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Z radnice a zastupitelstva

Slovo starostky

Vážení čtenáři, 

přelom června a července byl na rozdíl od 
počasí pro nás skutečně horký. Nejprve společ-
nost GV Reality (dále jen Společnost) v posled-
ní možný zákonný den po přerušeném soud-
ním řízení o úhradu bezdůvodného obohacení 
za užívání pozemků našimi občany jako veřej-
ných prostranství v Zeleném údolí (v té době již 
od společnosti odkoupených hl. m. Prahou) ob-
novila tento soudní spor. Nakonec však v čer-
venci došlo k uzavření dohody se Společností 
a ta vzala žalobu zpět. Zároveň prohlásila, že 
už nebude po naší městské části vymáhat jaké-
koli finanční částky za tyto pozemky. Za to jsem 
velmi ráda, protože nám hrozilo riziko (podle 
soudních rozhodnutí vydaných u jiných MČ), 
že by radnice musela hradit částku až tři a půl 
milionu korun. Tím je situace pozemků v ma-
jetku Společnosti v Zeleném údolí pro občany 
Kunratic snad definitivně, a hlavně úspěšně 
vyřešena.  

Další brnkání na nervy přinesla zpráva, že 
na poradě koalice před řádným jednáním Rady 
HMP neprošlo uzavření smlouvy s firmou, 
která zvítězila ve výběrovém řízení na zhoto-
vitele rekonstrukce ulice K Zeleným domkům. 
Zakázka za zhruba 100 milionů korun v době 
koronakrize je příliš velká. Už nyní Magistrátu  
klesly příjmy rozpočtu o 12 miliard korun. 
Následovalo žhavení telefonů napříč politic-
kými stranami, které mohly pomoci, a kolečko 
rychlých osobních schůzek a podařilo se. Re-
konstrukci ulice K Zeleným domkům podpořil 
STAN, jejichž pražský předseda a náměstek 
primátora Petr Hlubuček má rekonstrukci 
této ulice ve své gesci a naléhavě ji prosazoval. 
Pomohla i TOP 09 a Piráti. Zcela je pro mě zá-
hadou, proč hlasovala proti schválení smlouvy 
Praha sobě, když mi její předseda Jan Čižinský 
a následně náměstek primátora pan Schein-
herr sdělili, že se stavbou nemají problém.

Na závěr chci popřát všem, aby prožili 
normální podzim s co nejmenšími omezeními 
v důsledku koronaviru.

 Lenka Alinčová 
(lal)

KORONAVIRUS 
má stále sílu

Uvolněním preventivních opatření 
se mohly nadechnout mnohé firmy 
a restaurace. Snažili jsme se jim pomo-
ci. Na jednání zastupitelstva na konci 
června jsme jednomyslně napříč poli-
tickými stranami poskytli slevy firmám, 
na které se vztahoval vládní program 
„COVID nájemné“.  Také jsme odpus-
tili nájemné či zábory všem předza-
hrádkám. Firmy, které se do programu 
nevešly, bude řešit naše zastupitelstvo 
na svém zasedání 31. srpna. Také jsme 
pomohli naší mateřské a základní ško-
le, které zaplatily zálohu za školy v pří-
loze. Možná se část peněz školám a po-
sléze i nám vrátí, jestliže společnost 
pořádající školy v přírodě, která vyhlá-
sila úpadek, byla dostatečně pojištěná. 
Nechtěli jsme, aby rodiče měli blokova-
nou zálohu poskytnutou na školy v pří-
rodě, a poskytli jsme školským zaříze-
ním peníze na okamžité vrácení záloh. 
Je nám jasné, že pro mnoho mladých 
rodin současná ekonomická situace 
není jednoduchá.

S ohledem na varování odborníků, 
že s příchodem podzimních sychravých 
chladných dnů se situace může opět 
zhoršit, jsme na tuto situaci docela dob-
ře připraveni. Pro zaměstnance našich 
organizací máme slušné zásoby dezin-
fekce i ochranných roušek. Základní 
i mateřskou školu jsme vydatně předzá-
sobili dezinfekcí, čisticími prostředky 
a rouškami s filtry s nanotextilií. Těmito 
ochrannými prostředky jsme připraveni 
zásobit i místní obchody a restaurace. 
Pro ně máme připravené i ochranné štíty 
od našich dobrovolných hasičů.

Možná, že uslyším kritiku, že připravu-
ji další opatření, že jsem příliš pesimistic-
ká a opatrná. Vystudovala jsem Vysokou 
školu chemicko-technologickou v Praze, 
mj. obor speciální chemické analýzy, pře-
devším biochemie a mikrobiologie a my-
slím si, že preventivních opatření není ni-
kdy dost. A my jsme skutečně připraveni. 
A to tak, že budeme obyvatele Kunratic 
obtěžovat co nejméně.

lal  

Rozloučení s žáky devátých tříd Basketbalový příměstský tábor 2020

PODVODNÍCI ÚTOČÍ
na seniory po telefonu 

A je to tady zase! Neznámý volající po-
žaduje přes telefon peníze s vymyšlenou 
verzí, že je nutně potřebuje někdo z rodi-
ny. Někdy je to vnuk, nebo třeba jeho ka-
marád. Za chvíli zavolá zase a představí se 
jako policista a zeptá se, jestli někdo nevo-
lal s žádostí o peníze. Když se mu to potvr-
dí, tak řekne, ať peníze klidně vydají a oni 
budou pachatele sledovat a dopadnou ho. 
Je neuvěřitelné, že občas na takovou fintu 
někdo naletí. Po konzultacích s městskou 
policií a Policií ČR mohu všechny ubezpe-

čit, že takto policie v žádném případě ne-
postupuje. K dopadení pachatele můžete 
přispět tím, že budete předstírat ochotu 
peníze vydat a s volajícím se domluvíte, 
aby se ozval znovu. Mezitím zavoláte na 
číslo 158 a budete o telefonátu informo-
vat Policii ČR. Policie bude druhý telefo-
nát monitorovat, a získá tak cenné infor-
mace vedoucí k odhalení pachatele. 

Ivan Hýža, 
místostarosta (ivhy)
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3  Slovo starostky 
Úspěšné vyřešení situace pozemků v Zeleném údolí, ale 
 i tahanice kolem rekonstrukce ulice K Zeleným domkům,  
o tom ve Slovu starostky. 

 3  Podvodníci útočí na seniory po telefonu 
Neznámí volající požadují po telefonu peníze s vymyšlenou 
verzí, že je nutně potřebuje někdo z rodiny.

Sport

9 5 let Krav Magy v Sokole Kunratice 
 Už pět let probíhá tréning Krav Maga v Sokole Kunratice.
9  Startí účast na Prague Games 2020 

Ani letošní Prague games se neobešlo bez účasti družstev 
klubu Start98 Praha-Kunratice

Doprava
5  Průzkum parkování v Zeleném údolí 

Dostavba dvou pavilonů IKEM způsobuje problémy s par-
kováním návštěvníkům nemocnice i obyvatelům bytového 
komplexu v Zeleném údolí. 

5  Nové vyhrazené stání na Floře 
V červenci vzniklo vyhrazené stání u domu zvláštního ur-
čení v Hornomlýnské ulici kvůli vystupování a nastupování 
hendikepovaných. 

Aktuálně
6  V mateřské i základní škole utichl stavební ruch 

Rekonstrukce sociálních zařízení v mateřské škole i montáž 
venkovních žaluzií v obou pavilonech základní školy úspěšně 
dokončeny.

7  Podezření na znečištění potoka se nepotvrdilo 
Nejednalo se o znečištění, ale o sezonní úkaz, zapříčiněný 
pylovými částicemi a zbytky rostlin.

7  Další odborná podpora pedagogům kunratické 
základy 
Díky zapojení do dvou projektů škola dále posiluje svoji 
pozici instituce vyhledávané odbornou i laickou veřejností.

Spolky

16  Náměstek pražského primátora Petr Hlubuček 
poděkoval našim hasičům 
Náměstek primátora přijel do Kunratic osobně poděkovat 
dobrovolným hasičům za jejich obětavé nasazení.

Rozhovor

10–11  10. ročník Kunratického vinobraní bude 
Od 18. do 21. září se bude konat dnes už legendární 
vinobraní. A kdo je jeho zakladatel a organizátor pan 
Radomír Klofáč? Víc v rozhovoru.

Kultura
12  Jaká byla Noc kostelů 2020 

Ohlédnutí za akcí Noc kostelů, při které je jednou za rok 
možno navštívit i jinak nepřístupné církevní prostory.

13  Přijelo k nám letní kino  
V červenci proběhly v Zámeckém parku dva promítací večery 
letního kina.

Povodím Kunratického potoka 
– Šeberák 3/3

14–15  Kunratické rybníky 4. část 
Další část seriálu povodím Kunratického potoka

Z obsahu

Kalendárium září, říjen a listopad 2020

3. 9. čtvrtek /15 hod./ Sbor dobrovolných hasičů 
Praha – Kunratice  
Den otevřených dveří a slavnostní předání nového 
zásahového vozidla. 
12. 9. sobota /14 – 19 hod./ Kostelní náměstí
Zažít Kunratice jinak – sousedský festival
Pořádá o.s. Kunratice žijou.
13. 9. neděle /10 – 16 hod./ zámecký park
Babí léto v pohybu 
Kulturní akce pro celou rodinu. Pořádá Divadlo v parku pod 
záštitou starostky.  
13. – 14. 9. neděle až pondělí /ne 14 -18 hod.,  
po 9 - 18 hod./kunratická radnice  
Výstava hub a jiřinek  
Tradiční podzimní akce pro milovníky hub a jiřinek.  
Pořádá MČ Praha – Kunratice. 
18. – 20. 9. pátek až neděle/za zámeckým parkem/
Kunratické vinobraní 2020  
Tradiční ochutnávka z odrůd bílých i červených vín.

