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19. 9. 
Nácvik první pomoci  
s kunratickými hasiči   
Přijďte si vyzkoušet chování  
v krizové situaci a zásady první 
pomoci. Od 10 hodin v hasičské 
zbrojnici SDH Kunratice.

25. – 27. 9. 
Kunratické vinobraní 
5. ročník svátku vína, burčáku  
a cimbálové muziky při ulici  
Za Parkem. 

26. 9. 
Babí léto v pohybu 
Od 8 do 16 hodin v zámeckém  
parku. Bohatý doprovodný  
program, živá hudba a občerstvení. 
Speciální hosté:  
Maruška a Honza z Planety Yó.

str. 10

Více Kalendárium na straně 16
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Další etapa změn na úřadu  
V září bude do přízemí přestěhována  
podatelna, Czechpoint a ověřování 
listin.

3-4 Z radnice a zastupitelstva
Koncert Leoše Čepického
V Domě s chráněnými byty vystoupil 
houslista L. Čepický s dcerou Alžbětou.

9 Kultura a volný čas

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

16 Kalendárium
Smrková kalamita
Také v Kunraticích se objevilo vážné 
onemocnění stříbrných smrků. 

8 Bezpečnost  
a životní prostředí

Modernizace čističky Vestec
Od října budeme mít rybník Šeberák  
o něco čistější.

5 Aktuálně

Tenisový klub podporuje talenty
Kunratický tenisový klub intenzivně 
rozvíjí mládežnický a dětský tenis.

11 Sport a spolky

s Dr. Květou Křížovou
dlouholetou pracovnicí Národního  
památkového ústavu nejenom  
o zámku v Kunraticích.

7 Rozhovor

Novodobá historie  
kunratického školství
ZŠ v Kunraticích se dlouhodobě potýká 
s nedostatkem míst ve školních třídách. 

12 Historie a společenská 
rubrika

Seniorský věk v Kunraticích
MČ Kunratice dobrovolně podporuje 
množství sociálních aktivit a projektů.

6 Téma

Nový školní rok ve víru 80. výročí
1.září se odstartuje osmdesátý školní 
rok hlavní budovy školy.  

10 Školství

O příměstské tábory byl velký zájem

Do diáře…

Jak jsem už avizovala v minulých číslech KZ, 
a ve chvíli, kdy píšu  tyto  řádky, vrcholí  sta-
vební  práce  na  dostavbě  šatnového  centra 
Základní  školy  Kunratice  po  pravé  straně 
vchodu  do  staré  školní  budovy.  Stavba  při-
šla na necelých 10 milionů korun, které nám 
poskytlo  mimořádnou  dotací  hlavní  město 
Praha. Na první den zahájení školní výuky, tj. 
1. září 2015, přislíbila slavnostní přestřižení 
pásky radní hlavního města Prahy pro oblast 
školství, Irena Ropková.

Jako  prakticky  při  každé  do-
stavbě  či  rekonstrukci  starých 
objektů  se  i  zde  objevilo  ne-
čekané  překvapení.  Hned  ved-
le  vchodu  do  staré  budovy  po 
odkrytí  betonové  desky  nara-
zili  stavbaři  na  starou  studnu, 
nejspíš  z  doby  výstavby  školní 
budovy, tedy z 30. let minulého 
století.  Naši  dobrovolní  hasiči 
studnu vyčistili  a  zjistili,  že  se 
jedná  o  velmi  vydatný  vodní 
zdroj, který bude využíván pro 
zálivku školní zahrady. 

V  důsledku  nešťastné  události  ubodání 
studenta ve Žďáru nad Sázavou i naše škola 
přijala mnohá bezpečnostní opatření, mezi 
která patří  i pořízení 5 bezpečnostních ka-
mer  do  šatnového  centra.  Spolu  s  dalšími 
bezpečnostními  kamerami,  které  monito-
rují prostor mezi školní jídelnou a hlavním 
vchodem do školy, tak bude posílena ochra-
na žáků. 

Lenka Alinčová (lal)

  V  druhém  čísle  Kunratického 
zpravodaje  jsme  Vás  informova-
li  o  plánované  úpravě  zelené  plo-
chy  u  Kostelního  náměstí  při  uli-
ci  Golčova.  Ta  proběhla  současně  
s  opravami  okapů  na  budově  slu-
žebny  Městské  policie  Praha  4. 
Tímto  jsme  se  vypořádali  s  velkou 
louží,  která  se  tradičně  vytvářela  i 
při malém dešti. V  průběhu  jarních 
měsíců zároveň probíhalo  výběrové 
řízení na opravy výtluků, spár a děr 
speciální  technologií.  Toto  výběrové  řízení, 
které  bylo  zveřejněno  na  webových  strán-
kách  ÚMČ  Praha-Kunratice,  bylo  ukončeno  
a dopravní komise  vybrala z doručených  na-
bídek  společnost  Street  s.r.o.,  která  splnila 
nejlépe všechny zadávací podmínky radnice. 
Opravy  silnic  tak byly  zahájeny a  začínáme 

u  Kostelního  náměstí,  abychom  ulici  okolo 
kostela  sv.  Jakuba  Staršího měli  opravenou 
včetně  poškozených  krajnic  vozovky.  V  le-
tošním roce máme podle plánu   v  rozpočtu 
na opravy silnic a cest zhruba 1 milion korun  
a práce ve více než čtyřiceti ulicích tak mo-
hou bez problémů začít.

Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy)

V  poslední  době  si  občané  Kunratic  již  
jistě  všimli  stavebního  ruchu  na  pozemku  
v blízkosti kruhového objezdu u Tří svatých, 
kde nájemce pozemku, který  je  ve vlastnic-
tví kunratické radnice, konečně začal stavět 
malé  nákupní  centrum  OC  Kunratice.  Do-
končení  stavby  je  naplánováno  na  listopad 
tohoto roku.   
Jaké služby zde najdete? V minulosti jsme 

o tom už psali, ale protože výstavba centra 
se pozdržela, někteří zájemci ztratili o pro-

nájem prostoru zájem. Dle posledního sdě-
lení spol. Scionius a.s., která  je  investorem 
projektu,  zde bude Penny Market  s  řeznic-
tvím Zeman, drogerie DM, lékárna Dr. Max, 
prodejna hraček, Interoptika Linda, prodej-
na  tabáku,  vinotéka  a  kavárna-cukrárna. 
Věříme,  že  tentokrát  již  záměr  výstavby 
obchodního  centra  OC  Kunratice  zdárně 
proběhne a občanům Kunratic se rozšíří na-
bídka nákupních možností.  

lal

Základní škola bude mít  
od září nové šatny

Opravy výtluků byly zahájeny

Stavba nového nákupního  
centra OC Kunratice pokročila      

Z radnice
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Období prázdnin se říká okurková 
sezóna. Na radnici to bývá pravý opak. 
V čase dovolených lze očekávat řešení 
zásadních rozhodnutí. 10. červenec 
stanovil pražský Magistrát jako  
konečný termín k vyjádření ke  
kontroverzním novým Pražským  
stavebním předpisům, které zcela 
zásadně ovlivní to, jak se bude moci 
stavět v Praze. Magistrát si také 
vyžádal naše stanovisko k významné 
změně platného Územního plánu,  
tj. změně výkladu využití funkcí  
jednotlivých území, což má vliv na to, 
co se kde smí a nesmí stavět. 

A zrovna v tomto čase vydal stavební 
úřad pro Prahu 4 územní rozhodnutí 
na stavbu 22 bytových jednotek  
a zdravotního střediska v místě bývalé 
prodejny potravin Atalanta. S touto 
výstavbou zcela zásadně nesouhlasí 
majitelé okolních domů, ani Zastupi-
telstvo MČ Praha-Kunratice. Čas na 
odvolání? 23. červenec. Odjet na dovo-
lenou? Vánoce a letní prázdniny jsou 
nejvíce citlivým obdobím na hlídání 
horkých projektů. 

Na závěr jednu pozitivní zprávu. 
Nejen občané Kunratic si určitě všimli 
stavebního ruchu u okružní křižovatky 
U Tří svatých. Společnost Scionius a.s.  
po šesti letech získala platné stavební 
povolení na malé nákupní centrum  
a s plným nasazením se pustila do 
svého záměru. 

