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Z kunratické knihovny
Místní knihovna funguje už 92 let
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Děti během podpořily předškoláka,
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Elévové získali druhé místo
na prestižním turnaji Nisa Open.

12 Historie a společenská
rubrika
Kunratice v běhu Pražského povstání
Připomínáme si 70. výročí konce války
a tehdejší události v Kunraticích.

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

Do diáře…
23. 6.
Zahradní slavnost ZŠ Kunratice
Od 17 do 22 hodin v areálu
ZŠ Kunratice. Tradiční a největší
společenské setkání ZŠ Kunratice.

25. 7.
Slavnostní svěcení
a zavěšení zvonů
Od 9:30 hodin v kostele sv. Jakuba.
S doprovodným programem
a oslavou patrona MČ sv. Jakuba.

28. – 30. 8
Pivní festival na Šeberáku
Vzdejme hold rezavému moku
a ochutnejme ze široké víkendové
nabídky piv.

Více Kalendárium na straně 16

11. května jsme uvítali významnou
návštěvu - náměstka primátorky hl.
m. Prahy pana Petra Dolínka, který
přijal pozvání našeho kolegy zastupitele Miloslava Mandíka. Náměstek
Dolínek neztrácel čas návštěvou
radnice, ale rovnou chtěl na místě
vidět největší neřešené problémy
Kunratic. Nejdřív jsme mu ukázali
zanedbanou budovu Kunratického
zámku a požádali ho o podporu
záměru našeho zastupitelstva
získat zámek do vlastnictví hl. m.
Prahy. Dále jsme mu představili
naši základní školu, kde připravujeme dostavbu čtyř tříd. Velmi
usilujeme o získání peněz, aby byl
zajištěn prostor pro vyučování co
největšího počtu kunratických dětí.
Na závěr jsme pana náměstka
povozili-pohoupali po rozpadajících
se ulicích v Zeleném údolí. Pan
Dolínek přislíbil podpořit naše
záměry. Vzhledem k tomu, že Technická správa komunikací (TSK) patří
přímo do jeho kompetence, ihned
nařídil zpracovat zaměření skutečného stavu komunikací v Zeleném
údolí a slíbil, že udělá vše pro to,
aby je TSK převzala a opravila
v nejkratším možném čase.
Přeji Vám všem krásné léto
a načerpání sil na Vaší dovolené.
Ing. Lenka Alinčová

ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7
148 00 Praha 4
+420 244 102 214
info@praha-kunratice.cz
Úřední hodiny:
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek

8-12, 13-17:30
8-12, 13-14:30
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Zdravotní středisko je již
v provozu
Dlouhodobě sledovaná rekonstrukce bývalé
staré školy čp. 57 je již minulostí. Objekt byl
zkolaudován a předán nájemci GM ordinace. Teď už záleží jen na nájemci, jak rychle
zprovozní lékárnu a všechny ordinace. První
týden v červnu proběhlo stěhování praktického lékaře a pediatra. Ti jsou už v plném
provozu. Doufám, že v době vydání tohoto
čísla KZ bude i lékárna přestěhovaná do nových prostor a bude sloužit zákazníkům.
Nemálo diskuzí bylo vedeno na téma ceny
za rekonstrukci. Teď už můžu uvést definitivní čísla. Všechny ceny jsou uváděné
bez DPH 21%. Rozpočet stavby vypočítaný
projektantem podle ceníku ÚRS (Ústav pro
racionalizaci ve stavebnictví) dělal 27 915
527,82 Kč. Výběrového řízení na zhotovitele
rekonstrukce se zúčastnilo 6 firem. Vyhrála společnost FITAZ, s.r.o., která nabídla
nejnižší cenu 18 938 452,74 Kč. V průběhu
rekonstrukce se projevily nedostatky projektu, které byly převážně způsobené tím,

že průzkum budovy probíhal během jarních prázdnin Gymnázia Altis, které tu v té
době působilo. Nebylo tedy možné provést
tak podrobný hloubkový průzkum, jak by
bylo třeba. O tom jsem již několikrát psala
v minulých číslech KZ. Přesto i se všemi vícepracemi se konečná cena za rekonstrukci
vyšplhala na konečných 21 322 789,15 Kč,
tedy levněji oproti předpokladu. A to o víc
jak 6 milionů korun. Vzhledem k tomu, že se
jednalo o vícepráce, se kterými projekt nepočítal, stavba by se stejně prodražila každé
firmě, která se zúčastnila výběrového řízení.
Lenka Alinčová (lal)

Otevřeli jsme nové multifunkční
hřiště na Floře

V květnu bylo otevřeno nové multifunkční hřiště u bytového komplexu Flora. Jsou
zde dvě branky na malý fotbal a čtyři basketbalové koše. Hřiště postavila společnost
K-STAVBY a.s. a dle dohody je předala do
nájmu naší městské části za symbolickou

jednu korunu ročně na dobu 20 let. Dle této
dohody má do nájmu přejít i přilehlé dětské
hřiště a zeleň. Ale protože zeleň dosud není
podle našich představ, k jejich předání dojde
až 30. září.
Zatím je multifunkční hřiště ve zkušebním provozu, tedy bez jakéhokoliv omezení.
V případě, že bude jeho zařízení poškozováno, budeme muset zvážit variantu, kdy by
hřiště bylo uzamčeno, a klíče by se vydávaly
občanům Kunratic proti podpisu. Doufáme,
že si všichni budou nového hřiště vážit, řídit
se provozním řádem a že k žádnému omezení provozu nebude muset dojít.
lal

Údržba komunikací v Kunraticích
Zatímco v jiných
městských
částech
hlavního města Prahy
řidiči při upozornění na blokové čištění
ulic zrovna nejásají,
v lokalitě Zelené
údolí byla tato zpráva přijata s pochopením a vstřícností. Po
mnoha letech se totiž podařilo dojednat se
správou majetku hl. m. Prahy důkladné vyčištění této lokality.
MČ Praha-Kunratice v roce 2012 odkoupila za symbolickou cenu ulice Demlova,
Nad Akáty, Nad Vernerákem a K Chodovu od
společnosti CENTRAL GROUP a v roce 2013
další ulice Herrova, Dolnomlýnská, Šťastné-

ho a Sechterova od
společnosti K-STAVBY. Zároveň obě
společnosti darovaly
městské části pozemky pod těmito ulicemi. Součástí smlouvy
byla pětiletá garance
na jejich opravy ze
stran uvedených společností. Proto každé jaro necháváme zpracovat zaměření stavu všech uvedených ulic,
podle kterého je obě společnosti každoročně
opravují. V době, kdy píšu tyto řádky, očekáváme, že vyhodnocení stavu bude hotovo
a případné opravy provedeny.
Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy)
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Z radnice a zastupitelstva

Aktuálně

Kunratické vítání miminek
Tradice vítání
miminek byla
přerušena přestěhováním
kunratické radnice v 90. letech
do stávajícího
objektu,
kde
nebyly vhodné
reprezentativní
prostory. Teprve
po rekonstrukci budovy na
podzim
roku
2006 bylo možné v nově upraveném velkém sále pořádat třeba výstavy,
ale i důstojné obřady jako jsou svatby a vítání miminek.
První akce tohoto druhu proběhla 14. května 2008 a setkala se s velkým zájmem rodičů
a dalších rodinných příslušníků. Protože se
v Kunraticích rodí pořád hodně dětí, vloni
to bylo 118, vítáme miminka ve čtyřech eta-

pách. Naposledy 13. května
jsme přivítali
16 dětí - nových obyvatel
Kunratic. Sál
se všemi rodinnými příslušníky praskal ve
švech.
Co vítání miminek obnáší? Vzhledem
k věku dětí do
jednoho roku
jenom stručné
přivítání a několik slov o nabídkách vzdělávání a zábavy v Kunraticích, vystoupení
školního sboru ZŠ Kunratice Větrník, zápis
rodičů do Knihy uvítání do života, předání
drobných pozorností a květin rodinám, focení a pak velice milý pocit z přátelského
setkání.
lal

Připravujeme změny na úřadu
Vzhledem k tomu, že v dnešní době obslouží podnikatele-živnostníky každý živnostenský úřad v kterékoliv části Prahy, rozhodli jsme se požádat starostu MČ Praha 4
o uvolnění prostor detašovaného pracoviště
živnostenského úřadu Prahy 4 v Kunraticích. Důvodem bylo, že Kunratická radnice
nemůže ve stávajících poměrech zajistit
bezbariérový přístup všem klientům, především vozíčkářům, seniorům a matkám
s kočárky. Dispozice radnice je taková, že by

bylo potřeba „přilepit“ na fasádu 3 výtahy,
aby byla zcela bezbariérová, a to je finančně
i technicky téměř neřešitelné.
Do přízemí radnice se přestěhuje v průběhu léta podatelna, CZECHPOINT, ověřování,
přihlašování k trvalým pobytům, hrobová
místa, poplatky ze psů, zábory veřejného
prostranství, povolení kácení stromů a další
agendy, které jsou nejčastěji využívány občany.
Jitka Voříšková

Proběhla oprava
zdí hřbitova
Návštěvníci kunratického hřbitova si už
jistě všimli, že jsou jeho zdi opraveny.
A to včetně nového nátěru márnice, na které neznámý sprejer zanechal na sebe připomínku. Nejprve se opravovala ta část, která
spadla vlivem podmáčení při povodních
v roce 2013. Následovala oprava zdí kolem
hlavního vchodu, které dostaly novou košilku (fasádu). Celá oprava si vyžádala jeden
milion korun.