6. 9. neděle /9:30 hod./ kostel sv. Jakuba 
Mše svatá s požehnáním do nového školního roku.
4. 10. neděle /15 hod./ Kostelní náměstí
Požehnání zvířatům a rodinám, ve kterých žijí  
– svátek sv. Františka 
1. 11. neděle /18 hod./ kostel sv. Jakuba 
Slavnost Všech svatých, mše svatá  

Kultura

Volný čas

29. 9. úterý /17 hod./ zámecký park
Indiánský běh 
Sportovní odpoledne pro malé sportovce. Pořádá TJ Sokol.
8. 11. neděle Kunratický les 
Velká kunratická 2020 
87. ročník tradičního běžeckého závodu Kunratickým lesem. 
12. 9. sobota /17 hod./ hřiště SK Kunratice
SK Kunratice – SK Union Vršovice
Domácí utkání muži „A“.
26. 9. sobota /16:30 hod./ hřiště SK Kunratice
SK Kunratice – TJ Praga
Domácí utkání muži „A“.
10. 10. sobota /16 hod./ hřiště SK Kunratice
SK Kunratice – SK Ďáblice
Domácí utkání muži „A“.

Sport
20. 9. neděle /9:30 až 11:30 hod./  
sraz u RC U Motýlků 
Pohádkový les  
Tradiční pohádková cesta Bažantnicí se zakončením 
v zámeckém parku. Pořádá RC U Motýlků. 
11. 11. středa /17 hod./ sraz u pošty
Svatomartinská jízda  
Pořádá RC U Motýlků. 

2. 11. pondělí /8 hod. v hrobce, 18 hod./  
kostel sv. Jakuba  
Památka Všech věrných zemřelých
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Doprava / Aktuálně

Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice

•  schvaluje
– výsledek rozpočtového hospodaření v hlavní činnosti v roce 2019: 
objem příjmů 96 202 181,96 Kč, objem výdajů 72 465 036,51 Kč,  
rozdíl příjmů a výdajů (přebytek) 23 737 145,45 Kč, 
– výsledek hospodaření v hospodářské činnosti: 
výnosy 16 391 473,63 Kč, náklady  5 190 539,82 Kč, hospodář-
ský výsledek před zdaněním 11 200 934,81 Kč, hospodářský 
výsledek po zdanění 8 957 642,16 Kč, 
– úpravu rozpočtu č. 4., přesun 240,0 tis. Kč z rezerv pro ZŠ–
financování pozice IT technika, 
– úpravu rozpočtu č. 5., přesun 212,5 tis. Kč uvnitř par. 5213 

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ 
Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
ze dne 22. 6. 2020

Mobilní svoz nebezpečného odpadu čtvrtek 15. 10. 2020

Lokalita Čas

nám. Prezidenta Masaryka (u restaurace U Zavadilů) 16:30–16:50
křižovatka ul. K Václavce x Jana Růžičky (u kontejneru na textil) 17:00–17:20
ul. K Šeberáku (točna autobusu) 17:30–17:50

Přistavení VOK Čas přistavení Lokalita

16. 9. 2020  16–20 hod. Zelené údolí
16. 9. 2020  16–20 hod. Volarská u hřiště
14. 10. 2020 16–20 hod. Ještědská (u pošty)
14. 10. 2020 16–20 hod. Sídliště Flora (u kotelny)
11. 11. 2020 16–20 hod. Sídliště Flora (u kotelny)
11. 11. 2020 16–20 hod. Zelené údolí
02. 12.2020  16–20 hod. Ještědská (u pošty)
02. 12.2020  16–20 hod. Sídliště Flora (u kotelny)

Harmonogram přistavení velkoobjemového kontejneru 
II. pololetí rok 2020

Datum Čas přistavení Lokalita

ne 4. 10. 2020      13–16 hod.         křižovatka ul. K Betáni x Do Dubin                            
ne 4. 10. 2020      13–16 hod.         K Zelené louce x V Zeleném údolí                           
ne 4. 10. 2020      13–16 hod.         ul. Ke Hrádku x Houbařská                         
                                                               
so 7. 11. 2020       9–12 hod.          Nad Šeberákem x K Jelenám                     
so 7. 11. 2020       9–12 hod.          Vožická x Lesní                 
so 7. 11. 2020       9–12 hod.          křižovatka Úhlavská x Sobolákova                    
                                                               
ne 15. 11. 2020    13–16 hod.         Ještědská (u pošty)                       
ne 15. 11. 2020    13–16 hod.         křižovatka ul. Lisztova x Kálmánova                        
ne 15. 11. 2020    13–16 hod.         křižovatka ul. Do Dubin x Pod Javory                     
                                                               
ne 29. 11. 2020    13–16 hod.         Na Lhotech x Nad Belvederem                          
ne 29. 11. 2020    13–16 hod.         Jana Růžičky pod ZUŠ            
ne 29. 11. 2020    13–16 hod.         křižovatka K Chodovu x Nad Akáty

Harmonogram bioodpadu II. pololetí roku 2020

Chodníkový program pokračuje 
V červenci byl dokončen chodníček podél domů na Vídeňské 

od Tří svatých (o něm jsme psali už dřív). S kvalitou prací a se 
zhotovitelem samotným jsme velmi spokojení. Teď budeme dou-
fat, že nám bude přát počasí, aby vyrostl trávník. Mezitím si sedl 
mlatový povrch na opravených cestičkách na starém hřbitově. 
Zatím na něj slyšíme jenom chválu, což nám dělá velkou radost. 
Další projekty chodníkového programu v rámci plošných rekon-
strukcí čekají na stavební povolení. Snad i přes výpadek příjmů 
kvůli koronaviru budeme mít dostatek peněz na další obnovy 
chodníků. 

ivhy

NOVÉ vyhrazené 
STÁNÍ NA FLOŘE 

V červenci bylo konečně zřízeno vyhrazené stání u domu 
zvláštního určení v Hornomlýnské ulici v lokalitě Flora. Stání 
slouží výhradně k vykládání a nakládání osob na vozíku smluv-
ními dopravci Pražské integrované dopravy (dodávky s naklá-
dací plošinou na zádi). Situace před jeho zřízením vypadala 
tak, že dodávka neměla kde bezpečně zastavit a vyložit vozíč-
káře. Často to končilo vykládáním uprostřed rušné křižovatky. 
To bylo velmi nebezpečné pro všechny zúčastněné. Proto jsme 
dostávali množství stížností a žádostí o řešení. Byla namalo-
vána žlutá čára a nainstalovány dopravní značky, které s do-

Průzkum parkování v Zeleném údolí 
Obyvatele bytového komplexu v Zeleném údolí velmi zasáh-

la dostavba IKEM, kde od začátku června probíhá rozšíření 
energocentra, na které bude navazovat strategická investice 
Vlády ČR – dostavba pavilonů G1 a G2. Ranní problémy s par-
kováním návštěvníků IKEM způsobuje absolutní nedostatek 
parkovacích míst. Touto neutěšenou situací jsme se zabývali 
na zasedání komise dopravy. Abychom správně rozhodli, jaká 
dopravní opatření navrhnout, potřebujeme data. Dohodli 
jsme se proto s Fakultou dopravní ČVUT na zpracování prů-
zkumu dopravy v klidu v Zeleném údolí. Součástí bude také 
analýza stávajícího stavu místních komunikací se zaměřením 
na stanovení stávající maximální kapacity parkovacích stání, 
výpočet teoretické potřeby míst pro parkování, průzkum prů-
běhu míry obsazenosti parkovacích míst ve 22 podzemních 
garážích. K tomuto průzkumu bude také patřit sledování 
příjezdů a doby parkování všech aut během celého typického 
pracovního dne v měsíci od zhruba 5 hodin ráno až do 22 ho-
din večer. Kvůli věrohodnosti dat vám nemůžeme samozřejmě 

datkovou tabulkou přikazují, že se zde během dne nesmí stát. 
To v noci neplatí. Takže ten, kdo přijede večer a odjede brzy 
ráno, zaparkovat může. Návrh vyplynul ze společného jednání 
zástupců vozíčkářů, pražského magistrátu, TSK, policie a sil-
ničního správního úřadu. Jedná se o kompromisní řešení, které 
případně podle zkušeností doladíme. Samotné opatření pro-
vedla Technická správa komunikací. Projektovou dokumentaci 
a povolovací procesy zajišťovala kunratická radnice. I tak trvalo 
TSK rok, než svoji část zrealizovala. 

