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školní jídelnou a zástupci strávníků.
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Městské policie Praha 4
a policejním radou.
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Hráz Šeberáku ohrozily
nestabilní stromy
Pokácení neperspektivních stromů
prospělo hrázi a zároveň poskytlo
dostatek prostoru vzrostlým dubům.
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Školství
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přinese omezení
Po zimě se opět rozjely práce
na dostavbě jídelního prostoru
budovy školní jídelny.
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SK Slovan Kunratice
před jarní sezonou
Zimní přípravy se nachýlily
ke konci a fotbalová jarní část
sezony se opět hlásí o slovo.
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Seriál z historie kunratických
hospod a hostinců
Šestým dílem věnujícím se hostinci
U Zavadilů pokračujeme v seriálu
z historie hospod a hostinců
v Kunraticích.

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

Do diáře…
4. 5.
Otevření pivovaru
a restaurace Spojovna
Na trojmezí tří městských částí
Kunratic, Chodova a Šeberova
bude od 11 hodin otevřen nový
pivovar s názvem Spojovna.

15. 5.
Koncert Jiřího Helekala
ke Dni matek
Kulturní akci, kterou pořádá
MČ Kunratice, proběhne v Domě
s chráněnými byty od 14 hodin.

19. 5
Divadlo v parku
10. ročník tradičního rodinného
festivalu plného divadel, hudby
a dalších aktivit. Od 10 do 19 hodin
v zámeckém parku.

21. 6.
Vysazení stromu Olgy Havlové
Na pozemku mezi Mateřskou školou
Kunratice a kunratickou tvrzí
v 17:30 hodin.
Více Kalendárium na straně 20

nevím, zda to také tak cítíte i Vy, ale
já si s jarem, které na sebe nechalo
tak dlouho čekat, připadám mnohem
svěžejší. Je radost se kolem sebe dívat,
jak vše raší a šedivá tráva se konečně
zazelenala. Je potřeba poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří se zúčastnili akce
Ukliďme Česko, protože díky jim vypadají Kunratice zase velice pěkně.
Na druhou stranu jaro přineslo
pokračování rekonstrukcí místních
komunikací. Jedná se o ulici Labskou,
Úhlavskou, Ploučnickou, K Borovíčku,
Hřbitovní a Šebkovu. S každou takovou
opravou se pojí i dost hluku a prachu.
Ale bez těchto průvodních jevů se
žádná velká stavba neobejde. Rekonstrukce provádí naše městská část
z vlastních peněz. V průběhu jara k nim
přibude velká rekonstrukce Volarské
ulice, včetně výstavby dešťové kanalizace a přeložek sítí. Je to akce
prováděná pražským magistrátem.
Z pěti přihlášených firem už byla
vybrána stavební společnost Čermák
a Hrachovec, která nabídla nejnižší
cenu ve výši 11 milionů korun. Dle
výkazu výměr je tato cena přiměřená.
Nyní se ještě čeká na potvrzení výběru
této firmy Radou hlavního města. Pokračuje také dostavba jídelního prostoru školní jídelny a hasičské zbrojnice.
Vedle našich uzavírek navíc v souvislosti s rekonstrukcí západní větve Libušské
ulice pociťují Kunratice výrazný nárůst
počtu projíždějících aut.
Přeji Vám všem pevné nervy, velkou
dávku trpělivosti a příjemné jarní
počasí.

Kunratický zámek spící
A spali a spali. Doufejme,
že to nebude oněch známých 100 let spící Šípkové Růženky. Průběžně se
pokouším dopátrat stavu
převodu
Kunratického
zámku na hlavní město Prahu (HMP). Takže
známá fakta: 15. února
loňského roku si Národní
muzeum písemně od HMP
vyžádalo pro Ministerstvo
kultury ČR a Ministerstvo
financí ČR aktualizaci
znaleckých posudků na
zámeckou budovu Kunratického zámku. Samozřejmě že s Magistrátem hl.m.
Prahy úzce spolupracujeme a poskytujeme
jejich soudním znalcům potřebné zázemí
a přístup do zámku.
Všechny požadované údaje dostalo Národní muzeum od Magistrátu HMP 24. dubna
2017. Od té doby se opět nic neděje. Proto
jsem se obrátila na pana Raka, ředitele Odboru hospodaření s majetkem HMP s žádostí o urgenci a nyní si dovoluji citovat z jeho
dopisu Národnímu muzeu z 20. listopadu

2017, který mi dal k dispozici: „Žádáme Vás
opětovně, jako převodce majetku a příspěvkovou organizaci hospodařící s majetkem
státu na základě ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, o vypracování návrhu
smlouvy a její zaslání k případným připomínkám a doplněním.“ Co na to říci?
Lenka Alinčová (lal)

Štědrá ruka magistrátu podpoří
investice do kunratických silnic
I letos se nám podařilo přesvědčit vedení
Prahy o tom, že umíme efektivně utrácet
všechny dotace, které obdržíme. Bohužel letos celková částka rozdělovaná mezi městské části zdaleka nedosahovala štědrosti
loňského roku. I tak jsme byli úspěšní a ze
zhruba 700 milionů rozdělovaných mezi
všechny městské části Prahy jsme získali
8 milionů na rekonstrukci dalších ulic, a to
Ke Hrádku, Nad Belvederem, Netolická, Krále Václava IV, Tichého a za Hájovnou. Přestože v Praze bydlí téměř 1 milion 300 tisíc
obyvatel, tak jsme se obdrženou dotací ocitli

poměrně vysoko nad průměrem dotací pro
ostatní městské části. Chybějící finance na
rekonstrukce doplníme z vedlejší hospodářské činnosti minulých let a z peněz, které
nám pražský magistrát posílá na běžný provoz. Zde dokážeme část prostředků ušetřit
a investovat je do opravy komunikací. Proto si můžeme dovolit začít plánovat další
rekonstrukce na následující roky. O jejich
výběru vás budeme informovat v dalších
číslech Kunratického zpravodaje.
lal

Lenka Alinčová

Těšíme se na nově opravené ulice

ÚMČ Praha-Kunratice

„To nám na ty velikonoční svátky zase pěkně
rozkopali silnice!“ zaslechl jsem jednu paní
u hřbitova, když procházela staveništěm
v Hřbitovní ulici. Ano, je tomu tak. Kunratické silnice procházejí rekonstrukcemi a to
velmi ovlivňuje život lidí, kteří v těchto ulicích a přilehlém okolí bydlí. Ovšem naplánovat rekonstrukce silnic tak, aby nikomu
nevadily, je téměř nad lidské síly. Začátek
stavby se nikdy nedá předem přesně určit.
Doba od zhotovení projektu přes získání dotací a vyřízení všech povolení včetně výběru firmy, která bude rekonstrukce provádět,
je vždy proměnlivá. Nyní, zrovna v oblasti
okolo hřbitova, jsme ve fázi, kdy se vše po-

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

Kunratický zpravodaj 2/2018

vedlo a rekonstrukce probíhá podle plánu.
Chtěl bych nejen tuto paní, ale i ostatní občany ubezpečit, že uděláme všechno proto,
aby byl termín stavby dodržen, a zároveň
bych rád poděkoval za vstřícnost a pochopení všem, kterým stavba komplikuje každodenní život.
Další rekonstrukce ulic čekají na patřičná
razítka. Podrobnosti najdete na webových
stránkách radnice, pomocí mobilní aplikace
Moje Kunratice, nebo u referenta dopravy
na radnici. O plánovaných rekonstrukcích
pravidelně informujeme také kunratické seniory v Klubu seniorů.
Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy)
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Z radnice a zastupitelstva

Aktuálně

Končí další etapa
dostavby a rekonstrukce
hasičské zbrojnice
V době, kdy píši tento článek, skončila již další část
dostavby a rekonstrukce
hasičské zbrojnice. Čekáme
jenom na lepší počasí, aby
se mohl opravit vjezd do
garáží pro těžkou techniku,
který potřebuje vyztužit.
Největším zásahem do objektu byla vestavba zázemí
klubovny nad velkou garáží. Také všechna sociální
zařízení prošla pořádnou
modernizací. Činnost výjezdové jednotky (JSDH)
nespočívá jenom v údržbě
techniky a samotných výjezdech, ale velké množství
času tráví její členové i na pohotovostech,
kdy profesionální jednotky jedou k zásahu
a JSDH má pohotovost v hasičské zbrojnici
pro případ, že někde vypukne krizová situace a JSDH musí k ní vyrazit namísto profesionální jednotky, která je vázána jinde.
Vzhledem k tomu, že všichni členové JSDH,
ale i Sboru dobrovolných hasičů (SDH) vykonávají svoji službu zcela zdarma, je na místě
jim připravit kvalitní pohodlné zázemí. To se
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Protože nás počátkem října čekají volby do
Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice, Zastupitelstva hl. m. Prahy a do Senátu ČR, obracíme
se na širokou veřejnost, která má možnost
zapojit se do práce v okrskových volebních
komisích, kterých je na území městské části
Praha - Kunratice celkem 6. Zájemci o členství musí být 18 let a nesmí být kandidátem
do voleb. Bližší informace zájemcům o členství podá tajemnice úřadu městské části Praha – Kunratice na T: 244 102 222, E: voriskova@praha-kunratice.cz.
Jitka Voříšková

Upozornění
pro majitele psů

nám snad již podařilo. Do budoucna připravujeme ještě další úpravy: jako podříznutí
a odizolování druhé poloviny původní budovy a přístavbu malé garáže na vystavení
historické hasičské stříkačky z roku 1910,
kterou má v současnosti od nás zapůjčenou
profesionální Hasičská zbrojnice v Modřanech. Mohu ale říct, že to finančně nejnáročnější máme již za sebou.
lal

V soutěži Zlatý erb jsme zlatí

Co to vlastně Zlatý erb je? Tak tedy je to soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí
v České republice. Cílem soutěže je podpořit, zpřehlednit a zpřístupnit modernizaci
místní a regionální samosprávy prostřednictvím rozvoje ICT technologií a služeb poskytovaných občanům s využitím internetu
a jiných elektronických médií. Splnit daná
kritéria není snadné a jsou velmi přísná. Patří mezi ně například povinně zveřejňované

