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Radnice podpoří opravu oltáře
kostela svatého Jakuba
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rekonstrukci hlavního oltáře kostela
sv. Jakuba Většího, který patří mezi
velmi ceněné památky.
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miminek a další dvě se chystají
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Rekonstrukce kunratických ulic
budou pokračovat v podzimních
měsících.
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S. K. Slovanu Kunratice
je skoro sto let
Fotbalový klub byl v Kunraticích
u Prahy založen už v roce 1920.

8-9 Rozhovor

s Vítem Beranem,
ředitelem Základní školy Kunratice,
kterou vede již 11 let.

10 Bezpečnost
a životní prostředí

Ledňáček říční žije v Kunraticích
Tento „létající drahokam“ můžete
zahlédnout na místních rybnících
a potoce.
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Školství
Nový cyklus pro seniory
v ZUŠ Jižní Město
Základní umělecká škola Jižní Město
otevírá nový cyklus s výtvarným,
tanečním a hudebním oborem.

13 Sport

Cyklostezka z Vestce bude
hotova v termínu
Pokračování cyklostezky z Vestce
do Kunratic přes Šeberov běží
podle harmonogramu.

15 Historie

Seriál z historie kunratických
hospod a hostinců
Sedmým dílem věnujícím se restauraci
Šeberák 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 červenec až září.

Do diáře…
11. 7.
Koncert Petra Koláře
Zpěvák, kterého můžete znát
z nejúspěšnějších českých
i zahraničních muzikálů.
Restaurace U krále Václava IV.
od 20 hodin. Vstupné 390 Kč.

22. 7.
Hudební festival Do modra
12. ročník hudebního festivalu
bluegrassové hudby, na kterém
se představí nejlepší kapely
tohoto žánru.

každý starosta by měl být spokojen,
když o zasedání zastupitelstva mají
obyvatelé obce nebo městské části
zájem. Ale běžné to není. Proto jsem
byla překvapena, když jsem viděla, že
na květnovém zasedání zastupitelstva
Kunratic je zcela zaplněný sál. Jednací
místnost zcela zaplnili členové Sboru
dobrovolných hasičů Praha-Kunratice
(SDH). Přišli žádat zastupitele pana
Mydlarčíka o omluvu za jeho, dle
členů SDH, zcela nepravdivé pomluvy
a informace ohledně odvolání velitele
Výjezdové jednotky Jakuba Hubálka,
pro které hlasoval i člen Sboru dobrovolných hasičů opoziční zastupitel
pan Vrba, uveřejněné v časopise Ledňáček. Bohužel se pan Mydlarčík na
poslední chvíli z jednání zastupitelstva omluvil. Ale starosta SDH slíbil,
že se na příští jednání zastupitelstva
dobrovolní hasiči opět dostaví.
Jestli Vám mohu prozradit nějakou
opravdovou kunratickou zajímavost,
vydejte se v úterý 26. června od 16
hodin do Základní školy Kunratice,
kde budou vystaveny všechny kunratické kroniky i ty, které jsou uložené
v Archivu hlavního města Prahy, pozemkové knihy, Kunratické zpravodaje
a srovnávací fotografie „Kunratice
dříve a nyní“. Všechny tiskoviny jsme
nechali nově svázat a měly by Vás
zaujmout.
Přeji Vám krásné prožití letních
dovolených a načerpání sil do dalších
období.

Kunratičtí dobrovolní
hasiči obdrželi poděkování
Vzhledem k tomu, že naši dobrovolní hasiči
byli v poslední době vystaveni nehorázným
pomluvám a lžím, velice nás potěšil dopis
ředitele Hasičského záchranného sboru hl.
m. Prahy, brigádního generála Romana Hlinovského, ve kterém se mimo jiné píše:
„Vážená paní starostko, rád bych Vám
osobně poděkoval za podporu a pomoc při
likvidaci požáru haly v pražské Hostivaři
v úterý 8. května 2018. Velmi oceňuji profesionální přístup a vstřícnost členů vámi

Nejmladší Korb navštívil Kunratice
Ještě dnes žijí pamětníci, kteří vzpomínají
na posledního majitele kunratického velkostatku inženýra Karla Korba v dobrém
především proto, že za druhé světové války
díky intervencím u příslušných německých
okupačních úřadů ušetřil mnoho kunratických lidí nasazení na nucené práce do
Německa. Přestože byly za první republiky
zákonem zrušeny šlechtické hodnosti, mluví se o něm stále jako o baronovi. Dokonce
tenisový kurt, který v zámeckém parku Korbové zřídili na počátku minulého století, má
mezi tenisty přezdívku „baron“. Běžně se
říká „jdeme hrát na barona“.
Karlu Korbovi a jeho ženě Elisabeth se
v Kunraticích narodily čtyři děti. Nejstarší syn Alexander, který měl být dědicem
kunratického panství, se v těchto dnech
dožívá 90 let. Dlouhodobě s ním komunikujeme a několikrát Kunratice navštívil.
Požádal nás, abychom umožnili prohlídku
kunratického zámku jeho nejstaršímu synovi Alexandrovi a vnukovi Gabrielovi. Po

15. 9.
Babí léto v pohybu
+ Kunratice v běhu času
Pořadatel Divadlo v parku zve na
tradiční povedenou akci na sklonku
léta v parku Kunratického zámku
od 10 do 16 hodin.

Lenka Alinčová

Více Kalendárium na straně 20

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
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dohodě s Národním muzeem jsme společně
zámek navštívili. Pak jsme návštěvu doprovodili do sakristie kostela sv. Jakuba, do rodinné hrobky za kostelem a na hřbitov, kde
leží poslední Korbové pohřbení v Čechách.
Od Korbů se Kunraticím dostalo poděkování
za opravu hospodářských budov zámku.
Všichni jsme vyslovili přání, aby se již konečně začal opravovat i samotný zámek.
lal

Parkovací místa v Praze nestačí

30. 8
Koncert skupiny ABBA.cz
Česká revivalová kapela hrající
světoznámé písně švédské
skupiny ABBA.
Od 19 hodin v restauraci
U krále Václava IV.

zřizované jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Díky nasazení vašich sil a prostředků
jsme mohli zabránit vzniku větších materiálních škod.“
V poslední době jsme naše dobrovolné hasiče hodně využívali i my, zejména pro potřeby městské části, především na výškové
práce, jako bylo kácení a prořezávání stromů. I za to jim patří od vedení kunratické
radnice velký dík.
Lenka Alinčová (lal)

Někteří z Vás si už jistě všimli, že u vjezdu do areálu kunratické tvrze se postavily
závory. Ano, bohužel i u nás v Kunraticích
se projevilo to, co potvrzuje nejnovější podrobná studie odborníků z dopravní fakulty
ČVUT. Podle ní přijede do metropole každý
pracovní den průměrně 318 500 osobních
aut. Na parkovištích P+R jich zastaví jen

jedno procento. Parkovací kapacity na okrajích Prahy vysokým počtům zbylých vozů
neodpovídají. Záchytných parkovišť P+R je
16 a poskytují parkování pouze 3 a půl tisícům vozidel. Situaci neřeší ani zavedení zón
placeného stání v širším centru Prahy. Bohužel se tím vytvářejí podmínky pro to, aby
řidiči, kteří přijíždějí do Prahy, hledali místa
k celodennímu stání v okrajových částech
Prahy. Kunratice v tomto ohledu nejsou
žádnou výjimkou.
Právě to přimělo nájemce hospodářských
budov kunratického zámku přijmout taková
opatření - instalaci závor, aby se zabránilo
celodennímu odstavování aut mimopražských automobilistů uvnitř areálu. Návštěvníkům centra Kunratic toto opatření komplikace nepřinese, protože první tři hodiny je
v areálu parkování ZDARMA.
Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy)
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Aktuálně

O vítání kunratických
Zmenaplanu.cz
miminek je stále velký zájem

Oprava zdi zámeckého
parku bude pokračovat

Ono se to vlastně jmenuje
„Zápis miminek do Knihy
uvítání do života“. Letos na
jaře jsme jej pořádali dvakrát. Hlavně to první bylo
hodně bouřlivé. Trochu
jsme tápali, co se děje, když
jsme viděli velký sál kunratické radnice, který takřka
praskal ve švech. Přitom
na pozvánku potvrdilo
účast pouze 12 rodin dětí.
Nakonec se vše vysvětlilo
tím, že se jednalo o rodiny
početné prarodiči a dalšími příbuznými a na akci se
dostavili i rodiče žáků ZŠ
Kunratice ze školního sboru Větrník, který pravidelně hudebně vítání
miminek doprovází svým zpěvem. Druhé vítání miminek bylo, co do počtu doprovodu,
skromnější, a tím byla i klidnější miminka
a komornější prostředí, a tak jsme měli více
prostoru seznámit rodiny dětí s tím, co jim

V tomto článku nechci rozebírat, proč památkáři povolili Národnímu muzeu část zdi
směrem k ulici Za Parkem opravit velmi levně tak, že do zdi byl vložen velice různorodý
materiál včetně cihel, na který byla nahozena omítka (dnes již podepsaná sprejery),
a na straně druhé dostal Tenis Golf Club
Kunratice příkaz padající zeď opravit skutečně restaurátorsky, to znamená za několikanásobnou cenu. Oprava krátkého úseku
mezi hlavní vstupní branou do tenisového
areálu a kurtu směrem ke Kunratické stodole vyjde tak na téměř tři čtvrtě milionu
korun, což je mimo finanční možnosti te-

může kunratická radnice i soukromé organizace u nás nabídnout. Na podzim chystáme další dvě akce. Rodiče dětí budou včas
vyzváni, aby potvrdili na radnici, zda mají
o vítání zájem.
lal

Parčík a chodníky U Tří svatých
již mají hotovou dokumentaci
pro stavební povolení

Vloni jsme uzavřeli smlouvu o dílo na vyhotovení dokumentace pro stavební povolení
na parčík a chodníky kolem nového sousoší
U Tří svatých se společností UAS, s.r.o. Jde
o výstavbu chodníku, který napojí dosud
z jedné strany polem a z druhé strany Vídeňskou ulicí izolované rodinné domy na chodníky u kruhového objezdu U Tří svatých.
Výstavba zdejšího chodníku patří mezi
priority, stejně jako výstavba chodníků podél bažantnice mezi oběma částmi ulicí Za
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Bažantnicí nebo chodníku u Demlovy ulice,
který má zjednodušit
přístup obyvatel lokality Nad Akáty k zastávce
MHD v ulici U Kunratického lesa.
V projektu parčíku
U Tří svatých je pamatováno na výsadbu stromů a rozmístění laviček.
V květnu projektant
odevzdal hotovou dokumentaci a nyní máme
požádáno o stavební povolení.
Půjde-li vše bez potíží,
stavba chodníku podél
Vídeňské ulice může začít na jaře příštího
roku. Na ostatní části projektu se pokusíme
sehnat peníze z nějakého dotačního programu.
Mít připravený projekt v „šuplíku“, se nám
mnohokrát vyplatilo. Velmi často jsou totiž
vyhlašovány dotační akce na poslední chvíli,
a nikdo nepočítá s tím, že projektování a získávání potřebných povolení trvá minimálně
jeden rok.
lal