Další, námi připravovaná akce v rámci BESIP, je v ulici 
K Václavce a Jana Růžičky, kde zabezpečíme přechody. Tím se 
zároveň pokusíme legalizovat stávající situaci, a zachovat tak 
maximální počet míst k parkování. Priority jsou pro nás jasné. 
Na prvním místě je bezpečnost, pak teprve komfort a množství 
parkovacích stání. Obráceně to nejde. 

  ivhy

Záhon lilií u rybníčku Ohrada

krizová opatření na výdaje Mateřské školy Kunratice a Základ-
ní školy Kunratice spojené s nerealizovanou školkou a školou 
v přírodě z důvodu koronaviru. 
– úpravu rozpočtu č. 6., přesun 71,8 tis. Kč z rezerv a 60,0 
tis. Kč mezi položkami uvnitř par. 3111 mateřské školy–spo-
luúčast MČ k programu OP PPR Rozvoj polytechnické výuky 
a EVVO na MŠ Kunratice, 
– úpravu rozpočtu č. 8., posílení par. 3412 o 600,0 tis. Kč – vý- 
měna oplocení na hřišti SK Slovan Kunratice, 
– změnu rozpočtu č. 10, zvýšení 148,8 tis. Kč neinvestiční 
dotaci HMP pro Základní školu Kunratice v rámci Programu 
prevence sociálního vyloučení a otvírání hřišť pro rok 2020 na 
projekt „Otevření školního hřiště pro veřejnost v době mimo 
školní výuku včetně víkendů a pokrytí zvýšených finančních 
nároků na jeho údržbu“, 
– změnu rozpočtu č.  11, zvýšení o dotaci 675,0 tis. Kč v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR, městské části Pra-
ha - Kunratice Mateřské školy Kunratice.

POMÁHÁME KLOKÁNKŮM
Začátkem prázdnin se na nás obrátilo vedení Klokánku, pro-

jektu Fondu ohrožených dětí, se žádostí o bezúplatné umístění 
kontejnerů na textilie a další ošacení v naší městské části. Vzhle-
dem k tomu, že naše městská část s Klokánkem dlouhodobě 
spolupracuje, protože jeho nejbližší provozovna Láskova je 
skutečně na dosah hned přes ulici U Kunratického lesa, ihned 
jsme jim vyšli vstříc a vyčlenili tři místa pro umístění kontejne-

sdělit datum průzkumu. Výsledky budou zaneseny do grafů 
a prezentovány Zastupitelstvu městské části Praha - Kunratice. 
Průzkum následně zveřejníme na webových stránkách radnice. 

ivhy

rů. Prvním z nich je kontejnerové stání tříděného odpadu nad 
restaurací Na Tý louce zelený naproti dolnímu vjezdu do IKEM. 
Druhé je přímo v areálu Mateřské školy Kunratice v Předškolní 
a třetí je v Dolnomlýnské ulici vedle ostatních kontejnerů na 
tříděný odpad. Věřím, že obyvatelé Kunratic pomohou Klokán-
kům a budou pečlivě shromažďovat oděvy pro jejich obyvatele, 
kteří jsou ve věku miminek až do věku dospělosti, tedy 18 let. 

Karel Fíla, 
místostarosta (kafi)
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Podezření na
ZNEČIŠTĚNÍ POTOKA
SE NEPOTVRDILO 

RYBNÍČEK OHRADA S ÚSMĚVEM I S ROZPAKY
Myslím, že když naši čtenáři dostali do 

ruky poslední číslo Kunratického zpravoda-
je, leckdo z nich se  pobavil, když četl můj 
článek o rybníčku Ohrada, zejména posled-
ní větu: Protože napuštění rybníčku je závislé 
na dešťových vodách, budeme si muset na jeho 
napuštění počkat do vodou štědřejších zimních 
měsíců. Zpravodaj přivezli z tiskárny v pátek 
12. června. Následující den v sobotu přišly 
do Kunratic dvě silné bouřky, při kterých 

napršelo 46 milimetrů srážek. Množství vody 
z přilehlých ulic a školského areálu nejen-
že dokázalo napustit rybníček po okraj, ale 
voda se dokonce valila i bezpečnostním pře-
padem. Tím rybníček naplnil svoji funkci, tj. 
zadržování přívalových vod, a pro nás opět 
vzniklo příjemné místo pro posezení. Bohu-
žel však společnost Lesy hl. m. Prahy, která 
revitalizaci prováděla, nestihla uzavřít výpusť 
rybníčku (přívalový déšť přišel ještě před do-

končením stavby), a tak nám zase polovina 
vody utekla do Kunratického potoka. Záro-
veň nám srážkově nadprůměrné jarní měsí-
ce přinesly starost v podobě rychle rostoucí 
trávy. Vzhledem k tomu, že jsme převzali od 
pražského magistrátu do údržby i část zeleně 
v Zeleném údolí, byly zejména tři první seče 
pro firmu pana Petra Richtera, která údržbu 
zeleně zajišťuje, skutečně náročné.

lal

V mateřské i základní škole 
utichl stavební ruch 

Uzavření školských zařízení z důvodu 
vyhlášení nouzového stavu jsme stejně 
jako jiné městské části využili k urychlení 
stavebních prací, v našem případě výmě-
ně rozvodů vody a kanalizace včetně kom-
pletní rekonstrukce sociálního zařízení 
v prvním a druhém poschodí staré budovy 
mateřské školy. Zároveň byly v její zahradě 
instalovány nové prvky, na které paní ředi-
telka Alice Hozmanová, díky jejímu velice 

kvalitnímu projektu, získala peníze z fondů  
Evropské unie Na zahradě tak vznikly dvě 
zahradní učebny (altánky) pro výuku dětí 
v rámci pobytu na školní zahradě, hmyzí 
domeček, tichá pošta, vodní hrátky, bam-
busové týpí, záhonky a ptačí budky. Projekt 
je zaměřený na posílení enviromentálního 
a polytechnického vzdělávání předškol-
ních dětí. Další součástí projektu je rovněž 
dovybavení jednotlivých tříd didaktickými 

Letos na jaře komise životního pro-
středí opětovně řešila stížnost člena ko-
mise Vladimíra Špidly, že se na několika 
místech Kunratického potoka objevuje 
čas od času jakási pěna. Získali jsme 
fotodokumentaci tohoto jevu a vyzvali 
odbor životního prostředí ÚMČ v Pra-
ze 4, aby byly provedeny odběry vzorků 
vody pro laboratorní ověření případné-
ho znečištění potoka. Odbor se odmí-
tl tímto případem zabývat s tím, že se 
pravděpodobně nejedná o znečištění, 
ale o sezonní úkaz zapříčiněný pylovými 
částicemi a zbytky rostlin, který by se ne-
měl objevovat mimo sezonu. Protože se 
však pěna objevovala i nadále, rozhod-
li jsme se ve spolupráci s Občanským 
spolkem pro Kunratice zajistit odběr 
vzorků z nejvíce problematické lokality 
meandru, tj. asi 150 metrů proti prou-
du nad restaurací U Krále Václava IV. 
Laboratorními analýzami bylo zjištěno, 
že mikrobiologické ukazatele povrcho-
vých vod odpovídají třídě I - neznečiš-
těná voda, což je příznivá zpráva. Pěna 
na povrchu vody je pravděpodobně způ-
sobena huminovými látkami, které vzni-
kají při rozkladu rostlinné hmoty, což je 
přírodní proces. Následné místní šetře-
ní neodhalilo žádný bodový ani plošný 
zdroj znečištění. Situaci budeme nadále 
sledovat a v případě recidivy a zvýšené 
frekvence výskytu zajistíme odběry na 
více místech. 

kafi

pomůckami se zaměřením na polytech-
nickou a enviromentální výchovu, jako 
jsou například dřevěné prostorové sta-
vebnice, dětské ponky, mikroskopy, lupy, 
obrazový materiál, zahradní náčiní apod. 
Celá dotace činila 1 317 344,06 korun, 
z toho byla spoluúčast kunratické radnice  
131 734,41 korun. 

S ohledem na vyčerpání některých ro-
din z důvodu uzavření školských zařízení 
na jaře kvůli koronavirové epidemii, zahá-
jila naše mateřská školka díky urychlené 
rekonstrukci provoz již v polovině srpna. 

Na konci července také došlo k dokon-
čení instalace venkovních žaluzií v obou 
pavilonech základní školy. Uvidíme, jak 
nás finančně zasáhnou důsledky koro-
navirové krize v roce příštím, ale byla 
bych velice ráda, kdyby další investicí 
do staré budovy mateřské školy byla in-
stalace venkovních žaluzií do prvního 
i druhého poschodí, protože vůbec není 
jisté, že nastala další klimatická změna 
a další jara budou chladnější a deštivější 
jako to letošní. Instalace venkovních ža-
luzií se velmi osvědčila. Máme změřeno, 
že snižují teplotu v prostorách školy až  
o 7 stupňů Celsia. 

lal 

Další herní prvky na hřištích Fitpark v lokalitě Kravín se dočkal posílení 
o tři nové herní prvky. Jedná se o kruhovou 
trampolínu o průměru 2,2 metru, která je 
zapuštěná do země v úrovni terénu. Je vyro-
bena z malých lamel, které jsou bezúdržbové 
a velmi odolné proti nepřízni počasí. Tram-
polína je už v provozu a stala se ihned velmi 
populární. Do konce srpna bude nainstalo-
vaná dvacetimetrová áčková lanovka (klad-
ka) pro menší děti a také kolotoč na sezení 
s vnitřními sedáky o průměru 1,8 metru. Tak 
byli vyslyšeni rodiče, kteří mají děti – souro-
zence s větším věkovým odstupem. Přáním 
bylo, aby tato lokalita poskytovala vyžití růz-
ným věkovým kategoriím. Hřiště Na Lhotech 
bylo doplněno vahadlovou jednohoupačkou 
na pružině. Spolu s novou velkou proléza-
čkou a zrekonstruovaným pískovištěm zde 
máme opět plnohodnotné dětské hřiště. 

kafi

DALŠÍ ODBORNÁ PODPORA
pedagogům kunratické základky  

   Základní škola Kunratice dlouho-
době a systematicky podporuje profes-
ní rozvoj svých pedagogů tak, aby měla 
jejich zvyšující se odbornost co největší 
dopad na každého žáka. Od roku 2010 je 
škola zapojena do projektu „Pomáháme 
školám k úspěchu“ financovaného ro-
dinnou nadací manželů Kellnerových,  
který je zaměřen na rozvoj čtenářské 
gramotnosti. Vizí projektu je, aby se 
každý žák školy učil naplno a s radostí 
a své učení řídil. Tento projekt vstupu-
je do nové etapy. ZŠ Kunratice bude 
od září 2020 zastávat úlohu projektové 
školy, která bude poskytovat podporu 
13 připojeným školám z Prahy a blízké-
ho okolí. Vznikne tak úzce propojená 
síť škol. Čtyři zkušené učitelky školy 
budou nově působit v roli pedagogic-
kých konzultantek a budou poskytovat, 

společně s jednou externí konzultant-
kou, kolegiální podporu pedagogům 
jak v naší škole, tak ve školách připo-
jených. 

