybníků hraje důležitou
roli jak pro regulaci nízkých průtoků, tak při
povodních.

Proč je o rybníky
takový zájem?
Rekreační využití rybníku je ale v příkrém
rozporu s jeho hospodářskou rolí, tedy s chovem ryb. Základní otázka tedy zní: ryby nebo
koupání? Když v roce 2007 vlastník vodní
plochy Rybářství Líšno uvedlo, že je chov ryb
velmi ztrátový a nabídlo rybník k prodeji,
usilovala kunratická radnice o jeho odkup.
Jelikož byla cena nad možnosti rozpočtu naší
MČ, vznesla požadavek, aby rybník koupilo
hlavní město Praha. Tenkrát se ale nenašla
dostatečná vůle tomuto požadavku vyhovět,
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a tak z prodeje sešlo. Namísto města koupila
rybník společnost Ogopogo, která jako nový
vlastník, měla své zájmy. Akce, které musela radnice v Kunraticích následně řešit, byly
mnohokrát popisovány v předešlých vydáních Kunratického zpravodaje. Neustálými
zásahy do přirozeného přírodního prostředí
došlo na takové věci, jako bylo vypouštění
a opětovné napouštění vodní hladiny. Vlastník rybníka tomu říkal letnění a zimnění.
Za normálních okolností jsou to standardní
postupy. Ale o ty zde nešlo. Během zásahů
uhynulo množství ryb a jiných vodních živočichů. Situaci museli řešit ochranáři a ministerstvo životního prostředí. Vize majitele
o výstavbě domů na pilonech zapuštěných do
dna rybníka se rozplynula. Základní otázkou

byl fakt, jestli se nejednalo jen o spekulativní
nákup rybníku s cílem zatraktivnit lokalitu,
aby se výsledná cena přeprodeje mohla navýšit. Částečně se tato teorie ukázala pravdivou, když nakonec Šeberák a Olšaňák koupil
magistrát za víc jak 50 milionů korun. Tuto
cenu zaplatil hlavně za to, aby se zde ve veřejném zájmu mohla naplnit snaha o nápravu nevhodného využívání rybníka. Prioritou
je využívání Šeberáku jako přírodního koupaliště a zajištění kvalitní a čisté vody po co
nejdelší část roku. To sebou nese i vyloučení
intenzivního chovu ryb a ponechání ho jen
ke sportovnímu rybolovu.

Co čeká rybníky
pod novým majitelem?
Dá se čekat, že nový majitel a správce Hlavní město Praha se bude o rybníky dobře starat. Vyplývá to už z podstaty toho, že v jeho
struktuře funguje Odbor ochrany prostředí se
zaměřením na zeleň a vodní toky. Tento odbor zadal projektovou dokumentaci na opravu rybníka Šeberák. To ale obnáší do oprav
začlenit i dva další rybníky – Olšanský a Nový
rybník pod Šeberovem. To jsou vodní plochy,
které se nacházejí nad Šeberákem. Na těchto
dvou zmiňovaných rybnících už probíhají práce na geodetickém zaměření množství uložených sedimentů, tedy bahna, na dně. S projektovou dokumentací samotné opravy rybníka
se začala řešit i problematika nevyhovujícího
a málo kapacitního zaklenutí odtokového žlabu v zahradách pod hrází rybníka. Toto místo se ukázalo jako problematické při povodni
v červnu roku 2013. V dalších letech se počítá
nejprve s odbahněním výše uvedených ploch
nad rybníkem Šeberák, a až následně bude
odbahněn vlastní Šeberák. Znamená to odtěžit veškerý zaměřený sediment ze dna.
Teprve poté se budou upravovat další věci
jako vodohospodářské objekty a břehy vodních ploch. Je to hlavně výpusť rybníka. Ta
bude postavena nikoli z betonu, jako je to
v současnosti, ale z lomového kamene. Postaví
se nové schodiště do nádrže u spodní výpusti, i to bude z lomového kamene. U vtoku do
spodní části výpusti bude vybudováno loviště
s kádištěm. A změny se dočká i bezpečnostní
přeliv. Celý bude vyzděný z lomového kamene. Tzv. spadiště bude navrženo z kamenné
dlažby vsazené do betonu. V neposlední řadě
bude pokácena vrba u bezpečnostního přelivu. Celá hráz dozná změny estetické i funkční. Vykácí se nevhodná vegetace a změní se
sklon svahu a ten se následně zhutní jílovým
materiálem a opevní kamennou dlažbou.
red

Od roku 2014 je zastupitelkou a radní pražského magistrátu. Na starosti má životní prostředí,
technickou vybavenost a infrastrukturu. Do politiky vstoupila v roce 1998, později byla předsedkyní
pražské organizace STAN, kterou založila. Momentálně také vede radnici v Praze - Slivenci.
Co Vás motivovalo se tak vehementně brát
o nákup zmíněných rybníků do majetku
města od společnosti OGOPOGO?
Od roku 2014 jsem řešila opakované stížnosti ze strany Prahy 4 a Kunratic na zacházení
s rybníkem Šeberák. Jednou probíhalo „letnění“, pak zase „zimění“, rybník byl každou
chvíli bez vody a tato situace se mi pochopitelně nelíbila. Kromě obyvatel v okolí tím
trpěli i živočichové, kteří lokalitu obývají.
Navíc majitelé rybníka měli představu, že by
tam postavili na vodě domy, a to mi připadalo už úplně prapodivné.
Proto jsem se od počátku snažila rybníky
vykoupit.
Byla deklarovaná výstavba „plovoucích“
domů jen snahou Ogopogo a.s. zvednout
cenu?
To opravdu nevím, mohli to myslet i vážně,
lidé i firmy mají někdy opravdu zvláštní
nápady.
Jak obtížná jednání tomuto „vítězství“
předcházela?
Jednání byla složitá, majitelé chtěli opravdu
hodně peněz. Nakonec slevili, a navíc se
kromě Šeberáku podařilo koupit i rybník
Olšaňák. Nicméně s cenou přes 50 milionů
korun to byly určitě nejdražší rybníky, které
kdy Praha koupila.
To je opravdu hodně peněz. Podstatně
více, než byla cena v letech 2004 - 2009,
kdy byly na prodej. Proč je tehdy město
nekoupilo?
Podle mých informací za tím bylo jen to, že
tisk předkládal „zelený“ radní Petr Štěpánek,
který byl v té době u primátora Béma v nemilosti. Tenkrát byl Šeberák (bez Olšaňáku)
na prodej – pokud vím – asi za 16 milionů.
Potvrzuje to mou letitou zkušenost, že nakupovat je třeba vždy, když je něco na prodej.
Za pár let je to určitě dražší.
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S jakým záměrem Praha do nákupu šla?
Chtěli jsme rybníky koupit, protože si
myslím, že město by mělo vlastnit nejen
ulice, náměstí či parky, ale také lesy, louky,
potoky, rybníky, skály a další plochy, kterým
se říká příroda. Jsou-li tyto prostory ve veřejném majetku, tak je jistota, že mohou zůstat
přírodou i pro budoucí generace.
Kunratická radnice roky o nákup rybníků
do majetku města usilovala. Budou nějaká
omezení pro nakládání s nabytým majetkem pro Kunratice, na jejichž katastru
vodní plochy leží?
Město připravuje plán na revitalizaci Šeberáku. Chceme, aby se v něm lidé mohli bez
obav ze sinic koupat, aby sloužil k rekreaci.
Chceme také zlepšit jeho okolí a jeho ekologické funkce. Olšaňák bude víc přírodní.
Myslím, že je to náš společný cíl.