O změnách územního plánu nyní můžete
vědět s přehledem. Aplikace www.zmenaplanu.cz umožňuje přehledně třídit změny,
podněty a úpravy platného územního plánu
hl. m. Prahy podle různých kategorií, jako je
číslo změny, jaký je stav projednání, předmět
či poloha v hl. m. Praze. Změny můžete prohlížet jak v mapě – Výkrese územního plánu,
tak prostřednictvím seznamu změn. Ke každé změně je v aplikaci detail s podrobnějšími
informacemi o předmětu změny, stavu, parcelních číslech, historií a zobrazení v mapě.
Kdo se zaregistruje, může si také aktivovat
službu „hlídací pes“, která upozorní na novinky v pořizování změn. Takovou novinkou
může být schválení anebo neschválení změny, nové rozhodnutí, zveřejnění na úřední
desce, které informuje o zahájení společného jednání anebo veřejné projednání změny.
Aplikaci „Změna plánu“ provozuje Institut
plánování a rozvoje hl. m. Prahy s využitím
dat poskytnutých Odborem územního rozvoje MHMP. Zobrazované záznamy a celá
služba je informativní. Pro zkušené uživatele
počítačů a chytrých telefonů může být tato
aplikace užitečným pomocníkem.
ÚMČ

První etapa plošných rekonstrukcí
kunratických ulic je dokončena

25. zasedání
zastupitelstva MČ
z 16. 5. 2018
Schvaluje
• účetní závěrku vč. výsledku hospodaření Městské části Praha Kunratice, Mateřské školy Kunratice a Základní školy
Kunratice sestavené k 31. 12. 2017
• změnu rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 15,40 tis. Kč pro
Místní knihovnu na nákup nových knih
• změnu rozpočtu č. 5., zvýšení o investiční dotaci 8 000 tis. Kč z rezervy rozpočtu HMP 2018 na plošné rekonstrukce komunikací
• změnu rozpočtu č. 6., zvýšení o 440
tis. Kč, o odvod z výherních hracích
přístrojů a jiných herních zařízení za
období 1. 10. -31. 2. 2017
• úpravu rozpočtu č. 4., přesun 80 tis. Kč
na opravu fotbalového hřiště v Zeleném údolí
• návrh na zpracování projektové dokumentace plošné rekonstrukce komunikací Kriváňská, Odboje, Klínovecká a
Za Bažantnicí (část od ul. K Šeberáku).
Rozhoduje
• poskytnout dotaci přidělenou MČ Praha-Kunratice účelově od HMP jako
výtěžek z herních automatů v r. 2017
Tenis Golf Clubu Kunratice, spolek ve
výši 440.000,- Kč na opravu kulturní
památky-zdi zámeckého parku.
Více na www.praha-kunratice.cz

nisového klubu. Vzhledem k tomu, že podél
padající zdi vede frekventovaný chodník,
rozhodli jsme se tenisovému klubu pomoci. Každý rok všechny pražské městské části
získávají od hl. m. Prahy část výtěžku z hazardních her, které jsou účelově vázány na
kulturu, sport a sociální oblast. Tyto finance
jsou rozdělovány striktně podle počtu obyvatel. Například v Kunraticích žádné herny
a kasina nemáme. Část výtěžku z roku 2017
ve výši 440 tisíc korun jsme se proto rozhodli Tenis Golf Clubu Kunratice účelově přidělit na opravu padající zdi.
lal

Jakmile to pozdní březnové mrazíky dovolily, rozběhla se druhá část plošných rekonstrukcí silnic a chodníků započatá v srpnu
loňského roku a financovaná kunratickou
radnicí. Tyto opravy jsou výhradně v její
správě. V loňském roce jsme na ně získali
dotaci hl. m. Prahy ve výši 20 milionů korun. Dalších 11 milionů jsme doplatili ze
zisku z vedlejší hospodářské činnosti, především z pronájmu pozemků a nemovitostí. V této etapě byly zrekonstruovány ulice
Děbolínská, Nad Rybníčky, Hřbitovní, Šebkova, Úhlavská, Labská, Pod Betání, části
ulic Lesní, Ploučnická, Žižkova, K Borovíč-

ku a Sobolákova. Znovu musím
zdůraznit, že se jednalo pouze
o rekonstrukce povrchů. Znamená
to, že nešlo o výstavbu chodníků
a přeložky inženýrských sítí a především výstavby tolik chybějící
dešťové kanalizace. Tak finančně
náročné rekonstrukce musí v budoucnosti provádět město Praha.
Vzhledem k tomu, že po výstavbě
inženýrských sítí v minulých dvaceti letech (voda, plyn, kanalizace
atd.), které značně poničily kunratické komunikace, jsme ze strany
hl. m. Prahy nezaznamenali žádné projektové práce na totální
rekonstrukce komunikací mimo páteřní
komunikace, jako jsou ulice K Libuši, Šeberáku, K Verneráku, Volarská, Golčova, Pod
Betání a K Zeleným domkům, rozhodlo se
zastupitelstvo Kunratic provést alespoň
plošné rekonstrukce povrchů nejvíce poničených komunikací, které má Městská část
Praha-Kunratice ve své správě. Na důkladné
finální rekonstrukce prováděné Magistrátem hl. města Prahy si budou muset obyvatelé Kunratic ještě nějakou, určitě ne krátkou dobu, počkat.
Ivhy

Dokončujeme
fitness park
u bývalého
kravína
V minulém čísle Kunratického zpravodaje
jsme informovali o nově vznikajícím parku
v sousedství bývalého kravína. Nyní již můžeme informovat o tom, že záměr byl realizován a že fitness park o rozloze 200 m² už
byl dokončen. Fitness park si klade za úkol
komplexní procvičení celého těla a funkčního cvičení venku v přírodě pro multigenerační využití, neboť cvičení jsou určena
pro každého od osmi let věku. Pro cvičení
se používá vlastní váha těla, bez užití mechanických součástí na stanicích. Vedle fitness parku jsou umístěny i fotbalové branky,
ohniště pro pořádání pikniků a retrosad původních ovocných stromů, o kterých dnešní
mládež již neslyšela.
Jak je vidět na přiložené fotografii, jedná se
o velice vydařené dílo. Během dalšího měsíce plánujeme nainstalovat lavičky, stojany
na kola, odpadkové koše atd.
Poblíž fitness parku budeme ještě doplňovat
i dvojhoupačku, aby i ti nejmenší měli něco
pro sebe, zatímco maminky a tatínkové si
upevňují zdraví na fitness.
Karel Fíla

Stavební stroje se na podzim vrátí do Kunratic
Nehledě na stavební akce, které v kunratických ulicích připravuje pražský magistrát (rekonstrukce ulic Volarské a K Zeleným domkům), zahájila kunratická radnice
24. května výběrové řízení na zhotovitele plošných oprav dalších ulic z vlastních
finančních zdrojů. Předpokládaná cena je
zhruba 27 milionů korun. Z toho naše městská část dostala dotaci z magistrátu ve výši
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8 milionů. Zbytek peněz je zajištěn z úspor
z vedlejší hospodářské činnosti, především
z pronájmů pozemků a nemovitostí. Jedná
se o rekonstrukce části komunikací Ke Hrádku a Krále Václava IV. a ulic Nad Belvederem,
Tichého, Netolická a Za Hájovnou. Jestli se
neobjeví komplikace, rekonstrukce by mohla
začít 1. září. První práce by měly být zahájeny v lokalitě Na Hrádku a pak by na ně měla

navázat rekonstrukce ulice Krále Václava IV.
Podmínkou je, že nebude rozkopaná v době
konání Velké Kunratické. Pokud by tento
termín nebyl reálný, odsunula by se rekonstrukce komunikace na jaro a nahradila by ji
rekonstrukce Netolické ulice.
Konečný termín všech oprav je 31. květen
2019.
lal
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S. K. Slovanu
Kunratice je skoro sto let
Fotbal je nejpopulárnějším kolektivním sportem na světě. Hry jemu podobné jsou známy už z období
starověku. Dnešní fotbal má ale kořeny v Anglii 16. století. Podle Mezinárodní fotbalové federace FIFA
hraje kopanou přes 240 milionů lidí ve více než 200 zemích světa.
Fotbalový klub byl v Kunraticích u Prahy
založen už v roce 1920. Po tříletém trvání
byl ale zrušen pro nedostatek financí. Zanedlouho se ale sešli nejvěrnější příznivci
kopané a v roce 1924 založili, tentokrát již
definitivně Sportovní klub Slovan Kunratice. Na základě výsledků fotbalové sezony
z roku 1925 vstoupil klub do mistrovství
Středočeské župy. Začal soutěžit ve IV. třídě, kterou absolvoval bez jediné porážky
a postoupil do III. třídy. V roce 1927 dokonce vybojoval postup do II. třídy. Po slibných
začátcích přišla ale ve třicátých letech sportovní, funkcionářská i finanční krize. Tu se
podařilo zastavit až v roce 1938 za předsednictví Josefa Klímy, kdy bylo ustaveno druž-

stvo žáků a posléze i dorostu. Za okupace
byla činnost omezena. Přesto A mužstvo
postoupilo do II. třídy fotbalové soutěže. 25.
září 1943 si zahrál jako host za „staré pány“
slavný brankář František Plánička. 6. srpna
1944 vyvrcholila oslava dvacetiletého trvání
klubu zápasem se S. K. Slavií Praha. Zápasu
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přihlíželo na dva tisíce diváků. Po válce
sportovní výkony kolísaly. Podařilo se
ale postoupit do I. B třídy středočeské
soutěže. V roce 1951 zahájili pod novým názvem Sokol Kunratice v nové
organizaci soutěží, a to podle okresů.
Oddíl porážel soupeře někdy i s dvoucifernými výsledky. Pak ale nastaly potíže
s nedostatkem hráčů. Znovu se začalo
dařit mládeži i dospělým až v roce 1956.
Slovan se jako nováček v I. B třídě umístil na prvním místě. V I. A třídě, kam postoupil v roce 1957, byl uznáván nejen
v Kunraticích, ale i na krajském vedení
fotbalu. Mnozí hráči dostávali nabídky hrát v klubech a soutěžích vyšší úrovně.
Přišla další krize a Slovan sestoupil v roce
1961 na osm let do I. B třídy. Na rok se v roce
1969 A mužstvo vrátilo do I. A třídy, pak se
ale zase nedařilo. V roce 1975 byla postavena na hřišti budova s kabinami, umývárnami
a klubovna. Klubu se ale stále nedařilo.
V roce 1984 se v rámci oslav 60 let založení
zorganizoval turnaj žáků ve věku 8–10 let
v minikopané. Za Kunratice tehdy chytala
Zuzana Pincová, budoucí posila republikové reprezentace. V devadesátých letech se
úroveň malých fotbalistů značně zlepšila.
Na přelomu století se střídají úspěchy s neúspěchy.
Do té doby bylo kunratické hřiště ve velmi špatném stavu. Bylo prašné, málo zatravněné a v části bylo dokonce odhalené
skalní podloží. V srpnu 2000 tak byly zahájeny terénní práce na rekonstrukci hřiště. V
polovině listopadu byly hrubé zemní práce
ukončeny, položeny vsakovací vrstvy a za-

seta tráva. Slavnostní otevření se konalo 18.
května 2002. Po dobu rekonstrukce hrálo
A a B mužstvo spolu s přípravkou na hřišti
v Šeberově, mladší žáci v Písnici a starší
žáci s dorostem na Kačerově. V témže roce
A mužstvo postoupilo do I. B třídy a v roce
2005 dokonce do I. A třídy soutěže Pražského fotbalového svazu. Největšího úspěchu
dosáhl klub v roce 2011, kdy hrál jednu sezonu v Přeboru Praha.