   Základní škola Kunratice také zís-
kala podporu pro svůj vlastní projekt 
předložený do výzvy “Rozvoj vzdělávání 
v Praze” z Operačního programu Praha 
– pól růstu ČR. Projekt s názvem Roz-
voj demokratické kultury na ZŠ Kunra-
tice je zacílen na posilování kompetencí 
pro demokratickou kulturu mezi vede-
ním, pedagogy a žáky školy. Za pomo-
ci externích odborníků, tzv. průvodců 
demokratickou kulturou, škola sestaví 

základní hodnoty a vize demokratické 
školy. Také bude podpořeno fungování 
školního parlamentu jakožto významné 
žákovské demokratické instituce. V ne-
poslední řadě bude rozvíjeno zavádění 
průřezového tématu mediální výchova 
do výuky souvisejících předmětů na 
druhém stupni. 

Díky zapojení do obou projektů tak 
škola dále posiluje svoji pozici instituce 
vyhledávané odbornou i laickou veřej-
ností.  

Kateřina Matoušová a Tomáš Titěra, 
pedagogičtí pracovníci ZŠ Kunratice 

Projekt Rozvoj demokratické kultury na  
ZŠ Kunratice je spolufinancován  
Evropskou unií.  
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Aktivity, kroužky, sport a nájmy 
STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Vážení rodiče, milé děti, 
žáci a přátelé ZŠ Kunratice, 
prázdniny se chýlí ke konci, 
máme za sebou krásné týdny 
příměstských táborů, které 
jsme si užívali v areálu naší 
školy. Děti poznaly Kunratice 
a nejbližší okolí z jiné per-
spektivy, navštívily hasičskou 
zbrojnici i koupaliště. Všichni, 
ať už sportovci, kulináři, 
divadelníci, lovci pokladů, 
vědátoři nebo cestovatelé, si 
odnesli mnoho zážitků, trofejí 
a nových přátelství. Těšíme se 
už na příští prázdniny, kdy se 
zase sejdeme na našich hřiš-
tích, ve sportovní hale nebo 
školní kuchyňce.  

A co přinese v novém škol-
ním roce 2020/2021 Středisko 
volného času při ZŠ Kunrati-
ce? Jak s rostoucím zájmem 

o naši školu přibývá počet 
dětí, rozšiřujeme i nabídku 
mimoškolních aktivit a krouž-
ků. Kromě tradičních spor-
tovních, tanečních, tvořivých 
i vzdělávacích, také kroužky 
pro seniory a nově i individu-
ální hodiny hry na hudební 
nástroj. Nové členy přijímají 
atletické, basketbalové i flor-
balové týmy, které organizuje 
pro školu DDM-DŮM UM, ale 
i taneční kluby a školy, jazyko-
vé agentury a ostatní externí 
spolupracovníci. Bližší infor-
mace, registrace a přihlášky 
do kroužků najdete na webo-
vých stránkách školy: https://
www.zskunratice.cz/aktivity/
krouzky-svc-dum-um. Těšíme 
se na zájemce z Kunratic, 
ale i ze širokého okolí. Pro 
rodiče s dětmi připravujeme 

SPORT JE PRO VŠECHNY
Naše největší akce roku 

Kunratický den dětí se bohu-
žel nemohla konat. A tak se 
narodila akce nová. Vymysleli 
jsme mini Kunratický den 
dětí, což bylo vlastně spor-
tovní odpoledne pro děti 
ze všech sokolských oddílů. 
Akce se odehrála na zahradě 
za sokolovnou. Soutěžilo 
se v hodu, běhu, trojskoku 
a také na dráze s komplikace-
mi. Ke zdárnému absolvování 
této dráhy bylo nutné využít 
přesnost, rychlost, mršt-
nost i obratnost. Sportovní 
disciplíny pro děti s vystupňo-
vanou obtížností podle věku 
od 2 do 14 let si všichni užili. 
Na závěr čekala na závodníky 
odměna. Pochutnali si na ope-
čených buřtech a na výbor-
ných čerstvých lívancích. Akce 
se nesla v duchu skvělé nálady 
a pohody. Rodiče s dětmi si 
rozbalili na trávníku deky 
a mohli tak společně prožít 

sportovní odpoledne. Sešlo se 
nás tam kolem 150 účastníků. 
Bylo to příjemné zakončení 
cvičební sezony 2019/20.

V září, hned první týden, 
otevíráme sokolovnu pro 
děti i pro dospělé. Budou se 
otevírat tradiční dětské oddíly, 
cvičení rodičů a dětí, školička 
pro děti 3-4leté, školáčci pro 
děti 5-7leté, školáci pro děti 
8-14leté a gymnastika. Také 
dospělí si přijdou na své při 
cvičení žen s Renatou, volej-
balu, cvičení 60+ pro ženy 
i pro muže a dalších sportech.

29. září pořádáme tradiční 
Indiánský běh parkem. Akce 
se koná v zámeckém parku 
a všechny děti srdečně zveme.

Podrobné informace 
a kontakty najdete na našich 
webových stránkách a na in-
formační tabuli na sokolovně. 
Sportu zdar!

TJ Sokol Kunratice

SK Slovan Kunratice
zahájil letní přípravu

Muži týmu A a B se sešli první 
týden v červenci pod vedením 
trenéra pana Mičince. Dorost 
a mládežnické týmy se sejdou 
v srpnu na letním soustředě-
ní, které probíhá na našem 
domácím hřišti. Muži A týmu 
zahájili první mistrovské utkání 
se Sokolem Troja doma v sobotu 

8. srpna. Vedení klubu přeje 
všem našim týmům, aby se start 
do nové soutěže podařil s bodo-
vými zisky a aby měly naše týmy 
radost z vyhraných zápasů. Rádi 
bychom touto cestou poděkova-
li kunratické radnici za finanční 
příspěvek na opravu plotu. 

SK Slovan Kunratice

Startí účast na 
PRAGUE GAMES 2020

Ani letošní Prague games se 
neobešlo bez účasti startích 
družstev. O medaile bojovala 
4 dívčí a jedno chlapecké druž-
stvo v kategorii B14. V ostat-
ních skupinách se naši hráči 
zúčastnili PG2020 v rámci mix 
týmů Floorball Group pod 
hlavičkou spřáteleného oddílu 
Chodova.

Chlapci B14 postoupili ze 
základní skupiny na krásném 
třetím místě. To je katapul-
tovalo až do osmifinále, kde 
narazili na tým Bohemians, 
pozdějšího finalistu této kate-
gorie, který byl nad jejich síly.

Dívčí složka Start98 měla 
své zastoupení ve všech kate-
goriích vypsaných pořadateli. 
V nejmladší kategorii G12 se 
startí Tygřice prokousaly v pa-
vouku turnaje až na krásné 
třetí místo, a staly se tak nej-
úspěšnějším startím týmem 
a velkou nadějí do budoucna.
Tým v kategorii G14 začal zos-

tra a ze skupiny postoupil z 2. 
místa. Tygřice se prokousaly 
až do  čtvrtfinále, kde narazily 
na tým Chodova. Zde jejich 
pouť turnajem skončila.

G16 ze skupiny postoupily 
z 3. místa ve skupině a v osmi-
finále si poradily s týmem ze 
Světlé nad Sázavou. Čtvrtfiná-
le nabídlo souboj s Bohemi-
ans, který byl dlouho vyrovna-
ný, ale v závěru zápasu přišla 
dvě zaváhání, která pouť 
turnajem ukončila.

Nejstarší kategorií G18 měla 
velmi těžký los v podobě jedné 
z nejtěžších skupin, kterou ce-
lou odehrály na domácí půdě 
haly v Kunraticích. Přesto Ty-
gřice postupovaly ze skupiny 
na druhém místě. A nakonec 
vyhrály finále Play off B, když 
rozdrtily Florbalovou akademii 
Mladou Boleslav 5:2.

Václav Pašek, 
Start98 Praha-Kunratice

5 LET KRAV MAGY 
v Sokole Kunratice  

Už pět let probíhá trénink 
Krav Maga v Sokole Kunrati-
ce. Mladší studenti se postup-
ně učili základy moderního 
sebeobranného systému Krav 
Maga a ti starší a zkušenější 
se zdokonalovali v již zná-
mých technikách a učili se 
další nové. Něco jiného se 
učí mladší děti, něco jiného 
junioři a dospělí. Záleží na 
tom, v jaké sociální skupině se 
nacházejí a jaké jsou prav-
děpodobné problémy, které 
řeší. Krav Maga je praktická 
soustava sebeobranných tech-
nik, které pocházejí z Izraele. 
Techniky a celý systém cvičení 
vytvořil Čechoslovák Imi 
Lichtenfeld.  