Dlouholeté zkušenosti
starostky mi při práci
radní pomáhají
Pomohly Vám zkušenosti starostky při
odkupu rybníků v Kunraticích?
Zkušenosti dlouholeté starostky mi samozřejmě při práci radní ohromně pomáhají.
Znám procesy, postupy, zákony. Vím, co
trápí občany, mám zkušenosti s developery
i se stavebními firmami. Myslím, že na magistrátu se pozná, kdo má za sebou komunální zkušenost a kdo nikoli.
Slivenec jistě trápí podobné problémy,
jako Kunratice. Tranzitní doprava, hluk
z dopravy, zájem developerů, opravy ulic,
péče o majetek MČ. Řešíte je sami, nebo
se spojujete s jinými městskými částmi?
Ano, všechny tyto problémy nás taky trápí.

Něco řešíme sami, ale na mnoho věcí se nám
osvědčilo sdílení zkušeností ve Svazu městských částí hlavního města Prahy. Svaz už
nyní sdružuje 34 městských částí a jeho síla
je samozřejmě větší než síla každé jednotlivé městské části.
Vaším ekologickým zaměřením jste
známa. Čím Vás to posiluje a současně
omezuje při řešení problémů?
Mám výhodu, že tomu, co dělám, docela
dobře rozumím. Před tím, než jsem se stala
starostkou, jsem se totiž dlouhodobě věnovala životnímu prostředí, a jako starostka
vím, i o čem je technická vybavenost. Dobře
si pamatuju, jak to bylo hrozné, když Slivenec neměl kanalizaci. Proto se snažím všem
městským částem tyto vymoženosti dopřát.
Jde to ale mnohem pomaleji, než bych si
přála, protože složité získávání stavebního
povolení v kombinaci s nedokonalým zákonem o veřejných zakázkách, na které si tolik
stěžují developeři, se bohužel týká
i města. My to máme ještě okořeněné vnitřní
byrokracií na magistrátu.
Máte nějakou osobní vazbu ke Kunraticím?
Je zde třeba místo nebo vzpomínka, které
Vám jsou něčím blízké?
V Kunraticích mám od mládí ráda Šeberák,
kam jsme se jezdívali koupat a kde bývala
i legendární nudapláž. A jahodové plantáže,
kam jsme jezdili na samosběr a kde jsme se
mohli jahod opravdu do sytosti nadlábnout.
Po zvolení starostkou byly pro mě Kunratice
inspirací v tom, jak pěkně mají vyřešeno
okolí zámečku – obchůdky, posezení… Jen
ten zámek by mohl být opravenější, ale vím,
že městské části nepatří. Doufám, že se nám
podaří s ním pomoci. A obdivovali jsme vaši
školu, která byla pro nás od samého začátku
výstavby velkým vzorem.
red
Celý rozhovor na: www.praha-kunratice.cz
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Bezpečnost a životní prostředí

Probíhá revitalizace zeleně
v okolí bývalého kravína
Vloni na podzim a letos na jaře se
podařilo odvézt obrovské množství navážek a nepořádku. Též
byla zrušena část rozbité panelové
cesty od kravína směrem k ulici
Pod Javory. Nyní se na ploše revitalizovaného území rozhrnuje
nová zemina, která se zatravní.
O projektu revitalizace území se
dozvěděli správci Kunratického
potoka - Lesy hl. m. Prahy, kteří
mají obavy z našeho záměru z hlediska bezpečnosti obyvatel. Podél
potoka se vyskytují velmi staré topoly, u kterých hrozí při nepřízni
počasí rozlomení. Mnozí mají v paměti zbytečnou smrt dvou mladých mužů ve Vestci,
kdy se na ně před několika lety zřítily staré
topoly. Proto správce lesů tyto topoly v druhé půli října vykácí a nahradí je bezpečnějšími dřevinami. Zatím se uvažuje o olších
a jilmech.

Ihned poté se opraví případné poškození
vyseté trávy, vysází se ovocný sad a osadí
mobiliář (lavičky, odpadkové koše, cvičební
prvek, ohniště). Město Praha doposud nedodalo slibované fitness prvky pro městské
části, a tak nedokážeme přesně určit konečný rozsah mobiliáře.
Karel Fíla

Optická psychologická brzda

Také se podivujete nad tímto názvem? Je
to ale přesné označení vodorovné dopravní
značky V 18, kterou jsme nechali nakreslit
u klíčových křižovatek v ulici K Verneráku.
Toto další dopravní opatření by mělo pomoci ke zklidnění provozu v této velmi vytížené ulici. V minulém roce byly instalovány
u každé křižovatky v této ulici dopravní

značky, které upozorňují na přednosti zprava, byly doplněny středové plné bílé čáry.
Další opatření, které chystáme je zvýraznění přechodu pro chodce k ulici Ke Hrádku
v simulaci 3D a umístění radaru, který bude
informovat řidiče, jakou rychlostí ulicí projíždějí. V letních měsících opět zvýrazníme
a opravíme stávající značení na silnici včetně přechodů pro chodce.
Silnice K Verneráku je velmi frekventovaná a dokud nebude vybudován okruh 511,
tedy úsek Pražského okruhu od Běchovic
k dálnici D1 u Modletic a silniční komunikace nazvaná „Vestecká spojka“, která bude
v budoucnosti spojovat oblast Jesenice
a Vestce s největším českým sídlištěm - Jižním Městem, budeme se snažit mírnit dopady narůstající dopravy podobným dopravním opatřením.
Ivhy

Spuštění portálu bezpecnost.praha.eu
O spuštění pražského bezpečnostního portálu se v krizovém řízení jedná delší dobu.
Tato chvíle je tady a začátkem června je doména https://bezpecnost.praha.eu na světě.
Na těchto stránkách se dozvíte všechny informace o dopravních opatřeních, aktuality,
poruchy a plánované akce i dopravní nehody. Najdete zde také vše z oblasti bezpečnosti, tzn. ochrana před povodněmi, požární
ochrana, prevence kriminality.
Můžete zde také najít informace o zásadách a plánování integrovaného záchranného systému včetně zajímavostí o kamerovém systému v Praze a systému varování
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a vyrozumění obyvatelstva. Praktické rady
si můžete vyhledat v sekci „Co dělat, když“.
Zjistíte zde, jak se zachovat v případě nečekaného rozsáhlého výpadku elektřiny
(blackoutu), ohrožení ptačí chřipkou, jak se
připravit a co vše potřebné si vzít s sebou
v případě potřeby evakuace a také, jak se
zařídit v případě vyhlášení smogové situace. V sekci Dokumenty se můžete seznámit
s platnou legislativou a také se seznamem
a kapacitou úkrytů na území Prahy. V případě nenadálých situací může být tento portál
vaším dobrým pomocníkem.
Ivhy