ského sdružení. Důvodem je lepší evidence
i kontrola hospodaření a vedení účetnictví.
Hráči jsou podle věku zařazeni do několika skupin. Od nejstaršího A a B mužstva,
kde jsou muži do 30 let. Dorost, za který hrají hráči do 18 let, v Kunraticích není. Dále
starší žáci do 14 let, mladší žáci do 12 let,
starší přípravky s chlapci do 10 let, přípravky, kam chodí děti mezi 6 až 8 rokem a předpřípravky, kde jsou čtyř až pětiletí. Novinkou
je miniškolička, neboli plínkaři. „Maminky
přivedou na trénink starší dítě, a to mladší
tříleté, aby se nenudilo, tak si pod dohledem
dvou trenérek hraje s míčem. Zavedli jsme
to jako originální novinku a osvědčilo se
to. Dokonce nedávno, když pršelo a nehrálo se, tak se několik maminek dožadovalo
tréninku pro své malé fotbalisty,“ vysvětluje
Václav Čumpelík a dodává, „Stranou nezůstává ani to, kdy dítě není úplně zapálené
pro sport, ale rodiče ho do kroužku přihlásí.
Když ho pak přivezou na trénink, mají dvě
hodiny nejlevnější hlídání. Paní na hlídání
by vyšla na pětistovku, tady dají pětistovku
za měsíc,“ posteskne si.
Většina hráčů doroste do věku přípravky,
tedy 13 let a pod vlivem puberty, ale i studijních povinností s fotbalem přestává. To
je důvod, proč ve Slovanu kategorie dorostu
chybí. Ty, kteří chtějí pokračovat, musí klub
uvolnit a nabídnout ho jinam.

Potenciál
a mládež nechybí

Největším problémem je sestavení dostatečně silné klubové základny. To ale v současnosti nehrozí, protože žáci prvních až pátých
tříd jsou z velmi silných ročníků a o adepty
fotbalu tak teď není nouze. V předpřípravce,
přípravce a starší přípravce je neuvěřitelných
120 dětí. Nejen početné ročníky, ale i rostoucí počet obyvatel v okolí dává klubu dostatek
nových hráčů. A tak vlastně ani nevadí, že
fotbalové trávníky najdeme i v bezprostředním okolí Kunratic, v Šeberově, Vestci, Jesenici, Libuši, Písnici. „Když vezmu Kunratice,
dnes je to na počet obyvatel okresní město
a máme tady jedno fotbalové hřiště a jednu
travnatou louku jako hřiště tréninkové. A to
je málo. Pokud jde o pokles zájmu o fotbal
je částečným problémem přemíra nabídky dalších atraktivních sportů, které mladé
přitahují. V Kunraticích je to hlavně florbal
a tenis,“ říká Václav Čumpelík.

Současnost fotbalu
v Kunraticích

Předsedou fotbalového klubu je pan Václav Čumpelík. Jako šéf je zde krátce, ale ve
výboru klubu působí od roku 1995, kdy byl
několik let místopředsedou. S kunratickým
fotbalem je ale srostlý už od sedmdesátých
let, kdy za Kunratice hrál jako žák. V roce
2015 se se změnou legislativy změnil název z Fotbalového klubu na Sportovní klub
Kunratice. Je postaven na platformě občan-
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Peníze na sport
se velmi těžce shánějí

Financování chodu klubu se skládá z několika položek. Kunratická radnice přispívá do
klubové pokladny částkou 300 tisíc korun
na provoz a údržbu areálu. Úřad současně
umožňuje klubu neplatit nájem. Klub je zde
zcela zdarma a větší investice do areálu, jako
byly například nové sprchy, platí radnice
přímo ze svého rozpočtu. Takto by
i v průběhu letošního léta měla zafinancovat nové stožáry na sítě podél ulice K Šeberáku. Jedná se o investici za téměř půl milionu korun.
Další příjmovou složkou jsou
členské příspěvky od členů. Fotbal
může dále čerpat peníze z fondu
programů pro financování sportovních klubů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Velkou pomocí pro financování je
existence grantů. Město vypisuje
nabídky, o které může klub zažádat.
Pokud žádost Magistrát hl. města
Prahy posoudí kladně, dostane klub
podle počtu dětí a trenérů poměrnou částku. V neposlední řadě tu
jsou sponzoři, kteří se na rozpočtu
podílejí velkou měrou.
Nejvíce stojí údržba trávníku. Před každou
sezonou se musí provést jeho rekultivace,
ta vyjde na 150 tisíc korun. Náročná je i investice na jeho údržbu
během roku. Trávník
se seká dvakrát týdně.
Platí se tak odměna
pro správce areálu, ale
hodně stojí i závlaha,
ta vyjde ročně na 70 tisíc korun. Dále hnojení,
odvoz posekané trávy,
kdy se musí zaplatit
odvoz kontejneru. Platí se trenéři, elektřina,
opravy plotu a vybavení
areálu. Klub má svého
pokladníka a účetní, ale
za vyrovnaný rozpočet
a finance je odpovědný
výkonný výbor klubu.

Důležitá role trenéra

Na osobnosti trenéra velmi záleží. Zejména
u dětí je třeba, aby byl pro své svěřence dobrým vzorem, aby uměl děti zaujmout, aby ho
děti přirozeně braly jako autoritu a aby je to
spolu bavilo.
Je důležité, aby trenér byl s družstvem
srostlý a nedělali si navzájem problémy
s hráči. Pokud nějaké nastanou, předseda
klubu svolává hráčskou schůzi. Tam vy-

slechne obě strany. Buď situaci trenér s hráči
vyřeší na místě tím, že si o věcech promluví
a společně si je vysvětlí, nebo musí předseda
nějak rozhodnout a dát za pravdu jedné či
druhé straně. To může vyústit i odchodem
z klubu. Hráče nebo trenéra.
„Při trénincích nemůže být trenér na hřišti
sám, má tak k sobě alespoň dva asistenty. Při
počtu 25 dětí na hřišti by to ani jinak nešlo,“
dodává pan Čumpelík. Každý trenér musí
mít licenci, ta je odstupňována do kategorií
na A, B, C.
Obecně platí, že o trenéry je neustálý zájem, protože jich je málo. Ne každý je ochotný se kromě své práce ještě třikrát týdně
odpoledne věnovat tréninkům a v sezoně
trávit víkendy na turnajích.
Klub sice trenérům platí, ale částka není
nijak vysoká. Měsíční odměna je stanovena
tréninkovou jednotkou.
ir
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Rozhovor

Vít Beran

lidi ve škole neřídí,
ale vede
Je ředitelem Základní školy Kunratice, která je fakultní školou pedagogické a přírodovědecké fakulty,
školou zařazenou do sítě „Škola podporující zdraví“, je EKOŠKOLOU, realizuje Mezinárodní program
GLOBE a je pilotní školou projektu „Pomáháme školám k úspěchu“. Má rád přírodu a turistiku.
Učitelství se dá vystudovat, ředitelování
nikoli. Bylo těžké se s touto změnou
vyrovnat?
Ve školství jsem dlouho, učím od roku 1982.
Spolupracovat s lidmi mě vždy bavilo a už
jako učitel jsem vedl kabinet biologie v rámci
Obvodního pedagogického střediska v Praze
8. Měl jsem možnost spolupracovat s dalšími
učiteli a rozvíjet to, co podporovalo dobré
učení. Potom přišly roky po revoluci, ve škole
jsme „svrhli“ rudé odbory a stal jsem se předsedou základní organizace nových školských
odborů ve škole, kde jsem působil. Krátce na
to jsem byl zvolen předsedou Oblastní rady
Českomoravského odborového svazu pracovníků školství v Praze 8. Zde jsem poznal
mnoho nového: toky peněz, lidi, legislativu.
A v roce 1992 jsem začal aspirovat na to,
abych se z postu učitele stal ředitelem. Tehdy
se často konkurzy vypisovaly tam, kde někdo
sám odcházel, nebo se odvolávali komunističtí ředitelé. Ve škole v Nuslích, kde paní
ředitelka sama požádala o uvolnění z funkce,
jsem pak nastoupil na její místo, a zde zůstal
15 let. Pak jsem přestoupil po konkurzu do
Kunratic a zde jsem již 11 let.
Jako ředitel působíte velmi inovátorsky.
Jak se z nepedagoga stane pedagog
a poté ředitel?
Moje třicetišesti letá profesní dráha byla
ovlivňována studiem, lidmi i výzvami. Po
vysoké škole zemědělské, jsem vystudoval
Ochranu životního prostředí, Biologii, Školní
management a Management vzdělávání.
Absolvoval jsem řadu kurzů a výcviků. Spolupracoval s pedagogickými iniciativami, na
vývoji mnoha projektů, byl členem redakčních rad pedagogických periodik, publikoval
jsem. Byl jsem přizván do týmu poradců
ministryně školství. V posledních letech
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procházím koučovacím výcvikem.
Mnoho vděčím lidem, které jsem potkal,
skvělým kolegům ve škole, mně nejbližšímu
týmu vedení školy, odborníkům, od kterých
se učím, přátelům i podporovatelům toho,
o co se při vzdělávání dětí snažíme…
V Kunraticích jsem poznal skvělé lidi, kterým
jde o rozvoj obce a tím i naší kunratické
školy. V osmdesátých letech mně nejvíc
ovlivňovalo vzdělávání v oboru biologie
a možnost aktivně působit v kabinetu
biologie. V devadesátých letech, kdy se
v Česku objevila nadace Open society fund,
se naskytla příležitost poznávat pedagogiku z jiného úhlu pohledu a navázat na to,
co komunistické školství zcela zastavilo.
Vraceli jsme se tak zpět do první republiky, kdy i v české kotlině působilo reformní
pedagogické hnutí, a kdyby nepřišla druhá
světová válka, tak naše současná pedagogika
by byla dnes určitě někde jinde. Do škol se
zpět vracela demokracie učení ve škole jako
instituci. Poznáním toho bylo, že pedagogika
je věda, která se rozvíjí. To vše bylo pro mne
velmi důležité.
Když jsem se v roce 1992 stal ředitelem
školy, tak na funkčním studiu nás učili školu
řídit. Dnes vše vnímáme jinak. Chceme-li
s lidmi ve škole něco rozvíjet, musí být na
prvním místě jejich podpora, učíme se vést
lidi a nikoli je řídit. Vedení lidí (anglicky leadership) nám pomáhá při zavádění změny.
Podporujeme výborné učitele, aby se stali
lídry. Lídr je ten, kdo vede a podporuje. Lídr =
vůdce. Slovo vůdce často v českém historickém kontextu vnímáme s despektem.
V roce 2010 jsme vstoupili do projektu Pomáháme školám k úspěchu, podporovaného
rodinou nadací manželů Kellnerových. Díky
němu se nám povedlo to, co jsme dlouho
chtěli – systematicky rozvíjet kvalitu vzdělá-

