4

Kunratický
zpravodaj

2018

Rekonstrukce
kunratických ulic pokračuje
Téma: Kunratice
2014 - 2018 str. 6 – 7

Rozhovor
s Janou Preissovou

str. 8

Ocenění ředitele ZŠ
Víta Berana str.10

str. 5

Z radnice
Slovo starostky

Vážení čtenáři,

Ocenění ředitele ZŠ Víta Berana

str. 10

OBSAH
10 Školství

3-4 Z radnice a zastupitelstva
Zvyšujeme bezpečnost v Zeleném údolí    
V Zeleném údolí bude instalována
další bezpečnostní kamera
u prodejny potravin.

Proběhly letní úpravy
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Byly vyměněny herní prvky
v zahradě mateřské školy a byly
instalovány venkovní žaluzie
ve třídě nad školní jídelnou.
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Z Olšanského rybníku
odvážejí bahno
Odbahnění Olšaňáku se blíží ke konci
a na podzim bude rybník napuštěn.
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SK Slovan má vysoké ambice
Kunratičtí fotbalisté chtějí hrát
v nové sezóně o postup do
pražského přeboru.

Kunratice 2014 - 2018
S blížícími se komunálními volbami
je ten pravý čas ohlédnout se
a zrekapitulovat končící volební období.

s Janou Preissovou,
jednou z nejvýznamnějších českých
hereček a obyvatelkou Kunratic.

Seriál z historie kunratických
hospod a hostinců
Povídáním o restauraci U Krále
Václava IV. pokračujeme osmým
dílem v seriálu z historie hospod
a hostinců v Kunraticích.

9 Kultura a volný čas

Kunratice mají strom dobré vůle
Olgy Havlové
V červnu byla v Kunraticích zasazena
lípa dobré vůle a zároveň byla odhalena
pamětní deska.
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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.

3. 10.
Den otevřených dveří
Slavnostní otevření dermatologického stacionáře v kunratickém
zdravotním středisku.

Na závěr Vám chci popřát hodně sil
do rušného podzimu, a jak to bude
s kunratickou radnicí po volbách,
rozhodnete pouze Vy.
Lenka Alinčová

10. 11.
15 Historie

8 Rozhovor

Do diáře…

poslední čtyři roky uběhly neuvěřitelně rychle a dnes tu opět stojíme před
komunálními volbami. Nepřísluší mi
radit Vám, koho volit. Jen Vám mohu
doporučit důkladně studovat volební
programy a sliby jednotlivých stran
a porovnat si následně jejich realizovatelnost v souladu s finančními
možnostmi kunratické radnice, jejíž
roční příjmy se pohybují pod částkou
40 milionů korun. Ne nadarmo se
říká, „slibem neurazíš“. Co se kunratické radnici v minulých čtyřech letech
podařilo/nepodařilo je shrnuto na
stranách 6 a 7. Rovněž bude zajímavé
sledovat, kdo se letos objeví za které
politické uskupení, jaké „škatule,
hýbejte se“ proběhnou. V posledních letech to v Kunraticích začíná
být leckdy i úsměvné. Letošní volby
budou pro všechny náročné, protože
současně s těmi kunratickými budou
probíhat volby do Zastupitelstva
hlavního města Prahy a do Senátu ČR.
Zde chci zdůraznit, že do druhého kola
voleb do senátu nebudou rozdávány
do schránek volební lístky. A tak se
budou muset voliči ve dnech 12. a 13.
října vydat do volebních místností
bez volebních lístků, které dostanou
přímo na místě. Ale určitě si nenechte
ujít právo volit a k volebním urnám
přijďte!

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

Svatomartinská jízda
Pátý ročník lampionového průvodu
za svatým Martinem zakončeném
ohňostrojem. Od 17 do 19 hodin.

11. 11.
Velká Kunratická
85. ročník tradičního běžeckého přespolního běhu v Kunratickém lese.
Koná se bez přerušení od roku 1934.
Od 8 do 13 hodin.
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

8-12, 13-17:30
8-12, 13-14:30
8-12 podatelna

Kunratický zpravodaj 4/2018

Pomůže nový ministr kultury
se záchranou zámku?
V Čechách máme takové přísloví:
„Nové koště dobře mete“. A tak jsem
od roku 2007, kdy se snažíme získat
kunratický zámek do správy kunratické radnice, již nespočtu po kolikáté, opět sedla k počítači. Dovoluji si
citovat z mého dopisu:
„Vážený pane ministře,
obracím se na Vás s hlubokým znepokojením o osud kulturní památky
zámku a přilehlého parku v městské
části Praha-Kunratice, který má ve
správě Národní muzeum. Budova
zámku není využívána, bylo v ní vypnuto topení, je podmáčená a zatéká
do ní. Stav stavby se stále rychleji zhoršuje.
Zámek a zámeckou zahradu prohlásilo Ministerstvo kultury ČR za nepotřebné a nabídlo
je Magistrátu hlavního města Prahy převést
do vlastnictví. V roce 2016 došlo mezi Národním muzeem, hlavním městem Prahou a
městskou částí Praha-Kunratice k dohodě,
že zámek a zahrada budou bezplatně převedeny do vlastnictví magistrátu, který zámek
zrekonstruuje a předá do správy Kunraticím. Od té doby město splnilo všechny dohodnuté úkony, poskytlo Národnímu muzeu
všechny požadované podklady, ale k převodu zámku nedošlo ani na základě několika
urgencí ze strany pražského magistrátu. Ministerstvo kultury je zřizovatelem příspěvkové organizace Národní muzeum, a tedy by
snad mohlo být ve věci převodu nápomocno.
V současné době po rekonstrukci hospodářských budov zámku zcela zřetelně vy-

nikl propastný rozdíl mezi oběma částmi
areálu. Bohužel občané nerozlišují vlastnictví městské části a státu a neustále se na
kunratickou radnici obracejí s požadavkem
zrekonstruovat i budovu samotného zámku
a přilehlého parku. Kunratický zámek úzce
souvisí s historií naší městské části a společně s kostelem svatého Jakuba Staršího je
výraznou dominantou Kunratic. Prioritním
záměrem Zastupitelstva radnice je jeho
oprava a zpřístupnění zámku veřejnosti.
Vážený pane ministře, věřím, že podpoříte
snahu zachránit celistvost areálu Kunratického zámku, a tak i napravit zvůli 50. let,
kdy byl zámek Kunraticím nedobrovolně
odebrán. Zároveň si dovoluji Vás pozvat na
návštěvu naší městské části a na prohlídku
kunratických památkových objektů.“
Lenka Alinčová (lal)

Jak se kunratický zámek dostal
do správy Národního muzea
* Celý areál kunratického zámku byl rodině
Ing. Korb-Weidenheim zkonfiskován podle
dekretu prezidenta republiky číslo 12/1945.
* Dne 18. dubna 1947 byl výměrem Ministerstva zemědělství přidělen Místnímu národnímu výboru v Kunraticích u Prahy.
* 25. května 1948 přijal MNV usnesení
pronajmout samotnou budovu zámku s
přilehlým předním parkem na dobu 10 let
Zemskému národnímu výboru pro Národní
muzeum v Praze.
* 26. července 1955 požádalo Národní muzeum o předání objektu do své správy.
* 7. října 1955 byl zámek s přilehlým předním parkem protokolárně předán do správy
Národního muzea v Praze.
* 3. března 1959 zaslal Lidový soud v Jílovém u Prahy MNV v Kunraticích usnesení
o převodu zámku čp. 1 na pozemkové parcele parc.č. 1 se stavební parcelou parc.č.
1/1 a zámeckého parku parc.č. 10/1 a 10/2

z vlastnictví státu (MNV Kunratice u Prahy)
na československý stát (Národní muzeum
v Praze).
* Národní muzeum využívalo zámek jako
depozitář entomologického oddělení, které
již před několika roky bylo přestěhováno do
nových prostor v Horních Počernicích. Od té
doby zámek chátrá a zahrada pustne.
Stávající stav vlastnictví k dnešnímu dni je
následující:
* Zámecká budova čp. 1 na pozemkové
parcele parc.č. 1, přilehlý park na pozemkové parcele parc.č. 10/1 a provizorní stavba
na pozemkové parcele parc.č. 10/2 jsou ve
vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Národního muzea.
* Hospodářské budovy kunratického zámku a zadní (větší) část zámeckého parku
na pozemkové parcele parc.č. 11/1 jsou ve
vlastnictví hl.m. Prahy-svěřeno MČ P-K.
lal
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Z radnice a zastupitelstva

Aktuálně

Důležité informace k volbám Zvyšujeme
Volby do Zastupitelstva městské části Praha
– Kunratice, Zastupitelstva hl. m. Prahy a do
Senátu Parlamentu ČR proběhnou v pátek
5. a v sobotu 6. října 2018 a případné druhé
kolo senátních voleb v pátek 12. a v sobotu
13. října 2018. V pátek od 14 do 22 hodin a
v sobotu od 8 do 14 hodin.
Právo volit do Zastupitelstva MČ Praha –
Kunratice a Zastupitelstva hl. m. Prahy má
občan městské části Praha-Kunratice (státní
občan České republiky), který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb
přihlášen k trvalému pobytu na území městské části Praha-Kunratice. Pro státní občany
jiných členských států Evropské unie, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v městské části Praha-Kunratice, je veden dodatek stálého seznamu voličů. Právo volit do
ZMČ Praha-Kunratice a ZHMP mají kromě
státních občanů ČR i občané členských států
EU za podmínek stejných jako u občanů ČR,
a kteří jsou zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů. Do dodatku seznamu voličů
bude volič zapsán pouze na základě vlastní žádosti. Lhůta pro podání žádosti končí
3. října v 16 hodin. Pokud občan členského
státu EU tuto žádost nepodá, ve volbách do
ZMČ a ZHMP nemůže hlasovat. Bližší informace poskytne D. Krejčová, tel. 244 102 215.