Opravě zdí předcházelo vybudování společného hrobu na podzim loňského roku. Do
tohoto hrobu se ukládají urny, o které se přestali pozůstalí starat a vypršely na ně nájemní
smlouvy. Také jsme letos na jaře nechali nákladem zhruba 150 000 korun opravit pomník na památku padlým v 2. světové válce,
který hrozil zřícením.
Na základě upozornění auditu o neaktuálnosti plánu jednotlivých hrobů, který
byl zpracován v roce 1958, se teď chystáme
geometricky zaměřit všechna hrobová místa
a označit je čísly. Počítáme s tím, že nový
plán rozmístění jednotlivých hrobových míst
bude vyvěšen i na vývěsku před hřbitovem.
lal

4. a 5. zasedání Zastupitelstva (29. 4. a 25. 5.)
Schvaluje
•	změnu rozpočtu č. 1., zvýšení o investiční dotaci HMP 11 000 000,- Kč na akci ZŠ
Kunratice-rozšíření kapacity II. etapa-přístavba šatnového centra.
•	změnu rozpočtu č. 2., ponechání investičních prostředků HMP z r. 2014 ve výši 3
663 900,- Kč na akci Přístavba a nástavba
ZŠ Kunratice.
•	změnu rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 510 800,- Kč pro Základní školu na integraci žáků, mzdové náklady asistentů pedagoga.
souhlasí
•	s úhradou vícenákladů na stavbu „Zdravotní středisko - K Libuši čp. 57, Praha 4
- Kunratice“ ve výši 37 280,- Kč bez DPH
(45 108,80 Kč s DPH 21%).
•	úhradou vícenákladů na stavbu Základní
škola-nástavba Předškolní č. p. 420 Praha 4 Kunratice ve výši 180 479,69 Kč bez
DPH (bez odečtení méněnákladů ve výši
95 766,73 Kč).
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Schvaluje
•	poskytnutí dotace SK Slovan Kunratice ve
výši 300.000,- Kč
•	poskytnutí dotace Start98 Kunratice ve
výši 70.000,- Kč
•	poskytnutí dotace organizaci TJ Sokol
Kunratice ve výši 35.000,- Kč
•	poskytnutí dotace MO Flora Svaz TP v ČR
ve výši 20.000,- Kč
•	poskytnutí dotace Rehabilitace Hornomlýnská, o.s. ve výši 20.000,- Kč
•	poskytnutí dotace Křižovatka CZ, o.s. ve
výši 20.000,- Kč
•	poskytnutí dotace Římskokatolická farnost ve výši 32.000,- Kč
•	poskytnutí dotace Junák, svaz skautů a skautek, Středisko Paprsek ve výši 20.000,- Kč
•	poskytnutí dotace Záchranná brigáda kynologů ve výši 20.000,- Kč
•	poskytnutí dotace ZO Českého svazu chovatelů Kunratice ve výši 10.000,- Kč
•	poskytnutí dotace Rozvoj Zeleného údolí,
o.s. ve výši 12.000,- Kč

•	poskytnutí dotace Žít spolu o.p.s. ve výši
20.000,- Kč
•	poskytnutí dotace Sokol Kunratice ve výši
35.000,- Kč
Žádá
ZHMP o učinění všech kroků, které by vedly
k vrácení hlavní budovy Kunratického zámku čp. 1 na pozemku parc. č. 1 a část zámeckého parku na pozemcích parc. č. 10/1, 10/2
a 10/3, vše v k.ú. Kunratice, do vlastnictví
HMP.
Schvaluje
•	účetní závěrku vč. výsledku hospodaření
Městské části Praha Kunratice
•	účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola Kunratice
•	účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola Kunratice
•	úpravu rozpočtu č. 13., přesun 10.000,- Kč
z rezerv rozpočtu na nové turistické značení

Navštívila nás Polyxena
Korb-Weidenheim

Pokračují kontroly
kamionů
na Vídeňské

4. května navštívila Kunratice Polyxena Korb
-Weidenheim, dcera posledního majitele
kunratického panství. Rodina ho vlastnila
v letech 1801- 1945. Protože se baron Korb
během války přihlásil k Němcům, byl mu na
základě Benešových dekretů zkonfiskován
celý majetek.  
   Paní Polyxena prožila i poválečnou odplatu Němcům. Po osvobození v květnu 1945
zajali celou její rodinu. Matku s dětmi oddělili od manžela a otce. Vyvedli je do parku
a nařídili matce říct, kam zakopali rodinné
šperky. Hlavní pušky přitom mířili na děti.
Matka jim všechno řekla.  
Po čase se zdařilo setkání s otcem a společně
odjeli do Německa a dál do Rakouska. Rodiče
se čtyřmi dětmi začínali znovu v novém domově. Všichni 3 její sourozenci vystudovali.
Ale paní Polyxena strávila život výchovou
dětí, nejenom svých sourozenců. Její život
nebyl vůbec lehký.
   Paní Polyxena je ve svém věku stále velmi
vitální. Návštěvu jsme zahájili prohlídkou rodinné hrobky za kostelem sv. Jakuba. Průvodce nám dělal pan farář Hudema. Zároveň nás

V předchozím zpravodaji jsme čtenáře informovali o jednání se zástupci Městské
policie Prahy 4 o domluvených kontrolách
průjezdu zakázaných kamionů po ulici Vídeňská. Pro zjištění skutečného stavu proběhly již tři kontrolní akce se zaměřením na
jízdu nákladních vozidel v místech, kde je
jejich jízda místní úpravou zakázána. Kontrolu prováděli strážníci Městské policie.
provedl kostelem včetně ne běžně přístupné
sakristie. Následovala prohlídka hospodářských budov Kunratického zámku, kde paní
Polyxena ocenila rekonstrukci. Velkým zklamáním pro ni ale byla návštěva samotného
zámku. Při jeho prohlídce si dokonce prosadila výstup na věž, kam vede staré rozviklané
dřevěné schodiště. Ze zámku se mělo jet na
hřbitov, kde mají hrobku její prarodiče. Cestu autem ale odmítla, a tak jsme vyrazili navzdory jejímu věku procházkou.
Při malém posezení na radnici nám poskytla
rozhovor, který najdete na straně 7.
red

Připomínka 70. výročí konce války
5. května se na kunratickém
hřbitově setkali zástupci
radnice, Klubu seniorů a ZŠ
Kunratice, aby společně uctili památku padlých účastníků 2. světové války. Na úvod
pietního aktu zazněla státní
hymna, kterou zazpíval pěvecký sbor Větrník z kunratické ZŠ pod taktovkou Michaely Havelkové a s kytarovým doprovodem v podání Gabriely Handrychové. Kromě
hymny zazněly také písně Řekni, kde ty kytky
jsou v úpravě pro dvojhlas od Ondřeje Bernovského a Chválím tě Země má od skladatele Jaroslava Uhlíře a textaře Zdeňka Svěráka. Jejich
pojetí bylo opravdu velice zdařilé.

Po pozdravu paní starostky a přivítání přítomných nám osvětlil historii
2. světové války a její průběh v Kunraticích učitel ZŠ
Kunratice Michal Střítezský.
Položili jsme kytice na
hrob padlých, poslechli jsme si písně pěveckého sboru a vzdali tak hold zhruba
150 tisícům vojáků, kteří padli při osvobozování, a s nimi i těm, jež položili životy
v bojích o Prahu před 70 lety.
Rád bych poděkoval všem účastníkům tohoto vzpomínkového setkání.
ivhy

Komplikovaná oprava zámecké zdi
Asi dva metry široká díra ve zdi zámeckého
parku při ulici K Betáni, způsobená pádem
podmáčeného jasanu při povodních roku
2013, navozuje otázku, jestli je kunratická
radnice tak neschopná opravit za „pár korun“ zeď.
Realita je ale mnohem složitější. Shodou
náhod a souběhem okolností, že se Národní
muzeum chce vzdát Kunratického zámku, se
v Kunraticích sešli zástupci muzea, pražského Magistrátu a památkářů. A při prohlídce
celého areálu „objevili“ i naši provizorně
oplocenou díru. Sdělili jsme jim, že připravujeme výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi
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a jeho součástí bude i oprava zdi zámecké.
V tom přišla studená sprcha. Jedná se totiž o
kulturní nemovitou památku. Výsledkem je,
že jsme museli zadat zpracování odborného
projektu opravy zámecké zdi pod vedením
pražských památkářů. Zároveň nám památkáři uložili obrátit se na Archeologický ústav
AV ČR o vyjádření, zda požadují archeologický průzkum. To se naštěstí nestalo. V současnosti už máme platné povolení k opravě
zdi od Stavebního úřadu Praha 4 a vybíráme
stavební firmu, která zeď opraví. Počítáme,
že po 20. červnu bude akce zahájena.
lal

Bylo zkontrolováno několik desítek nákladních vozidel a zhruba u třetiny bylo zjištěno
porušení zákona. Přestupky byly řešeny na
místě v blokovém řízení. V těchto kontrolně-dopravních akcích chceme pokračovat,
abychom alespoň trochu odlehčili už tak přetížené dopravě v této ulici.
ivhy

Krátce
Sekání trávy
Na četné dotazy ohledně sekání trávy
o víkendech odpovídáme: Ano, trávu je
možné o víkendech sekat a zahradu
udržovat. Ale zkusme být k sobě
ohleduplní a nesekejme o víkendech brzy
ráno a v neděli (případně o svátcích)
od 12 hodin dejme možnost odpočinku
a nedělnímu klidu sobě i svým sousedům.