vání, podporovat rozvoj školy. Naučili jsme
se lépe spolupracovat v rámci týmu a třeba si
vyžádat podporu supervizora – mentora. Tomuto odborníkovi dokážeme naformulovat
objednávku a svěřit se i s tím, že nám třeba
něco nejde, jak bychom si přáli. Nebojíme se
jít se svým neúspěchem za úspěšnějším kolegou se poradit, domluvit se s ním a například
se podívat do jeho vyučování. Ve škole je
obrovská otevřenost, sdílnost a spolupráce
všech pedagogů. Uvedené je dokladem, že
řízení lidí se proměňuje do jejich vedení.
A věřím, že není frází to, že dokladem jsou
i spokojené děti, které se těší do školy.
Škola spolupracuje na mnoha projektech,
neubírá jí to síly na to nejpodstatnější,
což je výuka?
Mezi projekty, které ve škole máme, musíme
hledat synergii. Nemůžeme začít s novým projektem, pokud nevidíme jeho propojenost
s těmi stávajícími. Ve škole máme celou řadu
věcí, které do sebe krásně zapadají. Například
tím, že jsme fakultní školou, mají možnost
mnozí naši učitelé přijímat budoucí učitele
do svých hodin. A ať chceme nebo ne, když
někoho přijmeme do hodiny, určitě se na ni
promyšleněji připravíme. Díky spolupráci se
studenty, společnému plánování, učení
a vyhodnocování, díky zpětné vazbě, díky
tomu, že kantoři se cíleněji připravují na vyučování, se tak sami efektivněji rozvíjejí a učí.
Navíc, vidí-li studenti excelentní práci učitelů,
tak někteří z nich u nás chtějí zůstat. Nejprve
jako asistenti pedagoga, později jako pároví
učitelé a nakonec po dostudování začínají u
nás učit jako finální učitelé. Máme ve škole
skvělé kantory, kteří kromě toho, že jsou učitelé dětí, jsou skvělí průvodci budoucích kolegů.
Vaše škola je i v síti škol podporujících
zdraví, v čem tady vidíte onu synergii?

„Zdravá škola“ je vlastně takový domeček,
který má tři pevné pilíře. Filosofie programu Škola podporující zdraví je jedinečným
kurikulem pro české školy. S podporou této
filosofie máme vytvořen náš školní vzdělávací program, který stojí na třech pilířích. Pilíř
pohody prostředí, pilíř zdravého učení a pilíř
otevřeného partnerství. A určitě mnoho lidí
při vstupu do naší školy ocení, že lidi, které
potkávají, se usmívají. To je jistě dokladem
pohody prostředí, lidé se ve škole cítí dobře.
Zdravé učení je logickou součástí moderního přístupu k žákům, kteří odvádějí vlastně
velmi náročnou práci. Ve škole se snažíme
naplňovat projektovou a školní vizi: „Žáci se
učí naplno a s radostí.“. A otevřené partnerství? Všimněte si, že naše škola se nezavírá,
bývá otevřená do pozdních nočních hodin,
i o víkendech i o prázdninách se v ní stále
něco děje. Máme tu celou řadu vzdělávacích
aktivit, kroužků pro děti. Partnerů okolo
školy máme mnoho, a to včetně naší radnice.
Chceme, aby co nejvíc aktivit se mohlo dít
tady ve škole. Jako příklad mohu uvést, že
máme ve škole detašované pracoviště Domu
dětí a mládeže Prahy 10 Dům Um. Pro nás
a naše žáky je to výhodné, protože část
organizování volného času dětí zastřešuje
zmíněné pracoviště a naše děti mají pestrou
nabídku kroužků přímo ve škole. Ale podobné to je i s dalšími kroužky, jako je TaekwonDo, florbal nebo třeba Street Dance ADA…
Na takový provoz ale musí být škola
připravena. Jak to zvládáte?
Dnes máme ve škole sto zaměstnanců.
Těch, kteří jsou placeni ze státního rozpočtu,
je cca osmdesát. Ostatní jsou financováni
z projektů, z doplňkové činnosti školy,
z evropských projektů. Díky podpoře
rodičovského spolku PATRON můžeme pro
individualizaci a zefektivnění výuky zařadit
projekt párové výuky, na který rodiče přispívají. Aby třeba sportovní hala mohla být
otevřena do večerních hodin a i o víkendech
a prázdninách, tak musíme mít lidi i na
zajištění jejího provozu. Na toto vše by jeden
pan školník nestačil. Zřejmě jsme největším
zaměstnavatelem v Kunraticích. Naplno jede
i naše školní jídelna, která denně vaří na 850
obědů.

Neustále zvyšujete počty přijímaných
žáků, vypadá to, jako kdyby byla škola
nafukovací.
Rozhodně nafukovací není. Máme 670 žáků,
od nového školního roku budeme mít o jednu třídu víc, tedy plus cca 30 dětí. Poslední
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roky jsme díky spolupráci s naší radnicí
a získáním grantů
a projektových
prostředků z rozpočtů MŠMT ČR
a pražského magistrátu stále stavěli.
Celá přístavba je plánována tak, abychom
mohli z původní
18 třídní školy být
dvaceti sedmi třídní
základní školou.
V současnosti máme
25 tříd. Dvacet sedm
tříd je ale opravdu
konečný počet. Pak už by se musela postavit
úplně nová škola.
Proč dostavba školy neprobíhá najednou,
aby se naplnily všechny potřeby školy?
Proč se staví na etapy?
Protože by se musela zavřít minimálně na jeden celý rok celá škola. Kam by žáci chodili?
V roce 2010 spol. BOMART s.r.o. zpracovala
studii na rozšíření školy z 18 kmenovými
učebnami na 27 třídní. Z mého pohledu je to
tak, že za jedenáct let, co vedu kunratickou
školu, mohu konstatovat, že naše radnice
umí najít finanční zdroje mimo Kunratice.
Malá městská část, by jen těžko ze svého
rozpočtu mohla něco podobného financovat.

Aby lidé byli motivovaní,
tak je musí práce bavit
Vše je připravováno velmi promyšleně
a díky tomu, jakmile se objeví nějaká možnost získat prostředky z účelových prostředků magistrátu nebo z rozvojových projektů
ministerstva, tak se realizuje etapa dostavby
školy tak, aby výuka mohla plynule pokračovat. Je téměř nemožné získat čtvrt miliardy
na postavení nové školy v Kunraticích. Ale
na přístavbu a doplnění kapacit té stávající
školy prostředky vedení kunratické radnice
získalo. Proto se podařilo postavit pavilon,
rozšířit šatny, dostavět další dvě třídy a opravit starou budovu, vyměnit okna a rozšiřovat
jídelnu. Co je ale důležité, že na všechny tyto
projekty jsme připraveni společně s radnicí.
Dopředu se prozkoumává, jaká bude potřeba,
připravují se studie a projekty.   
Jak stabilní máte učitelský sbor?
Uvádí se, že v českém školství je fluktuace
kolem deseti procent. U nás je odchod učitelů
skoro minimální, řekl bych dvě procenta. Lidé,
kteří tady jsou, jsou tu zakořenění, mají práci
ve škole rádi, aspoň v to doufám. Změny jsou
dnes hlavně z důvodu odchodů do starobního důchodu, na mateřskou dovolenou, nebo
že se někdo odstěhuje. Aby lidé byli vnitřně
motivovaní pro to, co dělají, tak je musí práce
bavit. Musí se mít vlastně rádi navzájem.
Díky tomu, že se někdo s někým rád vídá, tak
jeho motivaci zůstat toto hodně podporuje.
Myslím, že se nám daří lidi vhodně stabilizovat. Významné je i to, že sami vnímají, jak
odborně rostou, že jsou kolem nich lidi, se
kterými se jim dobře spolupracuje.

Kolik mužů učí ve vaší škole?
Na prvním stupni máme tři pedagogy
a deset mužů na druhém. To je skoro osmnáct procent. Ideální by samozřejmě bylo,
kdyby to bylo půl na půl. Navštívil jsem
jednu školu, kdy byl poměr přesně opačný,
než je v běžných základních školách. Byly
tam asi čtyři ženy a ostatní muži. Ale to už je
hodně dávno a jednalo se o střední odbornou
školu. Ale máme i šest mužů na provozním
úseku školy.
Fenomén párové výuky v někom vyvolává
i negativní reakce. Jak zdůvodňujete
rodičům dobrovolnou nutnost platit
za dva učitele v hodině?
Náš právní řád párovou výuku na rozdíl
například od Rakouska nezná. Třídu je možné
dělit na výuku jazyků a některých výchov,
a to jen když je víc jak 24 dětí ve třídě. Ale
naše třídy máme naplněné až do 30 dětí.
Kdybychom měli třídy po dvaceti žácích, tak
to by byla jiná situace. Při našem zapojení do
projektu Pomáháme školám k úspěchu jsme
získali možnost, aby každý učitel získal jako
podporu pro svůj rozvoj párového učitele na
jednu až dvě vyučovací hodiny týdně. Naši
učitelé se naučili učit v páru. To není pro
české učitele běžná praxe. Běžný český učitel
učí ve třídě sám. I při klasické výuce ve třídě,
která je naplněna různě zdatnými dětmi, se
musí učitel věnovat všem žákům. Každý žák
ve třídě potřebuje individuální přístup. Je
ale velký problém, jak ve třídě například s 28
žáky péči každému žákovi zajistit. Je prokázáno, že jestliže máte ve třídě víc jak 16 žáků,
tak se snižuje možnost individuální péči
každému žákovi poskytnout. To, že u nás jsou
dva učitelé ve třídě, má svůj velmi pozitivní
dopad na učení každého žáka. Řada našich
učitelů raději spolupracuje při vedení hodiny
s druhým kolegou, než by si třídu půlili. Dva
kantoři ve třídě se mohou lépe doplňovat,
měnit si role podle potřeby a třídu si dělit
na skupiny i podle potřeb svých žáků. Toto
vnímám jako výrazné plus v dovednostech
kunratických učitelů. Tato strategie umožňuje efektivnější učení každého žáka. Jsem
vděčný, že kunratičtí rodiče díky péči spolku
Patron, rodičovským kavárnám i návštěvám
ve vyučování projekt párové výuky podporují.
Je skvělé, že spolupráce s rodiči umožňuje,
aby pro jejich děti, naše žáky, byla i ZŠ Kunratice tím správným místem pro učení.
ir
Celý nekrácený rozhovor naleznete
na www.praha-kunratice.cz.
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Bezpečnost a životní prostředí