Informace pro
zájemce o členství
v okrskových
volebních komisích

informace, informace na úřední
desce, podpora zobrazení na mobilních zařízeních (u nás známá
jako Moje Kunratice), ovládání
webu, navigace a jejich zobrazení, doplňkové informace a také
celková použitelnost webových
stránek pro všechny návštěvníky.
Důležitým kritériem je také test
anonymních hodnotitelů a naše
reakce na požadovanou informaci. Zde se hodnotí délka času
zpracování od podané žádosti až
po rychlost a kvalitu odpovědi.
Letošní jubilejní 20. ročník této
soutěže byl pro Kunratice opravdu těžký. Vloni jsme totiž v krajském kole hlavního města Prahy v kategorii
o nejlepší webové stránky obce získali první
místo a obhájit toto ocenění se zdálo zcela
nemožné. Jaké bylo naše překvapení, když
se nemožné stalo skutečností a první místo
jsme opravdu obhájili a postoupili tak do
celostátního kola této soutěže. Poděkování
patří všem z radničního týmu, kteří se na
provozu a obsahu webových stránek podílejí.
ivhy

Upozorňujeme majitele psů, že splatnost poplatku za psa na rok 2018 byla do 31. března. Žádáme majitele, kteří nezaplatili, aby
tak učinili co nejdříve. Správce poplatku má
dle zákona o místních poplatcích možnost
platebním výměrem tento poplatek zvýšit
až na trojnásobek. Poplatek lze platit v hotovosti na Úřadu MČ Praha-Kunratice v přízemí, bankovním převodem na číslo účtu
2000690389/0800 nebo složenkou typu A.
Informace o výši poplatku, variabilním symbolu nebo složenku obdržíte na ÚMČ Praha
-Kunratice, tel.: 244 102 215 nebo na e-mailové adrese: krejcova@praha-kunratice.cz.
Očkování psů bude v úterý 22. května od 15
do 18 hodin před budovou Úřadu MČ Praha
-Kunratice, K Libuši 7/10.

24. zasedání
Zastupitelstva MČ
z 21. 2. 2018
Schvaluje
• změnu rozpočtu č. 2., zvýšení o dotaci HMP 288 tis. Kč na podporu aktivit místní Agendy 21 – oblast zdraví
a zdravý životní styl-Měsíce zdraví
v Kunraticích:
Rozhoduje
• poskytnout dotaci z rozpočtu městské části Praha-Kunratice v roce 2018
SK Slovanu Kunratice, z.s. ve výši
300.000,- Kč
• poskytnout dotaci z rozpočtu městské části Praha-Kunratice ve výši
200.000,- Kč z.s. Start 98 Praha-Kunratice v roce 2018
• poskytnout dotaci z rozpočtu městské části Praha-Kunratice ve výši
200.000,- Kč TJ Sokolu Kunratice
v roce 2018
Více na www.praha-kunratice.cz

Probíhá úklid kunratických
ulic a zelených ploch
Přípravy na jarní čištění komunikací v lokalitě Zeleného údolí jsme
začali řešit s Odborem
hospodaření s majetkem
Magistrátu hl. m. Prahy
s velkým předstihem už
vloni na podzim. Vyplatilo se to, a díky tomu jsme
letos začali už 3. dubna.
Čistění ulic je vždy spojeno s omezením parkování v dané lokalitě. Přes
všechna snažení Pražských služeb se však stále
najdou řidiči, kteří nerespektují dočasné zákazy
parkování na přenosných
značkách a ztěžují tak
úklid silnic. Riskují ale
poškození svých vozidel
od odlétajících kamínků
a v neposlední řadě se
často nevyhnou udělení pokuty za přestupek. Harmonogram dalšího úklidu v Kunraticích již běží. Následuje úklid po zimní
údržbě v centru Kunratic a do obytného
komplexu Flora se společnost Technická
správa komunikací chystá 25. dubna. K úklidu zelených ploch v Kunraticích se přidávají
také dobrovolníci v akci Ukliďme Česko –

Ukliďme Kunratice, ke které jsme se letos
opět připojili. Kunratická základní škola se
s projektem Den Země také zapojí. V rámci
tohoto projektu žáci 2. stupně vyčistí okolí rybníku Šeberák a pomohou při úklidu
Kunratického lesa ve spolupráci se zaměstnanci z organizace Lesy hl. m. Prahy.
Ivhy

Radnice
finančně podpoří
Divadlo v parku

Uskuteční se
výstava kronik
z Kunratic

Doposud podporovala kunratická radnice Divadlo v parku bezúplatnou výpůjčkou
zámeckého parku a jeho zázemí a záštitou
starostky, která přináší určité výhody jako
je třeba odpuštění poplatku za zábor veřejného prostranství. Letos se 19. května bude
konat již desátý ročník této velmi oblíbené
akce, a tak jsme se rozhodli podpořit finančně tuto akci tak, aby se na ni dostalo za
symbolickou částku co nejvíce kunratických
dětí, kterým je akce především určená, to
znamená dětí do věku 12 let. Jedná se o děti
a žáky z mateřské a základní školy. Rodiče si
tak budou moci prostřednictvím těchto škol
zakoupit za cenu 100 korun rodinnou vstupenku, která jinak stojí 450 korun. Rodinná
vstupenka je pro dva dospělé a jedno dítě
starší dvou roků, popřípadě jeden dospělý
a dvě děti starší dvou let. Děti do dvou roků
mají vstup zdarma. Přeji všem našim divákům, aby se jim letošní Divadlo v parku líbilo a odnesli si na něj hezké vzpomínky.
lal

Obrátilo se na nás poměrně hodně obyvatel Kunratic, že se doslechli, že v loňském
červnu v průběhu zahradní slavnosti v základní škole byly vystaveny všechny kunratické kroniky. I ty vzácné exempláře, které
jsou uloženy ve státním archivu, který nám
je na výstavu zapůjčil. Byli zklamáni, že se
o výstavě dozvěděli pozdě a zmeškali ji. Proto jsme se dohodli se školou, že letos si tuto
výstavu zopakujeme a to opět v průběhu zahradní slavnosti, která bude 26. června od 17
hodin v areálu školy. Výstava Kunratických
kronik a dalších kunratických, dnes již historických písemností, například pozemkové
knihy, bude otevřena již od 16 hodin v přízemí pavilonu B v nové multifunkční třídě.
Jedná se o žlutý pavilon přístupný přímo
z ulice Za Parkem. Výstavku písemností
doplní i výstava fotografií Kunratice včera
a dnes. Tyto fotografie ukážou, jak se Kunratice změnily především po roce 2005. Přijďte
se na výstavu podívat. Určitě bude stát za to.
lal
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Ukliďme svět
– ukliďme
Kunratice
To je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Už v roce
1992 se Český svaz ochránců přírody přidal
k celostátní iniciativě Clean up the World!
(Ukliďme svět!) a vzal si na starost koordinaci úklidových akcí v České republice. Cílem
těchto akcí je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Také městská část
Praha – Kunratice se připojila k této iniciativě a již potřetí pomáhá nejen koordinovat
přihlášené dobrovolníky a organizace, ale
aktivně likviduje vznikající černé skládky na
pozemcích, které má ve správě. Jedna z těch
větších skládek byla zlikvidována v lokalitě
okolo Pramenné ulice. Pytle s nasbíraným
odpadem nechá radnice odvézt do sběrného
dvora a nepořádek nasbíraný v kunratickém
lese odveze společnost Lesy hl. m. Prahy, se
kterou máme domluvenou spolupráci. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří se do tohoto
dobrovolnického úklidu zapojili, ať už to jsou
jednotlivci, anebo kunratické organizace
a občanské spolky. Letos se podařilo nasbírat
opět velké množství odpadu, který skončil ve
sběrném dvoře, kam patří. Nepořádek anebo
černou skládku také můžete nahlásit na telefonní číslo 244 102 214, e-mailem: info@
praha-kunratice.cz a majitelé chytrých telefonů pomocí aplikace „Moje Kunratice“.
Ivhy

Krátce
Zápis dětí do mateřské
školy Kunratice pro školní
rok 2018/2019
Dny otevřených dveří a výdej žádostí
o přijetí proběhnou 2. a 3. května vždy
od 13 do 17 hodin.
Příjem žádostí o přijetí proběhne
9. a 10. května vždy od 13 do 17 hodin.
Povinné předškolní vzdělávání:
k zápisu se musí povinně dostavit
zákonní zástupci s dětmi, které ve
školním roce, pro který probíhá zápis,
dosáhnou nebo dosáhly věku šesti let.
Bližší informace na www.mskunratice.cz
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Téma

Rozhovor

René Štýbr

Řídí Městskou
policii Prahy 4

Školní jídelna v Kunraticích
Školní jídelny patří v českém prostředí k automaticky vnímaným věcem. Jejich existenci upravuje
zákon. Nad tím, že je dětem po vyučování poskytnuta možnost dát si plnohodnotný oběd, ani neuvažujeme. A tak je strávníkům denně podávána polévka, hlavní chod, kde je v nabídce několik jídel, salát,
dezert nebo ovoce a různé druhy nápojů.
Školní stravování od počátku 20. století prošlo zajímavým vývojem. Jeho prvopočátky
patřily polévkám. Ty se vařily pouze pro
chudé žáky a k plnohodnotnému školnímu
stravování se dospělo teprve po druhé světové válce.
V roce 1902 byl založen tzv. „polévkový
ústav“. V jeho rámci se pořádaly stravovací
akce pro chudší mládež. Činnost polévkového ústavu trvala až do roku 1905 a fungoval
i zde v Kunraticích. V roce 1931 se obecná
škola stravovací akcí postarala třikrát týdně v kuchyni místní sokolovny o děti nezaměstnaných rodičů. Podávala se polévka nebo mléko. Až 1. února 1950 sjednalo
Sdružení rodičů a přátel školy pro školní
kuchyni stálou pracovní sílu. Ale stálé stravování bylo na obecné a střední škole zahájeno až 2. listopadu 1950. 10. září 1951 vyvařuje 5 zaměstnaných kuchařek 250 obědů.
Kuchyň a jídelna byly v budově staré školy
č.p. 420. V roce 1960 byla dokončena stavba
nového přízemního pavilonu školních dílen
v budově dnešní jídelny a kuchyně. 1. října
1975 po dokončení nástavby školních dílen
o jedno patro se sem přestěhovala školní
kuchyně, jídelna a družina. V roce 1994 dokončili rozsáhlou přístavbu přízemí budovy
jídelny. Zvětšil se tak stravovací prostor na
100 míst. Kapacita kuchyně byla 500 jídel.
V roce 2010 dostala radnice 22,2 milionů korun na rekonstrukci a dostavbu školní jídelny. Ta začala v srpnu 2010. Než bylo hotovo,
obědy byly dováženy. 28. června 2011 byla
slavnostně otevřena nová školní jídelna.