Všechny techniky se 
nacvičují bezpečně, větši-
nou ve dvojicích. Jeden drží 
lapy či úderové bagy a druhý 
nacvičuje danou techniku. 
Děti se musí cítit na tréninku 
bezpečně, musí je to bavit 
a měly by odcházet z tréninku 
spokojené.   

Dnes mají všichni studenti 
ochranné pomůcky, jako sus-
penzory a boxerské rukavice. 
Tyto pomůcky, které rodiče 
dětem pořídili, velice zkvalit-
nily výuku a také zajistily větší 
bezpečnost.

Klub bude v Sokole Kunrati-
ce trénovat v pravidelném čase 
dvakrát v týdnu po celý školní 
rok. Některé děti chodí dva-
krát, některé jednou v týdnu.   

Kromě běžných tréninků se 
studenti dvakrát ročně účastní 
testování, kdy můžou za 
určitých podmínek postoupit 
na vyšší výkonnostní stupeň. 
Letos na jaře v důsledku 
omezení, toto nebylo možné, 
přesto se studenti svých diplo-
mů a nášivek dočkali. Testová-
ní probíhalo průběžně v rámci 
běžných tréninků.   

Období, kdy se nemohlo tré-
novat, bylo velmi těžké a všich-
ni byli moc rádi, že rozvolnění 
opatření přišlo ještě před prázd-
ninami. Díky nabídce pana 
místostarosty Hýži využili dva-

Doba, která přinesla uzavření 
škol, ale nezastavila naše učení 

Rád bych, jako ředitel školy, 
touto cestou poděkoval všem 
rodičům. Moc jsme si vzájem-
ně pomáhali. Děkujeme, že jste 
převzali roli průvodců učení 
svých dětí, našich žáků, doma.  

  Pedagogové ZŠ Kunratice 
si vcelku s výukou „online“ 
poradili. Museli jsme se mno-
ho učit. Bezvadně se vzájemně 
podporovali, inspirovali… Jistě 
si všichni uvědomujeme, že 
je něco jiného být „online“ 
se svými kolegy v práci a vést 
„online“ výuku tak, aby měla 
dopad na učení dětí.  

Naše školní vize: „Žáci se 
učí naplno a s radostí a své 
učení řídí.“, se v ZŠ Kunrati-
ce naplňuje. Připojuji jeden 
z e-mailů od Vás rodičů (děti 
2. a 4. ročník), který je toho 
dokladem: 

„Vážený pane Berane, 
dotazník jsem s dětmi nevyplnila, 
ale myslím, že to udělaly samy, as-
poň mi to tvrdily - výuka na dálku 
evidentně měla nějaký efekt :-) 

Stejně jsem vám ale chtěla 
napsat stručně svoje shrnutí 
nebo spíš asi hlavně poděkovat 
vám a paním učitelkám i pánům 
učitelům, jak jste výuku na dálku 
zvládli a zorganizovali. Situace 
byla nová a nečekaná pro všechny, 
ale učitelé byli skvělí, poprali se 
se všemi nástrahami technologií 
a zůstali s dětmi po celou dobu 
v kontaktu, což je podle mě muselo 
stát mnohem víc času, než kolik 
pokrývá standardní pracovní úva-
zek. Popravdě vůbec nechápu, kde 
na to vše brali energii. Navíc ještě 
podporovali mě, když jsem zrovna 
měla pocit, že to doma vůbec 
nezvládám. Myslím, že člověk si 
pořádně neuvědomí, co má, dokud 
nezjistí, jak to chodí jinde. Ve srov-
nání se školami mých známých, 
kde třeba naprosto chyběla jakákoli 
zpětná vazba k plněným úkolům, 
se k tomu Kunratice postavily 
skvěle a učitelky i učitelé se zapojili 
s nejvyšším nasazením. 

Moc vám všem děkuju, přeji 
vám všem hezké a klidné prázdniny 
a příští rok snad už jako obvykle…“ 

každoročně otevřené akce. 
Velmi oblíbené jsou „Nedělní 
dílny“, kdy se scházíme, aby-
chom společně tvořili. Před 
Vánoci si umotáme adventní 
věnec, u příležitosti svátku 
svatého Valentýna společně 
vyrobíme marcipánový dort 

a na jaře upleteme veliko-
noční pomlázku. Můžete se 
s námi setkat také na pravi-
delných komunitních akcích 
v Kunraticích. Přesné termíny 
včas zveřejníme v kalendáriu 
KZ, na školních vývěskách 
a na stránkách školy. Těšíme 
se na Vás!     

  Šťastný vstup do nového 
školního roku a mnoho krás-
ných zážitků se Střediskem 
volného času při ZŠ Kunratice 
přeje Renata Linhová.

Poděkování patří mnoha 
dalším lidem jak ve škole, tak 
mimo ni. Provoz školy se po 
celou dobu omezeného provo-
zu nezastavil. Prováděl se velký 
úklid a údržba školy, jejích uče-
ben, lakovaly se ploty… a hned 
jak jsme mohli, tak jsme školu 
znovu otevřeli dětem. 

Poděkování směřuje i k paní 
starostce a celé naší radnici za 
sehnání roušek s nanotextilií, 
dezinfekce, dávkovačů dez-
infekce, čistících prostředků, 

termokamery a teploměrů, ale  
i 11 notebooků pro pedagogy 
školy a dvaatřicet notebooků 
pro žáky naší školy. Mnoho 
z toho, co jsme se za období 
výuky na dálku ve škole nauči-
li, zavedeme i do běžné výuky. 

Věřím, že v září znovu 
školu otevřeme dětem, jejich 
učení, školnímu provozu. Zda 
škola nebude znovu uzavřena, 
souvisí s naší odpovědností, 
ohleduplností a s naším zdra-
vím. Ale odpovědnost za učení 
každého z nás, tedy i každého 
z našich žáků, je vetknuta do 
výše uvedené vize školy. 

Vít Beran, ředitel školy

krát v týdnu louku u venkovní 
posilovny v ulici Nad Rybníčky. 
Bylo potřeba nahradit mnoho 
hodin, které kvůli opatřením 
nemohli odcvičit.   

Ve skupinách byl velký 
počet dětí, bylo potřeba cvičit 
bezpečně v rozestupech, tak 
se hledal venkovní prostor. 
Vše dopadlo dobře, děti si 
užily prodloužené tréninky 
pod širým nebem. Byla to pro 
všechny úplně nová zkušenost 
a jsou spousty pozitivních 
reakcí od rodičů. Děti si na 
této louce užily i sobotní 
semináře. Cílem je, aby měly 
dostatek pohybu, učily se 
bránit různým způsobům 

napadení, a především jak 
napadení předcházet. Když už 
k napadení dojde, učí se, jak 
vyhrocenou situaci uklidnit, 
jak se v případě napadení 
zachovat, co říkat. Proto se 
z tréninků občas ozývá křik. 
Některé děti ale potřebují 
čas, než dokážou svůj hlas 
používat, než se uvolní. Větši-
nou je to ale baví, konečně si 
legálně zakřičí. Takový trénink 
je velmi účinný, dojde totiž 
k automatizaci chování, a dítě 
tak v podobné situaci dokáže 
účinně reagovat.  

Marcel Simonides, 
instruktor Krav Maga
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10. ročník KUNRATICKÉHO 
VINOBRANÍ BUDE
V termínu 18. až 21. září se bude v Kunraticích konat dnes už 
legendární vinobraní. Vyzpovídali jsme tedy zakladatele této 
druhé největší akce v Kunraticích pana Radomíra Klofáče. 
Jak jste přišel na nápad pořádat vino-
braní v Kunraticích?   

Byl jsem na Moravě na pravém vino-
braní na viniční trati Šidleny. Hrála tam 
dívčí cimbálovka a všichni se dobře ba-
vili. V 9 večer skončila kapela, ale to pro 
zúčastněné vůbec neznamenalo konec. 
Velká spousta lidí vyskočila na pódium 

a začala teprve pravá zábava. Všichni se 
drželi kolem ramen a znali všechny texty 
všeho, co se tam zpívalo. Byli tam ruku 
v ruce mladí a staří. Většina lidí umě-
la hrát na nástroje, které tam kolovaly. 
Všichni navíc byli po celodenní dřině na 
vinicích a byli dobými znalci vína. Byla 
tam tak neuvěřitelně pozitivní energie, 

že jsem si hned na místě řekl, že toto 
musím přivézt do Prahy.   

Zdá se, že se povedlo, letos bude už 10. 
ročník. Jaké byly začátky?  

Vinaři obecně nemusí akce v září, kdy 
mají nejvíc práce. Touto dobou je mimo 
sklizenou úrodu ale nejstabilnější počasí,  
a to rozhodlo o termínu, který je tradič-
ně třetí týden v září. Měli jsme jen malé 
zkušenosti s pořádáním velkých akcí. 
Kunratické vinobraní se mnou spoluza-
kládal syn Adam, který ho i chvíli řídil. 
Dnes máme zkušený profesionální tým. 
Akci zaštítila naše rodinná firma MORIS 
design, která nám poskytuje finanční zá-
zemí, sklady a vyrábí nám různé potřeby 
pro realizaci. V začátcích jsme schytali 
kritiku za vstupné, ale brzy jsme kvali-
tou poskytovaných služeb přesvědčili 
všechny o tom, že tato věc má smysl a je 
u soukromé komerční akce nutností. Vše 
si platíme sami. Největším oříškem bylo 
vychytat, kolik vinařů a kolik občerstvení 
bude akorát. Následně jsme pár let ladili 
program a sháněli správné moderáto-
ry. První ročníky se konaly ve Tvrzi, kde 
jsme naráželi na organizační problémy 
s nájemci Tvrze, ale nakonec nám paní 
starostka nabídla ideální plochu před 
školou, kde se koná akce doteď. Vino-
braní se nyní dokonce koná pod záštitou 
paní starostky.   