Kultura a volný čas

Ledňáček říční v Kunraticích Opět kamiony

Věděli jste, že na Kunratickém potoce a rybnících můžete zahlédnout „létající drahokam“, jak je často nazýván ledňáček říční?
Tohoto ptáka velikosti vrabce, výrazně
modře zbarveného, s oranžovým břichem,
velkou hlavou s dlouhým tmavým zobákem
a krátkým ocasem můžete spatřit letět nízko nad vodou nebo sedět na větvi nad vodní
hladinou. Ledňáček se živí především ry-

bami, příležitostně i obojživelníky a vodním hmyzem. Kořist loví rychlým
střemhlavým letem pod
vodu z větví zasahujících
nad vodní hladinu. Ryby
polyká celé a nestrávené
zbytky potravy vyvrhuje.
V našich podmínkách
ledňáček říční hnízdí 2 až
3krát do roka, od března
do konce září. Ve strmých
březích
vodních
toků
a nádrží si vyhrabává noru
dlouhou až 1 metr, kterou
tvoří chodbička zakončená hnízdní komůrkou. Do
hnízdní komůrky samice
snáší 4 až 8 vajec, na kterých se střídají samec i samice po dobu 18 až 21 dní.
Krmení mláďat zajišťují
také oba rodiče. Mláďata ve
stáří 23 až 25 dní opouštějí
hnízdní noru. Několik dní
po vylétnutí samec mláďata dokrmuje a učí
je lovit, poté je z teritoria vyžene. Samice
zatím snáší další vejce.
Někteří ledňáčci setrvávají na našem území celoročně, někteří na zimu odlétají nejčastěji do Středomoří.
Alena Hadravová,
obyvatelka Kunratic

Pečujeme o čistotu a pořádek
V Kunraticích je 28 kontejnerových stání
na tříděný odpad (plast, papír, sklo, kartony), která slouží k bezplatnému třídění. Na
jaře proběhla kontrola všech stanovišť, aby
se optimalizoval sběr odpadu. U některých
míst se frekvence vyvážení navyšovala, jinde snižovala podle současných potřeb.
Nemalou složkou péče o pořádek je i odstraňování odpadu ze všech ploch v naší
správě, a to podle smluvního zařazení do
intenzity údržby ve frekvenci 1x za měsíc až
2x týdně.
Vyprazdňování odpadkových košů probíhá
1 až 3krát týdně současně s úklidem odpadků v okruhu 2 metrů od koše.
Velkoobjemové a BIO kontejnery jsou přistavovány podle harmonogramu, který je
publikován na stránkách MČ a v Kunratickém zpravodaji v kalendáriu na jeho poslední straně.
Na území MČ je povinnost majitelů psů
uklízet psí exkrementy. Existující koše na
sběr psích exkrementů jsou nyní očíslovány a doplněny kontaktními čísly, abychom
mohli na případné nedostatky hlášené
i z řad veřejnosti rychle reagovat, například
doplněním zásobníků na sáčky. V minulém
roce byl počet těchto košů navýšen.
V souvislosti s péčí o čistotu a pořádek
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na Vídeňské

Odstavné parkoviště pro kontrolu povolení
průjezdů kamionů na Vídeňské ulici je využíváno ke kontrolám alespoň jednou týdně
v počtu dvou strážníků. Kontroly probíhají
zejména po ukončení dohledu nad bezpečným přecházením přechodů při příchodu
dětí do školy a školky v ranních hodinách,
a to mezi 9. a 10. hodinou. Pokud strážníci plní jiné úkoly pro Kunratice, probíhají
kontroly později, mezi 10. a 11. hodinou. Ke
kontrolám je také využívána plocha v opačném směru, směrem na Vestec naproti adrese Vídeňská 123 u kruhového objezdu
s Kunratickou spojkou. Namátkově jsou
prováděny i o víkendu. Zajímavá je statistika, kdy v průběhu kontrol je zastaveno 6 až
12 aut. Z toho maximálně 2 vozidla nesplňují podmínky pro vjezd do Prahy. Opravdu
je nutné vydávat tolik povolení pro vjezd
těžkých nákladních aut do hlavního města?
Ivhy

Městská policie
Řešení přestupků
se přiblížilo dvacátému
prvnímu století
Již několik týdnů se občané na území
městské části Praha 4 a 5, kteří se
dopustili dopravního přestupku,
nesetkávají s „lístečky“ za stěrači
automobilů. Důvod? Na území těchto
městských částí probíhá zkušební
provoz elektronického „řešení“ přestupků. Strážníci se tak více posunuli
k 21. století.

Jiří Helekal zahrál
a zazpíval ke Dni matek
Myšlenka
mezinárodních
a pravidelných oslav tohoto
krásného svátku vznikla v USA
v roce 1907 na počest Američanky Anny Reeves Jarvisové,
která bojovala za práva matek.
Poprvé byl tento svátek slaven
o rok později a v roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident USA
Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek jako mezinárodní svátek, který se koná
druhou květnovou neděli.
V bývalém Československu se
začal podle amerického vzoru
tento svátek slavit v roce 1923
a jeho velikou propagátorkou
byla Alice Masaryková, dcera
Charlotty Garrigue a Tomáše
Garrigua Masaryka. Abychom
našim maminkám jejich svátek trošku zpestřili, objednali jsme pro ně
vystoupení zpěváka, skladatele a hudebníka
Jiřího Helekala.
Koncert se vydařil na jedničku. Jiří Helekal
střídavě s houslemi či kytarou zavzpomínal
na svá vystoupení v muzikálech, na koncertní turné, přidal známé písničky Karla Hašle-

V kunratické knihovně si
můžete půjčit plno nových knih

Pražští strážníci jsou nově vybaveni
elektronickým zařízením podobným
mobilnímu telefonu, prostřednictvím
kterého přestupek zadokumentují
a přímo zasílají ke zpracování a následnému odeslání správnímu orgánu,
který přestupci zašle výzvu k zaplacení pokuty.
Výhody? Snížení administrativní
zátěže a chybovosti při přepisování
údajů z papírové podoby do vnitřních
systémů. Tím následné zefektivnění
práce strážníků nejen v přímém výkonu služby. Tedy šetříme čas a práci.

si dovolím zmínit mobilní aplikaci Moje
Kunratice, která se dá stáhnout na naší
webové stránce. Aplikace umožňuje rychlou
reakci na Vaše podněty. Nastavená pravidla
fungují dobře, ale vždy se dá něco zlepšit.
Karel Fíla

Dvě důležité informace na závěr. To,
že nenajdete „lístečky“ za stěrači,
neznamená, že se nedopouštíte přestupku. Městská policie nikdy neměla
zákonnou povinnost tyto „lístečky“ za
stěrače umisťovat.
Městská policie Praha

ra a došlo i na trampské balady a country
melodie. Koncert si užili všichni přítomní
a nezbývá, než Jiřímu Helekalovi za vystoupení poděkovat a všem maminkám v Kunraticích poblahopřát k jejich svátku všechno
nejlepší.
ivhy

Čas rychle uběhl a opět vás mohu informovat o novinkách v místní veřejné knihovně. Dostali jsme od nakladatelství Albatros
opravdu veliký dar knih. Jedná se hlavně
o knížky pro děti a mládež. Pro dospělé
jsou na výběr knihy pro osobní rozvoj, ale
také například o tom, jak připravit zdravou
svačinu nebo se můžete vydat s knihou Po
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stopách českých filmů
a pohádek a na vybraná místa zajet na výlet.
Děti se pobaví s Boříkem
a jeho lapáliemi, přečtou
si, co to teta plete nebo
se něco dozví v Tajemství
rudolfínské Prahy. Mládež má celý nový soubor
Harryho Pottera, třísvazkovou fantasy Časodějové a řadu dalších knížek.
10. května naše knihovna
ve spolupráci s Městskou
knihovnou v Praze uspořádala autorské čtení.
Paní spisovatelka Zuzana Frantová seznámila děti ze základní školy s knihou Záhada
prázdné zvonice. Děti se dozvěděly něco
o zvonech a poslouchaly ukázky z knihy.
V neposlední řadě má kunratická knihovna nové logo, aby měla svou jednoduchou
značku.
Dovolená proběhne 16. – 27. července a 6. – 10. srpna.
Hezké léto vám přeje knihovna Kunratice.

Radnice
podpoří
opravu kostela
svatého Jakuba
Hlavní oltář kostela sv. Jakuba Většího
v Kunraticích patří mezi velmi ceněné památky. Na hlavním portálovém oltáři se
nalézá složitá sochařská kompozice plastik
dvanácti apoštolů, andělů, Nejsvětější Trojice z doby po roce 1734, práce anonymního
venkovského mistra, vyplňující presbytář
v celé šíři a výšce. Ale u tak starého díla je
nutná i jeho údržba. Praha na ni letos účelově poskytla 450 tisíc korun. Další peníze
přislíbily městské části Praha-Libuš a Praha
-Šeberov a v neposlední řadě i vietnamská
komunita, která na zdejší faře pořádá své
bohoslužby. Chybějících 200 tisíc přislíbilo doplnit vedení MČ Praha-Kunratice. Na
počátku června, kdy píši tyto řádky, pevně
věřím, že to podpoří i naše zastupitelstvo,
které o tom bude jednat 27. června.
lal

Připomeneme si
svátek svatého
Jakuba Staršího
Milí přátelé,
rád bych v těchto dnech připomněl život
jedné z výrazných postav Ježíšovy doby,
svatého apoštola Jakuba, nazývaného Jakub
Větší, Starší či Zebedeův. Důvod je nasnadě:
jeho jméno, které si připomínáme 25. července, nese náš krásný farní kostel v Kunraticích.
Jako jeho rodiče i Jakub byl rybářem. Ježíš jej spolu s jeho bratrem Janem pozval
k tomu, aby se stali jeho apoštoly, když se
svým otcem na lodi spravovali sítě. Kvůli
„bouřlivému temperamentu“ jim dal přízvisko „synové hromu“.
Jakub byl u mnoha významných evangelijních událostí a samotnými evangelisty
je uváděn vždy na jednom z prvních míst.
Z toho lze soudit, že patřil k Ježíšovým nejbližším učedníkům. Je mu také připisováno
autorství Listu sv. Jakuba.
Roku 44 byl v Jeruzalémě kvůli šíření
křesťanství zatčen a na příkaz krále Heroda
Agrippy sťat mečem. Jeho ostatky byly později pohřbeny ve Španělsku v Galicii. Město
Santiago de Compostella se díky tomu stalo
jedním z nejvýznamnějších poutních míst
a sv. Jakub je uctíván jako národní patron
Španělska.
Srdečně vás zvu na svátek tohoto apoštola
do kunratického kostela.
Váš P. Vojtěch Smolka

11

Školství

Sport

Konec školního roku
v MŠ Předškolní
Konec školního roku
v naší mateřské škole
byl ve znamení celodenních výletů, které
zvládly i mladší děti.
Ty navštívily „Muzeum perníku a Perníkovou chaloupku
pod Kunětickou horou“, starší děti Zoo
a Dino Park v Plzni.
Den matek jsme ve
třídách oslavili písničkami, básničkami
a tanečky. Po zaslouženém potlesku jsme
se občerstvili a společně s rodiči tvořili.
Den dětí jsme strávili jak kulturně s muzikálem „O hubaté houbě“ manželů Nedvědových, tak i sportovně v přírodě Kunratic. Děti
soutěže velmi bavily, protože mohly uplatnit
své znalosti a sportovní dovednosti.
Hned začátkem června naši předškoláci odjíždějí vstříc dobrodružství za skřítky do Harrachova do školy v přírodě. Vyměníme třídy
za les, pastelky za klacky, lepidlo za provázek
a podobně.