Vznik komise pro stravování

Teprve 1. ledna 2005 se sloučila kunratická
základní škola se školní jídelnou. Kuchyně má
vařit jídla, která splňují nároky na spotřební
koš, tedy vyváženou stravu, na druhou stranu
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by ale měla jídla dětským strávníkům chutnat. Nejhorší variantou je, když se sice naplní
požadavky na zdravou školní stravu, ale děti
nedojedená nebo netknutá jídla odnášejí.
Když se základní škola v září 2015 přihlásila k projektu Zdravá školní jídelna
a změnila se skladba jídelního lístku, začala
část rodičů poukazovat na to, že ani jedno
ze tří nabízených jídel není pro jejich děti
tím, co by si rády vybraly. Před zřizovatelem
-úřadem městské části stál složitý úkol, jak
těmto situacím zabránit a jak dát i rodičům
najevo, že stojí o to najít řešení a nestavět
je tak do situace, kdy rodič obědy zaplatí,
ale jeho dítě odchází z jídelny hladové. Po
mnoha stížnostech rodičů na kvalitu školního stravování a výsledcích dotazníkové akce
rodičů, bylo na Školské radě ZŠ Kunratice na
návrh paní starostky rozhodnuto, že bude
zřízena komise pro stravování. Ta zahájila činnost 12. září 2016 a začala se scházet
pravidelně, a to minimálně jednou za měsíc.
Komisi tvoří zástupce radnice, 3 zástupci rodičů, zástupce školy, zástupce seniorů, ředitelka mateřské školy, vedoucí školní jídelny
a členové školního parlamentu.
Smyslem komise bylo zajistit fungování komunikace a vzájemné pochopení
mezi jídelnou a zástupci strávníků. Teprve pokud bude dobrá komunikace, budou
se moci vytvářet zásady tvorby jídelníčku tak, aby byly naplněny výživové normy podle vyhlášky o školním stravování,
ale hlavně aby uvařené jídlo bylo pro žáky
i školní personál chutné, atraktivní a pestré.
Komise pro stravování pravidelně diskutuje nad návrhem jídelního lístku. V
případě vícečetného nesouhlasu nad některými kombinacemi jídel předkládají členové možné úpravy nebo změny v kombinaci jídel. Jeden z členů komise denně v jídelně

kontroloval všechna nabízená jídla a sbíral
postřehy a připomínky strávníků.

Vařit pro děti
není úplně snadné

V kunratické školní jídelně se v současnosti
připravuje 850 jídel. V kuchyni pracují 3 kuchařky, 4 pomocné síly, jedna administrativní pracovnice a vedoucí školní jídelny. Tou
je paní Marie Polívková. Právě ona zodpovídá za skladbu jídelního lístku. Jako členka
komise pro stravování zná velmi dobře připomínky k nabízeným jídlům a názory žáků
na školní obědy. Paní Polívková má v tom,
co ovlivňuje dětské chutě jasno: „Jsou to
čtyři faktory - prvořadé jsou návyky z rodiny
jdoucí ruku v ruce s výchovou rodičů, nastavený mediální obraz školních jídelen, soudobé trendy ve stravování a také věk strávníka.“ Ačkoli projekt Zdravá školní jídelna
skončil, snaží se v tomto trendu pokračovat.
„Neustoupili jsme od zdravých jídel obsahujících bulgur, pohanku nebo jáhly, ale snažíme se dětem vařit i jídla, která jsou oblíbená,
aniž bychom museli opouštět zásady zdravé
výživy. “ shrnuje Marie Polívková.
Učit děti jíst zdravá jídla by se mělo postupně, nikoli skokově ze dne na den. Děti
by si měly pomalu na nové chutě zvykat.
A je potřeba, aby si i personál jídelny přípravu takových pokrmů osvojil a získal pro
ně své strávníky. Velice důležité je proto dát
jim zajímavou chuť, ale i vzhled.
Nová školní jídelna a kuchyně byla slavnostně otevřena 28. června 2011. Protože
neustále roste počet žáků základní školy
a počet míst v jídelně, kterých je 146, ale
neodpovídá potřebám, rozhodla kunratická
radnice o rozšíření jídelní části. Po dostavbě
jídelny by tak mohlo najednou ke stolům zasednout 235 strávníků.
ir

K městské policii v Praze nastoupil v září 1993. Téměř čtvrtstoletí je tak věrný službě hlavnímu
městu. Ředitelem Obvodního ředitelství Městské policie Praha 4 a policejním radou je 11 let. Vystudoval
Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a kromě práce u policie se ve volnu věnoval
i zdravotně postiženým. V Jedličkově ústavu se spolupodílel na přípravě paralympionika.
Vysvětlete laikovi strukturu
fungování městské policie v Praze 4.
Jsme jedno z obvodních ředitelství městské
policie hlavního města Prahy, kterých je ve
městě 15. Já osobně jsem podřízen přímo
řediteli pražské městské policie. Jako ředitel
obvodního ředitelství Prahy 4 mám dva
zástupce, správce informačních a komunikačních technologií, referenta majetkové
správy, odborného referenta kontroly, který
zajišťuje kontrolní činnost, přijímá různé
stížnosti občanů na práci strážníků. Důležitým místem je oddělení přestupků, které
je v současnosti po rekonstrukci. Nově jsou
tam tři samostatná pracoviště umožňující
větší diskrétnost při řešení přestupků. Velice
důležité je operační středisko. To koordinuje a řídí práci strážníků, přijímá veškerá
oznámení ať už na linku 156 nebo na přímou
linku střediska. Pracovníci po posouzení
situace vysílají hlídky na místo. Kromě
objektu ředitelství v Nuslích máme okrskové
služebny v Kunraticích, v Krči, na Spořilově,
na Budějovické a na Novodvorské.
Co se děje, když se na linku 156
dovolá obyvatel Kunratic?
Jeho hovor přijme centrální operační středisko v Korunní ulici. Tam vyhodnotí situaci
a přesměrují hovor k nám. Naše operační
středisko už postupuje, jak jsem uvedl. Je to
nejefektivnější a nejrychlejší řešení. Kromě
telefonních hovorů se v našem středisku
sledují výstupy z bezpečnostních kamer.
Mimo dozorčího obvodu tam s ním sedí ještě
zástupce dozorčího, neboli operátor kamerového systému, který sleduje zhruba 83 kamer po celé Praze 4, včetně kamer v Kunraticích. Pokud ze záběru vyhodnotí chování
snímaného člověka jako podezřelé, okamžitě
na místo vysílá hlídku. Při zadržení pachatelů trestné činnosti máme s podporou kamer
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velké úspěchy. Stejné kamery současně pro
svou práci může využívat i Policie ČR.
Jak jsou na tom strážníci městské policie
s úrovní právního povědomí?
Každý strážník musí složit zkoušku odborné
způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra
ČR. Ta se opakuje každých pět let. Skládá
se z písemného testu a ústní zkoušky. Tvoří
ji teoretická část, což jsou znalosti zákonů,
nařízení, vyhlášek. A z praktické části, kterou tvoří příklad z praxe. Příprava na takové
testy je velmi náročná. Poté, co strážník čtyřikrát úspěšně složí podobné zkoušky, tedy
po 15 letech, dostává osvědčení na dobu
neurčitou. Je ale důležité se vzdělávat průběžně s ohledem na různé změny zákonů.

Strážník městské policie
musí umět komunikovat
a naslouchat
V jaké podřízenosti vůči vám je
okrsková služebna v Kunraticích?
Služebna patří pod obvodní ředitelství
městské policie v Praze 4. Pro nás je to jedno
území a patří k nám tak i Kunratice. Zde
slouží stabilizovaný sbor městských strážníků. S přibývajícím počtem obyvatel Kunratic
a narůstající dopravní vytížeností v ulicích
se ale snažíme navýšit počet strážníků.
A pevně věřím, že to letos vyjde, abychom
aspoň jednoho navíc získali. Kunratice jsou
na činnost strážníků poměrně specifické. Je
to vlastně pořád vesnice, i když dynamicky
se rozvíjející. Ale pořád má parametry vesnice, takže vybíráme člověka, který bude komunikovat s místními lidmi, bude to někdo

rozumný, kdo už má něco za sebou a umí
navázat s obyvateli kontakt. Myslím si totiž,
že to je podstata „okrskářské“ práce. Ne
vyloženě represe, i když ta je někdy rovněž
důležitá, ale spíš komunikovat a umět naslouchat. Naše autohlídky zajíždějí pravidelně do Kunratic ve dne, ale hlavně v noci, kdy
v rámci výkonu služby projíždějí městskou
částí a pomáhají místním strážníkům zvýšit
dohled nad pořádkem v Kunraticích.
Čím se řídí dohled nad bezpečností dětí
na silničních přechodech a u škol?
Dohled nad bezpečností dětí na přechodech
u škol děláme jen ráno při cestě do školy.
A to od 7:20 do 8:05. To přichází v krátkém
časovém intervalu najednou nejvíce dětí.
Odpolední dohled u přechodů neděláme.
Zřídili jsme ale před časem institut, který se
jmenuje „školní policie“, kdy jsou strážníci
v bezprostředním okolí školy a starají se tak
o bezpečnost dětí před dealery drog, pedofily
a dalšími závadovými osobami. Ranní dohled na přechodech zajišťujeme u celkem 10
základních škol. Díky tomu, že se pravidelně jednou měsíčně scházíme s vedením
radnice, známe dokonale potřeby k zajištění
bezpečnosti v Kunraticích.
Jak využíváte nedávno vybudované
odstavné místo pro kontrolu kamionů
na Vídeňské?
Máme velkou snahu pomáhat kunratické
radnici ve snaze dostat kamiony z Vídeňské
ulice pryč. Naše hlídky kamiony pravidelně
kontrolují a nově zřízené místo je tak velmi
využíváno. V případě, že nemá řidič platné
povolení vjezdu, je na místě pokutován. A
musí pokračovat zhruba ještě 500 metrů na
kruhový objezd v Kunraticích, tam se otočit
a po Vídeňské se vrátit zpět na okraj Prahy.
ir
Celý nekrácený rozhovor naleznete
na www.praha-kunratice.cz.