Kultura a volný čas

Policisté v naší
mateřské škole
O tom, že prevence bezpečnosti je důležitou
součástí výchovy, nemusím nikoho přesvědčovat. Abychom našim nejmenším ukázali,
jak se správně zachovat v různých situacích, domluvili jsme se s policisty na ukázce
a zážitkové přednášce v naší mateřské škole.
Děti se dozvěděly, jaký je rozdíl mezi strážníkem MP, dopravním a pořádkovým policistou, jak se zachovat, když se ztratí rodičům
v nákupním centru a na co si dát pozor, když
jsou samy doma. Policisté dětem pověděli, jak nejlépe odhadnout nebezpečí spojené s komunikací s cizími lidmi. Předškoláci
dobře popsali nebezpečné věci, které se vyskytují v jejich každodenním prostředí. Velký
zájem byl také o výstroj pořádkového policisty a oblečení vybraných učitelek do této
výstroje děti velmi pobavilo. Byli jsme mile
překvapeni, jak děti správně popsaly většinu
situací v silničním provozu. Naši předškoláci
si za odměnu z besedy odnesli omalovánky
s policejní tématikou, pexeso a své vlastní
otisky prstů na památku. Poděkování patří
všem, policistům, kteří se zasloužili o zábavný průběh besedy, ale i dětem a pedagogům.
ivhy

Městská policie
Chycení zloději jahod
Dne 8.6. ve 20 hodin projížděla autohlídka městské policie mezi jahodovými poli v Kunraticích. Na konci ulice
V Dubinách spatřila muže a ženu sbírající jahody. Vzhledem k tomu, že oficiální sběr jahod byl v tuto denní dobu už
ukončen, hlídka projevila zájem o jejich
počínání. Po několika dotazech sběrači
přiznali, že žádné povolení nemají
a jahody jednoduše kradou. Jejich počínání bylo oceněno dvěma blokovými
pokutami ve výši 1000 Kč. Již natrhané jahody byly vráceny majiteli panu
Jakoubkovi.

Kontakty na strážníky MP:
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

Požehnání sochy Sv. Jana

16. května slaví podle civilního kalendáře
svůj svátek Přemyslové. V křesťanském kalendáři je však tento den zasvěcen sv. Janu
Nepomuckému. A právě 16. května proběhlo v parku na Kostelním náměstí požehnání
zrestaurované sochy tohoto světce.
Samotnému aktu předcházela slavnostní mše svatá v místním kostele sv. Jakuba
Staršího, kterou celebroval pražský světící
biskup Mons. Karel Herbst. V homilii připomněl odkaz sv. Jana Nepomuckého zejména, že je třeba žít v pravdě. Povzbudil nás
všechny v tom, že žít v pravdě se vyplácí, že
pravda člověka osvobozuje a následně přináší své ovoce, i když to mnohdy vyžaduje
velkou trpělivost.
Ve světle dnešní doby je už pro mnoho lidí
velmi obtížné si představit život za minu-

lého režimu, který
naštěstí před více
než 27 lety skončil.
Otec biskup krátce
připomněl některé
své zážitky z doby
církevní nesvobody.
Velmi ocenil současnost, kdy církev
zcela svobodně vykonává
pastoraci
a je otevřena všem,
kteří projeví zájem.
Za zvlášť pozitivní
zkušenost považuje
dobrou
spolupráci
s představiteli místních samospráv, na
základě níž dochází
k zachování, obnově a udržování mnoha
církevních památek, které nám tu zanechali
naši předkové. Úcta k odkazu našich předků
je společná bez ohledu na to, zda je člověk
věřící či nikoliv, což je nadějí do budoucna
pro další generace.
Právě v tomto duchu a v přátelské atmosféře proběhlo slavnostní požehnání znovuobjevené a zrestaurované sochy sv. Jana
Nepomuckého v Kunraticích. Zde se projevila prakticky sounáležitost představitelů
městské části, církve a místních občanů. Bez
účinné spolupráce všech zainteresovaných
by to prostě nešlo. Slavnostní atmosféra se
pak přenesla do centra Nazaret, kde následovalo pohoštění a kde se vedly neformální
diskuze.
P. Vojtěch Smolka

U Motýlků uspořádali akademii
V polovině května rodinné
centrum U Motýlků uzavřelo slavnostně letošní sezonu.
V kunratické sokolovně uspořádalo svou, v historii první,
akademii. Uspořádali jsme ji
k příležitosti Dne matek. Během dvou hodin se ve velkém
sále vystřídaly děti, které se
účastnily našich kurzů a dětské skupiny. Bylo přítomno na
100 dětí. Jako první vystoupily
děti z dětské skupiny. Během
celého roku s nimi paní učitelky aktivně vytvářejí divadélka,
dramatická výchova je důležitým prvkem v práci s dětmi
v dětské skupině. Na Akademii
děti předvedly své divadélko pro všechny
zúčastněné. Pak už se střídaly děti z kurzů –
Street dance, Jóga, Angličtina pro 4 věkové
kategorie, Sportovní příprava pro předškoláky i Cvičení rodičů s dětmi. To všechno diváci zhlédli a náležitě ocenili. Při odchodu
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od nás každá maminka a babička obdržela
kytičku. Rodinné centrum U Motýlků každý
rok přivítá na 160 účastníků kurzů. Děkujeme všem za podporu a účast v našich kurzech a na akcích.
Iva Pirníková

Příchod věrozvěstů
Cyrila a Metoděje
Milí přátelé a sousedé,
dovolte mi dnes připomenout jeden významný státní i křesťanský svátek. 5. července oslavíme příchod věrozvěstů Cyrila
(Konstantina) a Metoděje na Velkou Moravu
v roce 863 z řecké Soluně. Města, které bylo
často obléháno a roku 904 vypleněno Araby. Na tuto misii je vyslal byzantský císař,
kterého kníže Rostislav požádal o učitele,
schopného založit zde církev nezávislou na
franských biskupech. Díky znalosti jazyka
a předchozím misijním zkušenostem Konstantina byli vybráni právě tito sourozenci.
Nejenže vytvořili hlaholici, první písmo
Slovanů, a sestavili Proglas, předmluvu ke
staroslověnskému překladu evangelií, ale
mají zásluhu rovněž na přijetí staroslověnštiny (jejíž spisovná verze do té doby neexistovala) jako oficiálního, tedy i bohoslužebného, jazyka. Konstantinovi se později
podařilo obhájit oprávněnost slovanské liturgie do té míry, že papež následně potvrdil a posvětil slovanský překlad bohoslužebných knih. Oba bratři byli svatořečeni
v roce 1880 a v roce 1980 je prohlásil papež
Jan Pavel II. za patrony Evropy. Myslím, že
svátek těchto věrozvěstů je pro nás krásnou
příležitostí si připomenout, že křesťanství je
jedním ze základních kamenů Evropy.
Váš P. Vojtěch Smolka

