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Národní muzeum v loňském 
roce vyklidilo Kunratický zámek 
a nabídlo ho k prodeji za cenu 
63 130 000 korun. Na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha-Kunratice 
29. dubna 2015 bylo nejenom Hnu-
tím Praha-Kunratice, ale všemi hla-
sy přítomných zastupitelů, přijato 
usnesení vyzvat pražský magistrát 
k převzetí Kunratického zámku do 
jeho vlastnictví. Město skutečně 
podalo Národnímu muzeu nabíd-
ku na bezúplatný převod zámku 
do svého vlastnictví s tím, že pro-
vede jeho kompletní rekonstrukci 
(jedná se o investici ve výši minimálně 100 
milionů) a poté bude sloužit potřebám MČ 
Kunratice. Protože žádný zájemce za výše 
uvedenou vyvolávací cenu nabídku nepo-
dal, 23. října 2015 hodnotící komise Národ-
ního muzea doporučila převod zámku do 
vlastnictví hlavního města Prahy. Následně 
27. listopadu doporučila majetková komi-
se magistrátu převod zámku do vlastnictví 
města. Nyní radní pro kulturu Jan Wolf (po-

radce ministra kultury D. Hermana) zjišťuje, 
jaké jsou podmínky převzetí památky. Zce-
la zásadní však pro nás je, zda bude převod 
zámku ve stávajícím stavu s podmínkou 
nekomerčního využití na dobu 20 let, jak 
to u přebírání majetku od státu bývá, nebo 
zda zámek bude převeden bez jakýchkoliv 
podmínek využití a pražský magistrát nám 
finančně pomůže s jeho rekonstrukcí.

Lenka Alinčová (lal)

Jak jsem psala již v loňském roce, přislíbil 
náměstek primátorky Petr Dolínek posu-
nout dál problematiku rozpadajících se ko-
munikací v Zeleném údolí. Proběhlo mno-
ho našich jednání s náměstkem Dolínkem, 
radní Janou Plamínkovou, která má na sta-
rosti technickou vybavenost, Technickou 
správou komunikací (TSK), Odborem správy 
majetku hl. m. Prahy a Odborem technické 
vybavenosti (OTV). Dlouhodobě se nikdo 
nechtěl hlásit k jejich správě a opravám. 
Teprve letos v březnu jsem dostala velmi 
nadějnou zprávu od náměstka Dolínka: „Vá-
žená paní starostko, po komunikaci s TSK 

a OTV se podařilo dokončit tisk k realizaci 
veřejné zakázky na vyřešení oprav komuni-
kací v sídlišti Zelené údolí a opravy povrchů 
ulic přilehlých k ul. K Zeleným domkům. Po 
dokončení připomínkového kolečka na pří-
slušných odborech Magistrátu hl. m. Prahy 
bude tisk projednán Radou hl. m. Prahy.“ 
Doufám, že tento tisk bude projednán a do-
jde v dohledné době k opravám komunikací 
v Zeleném údolí, které začínají být v někte-
rých úsecích takřka životu nebezpečné (pře-
devším propady ulic u kanalizačních vpustí). 

lal

Jak jsem již psala ve slově starostky, hl. m. 
Praha nám přidělilo dotaci na dostavbu 
posledních 4 tříd Základní školy Kunratice 
(ZŠ). Ano, píši posledních. Proč? Protože 
další navyšování počtu žáků naše ZŠ již sku-
tečně neunese. Není kam se rozšiřovat a na 
výstavbu nové školy nejsou vhodné volné 
pozemky. V nejbližších letech se tedy bu-
dou muset kunratičtí smířit s tím, že třídy 
ve škole budou naplňovány do maximálního 
povoleného počtu dětí ve třídě. Po dostavbě 
bude mít ZŠ 27 kmenových tříd pro 810 dětí, 
tedy v každém ročníku po třech třídách.

