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Když v Kunraticích naprší
Od poslední větší kunratické povodně
již uběhly více než čtyři roky a podařilo
se uskutečnit některá opatření.

9 Kultura a volný čas

Proběhla výstava kunratických kronik
V rámci letošní Zahradní slavnosti
ZŠ Kunratice uspořádala radnice
výstavu kunratických kronik.

10 Školství
Opravy ve škole pokračují
Probíhá výměna oken ve staré
školní budově a následovat bude
ještě její zateplení.

11 Sport a spolky

Kunratičtí florbalisté změřili síly
se světovou elitou
Největšího florbalového turnaje
na světě Prague Games se zúčastnilo
pět mužstev Start98.

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

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

7 Rozhovor

s Františkem Hlucháněm,
který je ředitelem Základní umělecké
školy na Jižním městě již od roku 1991.

8 Bezpečnost
a životní prostředí

Krkavčata z Kunratického lesa
se chystají na návrat do přírody
Tři šestitýdenní mláďata ohroženého
krkavce velkého odchycená v Kunratickém lese budou vrácena do přírody.
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12 Historie

Seriál z historie kunratických
hospod a hostinců
Vyprávěním o restauraci Na Betáni
pokračujeme v seriálu z historie hospod
a hostinců v Kunraticích.

17. – 18. 9.
Výstava hub a jiřinek
Tradiční výstava na radnici.
V neděli 17. 8. od 14 do 18 hodin
a v pondělí 18. 9. od 9 do 18 hodin.

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

Více Kalendárium na straně 20

rozhodně nemohu říci, stejně jako
v minulých letech, že letošní léto
máme okurkovou sezonu. Vzhledem
k tomu, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy
uděluje dotace městským částem
v průběhu jarních až letních měsíců,
vrcholí nám nyní práce nad výběrovými řízeními. Nejvýznamnějším je pro
nás výběr firmy, která provede velmi
rozsáhlou rekonstrukci místních komunikací, na kterou jsme obdrželi od
hl. m. Prahy účelovou dotaci ve výši
20 milionů korun. Proinvestovat ji v
naší městské části je hračka. Takových
mimořádných dotací bychom uměli
využít více. Doufejme, že
v příštím roce, kdy budou komunální
volby, bude ruka hl. m. Prahy štědrá
a podaří se nám získat další peníze
na rekonstrukce dalších komunikací.
Projektovou dokumentaci na ně již
budeme mít v řádu dnů zpracovanou.
V srpnu byla zahájena rekonstrukce
Děbolínské ulice a poté bude následovat rekonstrukce dalších komunikací. Podrobnosti se dozvíte v článku
předsedy dopravní komise zastupitele
Milana Matouška. Také vybíráme
zhotovitele rekonstrukce hasičské
zbrojnice, zhotovitele tzv. Dokončení
revitalizace Zelené cesty, tj. revitalizace zanedbané a navážkami zdevastované oblasti vedle bývalého kravína
a dodavatele vnitřního vybavení čtyř
nových tříd v Základní škole Kunratice. Léto nám doslova proteče mezi
prsty.

Kunratická veřejná knihovna
rozhodně nekončí
Před prázdninami jsme se dozvěděli, že v naší kunratické
knihovně proběhla metodická
kontrola ze strany hlavní pražské knihovny. Paní knihovnice
nás na ni zapomněla přizvat,
byť k tomu byla ze strany
pražských metodiček vyzvána.
A tak jsme byli velice překvapeni, když jsme dostali na stůl
až písemný závěr kontroly. Po
všech stránkách kontrola nedopadla dobře. Situace je natolik vážná, že hrozí vyškrtnutí
naší knihovny ze sítě veřejných
profesionálních knihoven. To nechceme dopustit. Proto jsme se rozhodli učinit několik
kroků, které povedou k podstatnému zkvalitnění služeb nabízených naší knihovnou.
Bohužel stávající paní knihovnice nám sdělila, že nové věci zavádět nebude, protože se
na to již ve svém věku necítí. Prvním krokem
je tedy personální obměna. Hledáme nového zaměstnance knihovny na plný úvazek.
Měl by zajistit minimálně jednou tolik hodin otevřené knihovny pro veřejnost, než
tomu bylo doposud. Chceme využít nabídky
hlavní pražské knihovny na pomoc s revizemi, které u nás 8 let nikdo nedělal. Dojde tak
k vytřídění dlouhodobě nečtených a opotřebovaných knih. Městská knihovna nám nabídla okamžitou výpůjčku 500 kusů nových
knih. Nový knihovník by měl co nejdříve
umožnit objednávat si knihy i po internetu.
Fáma, která se šíří po Kunraticích, že senioři již nebudou moci navštěvovat knihovnu,
protože neumí zacházet s počítačem, je
zcela nesmyslná. Naopak zavedené novinky umožní přístup do knihovny podstatně

Opravujeme zahradu v areálu školky

Lenka Alinčová

ÚMČ Praha-Kunratice
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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větší čtenářské veřejnosti, než tomu bylo
doposud (nyní má knihovna cca 100 -150
čtenářů).
Dalším krokem je prověření doporučení metodiček na přestěhování knihovny
do základní školy. Vrátila by se tak na své
místo, které v roce 2000 kvůli výskytu azbestu musela vyklidit. Uvažujeme knihovnu
přesunout do dvou učeben v přízemí staré
školní budovy, kde by měla nový samostatný vchod. Dopoledne by zde byly počítačová a literární učebna školy, odpoledne
veřejná knihovna. Škola má již dnes svoji
vlastní kvalitní knihovnu, která obsahuje na
5 000 svazků. Vznikla by tak mnohem větší knihovna, než je ta stávající, kde by byl
i dostatečný studijní prostor, velké množství
počítačů, bezbariérový přístup a i sociální
zázemí. Poslední dvě služby naše dnešní
knihovna zcela postrádá.
Všechny plánované kroky mají zajistit co
nejlepší poskytování služeb všem obyvatelům Kunratic.
Lenka Alinčová (lal)

V minulém čísle Kunratického zpravodaje jsme Vás informovali o tom, že je již
vypracovaná projektová dokumentace na
kompletní opravu všech chodníčků v zahradě kunratické mateřské školy. Jedná se
o investiční akci v řádu 1 milionu korun.
Termín zahájení stavby byl naplánovaný
na první polovinu července, což se podaři-

lo dodržet a nyní je stavba v plném proudu.
V následujících kontrolních dnech jsme za
účasti stavbyvedoucího a projektanta zjišťovali případné nedostatky na stavbě, a zda
stavba pokračuje podle schváleného projektu. Nejproblematičtější byla budoucnost
největšího stromu v centru zahrady, jehož
kořeny zničily stávající chodník. Jak jsme se
dozvěděli, tento strom mají děti velmi rády
již po několik generací, protože poskytuje největší stín. A tak bylo jasné, že stavba
chodníku musí ustoupit stromu. Vše se podařilo odkloněním asfaltu a strom stavbu
přečkal bez úhony. Na zahradě školky došlo
ještě k úpravám ostatní zeleně a plot okolo celého areálu čeká nový nátěr. Doufáme,
že se úpravy budou dětem líbit a že zahrada
bude zase, tak jako mnoho let před tím, oblíbeným místem k jejich hrám.
Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy)
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Aktuálně

Rekonstrukce hasičské
zbrojnice se rozjíždí

Letos jsme dostali dotaci ve výši 3 milionů
korun od pražského magistrátu na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Bude spočívat
především v půdní vestavbě podkroví nad
velkou garáží. Málokdo ví, že Sbor dobrovolných hasičů Kunratice (dále jen SDH) patří
mezi málo z těch, kteří vychovávají i své
nástupce. Syn starosty kunratických hasičů

Martin Wagner je hlavním vedoucím mládeže. Po rekonstrukci se právě část vzdělávání mládeže přesune do nově upravených
prostor. Stávající omezené a nezateplené
prostory nad starou budovou a studené garáže nevyhovují. Vznikne rozlehlá zateplená
místnost, která bude moci sloužit i pro případ
evakuace, např. při požáru či jiné živelné pohromě. Součástí rekonstrukce bude i výměna
kotlů, pořízení stojanu na požární hadice atd.
Doufáme, že se nám vše podaří zrealizovat ještě tento rok, protože jsme v časovém
skluzu, kdy se nám proti projektu odvolal
majitel vedlejšího pozemku, kterému se nelíbila arkýřová okna ve střeše půdní vestavby. Zdržel nás tak více než o dva měsíce. Magistrát hl. m. Prahy toto odvolání zamítnul
a stavební povolení již nabylo právní moci.
Nyní provádíme výběrové řízení na zhotovitele stavby.
lal

Pravidelný úklid
v Kunraticích
Abychom měli Kunratice lépe uklizené, rozhodli jsme se vytvořit státem dotovaná pracovní místa „uklízeč veřejných prostranství“.
Dokázali jsme splnit administrativní proces
a po dohodě s Úřadem práce České republiky
byla dvě pracovní místa k dispozici možným
zájemcům. Bohužel se na tato místa přihlásil pouze jediný uchazeč, který dlouhodobě
polehával na lavičkách před radnicí a nedoložil potřebné zdravotní doklady. Ostatní
uchazeči chtěli pouze potvrzení, že místo je
již obsazené, anebo že jsme je odmítli přijmout. Po těchto zkušenostech jsme se rozhodli najmout úklidovou firmu, která každý
pracovní den zajistí úklid ve všech lokalitách
v Kunraticích. Tomuto může každý z nás
pomoci tím, že bude ohleduplný ke svému
okolí a odpadky bude házet do umístěných
košů. Poslední dobou nás trápí sprejeři, kteří
nepolevují ve svém úsilí a postupně poškozují opravenou zeď zámeckého parku, lavičky v Bažantnici a ploty soukromých domů.