Srdečně Vás zveme na rozloučení s našimi
předškoláky, které se bude konat 21. června
od 16:30 hodin na školní zahradě. Poté se
s paní starostkou přesuneme na prostranství
před kunratickou Tvrzí, kde proběhne vzpomínková akce „85 stromů pro Olgu Havlovou“. Zde vystoupí naši předškoláci.
Mateřská škola děti opět přivítá po prázdninách 3. září.
Za MŠ Radka Fleissigová a Hana Pellechová

Hmyzí domeček v MŠ Zeměkoule
Na konci dubna jsme se s našimi dětmi z Mateřské školy Zeměkoule vypravili do Hulic,
abychom zde navštívili Včelí svět. Neuvěřitelně organizovaný včelí mikrosvět nás nadchl
natolik, že jsme se rozhodli vybudovat na naší
„školkovní“ zahradě hmyzí domeček. Ten by
měl kromě jiného užitečného hmyzu sloužit
také jako skrýš včelám samotářkám, jež jsou
stejně jako chované včely medonosné důležitými opylovači rostlin. Dalšími hosty takových domečků bývají například zlatoočka,
slunéčka sedmitečná a další hmyz, který ať už
v roli predátorů, či naopak sám jako potrava,
je důležitý pro koloběh přírody a přirozené
vztahy v ní.
My v Zeměkouli jsme během výroby takovéhoto domečku posílili hlavně kamarádské vztahy, neboť při jeho vzniku spojily síly
všechny věkové skupiny dětí. Ty pod vedením
kolegyně, která je autorkou projektu, sbíraly
přírodniny, kreslily návrhy, skládaly dřevěné
komponenty a vůbec se dle svých možností
a schopností aktivně zapojovaly. Náš hmyzí
domeček by tak měl vytvářet skrýš pro prospěšný hmyz jak během léta, tak i při přezimování. Jeho úkolem je nejen napomoci
k ochraně a rozmanitosti přírody, ale i přiblížit tyto souvislosti těm nejmenším.
Michaela Metelková, MŠ Zeměkoule
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Hledáme nové
kolegy do
ZŠ Kunratice
Ředitel ZŠ Kunratice, Praha - Fakultní škola
a pilotní škola projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ s nástupem od srpna 2018
přijme UČITELE/KU nejlépe v aprobační kombinaci s NĚMECKÝM, ANGLICKÝM nebo ČESKÝM JAZYKEM a HUDEBNÍ
VÝCHOVOU a dále VYCHOVATELE/KU do
školní družiny.
Současně přijmeme na plný pracovní poměr z důvodu odchodu do důchodu a dlouhodobé nemoci KUCHAŘE/KU, POMOCNOU SÍLU (obě pozice nástup od srpna) do
ŠJ a DOMOVNÍKA-ÚDRŽBÁŘE-ZAHRADNÍKA (nástup od srpna) a PRACOVNICI ÚKLIDU (nástup od června).
Prosím, zašlete nám svůj pracovní životopis s fotografií.
Informace poskytnou: asistentka vedení
školy Ing. Gabriela Nováková - gabriela.novakova@zskunratice.cz; telefon: 261 097
207, mobil: 607 296 691 nebo ředitel školy Mgr. Ing. Vít Beran - mobil: 724 370 813,
e-mail: vit.beran@zskunratice.cz. U pozic
do školní jídelny kontaktujte, prosím, paní
vedoucí školní jídelny Marii Polívkovou mobil: 724 369 890, e-mail: marie.polivkova@zskunratice.cz a informace o pozicích na provozním úseku školy Vám podá
vedoucí provozního úseku školy a hospodářka školy paní Renata Lukešová - mobil:
723 471 727, e-mail: renata.lukesova@
zskunratice.cz.
Hledáme motivovaného kolegu nebo kolegyni, které práce ve škole baví. Těšíme se
na spolupráci a Vámi.
ZŠ Kunratice

Nový cyklus
pro seniory
v základní
umělecké škole
Základní umělecká škola Jižní Město ve
školním roce 2018/2019 otevírá nový tříletý
cyklus Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy.
Studijní obory, na které se můžete hlásit:
výtvarný, taneční a hudební.
Přihlášky budou k dispozici na webu školy
a v kanceláři ZUŠ Křtinská, nebo Jana Růžičky, Kunratice.
Přihlášky je možno zasílat nebo osobně
odevzdávat od 10. do 20. září 2018.
Přijato bude prvních 50 zájemců.
ZUŠ Jižní Město

Jak se daří tenistům
z Tenis Golf Clubu Kunratice

V klubu TGC (Tenis Golf Club Kunratice) se
účastníme žákovských soutěží (babytenis,
mladší žáci A i B, starší žáci A i B), následuje
dorost a dospělí.
TGC reprezentuje asi 40 závodních hráčů.
Největší úspěch zaznamenali minulý rok
mladší žáci A, kterým se podařilo postoupit do 1. třídy, což je druhá nejvyšší soutěž
v České republice. Momentálně v mistrovských utkáních bojují o postup do nejvyšší

soutěže o putovní pohár prezidenta Českého tenisového svazu. Stejní
závodní hráči jsou
zastoupeni i ve
starších žácích A,
kde je také možný postup do vyšší
třídy. V našem klubu se tenis rozvíjí.
V letních měsících
pořádá
klubový
trenér Martin Fiala
příměstské
campy buď přímo
v klubu, nebo tenisová soustředění
mimo Prahu. Oboje
je vhodné jak pro začátečníky, tak pokročilé.
Celoročně Martin vede tenisovou školičku
pro děti ve věku 4 až 7 let. Nyní je zde přihlášeno 24 dětí. Výuka probíhá ve dvou až
čtyřech dětech v hodině. V průběhu roku
je možné domluvit si soukromé hodiny pro
všechny věkové kategorie.
Více na www.fialatenis.cz
   
     Tenis Golf Club Kunratice

Stavba cyklostezky z Vestce
bude v termínu hotova
Pravidelné
kontrolní dny probíhají
také na výstavbě
pokračování cyklostezky z Vestce do
Kunratic přes Šeberov. Vše běží podle harmonogramu,
a pokud nenastanou
stavební
komplikace, bude stavba
dokončena v červnu. Původně byla
zpracována projektová dokumentace
prodloužení trasy
až po ulici Do Dubin k podjezdu pod
Kunratickou spojkou, ale protože
poslední část na území Kunratic vede podél
chatové oblasti, Stavební úřad pro Prahu
4 zamítnul tuto projektovou dokumentaci z důvodu omezení přístupu k přilehlým
chatám a vjezdu na pole. Rozhodl tak, že
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bude muset být vyprojektovaná řádná komunikace podél chat, jejíž součástí bude
i cyklostezka. V tuto dobu projekt zpracovává Technická správa komunikací hl. m.Prahy.
ivhy

Jarní část sezony
SK Slovan Kunratice
Zatímco profesionálním fotbalistům již jejich soutěže skončily, sezona výkonnostních
fotbalistů je v plném proudu. Kunratičtí
muži tak stále usilují o každé vítězství, které
by jim pomohlo dosáhnout konečného čtvrtého místa v tabulce, což by mohl tým trenéra Havlíka považovat za úspěch. Kunratice
zatím okupují páté místo a na čtvrtý tým
tabulky ze Štěrbohol ztrácejí pouhý bod. To
kunratická rezerva zaznamenává ve své soutěži spíše ojedinělé úspěchy. Jakousi nadějí
na lepší zítřky je pro „Béčko“ fakt, že se pomalu rozšiřuje jeho hráčská základna. Starší
žáci si vzali příklad z mužů a také se usadili na pátém místě tabulky. Jejich úspěch
je však lehce znehodnocen faktem, že mají
proti sobě jen sedm soupeřů. V podstatě ti
samí hráči však nastupují i v soutěži mladších žáků, kde jejich tým zaujímá velmi dobré třetí místo s nepatrnou ztrátou na druhé
Modřany. V Kunraticích i nadále fungují
přípravky a fotbalová školička, kde získávají
lásku pro sport ti nejmenší chlapci a dívky.
Budeme rádi, když přijmete naše pozvání
a přijdete se na naše týmy podívat osobně.
        SK Slovan Kunratice

Krátce
Původní korejská bojová
umění nově v Praze
Taekkyon je originální korejské bojové
umění obsahující četné techniky nohou
a útoky či bloky rukou.
První písemná zmínka pochází z 19.
století, kdy byl taekkyon velice populární mezi většinou vrstev obyvatelstva, později se však kompletně zakázal. Do současnosti se nakonec dostal
díky snaze mistra Son Duk-ki, kterému
se povedlo po korejské válce toto bojové umění začít znovu učit a šířit.
Hopae sool je rovněž původní korejské
bojové umění, jeho hlavním obsahem
je zacházení s krátkou přenosnou dřevěnou zbraní na provazu, které
systematizoval velmistr Do Ki-hyun.
V minulosti sloužilo hopae jako
identifikační karta, každý Korejec ho
měl vždy při sobě, a tak se jej, naučili
postupem času používat v sebeobraně.
První tréninky provozujeme zkušebně
od 10. května. Prozatím otevíráme až
tři lekce týdně na ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782/1, Praha 11, obě bojová
umění se můžete učit také na soustředěních školy taekwondo ITF GBHS.
Přesné časy tréninků a bližší informace
o školném či plnění zkoušek naleznete
na www.taekkyon.cz a www.hopae.cz.
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool
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Spolky a společenská rubrika