Do seznamu voličů je možné nahlížet do 3.
října do 16 hodin na ÚMČ, která vede stálý
seznam voličů pro voliče, státní občany ČR,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ
Praha-Kunratice.
Každý volič si může po předložení občanského průkazu ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.
Při volbách do ZMČ a ZHMP nelze volit na
voličský průkaz, neboť volič může volit pouze v místě svého trvalého pobytu.
Souběžně s volbami do ZMČ Praha Kunratice a ZMHMP budou v MČ Praha –Kunratice probíhat i volby do Senátu Parlamentu
ČR pro Volební obvod č. 17. Hlasování do
Senátu Parlamentu ČR probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Pokud volič bude chtít volit na voličský
průkaz, může hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu
vyhlášeny, a v jehož územním obvodu je
volič přihlášen k trvalému pobytu. O vydání voličského průkazu může volič občan
ČR požádat na ÚMČ Praha-Kunratice, paní
Krejčovou (telefon viz výše).
Podrobné informace k volbám jsou zveřejněny rovněž na internetových stránkách
www.praha-kunratice.cz
Jitka Voříšková

Zastupitelstvo se postavilo
kriticky k návrhu
Metropolitního plánu
23. července proběhlo netradičně v době
letních dovolených jednání Zastupitelstva městské části Praha-Kunratice
(ZMČ). Situaci, která nás k tomu donutila, hodnotí velmi negativně všechny
pražské městské části a většina návrhem
Metropolitního plánu dotčené veřejnosti. Magistrát totiž vyhlásil veřejné projednání návrhu nového územního plánu
tzv. Metropolitního (MP) na konec června. Připomínkovat mohou všichni, ale
především museli dodržet termín do 27.
července. Připomínky naší městské části
jsou velice kritické jak v obecné rovině,
tak v konkrétních lokalitách. V podstatě navrhujeme kompletní přepracování
návrhu Metropolitního plánu. Největším
problémem návrhu je, že likviduje velké
množství zeleně a nezná plochy veřejné vybavenosti, umožňuje developerům
stavět tam, kde doposud byly nezastavitelné plochy. Návrh neurčuje plochy pro
výstavbu nových školských či zdravot-
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nických zařízení apod. Za své jsme přijali
i připomínky, které nechal zpracovat Svaz
městských částí hl. m. Prahy (SMCHMP),
jehož jsme členem. Urbanista architekt
Myška, který pro nás připomínky zpracovával, se velmi dobře shodnul s návrhem
SMCHMP. Jeho připomínky byly více urbanistické, připomínky svazu zpracované
advokátní kanceláří byly více právnické.
Mrzí mě, že ač jsem na jednání našeho
zastupitelstva upozorňovala na to, že v
případě, kdy ZMČ neschválí žádné připomínky, bude jednou provždy v dalším připomínkování návrhu MP vyloučeno, tak
ačkoliv nikdo nepodal žádný pozměňující
návrh, tak zástupci zvoleni za hnutí ANO
pan Čihák a pan Mydlarčík a nezařazení
zastupitelé pan Vrba a pan Vraný se zdrželi hlasování. Tento postoj považuji za
velice nezodpovědný. Návrh připomínek
se díky hlasům Hnutí Praha-Kunratice,
TOP 09 a ČSSD podařilo schválit.
lal

bezpečnost
v Zeleném údolí

Jako každé významné město, řeší i Praha problémy v oblasti zajištění veřejného
pořádku a pouliční kriminality. Užitečným pomocníkem je budování Městského
kamerového systému (MKS), který město
Praha postupně buduje od roku 1998. U nás
v Kunraticích již kamery pomáhají dohlížet
na okolí základní a mateřské školy, kruhový objezd a náměstí T. G. Masaryka, veřejný prostor okolo radnice a ulici Za Parkem.
V Zeleném údolí je kamerový systém na budově IKEM, který monitoruje ulici K Zelené
louce a výjezd na Vídeňskou. Protože ulicí
V Zeleném údolí chodí hodně žáků na autobus, kterým jezdí do základní školy, navíc
zde často dochází k narušování nočního klidu a také si prostor u křižovatky V Zeleném
údolí a Za Valem u prodejny potravin oblíbili někteří lidé k požívání alkoholu v denních
i nočních hodinách, bude tato oblast monitorována novou kamerou, která tu bude
nainstalována. Přístup k záznamům kamery budou mít operační střediska Policie ČR
a Městské policie Praha. Na tomto místě
bude v nové vyhlášce, kterou v těchto dnech
pro hlavní město Prahu připomínkujeme,
také zakázáno požívat alkoholické nápoje.
Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy)

Jednotka sboru
dobrovolných
hasičů
Abychom rozptýlili obavy některých kolegů zastupitelů, kteří se se změnou velitele
JSDH obávali, zda se nezhoršila akceschopnost výjezdové jednotky, nechali jsme si
zpracovat přehled výjezdů našich hasičů za
1. pololetí roku 2017 a 2018. V obou pololetích byla jednotka povolána pražským operačním střediskem profesionálních hasičů
k mimořádným událostem 20krát. Z tohoto
celkového počtu vždy jednou nevyjela, protože se nesešel dostatečný počet členů nezbytných pro výjezd. Je třeba si uvědomit,
že se jedná o dobrovolné hasiče, kteří chodí
do práce nebo do školy. Jedno nesvolání je
spíše výjimkou mezi ostatními pražskými
jednotkami. Takže závěr je zcela zřejmý.
Akceschopnost našich hasičů pod novým
velením je naprosto funkční. V tomto počtu
nejsou zahrnuty plánované výjezdy, jako je
kácení stromů, výplachy, kropení a podobně. Právě za posledně jmenovanou činnost
chci našim dobrovolným hasičům poděkovat, protože zkrápění ulic v letošních vedrech bylo pro nás všechny velmi příjemné.
lal

Zdravotní středisko Kunratice
Vážení občané Kunratic, během horkých letních dnů jsme pro Vás připravili další rozšíření lékařských služeb v kunratickém zdravotním středisku. V úzké spolupráci s paní
primářkou Dominikou Diamantovou, paní
doktorkou Nikolou Papouškovou a doktorem Davidem Macharáčkem jsme připravili
dermatologický stacionář pro pacienty trpící chronickými kožními nemocemi jako
je lupénka, atopický ekzém, vitiligo, akné a
další. Toto specializované pracoviště je určeno především pro dlouhodobě nemocné

pacienty. Ordinace bude vybavena novými
přístroji, jako je celotělová ozařovací kabina, kterou lze využít i pro ochranu před
sluncem v případě solárních dermatitid. Přístroje jsou plně certifikovány a léčba i další
využití celotělové kabiny je vždy indikována
odborným atestovaným lékařem. Dermatologický stacionář bude smluvním partnerem
zdravotních pojišťoven. Plánované otevření
stacionáře je stanoveno na 1. října.
Na setkání s vámi se těší tým lékařů střediska Kunratice.

Stavíme bezpečný přechod
Už několik let nás trápí nebezpečný přechod pro chodce přes
ulici K Libuši u křižovatky s ulicemi Kálmánova a Krameriova.
Tento přechod pro chodce končí
při přecházení silnice v zeleni a
nenavazuje na něj další chodník.
Navíc přechod není přisvícen a už
v minulosti se na něm staly vážné
nehody s bohužel i trvalými následky. Tento přechod vyhodnotili
jako nebezpečný i žáci naší základní školy v rámci projektu BESIP
nazvaný Bezpečná cesta do školy.
Letos se nám povedlo přesvědčit
Odbor rozvoje a financování dopravy hl. m. Prahy o důležitosti co nejrychlejší rekonstrukce tohoto přechodu, a věci
se hnuly dopředu. Na společných jednáních
s policií, Technickou správou komunikací
a projekční kanceláří získával nový přechod
konečnou podobu. Projektová dokumentace
byla schválena, stavební povolení vydáno
a výstavbu nového přechodu i s novými
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Konečně jsme se dočkali a z Olšanského
rybníku mizí bahno. Lesy Praha jej v zimních měsících tzv. stružkováním vysušily
a nyní ho odváží pryč. Bude zajímavé na
závěr zjistit, kolik se ho vytěžilo, ale jeho
hromady jsou úctyhodné. Pokud příroda neobvyklým suchem neporučí jinak, rybník se
na podzim napustí a stejný proces následně
ještě letos čeká rybník Šeberák. Vypuštění, přes zimu stružkování, příští léto odvoz
bahna a na podzim napuštění. Odbahnění
obou rybníků je základním krokem pro jejich vyčištění od sinic. Letos kvůli nim neproběhla ani koupací sezona na Šeberáku.
Voda při chemickém rozboru neprošla hygienickými normami již brzy z jara. Přitom
z nové čistírny odpadních vod ve Vestci vytéká takřka pitná nezávadná voda bez jakéhokoliv zápachu. Provozovateli restaurace
Šeberák to přinese určité nepříjemnosti, ale
jak jsme se letos přesvědčili, vystružkované
bahno nepáchne a další sezona s čistou vodou může být dobrou náplastí.
Petra Hilmarová

Krátce
Parkování v oblastech
se zónami placeného stání
chodníčky vysoutěžila společnost DAP a.s..
Do konce srpna bude stavba v hodnotě okolo
2,5 milionu korun zahájena a do konce září
by měl být nový přechod pro chodce hotov.
Přecházení přes ulici K Libuši bude konečně
bezpečnější. Zájemci si mohou projektovou
dokumentaci prohlédnout na www.praha
-kunratice.cz
ivhy