V těchto dnech probíhá výběrové řízení 

(mohli jsme s ním začít teprve po přiděle-
ní dotace) na zhotovitele stavby. Protože se 
jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, trvá 
výběrové řízení několik měsíců. Doufáme, 
že se některá firma neodvolá proti výsledku 
výběrového řízení a že stavba bude moci být 
zahájena v červenci nebo srpnu. Nicméně 
v každém případě výstavba přesáhne obdo-
bí prázdnin. Předpokládaný termín jejího 
ukončení je květen 2017. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o přístavbu zadního pavilonu 
směrem do Předškolní ulice, budeme se sna-
žit co nejméně narušit provoz školy.  

lal

Kunratický zámek -  
aktuální stav vyjednávání

Oprava silnic v  Zeleném údolí

Dostavba posledních tříd školy 

Z radnice
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věřím, že jarní počasí přineslo Vám 
všem lepší náladu a víc energie.

V současné době u nás na radnici 
probíhají dvě velká výběrová řízení. 
V prvním případě se jedná o výběr 
zhotovitele opravy melioračního 
kanálu, který vede od OC Kunratice do 
rybníku Ohrada. Tato stavba by měla 
ukončit vysychání rybníčku. V druhém 
případě jde o dostavbu posledních 
4 tříd naší základní školy. Pražský 
magistrát nám na dostavbu poskytl 
účelovou dotaci ve výši 15 milionů 
korun. Jedná se o 3. etapu podle 
komplexní studie dostavby školy 
z roku 2012.

Město Praha zadalo zpracování 
projektové dokumentace na opravy 
povrchů v ulicích Pražského povstání 
a Maternova. Oprava těchto ulic je 
nezbytná pro budoucí rekonstrukci 
ulice K Zeleným domkům, protože bu-
dou sloužit pro obyvatele této lokality 
jako objízdné trasy. 

Zároveň zadalo zpracování doku-
mentace nutné pro výběr zhotovitele 
opravy Volarské ulice. Všechny tyto 
práce v objemu zhruba 35 milionů  
korun by měly proběhnout  
na podzim.

Ing. Lenka Alinčová 

Vážení čtenáři,

Slovo starostky
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Krchov objasňuje důvody a podmínky  
probíhající masivní obnovy porostů.

8 Bezpečnost  
a životní prostředí
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Již od roku 2012 trvá nejistá situace 
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Kunratické šelmy královnami Čech 
Florbalový tým děvčat z 1. stupně  
ZŠ Kunratice ovládl zemské finále  
Školského poháru. 

11 Sport a spolky

s Jaroslavem Uhlířem,
který již poosmé vystoupí v květnu  
v zámeckém parku na rodinném  
festivalu Divadlo v parku.

7 rozhovor

Historie pivovarnictví v Kunraticích
První písemná zmínka o existenci 
kunratického pivovaru pochází již  
z roku 1578. 

12 Historie a společenská 
rubrika

Kdy pojedeme do Kunratic metrem?
Vše o chystané výstavbě čtvrté linky 
pražského metra D.
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Setkání absolventů ZŠ Kunratice
Začátkem dubna proběhlo v ZŠ setkání 
absolventů se současnými učiteli a žáky. 
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30. 4. 
Nábor nových fotbalistů  
a pálení čarodějnic
Fotbalové a jiné zábavné hry  
s pálením čarodějnic.  
Od 14 hodin na hřišti SK Slovan.

8. 5.
Koncert ke dni matek
Vystoupení vítězů soutěží Základní 
umělecké školy Jana Růžičky.  
Od 15 hodin ve velkém zasedacím 
sále na radnici.

21. 5.
Divadlo v parku
Již 8. ročník nejstaršího rodinného 
divadelního a hudebního festivalu.  
Od 10 do 18 hodin v kunratickém 
zámeckém parku.

Více Kalendárium na straně 16

Do diáře…

ÚMČ Praha-Kunratice

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

Obnova porostů v Kunratickém lese str. 8



Kauza pozemky v Zeleném údolí  

Schvaluje
• změnu rozpočtu č. 1., zvýšení o investič-
ní dotaci HMP 15 000 tis. Kč na přístavbu 
čtyř tříd ZŠ Kunratice 

Rozhoduje
• poskytnout dotaci 10 tis. Kč Thomayero-
vě nemocnici na zakoupení klimatizační 
jednotky do prostor lékařské pohotovost-
ní služby;
• poskytnout dotaci MO Flora Svaz TP ve 
výši 20 000 Kč
• poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč pro 
o.s., Rehabilitace Hornomlýnská 
• poskytnout dotaci ve výši 32 000 Kč Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba 
Staršího Praha-Kunratice
• poskytnout dotaci ve výši 5 000 Kč spol-
ku Na Kole, z.s. 