Sběr kovových obalů
K 31. 5. ukončil Magistrát hl. m. Prahy
pilotní projet sběru kovových obalů
z důvodu neschválení dalšího pokračování projektu Radou hl. m. Prahy. Kovové
obaly je možno odložit do nejbližšího
sběrného dvora v ul. Obrataňská.

Program Čistá energie
Praha 2015
Podání žádosti o dotaci přeměny topných
systémů a využití obnovitelných zdrojů
energie v bytech a rodinných domech byl
vymezen termínem 8. 6. – 30. 9. 2015.
Žádosti a vzorovou smlouvu najdete na
webových stránkách portalzp.praha.
eu. Program se týká zdrojů uvedených
do provozu mezi 1 .9. 2014 – 30. 9. 2015.
Konkrétní dotazy zasílejte na e-mail:
dotace.topeni@praha.eu
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Téma

Rozhovor

Polyxena
Korb-Weidenheim

Mufloni v Kunratickém lese
- radost nebo starost?
Mufloni jsou místním fenoménem a velkou turistickou atrakcí. Bývaly doby, kdy zdejší stádo muflonů bylo třicetihlavé. Dnes je jejich počet dvojnásobný. To by mohlo, nebo dokonce mělo budit obavy kompetentních správců lesa. Je to tak vážné, nebo je příroda nade vše a měli bychom být vlastně
rádi, že se tu zvěři daří?

Jak je to jinde?
V naší zemi jsou lokality, jako je kupříkladu
Národní park Podyjí, kde mufloní populace
působí značné škody, a proto se její stavy
snaží Správa parku regulovat. Argumentuje
především tím, že muflona jako živočišný
druh vysadil před zhruba devadesáti roky
člověk, aby ho lovil.
Co nejvíc ochráncům parku vadí? Škody
způsobované na lesních porostech. Mufloni neškodí jen mladým sazenicím stromků.
Ohryzáváním kůry se podepisují i na vzrostlých stromech. Ty jsou pak infikovány houbami a plísněmi. A v důsledku toho dříví
v lese hnije ve stoje.
Tam, kde to jde, podnikají lesníci opatření
na ochranu lesních kultur. Oplocují plochy
s vysazenými listnatými stromy či vytipované dřeviny kácí coby okusové dřeviny pro
zvěř.
U myslivců o lov muflonů valný zájem
není. Údajně se mufloni loví velmi špatně.
Je to nejbystřejší zvěř. Jsou pořád ve stádu,
které se dokáže rychle pohybovat a v mžiku
se rozprchne na všechny strany.

Jak je to tady?
Kromě údržby lesa, kterou má správce Lesy
hlavního města Prahy na starosti, je tu samozřejmě i péče o zvěř. Na otázku, zda není
na čase početné stádo muflonů nějak regulovat, odpovídá ředitel Vladimír Krchov:
„Mufloni v Kunratickém lese skutečně dokonale spásají bylinný podrost, případně
i boční výhonky stromů. Na druhou stranu
velmi dobře působí na pacienty i personál
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přilehlých zdravotnických zařízení, kteří
muflony přikrmují a znají i jmény ...“
Jeho kolega Jan Karban, správce Kunratického lesa, dodává, že: „ Mufloni v Kunratickém lese naštěstí neloupou a neohryzávají kmeny, což bývá závažným problémem
v lokalitách s výskytem mufloní zvěře. Problémem je ale také přemnožená srnčí zvěř,
která se nestahuje do nemocnice jako mufloni a mnohdy působí ještě větší škody.“
Ředitel Krchov dále zdůrazňuje, že s ohledem na izolovanost Kunratického lesa od

okolních honiteb zde případná regulace
počtů zvěře podléhá režimu lovu na nehonebních pozemcích. To v praxi znamená, že
odlovem jsou pověřeni lidé, kteří splňují zákonné podmínky, jsou rozvážní a rekreačně
silně využívanou lokalitu dobře znají. Právě
intenzivní rekreační využití je překážkou
pro efektivnější redukci stavů zvěře.
Odhadované množství muflonů v současné
době je trvale něco přes 60 kusů. Přičemž v letošní sezóně bylo uloveno pouhých 5 kusů.
Jan Karban, zodpovědný pracovník Pražských lesů, který má les na starosti, si mys-

lí, že šedesátihlavé stádo muflonů není pro
tento typ lesa udržitelné. „Stav je potřeba
snížit asi tak na čtyřicet kusů. Snažíme se
o to i na základě povolení k redukčnímu odstřelu, vydaným MHMP“ dodává.

Co na to myslivci?
Josef Orlovský - jednatel Česko-moravské
myslivecké jednoty k situaci ohledně početného stáda dodává: “Je nutné si uvědomit,
že mufloni nejsou vázáni jen na tento les.
Jejich hlavní potravu tvoří hlavně různé traviny. Pokud je mi známo, jejich akční rádius
je daleko větší cca 750 ha. Jsou to ovce a 60
členné stádo ovcí není velké stádo. Každopádně je to zpestření pro všechny Pražany.“
Existuje poměrně bezpečný způsob, kterým se dá vícečetné stádo efektivně regulovat v městském lese, resp. v teritoriu, kde je
nekontrolovaný pohyb lidí. “Dají se odlovit
pomocí střelné zbraně, buď uspávací, nebo
klasické. Další možností je odchyt do lapacího zařízení“, dodává Orlovský.
Když už připustíme, že mufloni lesu nejen
prospívají, ale i mu škodí, je asi na místě případné škody maximálně tlumit. To vyžaduje
práci a systém. Může se provádět přikrmování a používat prostředky běžné v ochraně
lesa.
Kromě muflonů se v Kunratickém lese ještě trvale vyskytuje zvěř srnčí v množství kolem padesáti kusů, přičemž odloveno bývá
v průměru něco přes deset jedinců. Jen zřídka projde lesem divočák nebo jejich menší
skupinka. Trvale se zde však nevyskytují.
red

Dcera posledního majitele
kunratického panství
Paní Polyxena je ve svém věku stále velmi vitální, což projevovala i během svého pobytu v Kunraticích.
Aktivně se zajímala o prohlídku kostela či rodinné hrobky za kostelem. Při prohlídce zámku si dokonce
prosadila výstup na věž, kam vede rozbité schodiště. To vzápětí velmi čiperně vyběhla.
Při pohledu na zámek v Kunraticích
člověka napadne jednoduchá otázka:
„Proč stále není opravený?“ Víte to i Vy?
Je nedostatek peněz, nejen v Česku, ale
i v Rakousku. Jak v penzi, tak i když člověk
normálně pracuje, nemá na opravu zámku.
Životní náklady jsou také poměrně vysoké,
je to složité. Škoda. Navíc je trochu potíž
v tom, že existuje více vlastníků, a tak je to
vždy těžší.
Kunratická Tvrz se proměnila a získala jiný
charakter, jak se Vám tato proměna líbí?
Překvapilo mě ze začátku, že je zde mnoho
obchodů a služeb, což zkrátka nepatří k zemědělství. K zemědělství patří hospodářská
zvířata. Na to jsem byla zvyklá. Ale doba se
mění. Takovéto kanceláře a obchody najdeme i kdekoli jinde, pokud jsou umístěny
zrovna zde, mně nevadí. V červnu mi bude
86 let, pokud se změní charakter místa do
tří let či ne, o to se až tak nezajímám. Je to
pěkné, moderní, udělali jste pro to hodně
– ale není to zemědělství, jako dříve. Je to
běžný život. Beru to, jak to je.
Co jste říkala na procházku zámeckým
parkem?
Procházka v parku se mi líbila, jen zahrada
byla dříve lépe upravená od našeho zahradníka pana Františka Marka, který se o ni
staral. Myslím si, že procházka v zahradě
s mnoha květinami přijde vhod vždy. Až
rozkvetou v zahradě květiny, opět přijedu,
abych si je mohla vyfotografovat.
Vraťme se k době po válce. Jaká byla
situace v Kunraticích?
Když byl zahájen odsun, museli jsme
z Kunratic pryč. Muži byli odděleni od žen

Kunratický zpravodaj 3/2015

s dětmi. My německy mluvící jsme šly se
dvěma vojáky do Prahy, kde byl sběrný tábor pro všechny Němce. Musely jsme dělat
drobné práce. Maminka byla velmi nervózní, protože nevěděla, kde a jestli vůbec najdeme našeho tatínka. Do sběrného tábora
přicházeli lidé, kteří měli v Průhonicích
velké hospodářství, ti potřebovali pracovní
síly, které často vybírali mezi Němci. Pro
nás to byla jediná příležitost, jak hledat
otce, o kterém jsme neměly žádné zprávy.
Byl to opravdu velký problém, dát se znovu
dohromady, abychom mohli společně odejít
do Německa.