Hezký zbytek léta

Ing. Lenka Alinčová 

Vážení čtenáři,

ÚMČ Praha-Kunratice

Slovo starostky

K Libuši 7 
148 00 Praha 4

Úřední hodiny:
Pondělí, středa  8-12, 13-17:30
Úterý, čtvrtek  8-12, 13-14:30

+420 244 102 214

info@praha-kunratice.cz



Rozšířením  a  posílením  autobusové  linky  
č. 326 od 1. srpna získali obyvatelé z byto-
vého komplexu Flora další možnosti spojení  
k přestupu na metro. 
V  pracovní  dny  zhruba  do  20  hodin  

a  o  víkendech    mezi  polednem  a  dvacá-
tou  hodinou  je  prodloužena  část  spojů  ze 
zastávky  Opatov  přes  Litochlebské  ná-
městí,  Chodovskou  tvrz,  stanicemi  Pod 
Chodovem,  Petýrkova,  U  Kunratického 
lesa  a Volha  do  zastávky Koleje  Jižní Měs-
to.  Díky  přidané  zastávce  Chodovská  tvrz  
a  přizpůsobení  časů  je  zajištěno  pohodlné 
navázání  na  expresní  metrobusovou  linku  
č.  125,  která  zajišťuje  spojení  se  Smíchov-
ským nádražím. Provoz linky č. 326 je posílen 

v  pracovní  dny  zkrácením  souhrnného  in-
tervalu odpoledne ze 30 na 15 minut a večer  
z 60 na 30 minut. Rozšířen je také provoz na 
začátku a konci ranní dopravní špičky. Nově 
jsou všechny autobusy na  lince č. 326 níz-
kopodlažní a od 1. srpna jsou nasazeny dva 
nové vozy.  
Podrobné jízdní řády najdete na webových 

stránkách www.ropid.cz. 
Ivhy

Na tomto místě bych rád poděkoval naší jed-
notce kunratických dobrovolných hasičů, kte-
rá se v těchto horkých a suchých dnech snaží 
zpříjemnit peklo rozpálených ulic jejich  čas-
tým kropením.
Jak  psala  v minulém  čísle  paní  starostka,  

je přerušen přívod vody do rybníčka Ohrada 
a tak naši hasiči pravidelně vozí do rybníčka 
vodu a provzdušňují jej. Zabraňují tím tomu 
nejhoršímu, tj. hnití a nesnesitelnému zápa-
chu.
V  těchto  dnech  je  hasičská  jednotka  vel-

mi vytížena i mimo naši městskou část, ale 
o  tom napíšeme podrobněji  v  příštím  čísle 
Kunratického zpravodaje.

     ivhy

Schvaluje
•   poskytnutí  dotace  5  tis.  Kč  
Občanskému sdružení Na Kole 
na  podporu  akce  Pražské  cyk-
lozvonění, která se bude konat 
12.  9.  2015  a  na  které  se  MČ 
Kunratice podílí jako partner;

•   zvýšení  neinvestičního  pří-
spěvku  Základní  škole  Kunra-
tice  ve  výši  20  tis.  Kč  na  krytí 
nákladů  spojených  s  párovou 
výukou; 

•   úhradu  za  instalaci  měřícího  zařízení  
u výpusti rybníka Šeberák a každoden-

ní měření  a  vyhodnocování  vypouště-
ných vod v celkové ceně 108 295 Kč dle 
nabídky  České  zemědělské  univerzity 
v Praze.

V  červenci  jsme  uzavřeli  smlouvu  o  dílo  
s Klubem českých turistů. Předmětem doho-
dy je oprava stávajících žlutých turistických 
značek  a  prodloužení  této  turistické  trasy, 
která vede od hráze Dolnomlýnského rybní-
ka k  rybníku Ohrada. Nové značení povede 
dál kolem kostela sv. Jakuba, ulicí Golčovou, 
Do Dubin, pod Kunratickou spojkou a navá-
že na cyklostezku do Vestce. Také bude vy-

budována  nová  zelená  trasa,  která  povede 
od  hráze  Dolnomlýnského  rybníka  vzhůru 
podle Kunratického potoka. U bývalých kle-
notů se přehoupne přes potok a dále povede 
ulicemi Dřevnická, Strouhalova, K Šeberáku, 
Lišovická,  bažantnicí  a  u  zámeckého  parku 
naváže na žlutou trasu. Dle uzavřené smlou-
vy má být vše dokončeno do konce listopadu.  

lal 

Jak  jsme  psali 
už  dřív,  Národ-
ní  muzeum  vy-
stěhovalo  své 
entomologické 
sbírky  ze  zámku 
v  Kunraticích 
a  nabídlo  bu-
dovu  na  cen-
trální  adrese  
k  prodeji,  popř. 
bezúplatnému 
převodu.  Za-
stupitelstvo  MČ 
Praha-Kunratice vyzvalo hlavní město Pra-
hu  (HMP), aby učinilo všechny kroky, které 
by  vedly  k  zachování  celistvosti  celého  zá-
meckého  areálu  a  požádalo  o  bezúplatný 
převod do vlastnictví HMP. Do vyjednávání 
s HMP se aktivně zapojil i náš kolega zastu-
pitel městské části Ing. Pavel Čihák, protože 
správa majetku HMP je v gesci hnutí ANO.
  Teď  s  napětím  očekáváme,  zda  HMP  tak 

učiní,  protože  jsme  si  vědomi,  že  se  jedná  
o obrovský finanční závazek. Dle našeho od-
hadu bude třeba na opravu zámku vynaložit 
zhruba 100 milionů korun a minimální pro-

vozní  náklady 
bez  personál-
ního  zajištění 
o dh a du j eme 
na  1  až  2 mili-
ony  ročně.  Pro 
srovnání,  je-
nom  náklady 
na  rekonstruk-
ci  představují 
asi  čtyři  roční 
provozní  roz-
počty  kunra-
tické  radnice 

(provoz  školských  zařízení,  knihovny,  hřbi-
tova,  dobrovolných  hasičů,  radnice,  údržbu 
zeleně,  dětských  hřišť  a  komunikací  atd.).  
V případě, že se HMP rozhodne převzít zá-
meckou  budovu  do  svého  vlastnictví,  by  
s  velkou  pravděpodobností  dle  stávajících 
jednání následovalo ustanovení komise slo-
žené  ze  zástupců HMP  i MČ  Praha-Kunra-
tice,  která  by měla  vypracovat  návrh mož-
ného  využití  zámecké  budovy.  O  takových 
možnostech využití  se dočtete v  rozhovoru  
s Dr. Květou Křížovou na straně 7.

lal

V dubnovém čísle KZ jsme psali, že hladina 
vody  v  rybníku  Šeberák  od  března  letošní-
ho roku opět klesá. Majitel rybníka oficiálně 
oznámil, že vody  je málo, protože  je sucho  
a  jahodová  a  růžová  pole  jim  zbylou  vodu 
odčerpávají na zálivku. 
Při místních šetřeních České  inspekce ži-

votního  prostředí,  hlavního  města  Prahy  
a  dalších  organizací  jsme  poukazovali  na 
skutečnost,  že  je  z  Šeberáku  vypouštěno 
nadměrné  množství  vody.  Všichni  si  pro-
hlédli  výtok  vody  pod  Šeberákem  a  pouze 
konstatovali, že je normální.  

Leckdo tedy mohl být překva-
pen, když jsme oficiálně předali 
všem, kterým adresujeme naše 
podání  ve  věci  vypouštění  Še-
beráku,  nezpochybnitelné  dů-
kazy,  že  je  rybník  vypouštěn.  
Již  od  loňského  jara  Zeměděl-
ská  univerzita  v  Suchdole  na 
základě  naší  objednávky  kaž-
dodenně  odborně  měří  denní 
výtoky  ze  Šeberáku.  Dle  těch-
to  měření  je  zcela  evidentní, 
že  vyprazdňování  Šeberáku 
nemohou mít    na  svědomí  ze-
mědělci.  Množství  vypouště-
ných  vod  po  celou  dobu  totiž 

několikanásobně  převyšovalo  a  převyšuje 
nutný minimální  výtok pod výpustí  stano-
vený vodoprávním úřadem Prahy 4. Porov-
náním  množství vod do rybníka přitékajících  
s    množstvím  vod  odebíraných  zemědělci  
a  s množstvím  vody  z  rybníka  vypouštěné 
lze  dospět  jen  k  závěru,  že  rybník  je  stále  
aktivně vypouštěn,       
Nyní  napjatě  očekáváme další  kroky  vodo-

právního úřadu Prahy  4  a Odboru  životního 
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, kterým jsme 
všechny výsledky našeho měření postoupili.

 lal

Jedním  z  důvodů,  proč  kvalita  vody  v  ryb-
níku  Šeberák  nevyhovuje  hygienickým 
normám  pro  koupání,  je  i  stará  čistírna 
odpadních  vod  v  obci Vestec.  Tato  čistička 
již delší dobu nestačí  svojí  kapacitou čistit 
odpadní vody, a proto obec Vestec požádala 
o dotaci na modernizaci stávajícího zaříze-
ní. Dotace byla přidělena  a  investiční  akce 
v  hodnotě  přes  70  milionů  korun  probíhá  
v rychlém tempu. Celý projekt zmodernizuje 
technologii čištění a navýší kapacitu na víc 
než  trojnásobek.  Zvýšení  kapacity  se  týká 
výstavby dešťové zdrže a dvou odsazovacích 
nádrží, změny technologického procesu čiš-
tění včetně kalového hospodářství.  

Po návštěvě ve Vestci a posledním rozho-
voru  se  starostou  panem  Tiborem  Švecem 
jsem byl ujištěn, že stavba pokračuje podle 
plánu  a  předpokládané  dokončení  celého 
projektu,  plánované  na  letošní  říjen,  bude 
dodrženo. Spuštěním modernizované čistír-
ny budeme mít  rybník  Šeberák o něco  čis-
tější.

ivhy

Nové značení turistických tras

Jaká je budoucnost  
Kunratického zámku?

6. zasedání Zastupitelstva  
ze dne 29. 6. 2015 

Co se děje  
s rybníkem Šeberák?

Modernizace  
čističky Vestec

V  minulém  čís-
le  Kunratického 
zpravodaje  jste 
byli  informováni  
o  postupném  ote-
vírání  kunratického 
zdravotního  stře-
diska.  Po  pediatrovi  
a  praktickém  lé-
kaři  naše  řady  od  
1.  srpna  rozší-
řil  zubní  lékař  
MDDr.  Petr  Šimek 
(www.stomatologiepraha4.cz,  petr.simek@
stomatologiepraha4.cz)  a  od  1.  září  zahájí 
činnost  gynekolog-porodník.  Obě  dvě  ordi-

nace mají  smlouvy 
se  všemi  zdravot-
ními  pojišťovnami  
a  budou  poskyto-
vat i nadstandardní 
placené  služby.  Po 
nutných  adminis-
trativních  krocích 
se  podařilo  získat 
všechny  potřebné 
dokumenty a povo-
lení a i lékárna byla 
otevřena pro veřej-

nost v posledním červencovém týdnu. Doufá-
me, že s našimi službami budete spokojeni. 