• poskytnout dotaci ve výši 12 000 Kč Ob-
čanskému sdružení Rozvoj Zeleného údolí 
• poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč 
o.p.s. Žít spolu 
• poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč z.s. 
Junák-český skaut 
• poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč z.s. 
Křižovatka.cz 

• poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč po-
bočnému spolku Český svaz chovatelů Zá-
kladní organizace Kunratice
• poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč Ob-
čanskému spolku Pro Kunratice 
• poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč SK 
Slovan Kunratice, z.s. 
• poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč Zá-
chranné brigádě kynologů Praha 
• poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč TJ 
Sokol Kunratice
• poskytnout dotaci ve výši 70 000 Kč z.s. 
Start 98 
• návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace Thomayerově nemocnici ve 
výši 10 000 Kč

Více na www.praha-kunratice.cz

Koncem února nás opět kunratičtí dobro-
volní hasiči dovezli svým Tranzitem k Sedl-
čanům do ateliéru prof. Hendrycha na pro-
hlídku „znovuzrození“ kunratických soch. 
Sousoší Kalvárie pan profesor se svými po-
mocníky již vylévá do forem umělým kame-

nem v barvě sliveneckého mramoru. Na 
stavebním úřadu pro Prahu 4 již máme 
požádáno o rozhodnutí o umístění sou-
soší na pozemku při kruhové křižovatce 
U Tří svatých. Umístění nebude jedno-
duché, protože sousoší s podstavcem 
bude vážit cca 10 tun. Bylo tedy třeba 
provést geologický průzkum a posouze-
ní statika. Odhalení sochy je plánováno 
na 15. září t. r. na den Sedmibolestné 
Panny Marie.

Socha sv. Jana Nepomuckého ne-
smírně překvapila všechny přítomné. 
Při naší poslední prosincové návštěvě 
ateliéru vyjádřili i odborníci pochyby 
o možnosti její záchrany. Po odstraně-
ní všech poškozených zvětralých částí 
zbylo jenom útlé torzo na železné tyči. 
Pan profesor pečlivě zdokumentoval 
sochu před odstraňováním zničených 
částí a zároveň pořídil fotodokumenta-
ci podobných dobových soch. Postupně 
doplnil odstraněné části a současně do-

tvořil chybějící ruce a obličej. Návrat sochy 
do Kunratic očekáváme v průběhu léta, slav-
nostní odhalení na den výročí sv. Jana Nepo-
muckého, tedy na jaře příštího roku.

lal

Nevyřešené vzta-
hy k pozemkům 
v Zeleném údolí 
trápí zdejší oby-
vatele již několik 
let, proto máme 
radost z posled-
ního vývoje.

Pro připomenu-
tí, první etapa by-
tového komplexu 
Zelené údolí (ZÚ) 
byla postavena 
dnes již zaniklým 
developerem IPB 
Real na začátku 
tohoto tisíciletí a v následujících letech byl 
areál v několika etapách dostavěn. Celá vý-
stavba byla realizována na státních pozem-
cích ve správě IKEM. Mezi IKEM a IPB Real 
byla uzavřena nájemní smlouva na pozemky 
na 90 let, což IPB Real přenesl i do kupních 
smluv všech vlastníků bytů a domů. Bohu-
žel IPB Real v roce 2012 nájemní smlouvu  
s IKEM vypověděl a navíc část pozemků v ZÚ 
získalo v restituci Lidové bytové družstvo 
Praha 4, které následně pozemky odprodalo 
společnosti GV Reality. A tím naše problémy 
začaly. 

Majitel GV Reality pan Andrš se snaží pro-

dat pozemky pod 
domy za pře-
mrštěnou cenu  
a s vlastníky vede 
řadu soudních 
sporů. Před ně-
kolika dny však 
Nejvyšší soud vy-
hověl klíčovému 
dovolání vlast-
níků a odmítl 
bourání staveb a 
rozhodl o tom, že 
se mají pozemky 
přikázat do vlast-
nictví obyvatel či 

zřídit v jejich prospěch věcné břemeno.
IKEM mezitím zadal vyhotovení nezávis-

lého znaleckého posudku určujícího cenu 
pozemků pro účely prodeje či pronájmu. Po-
sudek již byl vyhotoven a podle neoficiální 
zprávy ceny stanovuje ve výši 4 800 Kč/m2 u 
bytových a 6 100 Kč/m2 u rodinných domů.