Změny ve stavebním zákoně
Možná jste si všimli, že v červenci byla
schválena rozsáhlá novela stavebního zákona, jejímž cílem je zjednodušit a zrychlit
povolovací řízení. Schválená novela umožní
mimo jiné sloučit územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí
(EIA) do jediné žádosti. Umožní také stavět
rodinné domy anebo rekreační chaty na pouhé stavební ohlášení. Toto ohlášení naopak
nebude vůbec potřeba na skleníky nebo bazény na zastavěném pozemku u rodinného
domu nebo chaty. To jsou ty pozitivní skutečnosti, které změny ve stavebním zákoně
přinesou.
Co ale zmizelo ze stavebního zákona, je
ustanovení dávající šanci účastnit se územního a stavebního řízení občanským spolkům. Na jedné straně to zabrání vydírání
těch spolků, které si z odvolávání vůči vše-

mu učinili živnost (na základě stažení negativního stanoviska za úplatu), ale na straně
druhé nebudou moci občané pomocí spolků
spolurozhodovat o tom, zda chtějí zabránit
nesmyslným megalomanským stavbám ve
svém sousedství. O to více se nyní lidé budou
muset bránit negativním vlivům ve svém
okolí také jinými cestami; například organizovat petiční akce a komunikovat se zvolenými politiky na všech úrovních. Občanskému spolku Pro Kunratice se již v minulosti
podařilo aktivně pomoci např. při bránění
účelového vypouštění vod z rybníku Šeberák. A přestože bude mít spolek Pro Kunratice menší kompetence, bude i nadále pomáhat chránit životní prostředí v Kunraticích
podle zákona o ochraně životního prostředí.
Ivan Hýža a Spolek Pro Kunratice

Možná by dotyčný sprejer měl vědět, že
jsme posílili bezpečnostní kamerový systém
napojený na městskou policii, který snímá
24 hodin denně dění v některých lokalitách
a on ponese následky. Škody překračují 5000
korun a jedná se tedy o trestný čin. V úsilí
o čisté Kunratice budeme pokračovat a já děkuji všem, kterým naše okolí není lhostejné.
ivhy

20. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 28. 6. 2017
Schvaluje
• výsledek rozpočtového hospodaření v
hlavní činnosti-přebytek 34 261 312,30 Kč
• v ýsledek hospodaření v hospodářské
činnosti po zdanění 6 567 021,30 Kč
• změnu rozpočtu č. 11., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 100,00 tis. Kč na
podporu aktivit v oblasti zdraví a zdravého životního stylu-projekt Divadlo
v parku a Babí léto v pohybu:
• změnu rozpočtu č. 12., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 550,00 tis. Kč na
provoz jednotek Sboru dobrovolných
hasičů Kunratice
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• změnu rozpočtu č. 13., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 661,00 tis. Kč z obdrženého odvodu z výherních hracích
přístrojů a jiných technických herních
zařízení:
• úpravu rozpočtu č. 11., posílení par.
3113, zvýšení neinvestičního příspěvku
Základní škole Kunratice o 80,00 tis. Kč
na zvýšené výdaje spojené s ochranou
a úklidem zapříčiněné stavbou Rekonstrukce ZŠ Kunratice stará budova-zateplení, výměna oken
• úpravu rozpočtu č. 12., Obnova vybavení
Místní veřejné knihovny Praha – Kunratice -přesun 330,50 tis. Kč

Odvolává
•v
 souladu s čl. IV/1. zřizovací listiny
Místní veřejné knihovny v Praze-Kunraticích, organizační složky Městské části
Praha-Kunratice ke dni 30. 6. 2017 paní
Janu Zahrádkovou z funkce vedoucí
místní veřejné knihovny
Děkuje
•p
 aní Janě Zahrádkové za dlouholetou pečlivou činnost v Místní veřejné
knihovně v Městské části Praha-Kunratice
Více na www.praha-kunratice.cz

Plošné rekonstrukce
Čipování psů
komunikací konečně probíhají v Praze pomáhá

Po zpoždění, které si vyžádala nutnost získat
stavební povolení, se již konečně rozeběhla
akce „Plošné rekonstrukce komunikací“, která je zcela v režii kunratické radnice. Město
Praha se na ní podílí finanční dotací ve výši
20 milionů korun. Jinak všechno kolem akce
si děláme sami, tj. od výběru zhotovitele
projektové dokumentace, až po samotnou
realizaci. Předcházelo jí výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Nabídky nakonec podaly
čtyři společnosti. Nejlevnější cenou ve výši

31 654 457 korun včetně
DPH zvítězila společnost
COLAS CZ. Tato firma se v
Kunraticích již prezentovala vloni, kdy pro Magistrát opravovala Maternovu
ulici v Kunraticích. Jedná
se o velkou a zkušenou firmu.
Od letošního srpna probíhá rekonstrukce Děbolínské ulice. Rekonstrukce od
ostatních ulic se liší tím, že
se jedná jenom o výměnu
asfaltových povrchů. Její
dokončení je naplánováno
do konce října. Zároveň od
konce srpna je v plánu rekonstrukce ulice
Nad Rybníčky a části ulic Pod Betání a Žižkova. Měly by být hotovy do konce listopadu,
krátce po nich by měla být dokončena rekonstrukce části Lesní ulice, kde začnou práce
v půlce října.
Poslední dvě připravené etapy v okolí hřbitova a v Úhlavské ulici, proběhnou v měsících březen-květen příštího roku tak, jak
počasí dovolí.
Milan Matoušek

Zájezd kunratických seniorů do
Telče a na hrad Roštejn se vydařil
14. června se uskutečnil letos již třetí
zájezd kunratických seniorů 60+.
Autobus byl zcela
zaplněn, nezbylo
jediné volné místo.
Počasí přálo. Ani
horko, ani zima.
Stačilo si vzít letní
kalhoty a tričko.
První
zastávkou
byla
renesanční
perla mezi městy-Telč. Bylo dost
času na prohlídku
zámku, světoznámého
náměstí,
oběd i na procházku nádherným parkem kolem rybníků, které
obklopují město. Jsou tři, ale jeden z nich byl
vypuštěn a opravuje se.
Poté se výprava přesunula na málo známý
pozdně gotický romantický hrad Roštejn,
který se zvedá na skalnatém vrchu ve výšce
677 metrů nad mořem v romantické krajině
Javořických vrchů nedaleko Telče. Původní vybavení hradu sice začátkem 20. století
shořelo i s částí hradu, ale je zde vystavena
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Pražský magistrát se opět vrací k projednávání tzv. „psí vyhlášky“. Již delší dobu je znění vyhlášky konzultováno nejen s odborníky,
ale také v městských částech hl. m. Prahy.
Jedná se o složitou problematiku. Na posledním setkání zástupců jednotlivých radnic
v roce 2015 nedošlo k výraznému posunu
a přijetí vyhlášky bylo odloženo. Většina pejskařů je skeptická a považuje psí vyhlášku za
zbytečnou. Domnívají se, že situaci s agresivními psy nebo exkrementy na chodníku
vyhláška nezlepší. V Praze bylo vloni evidováno 100 544 psů, z toho jenom v Kunraticích jich máme 725. V loňském roce bylo
v Praze spácháno čtyři tisíce přestupků, což
je asi 10 přestupků denně.
Z pohledu strážníků městské policie jsou
kontroly pejskařů důkladné a to zvláště
v místech, kde je volné pobíhání psů zakázáno. Kontroly v Kunraticích jsou zaměřeny
hlavně na neukázněné majitele psů, kteří tyto zákazy nerespektují a neuklízejí po
svých psech exkrementy. U nás v Kunraticích
máme jen jedno takové místo, kde nemůžou
být psi na volno, a tím je Kunratický zámecký
park. Všichni jistě chápeme, že zákaz vstupu psů je také na každé dětské hřiště. Naši
strážníci toto hlídají a také provádějí kontrolu, jestli je pes řádně přihlášen na úřadě.
Povinné čipování psů v celé České republice (v Praze již povinné je), které má platit
od roku 2020, pomůže úřadům k snadnější
evidenci. Díky centrálnímu registru budou
mít lepší přehled o skutečném počtu psů
a snadněji budou vybírat poplatky.
ivhy

Krátce
Pozvánka
na Babí léto v pohybu
V sobotu 16. 9. od 10 do 16 hodin
v zámeckém parku.
Na co se můžete těšit?

zajímavá sbírka cínového nádobí a dobových
ukázek, co se jedlo na hradě a v podhradí.
Celý zájezd měl jednu jedinou chybičku.
Chyběl tam hlavní zpěvák, dlouholetý člen
odborných komisí při naší radnici pan Vladislav Běhal.
Všichni doufali, že na podzim již znovu pojede. Bohužel svůj boj se zákeřnou nemocí
prohrál.
Věnujme mu, prosím, tichou vzpomínku.
lal

• Ukázky sportů a volnočasových aktivit
• Poznávací bylinková BIO zahrádka pro
malé i velké
• Chovatelský koutek drobného zvířectva
• Pohádkový kroket, nová kvízovka
o sladkou odměnu
• Animační program na podiu,
Talent scéna a soutěže o odměny
• Beauty koutek pro maminky
- jaké jsou podzimní trendy v líčení?
• Mobilní stany IKEM, ve kterých vám
sestřičky ZDARMA provedou
preventivní vyšetření v rámci prevence
kardiovaskulárních onemocnění
• První pomoc prožitkem – unikátní
show, při které se malí i velcí naučí
dávat první pomoc
• Burčák a občerstvení s posezením
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Téma

Rozhovor

František Hlucháň

Umělcem a ředitelem
v jedné osobě

Když v Kunraticích naprší
Od 29. května do 3. června 2013 zasáhly území Čech v několika vlnách vydatné srážky. Jednou
z příčin povodní byl ale také velmi vlhký květen, po kterém byla povodí značně nasycena vodou
a na další vydatný déšť reagovala rychlou povodňovou odezvou. Nejvyšší srážkové úhrny v červnu
2013 ve srovnání s dlouhodobým průměrem tak byly dosaženy právě ve Středočeském kraji a Praze.
Šlo o 217 % dlouhodobého průměru.
Poslední povodeň zasáhla Kunratice na začátku června 2013. Způsobila materiální
škody i komplikace v dopravě. Nebyly ale
zaplaveny žádné obytné prostory. Voda se
dostala jen do sklepů, zaplavila zahrady,
pole a některé silnice. Příval vody od Vestce
Olšanským potokem nebyla trubka u hráze
schopna odvést, a tak se hladina rychle přelila. Voda spláchla jahodové pole a protékala
přes ulici K Šeberáku, ta musela být uzavřena. Vytrvalé deště podmáčely také hřbitovní
zeď, která se v délce skoro 40 metrů následně
zřítila. V zámeckém parku popadalo několik
stromů a voda tu stála víc jak dva týdny.
Hráz rybníka Šeberák ale odolala beze změn.