Otvírání studánek
Letošní Otvírání studánek se zpočátku stejně jako v loňském roce neslo v duchu deštivého počasí. I přes tuto nepřízeň se nás
u kostela sv. Jakuba sešlo nepočítaně. Vše
ale má svá pozitiva, a tak jsme byli na zahájení pozváni přímo do kostela, kde letošní
program zahájil zpěvem místní farní sbor.
Paní starostka Lenka Alinčová nás pozvala
na slavnostní odhalení sochy sv. Jana Nepomuckého na Kostelním náměstí. Po tomto
slavnostním okamžiku jsme vynesli Mořenu a utopili ji v rybníku Ohrada. Tím jsme
se slavnostně rozloučili se zimou a přivítali
konečně jaro. Pro neustávající déšť jsme se
s dalším povídáním ukryli v Borovíčku, kde
nás pan hajný seznámil s novinkami našeho
polesí.
Další zastávkou byla Urešova studánka.
U ní jsme se od pana Adama Vízka dozvěděli něco o dalších „našich“ studánkách
– např. o Krellově studánce, kterou se mu
podařilo vlastními silami opravit. Než jsme
došli ke studánce Václavce, pověděli jsme si
něco o studánkách níže po proudu, které už
v současné době vodu nemají. Václavka
vodu naštěstí ještě má, a tak jsme ji mohli
slavnostně otevřít. Písničky pro studánky
nám zazpívala Alenka, kterou na housle doprovodila její maminka. O další písničky se
s námi podělil i Petr Nedvěd.
Jaroslavou Hrušková a Eva Burianová
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Školství

Sport

Run and help - den dětí v ZŠ
1. června na Den dětí jsme
měli významnou oslavu
Run and Help. Pomáhali
jsme při tom fyzicky postižené Božence, která má
špatný pohyb. Potřebuje
k němu drahé stroje, na
které pojišťovna nepřispívá. Jako první jsme si museli sehnat sponzora, který
by nám dal částku peněz
za uběhlé kolečko, cca
400 metrů. Sponzorů jsme
mohli mít i víc a oni sami
si částku peněz mohli vybrat. Poté jsme šli
do parku a začali běhat, většina dětí uběhla
10 – 25 kol za hodinu. Po každém kole jsme
dostali čárku na ruku – modrou nebo černou
a někdy jsme se napili. Někteří šli, někteří běhali, a někteří do toho dávali všechno,
no a všichni z toho měli, podle nás, dobrý
pocit. Poté jsme většinou šli domů nebo na
kroužek a pořád si o tom povídali. Měli jsme
dobrý pocit, že Božence můžeme přispět ba-

líkem peněz na potřebné stroje.
Ten samý den se také uspořádal na školním
hřišti Den dětí ZŠ Kunratice, kde byla spousta disciplín pro děti. Každé dítě dostalo kartičku a rozdělily se do skupin po dvou nebo
po třech. Poté děti vyrazily na školní hřiště
splnit úkoly na stanovištích. Také učitelé se
zúčastnili toho, že každý vedl jedno stanoviště.
Lucie Závodná, Nikolas Skopový
a Tomáš Doležal, žáci 4. A ZŠ Kunratice

Červen
v MŠ Předškolní
1. červen prožily děti ve znamení her a soutěží na školní zahradě a okolí.
Tři třídy předškoláčků si od 3. června užily
krásný týden uprostřed přírody na ŠvP v Harrachově. Navštívily Mumlavský vodopád,
vláčkem vyjely k obřímu můstku, viděly výrobu v místní sklárně a podívaly se do hornického muzea.
Červen byl také ve znamení cestování
a poznávání. Malé děti navštívily ZOO Farma PARK Soběhrdy. Větší děti se seznámily
s životem včel ve včelíně Ořech. Jedna třída předškoláků si udělala výlet vláčkem do
Čerčan na návštěvu místní MŠ. Další třída
předškoláků jela autobusem k Vltavě.
MŠ je o letních prázdninách otevřena od
3. do 14. července. V provozu budou dvě třídy. Po prázdninách se opět sejdeme v pondělí 4. září.
Kolektiv učitelek MŠ Předškolní

Úspěšný 5. studijně vzdělávací
zájezd do Velké Británie

Začátkem května 18 žáků devátých tříd s pedagogickým doprovodem ze ZŠ Kunratice
vyrazilo na již pátý studijní vzdělávací zájezd
do Velké Británie. Během sedmi dnů jsme
navštívili Nottingham, Sherwoodský les,
prohlédli jsme si bývalé hlavní město Ang-

lie, York, a jeho památky, katedrálu
Yorkminster, Muzeum Vikingů a další. Velkým zážitkem pro nás byl výlet
do lázeňského letoviska Scarborough, podmořského světa i historického
města Whitbey. Krásy přírody jsme
obdivovali v největším národním
parku Anglie, v jezerní oblasti Lake
District, projeli jsme se lodí po nejdelším jezeře Windermere. Poslední
den na ostrovech jsme prožili v Londýně. Prošli jsme historické centrum,
projeli jsme se na světoznámém London Eye
a báli se ve slavném podzemí Londýna – The
London Dungeon. Domů jsme se vrátili plni
nezapomenutelných zážitků.
Jitka Kopáčová

Kam s dřevěným domečkem?
Tuto otázku si ve svém fejetonu kladl Jan
Neruda, když nevěděl, co si počít se starým
slamníkem. My v Mateřské škole Zeměkoule jsme řešili podobný problém. V našem
případě se nejednalo o slamník, ale o malý
dřevěný domeček, který roky stál u vjezdu
do areálu školky. Kromě několika pavouků, můr a brouků, kteří zde spokojeně žili,
byl nevyužitý a chátral. Nápad na sebe naštěstí nenechal dlouho čekat a domeček se
také s pomocí rodičů začal pomalu měnit na
maličkou venkovní knihovnu. Kromě nové
střechy, okýnek a záclonek dostal také nový
nátěr, díky němuž máte pocit, že jste u moře.
Máme velkou radost z toho, že se nám mimo
jiné i tímto projektem daří u dětí v naší ma-
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teřské škole budovat pozitivní vztah k literatuře, který je velmi důležitý pro následný
přirozený rozvoj čtenářské gramotnosti. Ta
totiž umožňuje získávání, zapamatování,
osvojení a následně vybavení si informací
a poznatků ze všech ostatních oborů vzdělávání. Je to proces aktivní a dlouhodobý,
při němž působí celá řada faktorů. V případě
naší zahradní knihovny je ale tím nejdůležitějším faktorem hezké počasí.
Blíží se čas prázdnin, odpočinku a cestování. Všichni ze Zeměkoule vám přejeme hodně sluníčka a pohody, ke které může napomoci i dobře vybraná knížka.
Michaela Metelková MŠ Zeměkoule

Nabídka kroužků
v ZŠ Kunratice
v novém školním
roce 2017/2018

V Kunraticích se hrála
světová fotbalová soutěž
V týdnu od 22. do 28. května
probíhalo na 18 hřištích v Praze a okolí ISF mistrovství světa
ve fotbale středních škol. Dvanáct zápasů tohoto mistrovství
se odehrálo i na našem hřišti.
Mohli jsme vidět mladé fotbalové naděje chlapců a dívek
z Česka, Slovenska, Maďarska,
Srbska, Řecka, Finska, Kataru,
Chile, Indie, Bulharska, Brazílie, Německa, Turecka, Belgie
a Dánska.. A jak to dopadlo?
Šampióny se stali hráči Kataru, respektive hráčky Rakouska.
Mezi 24 chlapeckými týmy reprezentovali Českou republiku
hráči z brněnské SPŠ a VOŠ,
kteří skončili osmnáctí, a dívky ze Sportovního gymnázia Pardubice obsadily v konkurenci 12 dívčích týmů desáté místo.
Všechna utkání hraná v Kunraticích proběhla bez problémů a za krásného počasí.
Účastníci si pochvalovali bezvadně upravený
trávník a připravené zázemí.
V neděli jsme měli vzácnou příležitost setkat se s usměvavou brazilskou dámou (utkání dívek o 3.-4. místo Brazílie-Německo), bý-

valou brazilskou fotbalistkou - Mariléii dos
Santos. Za svoji fotbalovou kariéru nastřílela
1574 gólů a právem se řadí mezi nejslavnější
a nejúspěšnější fotbalistky světa. Přezdívají
ji fotbalový Michael Jackson a nebo brazilský
Pelé v sukních. Je to neskutečně sympatická
žena a my jsme měli tu čest s ní strávit pár
skvělých chvil na hřišti SK Slovan Kunratice .