7

Bezpečnost a životní prostředí

Hráz rybníku Šeberák
ohrozily nestabilní stromy
Dřeviny ve špatné kondici
představují v městském prostředí nebezpečně doutnající
problém. Stromy s usychajícími korunami nebo nestabilními kořeny mohou snadno
ohrozit majetek, ale především zdraví a životy lidí, kteří
se pod nimi pohybují. Takový
je bohužel i případ skupiny
stromů a keřů rostoucích na
hrázi rybníka Šeberák. Ty do
své správy převzala loni v říjnu organizace zřízená pražským magistrátem Lesy Praha
a.s.. Přes dvě desítky stromů
a vybraných keřů, které narušovaly hráz rybníka, proto byly během
března vykáceny. V následujících letech čeká
rybník celková oprava včetně odbahnění
a vybudování nových ptačích ostrůvků.
Pokácení neperspektivních stromů prospělo hrázi a zároveň poskytlo dostatek prostoru vzrostlým dubům, které na místě naopak
zůstaly, a byl tím podpořen jejich další růst.
Duby tak budou mít šanci rozvinout koruny
a svými kořeny hráz rybníka zpevnit.
Po úpravách zanedbané zeleně čekají

rybník Šeberák další změny – v příštích letech by se měl dočkat celkového odbahnění
a získat ještě pevnější hráz, malebnější břehy
a nový bezpečnostní přeliv. Na své si přijde
i vodní ptactvo a další vodní živočichové,
neboť součástí opraveného rybníka by nově
měly být také malé ostrůvky.
Uzavření přístupu na hráz z důvodu kácení
dřevin využily Lesy Praha a.s. k průzkumným vrtům stavu hráze.
Petra Hilmarová

Projekt revitalizace zelené
cesty u bývalého kravína

Stěžejním projektem radnice byla revitalizace území o ploše 25 290 m² v oblasti
bývalého kravína. Prvním krokem bylo odstranění navážek, které se za dlouhé roky
nashromáždily. Poté se doplnila ornice nutná k zatravnění.
Stávající dřeviny, tedy hlavně nálety, mají
minimální hodnotu. Hodnotné pro revitalizaci jsou jenom duby, které jsou našimi
domácími dlouhověkými dřevinami. Většina
stromů byla zachována a tvoří budoucí kostru kompozice. Několik nevhodných dřevin
bylo odstraněno a u zachovaných stromů
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byl proveden výchovný nebo zdravotní řez.
Doplnění dřevin bylo založeno
na domácích druzích a koncepčně
sestaveno do skupin. Určitou část
tvoří solitéry. Významnou složkou je
ovocný sad, ve kterém jsou zastoupeny u nás běžné druhy. Zakomponování sadu má významný výchovný
aspekt hlavně pro děti. Prostor na
severní straně uzavírají keře. Jižní
část úpravy zachovává kontakt s potokem a jeho stávající zelení. Ve východní části při vjezdu z ulice K Šeberáku je zpevněná plocha pro parkování.
V prostoru je fitness park o rozloze 200
m² s 5 fitness stanicemi a běžeckou dráhou
pro nácvik člunkového běhu, skoku z místa
a slalomový běh.
Nezapomnělo se ani na fotbal. Proto jsou
zde i branky. Nejedná se ale o oficiální rozměry fotbalového hřiště, ale o plochu dostačující k rekreační kopané. Příležitostné
využití bude mít malé ohniště.
V reakci na podněty občanů zvažujeme
i umístění prvků pro nejmenší děti.
Karel Fíla

Kultura a volný čas

Pokračuje sanace
břehů Kunratického
potoka
Zhruba dvoukilometrový úsek podél Kunratického potoka získal zcela nový vzhled.
Pracovníci Lesů hlavního města Prahy tu
zpevnili břehy a vyčistili kamenné mostky,
v příštím roce hodlají v revitalizaci pokračovat.
Práce v jihozápadní části Kunratického
lesa začaly v říjnu loňského roku. Před zásahem lesníků se v lokalitě nalézaly nevzhledné zídky u potoka, nevhodný stavební
materiál a zdejší mostky se nacházely v neuspokojivém stavu.
„Během dvou měsíců pracovníci Lesů Praha a.s. dali břehům potoka novou podobu,
která více připomíná přírodní koryto potoka, je funkční a navíc i příjemná na pohled,“
uvedla k procesu změn mluvčí pražských
lesníků Petra Fišerová.
V rámci úprav se vyčistily kamenné mostky a zmizely betonové konstrukce, které už
na místě neměly žádné opodstatnění. Revitalizace území zkrášlila lidem cestu do
kunratického zookoutku, který se v oblasti
nalézá.
Práce lesníků stály dva miliony korun, během zásahu se navíc zjistilo, že bude zapotřebí pokračovat také příští rok. Vzhledem
k plánům na pokračování prací lesníci nabádají, aby lidé v lokalitě dbali zvýšené pozornosti.
red

Krátce
Do práce na kole
Do práce na kole je celostátní soutěž,
jejíž 8. ročník proběhne v květnu.
Cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby
jako dopravní prostředek používali
jízdní kolo, anebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu
a chůze. Také radnice v Kunraticích
vytvořila svůj tým a podpoří tím projekt, který upozorňuje na neustále se
zvyšující automobilovou dopravu.
O projektu se můžete více dozvědět
na www.dopracenakole.cz

Cyklostezka
Vestec – Kunratice
Ve čtvrtek 12. dubna bylo předáno
staveniště pro výstavbu dokončení
cyklostezky Vestec-Kunratice. 20
dubna bude stavba zahájena, proto
upozorňujeme cyklisty a ostatní
návštěvníky, že cyklostezka bude až
do konce června uzavřena.

Kunratická knihovna
představuje novinky

V Místní veřejné knihovně Praha - Kunratice
se od minulého vydání zpravodaje mnoho
událo. Co nejdříve jsme se snažili otevřít pro
veřejnost. Několikrát k nám přijely dvě odborné pracovnice z Městské knihovny Praha.
Pomohly s fondem, poradily a hodně šikovných věcí naší knihovně darovaly.
Od pondělí 5. března je knihovna opět otevřena pro veřejnost. Otvírací doba je v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin. Lidem se líbí nové světlé regály, prostor
se jim zdá větší, děti si sedají i lehají na barevné vaky, líbí se útulná zóna pro mládež.
Městská knihovna nám zapůjčila výměn-

né soubory knih pro děti:
obrázkové knihy, příběhy
o zvířatech, pohádky, dobrodružství, komiksy, knihy pro
mládež. Další soubor jsme
půjčili pro dospělé.
Kontaktovali jsme čtenáře se
zapomenutými výpůjčkami
a hodně jich vrátilo knihovně i dost dlouho vypůjčené
knihy.
20. března večer si zájemci
přišli prohlédnout knihovnu
a potom se sešli na radnici
na přednášce organizované
studentem Adamem Olekšákem. Přednášející pan David
Venclík zaujal svým vyprávěním a promítáním. Příběhy dvou hradů - Karlštejna
a Nového hradu u Kunratic,
historicky porovnával. Plný
sál zasedací místnosti radnice ani nedutal.
Dále v naší knihovně proběhla v pátek 23.
března Noc s Andersenem. Povídání o pejskovi a kočičce si přišly poslechnout děti
z RC U Motýlků. Prohlédly si dětské knížky
a dostaly jako dárek vystřihovací knihu.
A co bude příště? Autorské čtení spisovatelky Zuzany Frantové Pomykalové z knihy Záhada prázdné zvonice. Nebudu prozrazovat
dopředu. Sledujte naše stránky www.praha
-kunratice.cz/knihovna.
Knihovna Kunratice

V Kunraticích děti zdravě
cvičí a u toho muzicírují
V Hornomlýnské ulici najdou rodiče pro
své děti jedinečný systém cvičení HRÁTKY
S PÍSNIČKOU. Vyvinula ho absolventka
konzervatoře KJJ, certifikovaná lektorka
Play Wisely a především maminka Zuzka
Krčmářová. O svém cvičení říká: „Děti na
Hrátkách s písničkou poznávají svět pomocí
písniček a říkadel, zdravě si zacvičí s rodiči
a procvičí prstíky na šikovných hračkách.“
Maminka ročního Marečka vidí na synovi
každý týden pokrok: „Krásné dětské písničky s námi zpívá teta Zuzka a Ferda mravenec... Syn vypadá velmi spokojeně. Každou
hodinu je na něm vidět pokrok. Cvičení nás
moc baví.“ Takže, pokud máte malé děti
máte rádi písničky a zdravý pohyb, Hrátky
s písničkou najdete na facebooku, informace na e-mailu: hratkyspisnickou@email.cz.
Zuzana Krčmářová
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Příměstský
tábor Crokidy
Rádi bychom informovali o dalším ročníku
letního příměstského tábora v Kunraticích
pořádané agenturou Crokidy. Letošní ročník
se nese v duchu Lovců pokladů, aneb záhada talismanu. Souběžně bude probíhat také
Golfový tábor, který je určen pro všechny
příznivce golfu. Přihlásit se může každý od
3 do 15 let.
Děti mají možnost vyzkoušet si výrobu ze
dřeva (za pomoci kladiva, pilky, či vrtačky),
keramické hmoty, ale třeba i Lega. Vytvoříme si společného maskota, ale především
každý svůj vlastní talisman. Naučíme se
pracovat s kompasem a mapou, postavíme
si bunkr, dokonce si vyrobíme vlastní kuši
a naučíme se z ní střílet. Podnikneme výlet do kina, ale pozor, zajistili jsme pro vás
možnost prohlédnout si i jeho technické
zázemí.
Příznivci golfu se naučí puttovat do jamky,
chippovat, či hrát dlouhé rány.
Termíny: 16. 7. - 20. 7., 23. 7. - 27.7.,
30. 7. - 3. 8. 2018
Více informací na www.tabortabor.cz