I přes snahu se na této kauze politicky přiži-
vovat, je třeba zdůraznit, že hlavní zásluhu 
na tomto vývoji mají obyvatelé ZÚ, kteří se 
kauze dlouhodobě věnují a sami hradí znač-
né sumy za právní zastoupení AK Vilímková 
Dudák & Partners.

OS Rozvoj Zeleného údolí

Vzhledem k tomu, že zájezd do Kutné Hory 
a na zámek Kačina byl rozebrán během dvou 
dnů, objednali jsme na červen zájezd další.  
Tentokrát jsme vybrali zámky Častolovice 
a Doudleby v termínu 14. 6. Odjezd je v 8 
hod. z parkoviště u pošty. Oba zámky byly 
po r. 1989 vydány v restitucích původním 
majitelům. O renesanční zámek Častolovice 
pečuje Diana Phipps Sternberg známá z kni-
hy „Cesta“, kterou v exilu napsala její matka 
hraběnka Cecilie. Vedle zámku se rozprostí-
rá udržovaný park o rozloze 40 ha s velkým 
stádem bílých daňků a debovských jelenů.

O nedaleký barokně-renesanční zámek 
Doudleby se stará hraběnka Eleonora Duj-
ková, rozená Bubna-Litic s rodinou. Zámek 
je známý sgrafitovou výzdobou.

Účastníci zájezdu hradí spoluúčast 100 Kč. 
V ceně je zahrnuta doprava, vstupné, výklad 
a cestovní pojištění. Zájemci se mohou dne 
16. 5. hlásit od 9 hod. na radnici u sekretářky 
paní R. Kubátové, tel.: 244 102 214.  

11. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 23. 3. 2016

Znovuzrození kunratických 
soch se rychle blíží

Senioři pojedou do 
zámků Častolovice 
a Doudleby

AktuálněZ radnice a zastupitelstva
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Krátce

V úterý 22. 3. proběhlo za přítomnosti pri-
mátorky Hlavního města Prahy Adriany 
Krnáčové vyhlášení výsledků pražského 
krajského kola soutěže Zlatý Erb 2016 -  
o nejlepší internetové stránky městské části. 

V kategorii malé městské části se Kunratice 
letos umístily na 1. místě a postoupily do ce-
lostátního kola. Na 2. místě se umístily Ďáb-
lice a na 3. místě Dubeč. Kunratice obdržely 
i Cenu veřejnosti. Děkujeme všem za zaslané 
hlasy. Kompletní výsledky soutěže Zlatý erb 
naleznete na www.zlatyerb.cz 

Jitka Voříšková

Očkování psů se koná v úterý 17. 5. od 15  
do18 hodin před budovou radnice. Upozor-
ňujeme majitele psů, kteří nezaplatili popla-
tek za psa splatný 31. 3. 2016, že jim bude 
vyměřen hromadným předpisným sezna-
mem. ÚMČ má možnost včas nezaplacený 
poplatek zvýšit až na trojnásobek. Poplatek 
lze platit v hotovosti na ÚMČ v přízemí, pře-
vodem na účet 2000690389/0800 nebo slo-
ženkou typu A. Informace o výši poplatku, 
variabilním symbolu nebo složenku obdržíte 
na ÚMČ, tel.: 244102215 nebo e-mailu:
krejcova@praha-kunratice.cz

Již několik let spolupracuje naše městská 
část (MČ) s Vysokou školou ekonomickou. 
Studenti zpracovávají seminární práce tý-
kající se problematiky naší MČ. Předloň-
ským tématem bylo možné využití zámec-
ké budovy kunratického zámku, popř. jeho 
dopad na rozpočet MČ. Studenti pracovali 
jak s možností komerčního, tak i možností 
nekomerčního využití objektu.