Blíží se závěr
fotbalové sezony
S létem se blíží i konec fotbalové sezony
a v Kunraticích tentokrát nemůže být veselo. Zejména týmy mužů se celé jaro potýkaly s nedostatkem hráčů. Nejvíce to odneslo
B-mužstvo, které je ve II. třídě beznadějně
poslední a již je jasné, že sestoupí do nejnižší
pražské soutěže. Ani výsledky A-týmu na jaře
neoslnily, přesto se zdá, že se Kunratické áčko
závěrečným bojům o udržení vyhne. Nedařilo
se ani starším žákům, kde většina hráčů věkově spadá ještě do mladší kategorie a srovnání
se staršími chlapci pro ně nedopadlo vůbec
dobře, když okupují poslední místo tabulky.
Náladu si alespoň částečně zvedli v soutěži mladších žáků, kde je jejich bodové konto
výrazně tučnější. Největší radost v jarní části
soutěže dělali divákům ti nejmladší hráči, a to
zejména nadšením pro fotbal a chutí zlepšovat se. Některým ročníkům se navíc velmi dařilo i výsledkově. Z mimofotbalových akcí pro
Vás Kunratice již tradičně připravily ve svém
areálu program na Den dětí i pálení čarodějnice. Fotbaloví diváci se pak mohli rozloučit
s A-týmem po posledním zápase sezony, když
jako poděkování za celosezónní podporu dostali od hráčů sud piva zdarma.
SK Slovan Kunratice

        SK Slovan Kunratice

Proběhly celorepublikové závody
v taekwon-do ITF a Sonkal OPEN 2017

Středisko volného času při ZŠ Kunratice,
které pořádá kroužky pro žáky místní školy
i pro zájemce ze širokého okolí, se těší na
nové i stávající zájemce. Tradičně si u nás
vyberou milovníci tance, hudby, sportu i výtvarného umění. Nově přistavený areál nám
umožňuje rozšířit nabídku kroužků. Máme
novou multifunkční učebnu, kterou lze využít jako taneční sál i výtvarný ateliér a přibyla nám řemeslná dílna pro kutily.
Sledujte nabídku na http://www.zskunratice.cz/aktivity/krouzky-svc-dum-um.
Letošní první kolo celorepublikového setkání
členů STM (střediska talentované mládeže)
se uskutečnilo 13. - 14. května ve sportovní
hale v Ostravě pod záštitou Českého svazu
Taekwon-Do ITF. Celkem se zúčastnilo 178
závodníků z pěti středisek. I přes obrovskou
konkurenci se všem našim závodníkům podařilo předvést skvělé výkony. Jako STM Praha II jsme skončili s celkovým počtem 27 zlatých, 16 stříbrných a 30 bronzových medailí
na prvním místě!
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Místní žákyně Magdaléna
Koubková vybojovala dvě zlaté medaile ze sportovního boje
a ze speciálních přerážecích
technik jednotlivců. Jako členka týmu získala další dvě stříbrné medaile.
Ovšem to není zdaleka vše. 27.
května se konal dalšího závod,
konkrétně Sonkal OPEN 2017,
kde Magdaléna vybojovala další
dvě bronzové medaile ze sportovního boje a z technických
sestav jednotlivců. Magdě za
krásná umístění gratulujeme.
Všichni zájemci o TaekwonDo jsou srdečně zváni na tréninky, které pravidelně probíhají v Kunraticích v místní ZŠ
(Předškolní 420/5) každé pondělí od 14:30
– 16:00. Pod vedením mistra Martina Zámečníka, VII.dan, +420 603 302 739.
Více informací o naší škole Ge-Baek Hosin Sool najdete na internetových stránkách
www.tkd.cz
Popřípadě nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@tkd.cz
Ge-Baek Hosin Sool

Krátce
Regenerace
fotbalového hřiště
Hlavní fotbalová plocha i tréninkové
hřiště potřebují daleko větší péči, než
se nám může zdát, proto jsme přistoupili k důkladnější úpravě trávníku
- kombinovanému prořezu s hnojením
a dosetím. Hlavní fotbalové hřiště
bylo dvakrát rozřezáno po řádcích, do
kterých bylo vloženo travní semeno
a hnojivo. Poté bylo celé hřiště dopískováno křemičitým pískem a ten
byl ocelovou sítí vpraven do trávníku.
Na doporučení odborné firmy Tesca
Hor jsme navíc provedli provzdušnění
dutými hroty. Věnovali jsme se také
tréninkové ploše, kterou jsme nechali
rozřezat a dosít. Teď už se jen můžeme
těšit na krásný zelený trávník pro fotbalovou sezonu 2017-2018. Regeneraci trávníku jsme mohli realizovat díky
podpoře od MČ Praha - Kunratice.
SK Slovan Kunratice
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Spolky a společenská rubrika

Připravit, pozor, teď…
V květnu jsme pro
maminky k svátku
matek volně zpřístupnili cvičební hodinu, kde děti předvedly, co nového
se naučily, jak jsou
šikovné. Na konci
hodiny děti předaly
maminkám perníčky
ve tvaru květinky;
všichni dospělí byli
dojatí a odměnili
děti velkým potleskem.
Nicméně
naší největší akcí
je Kunratický den
dětí, který se bude
letos konat 10. června. Každý rok má jiné téma, letošní již 35.
ročník má název „Pomáhej, chraň, zachraň.“
Děti ve věku od 2 do 14 let čekají soutěže
ve sportovních disciplínách. Jako při každé
sportovní akci budeme na konci vyhlašovat
vítěze a všichni soutěžící dostanou malý dáreček. Také na vás čeká bohatý doprovodný
program, občerstvení a překvapení. Teď už
zbývá jen doufat, že nám na této akci, která
je pro tento cvičební rok zároveň akcí poslední, bude přát počasí. Chtěli bychom moc
poděkovat všem, kteří nám po celý rok pomáhali a podporovali nás. V nové cvičební
sezóně 2017/18 pro vás máme naplánovanou spoustu novinek. Už se teď těšíme, že
se po prázdninách při cvičení zase sejdeme
v hojném počtu. Sportu zdar!
TJ Sokol Kunratice