I když jste říkal, že počasí je v září nej-
stabilnější, nedělají vám jeho rozmary 
občas čáru přes rozpočet?  

Počasí nám zatím vcelku přeje, ale 
byly tři ročníky, kdy jeden i dva ze tří 
dnů propršely. To je pak s rozpočtem 
problém. Od samého začátku ale počí-
táme s touto variantou a máme pro lidi 
zastřešení, abychom mohli pokračovat. 
Narážíme ale na návštěvnost, kdy se li-
dem ven prostě nechce. Na druhou stra-
nu ostatní ročníky byly fantastické a po-

časí nám přálo. Na této činnosti naštěstí 
nejsme finančně závislí a zisk pro nás 
není v tomto případě motivací.  

Můžete nám přiblížit vaši firmu, která 
vinobraní zaštiťuje? 

Moris design je největší česká rodinná 
firma, která umí vymyslet design pro ob-
chodní řetězce. Interiéry umíme násled-
ně vyrobit ve vlastní výrobě, nainstalovat 
a celé roky servisovat. Máme továrnu 
v Malešicích, ve které zaměstnáváme 
bezmála 200 lidí. Máme vlastní vývojové 
centrum, kompletní výrobu a servis v ně-
kolika zemích. Natočili jsme zajímavé 
video o firmě, které je ke zhlédnutí na 
YouTube: MORIS design Příběh rodinné 
firmy. 

Zmínil jste rodinnou firmu, to je dnes 
žhavé téma. 

Ano, firmu jsem založil v roce 1997 
a v den svých 50. narozenin jsem svým 
dvěma synům Adamovi a Filipovi přene-
chal ve firmě podíl. Nechal jsem kluky 
začínat opravdu úplně odspodu a přes-
to, že začínali ve firmě s koštětem jako 
mladíci, vybudovali si respekt sami svou 
vlastní pílí. Já na ně byl naopak ještě 
přísnější a všichni vědí, že si svou pozi-
ci tvrdě odpracovali. Myslím, že toto je 
jediný funkční proces mezigeneračního 
předání. Dnes jsou oba v top manage-

mentu a v podstatě firmu dnes řídí. Já 
jim vyklízím prostor a starám se o nový 
byznys a vývoj. 

No a jde vám to v této sestavě? 
Ano, řekl bych, že ještě lépe. Dokon-

ce jsme se naučili díky exponované práci 
i více se respektovat v soukromí. Vyhrá-
li jsme také přes 50 ocenění po světě. 
V minulém roce jsme se umístili na tře-
tím místě jako Rodinná firma roku. Já 
sám jsem dvakrát vyhrál Marketéra roku. 
Naše výrobky používají denně miliony 
lidí. Zrealizovali jsme již přes tisíc prode-
jen. Jsme moc hrdí na to, kam se rodina 
z Kunratic může vypracovat. V Kunra-
ticích podniká i moje žena – provozuje 
studio Kopretina. Máme všichni Kunra-
tice moc rádi a těší nás, že můžeme vino-
braním trochu přispět do jejich přátel-
ské a milé atmosféry.  

Pojďme zpátky k vinobraní. Jací k vám 
chodí návštěvníci?  

Podle průzkumu lidé jezdí z celé Prahy 
a širšího okolí. To nás hodně motivuje, 
protože původně jsme akci zamýšleli jen 
pro obyvatele Kunratic a blízkého oko-
lí. Dnes ale během akce potkáváme lidi 
s naší páskou na zápěstí po celé Praze. 
Chodí k nám lidi všech věkových katego-
rií, které spojuje láska k dobrému vínu. 
Pro návštěvníky nabízíme vlastní sklenku 

na degustaci s logem a představte si, že 
hodně návštěvníků si ji bere už z domu 
a chlubí se, z jakého ji mají ročníku. Jsme 
za ně velmi rádi a klobouk dolů, že jich 
za námi chodí každý rok stále více.     

Máte také nějaké kritiky?  
Ano, ale je jich velmi málo. Většinou 

se jedná o výši vstupného nebo umístění 
plakátů poutajících na akci. Většina vy-
braných peněz se investuje do vybavení 
a zdokonalování služeb, což je na vino-
braní, věřím, znát. Umísťování plakátů 
a reklam stále zlepšujeme, a pokud se 
v minulosti někde objevil plakát na ne-
vhodném místě, tak jsme ho ihned od-
stranili. Snažíme se být ohleduplní.  

Jaký bude letošní ročník?  
Ten se ponese v duchu oslav 10. výro-

čí, ale nebude se jednat o žádnou mons-
trózní akci. Překvapením bude rekordní 
počet vinařů a příjemný program. Víme, 
že je těsně po koronavirové krizi, a pro-
to k tomu přistupujeme s pokorou. Jsme 
rádi, že vláda uvolnila opatření a akce se 
může vlastně vůbec konat. Budeme nej-
šťastnější, když lidi přijdou, bude dobré 
počasí a dobré víno. Rádi bychom tak 
předali vzkaz, že naší motivací je čistá 
radost.

ir
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Jaká byla NOC KOSTELŮ 2020 
12. června se opět konala 

akce Noc kostelů, při níž je 
jednou za rok možno navštívit 
i jinak nepřístupné církevní 
prostory. Jejím cílem je připo-
menout význam křesťanství 
i života církve a přiblížit tak 
nejen kulturní význam histo-
rických památek veřejnosti.  

V kostele sv. Jakuba Starší-
ho jsme začali v 18 hodin mší 
svatou. Po krásném koncertu 

hudební skupiny Rytmig 
následovaly komentované 
prohlídky kostela, zvonice 
i gotické sakristie z 13. století, 
která byla zrestaurovaná 
minulý rok, a hrobky rodu 
Korbů z Weidenheimu.  

Ve 21 hodin se rozezněla 
varhanní hudba s doprovo-
dem příčné flétny v podání 
Karla Holny a Jany Kačenové. 
Poté byli návštěvníci pozváni 

k modlitbě při svíčkách do-
provázené zpěvem s kytarou, 
flétnou a klávesami, během 
které bylo možné využít čas 
i pro osobní ztišení. Ve 23 ho-
din byla Noc kostelů zakonče-
na ochutnávkou mešních vín.  

V hrnčířském kostele sv. 
Prokopa bylo možno zhléd-
nout interiér a podle zájmu si 
vyslechnout komentovanou 
prohlídku.  

Počet účastníků Noci 
kostelů v kunratické farnosti 
roste. Letos přišlo do kunra-
tického kostela 150 až 170 
lidí, do hrnčířského kostela 
pár desítek. Rád děkuji všem, 
kteří se zapojili do přípravy 
a průběhu Noci kostelů jako 
dobrovolníci, i těm, kteří 
prostě přišli.

Váš P. Vojtěch Smolka 

STARŠÍ NEBO VĚTŠÍ?
Kunratický kostel je zasvě-

cen svatému Jakubovi. Mezi 
dvanácti Ježíšovými apoštoly 

byli dva tohoto jména, syn 
Zebedeův a Alfeův. Součas-
níci jim dali přízviska, ale 

Taneční vystoupení 
se opět líbilo

30. června zavítaly do 
Domu s chráněnými byty 
orientální tanečnice ze studia 
Dalila, které přišly potěšit 
svým tancem naše seniory. 
Tanečnice předvedly krásná 
vystoupení z různých koutů 
světa. Viděli jsme tanec s kří-
dly Isis, tajemné vystoupení 
se závojem a hedvábnými pra-
pory, rozvlněné boky v rytmu 
divokých bubínků a zatančily 
nám také cikánky s tamburí-

nou. Zavzpomínali jsme i na 
Karla Gotta a jeho hit Lady 
Karneval, který tanečnice 
doplnily krásnou sestavou. 
Na závěr nám zatančily velké 
i malé Havajanky s barevnými 
věnci tanec na rozloučenou. 
Moc děkujeme všem účinkují-
cím za nevšední zážitek a těší-
me se opět na shledanou.

Petra Hilmarová,  
místostarostka (pehi)

Zažít Kunratice jinak 

Kunratická knihovna 
po prázdninách

Celonárodní sousedský fes-
tival Zažít město jinak se letos 
poprvé uskuteční v Kunrati-
cích. Akce založená a koordi-
novaná spolkem AutoMat se 
za pomoci místních organizá-
torů po celém Česku odehraje 
už popatnácté a v mnoha lo-
kalitách je zavedenou tradicí. 
Cílem těchto slavností, které 
jsou založeny na vzájemné 
výpomoci a dobrovolnic-
kém nasazení, je sbližování 
sousedů a oživení veřejného 
prostoru měst. Spolek Kunra-
tice žijou letos uspořádá 
slavnosti i u nás. Srdečně vás 

proto všechny zveme v sobotu 
12. září na Kostelní náměstí. 
Těšit se můžete na příjemnou 
atmosféru, dobré občerstve-
ní a zábavu pro děti i starší 
ročníky. Akce proběhne pod 
záštitou starostky MČ Praha  
– Kunratice.  

Pokud byste chtěli o akci 
vědět víc nebo nám pomoct 
s organizací, najdete další 
informace na našem webu  
www.kunratice-zijou.cz . 
V září se těšíme na viděnou.