Historie

Závěr cvičební
sezóny
v sokolovně

Naši senioři pokračují
v toulkách po památkách

Tentokrát se naši senioři vydali do Středočeského kraje na Kokořínsko, kde navštívili stejnojmenný hrad Kokořín. Hrad leží
uprostřed hlubokých lesů, a tak byl výstup
na něj i díky opravdu slunečnému poča-

sí poněkud náročný. Všichni se ale těšili
z nádherné zelené přírody kolem i krásné
architektury hradu. Obdivovali zde také
zbytek mobiliáře hradu, který se podařilo
uchránit před různými nenechavci napříč
historií. Dále jsme pokračovali na mělnický
zámek. Obzvlášť zajímavá byla putovní výstava s názvem Šlechtická poselství – jednotlivé obrazy na výstavě přinášejí informace o historii, rodovém zázemí, sídlech
a hlavních postavách rodů a jednotlivých
rodin. Na závěr čekala účastníky ochutnávka vzorků známého mělnického vína s
názvem Ludmila se zajímavou prezentací
historie mělnických vinic a vinných sklepů
od místního sommeliéra. Na další výlet se
rozjedeme do Polabí, kde navštíví výletníci
Dvůr Králové nad Labem a zámek Kuks.
       ivhy

Občanský spolek Křižovatka dospěl
Psal se rok 1997. Internet byl v té době ještě
v plenkách. Shoda náhod a touha pomáhat
jiným dala dohromady Richarda Navrátila a Jiřího Vernera, kteří zjistili, že internet
může pomoci mnoha handicapovaným lidem nejen s každodenními starostmi, ale
i odbornými informacemi v oblasti zdravotní a rehabilitačně-kompenzační. Založili
doménu křižovatka.cz s informacemi pro
handicapované. Lidé se na ně obraceli s nejrůznějšími starostmi. Vše vyústilo v založení občanského sdružení, které vzniklo podle
zakládací listiny 14. dubna 2000. Komplikací
bylo mnoho. Především bylo potřeba najít
vhodné místo, kde by se lidé mohli setkávat
a diskutovat o svých problémech. Dočasným útočištěm se stal Jedličkův ústav, kde
Richard studoval. Nyní již má spolek Křižovatka, z.s. trvalé sídlo v Kunraticích v ulici
U Zeleného ptáka v prostorách, které patří
přímo Richardovi. V roce 2003 zde zahájil

provoz Počítačového klubu pro postižené,
který později rozšířil o seniory. Cílem je zapojit klienty do aktivního života. Učí se zde
pracovat jak s počítačem, tak angličtinu,
pořádají se pro ně výlety, návštěvy divadel,
výstav i vernisáže handicapovaných z jiných organizací. Vystavují zde obrazy a další
umělecké předměty jak senioři z Prahy 4, tak
UMÚN, Domov svaté Rodiny, nedoslýchaví
a další. Vernisáže podporuje i Základní umělecká škola Jana Růžičky. Vzhledem k tomu,
že se od počátku účastním dění spolku,
velmi oceňuji Richardovu vůli a obětavost
přes jeho závažné postižení. Proto jsem ho
navrhla na Cenu Olgy Havlové 2018. Je pro
mne zadostiučiněním, že jsem volila správně. Richard se dostal z 31 nominovaných
z celé republiky do nejužšího výběru. V hodnocení veřejnosti skončil na čtvrtém místě,
což považuji za velký úspěch.

Celý rok běžela sokolovna na plné obrátky.
Musíme neskromně říct, že všechny naše
akce během roku se náramně vydařily, odměnou nám byly úsměvy a poděkování spokojených účastníků. Jako každý rok ukončujeme sezonu Kunratickým sportovním
dnem pro děti. I letos si budeme přát, aby
tato sportovní akce probíhala ve znamení
fair play, aby sportovní výkony byly opět
obdivuhodné a aby se vydařilo počasí. Držte
nám, prosím, palce. Doufáme, že si rodiče
užili volně přístupnou hodinu v dětských
oddílech, kde bylo vidět, jak velký pokrok
ve své obratnosti a šikovnosti děti za rok
udělaly. Také bychom chtěli poděkovat našim gymnastkám za skvělou reprezentaci
TJ Kunratice. Jsme na ně pyšní a přejeme
jim mnoho úspěchů v nadcházející sezoně.
Máme radost i ze všech oddílů pro dospělé.
Cvičení žen s Renatou a cvičení seniorů 60+,
kde panuje vždycky skvělá nálada, stolní tenis a sportovní oddíly volejbalu žen a mužů.
Rovněž nesmíme zapomenout ani na rekreační volejbal a florbal. Díky těmto sportovním nadšencům sokolovna žije. Chtěli
bychom poděkovat cvičitelkám a všem pomahatelům, kteří se snaží, aby se sportovní
duch zachovával dál. Děkujeme i městské
části Kunratice a všem sponzorům za významnou podporu nejen při našich akcích.
Přejeme Vám krásné prázdniny, hezké léto
plné sportu i relaxace a doufáme, že se v září
opět ve zdraví uvidíme v hojném počtu.
Sportu zdar! TJ Sokol Kunratice

lal
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Pokračujeme s výukou angličtiny pro pokročilé. I nadále připravujeme různé kulturní akce a vlastní výstavy handicapovaných
umělců a seniorů u nás v PC klubu. Aktuálně
v klubu vystavují senioři z Výtvarného klubu
seniorů z Prahy 4.
Novinkou pro tento rok je cvičení vsedě –
na židli vhodné pro méně pohyblivé seniory
nebo vozíčkáře. Cvičení vede zkušená lektorka, která ho doplňuje prvky jógy. Přihlásit se můžete průběžně po celý rok. Cena za
hodinu cvičení je 50 korun.
Kontakty: PC klub pro zdravotně postižené, U Zeleného ptáka 1158/5, tel.: 271 913
590 nebo 607 534 184, www.zelenyptak.cz

Restaurace Šeberák – z plovárních
šaten do příjemné restaurace

Další z historicky významných kunratických hospod, která si prošla zajímavým
vývojem, ale dnes se nemusí stydět za to,
že poskytuje gastronomické služby špičkové úrovně ve velmi příjemném interiéru a hlavně okolí. Ale i nadstandardní
a osobitý charakter nabízených služeb
z oblasti sportu, zábavy pro děti, programů pro rodiče s dětmi a samozřejmě
rekreací, která se neodmyslitelně váže
k dlouhé historii klasické plovárny. To
vše je zarámováno do perfektně sladěné
dramaturgie doplňkových akcí, které se
zde konají.

Prvorepubliková restaurace
skončila s nástupem komunistů

Počítačové kurzy opět začnou od září
Kurzy pro handicapované a seniory v ulici
U Zeleného ptáka jsou oblíbené pro individuální přístup LEKTOR/ÚČASTNÍK, ale
i pro kvalitu výuky. Přihlásit se na tyto kurzy
můžete nyní, nejpozději však do konce září.
Naučíte se zde základy OS Windows, pokročilou práci s počítačem a balíčkem programů MS Office 2016. Nedílnou součástí kurzu je internet. Pro zájemce o výuku
s moderními zařízeními, jako jsou chytré
telefony a tablety, jsou připraveny speciální
kurzy. Ty jsou vypsány od poloviny září do
poloviny prosince 2018.
Za celý počítačový kurz zaplatíte zvýhodněnou cenu od 300 do 600 korun.

7. díl seriálu z historie kunratických hospod a hostinců

Společenská rubrika
Poděkování za blahopřání
k životnímu jubileu zasílají
Drahuše Krausová, Miroslav Tříška,
Ing. Jaroslava Büblová,
Marie Kolmanová, Jarmila Sůvová,
Jaroslav Kokta, Jitka Martínková,
Jana Kovářová, Marta Smékalová,
Hana Prchalová, Marie Zimáková,
Stanislava Chomátová, Dagmar Rohlíková, Ivan Baustein a Antonín Zeman.

Veřejné koupaliště zde bylo zřízeno v roce
1933. Okresní úřad Praha-venkov tehdy vydal kunratickému velkostatkáři Karlu Korbovi z Weidenheimu povolení, aby zřídil
u Šeberovského rybníku na patnáct let veřejné koupaliště. Toto omezení bylo v červnu 1938 zrušeno a dřevěný objekt číslo popisné 397 se stal trvalou stavbou.
O přilehlou dřevěnou hospodu se staral
dlouholetý hostinský Josef Stach se ženou
Vlastou. Symbolem hospody se stala i černá fena Dorla. Služka Stachových se starala
hlavně o mytí nádobí a úklid hospody. Pro
návštěvníky koupaliště byly k dispozici tři
lodičky na zapůjčení, třímetrový můstek pro
skoky do vody a jedna plachetnice. Součástí
areálu bylo i hřiště na odbíjenou, dnes volejbal. Koupaliště bylo velmi dobře a pravidelně
udržované a v neděli na něm dokonce hlídal
plavčík. Provoz jinak býval celodenní. Restaurace ale fungovala jen po dobu koupací
sezony a v zimě, když se na Šeberáku bruslilo. Restauraci zejména o sobotě a neděli
navštěvovala kunratická smetánka. Dobře
se tu totiž vařilo, byla zde profesionální obsluha, a navíc žena majitele paní Vlasta byla
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velmi atraktivní. Místní štamgasti sem proto chodili i kvůli ní. Idyla skončila po roce
1945. To totiž převzal provoz objektu stát.
V roce 1962 se stal provozovatelem celého
objektu národní podnik Restaurace a jídelny Radotín. Do budovy z roku 1933 však nic
neinvestoval a objekt tak zákonitě chátral.
V polovině osmdesátých let byl provoz restaurace ukončen a v roce 1989 byla stavba
odstraněna.

ních oba dva, protože pohostinství je opravdu těžká živnost. Když jsme zjistili, v jakém
je to tady stavu, tak jsme navštívili starostku
Ivanu Kabelovou.
Základní otázkou bylo to, jestli by s tímto prostorem nebylo na čase něco udělat,“
vzpomíná Jakub Olbert, současný nájemce
celého prostoru. Úřad vypsal výběrové řízení, vypracoval se projekt, který měl několik
fází a který se pomalu naplňuje. „Vyhráli
jsme nejen nájem areálu, ale i novou cestu
realizace našich nápadů a snů,“ dodává.
Postupně začali přebírat prostor. Středová část restaurace byla velmi rozbouraná.
„Objekt jsme převzali ke konci listopadu,
na stropě byla ještě natlučena dvířka z bývalých šatních skříněk z třicátých let a já
jsem řekl, že bych chtěl na Mikuláše otevřít.
Všichni se mi smáli, ale nakonec se tento
nereálný sen stal skutečností.
Prvním konceptem byla kavárna Na dně.
Nevěděli jsme moc, co s tím dělat. Pohostinství jsme nikdy neměli. Spíš jsme to brali
jako legraci,“ vzpomíná na začátky pan Olbert. Dole na podlaze bylo lino jako kamení
a nahoře na stropě modře vymalovaná hladina rybníka, ze které dolů trčely nohy plavců, kachen a trup lodi.