Obec je sympatická
a příjemná i zdejší
lidé jsou přívětiví.
Pro Čechy odsun, pro Němce vyhnání.
Co Vás čekalo?
Když jsme odtud odcházeli, dlouho jsme
nemohli navštěvovat žádné školy, protože
byly zavřené. Byli jsme jeden rok v Německu, protože v Rakousku bylo všechno
zničeno. Rakousko navíc nemohlo přijmout
všechny uprchlíky, bylo malé samo o sobě.
Můj tatínek měl bratrance právníka, a ten
naštěstí získal kontakt na člověka v Tyrolsku, který měl v horách honitbu. Měl dvě
myslivny. Což byl malý zázrak, v té době
bylo válkou opravdu téměř vše zničené.
V Německu jsme tedy zůstat nechtěli a rakouské úřady řekly, dobře, ale jako uprchlíci

si musíte zařídit, aby vám někdo poskytl
ubytování. A tak jsme se dostali do Rakouska, do té myslivny. To bylo v roce 1946.
Oba vaši prarodiče jsou pohřbeni v hrobce
na kunratickém hřbitově. Byla jste se tam
podívat, a jak to na Vás zapůsobilo?
Ano, byla jsem tam už dříve, mám odtud
i fotografie. Mám z toho moc hezkou vzpomínku. Tatínek tu pochovaný není. Ale lidé
tady měli mého otce velmi rádi
a přesahuje to i do dalších generací, které
ho sice osobně neznaly, ale pořád ho mají
v úctě. Je vidět, jak tady můj otec působil,
že měl dobré srdce a že ho ostatní občané
měli rádi a vážili si ho.   
Co byste nejraději změnila v Kunraticích?
Změnila bych ten zámek, kdybych měla
hodně peněz. Byla bych ráda, kdyby se
změna uskutečnila, bylo by tam například
pěkné muzeum se sbírkami galerií, to by
bylo prima. Jen to asi bude ještě dlouho
trvat. Uvidíme.
Co byste si představovala ve statku?
Nechtěla byste tam vidět raději krávy?
Nechme to tak, jak to je. Ty krávy už umřely
a prasata jsou snědená. (smích)
Co byste vyzdvihla nebo Vás v Kunraticích
nejvíce zaujalo?
Jsem šťastná, když je všechno pěkné a v pořádku. Je to můj domov, moje vlast. Snažím
se být skromná, nemám žádné přehnané
nároky. Celá obec je sympatická a příjemná
i zdejší lidé jsou přívětiví. Vážím si toho,
jak se zde ke mně chovají. Všechno na mě
zapůsobilo velmi mile a přátelsky. Snad se
sem ještě někdy podívám v budoucnu.
red
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Bezpečnost a životní prostředí

Speleofórum 2015
s účastí našich hasičů
I letos se naše speleo-alpinistické družstvo
lezecké skupiny jednotky sboru dobrovolných hasičů zúčastnilo akce Speleofórum
2015. V malebné obci
Sloup v Moravském krasu pořádal Český speleologický svaz již 34.
ročník. O prodlouženém
víkendu 24. – 26. dubna
tak na nás čekalo mnoho přednášek, filmů,
nových poznatků, práce, ale i spousty přátel
a zábavy.
Program Speleofóra
2015 byl plný nových objevů českých speleologů doma i v zahraničí, např. mapování
podzemního toku Sloupského potoka, nové
objevy v Matalově Vymodlené, objevy v oblasti Hlinitých síní v Býčí skále, objevy nových cenotů v systému Xibalba v Mexickém

Yucatánu, projekt Mt. Kanin – Izvir Boka,
jeskyně Mesačný tieň ve Vysokých Tatrách
a další.
I náš program byl
opravdu nabitý. Zahrnoval nácvik záchrany
ve složitém jeskynním
prostředí,
návštěvu
vybraných odborných
přednášek, plánování letní expedice se
slovenskými
kolegy
a návštěvu dvou rozsáhlých
jeskynních
systémů Piková dáma
– Spirálka a části Amatérské jeskyně.
Touto cestou děkujeme kolegům z JSDH
Sloup za azyl a přátelské přijetí, členům Plánivské skupiny za spolupráci a všem organizátorům Speleofóra 2015 za jejich práci.
SDH Kunratice

Kultura a volný čas

Představujeme
strážníky Městské
policie

7. ročník Divadla v parku
se povedl

Strážník okrskář Roman Zátopek

O sedmičce se říká, že je to šťastné číslo.
A skutečně sedmý ročník Divadla v parku
měl zase štěstí na počasí. Asi 50 km na jih
od Prahy pršelo. V Kunraticích bylo ideální
počasí. Žádný déšť, nebylo horko, ani zima.
Podle pořadatele akce Jana Andelta to byl
další podařený ročník v jeho sedmileté existenci.
Diváci se mohli opět setkat s Jaroslavem
Uhlířem, dynamickým souborem The Tap
Tap, zhlédli divadelní vystoupení Čtyřlístek
v pohádce O Červené karkulce, Čertův švagr
a dětský muzikál Strašlivě strašidelná noc
pod vedením Petra a Nory Nedvědových.
Celou akci kontrolovali kunratičtí dobrovolní hasiči. Ti tady také předváděli své
lezecké schopnosti. Jim chci mimořádně

Pracuje u Městské policie už 12 let a 9 let
je okrskářem v Kunraticích. Tady také bydlí
a velmi se zajímá o dění v této městské části.
K jeho zálibám patří cestování, bojové sporty (krav maga, urban combat), filmy a knihy.
Rád plave a zajímá se o potápění. Je dlouholetým členem dopravní komise.
Protože v Kunraticích žije, snaží se i ve své
profesi zlepšit život v této obci.

Strážník okrskář Bc. Jan Dobiáš
U Městské policie působí již 9 let a z toho
5 let jako okrskář v Praze Kunraticích.
Je mu 38 let a je ženatý. K jeho zájmům patří
historie, četba a cestování. Patří k dlouholetým pracovníkům městské policie a práci
policisty dělá rád i proto, že Kunratice jsou,
i když součástí velké Prahy, pořád malou
čitelnou obcí.

Den Země na ZŠ Kunratice
Žáci se 21. dubna spolu se svými učiteli sešli
ráno ve škole. Venku se
seznámili s programem
a dostalo se jim poučení
o pravidlech bezpečného chování a ochrany
zdraví. Po krátké cestě
na začátku parčíku za
rybníčkem Ohrada vyfasovali žáci igelitové
rukavice a plastové pytle do dvojice.
A pak už nastalo šmejdění, sklánění se, sbírání a tahání všeho, co nezodpovědní lidé po
sobě v přírodě zanechali. Žáci si mohli připadat jako Pejsek a Kočička z příběhů pana spisovatele Čapka. Také se velmi divili, co všechno
v přírodních zákoutích objevili. S igelitovými
sáčky, plechovkami od alkoholických i nealkoholických nápojů, obaly od sušenek, ubrousky
a různými papírky, plastovými a skleněnými
láhvemi tak trochu počítali. Více je překvapily pneumatiky, starý vysavač, gumové hadice,
keramická roura na odpad, různé dráty a sta-

ré pletivo, dokonce se
našel i prázdný sáček
od dávky marihuany.
Zvláště chlapci šplhali
po stráni jako mufloni, ani některé dívky
se nenechaly zahanbit
a všichni snášeli předměty, které do přírody
nepatří.
Sesbírána a navršena byla nakonec velká
hromada, a tak musel
být kontaktován zástupce starostky Ivan
Hýža, který zajistil odvezení shromážděných odpadků. Celá úklidová a očistná akce
se završila zaslouženou odměnou – točenou
malinovkou rozlévanou žákům ze džbánků
v areálu restaurace Na Šeberáku. Nejen sluníčko, ale i pocit, že kousek Kunratic byl zbaven nepatřičných předmětů a produktů lidské nezodpovědnosti, nás všechny nakonec
hřály po těle.
         Michal Střítezský

Policie posiluje kontroly v Kunraticích
Po zimě se zvýšil pohyb bezdomovců v oblasti Kunratic. Městská policie proto zintenzivnila kontroly v této lokalitě. Strážníci
okrskáři z Kunratic tak byli posíleni nejen
autohlídkami z Obvodního ředitelství Prahy 4, ale i strážníky a psy z celoměstského
útvaru psovodů. Kontroly se zaměřují primárně na okolí domů, chat, provozoven
a pozemků. Hlavním úkolem je předejít krádežím, vloupáním, obtěžováním a dalším

8

negativním vlivům, které s sebou přináší
přítomnost lidí bez domova. Tímto také
apeluje městská policie na majitele chat
a domů, aby v době dovolených řádně zabezpečili svoje objekty a požádali své sousedy o příležitostný dohled. Tradičně důležité je si zajistit vybírání poštovní schránky.
V případě jakýchkoliv pochybností pak bezodkladně volat linku tísňového volání 156.
Jan Krčal

Městská policie
Organizační začlenění
našich strážníků
Okrsek Kunratice je v rámci Městské
policie organizačně začleněn do
Obvodního ředitelství Praha 4.
Pro kvalitní a efektivní činnost
kunratických strážníků je okrsek
rozdělen na čtyři části a každý
z našich strážníků má na starost
jednu určenou část.
Na radnici v Kunraticích probíhají
pravidelné porady s vedením MP Praha
4 – ředitelem Mgr. René Štýbrem
nebo jeho zástupcem Mgr. Janem
Krčalem a také operativní schůzky
s jednotlivými strážníky.