Letnice, aneb
slavnost seslání
Ducha svatého
Milí spoluobčané,
dovolte mi, prosím, abych vás pozdravil
a zároveň pozval na jednu z nejvýznamnějších slavností, které se s křesťanstvím pojí,
na letnice. Starozákonní letnice, na které ty
křesťanské navázaly, byly u Židů původně
zemědělským svátkem díkůvzdání Bohu za
žně (šavuot, svátek týdnů). Oslavovaly se 50
dnů po Velikonocích, což křesťanství převzalo. Později se z nich stala oslava darování
Zákona Mojžíšovi na hoře Sinaj.
My křesťané věříme, že po Ježíšově nanebevstoupení byl apoštolům o letnicích
seslán Duch svatý, který je třetí Božskou
osobou a v církvi stále působí. Proto také seslání Ducha svatého považujeme za událost
hodnou oslavy. Věříme zároveň, že působením Ducha svatého v člověku rostou takové
vlastnosti jako láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost
a sebeovládání.
Letnice, které letos připadají na neděli 20.
května, tvoří spolu s Velikonocemi v západní církvi druhý svátek, při němž bylo možno
světit křestní vodu a udělovat svátost křtu
dospělým. V kunratickém kostele budou
letošní letnice zvlášť slavnostní proto, že
bude udílena svátost biřmování. Srdečně vás
k této slavnosti zveme.
Váš P. Vojtěch Smolka
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Školství

Školství

Proběhl již sedmý
společenský večer v ZŠ
9. března se v kunratické škole konal již 7. ročník Společenského večera – Kunratický karneval. Za velké
pomoci a podpory společnosti Zátiší
Group, AV Media a S.O.S Dekorace
jsme se přenesli do různých koutů světa - za doprovodu kubánské
hudby kapely Caribe se zpěvačkou
Radkou Pavlovčinovou jsme dopluli
do Rio de Janeira, kde nám brazilské
tanečnice spolu s kaskadérem a tanečníkem ukázali taneční karnevalovou show i moderní pojetí tance.
Za pomoci loutkáře a herce Gilberta
Conti bylo možné si vyrobit tradiční
karnevalovou masku. Následně jsme
přepluli do Afriky, kde se pod vedením Moniky Rebcové z HAMU a tanečníkem Issou
Diatta ze Senegalu s afro tanečnicemi za doprovodu Djemofola Faly Faye a dalších bubeníků bylo možné naučit africké tance. Pak
naše plavba pokračovala přes Benátky, kde
nám kouzelník Grino ukázal svět tajemna
a kouzel a následně jsme opět uvítali další brazilské tanečnice, jež nás zasvětily do

brazilské samby. Na závěr vystoupení mistra světa v Electic Bugee Martina Pořízka
a tanečníka z Národního divadla Adama Raie
nás putování vrátilo zpět do Kunratic. Už
tradiční závěr večera patřil diskotéce, letos
pod vedení DJ Ernesta. Všem podporovatelům a účastníkům děkujeme za neobyčejnou
atmosféru a nádherný neopakovatelný večer.
        Petra Jelínková

Den se zrakovým postižením
v kunratické základní škole

Ve čtvrtek 22. února si šestá třída vyzkoušela,
jaké to je žít se zrakovým postižením. Program začal diskuzí, ve které se děti zabývaly
třeba tím, jak na ulici oslovit nevidomého
člověka, jak a jestli mu pomoct, nebo k čemu
ve skutečnosti slouží vodící psi. Děti prožily
hodinu tělocviku s mlžnými fóliemi, simulu-

jícími těžkou ztrátu zraku, na očích a během
toho zjistily, že jim dělá problém třeba i jen
chytit míč nebo odhadnout vzdálenosti. Poté
se učily, jak vodit nevidomého, zkoušely si to
na sobě a absolvovaly program v lese poslepu.
S návratem do školy je čekala těžká zkouška
prostorové orientace. Ze třídy musely dojít do
jídelny a tam se naobědvat – to vše se zavázanýma očima. „Normálně bych hrachovou
kaši nejedl, ale tím, že jsem nepoznal, co to
je, jsem ji snědl. Nebyla tak špatná,“ vyprávěl jeden žák po zdárném absolvování oběda
poslepu. Nakonec si třída vyzkoušela běžné
školní aktivity jako je čtení, nebo sledování
videa s foliemi simulujícími zrakové postižení. Po šesti hodinách děti mohly klapky sundat a vidět zase slunce nebo výrazy ve tvářích
druhých a nebrat to jako samozřejmost.
Hana Šimková

Pozvánka na Zahradní slavnost 2018
Tentokrát Kolem dokola! Přijďte s námi vzdát
poctu kolům a kolečkům, velkým i malým
závodům! Prožijte odpoledne plné zážitků
a sportu kolem dokola. Zavítá mezi nás olympijský vítěz Jiří Ježek, pokřtí knihu kunratické
spisovatelky Barbory Vajsejtlové Velký závod,
programem nás provede herečka Martina
Preissová, s exhibicí nás pobaví Bikeclinic a za
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podpory KontaBariéry si zasoutěžíte o víkendový pobyt pro dvě osoby ve Dvoře Perlová
voda. V kole štěstí si vytočíte překvapeníčko.
K tanci a poslechu Vám zahraje školní symfonický orchestr, kapela Nouzový východ a před
slavnostním ohňostrojem večer ukončí svým
vystoupením Timmy White.
ZŠ Kunratice

Vynášení Morany
v mateřské škole Zeměkoule

Rekonstrukce
školní jídelny
přinese omezení
Po poměrně dlouhé zimě se opět rozjely
práce na dostavbě jídelního prostoru budovy školní jídelny. Rodiče žáků musí počítat
s tím, že finální část rekonstrukce, tj. probourání zdi stávající části školní jídelny
a propojení s novou částí si vyžádá uzavření
celé jídelny. Jestli se neobjeví nějaká komplikace, tak by se školní jídelna měla zcela
uzavřít poslední dva týdny v červnu. Předposlední červnový týden bude ve škole velmi málo žáků, protože jsou mimo Kunratice
na sportovním týdnu. Poslední předprázdninový týden zvažujeme, že školní jídelna
bude vydávat oběd studený, který žáci budou konzumovat přímo ve škole. Omezení
je to nepříjemné, ale není možné začít probourávat zeď až v průběhu letních prázdnin,
protože bychom nestihli jídelnu zkolaudovat a otevřít k 1. září. Proto žádám rodiče
žáků o kapku trpělivosti. O aktuálním stavu
Vás bude informovat vedení školy.
lal

Obhájili jsme
titul EKOŠKOLA
V mezinárodním programu Ekoškola je
naše základní škola zapojena již šest let.
Každé dva roky je ale nutné titul obhajovat.
Na základě ekoauditu konaného na konci
listopadu, kdy nás navštívily tři auditorky
ze vzdělávacího centra Tereza, jsme opět
obhájili titul Ekoškola. Nebylo to ale úplně
jednoduché. Před dvěma lety došlo k velké
obměně jak samotného ekotýmu, tedy žáků
navštěvujících volitelný předmět ekoparlament od 3. do 9. třídy, tak i pedagogické, kdy
jsem vedení převzala po paní učitelce Evě
Hilčerové, která celý projekt nastartovala.
Vzhledem k těmto skutečnostem jsme s žáky
museli projít od počátku jednotlivými kroky
podle učení Ekoškoly, jejíž hlavním cílem je
zvýšení ekologického povědomí a následné šetrnější chování k životnímu prostředí.
Dále jsou žáci více zapojeni do dění ve škole, vymýšlí a realizují své vlastní projekty,
což je pro ně někdy náročné, avšak velmi
motivující. Učí se komunikovat s dospělými
a někdy s nimi i vyjednávat. Jednou za čas
si práci navíc zpříjemníme společnou akcí.
Touto cestou bych chtěla ještě jednou
poděkovat všem „ekoparlamenťákům“ za
jejich báječnou práci, paní Anně Rambouskové, panu Marku Pilařovi a paní Kateřině
Matoušové za skvělé nápady a pomoc s vedením hodin, panu řediteli za velkou pomoc
při realizaci výjezdů a vedení a kolegům za
podporu a pomoc při realizování projektů.
Helena Staňková

Neseme Moranu v oleji smaženů, u vrchu
červenů, u spodku zelenů,…
Ve čtvrtek 8. března
jsme se spolu s dětmi
a jejich rodiči z MŠ
Zeměkoule rozloučili se zimou a přivítali
jsme jaro. Stejně jako
naši předci jsme i my
vyrobili
slaměnou
figurínu
oblečenou
v ženských šatech,
která je známá pod
mnoha jmény jako například Morana, Mařena nebo Smrtka. Morana nebyla jen představitelkou zimy, ale také
smrti, nemoci a dlouhých tmavých nocí. Jaro
pak symbolizovala pučící větvička nazývaná
májíček nebo lítečko. V již zmiňovaný čtvrtek 8. března se tedy náš průvod vydal do
Kunratického lesa a s Moranou v čele jsme
brzy stáli na břehu místního potoka. Poté, co
jsme figurínu vhodili do vody a definitivně,
jak jsme si naivně mysleli, se tak rozloučili
se zimou, si děti s rodiči ozdobili své májíčky. S těmi si pak děti po návratu do školky

vykoledovaly u naší paní kuchařky, která se
proměnila v pravou vesnickou selku, vdolky. Oproti loňským letům, kdy jsme v tomto
čase slavili masopust, jsme se pro tentokrát
rozhodli oslavit příchod jara a rozloučení
se zimou právě tímto způsobem. Obojí je
vyzdvižením konkrétních časových předělů
v kalendářním roce, které napomáhají v
orientaci nejen dětem, ale i nám dospělým,
a zároveň je obojí příležitostí k veselí a dobré náladě.
        Michaela Metelková

Strážník na návštěvě u Vrbiček

Měsíc duben bývá v mysli občanů zakódovaný jako měsíc bezpečnosti, a proto se každý
rok snažíme v našich kunratických školkách
i malým předškolákům zábavnou formou
opakovat základy bezpečnosti. Letos jsme
spolu se strážníkem městské policie navštívili česko-anglickou školku Montessori,
kterou najdete v Kunraticích v Lesní ulici
poblíž zámecké obory Bažantnice. Vypadá
a zní to nudně, ale náš kunratický strážník
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Roman Zátopek dětem odpověděl na
všechny všetečné
dotazy a věřte, že
se děti neostýchaly
a dotazů bylo opravdu hodně. Zopakovali jsme si jak bezpečně přejít silnici
i jak se správně chovat na chodnících.
Velmi diskutovaná
byla otázka co dělat, když se ztratí
v obchodním centru, a také jak se
mají chovat, když
zůstanou
samy
doma. Na konci přednášky byly dětem předány dárky od
vedení Městské policie Prahy 4. Všechny
dostaly reflexní pásky, náramky, smajlíky
a další přívěsky, které je budou zdobit
a zároveň chránit. Přednáška se proměnila
v nevšední zážitek jak pro děti, tak i pro našeho strážníka, kterého zájem a nadšení dětí
velmi potěšil.
ivhy