Lékaři GM ordinace

Zdravotní středisko v Kunraticích  
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Pozvánka na deváté  
Pražské cyklozvonění  
V sobotu 12. září se už podeváté uskuteč-
ní akce Pražské cyklozvonění. Kunratičtí 
mají sraz v 8:45 hod. na parkovišti kou-
paliště Šeberák, kde obdrží žluté tričko 
s logem akce a symbol akce-zvonek na 
kolo. V 9 hod. je vyzvedne peloton, který 
startuje už v 8 hod. v Průhonicích a po 
cestě přibere cyklisty v Újezdě a Šebero-
vě. Více na www.cyklozvoneni.cz.

Výstava hub a jiřinek
6. a 7. září proběhne už osmá výstava hub 
a jiřinek v sále kunratické radnice.  
Již tradičně ji vedení radnice pořádá se 
členy České mykologické společnosti. 
Návštěvníci mohou přinést svoje  
„úlovky“, které jim identifikují odborníci.  
V neděli bude výstava otevřena od 14 do 
18 hod. a v pondělí od 9 do 18 hod.  
Vstup zdarma.

Krátce

Lepší autobusové 
spojení z  horních 
Kunratic

Poděkování 
našim hasičům

Jak jsme Vás už informovali v minulém vy-
dání Kunratického zpravodaje, na  léto bylo 
naplánováno  stěhování  nejčastěji  využíva-
ných  agend  úřadu  do  uvolněných  prostor 
v přízemí budovy. V průběhu června  se  tak 
úspěšně  podařilo  přestěhovat  a  po  dvou 
dnech omezeného provozu úřadu i zprovoz-
nit část těchto agend. Jsou mezi nimi přihla-
šování  k  trvalému  pobytu,  hrobová  místa, 
poplatky ze psů, zábory veřejného prostran-

ství  a  povolení  kácení  stromů. Už  po první 
fázi stěhování  jsme zaznamenali Vaše příz-
nivé ohlasy na tyto provedené změny. Další 
etapa stěhování bude následovat v září, kdy 
bude  do  přízemí  přestěhována  i  podatelna, 
Czechpoint  a  ověřování  listin.  Věříme,  že 
tyto změny přispějí k ještě lepší dostupnos-
ti  úřadu  nejen  pro  handicapované  občany  
a matky s kočárky, ale i pro ostatní veřejnost. 

Jitka Voříšková

Další etapa změn na úřadu MČ
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Stárneme
Podle Ministerstva práce a sociálních věcí je 
proces stárnutí obyvatel u nás mnohem in-
tenzivnější, než ve většině států OECD. Od 
počátku 90. let dramaticky poklesly hodno-
ty porodnosti. Ta je dnes u nás jedna z nej-
nižších na světě. Tomuto trendu nepomohl 
ani tzv. babyboom „Husákových dětí“. Roste  
i průměrná délka života. Tudíž seniorů bude 
stále přibývat. 
Podle statického úřadu OSN patří ČR mezi 

země s nejstarším obyvatelstvem na světě:  
v roce 2050 má podíl šedesátiletých a star-
ších v Česku činit přibližně 40 %.
Podle Ministerstva pro místní rozvoj ČR je 

Praha kraj s nejvyšším počtem seniorů, ale 
zároveň  metropolí  s  poměrným  nejvyšším 
počtem seniorů na světě. Zároveň je krajem 
s nejnižším počtem seniorských lůžek. 

 

Kunratice mají dva domy 
s  chráněnými byty
V posledních  letech  v Kunraticích  vyrostly 
hned  dva  objekty,  kde  nejenom  kunratičtí 
občané  mohou  prožít  svůj  seniorský  věk. 
V  roce  2005  se  slavnostně  otevřel  Dům  
s chráněnými byty v ulici K Zeleným dom-
kům. Dům stojí v klidné zahradě v bezpro-
středním  sousedství  Kunratického  lesa.  Je 
určen seniorům a zdravotně postiženým ob-
čanům, kteří jsou stále soběstační. Je v něm 
57 garsoniér o velikosti v rozmezí 34-45 m2. 
Všechny  byty  jsou  bezbariérové,  některé 
mají balkony nebo terasy. Všechny jsou vy-
baveny  kuchyňskou  linkou  a  vestavěnými 
skříněmi.  Ostatní  nábytek  si  pořizují  ná-

jemci. Klienti platí nájemné v závislosti na 
metráži svého bytu. To činí 160 Kč za metr 
čtvereční  na  měsíc.  Kromě  individuálních 
prostor jsou k dispozici i dvě velké společné 
terasy s posezením v posledním patře domu 
a  společenská  místnost  v  přízemí.  Tady 
radnice pořádá pro obyvatele domu a Klub 
seniorů  různé  společenské  akce. O  ty bývá 
vždy mimořádný zájem. 

Dům má svého správce, který se mimo jiné 
stará o stravování. Po dobu mimo hlavních 
školních  prázdnin  se  obědy  ve  všední  dny 
vozí ze školní jídelny. 
Nechybí  zde  ani  rehabilitační  oddělení. 

Předepsaná  kúra  lékařem  je  hrazena  zdra-
votní  pojišťovnou.  Služby  jako  kadeřnictví 
či pedikúra jsou pro obyvatele domu za do-
tovanou cenu. 
Mnohem  luxusnější,  ale  také  dražší  péči 

a  služby,  mají  senioři  soukromého  areálu 
Zátiší v Urešově ulici. Je zde jak bydlení pro 
seniory,  tak  ALZHEIMER  HOME  -  pečova-
telský  dům  pro  nemocné  Alzheimerovou 
chorobou, stařeckou demencí a dalšími typy 
mentálních onemocnění. V celém objektu je 

zajištěna zdravotní péče a služby osobní asi-
stence 24 hodin denně 365 dní v roce.
 V části, která je určená pro seniory, kteří 

jsou plně soběstační, si ubytovaní hradí vše 
sami. 
Část  druhá  -  ALZHEIMER  HOME  má  

k  dispozici  90  lůžek  a  patří  mezi  domovy 
se zvláštním režimem a jejich fungování je 
částečně dotované ze státního rozpočtu.  

Radnice se snaží  
seniorům pomáhat
Ačkoli MČ Kunratice nemá přenesenou pů-
sobnost v sociální oblasti a nemůže vyplácet 
například sociální dávky, ani neprovádí tzv. 
sociální  šetření,  přesto  dobrovolně  podpo-
ruje množství sociálních aktivit a projektů.
V první řadě provozuje Dům s chráněnými 

byty v ulici K Zeleným domkům, který pře-
vzala na vlastní žádost do správy od hlavní-
ho města. 
Radnice Kunratic dále finančně podporuje 

Klub seniorů,  jehož zřizovatelem  je Správa 
sociálních služeb Prahy 4.
Problémem některých seniorů je neschop-

nost  ovládat  soudobé  IT    technologie,  pří-
padně  aktivně  využívat  internet.  OPS  Kři-
žovatka  jim  na  pomoc  za  podpory  radnice 
zřídilo  Počítačový  klub  U  Zeleného  ptáka. 
Senioři se tu učí práci na počítači a anglič-
tinu. 
Další  vklady  jsou  do  místní  organizace 

Svazu  tělesně  postižených  Flora  a  Občan-
ského sdružení Rehabilitace Hornomlýnská. 
Samozřejmostí  je také pořádání přednášek, 
koncertů, vánočních a velikonočních dílen. 

red

Seniorský věk  
se v  Kunraticích  
dá strávit příjemně 

Téma

Česká populace stárne. To je neodvratitelný demografický údaj. Tento proces je nejintenzivnější 
právě teď, mezi lety 2011–2017, kdy se silné poválečné ročníky přehoupnou přes hranici 65 let.  
V roce 2050 by se průměrný věk v ČR mohl pohybovat mezi 48 a 50 lety. Co Vás spojuje s Kunraticemi?

Narodila jsem se v Benešově u Prahy. Moje 
rodina se odtud přistěhovala do pražské 
Krče v polovině padesátých let minulého 
století. Ale naše pravidelné nedělní výlety  
tehdy směřovaly především do Kunratic 
– do lesa, k rybníku Šeberák, na Hrádek. 
Kunratice byly v té době líbeznou lokalitou 
s loukami, poli, rybníky a jahodovými plan-
tážemi. Domů tu bylo proti dnešku velmi 
málo. Víc jak dvacet let jsem pak bydlela na 
Vinohradech. Odtud jsme se přestěhovali  
a nyní jsem ráda občankou Kunratic.
Co Vás přivedlo k památkám?
Jedna z mých tet správcovala na zámku 
v Jirnech, strýc prováděl na jihočeském 
hradě Choustníku. Tatínek mne často vodil 
do zámku Konopiště, kde měl kamaráda 
kastelána. Prostředí památek a výtvarného 
umění mne vždy lákalo. 
Jako studentka jsem o prázdninách praco-
vala na zámku v Nelahozevsi, v Blatné  
a v Rychnově nad Kněžnou. Moje rigorózní 
práce se týkala památkové problematiky,  
a tak jsem po studiích nastoupila do  
památkového ústavu. 
Jak by mohl zámek, tedy jeho dosud  
neopravená budova, sloužit veřejnosti? 
V Kunratickém zámku by mohla vzniknout 
obřadní místnost, informační síň, společen-
ský sál pro konání přednášek a koncertů. 
Ale také třeba knihovna a galerie. Přízemí  
a druhé patro zámku k tomu přímo vybízí.  
Prvé reprezentační patro zámku - tzv. 
„piano nobile“ by mohlo být zařízeno histo-
rickým zámeckým mobiliářem. Z dobových 
zpráv víme, jak bylo kdysi využíváno. 
Kunratický zámek by se tak zařadil mezi 
zpřístupněné památkové objekty s původ-
ním historickým vybavením. Tedy objekty 
návštěvníky zvláště vyhledávané.  