Kontakty na strážníky
Služebna:
Kostelní nám. 34, Praha – Kunratice
Úřední hodiny:
každou pracovní středu 16 – 17 hodin
Mobilní číslo: 606 392 333
(pouze Po - Pá do 19:00)
Nonstop služba - operační středisko
v ul. Táborská: 222 025 288 nebo 156

poděkovat, protože se podílejí na celé akci
úplně zdarma.
Další doprovodné programy - jako výtvarné dílny ZŠ Kunratice, masáže nevidomými maséry z NOVIDA o.p.s., vystoupení ZŠ
Křtinského jsou zcela samozřejmé. Děkujeme také všem firmám, které se finančně podílejí na této akci.
Divadlo v parku

Pohádkový les nadchnul děti
Pohádkový les, největší akce roku,
kterou
rodinné
centrum U motýlků
pořádá již tradičně
poslední sobotu v
dubnu, se opět velmi vydařila. Letos
jsme se rozhodli
vést trasu Pohádkového lesa od rodinného centra přes
Bažantnici do zámeckého parku. Na osmi
stanovištích, na kterých děti potkaly například víly, vodníka, čaroděje a spousty dalších
postav, čekaly různé úkoly. V závěru trasy
pak Ferdovi Mravencovi děti ukázaly kartičku s potvrzením, že úkoly úspěšně splnily.
Za to pak dostaly dárek. Akce vyvrcholila
kulturním programem, kdy celé odpoledne
děti bavili dva klauni, Růža s Archibaldem.
Závěr patřil premiéře muzikálu Strašlivě
strašidelná noc od muzikálového souboru

Nedvíďata s písničkami Petra Nedvěda.
Výtečné občerstvení
připravila
restaurace Lokál. Akce se
konala pod záštitou starostky Lenky
Alinčové.
Léto se v RC
U motýlků ponese
ve znamení příměstských táborů a miniškolek, na které je přihlášeno velké množství
kunratických dětí. Těšíme se na ně.
Sice končí sezona, ale my se už chystáme na
novou! Kurzy na školní rok 2015/2016 jsou už
naplánovány a můžete se na ně hlásit. Upozorňujeme na pěkně rozjeté kurzy angličtiny
pro školáky, které kladou důraz na výuku
konverzačních schopností dětí. Více informací na www.umotylku.cz.
Iva Pirníková

Aktuálně z kunratické knihovny
Knihovna v Kunraticích funguje už 92 let a v současnosti
má 8440 knih a 296 čtenářů
včetně dětí. Půjčovné činí
100 korun za rok a otevřeno je
v úterý a středu od 14 do 18
a ve čtvrtek od 9 do 13 hodin.
Knihovna jako informační
středisko spolupracuje s MŠ
v Kunraticích, 1. stupněm ZŠ
a RC U motýlků.
Od roku 1993 knihovnu vedou paní Zahrádková a Vinterová, která je profesionální
knihovnicí. Protože je naše knihovna oficiální odbornou institucí, máme nárok na dotaci od Ministerstva kultury ČR. Tyto peníze
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spolu s příspěvkem od úřadu MČ znamenají víc peněz
na nákup nových knih, a tím
i lepší služby čtenářům.
Na základě žádosti Městské knihovny v Praze, byla
v roce 2008 provedena automatizace knihovny a každá
kniha byla podrobně zapsána a vložena do elektronického katalogu a opatřena
čárovým kódem.
Kromě půjčování knih je v knihovně veřejně přístupný internet, který slouží jako neformální internetová kavárna.
red

Svěcení zvonů
v Kunraticích
a Hrnčířích
Kunratice a Hrnčíře zažijí v červnu a červenci
opravdu mimořádnou událost. V jejich kostelech proběhne slavnostní svěcení zvonů.
Všechny tři mohly být odlity díky štědrosti
celé řady dárců, kterým patří veliké poděkování. Většina původních zvonů z našich
kostelů vzala za své během I. světové války.
Následně byly s velkými oběťmi znovu pořízeny, nicméně během další války se situace
opakuje, ve věžích kostelů smí zůstat jen jediný zvon. Ostatní jsou zabaveny pro válečné
účely.
V neděli 28. června v 10:30 hodin posvětí apoštolský nuncius J. E. Giuseppe Leanza
v kostele sv. Prokopa v Hrnčířích zvon stejného jména. Posvěcení se bude konat v rámci
poutní mše svaté ke svátku sv. Prokopa. Poté
bude u kostela připraveno pohoštění.
V kostele v Kunraticích budou v sobotu
25. července v 9:30 hodin při poutní mši svaté ke svátku sv. Jakuba Staršího posvěceny
dokonce zvony dva, sv. Josef a sv. Jakub. Světícího obřadu se ujme řeckokatolický biskup
J. v E. ThDr. L. Hučko. Bezprostředně poté
budou zvony vyzdviženy do věže kostela
a po slavnostní bohoslužbě poprvé zaslechneme jejich hlas. Celou akci mimo jiné obohatí svým zpěvem třicet studentů ze Španělska. Ve farním sále a na zahradě se poté
můžete těšit na malé pohoštění!
P. Benedikt Hudema

Skupina A.D.A
Kunratice má zlato
Již 15 let se neziskové Sdružení „Děti fitness aneb sportem proti drogám“® snaží
budovat v dětech vztah ke sportu, správně
vyplňovat jejich volný čas, a tím předcházet
negativním jevům současnosti.
Jejich snažení každoročně vrcholí na mezinárodním MIA FESTIVALU, který pořádají.
Po celé ČR a v několika okolních zemích
probíhala řadu měsíců semifinálová kola, ze
kterých se ti nejlepší kvalifikovali na velké
pražské finále. Pro 16. ročník MIA DANCE
FESTIVALU byl vybrán prestižní prostor
v centru Prahy - palác Lucerna.
23. května našich 18 malých kunratických
tanečníků vybojovalo v Lucerně 1. místo
a to v jedné z nejsilněji obsazených kategorií GROUPS skupinové choreografie - úroveň
HOBBY.
Naše děti s choreografií „Peklo v pekle“ porazily 13 tanečních týmů ve věkové kategorii od 7 do 9 let.
Vítězné vystoupení, za které letos získaly
několik medailí, můžete vidět 23. června od
17 hodin na Zahradní slavnosti v ZŠ.
Kateřina Šantorová
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Školství a spolky

Sport

Sportovní den a RUN & HELP
na ZŠ Kunratice
Sportovní den 1. června měl několik symbolických paralel. Jedna z nich by se dala považovat za oslavu Dne dětí. Druhá paralela
směřovala přes hranice Česka, symbolizovala světové oslavy jara a projevila se „barevným vířením“ dětí v zámeckém parku.
Šlehání barevného prášku ve hře Všichni
proti všem nastalo v okamžiku splnění nejdůležitější paralely celého dne: charitativního běhu.
Po zkušenostech s Během Terryho Foxe,
Během naděje a Během pro Afriku se letos
ZŠ Kunratice rozhodla podpořit předškolního chlapce z geograficky blízkého okolí školy a navázat s jeho rodinou osobní kontakt.
Jako zprostředkovatel působila organizace
Konto Bariéry s akcí RUN&HELP, ze které
ZŠ Kunratice převzala filosofii: Přispěj svým
běháním někomu, kdo běhat nemůže. Tímto
jsme žáky chtěli vytáhnout ze šedivého davu
a vybarvit je ve vnímavé děti, pobídnout je

k nezištné pomoci věkem blízkému člověku.
Protože se škola početně rozrůstá o něco
rychleji než nárůst dětské neobratnosti, jako
doprovodný program se
vyhlásilo hledání ročníkových rekordmanů.
Proto žáci během dopoledne opustili lavice,
nejen svým vytrvalostním během přispěli
nadaci, ale mohli i prověřit své pohybové
dovednosti ve 20 disciplínách na zahradě
školy.
Běh RUN & HELP proběhl s největším odhodláním žáků i učitelů. Hned první den se
do pokladničky sesypalo od sponzorů běžců,
tedy zpravidla rodičů, celých 31 000 korun.
A pokladnička se plní dál. V pátek 12. června

v dopoledních hodinách proběhlo ve sportovní hale naší školy slavnostní předání
vybraných peněz přímo Petrovi, který díky
naší pomoci bude moci využívat vlastní odlehčený vozík. Děkujeme radnici MČ Kunratice a místním dobrovolným hasičům za
podporu při organizaci.
Tereza Hrušková

Kunratická škola zve na zahradní slavnost Mateřská škola
V úterý 23. června od 17 hodin přijďte společně s dětmi slavnostně ukončit školní rok
do areálu školy.
Užijete si až do pozdních 22 hodin pohodové odpoledne plné tvoření, her, zábavy,
umění, tance, soutěžení, hodování a milých
setkávání. Kostýmy pohádkových bytostí
jsou vítané. Jako zlatý hřeb večera zazáří
nad Kunraticemi slavnostní ohňostroj. Od-

polednem vás provedou moderátoři z řad
žáků školy.
Neváhejte a přijďte podpořit naši krásnou a moderní školu. Vše, co bude na prodej, bude pro děti za „Větrníky“, to je místní
měna - kus za 10 korun.
Předprodej tohoto školního „platidla“ už
probíhá na recepci školy. Vstupné na akci
bude dobrovolné.

vyjela do přírody
17. květen - batůžek na záda, kufr a vyrážíme
na školu v přírodě. Cíl - Bartošovice v Orlických horách. Dva autobusy, 69 dětí a 8 učitelek se rozjelo do hor. Cesta uběhla a my se
v pořádku ocitly před hotelem.