Kateřina Linková

Do naší knihovny se regis-
trují stále noví čtenáři. Letos 
máte zase velké možnosti při 
výběru knih. Kupujeme hod-
ně nových knížek. Děti mají 
novinky například v edici 
První čtení nebo v doporu-
čené četbě. Dospělí román 
od Jiřího Hájíčka Plachetnice 
na vinětách nebo od Karin 
Lednické Šikmý kostel,  
Petry Dvořákové Vrány, 
Radky Třeštíkové Foukneš 
do pěny, Martina Řezníčka 
Rozpojené státy, Aleše  
Palána Návrat do divočiny. 
Celou řadu oblíbených 
detektivek a společenských 
románů, například James 
Patterson Vražedná hra, 
Angela Marsons Osudný 
slib, Jojo Moyes Schovej mě 
v dešti, Anne Jacobs Venkov-

ské sídlo, Corina Bomann 
Paní ze Severu. Na nové kni-
hy jsou čtenáři vždy aktuálně 
upozorněni na stránkách 
knihovny. Také jsme se opět 
přihlásili do projektu Česká 
knihovna. Díky této podpo-
ře nekomerčních titulů děl 
české literatury získáváme 
krásně zpracované knihy. 
Dále máme zapůjčené vý-
měnné soubory od Městské 
knihovny v Praze. Jeden 
soubor jsou knihy pro děti. 
Druhý výměnný soubor jsou 
audioknihy. Velké poděko-
vání patří všem čtenářům, 
kteří přinesli do knihovny 
krásné knížky. Takže knih je 
opravdu hodně.

Přijďte si vybrat.

Knihovna Kunratice

PŘIJELO K NÁM LETNÍ KINO
V červenci proběhly v Zá-

meckém parku dva promíta-
cí večery letního kina. I když 
zpočátku provázely tuto 

akci komplikace v podobě 
špatného počasí a nutnosti 
přeložení plánovaného ter-
mínu promítání nebo změna 

objednaného titulu z důvo-
du neobnovení licence pro 
malá kina, to všechno nás 
možná ještě více motivo-

nevíme, jestli podle věku, tě-
lesných proporcí, dominan-
ce nebo z jiných důvodů.  

Překladatelé Bible do 
češtiny z aramejských, heb-
rejských, řeckých, latinských 
a jiných originálů nebo 
pozdějších přepisů měli 
problém s nejednotností 
výrazů. I moderní jazyky 
mají toto úskalí. Například 
anglické old lze přeložit 
nejen starý, ale i důležitý, 

veliký, zkušený atd. Ve fran-
couzštině grand je velký, 
starý, znamenitý a podobně 
je to i v dalších jazycích.  

Nedivíme se, že v různých 
vydáních Knihy knih je star-
ší, veliký i větší; malý i men-
ší. Nedokážeme-li určit, 
co je přesnější, tolerujeme 
různost názorů. Je to jediná 
osoba a nejedná se o různý 
výklad Písma svatého, ale 
o rozdílnou obrazotvornost 
překladatelů. 

Zdeněk Trajhan, 
kunratický občan

valo k tomu, aby se tato 
pilotní akce návštěvníkům 
líbila a všechno proběhlo 
tak, jak jsme si představo-
vali. Nakonec se to myslím 
povedlo. Obě české kome-
die přilákaly řadu diváků 
a park se ve chvilce začal 
zaplňovat. Návštěvníky jistě 
potěšila i možnost zakou-
pení drobného občerstvení. 
Jako překvapení pro diváky 
druhého promítání bylo vy-
stoupení kapely Šramlparta 
heligonky, které zpříjemnilo 
návštěvníkům čekání na 
začátek filmu. Chtěla bych 
poděkovat všem, kteří se na 
této akci podíleli. Věřím, 
že tento nultý ročník byl 
začátkem letní kunratické 
tradice. 

                                                                                                                      
Petra Hilmarová, 

místostarostka (pehi)
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KUNRATICKÉ RYBNÍKY 4. část
Organizované rekreační, sportovní a kulturní využívání Šeberáku začíná v první 
polovině třicátých let 20. století. Okresní úřad Praha-venkov povolil 16. června 
1933 panu ing. Karlu Korbovi z Weidenheimu, velkostatkáři a majiteli rybníka, 
zřídit veřejné koupaliště. „Páni zástupci obce nečinili proti schválení koupališ-
tě námitek, budou-li splněny dané podmínky a pak, vykáže-li žadatel pro míst-
ní chudé místo v rybníku, kde by se mohli koupat bezplatně. Navržený objekt 
stavební sestává z budovy lázeňské o ploše 9,8 x 12,5 m a postranních křídel 
s kabinami. Budova hlavní jest jednopatrová. V přízemí umístěn jest výčep, ku-
chyň, spíž a tři komory. Před budovou jest otevřená veranda.“

Po roce 1945 převzal objekt 
stát. Záznam z roku 1954 
uvádí jako provozovatele 
podnik Lázeňská a rekreační 
služba, roku 1962 přebírá tzv. 
operativní zprávu RaJ (Re-
staurace a jídelny). Obvodní 
národní výbor (ONV) Praha-4 
uložil roku 1973 Místnímu 
národnímu výboru (MNV) 
Kunratice, aby ponechal 
rybník jako volné koupaliště 
s koupáním na vlastní nebez-
pečí, s vymezením prostoru 
pro plavce a neplavce. Podnik 
RaJ převzal provoz restau-
race v kategorii občerstvení 
a omezených lázeňských 
služeb, což znamenalo udr-
žování pořádku na volných 
plochách a čistoty WC. Roku 
1983 byla zahájena rekon-
strukce stávajících nevyhovu-

Původní restaurace Šeberák na fotografii z první poloviny sedmdesátých let 
(již s otočkou autobusu č. 114 v popředí)

jících šaten a WC, upravily 
se pláže, zřídila místnost pro 
plavčíka. Opravené koupali-
ště bylo otevřeno 8. června 
1984. Součástí úprav bylo 
i zřízení nudistické sluneční 
pláže, zprovozněné roku 
1986. Provozovatelem se 
stala až do roku 1990 Drobná 
provozovna MNV Kunratice. 

Provoz restaurace byl ve dru-
hé polovině osmdesátých let 
ukončen a stavba v roce 1989 
odstraněna. Od roku 1991 
pronajímala MČ Praha 
– Kunratice koupaliště sou-
kromým podnikatelům, kteří 
poskytovali v období koupání 
nebo bruslení občerstvení 
v budově šaten.

Celoroční využívání areálu 
Šeberák pro kulturní a spo-
lečenské akce

Koncem roku 2009 zahájil 
nový nájemce Šeberáku, pan 
Jakub Olbert, provoz „boudy“ 
Café Na Dně, která vznikla 
přestavbou bývalých šaten, ta 
se měla čile k světu a stala se 

oblíbeným místem mnoha ná-
vštěvníků. Pan Olbert vzpomí-
ná. „První pokus s Café Na Dně 
byl z dnešního pohledu úsměvný, 
ale v žádném případě výdělečný. 
Již v prvním roce jsme pochopili, 
že jen z kávy může být člověk 
potěšen, ne však živ. Ve druhém 
roce působení jsme naši boudu 
zásadně opravili, nově vybavili 

Bývalé šatny před zahájením přestavby v roce 2009

Triathlon z roku 1987 na počest 700. výročí trvání obce Kunratic

zázemí, doplnili o zahrádku, 
nové stoly a židle. V dalším roce 
jsme obnovili beach-volejbalové 
hřiště a doplnili pétanque, vy-
budovali dětský koutek, molo na 
sezení u vody a nové cesty. Areál 
Šeberák se stal místem s celoroč-
ním provozem.“

Nabídka kulturních a spole-
čenských setkání byla a je od té 
doby pestrá. Pravidelná páteč-
ní posezení u piana s Jakubem 
Fendrychem, dubnová pálení 
čarodějnic, červencové festi-
valy Bluegrassové hudby Do 
Modra. Mohli jste navštívit let-
ní pivní festival nebo podzimní 
vinobraní, programy určené 
rodičům s dětmi, jako jsou vý-
tvarné dílničky, divadélka nebo 
Halloweenská odpoledne. Na 
svátek sv. Martina zda končívá 
Svatomartinská jízda doprová-
zená lampionovým průvodem. 
Začátkem prosince se rozsvě-
cuje Šeberák, nechybí každo-
roční Mikulášská nadílka. 

Sportování na Šeberáku

Koupání na Šeberáku bylo 
vždy oblíbené nejen u oby-
vatel Kunratic, ale i Krče, 
Pankráce, Nuslí nebo Spořilo-
va. Jakmile se oteplilo, vychrlil 
na konečné stanici každý 
autobus č. 114 davy Pražanů 
všech věkových kategorií. 
Nejdříve z otočky na nynějším 
kunratickém náměstí Prezi-
denta Masaryka a od roku 
1972 přímo u Šeberáku. Lidí 
bývalo opravdu hodně, a tak 
linka musela být posilována 
vloženými vozy. Což nesli 
v pracovních dnech místní 
občané v nelibosti, neboť se 

vraceli z práce v přeplněných 
autobusech.