Rekonstrukce ulic pokračují
Časový plán plošných rekonstrukcí komunikací prováděných kunratickou radnicí byl
na žádost obyvatel bydlících podél ulice Ke
Hrádku změněn. Úplně první přijde na řadu
ulice Krále Václava IV. tak, aby byla hotova
do druhé listopadové neděle, kdy se běží
Velká kunratická. V době, kdy budete číst
tyto řádky, by měly být práce na ní již v plném proudu. Na podzim ještě bude následovat ulice Tichého. Na jaře pak budou následovat části ulic Ke Hrádku, Nad Belvederem,
Za Hájovnou a Netolická. Smlouvy na opravy všech ulic jsou již se společností Eurovia
podepsány. Ve Volarské ulici se práce také
naplno rozeběhly. Na letošní druhé pololetí
jsou naplánovány dvě etapy od Golčovy ulice k hasičské zbrojnici. Poslední etapa k ulici
K Šeberáku je naplánovaná na příští jaro.
Momentálně projekční kancelář DIPRO
zpracovává projektovou dokumentaci na

Z Olšaňáku
odvážejí bahno

plošné rekonstrukce ulic Kriváňská, Klínovecká, Odboje a východní části ulice Za
Bažantnicí. Na vybudování nových chodníků s veřejným osvětlením mezi ulicemi Demlova a Technologická a mezi částmi ulice
Za Bažantnicí máme již vydána stavební povolení a byl vybrán zhotovitel.
Realizace se rozeběhne každým dnem. Podrobné informace o všech rekonstrukcích
můžete najít na webových stránkách a facebooku městské části.
Pro kompletní rekonstrukci ulice K Zeleným domkům je již vše připraveno a pražský
magistrát může zahájit tuto stavbu během
příštího roku hned po rekonstrukci Vídeňské ulice, která naváže na poslední etapu od
ulice K Zeleným domkům po kruhový objezd
u Obchodního centra Kunratice.
ivhy

V minulém vydání Kunratického
zpravodaje jsem Vás informoval o tom,
že problémy s parkováním v Praze dosáhly kritického stavu. S rozšiřujícím se
počtem modrých zón od centra Prahy
po okrajové velké městské části jako
je Praha 4, 5, 6 a další se desetitisíce
každodenních dojíždějících především
Středočechů snaží zaparkovat poblíž
stanic městské hromadné dopravy, kde
se dá. A tak se děsíme začátku školního
roku 3. září, kdy vše propukne naplno.
To se projeví důsledek modrých zón v
Praze 4. Na to se již připravili v areálu
Kunratického zámku, kde je parkování
na 3 hodiny zdarma pro návštěvníky
centra Kunratic. Dle sdělení náměstka
primátorky Petra Dolínka se se zavedením modrých zón do malých městských
částí nepočítá. V případě zájmu obyvatel ze Zeleného údolí, kde denně parkují stovky aut návštěvníků nemocnice
IKEM, by snad možná výjimka zavedení
modrých zón byla. Uvažujeme o anketě,
kde by se obyvatelé Zeleného údolí
k této možnosti vyjádřili. Užitečným
pomocníkem, jak parkovat v Praze,
je aplikace pro chytré telefony pro
bezhotovostní platby za parkování na
ulici i parkovištích s možností kdykoliv
si parkovací dobu prodloužit. Tuto aplikaci si můžete stáhnout na www.mpla.
io . Vše o parkování se také můžete
dozvědět na www.parkujvklidu.cz .
ivhy
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Téma

Téma
Několikaletá snaha a úsilí o zachování
kunratických rybníků pro sport a rekreaci přineslo pozitivní výsledek. Magistrát
na základě žádosti kunratické radnice oba
rybníky od společnosti OGOPOGO vykoupil
a nyní je revitalizuje.
Mnoho let rovněž pokračuje snaha o prosazení výstavby obchvatu Kunratic. Teprve
letos v červnu schválilo pražské zastupitelstvo projednání změny územního plánu tak,
aby mohl být obchvat Kunratic postaven.
Opravit všechny rozbité ulice najednou
se nedá. Opravovat je jen dílčím záplatováním je tak trochu marné a zbytečné, protože oprava zpravidla dlouho nevydrží. Proto
přistoupila radnice k plošné rekonstrukci
silnic a chodníků. Práce možná nejdou tak
rychle, jak by si především stavbou dotčení
obyvatelé přáli. Ale musí se vycházet z toho,
že některé opravy zdržuje nekonečná legislativa a neméně se musí přihlížet k finančním možnostem radnice.

Kunratice 2014 - 2018
Blížící se komunální volby jsou pro politické strany lehce nervózním obdobím. Přemýšlejí, zda jejich
volební programy zaujmou voliče a jestli mohou v nadcházejícím veřejném rozhodování uspět. Současně by tato doba měla poskytnout prostor pro to, aby se legitimně zvolení zástupci, kteří v uplynulém
volebním období o věcech rozhodovali, postavili čelem k tomu, co se jim z předvolebních slibů podařilo.
Kunratice v minulosti měly a stále mají
mnoho projektů, jejichž řešení není snadné
a na uvedení věcí do správného stavu jsou
možná i čtyři roky málo. Přesto je ale dobré
i tyto problémové momenty vnímat a sledovat jejich vývoj pod drobnohledem a neotupět ve snaze je vyřešit.    

Peníze účelně investovat do
smysluplných projektů

Po odchodu bývalé starostky Ivany Kabelové
se nové vedení radnice přihlásilo k její zásadě, a to nepřipustit žádné zadlužení Kunratic. Byl to velký závazek ve vztahu k hospodaření s penězi přidělovanými městské části
magistrátem, s dalšími z vlastní hospodářské
činnosti a snahou posunout rozvoj Kunratic
o další kus dál. Další samozřejmostí bylo
zajištění toho, aby všechna výběrová řízení
na zakázky byla naprosto čistá a průhledná
a všechny smlouvy byly zveřejňovány na
úřední desce a v registru smluv. Kunratická
starostka Lenka Alinčová shrnuje: „Kunratice jsme nezadlužili a výběrová řízení jsou
maximálně otevřená všem.“
Velmi sledovaný a do očí bijící je osud
Kunratického zámku. Ten i přes velký posun stále není dořešen. Vzhledem k tomu,
že ministerstvo kultury přestěhovalo sbírky ze zámku a považuje jej nadále za nepotřebný, je prioritou získání zámku a přilehlé zahrady do majetku hlavního města
Prahy, případně Kunratic, aby tvořil jednotný
a upravený celek s jeho hospodářskými budovami a parkem. Kunratice vyzvaly pražský
magistrát, aby požádal Národní muzeum
o převedení zámku do svého majetku. Ředitel
Národního muzea Lukeš to sice slíbil, ale do
dnešního dne Národní muzeum nereaguje.
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Jednou z nejvýznamnějších položek hospodaření radnice je školství. Bez dotací by
se ale mnohé věci nepovedly. Ministerstvo
školství tak investovalo 16,5 milionu na dostavbu 4 tříd, 16,5 milionu poslal magistrát
na dostavbu stravovací části školní jídelny,
výměnu oken, výměnu kotlů a zateplení staré školní budovy.
Stav silnic a ulic je samostatnou kapitolou.
Pro mnoho místních je právě denní ježdění
po ulicích plných výtluků nekonečným utrpením. Radnice tak zahájila velkou, i když
postupnou rekonstrukci místních komunikací. Věci jdou sice pomalu, ale jistě. Město
Praha uvolnilo 28 milionů korun na plošné
rekonstrukce povrchů komunikací a kunratická radnice uvolnila ze svých úspor především z vedlejší hospodářské činnosti dalších
31,5 milionů korun. Město Praha přispělo
dalšími penězi ve výši 3,8 milionu na revitalizaci divokých skládek u bývalého kravína
a rybníka Ohrada a 3 miliony na půdní vestavbu a opravu hasičské zbrojnice Sboru
dobrovolných hasičů. „To jsou věci, které můžeme ovlivnit přímo. Mezi ty, na které nemáme přímý vliv, patří komunikace v Zeleném
údolí a pozemky a mobiliář v bytovém komplexu Flora. U obou lokalit vyžadujeme po
magistrátu, aby se o své pozemky a mobiliář
řádně staral,“ vysvětluje starostka Alinčová.

Zapojení lidí z celých
Kunratic do rozhodování

V oblasti samosprávy je samozřejmostí zapojení obyvatel ze všech částí Kunratic do
rozhodování. V odborných výborech a komisích jsou tak zastoupeni občané z centrální
části Kunratic, Zeleného údolí i Flory.

Kunratice příjemné
pro bydlení i rekreaci

Projednávání nového územního plánu hlavního města může nešetrným přístupem
zhoršit život v některých doposud bezproblémových částech města. Proto radnice
kontinuálně prosazuje zachování Kunratic
jako oblasti s funkcí obytně rekreační. Nekompromisně brání nadměrným stavbám
typu Rezidence Zelený svět, které neodpovídají okolní zástavbě a zhoršily by kvalitu
života obyvatel Kunratic.
I z těchto důvodů se radnice zcela nega-

tivně postavila k návrhu nového územního
plánu, tzv. Metropolitnímu plánu. Ten se
zcela vymyká všem platným právním normám včetně stavebního zákona. V navrhované podobě znamená likvidaci velké části
zelených ploch a nepočítá se stavbami veřejné vybavenosti, jako jsou školy, školky,
obchody, zdravotnická zařízení apod. Zcela
nahrává developerům tím, že ruší mnoho
stávajících regulací.