Jak studenti
školy Vrbičky
pomáhají nadacím
Už třetím rokem pořádá Montessori Mateřská a Základní škola U vrbiček několik
jarmarků. Každý se koná pár dnů před některým z významných svátků. Prodáváme
na nich vlastní výrobky, které se k danému
svátku hodí.
Začali jsme původně s prodejem jen pro
naše rodiče. Předloni před Vánoci jsme se
poprvé odvážili zkusit prodávat i pro veřejnost. Úřad nám laskavě prodej povolil a květinářství Květinka nám umožnilo postavit
si na jejich prostranství malý stánek. Naše
výrobky se hodně lidem líbily, proto jsme se
rozhodli pokračovat a jarmarky opakovat.
Poslední jsme uspořádali letos před Velikonoci.
Všechny peníze, které takto vyděláme,
dáváme na charitu. Ve škole si navrhneme
a odhlasujeme organizaci, které přispějeme. Vloni jsme i díky Vám, kunratickým
občanům, předali 8 tisíc korun nadaci pro
léčbu vzácné, těžké nemoci motýlích křídel
a dalších 8 tisíc korun na podporu základní
školy v Tibetu. Jsme rádi, že můžeme někomu pomoci. Děkujeme i Vám! V naší škole
v Kunratické tvrzi se učí děti společně v jedné třídě od 1. do 5. ročníku. Máme tu sedm
učitelů a zatím dvacet čtyři dětí. Učíme se
anglicky s rodilými mluvčími. Můžeme se
s učiteli domlouvat, na čem budeme pracovat. Místo známek máme slovní hodnocení.
        Filip Janda, Rebeka Vrbová,
Kryštof Ondrůšek, žáci 4. r.

Krátce
Novinky v MŠ Předškolní
Obrázek za přesnídávku - v letošním
roce navázala mateřská škola spolupráci s Dětským centrem při Thomayerově
nemocnici, do které se ochotně zapojili
děti i rodiče. Děti nakreslily spousty
obrázků, které vyměnily s rodiči za
kompoty a přesnídávky pro kamarády
z dětského centra.
Touto cestou bych chtěla poděkovat
všem dětem, rodičům i paním učitelkám za perfektní spolupráci pro
dobrou věc.
Noc s Andersenem - koncem března
nás čekalo ve školce pořádné dobrodružství v podobě nočního čtení, soutěží a překvapení. Pohádkovou nocí
nás provázela knížka Povídání
o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka.
Pořádně jsme si to užili a těšíme se
na další nocování.
Alice Hozmanová
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Sport

Spolky a společenská rubrika

Slovan před jarní sezonou

Zimní přípravy se nachýlily ke konci
a fotbalová jarní část sezony se opět hlásí
o slovo. Kunratický A-tým prošel před jejím
začátkem zajímavými změnami, když trenéra Trunečka, který z vlastního rozhodnutí
odešel do Cholupic, nahradil ex-uhříněvský
Havlík. Logická změna nastala i v kádru.
Několik hráčů přijalo nabídku následovat
trenéra do Cholupic, naopak nový trenér si
přivedl několik posil z Uhříněvsi. Důležitý
vstup do soutěže Kunratice zvládly, když
v prvním jarním utkání přesvědčivě porazily
rezervu Újezdu nad Lesy 5:1.
Mládežnické celky přes zimu nejen trénovaly, ale také absolvovaly přípravné turnaje
a zimní ligy. Zde jsou některé jejich úspěchy.
Starší žáci se umístili na 4. místě v zimní
lize v Uhříněvsi, výborného výsledku docílili

mladší žáci na halovém turnaji v Říčanech – byli druzí,
když ve finále těsně
podlehli silné Aritmě
0:1. Starší přípravka přivezla medaile
z halových turnajů
v Kostelci nad Černými lesy (ročník 2008
za druhé a ročník
2007 za třetí místo).
Ani ti nejmladší
fotbalisté
našeho
klubu během zimní
přestávky nezaháleli
a pravidelně trénovali v tělocvičnách
ZŠ Pošepného a TJ Sokol Kunratice. Během
zimní přípravy se se střídavými úspěchy zúčastnili 5 turnajů v Jesenici.
Velkým zážitkem byl pro hráče mladší přípravky a předpřípravky zápas I. HET ligy
mezi Bohemians Praha 1905 a FK Dukla Praha, který se konal 2. března. Naši malí fotbalisté dělali doprovod hráčům Dukly Praha
a o poločase sehráli minizápas na vyhřívaném trávníku. Sice byla velká zima, ale Ďolíček si všichni náramně užili.
Nakonec nám dovolte Vás pozvat do našeho areálu na jakýkoliv zápas či jinou akci
pořádanou klubem. Brzy na viděnou a sportu zdar!
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Již 26letou historii má celopražská sportovní soutěž Poprask, do které se hlásí většina
škol z Prahy, ve kterých je sport jako doma.
A do historie vítězů se poprvé zapsala i škola v Kunraticích díky florbalistům ze 4. a 5.
tříd.
V napínavém finálovém turnaji, který se
odehrál 6. března v Praze 6, postoupili ze
skupiny naši chlapci z druhého místa a v semifinále potom porazili ZŠ Campanus.
Finálový zápas proti FZŠ Chodovická
z Prahy 9 se pro naše borce vyvíjel nadmíru
dobře. Po první polovině již vedli 5:0 a po
závěrečné siréně svítil na světelné tabuli výsledek 5:3 a chlapci mohli začít slavit
1. místo z více než stovky přihlášených škol
z Prahy!
Jiří Szebinovský

       SK Slovan Kunratice

V Kunraticích se konal běh
Tomáše Garrigua Masaryka
V Kunraticích se konal běh Tomáše Garrigua Masaryka. Parta
nadšených sportovců a vlastenců se rozhodla netradičním
způsobem vzpomenout na 168.
výročí narození prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka.
Bylo to 7. března v podvečer.
Nesoutěžním vzpomínkovým
během 5,5 kilometru, který byl
k této příležitosti uspořádaný, si
zároveň s odkazem na T. G. Masaryka netradičně připomenuli
i sto let od založení samostatného československého státu. Běžecká trasa vedla od stanice metra Roztyly Krčským
(Kunratickým) lesem do Kunratic na náměstí Prezidenta Masaryka, kde jsme si společně
zazpívali u pomníku pana prezidenta českou
hymnu a oblíbenou Masarykovu píseň „Ach,
synku, synku“. Byla to velmi silná a dojemná
chvíle. Štafetová vlaječka, kterou běžci poctivě střežili po celou dobu běhu, symbolic-

Florbalovou soutěž
Poprask ovládl tým
ZŠ Kunratice

Krátce

Co se děje v jarních měsících
v Sokolu Kunratice?
Letošní dětský karneval
byl na indiánské téma
a neskromně musíme
říci, že i letos se nám
povedl. Téměř 180 návštěvníků v karnevalových maskách se napříč
věkem opravdu dobře
bavilo. Tančilo se, zpívalo a vše vyvrcholilo
vodopádem tří set nafukovacích balónků.
28. dubna proběhne
krásná tradiční akce
Otvírání studánek a my
doufáme, že Vás letos
mile překvapí nová trasa procházky. Ta ukáže
zase trochu jiný kousek
Kunratic a jiné zrekonstruované studánky. Jediné, co nemůžeme
ovlivnit, je počasí. Snad k nám zachová
přívětivou tvář. Jako každý rok se s dětmi
těšíme v květnu na svátek všech maminek,
abychom jim předvedli, co všechno děti umí
a jak jsou šikovné. V červnu nás čeká naše
největší akce, tou je dětský sportovní den,
který letos vychází na 9. června. Pro děti

6. 5. neděle / 17 hodin /
hřiště SK Slovan

SK Slovan Kunratice – Háje
20. 5. neděle / 17 hodin /
hřiště SK Slovan

SK Slovan Kunratice – Troja
ky doputovala z Lán na Hradčany a pak do
Kunratic.
Všem běžcům patří velké poděkování za
to, že se tímto způsobem zasloužili o založení nové tradice, protože příští rok ve stejný den se mohou přidat další běžci nejen
z Kunratic a připomenout si tak významnou
událost naší republiky.
Ivhy

3. 6. neděle / 17 hodin /
hřiště SK Slovan

SK Slovan Kunratice – PRAGA
16. 6. sobota / 10:30 hodin /
hřiště SK Slovan

SK Slovan Kunratice – Hostivař

4. května letošního roku bude poprvé otevřen nový kunratický pivovar s restaurací
s názvem Spojovna. Nachází se na trojmezí tří městských částí, Kunratic, Chodova
a Šeberova v ulici U Kunratického lesa na
konci areálu vysokých škol poblíž kruhového objezdu. V nabídce bude mít pět druhů
čepovaných piv, tři piva z vlastní produkce
a další dvě z produkce pivovarů Hostivar
a Trautenberk, se kterými je propojen. Součástí pivovaru je velká restaurace s terasou
a zahrada s venkovním výčepem. Otevřeno
bude každý den od 11 do 23 hodin.
ivhy

i dospělé budou připravené sportovní disciplíny a my jsme přesvědčeni, že opět budou
padat sportovní rekordy a celou akci bude
provázet dobrá nálada, hezké počasí a sportovní duch. Srdečně Vás zveme na všechny
naše akce a těšíme se na Vás.
Sportu zdar!
        TJ SOKOL KUNRATICE

Proběhla noc s Andersenem
v Rodinném centru U Motýlků

SK Slovan Kunratice
zve všechny příznivce
fotbalu na domácí jarní
mistrovská utkání týmu A.