Historie

Koncert
ke Dni matek
Letos byl koncert ke Dni matek opravdu
hlasitý. Sokolovnu rozeznělo 20 hudebníků
Big Bandu Pražského salonního orchestru. Tentokrát hudebníci čerpali z repertoáru George Gershwina. Vstup byl jako vždy
zdarma. Bohužel posluchačská účast nebyla, stejně jako téměř vždy v sokolovně při
našich koncertech pro veřejnost, valná. Je
srovnatelná s účastí seniorů na komorních
akcích pro ně pořádaných v Domě s chráněnými byty v ulici K Zeleným domkům. Naposledy tam měli Jitku Molavcovou, malý
sál byl zaplněn a byla tam báječná atmosféra. Přitom při velkých akcích v sokolovně
se jedná o nerovnocenně vyšší vynaložené
náklady. Samozřejmě jsou pořady, které by
velký sál zaplnily, ale ty z našeho omezeného rozpočtu nezaplatíme. Chci tuto otázku
otevřít na jednání školské, kulturní a sportovní komise. Jestli by nebylo přínosnější
koncerty v sokolovně již nepořádat a dále
se soustředit na oblíbené akce jako jsou vystoupení v domě s chráněnými byty nebo
zájezdy seniorů. Byla bych ráda, kdybyste
nám pomohli si vytříbit na tento problém
názor a napsali nám na toto téma. Svoje názory adresujte školské, kulturní a sportovní
komisi na e-mailovou adresu: nova@praha
-kunratice.cz. Samozřejmě nám můžete napsat lístek a hodit jej do schránky na vstupních dveřích radnice.
lal

Seriál z historie kunratických hospod
a hostinců - výletní restaurace Ve mlýně
Dolní mlýn – dříve jen hospodářské stavení s mlýnicí,
později vyhledávaná výletní
restaurace

V několika následujících číslech Kunratického zpravodaje se po delším čase opět vracíme ke slavné či méně slavné historii kunratických hospod, ať zaniklých nebo těch,
které přežily a díky tomu mohou poskytovat své služby obyvatelům a návštěvníkům
Kunratic dodneška.
Ačkoli se chceme věnovat historii hostinců, v jednom případě to není zcela přesné.
Zdejší stavení totiž sloužilo hned několika
účelům. Především to byl známý mlýn. Hospoda, nebo spíš výletní restaurace se zde
ujala mnohem později, a to až v 19. století.

V bývalém mlýně hospodaří
pátá generace Bartůňků

První dochovaný údaj o Dolním mlýně, lidově řečený Dolejší nebo později Bartůňkův
– pojmenovaný podle posledního majitele:
stavení mělo číslo popisné 31 (nyní č. p. 45)
a podle historika Cyrila Merhouta bylo vystaveno v polovině 18. století. V roce 1785
zde začal spravovat usedlost první kunratický mlynář Jan Šesták. V březnu 1794 koupil
opuštěnou usedlost Jan Sýkora za 564 zlatých, protože se nenašel jiný kupec. V červnu 1803 vyměnil Jan Sýkora svůj Dolní mlýn
za Horní mlýn Vojtěcha Tomsy. Ačkoli byl

Lavička válečných veteránů
Dovolte mi, abych Vám
představil Vzpomínkovou lavičku válečných
veteránů, která je první svého druhu v České
republice a zároveň
projekt s tím spojený, který se zaměřuje
na propagaci Dne válečných veteránů, ale
také připomenutí tragické události 8. července 2014, kdy v Afghánistánu zahynuli
čtyři naši vojáci a pátý
o několik dní později podlehl následkům
zranění. Zakoupením
vzpomínkové lavičky
prokazujeme úctu našim současným válečným veteránům, kteří položili životy za naši vlast a svobodu.
Vzpomínková lavička je umístěna v aule
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domu s chráněnými
byty, má své evidenční
číslo a certifikát. Další
lavičky jsou umístěny
například v kryptě posledního boje československých
parašutistů
v Praze 2, v Domově
péče o válečné veterány
„Bílý kříž“ v Karlových
Varech a na mnoha dalších místech v České
republice. Jako bývalý
profesionální voják Armády České republiky
si vážím toho, že takto
můžeme vyjádřit úctu
nejen všem padlým, ale
také všem, kdo za nás
a naši zem nasazovali
a nasazují životy. Motto: „Poděkovat není
slabost, proto i já děkuji“.
ivhy

restaurace Ve mlýně kolem r. 1930

Společenská rubrika
Poděkování za blahopřání
k životnímu jubileu zasílají
Marie Hotovcová,František Hříbal,
František Molzer, Helena Vondráčková,
Jiří Trnka, Jiří Zmatlík, František Pata,
Věra Nevrlová, Ivan Premauer, Miloslava
Kozlová, Jitka Havířová, Jiřina Koblížková, Eliška Raiserová, František Kolář,
Miluška Chlapcová, Marie Pešková,
Alena Lipoldová, Anna Bartůňková,
Věra Höppnerová, Milan Šebek.

Dolní mlýn ceněn na 3 500 zlatých, týž den,
co koupil, ho Vojtěch Tomsa prodal za 5 500
Matoušovi Jirouškovi a vydělal neuvěřitelných 2 000 zlatek. Po třech letech koupila za
3 700 zlatých mlýn Anna Vaňková a rok poté
ho prodala manželům Burianovým včetně
mlýnského inventáře, 3 krav, 10 vepřů a 3
úlů za 12 000 zlatých. Majitelé se i nadále
rychle střídali. Zcela významně se ale do
historie držitelů Dolního mlýna zapsala až
rodina Bartůňkova. Manželé Jan a Marie
Bartůňkovi koupili mlýn za 2 800 zlatých.
Když v prosinci 1841 Marie zemřela, manžel převzal polovinu živnosti v hodnotě
1126 zlatých 12 krejcarů a vložil je s další
pozůstalostí do sirotčenské pokladny. Mlýn
se naštěstí již dál neprodával, ale dědili ho

Kunratický zpravodaj 3/2017

Dolní mlýn kolem roku 1910
další potomci, nejprve syn Jan Bartůněk
až do roku 1918 a vnuk Jan do roku 1926.
Pravnuk Jan Bartůněk se věnoval zejména
pohostinství a udržoval provoz významné
výletní restaurace. Současný majitel – pátý
Jan v pořadí využívá bývalý mlýn k bydlení.
Ale myšlenka obnovení pohostinství mu
není cizí. Částečné stavební práce, před časem započaté, ale momentálně zastavené,
mohou toho být důkazem.

Od Dolního mlýna k výletní
restauraci Ve mlýně

Restaurace zřízená koncem 19. století v objektu mlýna byla hojně navštěvovaná především Pražany, kteří si pro své nedělní výlety
rádi vybírali Kunratice a místní les. Oblíbené bylo stolování venku pod mohutnými
kaštany. Vyhledávanou specialitou paní
Bartůňkové byl domácí chléb s nakládaným
syrečkem. Čepovalo se zde Krčské pivo, které se chladilo protékající vodou Kunratického potoka v místní
skalní tůni. Děti si
pochutnávaly
na
preclících. Kromě
restaurace se dalo
ve mlýně i přenocovat. Velkou atrakcí
ale byla půjčovna
lodiček na Dolnomlýnském rybníku
těsně nad stavením.
O půjčovnu se stakolem roku 1910
ral pan Václav Bartůněk, který bydlel
vedle v domě č. p. 44. V zimě se na rybníku
samozřejmě bruslilo. Restaurace byla v provozu převážně v letních měsících. Třicátá
léta minulého století a s nimi spojená prosperita tehdejšího Československa skýtala
dostatek hostů, kteří zde rádi utráceli svoje
peníze jak za pohostinství , tak za ubytová-

ní. Významnou vzpomínkou pak je návštěva, respektive pobyt na letním bytě Renaty
Tyršové, dcery spoluzakladatele Sokola
Jindřicha Fügnera. Provoz hojně využívané
restaurace měl ale své stopy, a tak se muselo
přistoupit k rekonstrukci. Tu majitelé provedli v roce 1932, kdy byl zmodernizován
výčep. Provoz mlýna skončil v roce 1939.
Restaurace Ve mlýně fungovala do začátku
padesátých let. Od té doby se pohostinskou
činnost nepodařilo obnovit.