Jaké jsou zejména umělecké, ale  
i historické hodnoty zámku v Kunraticích? 
Jsou bezesporu značné. Nejde přitom jen 
o efektní, ač dnes pošramocený, exteriér 
zámku, ale i o náročnou dekoraci jeho 
interiérů s bohatou štukovou a malířskou 
výzdobou. Málokdo ji zná a viděl. Staveb-
níkem původního barokního Kunratické-
ho zámku byl zámožný a uměnímilovný 
kavalír - hrabě Jan Arnošt Goltz. Kunratický 
zámek navštívila během svého pobytu  
v Čechách také císařovna Marie Terezie. 

Co by návštěvník mohl v zámku uvidět? 
Cenné historické štukové a malířské deko-
race interiérů a v prostorách prvého patra 
také část původní historické sbírky. Umě-
lecké předměty byly  z Kunratic v poválečné 
době konfiskací odvezeny do památko-
vých objektů, do muzeí a galerií.  Dodnes 
jsou zde uloženy většinou v depozitářích. 
Jde o historický nábytek, sochy, grafiky, 
gobelíny a další mobiliář. Nabízí se tu také 
možnost zřízení menší expozice věnované 
osobnosti císařovny Marie Terezie.  
V Česku taková ucelená expozice Marie 
Terezie neexistuje. Neměl by tohle být 
apel ji zřídit právě tady? 
Císařovna Marie Terezie navštívila tehdy 
ještě venkovskou, předměstskou barokní 
kunratickou rezidenci hraběte Goltze  
v roce 1754. Zámek ostatně leží při již teh-
dy frekventované vídeňské silnici. Pokud 
jde o expozice - je skutečností, že oblíbené 

panovnici u nás zatím nebyla věnována 
systematičtější pozornost. Právě v Kunra-
tickém zámku by mohla být její osobnost 
připomenuta a zhodnocena.  
Budova zvenčí působí zanedbaně, skrývá 
ale něco vzácného její interiér? A co by se 
mohlo vystavovat? 
Zámek dnes skutečně vyhlíží smutně. 
Vzácností skrývá ale dosud hodně. Jak bylo 
řečeno, jde  především o hodnotnou malíř-
skou a plastickou výzdobu stropů salónů, 
pozoruhodná je ale také například v přízemí 
- v zámeckém vestibulu osazená zdobná 
mříž renesančního stylu s erbovním štítkem. 
Vystavovat by se měl v prvém patře původní 
historický zámecký mobiliář, v horních pro-
storách lze uvažovat například o výstavách 
staršího i současného umění.  
Co všechno se tedy dochovalo  
a v  jakém stavu? 
Ve fondech památkových objektů je z Kunra-
tického zámku zachován zajímavý soubor 
figurálních plastik, grafiky s loveckou té-
matikou a některé nábytkové kusy. Národní 
galerie převzala v poválečné době konvolut 
grafických listů, Uměleckoprůmyslové mu-
zeum získalo gobelíny a  nábytek. Od doby 
konfiskace a odvozů mobiliáře uplynulo již 
téměř 70 let. Řada předmětů z depozitářů 
bude vyžadovat odborné ošetření. 
Jaká je největší zajímavost? 
Je jich určitě více. V jednom ze salónů jsou  
v rozích klenby osazeny plastiky čtyř andíl-
ků, tzv. puttů. Jedná se o symboly živlů.  
V jiném interiéru zdobí strop malba se čtyř-
mi ženskými figurami. Tady půjde o alegorie 
čtyř živlů.  
Velmi zajímavá je také zámecká věž s ocho-
zem. Kdysi bylo odtud možno dohlédnout  
až na kunratický Nový hrad krále Václava IV.

Rozhovor

Dr. Květa Křížová je dlouholetou pracovnicí Národního památkového ústavu, někdejší vedoucí  
tamního oddělení hradů a zámků. I proto jí není lhostejný osud významné historické stavby v místě, 
kde teď žije. A na její obnovu má i svůj recept.

7KunraticKý zpravodaj 4/2015

Těší mne, že bydlím 
v místě s výjimečnou 
kulturní historií.

Květa Křížová

Autorka textu  
o historii interiérů  
a sbírek Kunratického zámku 



V neděli 19. července 
se  ve  volnočasovém 
areálu  s  restaurací 
na  Šeberáku  usku-
tečnil  už  9.  ročník 
oblíbeného  a  hoj-
ně  navštěvovaného 
festivalu  DoModra. 
Festival  probíhal  za 
spolupráce  spolku 
DoModra  o.s.,  sku-
piny  Veget  a  areálu 
Šeberák pod záštitou starostky   L. Alinčové. 
Od nedělního dopoledne se pod modrou ob-
lohou  rozezněly  tóny  bluegrassové  hudby. 
Vládla  velmi  pozitivní  nálada,  hudba  zněla  
z  každého  koutu,  příchozí  návštěvníci  ra-
dostně  tančili,  popíjeli  a  dopřávali  si  po-

choutky  z  grilu.  
O hudební zábavu se 
postaraly známé ka-
pely:  BlueREJ,  Blue 
Gate,  Handl,  Twis-
ted  Timber,  Veget, 
Votvíráci  a  Imeprial. 
Jsou  to přední před-
stavitelé  bluegrassu 
v Čechách. 
  Ti z Vás, kteří jste 

festival  DoModra 
pro letošní rok nestačili navštívit, nesmutně-
te.  Již  v  tuto  chvíli  se  se  spolkem DoModra 
o.s.  dojednává  průběh  příštího  10.  ročníku 
festivalu  DoModra,  který  se  opět  uskuteční  
v šeberáckém areálu. Těšíme se na Vás!.

Koupaliště Šeberák

I  letos  rodinné  centrum  U  motýlků  zorga-
nizovalo několik běhů letních táborů. 4 pří-
městské  tábory a 1 klasický, chatkový  tábor  
v Želivě navštívilo 156 dětí. 
V červenci proběhl první příměstský tábor, 

letní miniškolka s programem Indiánské léto. 
14 dětí  ve věku 2 – 6  let  s 3 vedoucími ka-

ždý den až do 16 hodin cvičily na  lekci  ryt-
miky, výtvarničily, hrály si, dokonce byly na 
celodenním  výletě  za  zvířátky.  Vyzkoušely 
si výrobu  dekorace z keramiky pod vedením 
profesionální keramičky. 
Počasí jim přálo a na cákání v bazénku na-

konec také došlo.
Velký  tábor  v  Želivě  přivítal  9  dospělých  

a 60 dětí ve věku 7 - 14  let. Tématem tábo-
ra byl Stroj času. Během 12 dní se několikrát 
přesunuly  do  jiného  časového  období  –  do 
prvohor, starověkého Řecka, baroka, 19. sto-
letí, ale i do budoucnosti. V každé etapě oddí-
ly plnily různé úkoly, které souvisely s daným 
časovým obdobím.
Samozřejmě, že ani oblíbené táborové akce 

jako olympiáda, karneval, lovení bobříků, tá-
boráky, sport a zábava na táboře nechyběly. 
Tak zase za rok! 

Iva Pirníková 

V den, kdy Kunratice slaví pouť, tedy 25. čer-
vence,  na  svátek  svatého  Jakuba  Staršího, 
navštívil  naši  obec  řeckokatolický  biskup 
Ladislav Hučko. Otec biskup přijal pozvání a 
zároveň vyslyšel prosbu otce Benedikta Hu-
demy,  aby  posvětil  nové  kunratické  zvony 
pro kostel sv. Jakuba.  
Zvony sv. Josef a sv. Jakub, které byly odli-

ty díky darům občanů Kunratic a Libuše, pan 
biskup posvětil  a  poprvé na ně  zazvonil  na 
prostranství před kostelem. 

Všichni  přítomní  měli  možnost  přihlížet 
významnému historickému okamžiku. Nejen 
svěcení,  ale  i  vyzvednutí  zvonů do zvonice, 
které se uskutečnilo během mše svaté k poctě 
sv. Jakuba, bylo velkou událostí. 
První zvonění na nové zvony se uskutečni-

lo přímo po mši svaté. Pro správné vyvážení 
a nastavení  zvonů byly  zvony během sobo-
ty  slyšet  ještě  několikrát.  Nyní  budou  nové 
zvony plnit svůj úkol - velebit Boha, svolávat 
živé, oplakávat mrtvé a jednou za rok, na Ze-
lený čtvrtek, odletí do Říma, aby se na Hod 
Boží Velikonoční opět navrátily do Kunratic. 