V loňském roce čtyři týmy studentů po-
rovnávaly finanční podporu MČ nezisko-
vým organizacím s velikostí a s rozpočtem 
srovnatelnými městskými částmi v Praze. 
Týmy prezentovaly svoje seminární prá-

ce v prvním lednovém týdnu tohoto roku 
v zasedací síni na radnici, kam jsem pozvala  
i všechny naše zastupitele a členy kontrol-
ního a finančního výboru.

Výsledek byl pro nás velice zajímavý. Naše 
malá MČ patří mezi ty, které nejvíce finanč-
ně podporují neziskový sektor. Je to vidět 
i na našem rozpočtu, který je zveřejněn na 
našich webových stránkách. 

Nejedná se však jen o finanční podporu ale 
i o výpůjčku budov a pozemků potřebných 
pro činnost místních neziskových organi-
zací. 

lal

Jak již uvedla paní starostka, studenti VŠE 
zjistili, že MČ Praha-Kunratice v rozsáhlé 
míře podporuje vzdělávací, kulturní, spor-
tovní, společenské, sociální a další aktivity 
na svém území.

Kdo jsou příjemci této podpory? V oblasti 
sportu MČ podporuje fotbalisty z SK Slovan 
Kunratice (výpůjčka sportovního areálu a fi-
nanční výpomoc), TJ Sokol, florbalisty z FBC 
Start Kunratice 98 a pořadatele Pražského 
cyklozvonění, občanské sdružení Na Kole.

V oblasti kultury podporuje městská část 
občanské sdružení Rozvoj Zeleného údolí  
a Římskokatolickou farnost Kunratice.

Příjemci podpory v oblasti vzdělávání jsou 
Rodinné centrum Žít spolu o.p.s. a spolek 
Patron.

Dále v oblasti sociální rehabilitace měst-
ská část podporuje Klub seniorů, spolek Kři-
žovatka, Rehabilitace Hornomlýnská a MO 
Svazu tělesně postižených Hornomlýnská.

V oblasti životního prostředí MČ podporu-
je občanské sdružení Pro Kunratice. Dalšími 
příjemci podpory je Záchranná brigáda ky-
nologů a chovatelé drobného zvířectva.

Výše finanční pomoci jednotlivým sub-
jektům je možné zjistit na našich webových 
stránkách jak v kapitole rozpočet, tak v zá-
pisech z jednání zastupitelstva, kde jsou ze 
dne 23. 3. 2016 zveřejněny všechny uzavře-
né veřejnoprávní smlouvy. 

Jitka Voříšková,  
tajemnice úřadu

Kunratická radnice rozsáhle 
podporuje neziskové organizace

Zlatý Erb 2016

Oznámení  
majitelům psů

Probíhá přínosná  
spolupráce s VŠE v Praze

Přechody v  Kunraticích 
Aktuálně probíhají jednání starostky 
Lenky Alinčové s vedením Technické 
správy komunikací o lepším zabezpečení 
nejproblematičtějších silničních přecho-
dů v Kunraticích, především v ulicích 
Vídeňská a K Libuši. Všechny přechody 
jsou ve správě TSK.

Vyjádření  
odpovědného redaktora 
Zaznamenali jsme názory, že byl ve  
zpravodaji 1/2016 zmanipulován rozho-
vor se starostou Libuše Jiřím Koubkem. 
Skutečně nebyl, proti takovým podezře-
ním se redakční rada silně ohrazuje  
a celá autorizovaná verze je zveřejněna 
na webu MČ Praha-Kunratice, včetně dal-
šího rozhovoru, ve kterém se pan Koubek 
k tematice zámku vyjadřoval už dřív.

Mgr. Ivo Rikačev, odpovědný redaktor
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Metro D bude 
samostatná čtvrtá linka 
Linka D povede ve směru sever – jih, částečně 
paralelně s linkou C, kterou bude křížit ve sta-
nici Pankrác, kde bude přestupní stanice. Vý-
stavba této trati je aktuální otázkou pražské 
komunální politiky. A jak se měnila politická 
reprezentace magistrátu, tak se také měnily 
plány výstavby a kvůli velké finanční zátěži se 
redukovala délka trati nebo se hledala úspor-
nější řešení. 