Bleskové povodně
vznikají do několika minut
Vodní zákon v České republice rozlišuje významné vodní toky - například Labe, Vltavu
a drobné vodní toky, jako jsou třeba Botič,
Rokytka, Kunratický potok. Toto rozdělení
je podstatné nejen z hlediska určení jejich
správcovství, ale i z hlediska příčin vzniku
povodní. „Na území Česka rozlišujeme několik druhů povodní - nejčastějšími jsou jarní
z tání sněhu, dále ledové, kdy nahromaděné
kry znemožní odtok vody. Letní povodně
vznikají z trvalých dešťů, nebo přívalových
lijáků, těm se říká bleskové, a zvláštní povodně způsobují přelití nebo protržení hráze. Pro drobné vodní toky jako je i Kunratický potok jsou podstatné především poslední
dva typy,“ vysvětluje Josef Šlinger, specialista vodních toků pražského magistrátu.
Obecně platí, že potoky s malou plochou povodí, tedy územím, ze kterého se
voda svádí do daného vodního toku, velmi rychle reagují na přívalové srážky, které se vyskytují při letních bouřkách Josef Šlinger upřesňuje: „Řádově se jedná
o jednotky až desítky minut a nástup povodňové vlny po začátku deště je tak velmi rychlý. Rychlost takových povodní, v Praze zejmé-
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na, ještě umocňují dešťové kanalizace, které
odvádějí vodu z chodníků a střech domů do
vodních toků.“ Naopak na významných vodních tocích s velkou plochou povodí lokální
bouřka povodně nevyvolá. Zde vznikají povodně nejčastěji po zasažení rozsáhlého území vytrvalým několikadenním deštěm. V roce
2002 nebyly až tak velké problémy na drobných řekách, ale hlavně na velkých tocích, kdy
byla značná část území Čech zasažena dvěma
vlnami vydatných trvalých dešťů.

Povodňové plány nejsou
jen kusem papíru
Po opadnutí povodně, při které došlo ke
škodám na majetku veřejnosti, je častým
tématem diskuse to kdo, kdy, kým a jakým
způsobem měl být informován o tom, že se
blíží povodeň. Povodňové orgány městských
částí zpracovávají povodňové plány, podle
kterých se řídí povodňová komise při vzniku povodně. V Kunraticích je šéfem komise
starostka, jejím zástupcem místostarosta.
Vlastníci nemovitostí v záplavových územích by měli mít zpracované povodňové
plány, jejichž součástí jsou i kontakty na
vlastníky. Tyto plány musí být v souladu
s povodňovým plánem městské části a tento jejich soulad potvrdí příslušná radnice po
jejich předložení vlastníkem nemovitosti.
Pokud vlastníci takové plány nemají, je velmi složité je o blížícím se nebezpečí informovat. Je však otázkou, zda lze na drobných
vodních tocích vzhledem k rychlosti nástupu povodní vždy včasně informovat o tom,
že se povodeň blíží. Podle zkušeností z pražských potoků to možné není.
Často je tak snahou budovat na drobných
vodních tocích nákladné informační systémy napojené na hladinoměry a limnigrafické stanice, stejně jako se budují na velkých
řekách. Ty ale spíš informují o tom, že povodeň proběhla, než aby někoho upozorňovala
na to, že se blíží.

Povodně
na Kunratickém potoce
Na území Kunratic je nejproblematičtější úsek
Kunratického potoka mezi rybníkem Šeberák
a Hornomlýnským rybníkem, konkrétně pod
hrází Šeberáku. Zde koryto od bezpečnostního přelivu přechází do tzv. zatrubnění, které
však ani zdaleka nedosahuje kapacity koryta
a bezpečnostního přelivu. Proto dochází při
zvýšených průtocích k zatápění okolních zahrad a nemovitostí.
Několik dalších problematických úseků
je i dále po toku, kde je na několika místech koryto zúženo. Inženýr Šlinger dodává: „Vzhledem k majetkoprávním vztahům
k pozemkům a stavbám v blízkosti koryta je
situace prakticky neřešitelná. Technicky ano,
ale majetkoprávně ne. Pro rozšíření koryta je
potřeba prostor – tedy pozemky. Z hlediska
povodňové ochrany je podstatné i chování
majitelů pozemků. Ti by měli respektovat,
že vlastní pozemky v záplavovém území
a s tím souvisí určitá omezení. Například to,
že by se v území neměly skladovat odplavitelné předměty, zejména dřevo a stavební
materiál. Vlastníci, kteří bydlí níže po toku, to
jistě ocení. Vyzývání k odstranění předmětů z
pozemků v záplavovém území správci povodí
nebo úředníky tak není bezdůvodné,“ uzavírá
Josef Šlinger.
Na Kunratickém potoce je několik vodních
ploch – rybník Šeberák, Hornomlýnský rybník, Dolnomlýnský rybník. V případě, že by
došlo k protržení vodního díla, pak by se
jednalo o zvláštní povodeň.
Proto je velmi důležité, aby tato vodní díla
byla vlastněna odpovědným vlastníkem,
který bude vodní díla řádně udržovat a spravovat.
Proto nedávný odkup rybníků Olšanského
a Šeberáku pozitivně hodnotí jak pražský
magistrát, tak kunratická radnice.
ir

Základní uměleckou školu na Jižním Městě vede od roku 1991. V září 1996 škola zahajuje výuku
v druhé budově v ulici Jana Růžičky v Kunraticích. Pochází z muzikantské rodiny z Žiliny. Od deseti
let ho otec vodil do souboru. Škola pod jeho vedením získává významná ocenění v Česku i ve světě.  
Kolik máte žáků a jaké obory se
u vás vyučují?
Nechce se tomu ani věřit, ale 1440 našich
žáků studuje obory hudební, výtvarný,
taneční a dramatický, tedy divadlo.
Musíte mít dostatek kvalifikovaných
učitelů. Máte je?
Mám. V Praze je naštěstí velmi dobrá situace, protože je tu díky mnoha institucím,
jako jsou divadla nebo soubory filharmonie
dostatek kvalitních vysokoškolsky vzdělaných umělců, kteří chtějí a mají předpoklady
učit. A naštěstí nemusíme řešit ani takový
problém, jako jsou odchody učitelů. Plat sice
nic moc, ale slušné zacházení a možnost
realizovat jejich umělecké představy, to jsou
hodnoty, kvůli kterým zůstávají. A možná
i proto netrpíme přílišnou feminizací. Poměr
učitelů a učitelek je takřka vyrovnaný.
Jak probíhá přijímací řízení k vám na školu
a kolik stojí nechat vystudovat dítě hudební nebo výtvarný obor?
V květnu máme talentové zkoušky pro nové
žáky pro následující školní rok. Ti, kteří
uspějí, začínají v září stejně jako v normální škole. Školné za pololetí stojí v rozmezí
dvou až tří tisíc korun, dle oboru a počtu
hodin. To je asi 400 korun za měsíc. Vychází
tedy zhruba stovka na hodinu, což je jako
krabička cigaret.
Ale školné není jediný výdaj, který musí
rodiče platit. Dítě potřebuje hudební
nástroj.
Nástroje žákům půjčujeme. Nemá cenu,
aby rodiče pořizovali drahý nástroj a dítě
pak skončilo. Když se objeví talent, teprve
doporučíme nákup. Například školní klarinet
se dá pořídit za 15 tisíc. Ten profesionálnější
i za 35 tisíc. Profesionální stojí ale mnohem
víc. U houslí je velikost velmi důležitá. Proto
dětem housle rovněž půjčujeme, od nejmenších osminek až po dospělé.
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Je vaším cílem poskytnout dětem možnost jak trávit volný čas, nebo vám jde
o víc, o výchovu budoucích umělců?
Jsme škola, chceme vychovávat novou
generaci kvalitních umělců. Na začátku je vše
formou hry. Musíme motivovat děti, aby je to
chytlo. Ty nejtalentovanější mají možnost se
prezentovat a růst. Těch je asi deset procent.
Další mají možnost se realizovat v souborech. Osobně soubory velmi podporuji. I míň
talentovaní žáci zde mají možnost vyniknout.
A to jim dává motivaci. Tu by jako sóloví hráči
neměli. A kdo necvičí a nemá zájem, odchází.