Tomáš Červinka

V červenci se konaly dvě významné události 
pro všechny dobrovolné hasiče z ČR. První 
byl V.  sjezd  Sdružení  hasičů  Čech, Moravy  
a Slezka, který hostily ve dnech 4. – 5. čer-
vence Pardubice. Druhou událostí bylo Mis-
trovství  ČR  -  hry  Plamen  (dětí  do  15  let)  
a soutěž dorostu v požárním sportu. Po 11 
letech připadlo  pořádání  na Městské  sdru-
žení hasičů hl. m. Prahy.   
Hlavní část soutěže proběhla 8. – 12. čer-

vence na stadionu ASK Slavia Praha, kde se 
utkalo 30 družstev dorostenců a 16 družstev 

dětí  do  15  let.  Soutěžilo 
se v několika disciplínách 
rozdělených  pro  dorost  
a děti do 15 let. 
A  právě  jednu  z  čás-

tí  této  soutěže  hostila 
MČ  Kunratice.  Jedná  se  
o  unikátní  disciplínu 
mladých hasičů, tzv. „Zá-
vod požárnické všestran-
nosti“.  Ten  proběhl  
8.  července  v  Kunratic-
kém  lese  a  v  okolí  No-
vého  hradu.  Pětičlenné 

hlídky  startovaly  u  Kunratického  mlýna  
a  absolvovaly  přes  dva  kilometry  dlouhou 
trať.  Na  trati  je  kromě  běžeckého  výkonu 
čekalo  šest  stanovišť,  na  kterých  si  muse-
ly  poradit  se  střelbou  ze  vzduchové pušky, 
překonáním překážky po vodorovném laně, 
zkouškou  teoretických  vědomostí  v  oblas-
ti  požární  ochrany,  uzlováním,  topografií  
a zdravovědou. Trať byla pro soutěžní hlídky 
náročná, ale zároveň velmi atraktivní. 

 SDH Kunratice 

V  dubnu  bylo  předáno  MČ 
Kunratice nové sportovní hři-
ště Flora. Následně bylo dáno 
k  dispozici  občanům  v  rám-
ci  zkušebního  provozu.  Na 
hřiště  byla  umístěna  cedule  
s návštěvním a provozním řá-
dem, která  se během několi-
ka dnů stala terčem vandalů. 
Cedule byla posprejována, stejně tak okolní 
lavičky  a  odpadkové  koše.  Žádáme  občany  
o pomoc při dodržování pořádku v této ob-
lasti. Pokud se setkáte s vandalismem, nebo 
s  lidmi,  kteří  užívají  hřiště  v  rozporu  s  řá-
dem, kontaktujte, prosím, Městkou policii - 
tel: 606 392 333.  

Ostatní  přilehlá  zeleň  
a  dětské  hřiště  nejsou  pro-
zatím  otevřeny  pro  veřej-
nost  ani  převzaty  od  spo-
lečnosti  K-STAVBY,  a.s., 
jelikož  kvalita  travnatých 
ploch  na  dětském  hřišti  
a  v  celém  pásu  k  lesu  ne-
odpovídá  normám  a  mohlo 

by dojít  ke  zranění návštěvníků –  travnatá 
plocha obsahuje suť a části stavebního ma-
teriálu. 
Jakmile  dodavatel  odstraní  závady,  kom-

plex převezmeme a dáme ho k Vašemu vy-
užití.

ivhy

Mezi pravidelné akce v Domě s chráněnými 
byty  v  ulici  K  Zeleným  domkům  pro  jeho 
obyvatele  a  Klub  seniorů  Kunratice  jsme 
zařadili  vystoupení  pana  Leoše  Čepického 
se studentkou a dcerou Alžbětou Čepickou, 
která letos absolvovala a složila maturitu na 
Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy, 
na  Žižkově.  Leoš  Čepický  je  vedoucím  ka-
tedry strunných nástrojů na HAMU v Praze, 
prvním  houslistou  významného  hudební-
ho  tělesa Wihanovo  kvarteto  a  také  lekto-
rem  na  Mistrovských  hudebních  kurzech 
Praha,  které  pořádá  a  organizuje  letos  již 
čtvrtým  rokem  houslařská  dílna  kunratic-
kého  občana  Jana  Špidlena.  Na  vystoupe-
ní  pro  seniory  zazněly  skladby  J.  S.  Bacha,  
B. Bartóka, A. Paganiniho. 

lal 

S počátkem vegetačního období se v Kunrati-
cích objevilo onemocnění stříbrných smrků. 
Pozná se podle typické rezavé barvy a jehličí 
smrku pichlavého usychá a opadává. 
 V Kunraticích je zasažena více jak polovina 

výsadeb  na  pozemcích  města  i  na  soukro-
mých pozemcích. Nemoc  jehličnanů způso-
buje mšice smrková. Na smrcích se může také 
projevit  napadení  kloubnatkou  smrkovou. 
Příčinu usychání musí určit odborník. 
Smrky pichlavé, které se dosud zdají být zdra-

vé,  doporučujeme  ošetřit  přípravkem  proti 
mšicím. Stromy napadené kloubnatkou se zase 
ošetřují přípravkem proti houbovým chorobám.  
Prognózy  pro  smrky  nejsou  příliš  dobré, 

nicméně konečný stav bude znám až na pod-
zim.  Usychající  dřeviny  bude  asi  nutné  po-
kácet a nahradit dřevinami, které nejsou na 
škůdce tak náchylné. 

ÚMČ Praha - Kunratice upozorňuje, že po-
kud by se kácení odumírajících smrků týkalo 
stromů  s  obvodem kmene  ve  výšce  130  cm 
nad  zemí  víc  jak  80  cm  nebo  souvislé  plo-
chy  smrku  víc  jak  40 m2,  je nutné na ÚMČ 
podat  žádost  o  povolení  kácení.  S  ohledem 
na  ochranu  volně  žijících  ptáků  je  vhodné 
kácení  naplánovat  až mimo  hlavní  hnízdní 
období. 

         Ivana Mezteková

Strážník okrskář Roman Fencl
U Městské  policie  pracuje  již  20  let,  10  let 
pracoval v Nuslích a již 10 let působí v Pra-
ze  Kunraticích.  Do  Kunratic  se  rozhodl  jít 
pracovat,  protože  zde  bydlí  a  chtěl  přispět  
k bezpečnosti v této městské části. Mezi jeho 
koníčky patří turistika, cyklistika a rybaření. 

Strážník okrskář Radek Dohnal 
Je mu  40  roků  a  u Městské  policie  pracuje 
již  19  let,  z  toho 13  let  v Nuslích  a  6  roků 
v  Kunraticích.  Práce  se mu  zde  velice  líbí. 
Nejvíce  oceňuje  rozmanitý  krajinný  ráz, 
různorodou  zástavbu  a  vstřícnost  zdejších 
obyvatel. Velmi si také váží dobré spoluprá-
ce s místním úřadem. 

9. ročník festivalu DoModra  
rozezněl celý Šeberák 

Letní tábory v  centru U motýlků       

Hasičský Plamen v Kunraticích

Vandalismus na sportovním hřišti Flora 

Koncert Leoše Čepického s dcerou Alžbětou

Návrat zvonů  
do kostela  
sv. Jakuba 

Smrková kalamita 

Představujeme 
strážníky Městské 
policie

Kultura a volný časBezpečnost a životní prostředí
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Centrální registr  
jízdních kol pomáhá
Městské policii můžete pomoci při 
pátrání po svém odcizeném jízdním 
kole tím, že své jízdní kolo přihlásíte do 
centrálního registru jízdních kol. Pokud 
máte zájem o tuto službu, dostavte se 
s jízdním kolem, občanským průkazem 
a dokladem o nabytí jízdního kola (nebo 
čestným prohlášením) na služebnu 
obvodního ředitelství MP Praha 4  
v Táborské ulici č.p. 372/36. Po zaevi-
dování jízdního kola obdržíte zdarma 
průkaz a samolepku „Kolo je v evidenci 
Městské policie hl.m. Prahy“. Při ztrátě 
anebo odcizení jízdního kola událost 
oznamte PČR a poté se s průkazem 
dostavte na OŘ MP Praha 4.  

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

Městská policie



Kunratický  tenisový klub  intenzivně  rozví-
jí mládežnický  tenis.  Jen v  tenisové školič-
ce pro čtyřleté máme 35 dětí. V posledních 
dvou  letech  jsme  poprvé  v  historii  klubu 
nasadili  do  soutěží  tým  baby-tenisu  (do  
9 let). V této kategorii jsme dosáhli ohrom-
ného  úspěchu,  když  Kunratičtí  skončili  

v  této  sezóně na druhém místě  za Spartou 
Praha A. To je veliký příslib do budoucna a 
budeme dělat vše pro to, abychom co nejvíce 
z těchto talentů udrželi i do budoucna.  
Mládež  TGC  (Tenis  Golf  Club)  se  účast-

ní  všech  dalších  kategorií - mladších  žáků, 
starších žáků i dorostu, ale i individuálních 
soutěží  a  turnajů.  Klub  organizuje  i  pří-
městské  kempy  odehrávající  se  na  našich 
kurtech.  Během  letošního  léta  se  odehrály 
čtyři. Kromě toho náš trenér pořádá i teni-
sová soustředění v Českém ráji. Ta jsou tak 
populární,  že  se  do  nich  hlásí  i  děti,  které  
v našem klubu pravidelně nehrají.  
Od  poloviny  září  začnou  znovu  nábory 

mladých tenistů, o nichž informujeme kro-
mě  webových  stránek  i  ve  školách  a  škol-
kách. Návštěvu klubu  je možné sjednat  též 
na recepci klubu či u trenéra Martina Fialy 
(tel.: 721 851 856).          