Pokus o podnikání se nezdařil

Po listopadu roku 1989 si lokalitu Šeberáku
pronajal pan Rampáček. Provozoval zde ale
jenom stánek, který byl slabým pokračovatelem bývalé vyhlášené restaurace. Bufet
měl v pronájmu v rámci provozu letního
koupaliště. To stále fungovalo z jakési setrvačnosti a zvyku lidí na Šeberák chodit.
Mimo vyložených podnikatelských příležitostí, kdy počasí dovolilo, ale místa moc
nevyužíval. Také z řad kunratických obyvatel o koupání v Šeberáku a posezení na jeho
březích nebyl zájem, protože v Kunraticích
nebyla kanalizace, a tak po nocích do Šeberáku putovaly obsahy mnoha okolních
septiků. Objekt bývalých šaten a převlékáren plovárny pro tisíc lidí ležel ladem. Pan
Rampáček se staral o bufet podle přízně počasí nepravidelně a pohostinská činnost tak
trochu vázla. Nakonec skončil.

Nový podnikatelský duch

Pod hrází Šeberovského rybníka měl dům
pan Jakub Olbert. Když se svou ženou
a s kočárkem korzovali po okolí, dorazili také sem, na Šeberák. Vše bylo zarostlé,
ošklivé a nehezké. Ale prostor měl něco do
sebe a úvaha přišla logicky, že by bylo škoda
s tím něco neudělat. „Řekli jsme si, že tohle
je opravdu krásný prostor a jednou to tady
bude naše,“ říká pan Olbert. To vyvolalo pochopitelně smích a přání, že to snad nikdy
nebude pravda. „Dnes si držíme hlavu v dla-

Tento koncept drželi asi 2 roky. Poté zjistili, že to místo je opravdu krásné, ale že je
třeba s tím něco dělat. Například zkultivovat celý prostor kolem restaurace. Musely se
postavit nové chodníky, udělat beachvolejbalový kurt, nový petangue, vzadu zpřístupnit les, kde dlouho nikdo nebyl, zatravnit
zadní pláž, postavit nové sprchy, archu pro
děti, pískoviště, mola protažená na vodu.
Olbertovi začali brát provoz restaurace trochu víc vážně.
S obnovou designu restaurace se majitelé
víc koncentrovali na pořádání svateb, rodinných oslav a firemních akcí. „V současnosti máme 60 až 70% zákazníků tohoto typu.
Jen 40% návštěvníků tvoří lidé z Kunratic.
Částečně je to logické, protože, když chce jít
v Kunraticích někdo na pivo, tak jde do hospody v centru,“ uzavírá Jakub Olbert.
ir
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MOBILY

M S AUTO

ODNÍ DŮ
ĚTŠÍ OBCH

NEJV

Výprodej ročních vozů
Vybíráme z nabídky Volkswagen Passat Variant 4Motion
Pouze u nás získáte roční splátku připojištění GAP,
prodlouženou záruku a bonus za výkup vozu na protiúčet.
Mimořádně k vozům poskytujeme i balíček Exclusive.
Fotografie vozu je pouze ilustrativní.

INTERNET
250 Kč

za
30 Mbps měsíčně vč. DPH
bez limitů a FUP

INSTALACE ZDARMA
INSTALACE DOMÁCÍ BEZDRÁTOVÉ
SÍTĚ ZA AKČNÍ CENU
MÍSTNÍ SERVISNÍ TÝMY
A RYCHLÁ PODPORA

ŘEKNĚTE SI O SPECIÁLNÍ NABÍDKU!

í již od
Financován

2,99 %

Více na www.autojarov-kunratice.cz, tel.: 251 002 824

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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Letní brigáda, která vám
nezavaří!
Pojďte obsluhovat do Lokálu.

Potřebujete šrouby,
matice, hřebíky?
Přijďte k nám.
Nově otevřená prodejna

www.rodinny-pribeh.cz
Vydejte se s námi tam,
kde to všechno začalo

SPOJOVACÍHO
MATERIÁLU

Na směnách se domluvíme a vyjdeme vám
vstříc. Práce je vhodná i pro studenty
nebo maminky na rodičovské dovolené.
Pro začátek vám dáme 125 Kč na hodinu,
personální jídlo a další benefity.
Už se u nás vidíte? Ozvěte se na
uzavadilu@ambi.cz nebo 244 467 448.
K Verneráku 70/1
148 00 Praha 4

Dobronická 29
Praha 4 – Libuš, 142 00
OTVÍRACÍ DOBA:
PO – ČT : 7 – 17 hod.
PÁ
: 7 – 16 hod.

www.hasagroup.cz
Telefon: 244 910 014

Každá rodina má svůj příběh, který
stojí za to vyprávět. Objednejte si
rodokmen na zakázku a nahlédněte dál,
než sahá paměť Vaší babičky.
kontakt: 728 748 875, rodinnypribeh@gmail.com

Pepa provaznik inzerat 91x129,5.indd 1

20/03/18 15:56

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

A ZAHRANIČNÍ VINO
TÉKA

DENNĚ 8:00 - 2

K LIBUŠI 129/2, PRAH

0:00

A 4 - KUNRATICE (NAP
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KALENDÁRIUM
Kultura

červenec, srpen, září 2018
2. 9. neděle / 9:30 hodin /
kostel sv. Jakuba

26. 6. úterý / 17 – 22 hod. /
areál ZŠ Kunratice

Zahradní slavnost
ZŠ Kunratice 2018

Tradiční největší a nejnavštěvovanější
„sláva“ ZŠ, na které spolupracuje
celá škola.
11. 7. středa / 20 hod. /
restaurace U krále Václava IV.

Koncert Petra Koláře

Zpěvák, kterého můžete znát z nejúspěšnějších českých i zahraničních muzikálů
jako Drákula, Vlasy, Hamlet, Krysař nebo
Tři mušketýři. Vstupné 390 Kč.
22. 7. neděle / Šeberák

Hudební festival Do modra

12. ročník hudebního festivalu
bluegrassové hudby, na kterém se představí
nejlepší kapely tohoto žánru.
25. 7. středa / 18 hodin /
kostel sv. Jakuba

Poutní mše svatá ke cti sv. Jakuba
Oslava patrona Kunratic sv. Jakuba.

Mše svatá

Obřad s požehnáním do nového školního
roku žákům, studentům a jejich
pedagogům.
5. 9. středa / 14 hodin /
Dům s chráněnými byty

Na osadě hráli

Městská část uspořádá vystoupení se zpěvy
trampských písní.
6. 9. čtvrtek / 20 hod. /
restaurace U krále Václava IV.

Koncert skupiny Arakain

Arakain je česká metalová kapela založená
v roce 1982 z bývalých členů skupiny Apad,
jejímž zpěvákem byl Aleš Brichta.
9. 9. neděle / 15 hodin /
farní zahrada

Grilování a soutěže pro děti
15. 9. sobota / 10 – 16 hod. /
Zámecký park

Babí léto v pohybu
+ Kunratice v běhu času

Pořadatel Divadlo v parku zve na tradiční
povedenou akci na sklonku léta v parku
Kunratického zámku.

Volný čas

Keks působí na naší rockové scéně více
jak 35 let. Vstupné 280 Kč.

14. 9. pátek / 10 - 18 hod. /
RC U Motýlků

23. 8. čtvrtek / 19:30 hod. /
restaurace U krále Václava IV.

11. - 12. 8. sobota až neděle
Fotbalové hřiště SK Slovan Kunratice

První kolo nového ročníku
fotbalové sezony mužů

20. - 24. 8. pondělí až pátek
Fotbalové hřiště SK Slovan Kunratice

Letní fotbalová příprava mládeže
27. - 31. 8. pondělí až pátek
Fotbalové hřiště SK Slovan Kunratice

Letní fotbalová příprava mládeže
Sportovní příměstské tábory
16. - 20. 7. pondělí až pátek

Příměstský tábor Táborničení
Sportovcem tělem i duší
Pořádá Středisko volného času.
16. - 20. 7. pondělí až pátek

Příměstský tábor
Basketbalový kemp

Pořádá Středisko volného času.
23. - 27. 7. pondělí až pátek

Příměstský tábor Táborničení
Pirátská výprava
Pořádá Středisko volného času.
30. 7. - 3. 8. pondělí až pátek

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

Koncert skupiny Keks

Sport

Příměstský florbalový kemp
Pořádá Středisko volného času

Oslava 10. výročí
Rodinného centra U Motýlků

21.- 23. 9. pátek až neděle

Kunratické Vinobraní

Vše proběhne na místní zahradě
a v domečku rodinného centra.

V prostoru za zámeckým parkem Vás
pořadatel pan Klofáč nechá ochutnat
z mnoha odrůd bílých i červených vín.

Brutus je česká rocková kapela, která
je považována za legendu českého
tancovačkového bigbítu.

24. - 26. 8. pátek až neděle
restaurace Šeberák

22. 9. sobota / 9:30 hod. /
Start z parkoviště u rybníku Šeberák

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

Září

Koncert skupiny Brutus

Koncert skupiny ABBA.cz

Česká revivalová kapela hrající světoznámé
písně švédské skupiny ABBA.

Užitečné info

Hamburger fest

Výstava hub a jiřinek, na radnici

Tradiční výstava, kterou spolupořádá
městská část Kunratice, je závislá na počasí.
Termín tak bude vyhlášen podle toho, jak se
bude počasí vyvíjet a jak houby porostou.

Místní knihovna v Kunraticích
bude o prázdninách uzavřena
od 16. do 27. července a od 6. do 10. srpna.

Na akcích budou pořizovány audiovizuální záznamy, které mohou být uveřejněny za účelem
propagace, například v Kunratickém zpravodaji a webových stránkách MČ Praha-Kunratice.

16 - 20 hod. Ještědská (u pošty)
16 - 20 hod. Zelené údolí (ul. Za Valem)

BIO kontejnery

Už 12. ročník zábavné jízdy na kole
s průvodcem pro jedince i celé rodiny.

Upozornění na nová pravidla při ochraně osobních údajů, tzv. GDPR

Velkoobjemové kontejnery
12. 9. 2018
12. 9. 2018

Cyklozvonění

K Zelené louce x V Zeleném údolí 16. 09. 2018 13 - 16 hod.
pochozí plocha před ZŠ ul. Krameriova 16. 09. 2018 13 - 16 hod.
Šeberák (točna autobusu) 16. 09. 2018 13 - 16 hod.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
sobota 18. 8. 2018
1. ul. Za Valem č. 1375 (u kontejneru na textil)
8:00 - 8:20
2. křižovatka ul. K Zeleným domkům x Suppého
8:30 - 8:50
3. ul. K Betáni (za parkem)
9:00 - 9:20
4. nám. Prezidenta Masaryka (u restaurace U Zavadilů)
9:30 - 9:50
5. křižovatka ul. K Václavce x Jana Růžičky (u kontejneru na textil) 10:00 - 10:20
6. ul. K Šeberáku (točna autobusu)
10:30 - 10:50
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