Když jste na koncertě,
potlesk je jako droga.
Pěvecký sbor dětí a studentů Pražská
kantiléna – o jaké hudební těleso jde?
Dnes je to jeden z nejlepších souborů u nás.
Má pět oddělení od přípravky přes Kantilenku, Kantilénu, až po koncertní oddělení. Najdeme tu děti od čtyř let po zpěváky, kterým
je 35. Každý soubor má své koncerty. Celkem
má Pražská kantiléna 450 pěvců.
Jakých se žáci účastní soutěží? A jakých
úspěchů jste na nich dosáhli?
Soutěží je v každém oboru mnoho. Na školním kole vybíráme ty, co nás mohou úspěšně
reprezentovat dále. A pak se postupuje do
dalšího kola stejně jako ve sportu. Když se
uspěje v krajském kole, jde se do celostátního.
Kromě národních se pochopitelně účastníme
i zahraničních soutěží nebo si jedeme jen tak
zahrát s partnerskými umělci. Naši žáci tak
vystupovali ve Spojených arabských emirátech, Německu, Polsku, na Slovensku, Kypru a
v USA. Jsme součástí mezinárodního programu Erasmus. V jeho rámci jsme k nám dovezli
spousty zahraničních umělců a naši studenti
jezdí do zahraničí. Pro talentované žáky je

zahraniční vystoupení velkou motivací. Spolu
s řediteli uměleckých škol z Polska, Slovenska
a Kypru jsme se domluvili na tématu, jako je
třeba folklór. A dohromady jsme na jednom
místě uspořádali koncert. Bylo to velkolepé
představení. Na Kypru mají státní svátek stejně jako my 28. října, a tak jsme vystupovali na
oslavu svátků společně.
Sám hrajete na klarinet, jste i multiinstrumentalista?
Umím hrát na vícero nástrojů, ale hlavní
specializací je klarinet. Jako kluk jsem chodil
do Lidové školy umění v Žilině na klavír. Pak
jsem přibral klarinet. V tom jsem pokračoval
i na konzervatoři. A po studiu na AMU jsem
zůstal u klarinetu.
Přibližte nám fenomén Akademie umění
a kultury pro seniory hlavního města Prahy.
Na podnět pražského magistrátu jsme začali
vyučovat i starší populaci v kategorii 55+.
Je to vlastně obdoba akademie třetího věku.
Jedná se o tříleté studium. Školné platí
město. Letos bude probíhat třetí ročník,
čímž se cyklus uzavře. Další zájemci mohou
nastoupit až ve školním roce 2018/19.
Spolupracujete nějak s kunratickou radnicí?
Pravidelně náš sbor zpívá v kunratickém
kostele, Komorní sbor a soubor Hájíček zpívá
u příležitosti Dne seniorů a Dne matek.
Pořádáme mnoho koncertů pro MČ Praha Kunratice. Naši trubači se účastní na startu
Velké kunratické. A v ZŠU Jana Růžičky se od
října v koncertním a divadelním sále konají
pravidelné koncerty pro veřejnost - vždy
první a třetí pondělí v měsíci.
Jaký je váš osobní vztah ke Kunraticím?
Žiju zde od roku 1996. Zamiloval jsem si
genius loci této lokality. Vnímám dokonalé spojení velkoměsta s vesnicí. Jsou tu
úžasná místa. Ale líbí se mi kromě přírody i
společenský život. Rád chodím na plesy nebo
fotbal.
ir
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Bezpečnost a životní prostředí

Kultura a volný čas

Trio krkavčat z Kunratického lesa se chystá
na návrat do přírody
V jedné z venkovních voliér Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy se
v posledních týdnech zabydlela výjimečná
parta tří černočerných krkavčat. Asi šestitýdenní trojčata ohroženého krkavce velkého
pochází ze společného hnízda v Kunratickém lese. Mláďata se právě pokoušela o první výpravy mimo rodné hnízdo, pořád ale
ještě závisela na péči rodičů. Pravděpodobně však o jednoho či dokonce o oba z rodičů
přišla, a tak se vysílená a vyhublá potácela
po lese, skoro právě tak jako krkavčata, která po cestě za Zlatovláskou moudře zachrá-

nil kuchař Jiřík. Stejně
jako pohádka i jejich
příběh má zatím dobrý konec. Během dvou
dnů se díky nálezcům
krkavčí trojka znovu
šťastně sešla v naší
záchranné stanici.
Trojčata z Kunratického lesa se v naší
záchranné
stanici
zjevila jako naprosto jedinečný úkaz. Už
v minulosti jsme několik krkavců ošetřovali, vždy se ale jednalo o ochočené jedince, kteří unikli ze zajetí. Kunratičtí krkavci
jsou tak první zástupci svého druhu, kteří se
k nám dostali z volné přírody. A přesně tam
bychom je za několik týdnů rádi vrátili. Ve
společné venkovní voliéře se nyní všichni tři
neposedně připravují na vypuštění zpět do
přírody. Jejich návrat do pražské divočiny plánujeme na začátek léta, až budou dost silní na
to, aby se ve volné přírodě zvládli sami uživit.

Kynologové Městské
policie hl. m. Prahy dostali
nové speciální vozidlo
Kynologové Městské policie hl. m. Prahy
dostali nové speciální vozidlo. Využívat ho
budou strážníci ze záchranné kynologické
skupiny, která je zařazena do Integrovaného záchranného systému České republiky.
Strážníci-psovodi jsou také členy USAR
týmu, který může zasahovat nejen na našem území, ale také při mezinárodních záchranných operacích. Vozidlo je speciálně
upraveno tak, aby při nasazení do záchranné operace zajistilo nejen veškeré technické
vybavení potřebné k záchraně lidských životů, ale také aby zajistilo pohodlí pro zasahující strážníky a zvířata. Navíc díky technickým vymoženostem zajistí naprostou
soběstačnost kynologického týmu na místě
události po dobu několika dní. Městská policie pořídila toto vozidlo za necelé 2 miliony
korun bez DPH.
„Při likvidaci následků mimořádné události je nesmírně důležité, aby záchranáři
byli na místě rychle, provedli maximum pro
úspěch akce a byli soběstační. Tato podmínka je důležitá zejména tehdy, kdy záchranné
akce trvají i několik dní,“ řekl k tomu ředitel
městské police Eduard Šuster.
Jen za posledních sedm let se záchranná
kynologická skupina zúčastnila kolem 150
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výjezdů. Kromě vyhledávání zavalených
osob v sutinách se rovněž účastnila pátrání po více jak 80 pohřešovaných lidech.
Speciální vozidlo poskytne pro tuto činnost
kvalitní zázemí nejenom strážníkům, ale
také jejich služebním psům. Se svým speciálním vybavením přispěje zejména k plné
soběstačnosti kynologického týmu.
To pochopitelně může velmi výrazně prodloužit naději na záchranu zdraví či života
lidí, kteří se na jejich pomoci ocitnou bezprostředně závislí. Vozidlo navíc budou užívat i špičkoví profesionálové v tomto oboru, kteří si vysloužili vysoký kredit v rámci
USAR týmu.
Městská policie hl. m. Prahy

Krkavec velký v Česku patří mezi zvláště
chráněné živočichy. Z českých zemí v 19.
století i kvůli záměrnému hubení úplně vymizel, vrátil se až o sto let později. Je naším
největším pěvcem, s rozepjatými křídly dosahuje šířky až 1,5 metru.
V Kunratickém lese krkavci hnízdí několik
posledních let.
Záchranná stanice hl. m. Prahy

Městská policie
Záchrana na tekoucí vodě –
výcvik pražských strážníků
Vysoké teploty lákaly během léta
obyvatele Prahy k návštěvě koupališť.
K vodě však vyrazili i strážníci z Útvaru
poříčního Městské policie hl. m. Prahy.
Cíl byl umělý vodní kanál v Roudnici
nad Labem. Ve spolupráci s instruktorem vodní záchranné služby se tady
všichni strážníci z našeho „poříčáku“
postupně zúčastnili výcviku „Záchrana
na tekoucí vodě“. Výcvik měl několik
částí: záchrana ve vodním proudu,
záchrana z vodního válce, pohyb s lodí
ve vodním válci nebo základy sebezáchrany. Nejvíce času strávili „poříčáci“
právě v divoké vodě. Za divokou vodu
se dají považovat i říční úseky pod
pražskými jezy a vodní válec vzniká například pod modřanským či štvanickým
jezem. A i na Vltavě dochází k nehodám
lodí nebo šlapadel.
Městská policie hl. m. Prahy

11. ročník festivalu DoModra Proběhla výstava

V neděli 23. července jste si mohli užít v areálu Šeberák 11. ročník festivalu bluegrassu
DoModra. Ano, letos už festival opravdu
vstoupil do druhé desítky let.
V minulosti se konal například v pražské
Stromovce nebo v restauraci U Krále Václava IV. v Krčském lese a od roku 2012 pravidelně v Kunraticích.

Filozofií tohoto festivalu je předvést bluegrass co nejširší veřejnosti a umožnit poslechnout si tuto hudbu všem příchozím za
volné vstupné. V 12:30 proběhlo zahájení
skupinou Handl z Prahy a celou akci ukončila v 20:45 posledními tóny skupina TomTones. Mimo tyto dvě účinkující skupiny jste
mohli zaslechnout také Album, Barbecue,
Flastr, Four Brothers, Malou Partu a Veget.
I přes dvě osvěžující přeháňky nám počasí
velmi přálo a festival se vydařil.
Chtěli bychom poděkovat paní starostce
Lence Alinčové, restauraci Šeberák za občerstvení a servis, vystupujícím, zvukařům,
divákům a všem, co podpořili náš festival
DoModra.
Tímto bychom Vás rádi pozvali již na 12.
ročník festivalu bluegrassu DoModra, který
se bude konat v neděli 22. července 2018 na
stejném místě, a to v areálu Šeberák.
Areál Šeberák