Tenis Golf Club

Dnem  1.  září  2015  se  odstartuje  osmde-
sátý  školní  rok hlavní  budovy  školy,  jak  se  
u  nás  říká  „staré  budovy“.  V  tento  den  se  
v roce 1935 po slavnostním průvodu obča-
nů  nejen  Kunratic  a  představitelů  pražské 
správy  slavnostně  předala  nová  budova 
Masarykovy měšťanské školy do rukou ředi-
tele Karla Mikeše. Podle  knih, historických 
textů a fotografií se konala sláva tuze veliká  

a  oprávněně,  pro-
tože  podle  bý-
valého  místního 
tajemníka  Fran-
tiška Duffka to byl  
„ krásný čin, který, 
ač  těžce  prodíral 
se  cestami  nepo-
chopení, odporu a 
mnoha obtíží rázu 
administrativní-
ho,  dospěl  přec 
dnes  ke  své  ko-
nečné metě.“ 
  Právě proto stá-

vající  ZŠ  Kunra-
tice  bude  slavit  

v průběhu celého školního roku, soustředit 
projekty a celoškolní akce v duchu historic-
kém, aby byl „krásný čin“ připomenut. Na-
vštivte  jej,  shlédněte  staré  i  nové  budovy, 
vyprávějte svým dětem, vnoučatům a prav-
noučatům,  jaké  to  bylo  za Vašich  školních 
let v kunratické škole. 

Tereza Hrušková  

Naši chovatelé se pravidelně zúčastňují vý-
stav  drobného  zvířectva.  Vloni  to  byly  na-
příklad  výstavy  v  Lysé  nad  Labem,  speciál-
ní  výstavy  Pražských  krátkozobých  rejdičů  
v  Libicích.  Tuto  výstavu  obeslali  čtyři  naši 
členové.  A  úspěch  se  dostavil.  Josef  Henkl  
a Stanislav Vohralík získali čestné ceny. Or-
ganizace Českého svazu chovatelů v Kunra-
ticích  se také zúčastnila Celopražské výsta-
vy holubů v Modřanech. Zde mezi pražskými 
organizacemi zvítězili a za své holuby si od-
nesli i čestné ceny Josef Henkl a Jaromír Hru-
bý.  Náš  odbor  holubů  se  vloni  věnoval  od-
chovu celkem osmi plemen těchto opeřenců.  

 V  letošním roce  jsme uspořádali přehlídku 
drobných  zvířat  při  akci  „Kunratické  vítání 
jara“. Výstavou provázeli Josef Henkl a Ladi-
slav Mann.  
Naše organizace zajišťuje očkování holubů 

proti  holubímu  moru,  králíků  proti  myxo-
matóze a králičímu moru. 
Pokud  máte  zájem  o  chovatelství  anebo 

bližší informace, přijďte na chovatelské trhy, 
které  se pořádají  každou neděli  od 8 hodin 
před restaurací Na Betáni, kde vám předseda 
organizace J. Henkl nebo její jednatel J. Hru-
bý podají bližší informace. 

 Jaromír Hrubý

Ve  školním  roce  2015/2016  se  Zá-
kladní  umělecká  škola  Jižní  město 
(ZUŠ)  zařadí  mezi  ty  instituce,  kte-
ré  projevily    snahu  zohlednit  tvůrčí 
zájem  občanů  v  seniorském  věku  
v oblasti umění. A to  jak hudebního  
a  divadelního,  tak  výtvarného  a  ta-
nečního.  Lidé  v  postproduktivním 
věku  zde  budou  moct  naplnit  své 
psychické potřeby –  tvořivost,  sebe-
realizaci, uplatnění, ale také potřeby 
sociální  - možnost  navazování  kon-
taktů se svými vrstevníky či lidmi po-
dobného zájmu.
Projekt  zvaný Akademie  si  klade  za 

cíl také posilování duševní a fyzické kondice 
zájemců. Akademie bude zacílena především 
na  pražské  seniory.  Ale  v  případě  dostateč-
ných  kapacit  bude  otevřena  také  kategorie 

55+. Studium bude probíhat formou individu-
ální či skupinové výuky, přednášek, seminářů 
a koncertů. 
Výuka je členěna na letní a zimní semestr  

a  studenti  nebudou  podstupovat  žádné 

zkoušky.  Přihlásit  se  můžou  úplní 
začátečníci i lidé umělecky pokročilí.  
Jedinou podmínkou  je  včasné podá-
ní  přihlášky,  která  je  k  vyzvednutí  
v  kanceláři  školy,  nebo  na  
www.zus-krtinska.cz.
Nad projektem převzala záštitu rad-

ní Hl. m. Prahy I. Ropková. Na otázku 
impulsů  vedoucích  ke  spoluúčasti  na 
tomto  projektu  odpovídá  ředitel  ZUŠ 
Jižní Město F. Hlucháň: „Byl to přede-
vším zájem ze strany prarodičů, vodí-
cích své vnoučky do nejrůznější výuky 
v  naší  škole.  Mnohdy  by  totiž  chtěli 
dětem pomoci s domácí přípravou, ale 

nemají  pro  to  znalosti.  Ti  další  třeba  jen na 
uměleckou činnost neměli doposud čas, a teď 
si své sny můžou splnit.“ 

Irena Černíčková 

ZŠ Kunratice  se  rozloučila  se  starým  škol-
ním rokem tradiční zahradní slavností. Děti 
si užily odpoledne plné her a pohádkových 
kostýmů, sportu a soutěží. Dospělí v dešti-
vém odpoledni ocenili pestrý program, který 
připravili žáci naší školy. 
Společně s dětmi  pak rodiče mohli vymě-

nit  běžné  peníze  za  speciální  školní měnu 
– větrník a ochutnat místní speciality a ob-
čerstvení  připravené  kuchařkami  ze  školní 
jídelny.  Na  závěr  odpoledního  a  večerního 

programu nemohl chybět profesionální oh-
ňostroj,  který  snese  srovnání  s  velkým no-
voročním. Těšíme se, že se příští rok sejde-
me v kostýmech i my dospělí! 

   Renata Linhová

Naši  dorostenci  kategorie  U  17  se  utkali  
5. 7. s výběrem U 18. Ačkoli jsme si vytvořili 
šance,  nepodařilo  se  klukům  vstřelit  bran-
ku.  Inkasovali  jsme  celkem  devět  branek. 
Nastoupili za nás hráči, kteří posílí náš tým 
v příští sezóně. Nesouhra byla znát, ale urči-
tě to jsou hráči, kteří náš tým posílí. 

Na  závěr  sezóny  se  konal  tradiční  turnaj 
mladších  a  starších  přípravek  a  mladších 
žáků.  Ani  jeden  tým  se  v  silné  konkuren-
ci neztratil a dosáhli  jsme i na individuální 
ocenění. Ve starší přípravce to byl Filip No-
vák, který nastřílel nejvíce branek. 
Do pořádání turnaje se kromě trenérů za-

pojili i rodiče hráčů, za což jim touto cestou 
děkujeme.
Muži  a  starší  dorost  začínají  soutěž  již  

22. srpna. Poslední víkend v srpnu proběhne 
turnaj  přípravek,  který  bude  poslední  pro-
věrkou před nadcházející sezonou. 
Věříme,  že  nám mládež  a  seniorské  týmy 

budou dělat radost a budeme na ně právem 
hrdí.
I ty se můžeš stát jedním z nás. Na našich 

stránkách najdeš více.
SK Slovan Kunratice

Tenisový klub podporuje 
mladé talenty 

Ze života kunratických chovatelů 

Nový projekt Akademie láká seniory

Zahradní slavnost 
je už za námi

Novinky  
z SK Slovan 
Kunratice

Sport a spolkyŠkolství
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Pro  první  měsíc  letních  prázdnin  tradič-
ně  zajistilo  Středisko  volného  času  při  ZŠ 
Kunratice  několik  příměstských  táborů  
s rozmanitým zaměřením. 
Zahájil  BASKETBALOVÝ  KEMP  pro  30 

dětí.  Následovalo  KUNRATICKÉ  TÁBOR-
NIČENÍ, ve kterém 40 dětí putovalo za zví-
řátky,  podniklo  mnoho  výprav  do  přírody  

a užilo si spousty her, soutěží a letních rado-
vánek. Porovnávali jsme život zvířat v příro-
dě i v zajetí. Táborový maratón ukončily dva 
týdny FLORBALOVÝCH KEMPŮ, kterých se 
účastnil  rekordní  počet  hráčů.  Ze  100  při-
hlášených zájemců se dostavilo 98. Všechny 
nadchl bohatý program s netradičním kur-
zem lezení na horolezecké stěně i výjezd na 
přírodní koupaliště. 
Ač byl program jednotlivých táborů rozdíl-

ně  zaměřený,  všechny  děti  odcházely  obo-
haceny o nové zážitky a spokojené. Velkou 
pochvalou pro vedoucí  a organizátory  jsou 
přísliby účasti na dalších ročnících. Těšíme 
se za rok!  