Výletní restauraci s rybníkem
proslavily pohlednice

Dolnomlýnský rybník se svým okolím byl
častým motivem tehdejších kolorovaných
pohlednic. „Pozdrav z kunratického mlýna“
má ale jednu zvláštnost. Je na něm zachyceno závěrečné období pěstování vinné révy
v Kunraticích.
Na pohlednici je vidět údolní sedlo s rybníkem uprostřed a svahem, kde v terasovitém
uspořádání pěstovali
vinnou révu. Tradice
pěstování révy zde
byla údajně založena
již od dob Václava IV.
a dle historika a místního kronikáře Cyrila
Merhouta je možné
dodnes nalézt na svahu u Nového hradu
roztroušené
keříky
vinné révy.
Zatímco na panovnickém dvoře se holdovalo jako nápoji vínu, pozdější využití
vinné révy, jak je zachyceno na dobové pohlednici, zřejmě sloužilo spíše jako surovina
pro místní vinopalnu, která dle místních pamětníků sídlila v dnešní Golčově ulici.
red
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Fotoohlédnutí

Inzerce

9. ročník rodinného festivalu Divadlo v parku

JARNÍ NABÍDKA ZÁNOVNÍCH VOZŮ
V AUTO JAROV KUNRATICE
BONUS

BONUS

20 000 Kč

BONUS

20 000 Kč

BONUS

20 000 Kč

20 000 Kč

C

M

Y

CM

ŠKODA Citigo

VW Golf

VW Touran

VW Passat Variant

MY

1,0 MPI Ambition
44 kW, 3dv.

1,2 TSI
Comfortline

2,0 TDI
Highline

2,0 TDI Highline BMT
DSG

CY

CMY

K

Cena již od

169 000 Kč
vč. DPH

Cena již od

369 000 Kč
vč. DPH

Cena již od

Cena již od

639 000 Kč

709 000 Kč

vč. DPH

vč. DPH

Fotografie jsou ilustrativní.

Topení Mořeny a otvírání studánek
AUTO JAROV je certiﬁkovaným partnerem programu Das WeltAuto

Výlet seniorů
na zámky
Sychrov
a Hrubý
Rohozec

- bonus 20 000 Kč se vztahuje na vybrané vozy a současně je platný při
využití ﬁnancování od spol. AUTO JAROV
- bonus 15 000 Kč při výkupu vozu na protiúčet u vybraných vozů
- věrnostní zákaznická karta
- prodloužená záruka

Váš autorizovaný partner:

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

vosa

Policisté na
zážitkové
přednášce
v MŠ Předškolní

NÁVRHY, VÝROBA
A INSTALACE
REKLAMY
VE VAŠEM OKOLÍ

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

tel.: 603 226 226 / www.vosareklama.cz
Malá venkovní knihovna v MŠ Zeměkoule
14
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KLASICKÁ VILA ZA DOBROU CENU
Prodej vily v Praze 4 – Kunraticích na pozemku 929 m2, na nároží parcel ulic Nad Rybníčky 37, Do Dubin a Pod Javory. Vila
byla kolaudována jako novostavba z roku 1993. Třípodlažní vila má dispozici: 1x kuchyně, 2x obývací pokoj, 5x ložnice,
3x koupelna, 3x WC, sauna, whirlpool. Garáž pro 4 auta – možnost parkování i malého nákladního automobilu, dalších 6 aut
může parkovat v zahradě. Kamerový systém.
Celková užitná plocha vily je 640 m2. Stavební konstrukce vily: cihla + klasické stavební materiály.
Kubatura domu je 1750 m3.
Stavebně-technický stav vily: dobrý, ale odpovídající stáří vily 23 let
(vila nebyla v průběhu užívání modernizována, restaurována).
Vytápění: duální – kotel na plyn + klasické radiátory nebo
kotel na elektřinu.
Inženýrské sítě: všechny – městská voda, kanalizace,
elektřina 240/400V, plyn.
Bonus: venkovní bazén. Za spotřebu elektřiny budete platit
jen 0,42,-/kWh z titulu malé trafostanice na hranici pozemku.
PENB (energetický štítek): E

Cena k jednání: 16 900 000,- Kč

(při rychlém jednání je možná velmi výrazná sleva)
Kontakt: Veronika Kantnerová 725 026 829, 274 772 507

Najděte si brigádu, která vám
nezavaří!
Pojďte obsluhovat do Lokálu.

VILA KUNRATICE A ½ ZAHRADY
Prodej ideální poloviny vily z 1. republiky (vila Ema, funkcionalistický ráz architektury) a poloviny zahrady (pozemek
celkem 856 m2), Praha 4 – Kunratice, K zeleným domkům 413/22, na krásném místě ve vilové čvrti.
Ideální polovinou čtyřpodlažní vily je byt 2+1 90 m2 s halou, zimní zahradou a přímým vstupem na venkovní zahradu
(byt možno upravit na 3+1). Dále letní pokojík v podkroví, půda, sklepní prostory a polovina zahrady (vymezena plotem).
Bytová jednotka má nový plynový kotel a nově vyvložkovaný komínový průduch. Ohřev vody je elektrickým bojlerem.
V domě jsou 2 identické bytové jednotky, každá má svůj
vodoměr, plynoměr, elektroměr, i vlastní vytápění.
Stavebně-technický stav vily je dobrý.
Vila je napojena na všechny inženýrské sítě
(voda, elektřina, plyn, kanalizace).
Možnost parkování v zahradě.

Cena k jednání: 5 600 000,-Kč

S pracovní dobou vám vyjdeme vstříc
a směny si naplánujete, jak potřebujete.
I proto je to práce vhodná pro maminky
na rodičovské nebo studenty.
Pro začátek vám dáme 100 Kč na hodinu,
personální jídlo a další benefity.

Kontakt: Veronika Kantnerová 725 026 829, 274 772 507

Černokostelecká 33
100 00 Praha 10
www.kpzreality.cz
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Už se u nás vidíte? Ozvěte se na
uzavadilu@ambi.cz nebo 244 467 448.

tel.: 274 772 507
725 026 829

K Verneráku 70/1
148 00 Praha 4
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Odběry krve

Centrum, sportovní školka a jesle

Odběrovou místnost naleznete ve zdravotním
středisku na adrese:
Hornomlýnská 1231, Praha 4-Kunratice(1000 m od NC Chodov)

K Libuši 57, 148 00 Praha 4
vedle rybníku Ohrada,
BUS „Kunratická škola“ č.193, 165 a H1.