Za pomoci peněz z magistrátu proběhla či
probíhá rekonstrukce povrchů nebo jejich
částí v ulicích: Děbolínská, Nad Rybníčky,
Žižkova, Pod Betání, Lesní, Labská, Úhlavská, Ploučnická, K Borovíčku, Hřbitovní,
Šebkova, Pražského povstání, Maternova,
Volarská, Ke Hrádku a Nad Belvederem. Zároveň je již uzavřená smlouva o dílo na ulice
Krále Václava IV, Netolická, Tichého a Za
Hájovnou. Práce na nich začnou částečně na
podzim, zbytek příští rok na jaře.
V těchto týdnech vybírá pražský magistrát
firmu na tolik očekávanou rekonstrukci ulice
K Zeleným domkům a také firmu na dokončení kanalizace při ulici V Honu. Také začíná výstavba chodníků a veřejného osvětlení
s pracovním názvem Demlova. Ty propojí
rodinné domy lokality Nad Skalou s MHD
u vysokých škol. Další je stavba chodníku
Za Bažantnicí. Ten propojí obě části ulice
Za Bažantnicí tak, aby obyvatelé nemuseli
zejména v zimě docházet na zastávku MHD
přes bažantnici. Zajišťuje se stavební povolení na chodník a parčík kolem sousoší Tří
svatých, který propojí přilehlou řadu domů
při ulici Vídeňská s nákupním centrem.

Pozemky v Zeleném údolí
mění majitele

Po dlouhých letech jednání a vyjednávání
se konečně rýsuje vyřešení tíživých problémů s pozemky v Zeleném údolí. Podařilo se
nám přesvědčit hlavní město, aby vykoupilo
od GV REALITY pozemky pod komunikacemi a s infrastrukturou. Radní pro zeleň
nyní vyjednává o odkoupení pozemků ve
vnitroblocích od GV REALITY a Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
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a od tohoto úřadu probíhá bezplatný převod
pozemků pod komunikacemi a s infrastrukturou na Prahu.

Kamery hlídají bezpečnost

Bezpečnostní kamery vnímají lidé často jako
zásah do soukromí a jejich přítomnost tak
vnímají spíše negativně. Ale jejich hodnota, kdy jsou součástí městského kamerového systému, roste. V případě monitoringu
v okolí mateřské a základní školy nemůže
být kvůli ochraně a bezpečí dětí asi o jejich
existenci žádného sporu. Radnice usiluje o
jeho rozšíření. A tak kromě stávajících kamer by měl být kamerový systém doplněn
o kameru v Zeleném údolí, která bude sledovat křižovatku ulic Za Valem a V Zeleném
údolí tak, aby byla především zajištěná bezpečnost dětí, které jdou na autobusovou zastávku přes přechod, jenž byl výrazně označen blikající značkou.
Výborná spolupráce by měla pokračovat
jak se Sborem dobrovolných hasičů Kunratice, tak i s Městskou policií Praha 4.
Díky dotacím z magistrátu se podařilo vybudovat zázemí především pro mladé hasiče
v půdní vestavbě nad velkou garáží a udělat
ještě několik dalších úprav v celém objektu. To vše stálo 3,5 milionu korun. Tradičně
dobré spolupráci s dobrovolnými hasiči to
jenom pomohlo. Aby mělo velení Městské
policie Praha 4, pod kterou kunratičtí strážníci patří, dobrou odezvu a motivaci k práci,
schází se každý měsíc zástupci radnice s vedením Městské policie Praha 4, kde se rozebírají dílčí problémy a nastavují požadavky,
které jsou pro daný měsíc prioritní. Hodnocení obou stran takto zavedeného systému
je vynikající.

Lékař v místě

Největším a nejviditelnějším počinem radnice v oblasti zdravotnictví byla rekonstrukce budovy staré školy č. p. 57 u rybníka
Ohrada a její přerod do moderního zdravotnického zařízení s lékárnou. Pro mnoho
Kunratických je tak bližší zdravotní péče
nezanedbatelnou výhodou.
Radnice se kontinuálně věnuje podpoře
kunratických organizací, které pomáhají zdravotně postiženým a sociálně slabým
občanům a také našim seniorům.

Škola není nafukovací

Zajištění fungování základní školy s ohledem na prudký nárůst počtu kunratických
žáků, které ji navštěvují, patří mezi priority
radnice. V Kunraticích se totiž posledních
jedenáct let rodí více jak 100 dětí každý rok.
Radnice se proto zaměřila na získání financí
na dostavbu školského areálu o 9 tříd, kabinety a šatny. Peníze vyšly i na dostavbu
jídelní části školní jídelny, výměnu kotlů,
oken a zateplení staré školní budovy. Momentálně se připravují úpravy na školním
hřišti, tak, aby vyhovovalo potřebám školy
s 27 kmenovými třídami. Pokud se získají
peníze z rozpočtu města, může se začít, projektová dokumentace je už hotova.

Ještě více zelených ploch

Kunratice se mohou na první pohled zdát
takovou městskou částí, která nemá s nedostatkem zelených ploch problém. Přesto
i zde se dají najít rezervy. A tak se bude pokračovat ve výsadbě zeleně v nejvyšší možné míře. Kunratická starostka Lenka Alinčová upřesňuje: „Největší akcí uplynulých čtyř
let tohoto volebního období v oblasti zeleně
je nepochybně revitalizace skoro dvou a půl
hektaru divokých skládek a náletů u bývalého kravína. Samozřejmě toto území přitahovalo mnoho bezdomovců. Odvezli jsme
téměř 1 200 metrů krychlových navážek, navezli jsme 1 400 metrů krychlových kvalitní
zeminy, zaseli trávu, vysadili sad retro dřevin, což jsou ovocné stromy, které se dnes už
běžně nesázejí, dále umístili fotbalové branky, ohniště, fittpark. Teď už jenom čekáme,
až toto území „objeví“ kunratičtí obyvatelé
a budou ho hojně využívat.“ Snaha o získání
dalších grantů na revitalizaci dalších území,
především mezi bývalým kravínem a Vesteckým potokem je v dalších plánech radnice.
Povedlo se dokončit poslední etapu Zelené
cesty obnovou zeleně bývalé višňovky v ulici U Krále Václava IV. včetně obnovy přilehlého dětského hřiště. Čeká se na vydání stavebního povolení na opravu hráze rybníčku
Ohrada, na kterou přispěla pražská radní
Jana Plamínková ze své kapitoly životního
prostředí.

V Kunraticích není nuda

Radnice se velkou měrou podílí na financování místních zájmových sdružení a sportovních klubů. Díky tomu si například fotbalový Slovan Kunratice dovolí nákladnou
údržbu trávníku a celého sportovního areálu, florbal rozšířil svoji členskou základnu,
Sokol průběžně opravuje budovu sokolovny,
Rodinné centrum U Motýlků, skauti i senioři mají své zázemí poskytnuté kunratickou
radnicí. Nadále chce úřad využívat zámecký park jak pro konání akcí vlastních, tak
kunratických organizací a jednotlivců.
Dospělí, kteří už nejsou organizováni ve
sportovních klubech, mají často chuť se dál
pravidelně pohybovat. Zejména pro ty jsou
určeny cvičební prvky pro dospělé a seniory.
A těch vzniklo za poslední dobu v Kunraticích hned několik. Namátkou za Zámeckým
parkem, u rybníčku Ohrada, v sídlišti Flora a
naposledy u revitalizovaného kravína.
Místa ke sportování je v Kunraticích málo,
a tak chce radnice pro rozšíření prostoru
pro sport usilovat o novou územní rezervu
k jeho umístění. Zachováno bylo fotbalové hřiště na Vimperském náměstí. Nyní se
jedná s majiteli pozemků na okraji Kunratic
o výměně za jiné pozemky tak, aby mohlo
v budoucnosti vzniknout na území Kunratic
nové velké sportoviště.
ir
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Kultura a volný čas

Rozhovor

Kunratice mají od června
svůj strom dobré vůle

Představení Noční sezóna, foto: Petr Neubert

Jana Preissová

Dáma s talentem
a šarmem
Jedna z nejvýznamnějších českých hereček, která ztvárnila desítky divadelních a bezmála stovku
filmových rolí. Po ukončení studia herectví na pražské DAMU v roce 1970 dostala angažmá v Divadle
Na zábradlí. Od roku 1990 je stálou členkou Činohry Národního divadla.
V Menzelově filmu Rozmarné léto jste byla
na začátku kariéry. To se psal rok 1968.
Jakou cestu v herectví i v životě jste za tu
dobu urazila?
Cesta byla dlouhá a občas křivolaká.
Co děláte dnes jinak?
Jdu stále tou stejnou cestou, jen s větší
zkušeností.
Ztvárnila jste desítky rolí na divadle, ve filmu, v rozhlase a v dabingu? Je pro českého
herce výhodou pohybovat se ve všech
prostředích najednou?
Určitě ano, protože ta prostředí se vzájemně
doplňují.
Jaké prostředí Vám ale nejvíce učarovalo?
„Učarovalo“ je příliš silné slovo, ale jednoznačně je pro mne nejdůležitější divadlo.
Za herecký výkon ve filmu Řád jste si
odnesla prestižní ocenění Českého lva
jako nejlepší herečka ve vedlejší roli.
Co pro Vás znamenalo?
Znamenalo pro mne velké překvapení
a velkou čest.
Toužíte ještě v herectví po nějaké další,
řekněme vyšší metě?
To rozhodně ne! Pro mne není moje práce
závod o nejlepší umístění, ale radost, když
se mi něco povede.
Po dlouhém čekání na zásadní divadelní
roli se objevila Lily v komedii britské autorky Lenkiewiczové Noční sezóna. V čem
je sepětí Vás a Vaší role osobní?
Sepětí s každou rolí je vždycky osobní.
V každé roli hledáte, co s ní máte společného a každá role ve vás objevuje nečekané
pocity a schopnosti, o kterých mnohdy ani
nevíte, že je v sobě máte.
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V Národním divadle hrajete v dalších
dvou představeních Pýcha a předsudek a
Křehkosti, tvé jméno je žena. Zde po boku
Ivy Janžurové a Taťjany Medvecké herečka
Jana Preissová hraje ženu Janu Preissovou?
Všechny jsme herečky a všechny jsme ženy
a matky. V podstatě nehrajeme žádné role,
jen necháváme diváky nahlédnout jak do
života hereckého, tak i soukromého, a to
s velkou nadsázkou.
Je představení výjimečné jen spojením
činoherního souboru a taneční skupiny
420PEOPLE?
Pro nás určitě. A nejen výjimečné, ale také
velmi inspirující. Tanečnice úžasně a beze
slov vyjadřují tu pomíjivost lidského života.