Pozvánka na Pražské cyklozvonění
Zvu Vás všechny už na jedenáctý ročník
Pražského cyklozvonění. Sejdeme se na
parkovišti u rybníka Šeberák v 9:15 hodin,
kde počkáme na cyklisty ze Šeberova, kteří
se k nám připojí. Odjezd pelotonu je v 9:30
hodin. Trasu si můžete prohlédnout v přiloženém odkazu. Trasa z Kunratic do cíle v Kaizlových sadech měří 22 kilometrů a časový
odhad zdolání trasy je 85 minut.
V Kaizlových sadech je připraven atraktivní program pro celou rodinu. Návrat z akce
bude individuální.
Letošní průjezd centrem je, vzhledem
k počtu zúčastněných městských částí a velmi atraktivnímu místu konání v Kaizlových
sadech na území Prahy 8, směřován centrem
Prahy přes Národní - Příkopy - náměstí Republiky - V Celnici - Na Florenci - Křižíkovu.
Protože se akce koná v neděli dopoledne, tak společná jízda centrem proběhne
za nejmenšího možného provozu. Proto
volíme takovou trasu, která bude v minimálním souběhu s tramvajovým provozem
a bude ho zpravidla jen křížit. Současně bude

kunratických
kronik

V rámci Zahradní slavnosti ZŠ Kunratice
uspořádala radnice výstavu kunratické kroniky. Ta proběhla 27. června v prostorách
nově otevřeného pavilonu školy.
Expozici tvořila jak nejstarší kunratická
pamětní kniha psaná od roku 1918 do roku
1945 Václavem Ratajem, který byl prvním
kronikářem v Kunraticích, tak i další tři historicky vzácné kroniky, které zachycují život
v této lokalitě do roku 1986. Tyto čtyři nejstarší knihy jsou již nastálo uloženy v Archivu hl. m. Prahy a byly propůjčeny pro tuto
událost. Pro zájemce o historii Kunratic jsou
nejstarší a nejvzácnější kroniky k dispozici
v digitální podobě na webových stránkách
MČ Praha-Kunratice.
K vidění byla řada dobových fotografií, pozemkových a matričních knih. Návštěvníci
mohli nahlédnout i do modernějších svazků,
které sahají až do současnosti.
Výstavu zpestřily i velkoformátové retrospektivní fotografie, které zachycují jednotlivá místa v Kunraticích v minulosti ve
srovnání s jejich současnou podobou. Časosběrné fotoobrazy se staly ozdobou chodeb kunratické radnice.
Petra Hilmarová

možné projet velice zajímavými místy, kterými mnozí na kole ještě třeba nikdy nejeli, a přitom se jedná o relativně bezpečnou
a nenáročnou alternativu k cyklisticky nedořešenému centrálnímu pravobřežnímu úseku
páteřní cyklotrasy A2 (v úseku Národní divadlo - Palachovo náměstí), ve kterém se právě
v souběhu s tramvajemi jede a pro náš účel
- pohodovou jízdu i s dětmi, se nehodí.
Karel Fíla

Příměstské letní tábory plné indiánů, kouzelníků a čarodějů
Na druhou polovinu července jsme zajistili
ve Středisku volného času při ZŠ Kunratice ve spolupráci s DDM-Dům UM tradičně
několik pětidenních příměstských táborů.
Letošní prázdniny jsme zahájili ve stylu indiánského léta, následoval týden plný kouzelníků a čarodějů a basketbalový kemp.
Pro všechny turnusy byl připraven rozdílně
zaměřený bohatý program, který děti obohatil o nové zážitky. Byly velmi spokojeny

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
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a už se těší na příští prázdniny, co pro ně
zase připravíme.
Foto z PŘÍMĚSŤÁKU INDIÁNI Z HRNČÍŘŮ, z TÁBORNIČENÍ a z KOUZELNÍKŮ
A ČARODĚJŮ naleznete na http://www.dumum.cz/tabory-a-vyjezdy-fotogalerie-z-taboru-a-vyjezdu
Těšíme se v roce 2018 na Vaše děti!
Za SVČ při ZŠ Kunratice a DDM-Dům UM
Alena Fáčková a Renata Linhová.
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Školství

Sport

ZŠ Kunratice
ve školním roce 2017/2018
V posledních letech se
škola změnila nejen svým
vnějším vzhledem a postupným budováním nových učeben, jejich vybavováním, ale zejména
tím, co se ve škole děje, jak
se děti učí, kdo se jim ve
škole věnuje … Na tomto
místě se patří poděkovat
nejen zřizovateli, ale také
celému stohlavému školnímu týmu dospěláků,
kteří program školy realizují, umožňují.
Nový školní rok bude
ve znamení postupného zavádění nového školního vzdělávacího
programu. Filosofie projektu „Stavíme nový
dům pro prvňáky a šestky“, vychází z vize
projektu „Pomáháme školám k úspěchu“:
Každý žák se učí naplno a s radostí. Předpokládáme, že učení bude organizováno tak, že
děti bude bavit, že každý žák bude nacházet
svou příležitost k seberealizaci, bude nacházet podporu jak od svých spolužáků, tak od
svých učitelů a také rodičů. Projekt bude zajištěn maximální spoluprací týmu učitelů. Na
nich bude velká plánovací a realizační odpovědnost. Více na webu školy: www.zskunratice.cz.

Co dále chystáme? Pro žáky pátých až devátých tříd rozšiřujeme nabídku seminářů
z matematiky, českého jazyka a konverzací
v anglickém jazyce. Deváťákům nabídneme
intenzivnější možnost přípravy na přijímací
zkoušky. Rozvoj čtenářství chceme podporovat i rozvojem tvořivého psaní vytvářením
esejí. Výuku cizích jazyků podpoříme zaváděním metody CLIL a spoluprací se školami
v Rakousku a Nizozemsku.
O dalších novinkách se dozvíte v novém
školním bulletinu. Moc si přejeme, aby Vaše
děti, Vás rodiče i nás pedagogy škola bavila.
Děkujeme za pomoc.
Vít Beran, ředitel školy

Zahradní slavnost 2017 v základní
škole byla „BERÁNKOVÁ“

Jako každý rok, podařilo se i letos naší škole opět zorganizovat na závěr školního roku
slavnost pro děti a jejich rodiče, pro žáky
a jejich učitele, pro vnoučátka a jejich prarodiče, zkrátka podvečer a večer, na kterém se
setkávají generace. A proč letošní zahradní
slavnost byla „beránková“? Věnovali jsme ji
ohlédnutí za desetiletým působením současného vedení školy v čele s panem ředitelem Vítem Beranem. Škola se za tu dobu
rozrostla o sportovní halu, krásné sportoviště a moderní pavilony. Slavnostní ote-
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vření a přestřižení pásky u vstupu
do nejnovější části, která vyrostla
letos, bylo krásným zahájením letošní slavnosti. Pozvání na ni přijala náměstkyně primátorky paní
profesorka Eva Kislingerová. Také
se již tradičně zahradní slavnosti
účastnilo vedení kunratické radnice v čele s paní starostkou Lenkou
Alinčovou, která zajistila výpůjčku
vzácných kunratických kronik pro
expozici o historii naší obce. Velký
úspěch měla i kolekce fotografií,
které nechala zhotovit a které nádherně vystihují běh času, jak proměňoval
Kunratice. Tyto snímky byly po skončení
školního roku ze školy přeneseny na radnici,
kde jsou na chodbách vystaveny natrvalo.
Díky spolku rodičů Patron, přátelům školy,
sponzorům a spolupracovníkům, kteří naši
školu podporují, se podařilo zajistit opravdu
široký sortiment atrakcí a stanovišť pro děti,
umělecké produkce a vystoupení i nezbytné
občerstvení. Všem, kdo se na tom podíleli,
patří obrovský dík.
Renata Linhová

Opravy ve
škole pokračují
Ještě jsme ani nestačili zkolaudovat nové
čtyři třídy a kabinet přistavěné k zadnímu
pavilonu školy a již se zakously pily a vrtačky do staré školní budovy. Ta se oprávněně
dočkala výměny oken, která byla v havarijním stavu. Výměna probíhala celé léto a
následuje ji ještě zateplení budovy. Nakonec
stará budova dostane novou fasádu. Protože
chceme ctít tradici, fasáda bude mít stejnou
barvu, jakou měla v roce 1935, v době své
výstavby, což je barva světle šedá. Současně
s posledními úpravami na staré budově probíhá i výměna dvou kotlů, jejichž životnost je
na konci a hrozily zimní výpadky tepla. V případě, že by se nám v příštích letech podařilo
sehnat prostředky, chtěli bychom vyměnit ve
staré budově stoupačky a zmodernizovat zastaralá sociální zázemí, protože do nich není
z kotelny rozvedena teplá voda. Situaci zatím
řešíme průtokovými ohřívači, což není ideální situace. Tím by se měly opravy staré školní
budovy definitivně ukončit.
lal

Paní ředitelko,
Milado Filipová,
děkujeme
Poděkováním paní ředitelce Filipové je třeba začít tento článek. Je to poděkování za
její dlouhodobé působení v naší mateřské
škole. Nejprve ve funkci učitelky a poté ředitelky. Za její téměř třicetileté působení
v kunratické školce jí pod rukama prošly tisíce našich dětí. Neměla to vždy jednoduché.
Zažila mnoho stavebních změn a přesunů.
Nejprve jsme jí přistavěli ve škole jedno patro se dvěma třídami, ale nestěhovaly se tam
děti z MŠ, nýbrž prvňáčci ze základní školy,
kde jsme museli zbourat šestitřídní pavilon
a tělocvičnu plné azbestu. Když se do těchto
prostor mohli po dostavbě dvou pavilonů ZŠ
přestěhovat předškoláci, záhy jsme zjistili,
že kvůli výstavbě sídliště Zelené údolí, nové
dvě třídy MŠ nestačí. A tak se vybudovaly
další dvě třídy v prostorách nad školní jídelnou. Všechny tyto akce si vyžádaly nemálo
ztížených podmínek pro provozování a řízení mateřské školy.
Chceme paní ředitelce poděkovat za vše,
co pro Kunratice udělala a popřát jí hodně
zdraví a štěstí do dalších let. Rozhodně se s
ní však neloučíme, protože je již dohodnutá
s novou ředitelkou Alicí Hozmanovou na
další spolupráci.
lal