V pátek 23. března se v Rodinném centru
U Motýlků konala již pátá Noc s Andersenem.
Letos na téma Pejsek a kočička. Program pro
děti byl opět pestrý. Zahájili jsme divadélkem
pro veřejnost „Jak pejsek a kočička myli podlahu“. Potom už se děti nocující U Motýlků
přesunuly na návštěvu nově otevřené a zrenovované městské knihovny. Paní knihovnice
je přivítala, ukázala jim nově upravené pro-
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Otevření
nového pivovaru
s restaurací
v Kunraticích

story a povyprávěla,
jak to v knihovně
při půjčování knih
chodí. Děti si mohly knihy v dětském
oddělení knihovny
prohlédnout a přečetli jsme si také
příběh Jak pejsek
a kočička pekli dort.
Pak už na děti čekala spousta soutěží
a her v rodinném
centru, mimo jiné
přišívaly pejskovi
na kalhoty záplaty, ozdobily noční
košilku, anebo připravily dort za studena, stejně jako pejsek
a kočička.
Nakonec všechny děti spokojeně usnuly ve
svých spacácích a ráno už je k snídani čekal
jejich vlastnoručně vyrobený dort a spousta
dalších dobrot od maminek. Děkujeme všem
účastníkům, moc jsme si to užili a těšíme se
zase příště.
RC U Motýlků

Výlety pro seniory
9. dubna vzali kunratičtí senioři radnici
útokem s objednávkami na zájezdy seniorů
60+. Během dvou hodin byly jarní zájezdy
zcela rozebrány. Již zbývají na prodej pouze
dva podzimní zájezdy do východních Čech
do zámku Náchod a procházka Babiččiným
údolím včetně prohlídky empírového zámku Ratibořice a 20. 9. zájezd do Českého ráje
s prohlídkou hradu Kost, slavné vesnice Vesec u Sobotky a loveckého zámečku Humprecht.
red

Společenská rubrika
Poděkování za blahopřání
k životnímu jubileu zasílají
Jiřina Matoušová, Karel Uhlík,
Bořivoj Kačena, František Pavlík,
Jitka Roubíčková, Marie Šebková,
Vlastimila Žigmondová,
Zdeňka Chotašová a Jiří Weber.
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6. díl seriálu z historie kunratických hospod a hostinců

U Zavadilů – od hostince s řeznictvím
do novodobé hospody Lokál

konec 19.stol.
Jednou z významných kunratických
hospod, která si přes mnohé historické proměny zachovala svůj název
a atmosféru, i když se její vývoj ubíral různým směrem, je dnešní Lokál
U Zavadilů. Z původního hostince prvorepublikového charakteru, přes restauraci socialistického podniku Restaurace
a jídelny a pokusy některých novodobých pronajímatelů vytvořit prosperující
podnik střihu devadesátých let se teprve
lidem kolem společnosti Ambiente povedlo dotvořit podnik, který má jasný
řád a pravidla a kde jídlo s pitím jsou podávány v atmosféře žádaného retro stylu
70. let, ale ve standardu moderní kuchyně a pohostinství 21. století.

Začalo to tím, že dědeček
Josef Zavadil koupil pozemek
V osmdesátých letech 19. století koupil
kunratický občan Josef Zavadil pozemky
a stojící budovy mezi ulicemi K Verneráku
a K Borovíčku. V jedné z budov udělal hospodu, kterou pojmenoval Velkopopovická
pivnice J. Zavadila. Název zlidověl, a tak
se hospodě začalo říkat obyčejně U Zavadilů. Kromě výčepu piva zde pan Zavadil
a poté jeho syn Václav provozovali i řeznictví. Současná majitelka rodinného podniku,
vnučka Josefa Zavadila, paní Marie Zavadilová vzpomíná na to, jak jako malá holčička
prosila tatínka, aby zvířátka nezabíjel. Součástí dvora totiž byla i dílna a místnost na
porážku. Samotné řeznictví fungovalo ještě
do poloviny šedesátých let minulého století.
Poté ho ale socialistický vlastník zavřel.
Jak už to tak bývalo, nežila hospoda jen
pivem a jídlem, ale i životem spolkovým
a společenským. Nebýt hospod, nebylo by
kulturního dění. Spolkový, sportovní, vzdělávací a kulturní život by nebyl bez místních
hostinců. U Zavadilů se vše odehrávalo převážně v zahradním sále s dřevěným altánem.
Stál naproti hospodě přes ulici K Verneráku.
V budově sídlil Podpůrný a vzdělávací spo-
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lek Čechoslovan. Pod jeho záštitou se konaly nejrůznější schůze
a zábavy. Dokonce se zde hrálo i
ochotnické divadlo. Divadelníkům sloužila místní scéna velmi
významně. Na místním pódiu
tak vystupovali umělci mnohých
ochotnických nebo sportovních
divadelních představení. V sále se
kromě tancování a promítání filmů také cvičilo. Hned vedle sálu
byla vyhlášená zahradní restaurace. Zejména v létě se na ploše o
výměře 970 m2 konaly zahradní
slavnosti. Pivo a limonády se čepovaly přímo tam, když si někdo
objednal jídlo, přeneslo se přes ulici, po které
projel pouze občas kravský nebo koňský povoz. Z důvodu nedostatku míst a učeben si
místní škola pronajala verandu na zahradě,
kam se žáci místní školy chodili učit.

Syn Václav převzal
živnost po dědečkovi

pracovala v pekárnách a poté v cukrárnách
v Modřanech. Komunisti nás nechali v bytě
nad hospodou bydlet. Přisuzuji to tomu, že
jsme tam měli dvě babičky, matku otce i maminky. A asi se jim nechtělo hledat pro ně
náhradní bydlení. V roce 1962 otec zemřel,“
smutně zavzpomínala paní Zavadilová.

Návrat rodinného majetku
Současnou jedinou majitelkou restaurace
U Zavadilů je vnučka a dcera bývalých majitelů paní Marie Zavadilová. Papírový převod
majetku začátkem devadesátých let proběhl
celkem snadno. Horší to ale bylo se stavem
navráceného majetku. Omítky opadané až
na holé zdivo, zdevastovaný interiér. Vše se
muselo opravit. Paní Zavadilová měla ale
v jedné věci jasno. Neslyšela na lákavé nabídky zájemců o koupi domu s restaurací.
„Neustále jsem měla před sebou dědu Josefa
a tatínka Václava, kteří pro hospodu obětova-

1915

Dědeček Josef zemřel v roce 1914
v padesáti letech a zanechal tři
děti. „Tatínka Václava, který nakonec jako výhradní dědic převzal
celou živnost, strýce Josefa, který
byl profesorem matematiky a přírodních věd a tetu Amálii, která se
později provdala za bohatého vinárníka,“ vzpomíná Marie Zavadilová, vnučka Josefa Zavadila. Protože hospoda byla jedinou živností,
tak museli všichni přiložit ruku
k dílu. Babička od časných ranních hodin musela topit a starat se
o chod domácnosti. Součástí hospody bylo
i hospodářství s prasetem, kozou, slepicemi,
husami a kachnami. A tak nejen o hospodu,
ale i o hospodářství se musela babička postarat. Pod výčepem byl kbelík, do kterého
se slévalo nedopité pivo, a to se pak dávalo
praseti. „Tatínek byl k práci v hospodě veden odmala. Zkušenosti sbíral hlavně na
studiích v tehdejší Jugoslávii, kde se v Záhřebu učil pohostinství,“ zavzpomínala paní
Zavadilová. Než se oženil, byl ale na všechno sám se svou matkou. Za manželku si vzal
spolumajitelku vestecké hospody U Klimešů. „Maminka ale poměrně brzy zemřela,
a tak se tatínek podruhé oženil,“ vzpomíná
Marie Zavadilová. To vše se dělo v dobách
soukromého vlastnictví do roku 1949, kdy
byl podnik znárodněn a převzaly ho do své
správy národní podnik Včela a Restaurace
a jídelny. Ty spravovaly podnik až do revoluce. „Tatínka nechali v zestátněné hospodě vykonávat alespoň práci provozního, ale
v roce 1956 musel definitivně odejít. Skončil
jako pomocný dělník v loděnicích. Jeho žena

li vše a pro které byla smyslem života. Proto
jsem nechtěla ani já opustit rodinnou tradici
a rozhodla se v nastoupené cestě pokračovat.
Cesta ale nebyla jednoduchá,“ usmívá se.
Paní Zavadilová se rozhodla ponechat si svůj
majetek, ale pronajmout ho zkušeným provozovatelům. „Celkem se vystřídali asi čtyři
pronájemci, ale většinou nevydrželi. Rádcem
mi byl synovec Pavel Zavadil, budoucí dědic
podniku. Nakonec na mě udělalo dojem jednání profesionálů v oblasti pohostinství ze
společnosti Ambiente. Ti přišli s nápadem
udělat v Kunraticích třetí podnik v Praze
s názvem Lokál, projekt, který staví na stylu
restaurací ve stylu sedmdesátých let,“ s hrdostí v hlase dodává paní Zavadilová.
Poté, co byl podnik víceméně nehezkou hospodou a jedna skupina po druhé se snažila
oživit restauraci ve svém stylu, se po několika letech konečně podniku chopila skupina,
která má v gastronomii dlouholeté zkušenosti a podle návštěvnosti soudě, dělá svoji
práci dobře.
ir
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SLOVINSKO

Je divoký a chvíli neposedí.
Nezapomínejte zlobit.

SLOVINSKO – poznejte TERMÁLNÍ LÁZNĚ
a navštivte hlavní město LUBLAŇ
Týdenní pobyty autobusem
s jednodenním výletem do Lublaně v ceně!

19. 5.–26. 5.

30. 6.–7. 7.

Moravské Toplice hotel Termal**** 12 590 Kč (7 nocí)
Radenci hotel Radin A**** 11 990 Kč (7 nocí)
V ceně: 7× polopenze, doprava (ODJEZDY PRAHA),
vstup do termálních lázní, služby delegáta,
jednodenní výlet do Lublaně

Volkswagen T-Roc.
Zdravě sebevědomý.

Nový T-Roc Vám umožní suverénní pohyb ve městě i mimo něj. Na přání
může být vybaven pohonem všech kol 4MOTION, sportovním podvozkem
nebo adaptivní regulací podvozku. Mějte na paměti, že sebejistota nepramení
jen z perfektního vzhledu, ale i z toho, jak se chováte. Zdravě sebevědomý
T-Roc v tom jede s Vámi.

Rezervace/info:
CK Hungariatour Praha, Dlouhá 38
Tel.: 736 485 865

www.hungariatour.cz

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/troc
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Roc: 5,0–6,8 l/100 km, 116–155 g/km.
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO JAROV KUNRATICE

Vídeňská 126, Praha 4, tel.: 251 002 803, e-mail: kunratice@autojarov.cz, www.autojarov-kunratice.cz

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
16
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Potřebujete šrouby,
matice, hřebíky?
Přijďte k nám.