Renata Linhová a Alena Fáčková

Příměstské
tábory 
v ZŠ Kunratice 

Jako  každým  rokem  se  červen  stal 
měsícem,  kdy  Sokol  Kunratice  pořá-
dá v zámeckém parku Dětský den pro 
všechny    děti.  Letos  se  konal  v  so-
botu 13.6. Okolo dvou  stovek dětí  si 
vyzkoušelo  šikovnost  a  obratnost 
v  různých  sportovních  disciplínách, 
které  byly  ve  znamení  zvířátek.  Po 
absolvování  všech  stanovišť  čekal 
na  účastníky  doprovodný  program  
a občerstvení. Novinkou se letos staly 
dobrovolné  soutěžní  disciplíny,  kde 
si děti a  rodiče mohli porovnat  svou 
zdatnost, a také hasiči s lany, na které 
opravdu  nebylo  jednoduché  vyšpl-
hat. Celý program doprovázelo dusné poča-
sí s deštěm a při předávání cen vítězům se 
z drobného deště stala průtrž mračen. Tato 
nepřízeň počasí bohužel  zabránila zlatému 
hřebu programu – horkovzdušnému  balónu. 

Nikomu  z  účastníků  však  déšť  neubral  na 
elánu ani náladě, a proto sportu zdar! Bude-
me se těšit na další akce s vámi a děkujeme 
všem našim příznivcům. 

 TJ SOKOL Kunratice

Dětský den v  zámeckém parku 

Škola oslaví 80. výročí

Počítačové kurzy v klubu 
U Zeleného ptáka 
Nevíte si rady s  počítačem, přihlaste  
se na PC kurzy. Na září – listopad 2015 
jsou v počítačovém klubu U Zeleného 
ptáka vypsány další oblíbené PC kurzy, 
na které se můžete hlásit již nyní. 
Kurzy jsou vedeny individuálně lektor/
účastník a můžete je uplatnit i jako 
rekvalifikaci. 
Od poloviny října otevíráme i kurzy 
angličtiny pro začátečníky a pokročilé. 
Všechny kurzy jsou prioritně určeny 
pro zdravotně postižené, seniory, dále  
i pro ostatní obyvatele. 
Kontakt: U Zeleného ptáka 1158/5, 
Kunratice, tel. 271913590;  
zelenyptak@zelenyptak.cz

Krátce

Symbolická „80“ vytvořená  
žáky ZŠ a zachycená fotografem Miroslavem Rusiňákem  
z firmy HELIFLIX za pomoci bezpilotního dronu.



Základní škola v Kunraticích 
oslaví letos kulaté jubileum.  
1. září 2015 totiž uplyne přesně 
80 let od slavnostního otevření 
Masarykovy měšťanské školy  
v budově čp. 420 v Kunrati-
cích. Celou historii podrobně 
popisuje článek v Kunratickém 
zpravodaji č. 1 z letošního roku.      

Rychlý rozvoj městské 
části přináší problémy 
s místy ve třídách
Jednu  věc mají  ale  Kunratice  stej-
nou dnes jako před osmdesáti  lety. 
Pořád se rozrůstá počet jejich oby-
vatel. A to s sebou přináší problém 
s  nedostatkem míst  ve  školních  tří-
dách.  Tehdy  to  vyřešili  generálně –  posta-
vili novou školu. Dnes situaci musí zvládat 
dostavbou a rozšiřováním stávající kapacity. 
O  nové  škole  se může Kunratickým  jenom 
zdát.
 Posledních 200 let zaznamenaly Kunrati-

ce obrovský stavební boom. To představuje 
i nárůst obyvatel  a  tím  také žáků Základní 
školy  Kunratice.  To  si  vyžádalo  i  neustálý 
rozvoj kunratického školství a výstavbu no-
vých prostor pro výuku. 
 V období mezi lety 1918-1935 stoupl po-

čet obyvatel Kunratic o více jak 150 %. V té 
době    fungovaly  dvě  školní  budovy.  Jed-
na  v  budově  čp.  57,  kde  se  právě  nedávno 
otevřelo nové zdravotní středisko. A druhá 
v  budově  dnešní  radnice.  Obě  školy  pras-
kaly  ve  švech,  a  tak  Okresní  školní  výbor 
Praha-venkov  v  roce  1932  schválil  odkou-
pení  pozemku  dnešního  školského  areálu 
od  majitele  velkostatku  Ing.  Karla  Korba. 
Slavnostně byla nová  škola otevřena právě 
onoho 1. září 1935. Ale už v roce 1957 byla 
zahájena  přístavba  křídla  budovy  směrem  
k Vavákově ulici  a  v  roce  1960 byla  posta-
vena budova pro školní dílny. Tam dnes na-
jdeme školní  jídelnu. V roce 1975 se školní 
dílny přestěhovaly o poschodí výš do nově 
přistaveného  patra  a  místo  nich  se  sem  
z  hlavní  budovy  školy  přestěhovala  školní 
jídelna. 

Krátkodobé vítězství
V  roce  1985  předal  místní  národní  výbor 
škole  do  užívání  nový  šestitřídní  pavilon  
s  tělocvičnou  a  novou  centrální  kotelnou 
postavený na zahradě školy. 
Ani to však nestačilo, a proto v roce 1995 

vzniká půdní vestavba hlavní budovy školy, 
kde se otevřely nové třídy a kabinety. 
Bohužel v roce 2000 se zjistilo, že celý šes-

titřídní pavilon i tělocvična byly postaveny 
ze  zdravotně  závadného materiálu  s  obsa-
hem  azbestu.  Proto  byly  hygienikem  uza-

vřeny. Pro školu  to bylo velice nepohodlné 
a náročné období. Na tělesnou výchovu do-
cházeli žáci do místní sokolovny a ve škole 
se učili, kde se dalo. Dokonce i byt školníka 
posloužil  k  tomu,  aby  z  něj  vznikla  školní 
třída. Přepažila se chodba a prvňáčci chodi-
li do nové nástavby  třetího patra mateřské 
školy. Důsledkem toho bylo, že hodně teh-
dejších žáků přestoupilo do škol ve vedlej-
ších městských částech.

Moderní základní škola  
přitahuje pozornost
Naštěstí  se  vedení  kunratické  radnice 
podařilo  přesvědčit  hlavní  město  Prahu  
o  nutnosti  dostavět  školu  o  nové moderní 
prostory, a tak v roce 2007 byla slavnostně 
zkolaudována sportovní hala, multifunkční 
sportovní  venkovní  hřiště,  aula,  dva  nové 
pavilony a spojovací krček mezi hlavní chod-
bou  a  sportovní  halou,  kde  dnes  sídlí  žáky 
školy  tolik  oblíbená  klubovna.  Na  koneč-
nou podobu dostavby  školy měl významný 
vliv nový ředitel školy Ing. Vít Beran, který 
sem nastoupil  1.  února  2007  i  se  svým  tý-
mem. Nové moderní prostory a velmi kvalit-
ní vedení školy velice rychle obrátily trend 
úbytku  kunratických  dětí  ve  škole  a  tak  
z  počtu  337  žáků  v  roce  2007  očekáváme, 

že  letos  1.  září    nastoupí  do  ško-
ly  asi  650  žáků.  Narůstající  počet 
strávníků školní  jídelny  již nesta-
čil  jejím  kapacitám,  a  tak  v  roce 
2010 poskytlo hlavní město Praha 
finance na rekonstrukci a dostavbu 
školní jídelny. Do druhého podlaží 
budovy se rozšířila Mateřská škola 
Kunratice, kde má dvě třídy. 

Škola na Floře chybí
Ani podoba školy z roku 2007 není 
konečná. V roce 1991 měly Kunra-
tice  3  321  obyvatel,  k  31.  březnu 
tohoto roku to už bylo 9 247 oby-
vatel. Základní škola Ke Krčskému 
lesu,  která  byla  určená  také  pro 
děti  ze  Zeleného  údolí,  byla  Pra-
hou 4 prodána soukromému gym-

náziu  PORG  a  všeobecný  babyboom 
dokázal  naplnit  Základní  školu  Campanus, 
kam  chodila  většina  dětí  z  obytného  kom-
plexu Flora. Proto vedení kunratické radni-
ce  připravilo  projekt  dostavby  stávajícího 
školského areálu tak, že letos 1. září budou 
otevřeny dvě nové třídy a kabinet nad spojo-
vacím krčkem mezi hlavní chodbou a spor-
tovní  halou  a  šatnové  centrum  přistavěné 
ke  staré  budově  vpravo  od  hlavního  vcho-
du do nové budovy. Radnice  již má projekt 
a  územní  rozhodnutí  na  dostavbu  zadního 
pavilonu  školy  o  čtyři  třídy  a  kabinet.  Teď 
už je to jen o penězích, zda se je podaří na 
dostavbu získat. 
Základní školu nejde „nafukovat“ doneko-

nečna. Vývoj počtu obyvatel Kunratic a sou-
časně tlak investorů na další výstavbu dnes 
dokládá, že nebylo příliš šťastné rozhodnutí 
hlavního města Prahy prodat rozestavěnou 
základní  školu  v  lokalitě  Flora.  Bohužel  
v příštích letech si budou muset zvykat oby-
vatelé Kunratic na přeplněné třídy v místní 
základní škole. 

lal 

Novodobá historie kunratického  
školství - míst je pořád málo 

Historie a společenská rubrika
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Poděkování za blahopřání 
k  životnímu jubileu zasílají
Bartůňková Anna, Zdenka Ždimerová, 
Lenka Pátková, Otmar Hrazdil,  
Jiří Malý, Ing.Zdeněk Vokoun,  
Věra Zmítková, Marta Dráždilová, 
Helena Zimanová, Arnošt Vít,  
Alena Eisová, Eva Šedivá, Václav Fučík, 
Miloš Pulchmeltr, Josef Conk,  
Jarmila Blínová, Vladimír Chejn,  
Josef Čikara, Jaroslava Szejnerová, 
Ladislav Dolejší.