Kunratičtí florbalisté
Co znamená
změřili sílu se světovou elitou Taekwon-do ITF?
Ani letos nechyběly mládežnické výběry Startu na jednom
z největších florbalových turnajů na světě Prague Games, kde
se představilo více než 400 týmů
z třinácti zemí. Kunratický klub
vyslal nejvíce mužstev v historii.
Žluto-černé barvy oblékalo pět
mužstev, ve kterých hrálo více
než 60 hráčů a hráček pod vedením osmi trenérů.
Skvělou reprezentaci kunratického klubu předvedli především hráči kategorie B12, kteří
došli v turnajovém pavouku až
do čtvrtfinále. O dva roky starší
spoluhráči se naopak blýskli remízou s jedním z nejlepších klubů na světě Zug United.
Vyrovnaný souboj se Švýcary zajistila především dvojice Studenovský-Černý, které
doplnil skvělý týmový výkon na hranici
možností všech hráčů.
„Jsem velmi rád, že jsme se letošního turnaje účastnili v rekordním počtu. Každá
konfrontace s týmy mimo pražský region

dodává dětem novou motivaci a zapálení do
dalšího snažení,“ okomentoval Prague Games sportovní ředitel Startu 98 Jakub Menhart.
Všechny věkové kategorie tak ukázaly, že
je klub z Kunratic na florbalové mapě České
republiky zapsán tučným písmem a v blížící
se sezóně by se na něj v žádném případě nemělo zapomínat.
        Start98 Kunratice

Florbalový 4player camp
se opět uskutečnil v Kunraticích
Florbalový kemp, který je určen pro mládež
a zaměřuje se především na zlepšení herních
činností jednotlivců, kondice, koordinace
a rozvoj hráčů po všech stránkách, měl
v červenci tradiční zastávku v Kunraticích.
Na kemp dorazilo 75 mladých florbalových
nadějí, které podstoupily týdenní tréninkový dril pod vedením elitních českých trenérů jako je Michal Jedlička či Jakub Robenek
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Aneta Poklopová Ge-Baek Hosin Sool

a špičkových superligových hráčů, mezi nimiž byli například Daniel Šebek, Miloš Tyl,
Tomáš Chroust, Martin Kisugite, Lukáš Bauer,
Daniel Mück nebo Milan Fridrich. Na kempu
se jako trenér představil z kunratického Startu Jakub Menhart, další hráči mužského týmu
jako vedoucí a také mládež místního klubu.
Start98 Kunratice

SK Slovan Kunratice informuje

Po sezoně, ve které zůstal A tým mužů za
očekáváním, nastalo v Kunraticích vskutku
hektické léto. Na rozdíl od jiného pražského klubu se však obešlo bez milionových
částek a zahraničních posil. Klub se musel
potýkat s četnými odchody klíčových hráčů, zájem o hráče Slovanu byl však i v zahraničí, konkrétně v Rakousku. Po nastalých

Taekwon-do je moderní korejské bojové
umění, které si dává za cíl všestranný rozvoj
jeho studentů po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavními morálními zásadami,
kterými by se měl řídit každý taekwondista
jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch. V České republice
se Taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF,
jehož členem je i naše škola Ge-Baek Hosin
Sool. Jako technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský velmistr HWANG
HO-YONG, IX. dan.
Mimo sportovní stránku je kladen nemalý
důraz na výuku umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti
předškolního věku, senioři, a dokonce i celé
rodiny.
Tréninky probíhají vždy pod dohledem kvalifikovaných učitelů. Standardem naší školy
je vysoká kvalita, velké množství tréninků
a bezkonkurenční školné. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody, a nabízíme také
individuální výuku.
Pro více informací navštivte naše webové
stránky: www.tkd.cz

četných odchodech se zcela logicky dají
očekávat i příchody, o kterých se však ve
většině případů teprve jedná. Vedení klubu ani realizační tým si tak přes léto nemohou dovolit odpočívat. Co se povedlo
na jedničku, to je rekultivace trávníku,
která se uskutečnila v letní pauze v areálu
Slovanu, a na travnatém povrchu je to na
první pohled znát. Krátká letní příprava
vyvrcholí třetí týden v srpnu, kdy kunratičtí fotbalisté zahájí sezonu na půdě rezervy Újezdu nad Lesy. Další víkend jste
pak všichni srdečně zváni na první domácí
soutěžní utkání Kunratic v areálu Slovanu.
Příprava samozřejmě probíhá i v mládežnických kategoriích a v září se opět rozjede
i kunratická fotbalová školička. O veškerých
termínech Vás bude klub informovat na
svých internetových stránkách.
SK Slovan Kunratice

Krátce
Domácí fotbalová
utkání týmu A
SK Slovan Kunratice
3. 9. 17 hod.
SK Slovan Kunratice - Union
17. 9. 16:30 hod.
SK Slovan Kunratice – Štěrboholy
1. 10. 16:30 hod.
SK Slovan Kunratice - Vyšehrad „B“
15. 10. 15:30 hod.
SK Slovan Kunratice – Uhříněves
29. 10. 14:30 hod.
SK Slovan Kunratice – Kolovraty
11. 11. 14 hod.
SK Slovan Kunratice – Dubeč
Hřiště SK Slovan Kunratice
(Volarská ulice)
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2. díl seriálu z historie kunratických
hospod a hostinců
Kronika hovoří jasně,
ale stroze

Další dědicové hospody už ale vnímají
poměry dění kolem hospody konkrétněji
a mají na to osobní vzpomínky..

Dědeček Bedřich Sechter se tu nenarodil, pocházel od Unhoště. Dům s hospodou
koupil na konci 19. století ještě za C.K. Rakouska. Hospodu ale nikdy neprovozoval.
Byl sedlákem, věnoval se tedy hospodářství
a hospodu pouze pronajímal. Děda si vzal
za manželku Marii Krumerovou, dceru taky
známého sedláka Krumera. Ten měl statek
za kostelem. Bedřich Sechter se stal také
kunratickým starostou – třetím z rodu Sechterů.
Od té doby to tady je v našem držení. Tatínek Jan Sechter se narodil v roce 1908 už
tady na Betáni. Když převzal statek po svém
otci, v hospodaření pokračoval. Statek provozoval a hospodu pronajímal.

úřadem. Od té doby už byla několikrát přestavovaná. Sklepení, základy a obvodové zdi
jsou ale původní. Byla to zájezdní hospoda,
a tak se v ní zastavovali formani, kteří jezdili
do Prahy nebo z Prahy. Její věhlas dokazovalo to, že sem jezdili formani až z Budějo-

Pan Miloslav
Sechter
vypráví srdcem
Je to jedna z nejstarších hospod v Kunraticích, ne-li snad úplně nejstarší. Původně
snad byly hospody dvě.
Jedna v Kunraticích
a jedna Na Betáni. Ta
původní v Kunraticích
se zřejmě nedochovala. Tahle je původní a sloužila, říká se,
už za Václava IV. Ten
sem údajně měl chodit občas na pivo, aby
se dozvěděl, co se kde
dělo. Hospoda přežila
i švédské tažení na
Prahu, tedy třicetiletou
Hostinec před přestavbou okolo r. 1930
válku, kdy Kunratice,
Libuš a Paběnice byly
vypáleny a obyvatelvic, nebo pocestní, kteří jezdili na koních.
stvo povražděno. Jediná hospoda Na Betáni
Bývala to tedy poměrně rušná hospoda. Byl
to vydržela, zůstala asi proto, že tu byla právě
tu takový vjezd do dvora, projelo se dovnitř
hospoda, tak ji nechali.
a zase byl výjezd na hlavní cestu. Tamtudy
Kdysi ale vyhořela, pak musela být přestavěna, a proto není chráněná památkovým
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Střecha je jiná, nebyly tam rovné štíty, ale
byly zkosené. Tak to už se taky nedochovalo.
Takže ty krovy budou jistě taky jiné.

Betáň kolem roku 1900

27. června 1832 kupuje od předchozích často se střídajících majitelů hospodu za 3 146 zlatých
Antonín Sechter s manželkou
Mandalénou. Manželé Sechterovi přebírají tento majetek - dubový stůl se šupletem, dva stoly,
dlouhou tabuli z měkkého dřeva,
dvacet židliček, dva džbánky, osm
kovových sklenic, sedm nekovaných sklenic, šest bílých tácků, dva
dřevěné škopíčky, jeden plechový
půlmáz, dlouhou lavici, prkenný
chlívek, prkenný žlab pro krávy,
jeden prkenný a jeden tesaný žlab
pro koně, mandl, deset kořalečních
sklenic, čtyři štamprdlata, černou
tabuli na zdi a jeden soudek na kořalku. 3. února 1849 přebírá hospodu
za 4 tisíce zlatých syn Václav Sechter. Jeho žena Magdalena Volkanová
z Chodova přinesla do společného
podniku věno celých 600 zlatých.
A právě tento Václav Sechter byl v letech 1855 – 1869 starostou Kunratic.

Hospoda Na Betáni
– zájezdní hostinec na Vídeňské

právě projížděli ti formani, kteří tu nocovali.
Součástí byla kovárna, pekárna a hospoda.

To byla celá Betáň. Pekárna zásobovala hospodu. A kovář hned prohlížel koním podkovy a opravoval povozy. Takže to byla taková
servisní stanice.
Kdysi býval v hospodě i krb, ale kde, to
jsem už nenašel. Nedovedu si to ani představit. Třeba vchod do kuchyně, do salonku,
ten se dochoval. To
přesně
odpovídá
dobovým fotografiím. Ten zkosený
roh tam také zůstal.
Akorát že tam byl
kdysi vstup do sklepa. Ten je nyní předělaný, je zvenku
a je tam dekl - ocelový poklop přesně
na tom místě, kde
byl vstup do toho
sklepa. A vevnitř
jsou
zachované
ještě dřevěné schody, jak se tamtudy
chodilo. Předělával
to nějaký stavitel
Smolík, který byl
z Kunratic. Rekonstrukce do dnešní
podoby
proběhla
ještě za dědy. Trámy
na stropě už nejsou
zachované.
Nevím, jestli tam zůstaly, ale jsou podle
mne podbité. Ten vestibul, taková veranda,
jak je vyobrazená v knize Čtení o Novém
hradě a Kunraticích, tak ta se nedochovala. Na fotce je přístavek, taková malinká
místnost s oknem, ten tu už bohužel není.