Sepětí s každou rolí
je vždycky osobní.
Hrála jste po boku velkých hereckých
osobností, které jsou už v hereckém nebi.
Na koho vzpomínáte s největší úctou?
Vzpomínám ráda na všechny. Jsem vděčná,
že mi bylo dáno stát jim po boku, byla to
pro mne velká čest.
Jak vzpomínáte na filmy Jak vytrhnout
velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do
polepšovny a jejich natáčením s dětským
hrdinou Tomášem Holým, kterému jste
byla maminkou?
Oba ty filmy byly jistým mezníkem v mé
práci. Natáčení bylo velkou radostí nejen
pro mne, ale pro celý štáb právě díky Tomáškovi Holému.

Jaké to bylo, když Vás poznávali spolužáci
Vašich dětí, když jste je vodila do školy?
Toho jsem si nikdy nevšimla. Spíš mě
poznávali rodiče těch dětí. Ty děti jsou dnes
už dospělé a teď mě zastavují a ukazují
svým dětem jako Vašíkovu maminku, a to je
docela sympatické.
Je o Vás známo, že získat od Vás souhlas
k rozhovoru bývá velmi obtížné. Co Vás
přimělo k tomu dát rozhovor Kunratickému zpravodaji?
Můj syn Martin. Řekl, že bych mohla pro
Kunratice udělat alespoň tuto maličkost.
Jste rodačka z Plzně, vyrůstala jste v Rokycanech. Vracíte se tam někdy? Nebo je
Vaše srdce zde, v Praze, v Kunraticích?
Moje srdce je a bude v Rokycanech. Tam
bylo moje dětství i mládí, moji rodiče.
Tam bylo všechno dobré i zlé poprvé. Ale
pro Kunratice jsem si kousek toho srdce
nechala.

V roce 1993 zasadila Olga Havlová
v Olomouci Topolanech v prostorách
Dětského centra „lípu dobré vůle“.
V letošním roce by se Olga Havlová
dožila 85 let. A tak Nadace Olgy Havlové vyhlásila na její počest tento
rok Rokem Olgy Havlové zasazením
85 stromů dobré vůle po celé České
republice. Tento akt má připomenout
tuto mimořádnou osobnost. Výjimečně laskavou ženu s otevřeným srdcem
všem skutečně potřebným. Již téměř
20 let se věnuji problematice zdravotně postižených občanů nejenom na
území Kunratic. Měla jsem možnost
činnost paní Olgy vidět do větší hloubky.
Proto jsem si dovolila kolegům navrhnout,
abychom se jako městská část přihlásili do
této akce a zasadili strom Olgy Havlové
včetně umístění pamětní desky. A tak 21.
června jsme s paní ředitelkou Nadace Olgy

Havlové Monikou Granja zasadily lípu dobré vůle a odhalily pamětní desku. Velmi chci
poděkovat dětem z Mateřské školy Kunratice a soukromé mateřské školy PlayWisely za
hudební doprovodný program.
lal

Rodinné centrum U Motýlků
U nás v RC nemáme ani v létě „okurkovou
sezonu“. Příměstské tábory jsou v plném
proudu, děti i rodiče si mohou vybrat z mnoha variant, ať už je to sportovní příměstský
tábor, filmový nebo tábor pro malé vědátory.
Také už je za námi letní tábor v Želivi, tentokrát byl ve znamení Expedice ROK – prošli
jsme za 12 dnů celý rok, oslavili všechny tradiční svátky a vyzkoušeli například pletení
pomlázek, barvení vajíček, pečení cukroví –
prostě jsme si to maximálně užili a my i děti
se už těšíme na rok příští.
Od září jsme pro Vás připravili novou nabídku kurzů pro děti, děti i rodiče i samotné

rodiče. Začínáme od 17. září, ale už teď se
můžete do kurzů přihlašovat přes https://
zitspolu.webooker.eu.
Rádi bychom Vás také pozvali na oslavu
10. narozenin našeho Rodinného centra
U Motýlků. Chytáme ji na pátek 14. září. Už
od dopoledních hodin bude u nás v zeleném
domečku v Golčově ulici 7 připraven pestrý
program pro děti, rodiče i donátory a spolupracující organizace. Přijďte se i se svými
dětmi za námi podívat a oslavit s námi naše
10. výročí!
RC U Motýlků

Knihovna v Kunraticích informuje

Co máte nebo nemáte na Kunraticích ráda?
A změnila byste třeba něco?
Je mi příjemný ten maloměstský ráz, to, že
tady lidé mají k sobě blízko, a ještě jsme
obklopeni přírodou. Za ta léta, co tu žijeme,
Kunratice rozkvetly. Je tu dobře. Jen mi vadí
a trochu i děsí ta komerční zástavba. Ale to
je asi nutné civilizační zlo.
Jaké máte koníčky? A máte na ně vůbec čas?
Nemám žádné koníčky. Ale mám ráda práci
na naší zahradě. Tam relaxuji.
Co pro Vás znamená rodina a jak je
pro Vás zásadní sepětí s ní?
Rodina je pro mne to nejvzácnější a nejdůležitější na světě. Dává mi smysl života.
ir

Stálí návštěvníci naší knihovny si všimli,
že nakupujeme hodně nových knih. Máme
to štěstí, že knihovna má pro svoji činnost
takovou podporu. V naší zemi je velmi dlouhá tradice knihoven. Čtenáři tak mají neustálý přístup k novinkám a získají přehled
i o knihách, které si zatím nepřečetli. Školní
děti do patnácti let chodí do místní veřejné
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knihovny zdarma. Hodně čtenářů se nově
zaregistrovalo.
Z nových knih si někdo vybere historický
román Případ českého knížete od Stanislava Češky, někdo něco z populární severské
literatury, například od Henninga Mankella
Švédské holínky. Z detektivek třeba Vlaštovka, kočka, růže, smrt nebo detektivní historický román Jičínské pole mrtvých. Máme tu
krásnou knihu od Jiřího Tomka Kouzlo boha
Thovta, kde je převyprávěna staroegyptská
literatura. Od oblíbené autorky Jojo Moyesové román Zakázané ovoce a řadu dalších
knih. O novinkách v knihovně se dozvíte na
stránkách Kunratic: www.praha-kunratice.
cz/knihovna nebo na stránce: www.facebook.com/KnihovnaPrahaKunratice/. Těšíme se na vás.
Knihovna Kunratice

Poděkování
Arnošta Víta
V uplynulých dnech jsem zažil velice milé
a příjemné překvapení, když mě u příležitosti nekulatých narozenin navštívila paní
starostka i se svým náměstkem, s krásnou
kyticí a dokonce s věcným dárkem, který
vždycky přijde vhod. Namítal jsem, proč už
letos, vždyť kulaté narozeniny budu mít až
za dva roky – v mém věku se to prý už tak
přísně nedodržuje.
Popovídali jsme si o projektu, s nímž nedávno přišla paní starostka, k němuž jsem jí
už dříve řekl svůj názor. Doufám, že se mi
podaří literární část zvládnout tak, aby to
bylo čtení zajímavé, sice ode mne, ale nikoli pouze o mně, protože jsem měl to štěstí
a potkal jsem spoustu zajímavých lidí, kteří
můj život nějak nasměrovali, někdy výrazně
a na delší dobu, nebo mi dokonce zachránili
život. Začínám na tom pracovat, snad se dílo
podaří…
Váš Arnošt Vít

V kunratické
farnosti nově
působí jáhen
Mnozí ze spoluobčanů, farníků si již nepamatují, kdy v kunratické farnosti naposledy působil jáhen. Letos se situace změnila
a pražští biskupové rozhodli o ustanovení
jáhna, který by pomáhal v pastorační činnosti zdejšímu duchovnímu správci. Kdo je
vlastně jáhen? Co je jeho úkolem? Odpověď
na tyto otázky lze najít v konstituci o církvi Lumen gentium ( z latiny Světlo národů),
která vzešla z Druhého vatikánského koncilu v roce 1964.
Posíleni svátostnou milostí slouží Božímu
lidu ve společenství s biskupem a jeho kněžským sborem službou liturgickou, kazatelskou a charitativní.
Úkolem jáhna je, podle toho, jak mu to
přidělila příslušná autorita, slavnostně udělovat křest, uchovávat a rozdělovat eucharistii, jménem církve asistovat při uzavírání
manželství a žehnat mu, přinášet umírajícím svátostnou posilu na cestu do věčnosti, předčítat věřícím Písmo svaté, vyučovat
a povzbuzovat lid, předsedat bohoslužbě
a modlitbě věřících, udělovat svátostiny
a vést smuteční a pohřební obřady.
Jáhen je tedy ustanovený ke službě společenství, bez kterého tato funkce ztrácí smysl. Pod autoritou pastýřů (biskupa, kněze)
tedy nevede, ale především slouží, a to je
i mé přání k vám.
Jaroslav Mrňa, jáhen
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Školství