Společenská rubrika

Šestitřídní pavilon  před otevřením v roce 1985

 Budova původní měšťanské školy v současnosti
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Inzerce

Kdy ?   od 7. září 2015  

Kde ?   v obou sálech kunratické sokolovny

Pro koho ?  pro každého něco

Rodiče děti
úterý 16.00 - 17.00 hod „Mámo, táto, dědo, babičko – pojďme si zacvičit maličko“
Předškoláci 3 - 4 roky
čtvrtek 16.30 - 17.30 hod      „Skáčeme a běháme - motoriku získáme“ 
Předškoláci 5 - 6 let
úterý 17.00 - 18.30 hod „Přidej pohyb v sokole, ocení to ve škole“
Školní mládež (děti od 6ti let)
čtvrtek 17.30 - 19.00 hod    „Kruhy, hrazda, trampolína - není pro nás žádná dřina“                                                          
Sportovní gymnastika (děti od 6ti let)
po + st  17.00 – 19.00 hod     „Trénujeme, cvičíme - na závody se  těšíme“ 
Volejbal MIX
úterý 18.45 - 20.00 hod, středa 20.00 - 21.30 hod  „Telku dneska nedáme – kondičku si hlídáme“
Florbal muži
čtvrtek 20.00 - 21.30 hod „Když se trochu zpotíme – lépe se pak cítíme“ 
Stolní tenis MIX  „Na ping-pong rádi chodíme, hrdlo potom zchladíme“
úterý 18.00 - 19.30 hod a pátek 17.00 - 18.00 hod
Ženy i muži
pondělí 19.30 - 20.30 hod a čtvrtek 19.00 - 20.00 hod 
„Slyšíš libé tóny? Kdo z nás nemá problémové zóny, vyděs špeka s Renatou - milou, vtipnou, hubatou“
60 plus – ženy i muži
pondělí 10.00 – 11.00 hod  „Místo léku na lžíci - zlepšíme si kondici“

Těšíme se na Vás - Vaše cvičitelky TJ Sokol Kunratice                         Praha  4 – Kunratice, K Šeberáku 161

http://www.sokol-kunratice.wz.cz/

Sokol je základem pro všechny sporty,

malé cvičence naučí,

                    s
tarším kondici udrží



Kvalita a čistota při práci je samozřejmostí! 

602 624 155
maliri.lakyrnici@centrum.cz

–  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

malíři, tapetáři
lakýrníci
Valenta & syn

SOLÁRNÍ STUDIO
S O L Á R N Í  S T U D I O

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

Inzerce_91x62_v2.indd   1 07.04.15   14:50

LEVNÁ DOPRAVA  
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

HOSPŮDKA U STUDÁNKY
K Jelenám 1278, Praha - Kunratice

www.hospudkaustudanky.cz

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.
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Advokátní kancelář JUDr. Julie Pítrová, 
nově se sídlem v Kunraticích

Komplexní právní služby v oblasti nemovitostí: 
prodej, nájem, vyklizení, poradenství 

družstvům a SVJ
Rodinné právo: 

rozvody, úprava výchovy dětí
Vymáhání pohledávek, náhrady škody 

Poskytování právních služeb podnikatelům, 
zakládání obchodních společností, tvorba 

smluvní dokumentace, likvidace

Zastoupení v řízení před soudy 
v civilních a trestních kauzách, zastoupení před 

orgány státní správy vč. řízení o přestupcích apod.

Konzultace k novému občanskému zákoníku.

Kontakt: 
Kudeříkové 1103/11a, Praha 4

+420 216 216 477 +420 604 898 123
e-mail: pitrova@akpitrova.cz

Po–Ne 10–22 hod.

604 444 457
nám. Prezidenta Masaryka 106 (kruhák)

Praha 4 – Kunratice

Hlad? Vyřešíme!

www.pizzadokrabice.cz
Rozvoz v Kunraticích zdarma

realitní makléřka

Inzerce

Atrium

Mgr. Markéta Jedličková,

Kunratice, můj domov.
makléřka

+420603262090
marketa.jedlickova@re-max.cz
http://www.remax-czech.cz/marketajedlickova
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KALENDÁRIUM
Kultura

Září, říjen, listopad 2015 

19. 9. sobota / 10 hod. / 
v ulicích Kunratic
Zažít Kunratice jinak 
Sousedská slavnost, při které v ulicích  
K Borovíčku a K Verneráku program  
připraví místní spolky. Stánky  
s občerstvením zajistí místní podnikatelé.

11. 11. středa / 16:30 hod. /  
parkoviště před poštou 
Svatomartinská jízda 
Tradiční pochod Kunraticemi za účasti  
sv. Martina na koni.

28. 11. sobota / 15 hod. / před radnicí 
Advent před radnicí 
Slavnostní rozsvěcení kunratického vánoč-
ního stromu s doprovodným programem.

Volný čas Nové kurzy V RC U Motýlků 

28. 8. - 30. 8. / Šeberák
Pivní festival
Vzdejme hold rezavému moku a ochut-
nejme z široké víkendové nabídky piv.

29. 8. sobota / Šeberák
Rozloučení s prázdninami
Táborák s kytarou a opékáním buřtů.

6. 9. - 7. 9.  / 14 - 18 hod. / Radnice 
Výstava hub a jiřinek
Již osmá výstava v sále kunratické radnice.

12. 9. sobota / 15 hod. / 
Spodní fotbalové hřiště v ZÚ
Sportovní den v  Zeleném údolí 
Spousta soutěží a zábavy pro děti.

12. 9. sobota / 8:45 hod. / 
Start na parkovišti u rybníka Šeberák
Cyklozvonění
Zábavná jízda na kole pro celé rodiny.

19. 9. sobota / 10 hod.  /  
Hasičská zbrojnice Kunratice 
nácvik první pomoci  
s  kunratickými hasiči 
Chování v krizové situaci a zásady  
laické první pomoci. 

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!

24. 9. čtvrtek / 16 - 18 hod. / RC u Motýlků
Podzimní keramické tvoření
Tvorba keramických dekorací do bytu.

4. 10. neděle / 14 - 17 hod. / Šeberák
Podzimní bazar
Tradiční bazar dětských věcí. 

13. 10. úterý  / 16:30 hod. / v parku
Broučkiáda
Spousta zábavy a her v zámeckém parku 

22. 10. čtvrtek / 16 - 18 hod. /  
RC u Motýlků
Haloweenské keramické tvoření
Vytvořte si dýně, lucerničky  
a halloweenská strašidýlka. 

Zahájení kurzů 7. 9. 2015 

Úterý / 15 - 17 hod. / RC U motýlků 
Divadelní dílna  
Pro školní děti 6 - 15 let  

Úterý / 17 - 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 od 7 do 14 let  

Čtvrtek / 13:45 - 14:45 hod. / RC U motýlků 
Angličtina pro děti  
1. - 2. třída, začínající, Poupátka. 

Čtvrtek / 15:15 - 16:15 hod. / RC U motýlků 
Angličtina pro děti  
1. - 2. třída, pokračující - pokročilí,  
Včeličky. 

Středa / 15:30 - 16:15 hod. / RC U motýlků 
Angličtina pro předškoláky  
Určeno pro děti 5 - 6 let. 

Sport

5. 9. sobota / 17 hod. / SK Slovan
SK Kunratice vs. ČAFC „B“
Fotbalové utkání týmu Kunratice A

19. 9. sobota / 16:30 hod. / SK Slovan
SK Kunratice vs. Střešovice „B“
Fotbalové utkání týmu Kunratice A

3. 10. sobota / 16 hod. / SK Slovan
SK Kunratice vs. Tempo
Fotbalové mistrovské utkání týmu  
Kunratice A

17. 10. sobota / 15:30 hod. / SK Slovan
SK Kunratice vs. Podolí
Fotbalové mistrovské utkání týmu  
Kunratice A

31. 10. sobota / 14 hod. / SK Slovan
SK Kunratice vs. Lipence
Fotbalové mistrovské utkání týmu  
Kunratice A

7. 11. sobota / 14 hod. / SK Slovan
SK Kunratice vs. Radotín
Fotbalové mistrovské utkání týmu  
Kunratice A

Více na našich stránkách  
www.fotbal-kunratice.cz.

8.11. neděle / 8 – 13 hod. / Kunratický les
Velká Kunratická
82. ročník tradičního běžeckého  
přespolního běhu v Kunratickém lese.

Velkoobjemové kontejnery 

23. 9.     16 - 20 hod.     Ještědská (u pošty)
23. 9.     16 - 20 hod.      Sídliště Flora (u kotelny) 
7. 10.     16 - 20 hod.      Ještědská (u pošty)
7. 10.     16 - 20 hod.    Zelené údolí
28. 10.      16 - 20 hod.      Ještědská (u pošty)
28. 10.      16 - 20 hod.      Sídliště Flora (u kotelny)

BIO kontejnery 

8. 11.  13 - 16 hod.  Ještědská (u pošty)
8. 11.  13 - 16 hod.  křižovatka ul. Lizstova x Kalmánova
8. 11.  13 - 16 hod.  křižovatka ul. Ke Hrádku x Houbařská
8. 11.  13 - 16 hod.   křižovatka ul. Vožická x Lesní

Užitečné info