Děda žil v přístavku a my bydleli v přízemí
právě v tom křídle, kde jsme rozšířili hospodu. Byla tam kuchyň a dva pokoje. Odtud
to bylo průchozí do přístěnku, proto ho oni
tenkrát znárodnili taky, protože byl součástí
domu. Byty na sebe výškově nenavazovaly,
takže se to muselo řešit schůdky.
Naposledy tam byl pan Šlingr, pak pan
Michálek. V 50. letech to převzaly a provozovaly pražské Restaurace a jídelny. V roce
1962 nám vyvlastnili celý dům. Přišli s výnosem, protože to bylo uzákoněné a s nikým se
nebavili. Nejdřív tam nechali hostinského,
co tam byl a pak už si tam dosazovali svoje
lidi. Dřív tam byla pan Michálek, jeho dcera
se jmenuje Maštalířová. Ti tam dokonce bydleli. Ti měli společnou kuchyň s hospodou
a nahoře malý sálek. To bylo neúnosné v té
době. Bydleli tak přímo v hospodě. To muselo být nepředstavitelné. Hrozné.

Hostinec Na Betáni po rekonstrukci v r. 1935. Jan Sechter a jeho dvě sestry.
Vyvlastnění proběhlo pod záminkou toho,
že tam byla provozovna. Nechali nás bydlet
nahoře v bytě, ale museli jsme platit nájem.
Sice malý, ale ve vlastním domě. To byla taková doba. Vedle byl takový přístavek, říkali
jsme tomu vejměník, tam bydlel děda. Přístavek byl sice bez provozovny, ale vyvlastnili nám ho taky, protože to bylo spojené
s domem. Krátkou dobu tam sídlila stanice
Veřejné bezpečnosti, když předělávali služebnu Na Domkách. A v přístavku zůstala
služebna až do roku 1989. Pak to postoupili jako archiv Středočeskému stavebnímu
podniku. Ale bylo tam vlhko, jak se netopilo
a nevětralo.

Když nám to vrátili v restituci, přišel obecní úřad a měli jsme hospodu zpět. Tak jsme
to rozšířili o místnost, kde vzniklo zázemí
a sklad. Byli jsme tam celkem 18 let. Hospoda se nikdy nejmenovala U Sechterů. Kdysi
se tomu říkávalo U Zeleného ptáka. Podle
toho se pak později pojmenovala v horních
Kunraticích hospoda na Floře.
Jako hospodský jsem tam byl pak až já. To
bylo od roku 1992 nebo 1993. Původně jsem
dělal ve stavebním podniku, který byl po
revoluci v likvidaci. Tak jsem hledal nějaké
uplatnění.
Hospodu nám vrátili v restituci. Já mezitím přišel o práci. Vrácenou hospodu jsme
zkraje pronajímali, to ale nedělalo dobrotu, a tak jsme se toho s manželkou ujali
a docela slušně jsme tam prosperovali až do
důchodu. Manželka jako vedoucí. Byla totiž
vyučená prodavačka v potravinách. Já dělal
číšníka a nákupčího.
Zaměstnávali jsme dva kuchaře, dvě servírky a číšníka. Soboty a neděle bylo zavřeno,
protože tam byl „malej kšeft“. V zimě vůbec,
no a v létě opravdu malý, protože chodili jen
dělníci. Jeli jsme na dvě směny. Ve středu
jsme se střídali. Sloužili jsme středa, čtvrtek,
pátek, pondělí, úterý. Kuchaře jsme museli mít ale dva, protože začali chodit lidi i na
večeře.

Uprostřed hostinský Jan Sechter

A vydrželi jsme tam až do manželčiny smrti, to je v roce 2009. Když jsme skončili, převzal provoz pan Černý z kantýny na hřišti.
Vzal si k sobě číšníka od Zavadilů. Byl to
Toník Bartůněk, který ji provozuje úspěšně
dodnes. Je tu tedy po mně jeden nájemce.
A dobrý. Ještě snad lepší, než jsem byl já.
ir
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Spolky a společenská rubrika

Fotoohlédnutí

Haló, začínáme…
Celá kunratická sokolovna se začíná chystat na začátek nové cvičební sezony 2017/18. Oba sály
jsou vymalovány, cvičební nářadí
a náčiní zkontrolované a urovnané, jako by už nedočkavě čekaly na stávající i nové cvičence.
Začínáme v týdnu od pondělí 4.
září. Tradiční dětské oddíly a oddíl sportovní gymnastiky budou
ve stejných dnech a hodinách
jako v loňské sezoně, stejně tak
i cvičení žen. Chtěli bychom pozvat seniory na Cvičení 60+. Je to
zdravotní cvičení, kde si můžete
protáhnout tělo a zpevnit svalovou hmotu, ale také relaxovat.
Cvičíme i s netradičními pomůckami – avšak
největší cvičební pomůckou je pro nás vlastní tělo. Cvičení se koná každou středu od 10
do 11 hodin. Oddíly volejbalu, nohejbalu a
stolního tenisu budou ve stejných dnech
jako v minulých sezonách. Případné změny
najdete na našich webových stránkách TJ
SOKOL KUNRATICE. Vám důvěrně známá a
již tradiční akce Běh parkem se letos bude

Letní tábory
v rodinném
centru
U Motýlků

konat už v září. Budeme se na Vás těšit konkrétně 19. září v kunratickém parku. Více
najdete opět na našem webu, přímo v naší
sokolovně, nebo také ve vitríně u kunratické
radnice.
Těšíme se na Vás na našich akcích a doufáme, že se v září uvidíme v hojném počtu!
TJ Sokol Kunratice

Co je nového v počítačovém
klubu U Zeleného ptáka?
Po prázdninách bude klub opět pokračovat
s počítačovými kurzy, které jsou vedeny individuálně, formou lektor/účastník. Využít
je můžete v osobním i pracovním životě, naučíte se zde pracovat se stolním počítačem,
notebookem, tabletem nebo rychlým telefonem - základní, ale i pokročilé dovednosti.
Hlásit se na tyto kurzy můžete od 4. září, za
celý počítačový kurz zaplatíte zvýhodněnou
cenu od 300 do 600 korun.
Novinkou bude kurz znakového jazyka,
který chceme otevřít od října. Vítáme všechny vážné zájemce o tento nový kurz, který
by měl pomoci v komunikaci s neslyšícími

spoluobčany jak profesně, tak i jako zájmová činnost v oblasti dalšího vzdělávání.
Pokračujeme s výukou angličtiny pro pokročilé, dále připravujeme různé kulturní
akce a vlastní výstavy hendikepovaných
umělců a seniorů u nás v počítačovém klubu. Aktuálně v klubu vystavuje paní Eva A.
Schmidtová malbu akvarelovými pastelkami, pastelem a perokresbu.
Kontakty:
PC klub pro zdravotně postižené,
U Zeleného ptáka 1158/5,
Tel.: 271913590 nebo 607534184
www.zelenyptak.cz

S koncem léta končí i letní tábory, které každý rok pro děti pořádáme. Pobytový tábor,
na kterém přivítáme na 70 dětí, se konal již
po sedmé. V malebném prostředí Vysočiny
si děti opět užily krásných 12 dní nabitých
zábavou, sportem a legrací. V Kunraticích
pak během celého léta opět probíhaly příměstské tábory. Letos se jich zúčastnilo přes
80 dětí. Novinkou bylo, že jsme příměstské
tábory plánovali společně s kunratickou
školou tak, abychom společně pokryli téměř
celé prázdniny, a nabídli tak kunratickým
rodičům možnost využít příměstského tábora v místě bydliště v libovolný prázdninový týden. Snad mohu prozradit předem,
že příští rok chystáme spolu se školou nabídku příměstských táborů ještě rozšířenější a propracovanější. Příměstské tábory
U Motýlků jsou určeny pro děti jak předškolní, tak i školní, a to do 5. třídy. Během
podzimních prázdnin připravujeme Kouzelnický příměstský tábor, který je určen dětem
od 1. do 5. třídy. Na tábor již můžete děti
hlásit. Stejně tak můžete zapisovat děti i na
jarní příměstský tábor, který se pro stejnou
věkovou skupinu bude konat během jarních
prázdnin.
Iva Pirníková

Zahradní slavnost 2017 v ZŠ Kunratice

Florbalový 4player camp v Kunraticích

Oprava zahrady v mateřské škole

Pobytový tábor RC U Motýlků na Vysočině

Festival DoModra v areálu Šeberák

Připomínka svátku svatého Václava
Vážení přátelé,
dovolte, abych dnes připomněl svátek svatého Václava, českého knížete a jednoho
z našich nejvýznamnějších světců. Svatý
Václav je hlavním patronem Čech a Moravy.
Narodil se pravděpodobně roku 907 v Praze a svým bratrem Boleslavem I. byl 28. září
roku 935 zavražděn ve Staré Boleslavi.
Jeho jménem byl pokřtěn například král
Karel IV. Přemyslovci totiž Václava považovali za věčného knížete české země. Ačkoli
byl jako kníže poražen saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého státu, kterého se později stal
symbolem, např. v Kodexu vyšehradském,
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na mincích nebo na Myslbekově pomníku,
umístěném na pomyslném středu Václavského náměstí. Je zakladatelem chrámu sv.
Víta v Praze.
Od roku 1994 je přijat za ochránce českých junáků, pro které je vzorem v pomoci
druhým a ve statečném a zároveň laskavém
jednání. Na počest sv. Václava bylo datum
jeho smrti vyhlášeno státním svátkem. My,
křesťané také v tento den konáme oslavy
a pouť do Staré Boleslavi.
Myslím, že připomínat si význam tohoto
světce a státníka je důležité nejen pro křesťany.
Váš P. Vojtěch Smolka

Společenská rubrika
Poděkování za blahopřání
k životnímu jubileu zasílají
Helena Svěcená, Zdeněk Průša,
Alena Břichnáčová, Jan Bureš,
Libuše Hříbalová, Josef Klomínský,
Věra Tůmová, Alaxandra Malá,
Jana Trambová, Jarmila Blínová,
Alice Roučková, Jana Homolová,
Jaroslava Přibylová, Jan Nový,
Věra Roháčová, Květa Kašková,
Jitka Koucká.