Konaly se zde i organizova-
né sportovní akce. Roku 1986 
uspořádal oddíl TJ Spor-
tovní stavby Praha 1. ročník 
Pražského triatlonu o putovní 
pohár předsedy České národ-
ní rady. Na počest 700. výročí 
trvání obce Kunratice byl 
následující rok uspořádán i 2. 
ročník, a to jako Přebor hlav-
ního města Prahy. 3. ročník 
závodu proběhl v roce 1988. 
V časovém limitu čtyř hodin 
museli závodníci absolvovat 
tři disciplíny 1km plavání, 
50km jízdy na kole a 10km 
běhu. Plavalo se v Šeberáku, 
běh začínal v prostoru parko-
viště a trať vedla Kunratickým 
lesem. V roce 2010 se konal 
nultý ročník Šeberáckého 
triatlonu. Jeho organizáto-
rem byla Restaurace Šeberák 
a závod měl i několik dalších 

Bruslení na Šeberáku v lednu 2009

ročníků. Září je ve znamení 
zábavné jízdy na kole Cyk-
lozvonění pro jedince i celé 
rodiny. V minulém roce star-
toval 13. ročník z parkoviště 
u Šeberáku. Kolem rybníka 
vede značená cyklistická a tu-
ristická trasa, a tak je pro obě 
kategorie účastníků Šeberák 
vítanou zastávkou ke krátké-
mu posezení.

Pokud je normální průběh 
zimy, bruslí na desetihektaro-
vém zimním stadionu Šeberák 
stovky lidí všech věkových 
kategorií. Masový rozvoj brus-
lení můžeme zasadit do pa-
desátých let minulého století. 
Začínalo se na bruslích s če-
listmi, nazývanými „šlajfky“, 
které se kličkou připevnily 
k podrážce boty. Kdo z žáků 
vyšších tříd než druhých ještě 
jezdil na šlajfkách, vystavoval 
se posměchu svého okolí. 
Starší chlapecká část popula-
ce byla již vybavena „kanada-
mi“ a dívčí „krasobruslařský-
mi botami“ se zoubky vpředu. 
Nebyla to speciální bruslařská 
obuv jako dnes, ale většinou 
šněrovací kotníčkové boty 
dívčí nebo chlapecké. Brusle 
k botám nám přišrouboval 
ve své dílně v ulici K Libuši, 
nynějším pizzerii, obuvník 
pan Rajdl. Navíc se Kunratice 
mohou chlubit i bruslením na 
profesionální úrovni. Začínal 
zde kunratický rodák, kra-
sobruslař Pavel Kaška (1988). 
Mistr republiky z roku 2009, 
účastník ME 2012 s dalšími 
úspěchy ve své kariéře.

Na závěr našeho vyprávění 
si ještě připomeneme jednu 
kulturně-politickou akci, 
která se konala ve dvacá-
tých až čtyřicátých letech 
minulého století. Po vzniku 
Československa si obyvatelé 
Kunratic každoročně 5. čer-
vence, v předvečer dne výročí 
upálení mistra Jana Husa 6. 
července 1415, připomínali 
jeho památku. Z centra obce 
se odebral průvod a nad 
Šeberákem pak byla zapálena 
hranice. Nechyběly proje-
vy, pojednávající o Husově 
významu. Podle dostupných 
záznamů se vzpomínka ko-
nala v letech 1921, 1923,1927 
a 1928 a 1934 až 1936 a těsně 
před druhou světovou válkou 
roku 1938. Organizátory bý-
vali Místní osvětová komise, 
Církev československá, Sokol 
a Hasiči. Během války byla 
tato připomínka výročí Huso-
va upálení zakázána. Poslední 
písemná zmínka o tradici 
hranice nad Šeberákem po-
chází z prvního poválečného 
roku 1946. Začátkem března 
letošního roku byl nově opra-
vený Šeberák znovu napuštěn 
a sliboval vydařenou sezonu. 
Bohužel epidemie viru covid 
19 způsobila, že se začal život 
na Šeberák postupně vracet 
až v průběhu června. Doufej-
me, že letošní druhé pololetí 
již bude vše v pořádku a závě-
rem roku se dočkáme také po 
delší době zimní bruslařské 
sezony.

my
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OHLÉDNUTÍ I VÝHLED VPŘED 
rodinného centra U Motýlků 

V létě jsme mysleli na všechny děti a ro-
diče, kteří byli od poloviny března doma. 
Připravili jsme pro ně pět turnusů letní dět-
ské skupiny pro předškoláky, dva turnusy 
letní školky pro nejmenší děti a dva tur-
nusy příměstských táborů pro školní děti. 
Tématy byly letos například Indiánské léto, 
Vzhůru do divočiny, Úžasný vesmír nebo 
Na kole i na vodě. Také proběhl letní tábor 
Želiv, letos s tématem Muži v černém. 

Pro nový školní rok jsme připravili opět 
pestrou nabídku kurzů pro děti i rodiče. 
Zápis už je otevřen a volná místa stále ješ-
tě jsou. Od září nově otevíráme ve školním 
roce 3 semestry. První bude od 14. září do 

30. listopadu a další dva semestry na něj 
plynule navazují. 

Naše oblíbená jarní akce Pohádkový les 
byla přesunuta na neděli 20. září. A co Vás 
letos čeká? Pohádková trasa s úkoly pro 
děti s tématem Skřítkové a trpaslíci. V zá-
meckém parku pak doprovodný program 
– divadelní představení Divadla na Větvi –  
Kouzla skřítků, skákací hrad, výtvarné díl-
ny a občerstvení. 

Pro více informací o našem rodinném 
centru a aktuálních akcích navštivte webo-
vé stránky www.umotylku.cz.

RC U Motýlků  

NÁMĚSTEK pražského primátora Petr Hlubuček
PODĚKOVAL NAŠIM HASIČŮM 

Návštěva náměstka primátora hlavního 
města Prahy Petra Hlubučka v hasičské 
zbrojnici v Kunraticích ve středu 10. června 
trochu zabrnkala na naše nervy, když jsme 
se následující úterý 16. června dozvěděli, že 
byl pan náměstek zasažen onemocněním 
covid-19. Setkání se totiž zúčastnili naši pro-
fesionální hasiči i vedení radnice. Samozřej-
mě znervózněli další okolo nás, se kterými 
jsme se zase setkali my. Nicméně zasedání 
našeho zastupitelstva to nakonec neovlivni-
lo, protože nám ředitelka Magistrátu Zdena 
Javornická sdělila, že pan náměstek mohl 
nakazit pouze lidi, kteří se s ním setkali 
v sobotu a dál. U toho také u nás zůstalo. 
Pan náměstek přijel do Kunratic, stejně jako 
do jiných městských částí, kde jsou zřízené 
sbory dobrovolných hasičů, které pomáhaly 
v období koronavirové krize, aby jim osob-
ně poděkoval za jejich obětavé nasazení. Ze 
stavu naší zbrojnice, vozového parku a vě-
kového složení naší jednotky byl příjemně 
překvapen. Nejvíc ho zaujala informace, že 

Počítačové kurzy 
bez námahy

V bezbariérovém počítačovém klubu 
U Zeleného ptáka se po prázdninách 
konají oblíbené individuální počítačové 
kurzy září-prosinec 2020. Lidé se zdra-
votním hendikepem zaplatí 300 korun, 
senioři 600 korun, se slevami mohou po-
čítat ženy na mateřské a děti, pokud je 
absolvují jako doučování. Přihlašovat se 
můžete od 1. září, nejpozději do 30. září. 

 Naučíte se základy OS Windows, po-
kročilou práci s počítačem a balíčkem 
programů MS Office jako je Word nebo 
PowerPoint. Nabízíme i výuku a obslu-
hu tabletů a chytrých telefonů. Výuka je 
jednou týdně, účastník absolvuje za celý 
kurz nejvíc 12 vyučovacích hodin.  

Pokračujeme i s kurzy angličtiny pro 
pokročilé a cvičení vsedě – na židli s prv-
ky jógy. Toto cvičení je vhodné zvláště 
pro méně pohyblivé seniory a vozíčkáře. 

V současnosti v klubu probíhá výstava 
obrazů hendikepovaných umělců z Pra-
hy 4 a 11. 

Otevírací doba: v období prázdnin 
máme zavřeno. 

Od 1. září: po-st 10–8 hod., 
 čt-pá 10–5 hod.

Kontakty: 
PC klub pro zdravotně postižené  
U Zeleného ptáka 1158/5 
Tel.: 271913590, nebo 607 534 184 
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz 

část jednotky je složena ze členů, kteří začí-
nali u našeho sboru již jako děti, včetně ve-
litele Davida Běhunka. Někteří z nich jsou 
dnes dokonce už i profesionálními hasiči. 
Přeji našim členům, aby všechny zásahy 
zakončili ve zdraví. A stejně jako pan ná-

městek Hlubuček, jim moc děkuji za velkou 
pomoc.  To se týká také jejich rodin, které 
v době vyhlášení stavu nouze šily roušky 
a působily jako dobrovolníci. S hrdostí mu-
sím říci, že nikdo z našich dobrovolných ha-
sičů nepožádal o náhradu mzdy za dobu, co 
sloužili na profesionálních služebnách jako 
záskok za koronavirem postižené profesio-
nální hasiče, byť na to měli nárok.

lal

Společenská rubrika
Poděkování za blahopřání k životnímu jubileu zasílají
Stanislava Zástěrová, Marie Jakoubková, Lubomír Drtina, Miluše Andrlíková, Alois Moravec, 
Josef Ploc, Vladimír Prouza, Zdeněk Trajhan, Marta Dráždilová, Dagmar Vokounová,  
Helena Zimanová, Božena Jenšovská, Josef Conk, Ludmila Zelenková, Josef Čikara,  
Věra Štěrbová, Ludmila Davidová, Zdenka Chalupová, Miloš Puchmeltr, Alena Eisová, 
Blanka Hrabětová, Marie Staudecherová, Vladimír Chejn, Tibor Puha, Jaroslava Szejnerová.
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