Sport a spolky

Ocenění pana ředitele
kunratické základní školy

Patřím mezi tu velkou část kunratických rodičů, kteří v okamžiku, kdy byl v 90. letech
minulého století zavřen pavilon prvního
stupně v Základní škole Kunratice, školní tělocvična a začalo se nouzově učit, kde
se dalo, umístili své děti ve školách mimo
Kunratice. Kdyby v té době byla naše škola
na takové úrovni jak stavebně, tak výukově,
jako je dnes, nikdy bych neposílala své děti
studovat jinam. Proměna školy za posledních
11 let je obrovská. Dnes máme školu, kam se

nám snaží „podstrčit“ své děti ke
studiu kde kdo ze
širokého okolí.
Kapacita je omezená, a tak musíme nekompromisně dodržovat
kritéria pro příjem žáků, jako je
skutečné bydliště
žáka v Kunraticích. Jsme si vědomi, že za tímto
výlučným postavením naší školy
stojí výjimečná
osobnost ředitele
školy Víta Berana
a týmu lidí, který si do Kunratic přivedl a dalších, které si vychoval. To byl důvod, proč pan
ředitel získal od naší městské části Ocenění
starostky za významný přínos ve vzdělávání žáků Základní školy Kunratice. Tuto cenu
v minulosti už obdrželi kunratičtí dobrovolní
hasiči i další jednotlivci, kteří ve svém oboru
vynikli a šíří tak dobré jméno Kunratic.
Lal

Letní úpravy v mateřské škole
Na loňskou rekonstrukci chodníků v zahradě
mateřské školy jsme letos navázali výměnou
starých herních prvků napadených hnilobou.
Nutnost prvky odstranit vyplynula z revizní
zprávy autorizovaného technika. Ve výběrovém řízení nabídnul nejlepší podmínky na
dodání nových prvků Milan Houžvička za
cenu 494 388 korun. Toto je pouze počátek
výměny prvků na školní zahradě, protože čekáme, zda škola uspěla
se svojí žádostí o grant
financovaný
Evropskou unií.
Stavbaři se také zabydleli ve třídě mateřské školy nad školní jídelnou, která má
umístěná okna směrem na jih. Učitelky ve
třídě v extrémním vedru naměřily 37 stupňů Celsia. Rozhodli
jsme se tam instalovat
venkovní žaluzie, které odrazí sluneční
paprsky ještě před
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dopadem na sklo okna, a tím pádem nebude
místnost vystavená extrémním teplotám. Podobná opatření zvažujeme i v dalších budovách ve správě kunratické radnice, především
v pavilonech základní školy a v Domě s chráněnými byty
Lal

Školní jídelna
je zkolaudovaná

Novinky z basketbalového
klubu BK Kunratice

Na tuto chvíli mnozí čekali. Hlavně ti, kteří
mají rádi klid při jídle. Vzhledem k pouhým
107 místům k sezení ve školní jídelně, byli
strávníci nuceni do sebe jídlo doslova házet, aby se všichni vystřídali. Nyní, kdy se
zdvojnásobila kapacita stravovacího prostoru školní jídelny, bude probíhat kulturně
i stolování. Dostavbou školní jídelny by
měly skončit všechny velké rekonstrukce
a dostavby školních budov. V případě dostatku financí bychom rádi vyměnili stoupačky ve staré školní budově včetně nového vybavení sociálních zařízení. To by se
mělo stihnout v průběhu některých letních
prázdnin. Zásadní úpravy čeká ještě školní hřiště tak, aby jej bylo možné využívat
i v zimě, tj. sezónně zastřešit část hřiště. Ale
na to skutečně zatím nemáme peníze.
Lal

V naší škole působí
již devátým rokem
a velmi slibně se
rozvíjí basketbalový
klub pod vedením
zkušených trenérů.
Pravidelně se zúčastňujeme soutěží
pořádaných
Českou basketbalovou
federací
(pražský
přebor, přebor Středočeského
kraje,
nadregionální soutěž a nově i liga)
v kategoriích mládeže od nejmenších
až po nejstarší.
Po dvou úspěšných letech s postupem do vyšší soutěže
se ve své třetí sezoně pokusí o další postup
i tým mužů pod vedením hlavního trenéra
Martina Skývy.
Tréninky probíhají ve sportovní hale ZŠ
Kunratice a v dalších blízkých tělocvičnách.
Pravidelně pořádáme příměstský basketbalový kemp v areálu školy, letní soustředění
v Klatovech, vánoční kemp, účastníme se

Loučení
se školkou
Někdy si ani neuvědomujeme, jak čas rychle
letí. Z dětiček, které nedávno nastoupily do
mateřské školy a často se ani nemohly odloučit od rodičů, se stali velcí předškoláci.
Jaro se přehouplo do léta, ještě školka v přírodě a pomalu nastalo loučení…
Všechno začalo na zahradě mateřské školy.
Vystoupení flétniček, které s dětmi nacvičila
paní učitelka Hrušková, mělo úspěch. Malí
muzikanti předvedli téměř všechny písničky, jež se během školního roku na kroužku
naučili. Slavnostní náladu odlehčila písnička Červnová učitelka, je vtipná a z pohledu
paní učitelek tak pravdivá.
Následoval slavnostní nástup malých školáčků, který hudebně doprovázeli manželé
Nedvědovi. Slavnostního šerpování předškoláků se zúčastnilo i vedení Kunratic.
Budoucí prvňáčci školce pomyslně zamávali, po prázdninách je již čekají nová dobrodružství ve školních lavicích základní školy.
Závěrečná část zahradní slavnosti proběhla před tvrzí, kde se uskutečnila akce 85
stromů pro Olgu Havlovou.
Několika písněmi s přírodní tématikou
zpestřily odpoledne děti z naší mateřské
školy pod vedením paní učitelky Jirátové.
Slavnost byla zakončena vystoupením dětí
z centra Play Wisely.
Velmi ráda bych touto cestou poděkovala
všem za spolupráci a popřála krásný zbytek
letních prázdnin.
Alice Hozmanová
ředitelka MŠ Kunratice

mnoha turnajů a sami některé turnaje pořádáme.
Přijďte se podívat na ukázkové hodiny
a první tréninky, které začínají na začátku
září.
Kontakt: Martin Skýva (hlavní trenér BK
Kunratice), tel.: 723 911 231, e-mail: martinskyva@centrum.cz Více informací o klubu
na www.zskunratice.cz/aktivity/Basketbal.

SK Slovan má
vysoké ambice
Po fotbalovém jaru přišlo i do Kunratic léto,
které se nese ve znamení tréninkové dřiny
v podobě přípravy na podzimní část soutěže. Po poměrně zdařilé loňské sezoně,
kdy si kunratičtí muži zajistili čtvrté místo
v tabulce, má klub pro letošní sezonu ambice nejvyšší - hrát o postup do pražského
přeboru. Vedení klubu i realizační tým tomuto cíli přizpůsobily své počínání, a tak se
do kádru zapojilo hned několik nových akvizic v čele s navrátilcem Kudějem, který se
v minulém ročníku stal nejlepším střelcem
soutěže. Pražská A-třída začíná netradičně
již v polovině srpna, a tak tým trenéra Havlíka absolvoval výživné tréninkové dávky
už od poloviny července. V přípravných zápasech zatím ukázali kunratičtí potenciál,
když sice v prvním zápase podlehli přeborové Dukle Jižní Město, ale v dalších zápasech
drtivě přehráli rezervu Třeboradic i juniorku
divizní Admiry. Do letních příprav pomalu
vstupují i ostatní kunratické mančafty, těm
ale začínají soutěže výrazně později než
mužům. Nakonec bychom Vás rádi pozvali
na jakýkoliv zápas našich týmů. Pro podrobnější informace neváhejte navštívit webové
stránky klubu.    
SK Slovan Kunratice

Společenská rubrika

Sokol rozjíždí novou sezonu

Dovolte mi ještě vzpomenout na Sokolský
dětský den 2018. Celá letošní akce se náramně vydařila. Sportovní disciplíny, které
se skrývaly pod novými názvy, byly letos náročnější po všech stránkách, ale malí sportovci je všechny zvládli na jedničku, všichni závodili s chutí, zápalem a poctivě plnili
všechny úkoly. Zúčastnilo se kolem 200 dětí
ve věku od dvou do čtrnácti let. Doprovodný program i s občerstvením uspokojil děti
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i dospělé a slunečné počasí nás doprovázelo po
celou dobu akce. Všem,
kteří přiložili ruku k dílu
a přispěli tak ke zdárnému průběhu Sokolského
dětského dne, ještě jednou
děkujeme, stejně tak i našim sponzorům.
Začínáme novou cvičební sezonu 2018/19 nabití energií a odpočatí po
prázdninách se všichni
zase těšíme na známé
i nové tváře v sokolských
oddílech. Od 3. září zahajujeme cvičení všech tradičních dětských oddílů
i oddílů pro dospělé, podrobnosti najdete
na našich webových stránkách www. sokol
-kunratice.cz, facebooku TJ Sokol Kunratice
nebo na nástěnkách Sokola. Pro sokolovnu
byly prázdniny pracovní, a tak na vás v nové
sezoně zase čekají novinky. Doufáme, že se
opět sejdeme v co největším počtu. Těšíme
se na Vás.
Sportu zdar!    
TJ Sokol Kunratice

Poděkování za blahopřání
k životnímu jubileu zasílají
Chotašová Zdeňka , Olga Maštalířová,
Pavel Sika, Miroslav Raiser, manželé
Feyreizlovi , Jiří Feiler a Vratislav Bartl.