Cvíčení dětí
ze Sokola Kunratice
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Inzerce

PRÁZDNINOVÝ VÝPRODEJ ZÁNOVNÍCH
VOZŮ V AUTO JAROV KUNRATICE

ŠKODA Citigo

ŠKODA Fabia

1,0 MPI Ambition
3dv.

1,2 TSI 66 kW
Ambition

Cena již od

159 000 Kč
vč. DPH

Cena již od

269 000 Kč
vč. DPH

ŠKODA Rapid
Spaceback
1,2 TSI 66 kW
Ambition

Cena již od

287 000 Kč
vč. DPH

ŠKODA Kodiaq
2,0 TSI Style 4x4
DSG

Cena již od

1 079 000 Kč
vč. DPH

Papírnictví Za Kostelem

VW Passat
Limousine

VW Golf
1,2 TSI 81 kW
Comfortline

Cena již od

348 000 Kč
vč. DPH

VW Touran

VW Polo

2,0 TDi Highline

1,2 TSi 66 kW
Comfortline BMT

2,0 TDi Highline
BMT

Cena již od

599 000 Kč
vč. DPH

Cena již od

599 000 Kč
vč. DPH

Cena již od

282 000 Kč
vč. DPH

kostel
kunratická
tvrz

PaPírnictví

za kostelem

AUTO JAROV je certiﬁkovaným partnerem programu Das WeltAuto

• Barevné kopírování
do formátu a3
• fotosBěrna
• výroBa razítek
• laminování

- bonus až 35 000 Kč při využití ﬁnancování
- výhodný výkup vozu na protiúčet

Váš autorizovaný partner:

- věrnostní zákaznická karta

AUTO JAROV - KUNRATICE

- prodloužená záruka
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PaPírnictví

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

Kostelní náměstí 17, 148 00 Praha 4–Kunratice, tel.: 602 805 142

Kunratický zpravodaj 4/2017
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Najděte si brigádu, která vám
nezavaří!
Pojďte obsluhovat do Lokálu.

vosa

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

Rozviňte jedinečný potenciál Vašeho dítěte! PlayWisely® je ucelený a vědecky
podložený program pro rozvoj pohybových a rozumových dovedností dětí.

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.
Už se u nás vidíte? Ozvěte se na
uzavadilu@ambi.cz nebo 244 467 448.

*
*
*
*
*
*
*

91 x 129,5

K Verneráku 70/1
148 00 Praha 4

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
CRAZY
BUBBLES

SOUTĚŽE

*
*
*
*
*
*
*

HRY

KAPELA
AMBROŽ BAND

W W W. D I VA D L O V PA R K U.C Z
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KALENDÁRIUM

září, říjen, listopad 2017

Kultura

Sport

Volný čas

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

3. 9. neděle / 17 hod. / SK Slovan

7. 10., 22. 10., 11. 11. / 9 – 16:30 hod. /
RC U Motýlků

Požehnání do nového školního roku
– mše svatá
Požehnání žakům, studentům i pedagogům
do nového školního roku.
7. 9. čtvrtek / 17 hod. /
restaurace U krále Václava IV.

Dvojkoncert – Lenka Dusilová
a Baromantika a David Koller
a Kollerband

SK Slovan Kunratice – Union

Mistrovské domácí utkání týmu A.

SK Slovan Kunratice – Štěrboholy

Certifikovaný seminář. Získáte tipy
a podněty pro výchovu svých dětí.

1. 10. neděle / 16:30 hod. / SK Slovan

8. 10. neděle /14 -16:30 hod. /
RC U Motýlků

17. 9. neděle / 16:30 hod. / SK Slovan
Mistrovské domácí utkání týmu A.

SK Slovan Kunratice – Vyšehrad B
Mistrovské domácí utkání týmu A.

15. 10. neděle / 15:30 hod. / SK Slovan

Vstupné 590 Kč.

SK Slovan Kunratice – Uhříněves

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

29. 10. neděle / 14:30 hod. / SK Slovan

Babí léto v pohybu

SK Slovan Kunratice – Kolovraty

Mistrovské domácí utkání týmu A.

Sedmý ročník tradiční pohodové akce
pro rodiny s dětmi.
17. – 18. 9. neděle a pondělí / radnice

Výstava hub a jiřinek
V neděli 17. 9. od 14 do 18 hod., v pondělí
18. 9. od 9 do 18 hod.
21. 9. čtvrtek / 20 hod. /
restaurace U krále Václava IV.

Koncert skupiny Tublatanka
Vstupné 590 Kč.
1. 11. středa / 18 hod. / kostel sv. Jakuba

Slavnost všech svatých
Dušičková pobožnost na hřbitově od 17
hod. a mše svatá v kostele sv. Jakuba od 18
hod.
2. 11. čtvrtek / 18 hod. / kostel sv. Jakuba

Památka všech věrných zemřelých
Dušičková pobožnost na hřbitově
od 17 hod. a mše svatá v hrobce
od 8 hod. a v kostele sv. Jakuba od 18 hod.
11. 11. sobota / 16:30 hod. /
parkoviště u pošty

Svatomartinská jízda

Cyklus seminářů
Efektivní rodičovství

Mistrovské domácí utkání týmu A.

11. 11. sobota / 14 hod. / SK Slovan

SK Slovan Kunratice – Dubeč

Mistrovské domácí utkání týmu A.

Podzimní bazar

Bazar dětského oblečení a potřeb v areálu
restaurace Šeberák.
19. 10. čtvrtek /16 – 18 hod. /RC U Motýlků

Halloweenské keramické tvoření
Keramické halloweenské strašidelné
dekorace. Tvoření pro rodiče s dětmi.

26. 10. - 27. 10. / 8 – 17 hod. /RC U Motýlků

Kouzelnický podzimní
příměstský tábor

Příměstský tábor pro děti 1. - 5. třída.

VÝBĚR Z KURZŮ V RC U MOTÝLKŮ

Volný čas

Pondělí / 14 - 15 hod. / RC U Motýlků

16. 9. sobota / 9:30 hod. /
Start na parkovišti u rybníka Šeberák

Cyklozvonění

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

English with Cookie 3
pro děti 6-8 let

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

21. 9. čtvrtek / 16 - 18 hod. / RC U Motýlků

Úterý / 9 – 10 hod. /

Podzimní keramické tvoření

Kondiční cvičení pro dospělé

Keramické podzimní dekorace.
Tvoření pro rodiče s dětmi.

Úterý / 16 - 16:45 hod. / RC U Motýlků

22. - 24. 9. / ulice Za Parkem

Kunratické vinobraní

7. ročník setkání s kvalitním vínem
a zajímavým programem.
19. 9. úterý / 17 hod. / zámecký park

Běh parkem - indiánská stezka

Zajímavé disciplíny na indiánské téma
pro děti jakéhokoliv věku v zámeckém
parku.

English with Cookie 1
pro děti 3-5 let

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

Street dance pro děti 3-6 let
Středa /od 9:30 a od 10:30 hod./
sokolovna

Cvičení pro rodiče s dětmi

Pro děti od 2 - 3 a od 1,5 - 2,5 let.
Začátek kurzů v týdnu od 18. 9.
Více na: www.umotylku.cz

Užitečné info
Velkoobjemové kontejnery

BIO kontejnery

13. 9. 16 – 20 hod.
		

Ještědská (u pošty),
Zelené údolí (ul. Za Valem)

4. 10. 16 – 20 hod.
		

křižovatka ul. Do Dubin x K Betáni,
sídliště Flora (u kotelny)

25. 10. 16 – 20 hod.
		

Ještědská (u pošty),
Zelené údolí (ul. Za Valem)

15. 11. 16 – 20 hod.
		

křižovatka ulic Lisztova x Kálmánova,
sídliště Flora (u kotelny)

29. 10. neděle, 13 – 16 hod.
Ještědská (u pošty), Volarská naproti hasičské zbrojnici,
pochozí plocha před ZŠ ul. Krameriova
5. 11. neděle, 13 – 16 hod.
křižovatka ul. K Betáni x Do Dubin, křižovatka ul. Úhlavská
x Sobolákova, křižovatka ul. Vožická x Lesní
19. 11. Neděle, 13 – 16 hod.
Ještědská (u pošty), křižovatka ul. Ke Hrádku x Houbařská,
křižovatka ul. Do Dubin x Pod Javory

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává MČ Praha-Kunratice. Uzávěrka: 31. 7. 2017. Redakční rada: Mgr. Ivo Rikačev (odpovědný redaktor), Ing. Lenka Alinčová,
Petra Hilmarová, Ivan Hýža, Ing. Mgr. Petr Rybín, Petra Langrová, Jitka Voříšková. Jazykový redaktor: Mgr. Bc. Michal Střítezský. Obsahová a grafická koncepce: MARKONE CZ s.r.o.
Příjem inzerce: tel.: 244 102 214. E-mail: info@praha-kunratice.cz. Uzávěrka příjmu podkladů je poslední pracovní den každého lichého měsíce. Povoleno Ministerstvem kultury
ČR pod číslem registrace MKČR E 13344. Nevyžádané rukopisy a podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo úpravy všech příspěvků. Neoznačená fota převzata z volně
přístupných zdrojů nebo se souhlasem autora. Použité zkratky: lal - Lenka Alinčová, ivhy - Ivan Hýža, ir - Ivo Rikačev. Založeno 1992, ročník XXVI. Náklad 4 000 výtisků. Vychází
6 x ročně. Toto číslo vyšlo v srpnu 2017. Zdarma.