POHŘEBNÍ SLUŽBA

Disponujeme vlastním chladicím zařízením
a místností pro úpravu zesnulých.
Osobní a etický přístup.
Převozy zesnulých po celé ČR.
Rozloučení s obřadem i bez obřadu.
Uložení zesnulého do doby obřadu u nás.
Zajistíme květinové dary, hudbu, smuteční autobus.
Úpravu, oblékání, líčení . . .
Kremační a hřbitovní služby.
Možnost sjednání u Vás doma.
Parte zdarma!

Nově otevřená prodejna

SPOJOVACÍHO
MATERIÁLU

Naše kancelář:
Budějovická 1116, Jesenice u Prahy
Po – Pá – 9:00 – 16:00

Dobronická 29
Praha 4 – Libuš, 142 00

NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA
Tel: 702 285 384
www.pohrebjelinek.cz

OTVÍRACÍ DOBA:
PO – ČT : 7 – 17 hod.
PÁ
: 7 – 16 hod.

Pokud zesnulého odveze jiná než Vámi vybraná pohřební služba,
nejste v žádném případě povinní sjednávat u ní pohřeb.
Pohřební službu si vybírá rodina a jen na ní záleží, ke které má důvěru.

www.hasagroup.cz
Telefon: 244 910 014

Děkujeme za Vaši důvěru.
Petra Bartáková a Tomáš Jelínek

FOOD STORY
KUNRATICE

• KAŽDÝ DEN SNÍDA
NĚ OD 8.
• ITALSKÁ KÁVA SA 00 HODIN
QUELLA
• VLASTNÍ CUKRÁŘSK
ÁV
• NAROZENINOVÉ DO ÝROBA ZÁKUSKŮ
RTY NA ZAKÁZK
• FARMÁŘSKÉ PROD
UKTY A EVROPSKÉ D U
ELIKATESY
• PULT S EVROPSKÝM
I
SÝ
R
Y
A
UZENINA
• DENNĚ DVA DRUHY
POLÉVEK • PANINI, SE MI
NDVIČE
- BOHATÁ ČESKÁ

Srdečně vás zveme do nově otevřeného sushi bistra, kde si

Srdečně
vás zvemetodo
nově otevřeného
sushi bistra,
kde si
můžete vychutnat
nejlepší
sushi a další asijské
speciality.
můžete
vychutnat
to
nejlepší
sushi
a
další
asijské
speciality.
Těšíme se na vás, otevíráme již 1. března 2018!
Těšíme se na vás, otevíráme již 1. března 2018!

A ZAHRANIČNÍ VINO
TÉKA

DENNĚ 8:00 - 2

K LIBUŠI 129/2, PRAH

0:00

A 4 - KUNRATICE (NAP

ROTI KOSTELU)

DENNĚ OD 10.00 DO 21.00
ROZVOZ ZDARMA DO 5 KM
DENNĚ
OD 10.00
DO 21.00
TEL.: 702
100 490

ROZVOZ ZDARMA DO 5 KM
TEL.: 702 100 490
18
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Náměstí Prezidenta Masaryka 14
148 00 Praha-Kunratice

Náměstí Prezidenta Masaryka 14
148 00 Praha-Kunratice

sushitakeaway.cz

sushitakeaway.cz
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29/01/18 16:28

KALENDÁRIUM

Květen, červen, červenec 2018

Kultura

Volný čas

Sport

14. 5. pondělí / 15 hod. / sokolovna

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

6. 5. neděle / 17 hod. / SK Slovan

Koncert pořádá RC U Motýlků.

3. přednáška z cyklu s lektorkou Evou
Královou.

Akademie ke Dni matek

Vztahy matka a dcera, otec a syn

14. 5. pondělí / 18:30 hod. /
ZUŠ Jana Růžičky

9. 5. středa / areál kolejí Jižní Město  

Koncert žáků ZUŠ Jana Růžičky
15. 5. úterý / 14 hod. / DCHB

5. ročník sportovního festivalu
Sport4Students 2018

Koncert Jiřího Helekala
ke Dni matek

Nabízí zde ubytovaným studentům, ale
i obyvatelům okolí sportovní turnaje a
exhibice, hudební program a také relaxační
aktivity. Vstup zdarma.

19. 5. sobota / 10-18 hod. / zámecký park

11. 5. pátek / 17 – 19:30 hod. /
RC U Motýlků – Sokolovna

Akci pořádá MČ Praha-Kunratice.

Divadlo v parku

Jubilejní 10. ročník rodinného divadelního
a hudebního festivalu.
20. 5. neděle / 9:30 hod. / kostel sv. Jakuba

Slavnost seslání Ducha svatého

Mši svatou s udělováním svátosti biřmování slouží biskup Mons. Karel Herbst.
25. 5. pátek / 18-23 hod. / kostel sv. Jakuba

Noc kostelů

Kostel přístupný veřejnosti s nabídkou
kulturního programu a komentovaných
prohlídek s možností vstoupit do nepřístupných prostor.
9. 6. sobota / 14 hod. / zámecký park

Den dětí vzámeckém parku

Akademie ke dni matek

2. ročník akademie – ukázky naší práce s
dětmi v kurzech a v dětské skupině.
17. 5. čtvrtek / 16 – 18 hod. / RC U Motýlků    

Letní keramické tvoření s Petrou
Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vytvoříte sluníčko.
19. 5. sobota / Šeberák

Řecký den na Šeberáku
s kapelou Prometheus
25. – 27. 5. pátek - neděle / 10 – 18 hod. /
RC U Motýlků – Zámecký park         

Jarní focení rodin s fotografkou
Hanou Homolkovou

Děti si mohou v přírodě užít svůj svátek.
Pořádá Sokol Kunratice.

1. 6. pátek / 17 hod. / SK Slovan

21. 6. čtvrtek / 17:30 hod. /

Příměstské tábory

Vysazení stromu Olgy Havlové
Na pozemku mezi Mateřskou školou
Kunratice a kunratickou tvrzí.
26. 6. úterý / 16 - 22 hod. /

Zahradní slavnost 2018 v ZŠ Kunratice
Tentokrát Kolem dokola! Přijďte s námi
vzdát poctu kolům a kolečkům, velkým
i malým závodům! Prožijte odpoledne plné
zážitků a sportu kolem dokola. Zavítá mezi
nás olympijský vítěz Jiří Ježek, pokřtí knihu
kunratické spisovatelky Barbory Vajsejtlové
„Velký závod“, programem nás provede
herečka Martina Preissová.
22. 7. neděle / Šeberák

Festival do Modra

Festival plný bluegrassové hudby.

Oslavíme společně Den dětí.
16. – 20. 7. pondělí - pátek / 8 – 17 hod. /
RC U Motýlků

Svištíme přírodou

Příměstský tábor pro předškoláky.
23. – 27. 7. pondělí - pátek / 8 – 17 hod. /
RC U Motýlků

Muzikálová přípravka

Příměstský tábor pro předškoláky i školáky
s minimuzikálem.      
23. – 27. 7. pondělí – pátek / ZŠ Kunratice

Příměstský tábor
„PIRÁTSKÁ VÝPRAVA.“

Tradiční příměstský tábor plný her, tvořivých dílen a sportu pod vedením zkušených
vedoucích v areálu ZŠ Kunratice s veškerým
vybavením a v krásném prostředí kunratických lesů a parků. Více: www.dumum.cz

Užitečné info
16 - 20 hod
16 - 20 hod
16 - 20 hod
16 - 20 hod

BIO kontejnery
13. 5. 13 - 16 hod

Mistrovské domácí utkání týmu A.
20. 5. neděle / 17 hod. / SK Slovan

SK Slovan Kunratice – Troja

Mistrovské domácí utkání týmu A.
3. 6. neděle / 17 hod. / SK Slovan

SK Slovan Kunratice – PRAGA
Mistrovské domácí utkání týmu A.
10. 6. neděle / Šeberák

Šeberácký triatlon 2018

Další už tradiční ročník triatlonu (plavání,
běh, kolo) v areálu rybníku Šeberák. Více na
www.seberak.cz
16. 6. sobota / 10:30 hod. / SK Slovan

SK Slovan Kunratice – Hostivař
Mistrovské domácí utkání týmu A.
16. 6. sobota / 9 hod. /
sportovní hala ZŠ Kunratice

Kunratický basketbalový koš

Akce pro rodiče s dětmi v ZŠ Kunratice.
První ročník basketbalového turnaje. Den
plný basketu, dílniček, ukázky kroužků a
grilování a mnoho atrakcí pro nejmenší.

SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
16. - 20. 7. pondělí – pátek / ZŠ Kunratice

„SPORTOVCEM TĚLEM A DUŠÍ “

Tradiční příměstský tábor plný her, tvořivých dílen a sportu pod vedením zkušených vedoucích v areálu ZŠ Kunratice s
veškerým vybavením, včetně bazénku a
v krásném prostředí kunratických lesů a
parků. Více: www.dumum.cz
16. - 20. 7. pondělí – pátek / ZŠ Kunratice

BASKETOVÝ „KEMP“

Příměstský tábor plný sportu a letních her
ve sportovním areálu s veškerým vybavením v ZŠ Kunratice. Více: www.dumum.cz
23. – 27. 7. pondělí – pátek/

Příměstský tábor v ZŠ Kunratice

Pro děti a juniory. Pořádá Krav Maga Point
Praha.
30. 7. - 3.8. pondělí – pátek / 9:00 - 16:00
/ sportovní hala ZŠ

Kunratický florbalový kemp

Pro děti narozené v letech 2004 – 2011.
Přihlášky na www.start98.eu nebo ve škole
na recepci.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

Velkoobjemové kontejnery
23. 5.
23. 5.
20. 6.
20. 6.

SK Slovan Kunratice – Háje

Sídliště Flora (u kotelny)
Lisztova x Kálmánova
Ještědská (u pošty)
Zelené údolí (Za Valem)

čtvrtek 24. 5. 2018
1. ul. Za Valem č. 1375 (u kontejneru na textil) 15:00 – 15:20
2. křižovatka ul. K Zeleným domkům - Suppého 15:30 – 15:50
3. ul. K Betáni (za parkem) 16:00 – 16:20
4. nám. Prezidenta Masaryka (u restaurace U Zavadilů) 16:30 – 16:50
5. křižovatka ul. K Václavce - Jana Růžičky (u kontejneru na textil) 17:00 – 17:20
6. ul. K Šeberáku (točna autobusu) 17:30 – 17:50

Do Dubin x Pod Javory, pochozí plocha před ZŠ ul. Krameriova, Velenická x Sobolákova
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