Poděkování z DCHB
Děkujeme paní starostce a všem pracovníkům MČ za urychlené vyřešení
problému s přehříváním vnitřních
prostor v objektu chráněného bydlení
v ulici K Zeleným domkům. Poté, co
paní starostka byla oslovena s prosbou
o pomoc, ještě týž den si byla místo
prohlédnout a v nejkratší možné lhůtě
byly uvolněny finance a situace byla
vyřešena montáží žaluzií. Všem obyvatelům třetího patra se tak výrazně zpříjemnilo bydlení a ulehčilo od horka,
které nás provází celé letošní léto.
Ing. Dagmar Stehlíková

Poděkování
kunratickým hasičům
Děkujeme za pomoc při věšení sítí a
likvidaci sršnů na fotbalovém hřišti.
Václav Čumpelík
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Historie

Historie

8. díl seriálu z historie kunratických hospod a hostinců

teriéru i zahrady. Restaurace na kraji lesa
je nezaměnitelná. Je typickým příkladem
sezónního restauračního zařízení, kdy je každoročně vyhledávána návštěvníky Kunratického lesa zejména při pěkném počasí. To
návštěvnost značně ovlivňuje. V současnosti
je známa také pravidelným pořádáním kulturních programů, hlavně letních koncertů.
Restaurace poskytuje zázemí pro některé
tradiční akce, jako je třeba Velká kunratická.
Ta bývá i časovým předělem, kdy se zavírá
venkovní zahrada. Podnik „U Krále“ nebo
„U Václava“ je současně stále vyhledávaným
místem pro komornější rodinné oslavy či
svatby a zvládne i velké firemní akce.
Majitelé jsou i dnes hrdí jak na své předky,
kteří postavili restauraci na krásném místě,
tak i na současné hostinské, provozovatele, kteří si s restaurací „závislou na počasí“
umějí poradit.
ir

Hospoda U Krále Václava IV.
– další hojně navštěvovaná výletní
restaurace v Kunratickém lese
Příběh se začal odehrávat v roce 1934. Tou dobou
vyrůstala řada hospod na
významných
turistických
místech. V Praze to byl například Kunratický les, který
se těšil stále většímu zájmu.
Na místě stával původně
prodejní stánek provozovaný Josefem Procházkou.
Nacházel se na kraji lesa,
na místě, kterému se říkalo
„Zátiší“, na křižovatce turistických tras Spořilov – Kačerov. Stánek odkoupil František Doležal a vystavěl zde
počátkem 30. let minulého
století výletní restauraci
se zahradou, která je velmi
podobná dnešní restauraci
U Krále Václava IV. Restaurace měla i v 1. patře otevřenou terasu, na kterou se
chodilo venkovním schodištěm, jak je patrno ze starých
fotografií. Panu Františku Doležalovi
bylo uděleno povolení „k obývání i užívání restaurační budovy“. Kolaudační
povolení nabylo platnosti 20. července
1934 a novostavba byla označena číslem
popisným 406 v Kunraticích. Restauraci
provozoval společně s otcem také syn
Miroslav Doležal. Koncesi na živnost
hostinskou a výčepnickou si zařídil právě Miroslav Doležal již 6. září 1933.
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technickou službu“. Ještě ve 40. letech byl
„pověřen dozorem v polesí Kunratickém“.
Několik historek z restaurace se váže
k němu a jeho věrnému loveckému psu Astě.
Pan restauratér měl s Astou „domluvu“, že
co spadne na zem, patří jí. Jednou se stalo,
že během přípravy obědů spadlo na zem celé
kuře. Pan Doležal jako by si toho ani nevšiml,
ale manželka mu rázně řekla: „Tak snad to

Sousedé Václava IV.

Statečný pes Asta

Zakladatelé hostinské živnosti se inspirovali
nedalekým Novým hradem, který si nechal
vybudovat v letech 1410 – 1412 český král
Václav IV., a dali své restauraci původní název Lesní chata krále Václava IV. Dle dobových reklam zvou provozovatelé návštěvníky trosek Nového hradu také k posezení na
„vzdušných terasách, každou neděli pak na
koncert a taneční veselici“.
Vytvořili si ke všemu legendu, že sám
král Václav, který občas „žezlo měnil za číš
s medovinou“, se
ve své době občerstvoval v podobné
chatě uprostřed lesa.
Legenda byla také
ztvárněna na obraze, kde jiskřila verši
jako: … „zvláště pak
na hradě Novém
mořen býval touhou
(král Václav), čím
zpestřit dny nekonečné – zkrátit chvíli dlouhou, okolím
když jednou bloudil
dny tak dlouhé krátě, v dubině se jakés octl poblíž staré
chatě…“

První majitel František Doležal měl k lesnictví a myslivosti blízko, restaurace byla také
plná loveckých trofejí, které ještě do 80. let
20. století určovaly její ráz. Sám byl opakovaně během svého života zaměstnáván jako
lesník a myslivec. Poprvé od roku 1899 na
Hněvkovickém velkostatku u Týna nad Vltavou. V roce 1907 v Písku vykonal státní
zkoušku pro „lesní ochrannou a pomocnou

Majitel Asty František Doležal

Od úpadku k prosperitě
V období po válce už ale nebylo
možné, aby majitelé restauraci sami
provozovali. Od konce 50. let byla ve
správě podniku Restaurace a jídelny,
a to až do roku 1986, kdy byla pro nevyhovující hygienický stav zavřena.
Podnik je nyní ve vlastnictví potomků Františka a Antonie Doležalových,
jeho pravnučky a pravnuků.
Počátkem 90. let byl restaurační provoz obnoven, a to nejdřív stánek a zahradní restaurace. Se znovuotevřením
značně pomáhal pan Rudolf Egner. Po
dobu několika málo let dědicové provozovali venkovní stánek se zahradní
restaurací vlastními silami. Nicméně vedení poměrně velké zahradní restaurace
a hlavní budovy současně vyžaduje profesně zdatné provozovatele, a tak je restaurace od roku 1996 pronajímána. Za všechny
jmenujme pana Jaroslava Němce, který měl
restauraci zatím v nájmu nejdéle - do roku
2009.
Provozovatelé v posledním desetiletí musí
stále reagovat na zvyšující se konkurenci
v okolí. I proto došlo k dalším úpravám in-

kuře sebereš, ne?“ „To nemůžu,“ odpověděl,
„co by si o mně ten pes pomyslel?“ Pes kuře
odnesl a snědl. Když pak rodina obědvala, dostal pán domu jen brambory se slovy:
„Tvoje maso snědla Asta.“ Věrný pes mu prý
také zachránil život, když se mu daleko od
domu v lese udělalo špatně, zřejmě ho postihl infarkt. Na pánův pokyn se vzdálil, aby
se později vrátil se zbytkem rodiny, jejíž členy kňučením a taháním za oblečení donutil,
aby s ním šli na pomoc pánovi a dovedl je na
správné místo. Rodina v restauraci v horním
patře po dlouhou dobu také bydlela. Objekt
současně sloužil jako rodinný dům, a to až
do roku 1982.

Kunratický zpravodaj 4/2018
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Inzerce

Inzerce
Komunální volby v Praze Kunraticích 5. a 6. října 2018

CHCEME LEPŠÍ KUNRATICE
BEZ VÁS TO NEDÁME

Jsme hnutí občanů dlouhodobě činných ve veřejném životě Kunratic,
působíme ve vedení místní radnice a rádi bychom s Vaší podporou
pokračovali ve své práci.
Sedící zleva: Petra Hilmarová, Ivan Hýža, Ing. Lenka Alinčová,
Ing. Mgr. Petr Rybín, Milan Matoušek
Stojící zleva: Roman Zátopek, Ing. Jaroslav Kokeš,
Mgr. Veronika Doležilová, Petr Mozola, Ing. Ondřej Nováček, Jan Andelt

S podporou hnutí STAN

Se zkušeností a slušností
za rozvoj Kunratic

Červinková Tereza, Kroutil Václav, Sobota Vlastimil, Šmíd Zdeněk, Hořejší Lenka, Vrba Jaroslav,
Čihák Pavel, Slámová Monika, Vraný Jiří, Šimková Eva, Pubrdle Jiří

inzerce_ano_kz_187x129,5.indd 1

Koalice nezávislých kandidátů
a



Komunální volby v Kunraticích 5. a 6. října 2018

poř. č.

věk povolání

1. Ing. Svatomír Mydlarčík 72
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ing. Ladislav Hylena
Ing. Tomáš Červinka
Ing. Jiří Steif
Jan Hojda
Ing. Petr Hobza
Bc. Jana Jirkovská
Ing. Zdeněk Sedláček
Štěpánka Horáková
Stanislav Rychcik
Miloš Rom

43
37
47
56
47
42
49
48
40
67

Vydavatel časopisu
Ledňáček na točenici
Elektrikář
Pedagog
Poradce v řízení firem
Podnikatel
IT telekomunikace
Obchodní manažérka
IT technik
Podnikatelka
Řidič
Důchodce

pol. příslušnost

Získali jsme dotace na dostavbu školy – nové třídy a zvětšení jídelny.
 Prosadili jsme převod Šeberáku na město:
rekreační zóna místo domů na vodě.
 Prosadili jsme konečně rekonstrukci ulice
K Zeleným domkům – podzim 2018.

inzerat_nezavisli.indd 1

PaedDr. Miroslava Majerová
speciální pedagog, 67

Ivo Juřica
živnostník, 47

Bez pol. příslušnosti
KDU-ČSL
Bez pol. příslušnosti
Bez pol. příslušnosti
Bez pol. příslušnosti
Bez pol. příslušnosti
Bez pol. příslušnosti
Bez pol. příslušnosti
Bez pol. příslušnosti
Bez pol. příslušnosti
Bez pol. příslušnosti

Monika Hrbová
pracovnice úklidu, 43

Tomáš Pubrdle
bankovní manažer, 38

Ing. Jozef Mihálik
důchodce, 88

PhDr. Vladimír Špidla
historik, 67

MUDr. Miloslav Mandík
chirurg, 52

ng. František Kořán
ekonom, 32

Ladislav Satek
podnikatel, 47

Miroslav Tuček
důchodce, 73

Marie Zemanová
důchodkyně, 74

Budeme pokračovat v tlaku na rekonstrukci Kunratické tvrze.
 Budeme prosazovat dokončení rekonstrukce ulic.
Prosadíme proměnu školního hřiště na moderní sportoviště – 2019
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DNÍ DŮM
ŠÍ OBCHO

NEJVĚT

BILY

S AUTOMO

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.