Globe Games 2015 v Kunraticích
Během posledního květnového víkendu jste
si mohli všimnout skupin podezřelého vzezření, pohybujících se v okolí Kunratické
základky. V sobotu jste se s těmito záhadnými bytostmi, jinak nazývanými Gloubáci,
mohli setkat v Kunratickém lese, jak bloudí
při terénní hře a hledají
strašidla, dávno ztracené tamní duchy. Nebojte se, nejednalo se o
uprchlíky z léčebného
ústavu, jak se na první pohled mohlo zdát.
Kunratická škola totiž
hostila letošní GLOBE
Games.
A co že to vlastně je?
Jedná se o celorepublikový sjezd GLOBE škol,
na který si žáci zainteresovaných škol připravují celý rok své přírodovědné projekty. Poté
svoje poznatky prezentují ostatním Gloubákům, načež získávají přímou zpětnou vazbu
od vědecké obce. Tu tvoří odborníci z přírodovědeckých fakult nebo odborníci z praxe.
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Letos se na tomto setkání podílely i zahraniční školy a přijel i americký zakladatel
GLOBE programu, Gary Randolph. Tomu
jsme mohli zatleskat už jen pro to, že Sdružení Tereza díky vypsanému grantu získalo
jedinou finanční podporu na mezinárodní
výroční setkání žáků
z GLOBE a to z USA,
ale hlavně pro slavnostní
zakončení
20. roku fungování
sběru dat z přírodovědných projektů ze
stovek škol z desítek
zemí.
A o tom GLOBE je:
o vzájemné pomoci, pomoci přírodě
a lidem, kterým na
ní záleží. Žáci pod vedením učitelů provádějí
měření a hrou se učí poznávat přírodu a sami
sebe. Mnozí z nich se zapojují do aktivit věnujících se ochraně životního prostředí nejen
ve svém okolí.
Simona Floriánová a Tereza Hrušková

Během pobytu jsme podnikaly procházky
do okolí. Hranice s Polskem byla na dohled.
Nejdelší byl dopolední výlet k Zemské bráně. Viděly jsme také „Pašeráckou lávku“,
která je spjatá s pověstí.
V samotném závěru školy v přírodě proběhla exkurze do chráněných dílen Neratov.
Viděly jsme pletení z pedigu, plstění ovčí
vlny, modelování z hlíny a modelování na
keramiku. I my jsme namalovaly hrnečky,
které jsme si odvezly na památku domů.
Zážitky prožité během dne jsme každý večer kreslily do svých deníčků. Ty pak v sešitovém vydání každý přivezl ukázat svým rodičům. Bylo to lepší než fotodokumentace.
22. května jsme si zabalily kufry a hurá
domů. Moc se nám tam líbilo a rádi budeme
vzpomínat.
Hana Pellechová

Florbaloví elévové
zabodovali na Nisa Open
Naši
mladí
Kunratičtí
z florbalového
klubu Start98
v kategorii elévové úspěšně
zakončili sezónu 2014-2015,
ve které se již
poněkolikáté
usadili
mezi
první trojkou
z 36 družstev
regionu Praha a
střední Čechy. Teď ale vyjeli na mezinárodní
florbalový turnaj do Liberce na NISA OPEN
2015 obhájit druhé místo z loňského roku.
V pátek nastoupili do turnaje velmi odhodlaně a hned prvního soupeře Ústí nad Labem
porazili 4:2, druhý zápas s Athletic Praha
dopadl také v jejich prospěch 3:1. Sobotní
den začal ještě lépe výhrou nad FA Mladá
Boleslav 8:0. Nejtěžší zápas soboty s Fbš Bohemians 1:2 pro Start98.
Přišla finálová neděle, do které nastoupili
jako jasní favorité a vítězové své skupiny.
Čekal je velmi kvalitní soupeř z Prahy - Black

Angels. Prostě
čtvrtfinále jak
má být s výhrou
pro Start98 3:2
po nájezdech.
A šlo se bojovat o medaile
s oddílem Orka
z Čelákovic. Po
napínavém zápase,
remíza
1:1, následné
nájezdy dopadly opět vítězně
pro Start98. Ve finále čekal těžký soupeř,
který se několikrát během turnaje dokázal
vrátit k bojům o zlato, FBC Kladno. Snad
únavou či přemotivovaností v boji o zlato
skončil finálový boj neflorbalovým výsledkem 1:0 pro FBC Kladno.
Start98 na letošním turnaji potvrdil své setrvávající kvality a přivezl do Kunratic, tak
jako loni, pohár a medaile za druhé místo.
Děkujeme městské části a ZŠ za podporu
rozvoje florbalu v Kunraticích.        
Nikola Pálenský

Florbalisté Start98 zahájili
přípravu na novou sezónu
S novou sezónou je tu nová výzva. Florbalisté Startu98 se na začátku června pustili do
letní dřiny a příprava plná běhání a posilování jim skončí až v září, kdy se pustí do bojů
v 1. lize. Přitom nechybělo mnoho, doslova
pár minut, a Kunratičtí se mohli touto dobou chystat dokonce na extraligu, tedy nejvyšší tuzemskou soutěž.
Na jaře to totiž překvapivě v play-off
1. ligy dotáhli až do finále, kde měli na lopatě soupeře z Litvínova. Ve čtvrtém zápase, kdy mohli stvrdit svůj postup mezi elitu,
vedli už 3:0 a ve třetí třetině 7:6, ale nakonec prohráli – stejně jako i rozhodující pátý
zápas. Start98 následně neuspěl ani v baráži
proti Královským Vinohradům. Přesto s konečným 2. místem panovala v Kunraticích
spokojenost.
„Celé play-off bylo příjemným bonusem
dlouhé sezóny a na extraligu si ještě počkejme,“ říká manažer klubu Václav Buček.
„Chceme dále pokračovat v koncepčním
plánu a po krocích zkvalitňovat fungování
a úroveň napříč celým klubem. Minulá sezóna nám ukázala řadu věcí, které musíme ve
vedení zlepšit.“ Kádr na nadcházející sezónu
zůstal prakticky nezměněn, naopak už se na
tréninku hlásily extraligové posily Michal
Klápa (předtím Chodov) a Lukáš Studený
(předtím Liberec). Ti by měli výrazně posílit
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SK Slovan Kunratice
informuje
Pomalu se nám blíží závěr fotbalové sezóny
2014/15 a je čas hodnotit. A-tým se nám podařilo po slabších minulých letech stabilizovat a plní zadaný cíl, tedy umístění ve středu tabulky. Také naplňujeme dlouhodobou
koncepci vytvoření vlastního širšího kádru
hráčů a omezení hostování. V příštím ročníku bychom se už opět chtěli prát o špičku
tabulky. U B-týmu se nám podařila rozsáhlá
zimní obměna kádru a změna trenéra.
Poměrně značný problém ale máme
s kádrem mladšího dorostu, kde se během
posledních zápasů sotva daří naplnit počet
hráčů. Obecně je u této kategorie celkový
nedostatek mládeže po celé Praze. A tak zde
mají velký problém téměř všechny pražské
oddíly. Proto pro příští sezóny vyjednáváme
o spojení této kategorie s dalšími oddíly.
Radost nám však dělá starší přípravka, která dlouhodobě usiluje o špičku tabulky a na
hráčích je vidět značný sportovní pokrok.

V červnu budou další naši členové absolvovat trenérské kurzy, abychom rozšířili počet
kvalifikovaných trenérů. A budeme samozřejmě pokračovat i ve zvelebování a údržbě
našeho areálu. Děkujeme tímto vedení MČ
i celému zastupitelstvu za dlouhodobou
podporu, kterou našemu oddílu poskytuje.
Vladimír Horký

Krátce
Fotbalový dorost
se utká s Američany
ofenzivu. Manažer Buček přesto mírní nadšení. „Uvědomujeme si, že výsledkem jsme
v minulé sezóně překvapili (Start98 skončil
po základní části na 4. místě tabulky), ale zároveň chceme v nastoleném trendu pokračovat. Budeme to mít ovšem těžší než loni,“
říká Buček s tím, že cílem je postoupit v klidu do play-off a v něm být úspěšní. „První
liga teď bude kvalitnější a není potřeba na
sebe zbytečně vytvářet tlak.“
Jedna věc se nemění – Start98 bude své
domácí zápasy hrát v hale při kunratické ZŠ
a vedení klubu doufá, že si najde mezi místními nové fanoušky. „Chtěli bychom všechny
Kunratické i lidi z okolních čtvrtí pozvat na
první ligu. Uvidíte, že to je krásná hra plná
gólů a překvapivých zvratů,“ dodává Buček.
Start98

Díky účasti našeho týmu dorostu
v mezinárodním turnaji Prague Spring
Cup, jsme byli pořadatelskou agenturou 2erre Organizzazioni
osloveni, abychom se v termínu
5. – 6. července utkali s americkým
středoškolským fotbalovým týmem
Middle Level College Team v rámci
jejich evropského turné.
Místo a čas upřesníme na
www.fotbal-kunratice.cz

Valná hromada Tenis Golf
Clubu Kunratice
V pondělí 11. května se konala valná
hromada Tenis Golf Clubu Kunratice,
kde byl zvolen jako staronový prezident klubu Ing. Kamil Ziegler.