*
*
*
*
*
*
*

Rozviňte jedinečný potenciál Vašeho dítěte! PlayWisely® je ucelený a vědecky
podložený program pro rozvoj pohybových a rozumových dovedností dětí.
Centrum, sportovní školka a jesle nabízí:
• přátelský a citlivý přístup k pacientům
lekce
PlayWisely®
v českém a anglickém jazyce pro děti od 4 měsíců do 5 ti let
*
* školku a jesle pro děti od 18 měsíců s využitím metodiky PlayWisely®
• profesionálně vyškolený personál
* spojení pohybu, montessori a moderního způsobu vzdělávání dětí
individuální,
ucelený
a
respektující
přístup
k dětem
*
• odběry bez čekání
* angličtinu a zajímavé kroužky v rámci každodenní výuky v ceně školného
* zdravá strava a dostatek pohybových aktivit
* výborná dostupnost, parkování a poloha bezprostředně u Kunratického lesa

91 x 129,5

provozní
doba:
Kompletní seznam odběrových míst naleznete na:
Přijďte k nám na ukázkovou lekci zdarma nebo individuální prohlídku školky a jeslí!
www.ssp4.cz
po-pá:www.playwisely.cz
7.30 - 12.00
tel: 778 441 321

www.ceskalaboratorni.cz
tel
606 625 000
Těšíme se na vaši návštěvu!

Akce se koná pod záš tou starostky MČ Praha - Kunra ce Ing. Lenky Alinčové
a radního hl.m.Prahy Ing. Radka Lacka

16.9.2017
10 - 16

ZÁMECKÝ PARK
PRAHA - KUNRATICE

VSTUP
ZDARMA

BABÍ LÉTO
V POHYBU

Centrum, sportovní školka a jesle

UKÁZKY
SOUTĚŽE
BURČÁK
SPORTŮ
Hornomlýnská 1231, Praha 4-Kunratice(1000 m od NC Chodov)
W W W. D I VA D L O V PA R K U.C Z
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Rozviňte jedinečný potenciál Vašeho dítěte! PlayWisely® je ucelený a vědecky
podložený
program
pro rozvoj pohybových a rozumových dovedností dětí.
KUNRATICKÝ
zpravodaj
3/2017
Centrum, sportovní školka a jesle nabízí:

CRAZY
BUBBLES

Í!
... A DA L Š
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KALENDÁRIUM

Červenec, srpen, září 2017

Kultura

Sport

Volný čas

27. 6. úterý / 17 hod. / ZŠ Kunratice

Sportovní příměstské kempy

KURZY V RC U MOTÝLKŮ - pokračování

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

Pondělí / 14 - 15 hod. / RC U Motýlků

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

Festival DoModra
11. ročník festivalu bluegrassové hudby,
na kterém se představí ty nejlepší kapely
tohoto žánru.
27. 7. čtvrtek / 20 hod. /
restaurace U krále Václava IV.

Koncert skupiny Queenie

s pražským symfonickým orchestrem,
dětským sborem a sopranistkou Petrou
Alvarez. Vstupné 390 Kč.

Basketbalový kemp

Příměstský tábor plný sportu a letních her
ve sportovním areálu s veškerým vybavením v ZŠ Kunratice. Více: www.dumum.cz
24. 7. – 28. 7. / 8 – 17 hod. / ZŠ Kunratice

Florbalový příměstský tábor

Příměstský tábor pro děti r. 2003 – 2009.
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...

Pondělí / 15:20 - 16:05 hod. / sokolovna

Pohybová průprava pro děti 3-6 let
Pondělí / 16:15 - 17 hod. / sokolovna

Sportovní příprava pro děti 6-8 let
Úterý / 9 – 10 hod. /

Kondiční cvičení pro dospělé
Úterý / 16 - 16:45 hod. / RC U Motýlků

English with Cookie 1
pro děti 3-5 let

Úterý / 17 - 17:45 hod. / RC U Motýlků

10. 8. čtvrtek / 18 hod. /
restaurace U krále Václava IV.

Koncert skupiny Keks

English with Cookie 3
pro děti 6-8 let

Street dance pro děti 3-6 let

Vstupné 290 Kč.

Volný čas

Středa /od 9:30 a od 10:30 hod./
sokolovna

24. 8. čtvrtek / 19 hod. /
restaurace U krále Václava IV.

29. - 30. 7. / restaurace Šeberák

Pro děti od 2 - 3 a od 1,5 - 2,5 let.

Vstupné 250 Kč.

13. 8. neděle / restaurace Šeberák

Koncert skupiny AbbaCZ

3. 9. neděle / 9:30 hod. / kostel sv. Jakuba

Požehnání do nového školního roku
– mše svatá

Pivní festival
Řecký den

18. - 20. 8. / restaurace Šeberák

Burger fest

Cvičení pro rodiče s dětmi

Středa / 14 - 15 hod. / RC U Motýlků

Angličtina pro děti 6-8 let

Středa / 15:15 - 16 hod. / RC U Motýlků

Angličtina pro předškoláky

Středa / 15 - 15:45 hod. / RC U Motýlků

Požehnání žákům, studentům i pedagogům
do nového školního roku.

17. 9. neděle / 9:30 hod. /
Start na parkovišti u rybníka Šeberák

7. 9. čtvrtek / 17 hod. /
restaurace U krále Václava IV.

Zabavná jízda na kole s průvodcem pro
celé rodiny. V cíli v Ledařské ulici vás čeká
rodinný festival se zábavou a sportem.

Jóga pro děti 3-6 let

23. 9. sobota / 9 hod. / u rybníka Ohrada

Středa / 18:30 – 19:45 hod. /
RC U Motýlků

Dvojkoncert – Lenka Dusilová
a Baromantika a David Koller
a Kollerband
Vstupné 590 Kč.

16. 9. sobota / 10 – 16 hod. / zámecký park

Babí léto v pohybu

Sedmý ročník tradiční pohodové akce
pro rodiny s dětmi.
21. 9. čtvrtek / 20 hod. /
restaurace U krále Václava IV.

Koncert skupiny Tublatanka
Vstupné 590 Kč.

Užitečné info
Od 1. 7. do 31. 8. 2017
bude uzavřena Místní knihovna
v Kunraticích

Cyklozvonění

Dětský železný hasič „TFA“

Celopražská soutěž mladých hasičů,
simulace zásahové činnosti v zásahovém
oděvu s dýchacím přístrojem.

KURZY V RC U MOTÝLKŮ
Pondělí /od 9:30 a od 10:30 hod. /
sokolovna

Cvičení pro rodiče s dětmi
Pro děti 1,5 - 2,5 a 2 - 3 roky.

Jóga pro děti 6-8 let

Středa / 16 - 16:45 hod. / RC U Motýlků
Středa / 17 - 18 hod. / RC U Motýlků

Teen jóga

Jemná jóga pro dospělé

Čtvrtek / od 9:30 a 10:30 hod. /
RC U Motýlků

Rytmika pro děti 1-2 roky
Čtvrtek / 16 - 17 hod. /

Atletika v přírodě pro děti 5-7 let
Začátek kurzů v týdnu od 18. 9.
Více na: www.umotylku.cz

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu
Datum

Lokalita

Čas

sobota
19. 8. 2017

ul. Za Valem č. 1375 (u kontejneru na textil)
křižovatka ul. K Zeleným domkům - Suppého
ul. K Betáni (za parkem)
nám. Prezidenta Masaryka (u restaurace U Zavadilů)
křižovatka ul. K Václavce - Jana Růžičky (u kontejneru na textil)
ul. K Šeberáku (točna autobusu)

8:00 - 8:20
8:30 - 8:50
9:00 - 9:20
9:30 - 9:50
10:00 - 10:20
10:30 - 10:50
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