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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HLEDÁME
Centrum, sportovní školka a jesle
ZAMĚSTNANCE
Hornomlýnská 1231, Praha 4-Kunratice(1000 m od NC Chodov)

• Montážní technik • Fakturantka
• Lakýrník
• Nákupčí
• Skladník

cky
í.

*
*
*
*
*
*
*

Nástup
91 x 129,5

Rozviňte jedinečný potenciál Vašeho dítěte! PlayWisely® je ucelený a vědecky
podložený program pro rozvoj pohybových a rozumových dovedností dětí.
Centrum, sportovní školka a jesle nabízí:
lekce
PlayWisely®
v českém a anglickém jazyce pro děti od 4 měsíců do 5 ti let
*
s využitím
metodiky PlayWisely®
Jsme leaderem
na evropském
trhu v oblasti designu a velkoplošných dekorací pro obchodní
* školku a jesle pro děti od 18 měsíců
a další způsobu
komerčnívzdělávání
objekty. Naše
moderního
dětírealizace můžete především vidět během Vánoc ve
* spojení pohybu, montessori acentra
většině
obchodních
centrech
a
také
na Staroměstském náměstí, kde zajišťujeme veškeré
individuální,
ucelený
a
respektující
přístup
k
dětem
*
včetně
zajištění
v rámci dekorace
každodenní
výuky
v ceněnasvícení
školnéhovánočního stromu.
* angličtinu a zajímavé kroužkyVánoční
* zdravá strava a dostatek pohybových aktivit
dostupnost,
parkovánína
a poloha
bezprostředně
u Kunratického
lesa nebo kontakt viz níže...
ihned!
informací
našich
webových
stránkách
* výborná Více

www.playwisely.cz
KONTAKT

Přijďte k nám na ukázkovou lekci zdarma nebo individuální prohlídku školky a jeslí!

S.O.S. Dekorace
www.ssp4.cz
Dobronická
1256
Praha 4

Lucie Olbertová

tel 606
000
email:625
personalni@sosdekorace.cz
GSM: +420 605 226 269

KURZ ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN
pro děti a dospělé

otvíráme nový ročník pro
začátečníky i pokročilé

12.
října 2018sportovní
od 19.00hod.
Centrum,
školka

Kurzy se konají v KC Zahrada na
Chodově.
bližší informace na:

a jesle

www.kvetinybabeta.cz
Hornomlýnská 1231, Praha 4-Kunratice(1000 m od NC Chodov)
mobil 603 791 609
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Rozviňte jedinečný potenciál Vašeho dítěte! PlayWisely® je ucelený a vědecky
Kunratický podložený
zpravodajprogram
4/2018pro rozvoj pohybových a rozumových dovedností dětí.
Centrum, sportovní školka a jesle nabízí:
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KALENDÁRIUM
Kultura

září, říjen, listopad 2018
Volný čas

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.
1. 11. čtvrtek / 18 hod. / kostel sv. Jakuba

14. 9. pátek / 10:00 – 18:00 hod. /

10. výročí RC U Motýlků

Oslava deseti let fungování rodinného
centra na zahradě i v domečku.
18. 9. úterý / 16:00 – 18:00 hod. /
RC U Motýlků

Podzimní keramické tvoření
s Petrou Gothardovou (Křivánkovou)

Slavnost všech svatých.

S dětmi si vytvoříte rámeček na fotografii
zdobený listy.

2. 11. pátek / 18 hod. / kostel sv. Jakuba

20. 9. čtvrtek / 16:00 – 18:00 hod. /
RC U Motýlků

Mše svatá

Dušičková pobožnost
na hřbitově v 17:00 hod.

Památka všech věrných zemřelých svatých.

Podzimní keramické tvoření
s Petrou Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vytvoříte rámeček na fotografii
zdobený listy.
21. - 23. 9. pátek až neděle

Kunratické Vinobraní

Sport
15. 9. sobota / 16:30 hod. / SK Slovan

SK Slovan Kunratice – TJ Praga
Mistrovské domácí utkání týmu A.
28. 9. pátek / 16 hod. / SK Slovan

V prostoru za zámeckým parkem Vás
pořadatel pan Klofáč nechá ochutnat
z mnoha odrůd bílých i červených vín.
22. 9. sobota / 9:30 hod. /
Start z parkoviště u rybníku Šeberák

Cyklozvonění

SK Slovan Kunratice – SK Ďáblice

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

13. 10. sobota / 15:30 hod. / SK Slovan

Výstava hub

Mistrovské domácí utkání týmu A.

SK Slovan Kunratice
– Sokol Kolovraty

Mistrovské domácí utkání týmu A.
3. 11. sobota / 14 hod. / SK Slovan

SK Slovan Kunratice
– FK Újezd nad Lesy

Tradiční podzimní akce se bude konat
podle toho, zda začnou houby růst.
Pokud ano, informace najdete na
vývěskách v Kunraticích, ve škole, školce
a webových stránkách městské části.
2.- 7. 10. úterý až neděle

Mistrovské domácí utkání týmu A.
11. 11. neděle / Kunratický les

Velká kunratická 2018

85. ročník tradičního běžeckého závodu
Kunratickým lesem.
18. 11. neděle / 13:30 hod. / SK Slovan

SK Slovan Kunratice – TJ Březiněves
Mistrovské domácí utkání týmu A.

Houbové kulináry

Kulinářská akce plná hub v areálu rybníku
Šeberák.
3. 10. středa

Den otevřených dveří

Slavnostní otevření dermatologického
stacionáře ve zdravotním středisku
v Kunraticích.

Přednáška první pomoci
pro rodiče i další širokou veřejnost
16. 10. úterý / 16:00 – 18:00 hod. /
RC U Motýlků

Halloweenské keramické tvoření
s Petrou Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vytvoříte halloweenskou
dekoraci.

18. 10. čtvrtek / 16:00 – 18:00 hod. /
RC U Motýlků

Halloweenské keramické tvoření
s Petrou Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vytvoříte halloweenskou
dekoraci.
23. – 28. 10. úterý až neděle

Tatarákové kulináry

Kulinářská akce plná tatarských bifteků
v areálu rybníku Šeberák.
25. 10. čtvrtek / 16:00 – 18:00 hod. /
RC U Motýlků

Přednáška první pomoci
pro rodiče i další širokou veřejnost
10. 11. sobota / 17:00 – 19:00 hod. /
RC U Motýlků

Svatomartinská jízda – lampionový
průvod zakončený ohňostrojem
20. – 25. 11. úterý až neděle

Zvěřinové kulináry

Kulinářská akce plná specialit ze zvěřiny
v areálu rybníku Šeberák.
22. 11. čtvrtek / 16:00 – 18:00 hod. /
RC U Motýlků

Vánoční keramické tvoření
s Petrou Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vytvoříte vánoční dekoraci.
27. 11. úterý / 16:00 – 18:00 hod. /
RC U Motýlků

Vánoční keramické tvoření
s Petrou Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vytvoříte vánoční dekoraci.

BIO kontejnery

Užitečné info
Velkoobjemové kontejnery
Ještědská (u pošty)
Za Valem
Jana Růžičky (u kotelny)
K Betáni x Do Dubin
Ještědská (u pošty)
Za Valem
Jana Růžičky (u kotelny)
Lisztova x Kálmánova

11. 10. čtvrtek / 16:00 – 18:00 hod. /
RC U Motýlků

12. 09. 2018
12. 09. 2018
3. 10. 2018
3. 10. 2018
24. 10. 2018
24. 10. 2018
14. 11. 2018
14. 11. 2018

16:00 – 20:00
16:00 – 20:00
16:00 – 20:00
16:00 – 20:00
16:00 – 20:00
16:00 – 20:00
16:00 – 20:00
16:00 – 20:00

K Zelené louce x V Zeleném údolí
Krameriova
Šeberák (točna autobusu)
K Betáni x Do Dubin
Úhlavská x Sobolákova
Vožická x Lesní
Do Dubin x Pod Javory
Lisztova x Kálmánova
Nad Šeberákem x K Jelenám
Ještědská (u pošty)
Na Knížce x Nad Akáty
Na Lhotech x Nad Belvederem

16.09.2018
16.09.2018
16.09.2018
7.10.2018
7.10.2018
7.10.2018
18.11.2018
18.11.2018
18.11.2018
24.11.2018
24.11.2018
24.11.2018

13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
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