11

Historie a společenská rubrika

Fotoohlédnutí

Kunratice v běhu Pražského povstání
Těžké formování
obrany

Sled bojových událostí 7. května

Z hlediska dnešního pohledu
není snadné si představit dobové podmínky „bojiště“. Oblasti
jižně od Prahy byly řídce zastavěny a osídleny.
Typické pro tehdejší předměstí a periferii byl ve třicátých letech mohutný rozvoj
a výstavba. Ale protože to bylo
osídlení nové, bez historických
kořenů a svazků obyvatel, bylo
těžké organizovat obranu proti Sovětské tanky v Kunraticích
5. května 1945 vypuklo národní povstání.
útoku dobře vyzbrojených naciČeský národ tak měl se zbraní v ruce zlikstických jednotek. Kunratice na tom byly
vidovat poslední odpor německé armády,
lépe, protože se jednalo o existující vesnici,
která se zjevně vzdát nechtěla. Nastal ale
kde se místní obyvatelé dobře znali.
problém s vyzbrojováním, protože většina
Základním a důležitým bojovým úkolem
civilistů doma žádnou zbraň neměla.
povstání v této oblasti bylo zabránit jedHlavním bodem zájmu byla státní silnice
notkám SS přejít přes vesnice na jižním
Praha – Benešov. Po té se přesouvala těžká
okraji a dále přes Pankrác, Nusle a Podolí
německá technika a vojsko.
do vnitřní Prahy. V tom byl jeho důležitý výOdpor Kunratických obyvatel byl vzhleznam a to se také zdařilo.
dem k německé početní a zbraňové převaze
překonán a Němci Kunratice obsadili a usídKde byly nejdůležitější
lili se 6. května v sokolovně.
jednotky nepřítele
7. května se chodovská skupina rozhodla
Největší oddíl, asi 500 mužů 4. náhradního
pro akci proti německé posádce v Kunratipraporu stavebního dozoru, byl umístěn ve
cích. Bojovalo se až do pozdního odpoledne.
3 školách a v sokolovně v Modřanech. Byl
Padlo na 70 Němců včetně jejich velitele. Asi
však slabě vyzbrojen.
90 obyvatel Chodova ale bylo vzato jako ruDruhý, ale nejnebezpečnější oddíl byl ve
kojmí a skončili v zajetí v obecné škole. Měli
škole Na Zelené lišce (kousek od dnešní Bubýt popraveni. Někteří kunratičtí vlastenci
dějovické). Původně asi 150 mužů SS bylo
se s touto situací nechtěli vyrovnat.Požádaale dobře vyzbrojeno pěchotními zbraněmi,
li barona Korba a lesního správce Ludwiga,
včetně těžkých kulometů a lehkých minozdali by se nedalo vyjednat zrušení trestu
metů.
smrti. To se díky Korbovu zásahu podařilo.
Další důležitý oddíl, kterému velelo 5 důstojníků, čítal 163 mužů a sídlil ve škole
v Chodově. Operoval lehkou výzbrojí.
Na co ale německá armáda velmi spoléhala,
bylo významné soustředění větších polních
jednotek Waffe-SS v prostoru Benešov – Postupce o síle 3000 mužů, 24 tanků a 15 děl
a v prostoru Neveklov – Netvořice rovněž
3000 mužů a 21 tanků.
Dnešní Vídeňská ulice vedoucí okrajem
Kunratic byla páteřní spojkou, kudy se tyto
jednotky od Benešova stahovaly na Prahu.

Barikády měly zpomalovat
postup Rudé armády

Protitankové zábrany v ulici k Libuši

V březnu 1945 nechali Němci vyklidit obecnou školu v Kunraticích, aby tam mohli nastěhovat zajatce. Byli to zejména Ukrajinci,
Italové a Francouzi. Němci je využívali na
obranné práce. Kolem Kunratic tak měla
vzniknout linie barikád, která by bránila postupu sovětských vojsk na Prahu. Barikády
se stavěly z velkých klád. Prostor mezi dvěma stěnami byl vyplněn zeminou a vytvořený umělý val tak byl velmi dobrou ochranou
před průjezdem těžké techniky.
Osud opevnění vzal ale za své po vypuknutí povstání. Kunratičtí obyvatelé je velmi
rychle rozebrali a dřevo odnosili domů.

Odpoledne – Chodov, Kunratice: předsunutá jednotka skupiny Albatros bojuje
v Kunraticích v prostoru Zelených domků
v síle tří pěších čet a vyčišťuje les na Bažantově na východním okraji Kunratic.
K večeru zaujala tato jednotka obranné postavení na kótě 319 východně od Kunratic,
jižně od Chodova. Večer byli vysláni parlamentáři - vyjednavači k oddílu asi 300 německých vojáků k Milíčovskému lesu jihovýchodně od obce Háje. Němci parlamentáře
praporčíka četnictva Karla Ocelíka a vojína
Josefa Herzána přijali palbou a usmrtili je.
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Sled bojových událostí 6. května

Po poledni - Spořilov, Chodov: Němci vysílají opět hlídky od Kunratického lesa a z Kačerova směrem na Roztyly, Spořilov, Chodov, postupně jsou však donuceny k ústupu.
17:00 Od Kunratického lesa se dvě předsunuté čety stahují z kóty 319 za boje k Chodovu.
17:15 Chodov: Nepřítel po dělostřeleckém
ostřelování vniká do Chodova, vraždí civilní
obyvatelstvo a bere s sebou rukojmí.

Hurá za Čtyřlístkem

Sled bojových událostí 8. května
5:45 Chodov Spořilov: Velitel skupiny Albatros pod vlivem zpráv o bezpodmínečné kapitulaci vrchního velení nacistických armád
dává rozkaz k zastavení palby.
V závěru dne zůstávají ještě menší nepřátelské jednotky v prostoru Podolí a v horních
částech Michle. Ale jádro nepřátelských sil
se již shromažďuje v Krčském a Kunratickém lese, na Lhotce a v Modřanech.

Den dětí na zahradě MŠ

Sled bojových událostí 9. května
04:00 Spořilov: Bojový výpad proti nepřátelským bateriím na východním okraji Krčského lesa skupinou Albatros. Baterie pak
ustoupily směrem na Kunratice. Nepřátelská pěchota však zůstává ještě na okraji
Kunratického lesa.
10:00 Nepřítel ostřeluje ze severozápadního okraje Kunratického lesa ulice Spořilova.
Četa protektorátního četnictva obchvacuje
přes severovýchodní okraj Spořilova Kunratický les, kde zajme větší počet nepřátelských vojáků.
Po poledni Spořilov – Chodov: První sovětské tanky jsou nadšeně vítány bojujícími
i občany. Projíždějí směrem Spořilov – Chodov.
Poslední den povstání se dá charakterizovat
jako všeobecný ústup. Nacistické jednotky
se už nevzdávají, snaží se dostat na západ,
přičemž neváhají ani tento den terorizovat
civilní obyvatelstvo. Jejich pomalejší ústup
z jižního okraje Prahy se odpoledne mění
v útěk před postupujícími jednotkami Sovětské armády.

Společenská rubrika
Poděkování za blahopřání
k životnímu jubileu zasílají
Drahomíra Zmatlíková, Zdeněk
Trajhan, Jitka Morkesová, Marie
Kolmanová, Albert Henzl, Marie
a Václav Zoulovi, Pavlína Pospíšilová,
Bouzková Jarmila, Věra Nováková,
Miloslava Sklenaříková, Jana Hánělová,
Jan Hovorka a Stanislava Zástěrová,
Zdeněk Vokoun, Jitka Andeltová,
Jana Köhlerová.

Koncert ke Dni matek
– ABBA revival

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává MČ Praha-Kunratice. Uzávěrka 31. 5. 2015. Redakční rada: Mgr. Ivo Rikačev (odpovědný
redaktor), Ing. Lenka Alinčová, Petra Hilmarová, Ivan Hýža, Ing. Mgr. Petr Rybín, Vladimír Petrus, Jitka Voříšková. Jazykový redaktor: Mgr. Bc. Michal
Střítezský. Příjem inzerce: tel.: 244 102 214. E-mail: info@praha-kunratice.cz, www.praha-kunratice.cz. Uzávěrka příjmu podkladů je poslední
pracovní den každého lichého měsíce. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem registrace MKČR E 13344. Nevyžádané rukopisy a podklady
se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo úpravy všech příspěvků. Neoznačená fota převzata z volně přístupných zdrojů nebo se souhlasem autora.
Založeno 1992, ročník XXIV. Náklad 3 900 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v červnu 2015. Zdarma.
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Inzerce

Inzerce

malíři, tapetáři
lakýrníci

realitní makléřka

Valenta & syn
– malování bytů, domů, kanceláří, škol, nemocnic
– tapety dekorativní, fototapety, vliesové, vinylové
– nátěry oken, dveří, plotů, podlah, střech, radiátorů
– fasádní, zednické,úklidové práce
– cen. nabídky a zapůjčení vzorníků ZDARMA

Advokátní kancelář JUDr. Julie Pítrová,
nově se sídlem v Kunraticích
Komplexní právní služby v oblasti nemovitostí:
prodej, nájem, vyklizení, poradenství
družstvům a SVJ

Kvalita a čistota při práci je samozřejmostí!

602
624 155
maliri.lakyrnici@centrum.cz

z/na LETIŠTĚ 480,- KČ/AUTO
Pevná konečná cena bez poplatků
za čekání a nástup, max. 4 pasažéři,
snadné objednávání, spolehlivost.

www.mrtransfer.cz
tel.603 431 716/ 608 553 080

Poskytování právních služeb podnikatelům,
zakládání obchodních společností, tvorba
smluvní dokumentace, likvidace

SOLÁRNÍ STUDIO

S

O

L

Á

R

N

Í

S

T

U

D

I

O

Zastoupení v řízení před soudy
v civilních a trestních kauzách, zastoupení před
orgány státní správy vč. řízení o přestupcích apod.

Chemická 953, vchod koleje Vltava
Turbosolárium, Solárium, Kolagenárium
10 opalování + 1 zdarma, ceny od 8 Kč za minutu
www.studio-ergoline.cz
tel.: 602 844 499, otevřeno denně 12.00-22.00 hod

HOSPŮDKA U STUDÁNKY

Inzerce_91x62_v2.indd 1

07.04.15 14:50

K Jelenám 1278, Praha - Kunratice

Konzultace k novému občanskému zákoníku.
Kontakt:
Kudeříkové 1103/11a, Praha 4
+420 216 216 477 +420 604 898 123
e-mail: pitrova@akpitrova.cz

Hlad? Vyřešíme!

NABÍZÍME VÁM PRÁCI,
KTERÁ MÁ SMYSL
PLUS NOVÉ BENEFITY
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU
STRAVENKY V HODNOTĚ 100 KČ

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

Po–Ne 10–22 hod.

Srdečně Vás zveme do nekuřácké hospůdky,
která se nachází ve sklepních prostorách penzionu
nedaleko rybníku Šeberák. Točíme na šesti
rotujících kohoutech piva výhradně z malých
pivovarů včetně kunratického Muflona.
Dále nabízíme posezení na venkovní zahrádce
a prostory vhodné pro soukromé oslavy.
www.hospudkaustudanky.cz
14

604 444 457

nám. Prezidenta Masaryka 106 (kruhák)
Praha 4 – Kunratice

www.pizzadokrabice.cz
Rozvoz v Kunraticích zdarma

PRACUJ
PRO METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

LEVNÁ DOPRAVA

Rodinné právo:
rozvody, úprava výchovy dětí
Vymáhání pohledávek, náhrady škody

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY

PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME:
věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /
ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost
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KALENDÁRIUM

Červenec, Srpen, září 2015

Kultura

Volný čas

23. 6. úterý / 17 - 22 hod. /
areál ZŠ Kunratice

Příměstské tábory

Volný čas

13. 7. - 17. 7. / 8 - 16 hod. / RC U motýlků

Zahradní slavnost
ZŠ Kunratice 2015

Červencová miniškolka

Tradiční největší a nejnavštěvovanější
„sláva“ ZŠ Kunratice, na které
spolupracuje celá škola.

Miniškolka pro děti 2 - 6 let. Téma miniškolky: Indiánské léto. Soutěže, hry, zábava, honba za pokladem starého indiána.
13. 7. - 17. 7. / 8 - 17 hod. / ZŠ Kunratice

19.7. neděle / Šeberák

Kunratické táborničení

Hudební festival Do Modra

8. 7. středa / celý den / u rybníku Ohrada

Pochod mladých dobrovolných
hasičů

Mistrovství ČR, pořádá Sbor dobrovolných
hasičů Kunratice
28. 8. - 30. 8. / Šeberák

Pivní festival

Vzdejme hold rezavému moku a ochutnejme z široké víkendové nabídky piv.

Další ročník hudebního bluegrassového
festivalu.

Tradiční příměstský tábor plný her,
tvořivých dílen a sportu pod vedením
zkušených vedoucích.

25. 7. sobota / 9:30 hod. / kostel sv. Jakuba

20. 7. - 24. 7. / 8 - 16 hod. / RC U motýlků

Táborák s kytarou a opékáním buřtů.

Příměstský tábor Čmelda I.

12. 9. sobota / 15 hod. /
Spodní fotbalové hřiště v ZÚ

Slavnostní svěcení a zavěšení zvonů
S doprovodným programem a oslavou
patrona MČ sv. Jakuba včetně následného
pohoštění u kostela.

Během celého týdne děti připraví vlastní
muzikálové představení. Muzikálový kurz
je určen dětem od 4 do 12 let.
20. 7. - 24. 7. / 8 - 17 hod. / ZŠ Kunratice

English Summer Camp

Sport

Léto s angličtinou a zábavou. Bilingvní
docházkový tábor plný zábavných aktivit
je určen dětem od 5 do 15 let.

Sportovní příměstské kempy

27. 7. - 31. 7. / 8 - 16 hod. / RC U motýlků

29. 6. - 3. 7. / 8:00 – 17:00 /
ZŠ Kunratice (hala, hřiště)

Během celého týdne děti připraví vlastní
muzikálové představení. Muzikálový kurz
je určen dětem od 4 do 12 let.

Basketbalový příměstský kemp
BK Kunratice

2. ročník basketbalového příměstského
kempu BK Kunratice na hřišti a v hale ZŠ
Kunratice pod vedením zkušených trenérů
a se skvělou kuchyní ve školní jídelně.
13. 7. - 17. 7. / 8-17 hod. /
ZŠ Kunratice (hala, hřiště)

Florbalový příměstský kemp I.

Tradiční a oblíbený týden plný florbalu,
sportovních her, koupání v bazénku,
ve společnosti kamarádů a zkušených
trenérů a v péči skvělého týmu kuchařek.
20. 7. - 24. 7. / 8-17 hod. /
ZŠ Kunratice (hala, hřiště)

Florbalový příměstský kemp II.

Tradiční a oblíbený týden plný florbalu,
sportovních her, koupání v bazénku,
ve společnosti kamarádů a zkušených
trenérů a v péči skvělého týmu kuchařek.

Příměstský tábor Čmelda II

3. 8. - 7. 8. / 8 - 16 hod. / RC U motýlků

Příměstský tábor Po stopách
Václava IV.

Najdeme poklad a dozvíme se něco
o historii Kunratic i o pražských
pověstech. Řádění v Kunratickém lese
zaručeno. Soutěže a celotáborová hra.
Tábor je určen dětem od 4 do 12 let.
10. 8. - 14. 8. / 8 - 16 hod. / RC U motýlků

Příměstský sportovní tábor

Úplně nové sportovní aktivity, spousta
překvapení, základy tenisu, volejbalu,
lanový park, cyklistika, aquapark a mnoho
dalšího. Pro děti od 5 let.
17. 8. - 21. 8. / 8 - 16 hod. / RC U motýlků

Srpnová miniškolka

Miniškolka pro děti 2 - 6 let.
Téma miniškolky: Poznáváme zvířátka.
Týden výletů – pojedeme do ZOO,
za zvířátky do Zeleného a Břežanského
údolí, budeme si o zvířátkách povídat
a učit se o nich.

29. 8. sobota / Šeberák

Rozloučení s prázdninami

Sportovní den v Zeleném údolí
Spousta soutěží a zábavy pro děti.

12. 9. sobota / 11 hod. /
Start na parkovišti u rybníka Šeberák

Cyklozvonění

Zábavná jízda na kole pro celé rodiny.
25. 9. - 27. 9. pátek – neděle /
při ulici Za Parkem (vedle tenisu)

Kunratické vinobraní

5. ročník svátku vína, burčáku a cimbálové
muziky.
26. 9. sobota / 8 - 16 hod. / Zámecký park

Babí léto v pohybu

Bohatý doprovodný program, živá hudba
a občerstvení! Speciální hosté:
Maruška a Honza z Planety Yó!

NOVÉ KURZY V RC U MOTÝLKŮ
Úterý / 15 - 17 hod. / RC U motýlků

Divadelní dílna

Pro školní děti 6 - 15 let
Úterý /17 hod. - 17:45 hod./ RC U motýlků

Divadlo pohádkou
- dramatická dílna
Pro děti 3 - 6 let.

Středa / 16 - 17 hod. / RC U motýlků

Jóga pro děti

Pro školní děti 7 - 14 let
Čtvrtek / 13:45 – 14:45 / RC U motýlků

Angličtina pro děti

1. - 2. třída, začínající, Poupátka.
Čtvrtek / 15:15 – 16:15 / RC U motýlků

Angličtina pro děti

Užitečné info

1. - 2. třída, pokročilí, Včeličky.

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.

Středa / 15:30 – 16:15 / RC U motýlků

2. 7.

8 – 11 hod.

Ještědská (u pošty)

Určeno pro děti 5 – 6 let.

12. 8.

14:30 – 17 hod.

Ještědská (u pošty)

14. 9.

10:30 – 13:30 hod.

Ještědská (u pošty)

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat
Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném
na parkovišti za úřadem MČ Kunratice.
Bližší informace na tel.: 267175174 a 267175202 nebo www.ppas.cz

Angličtina pro předškoláky

Máte-li zájem zařadit Vaši akci z oblasti kultury, sportu
a volného času do Kalendária, kontaktujte nás na e-mailu:
hyza@praha-kunratice.cz.