Tím bylo například plánované rozvětvení 
linky C. Ve stanici Pankrác od větve vedoucí 
na Háje by se vybudovala odbočka do Pís-
nice. Jako jeden z hlavních důvodů priority 
výstavby Déčka v celé plánované délce bývá 
uváděno právě odlehčení linky C a alterna-
tivní spojení sídlišť na jihu města s centrem 
pro případ výluky Nuselského mostu. To by 
ale pouhé odbočení na dvě větve nevyřešilo. 
Určitou dobu se uvažovalo i o tom, že by měla 
podobu lehkého metra s částečným povrcho-
vým vedením tratě. 

Financování
V červenci 2015 Rada hl. m. Prahy rozhodla, 
že na nové trase budou jezdit soupravy bez 
strojvůdce a že jako první bude postaven úsek 
z Pankráce do Písnice. Výstavba by podle pro-
jektu měla začít tři roky po rozhodnutí, tedy  
v roce 2018 a práce na prvním úseku mají tr-
vat pět až šest let.

Dopravnímu podniku v roce 2015 zbývalo 
ještě vykoupit asi 750 parcel. Náklady na ce-
lou stavbu z náměstí Míru až do Písnice včet-
ně výkupu pozemků byly odhadnuty na 50 
miliard korun. 
   V rámci hledání přijatelné ceny za výstavbu 
byly i úvahy o tom, že by mohla být výstavba 

financována ze soukromých zdrojů formou 
PPP projektu - zapojením soukromých inves-
torů. Nakonec toto řešení padlo. Financování 
stavby má být trojí, a to z veřejných rozpočtů 
města, státu a fondů EU. 

Metro bez strojvůdce
Pro někoho je představa automatického me-
tra bez strojvůdce nemyslitelná. Ale plná 
automatizace provozu kolejových vozidel je 
dnes běžnou realitou. Prostřednictvím te-
lematiky, tedy využitím inteligentních do-
pravních systémů, umí provozovat metro bez 
lidské obsluhy zcela snadno. Například v Lon-
dýně jezdila takto linka už v 90. letech. V USA 
se touto problematikou zabývali už v polo-
vině 60. let minulého století. A běžnou praxí 
v hlavním městě Dánska je jízda z centra na 
letiště bezobslužnou soupravou metra. Právě 
automatická linka metra v Kodani se stala in-
spirací pro tu pražskou. 

Původně se počítalo s klasickým metrem 
se strojvůdci vedenými soupravami. Náklady 
byly odhadovány na necelých 30 miliard. Sou-
časné vedení Prahy ale schválilo postavit tzv. 
bezobslužné metro. Náklady na stavbu budou 
sice vyšší, nižší však budou následné provoz-
ní výdaje. 

Provoz automatického metra umožňuje 
lepší přizpůsobení přepravním požadavkům, 
včetně sladění intervalů s linkou C pro pře-
stup ve stanici Pankrác. A také možnosti na-
sazení tomu odpovídajících kratších vlaků.

Stanice metra D
První provozní úsek metra D zahrnuje 10 sta-
nic o celkové délce 10,6 kilometru. Začíná na 
Vinohradech u stanice metra Náměstí Míru 
na trase A, pokračuje přes Nusle a Pankrác 
do Krče, Nových Dvorů, Libuše a dále pak do 

Písnice, kde končí stanicí Depo Písnice. Celá 
trasa je až na malé úseky podzemní. Hloubka 
stanic je výrazně ovlivněna složitým členě-
ním území, protože trasa příčně prochází skr-
ze dvě údolí. První v Nuslích u Náměstí Bratří 
Synků a druhým v Krči pod Jižní spojkou.

Výstavba je rozdělena na dvě etapy. První 
úsek Depo Písnice – Pankrác dlouhý 7,9 kilo-
metru. Její součástí je osm stanic. 

Dvě z nich jsou ražené jednolodní – Pankrác 
a Nové Dvory. Stanice Olbrachtova je dvou-
lodní ražená a další čtyři stanice – Nemocnice 
Krč, Libuš, Písnice a Depo Písnice jsou hlou-
bené. 

Poslední osmá - Nádraží Krč je povrchová 
s bočními nástupišti. Druhá etapa v úseku 
Pankrác - Náměstí Míru má délku 2,7 kilo-
metru a bude mít dvě zastávky. Je to ražená 
jednolodní stanice Náměstí Míru a hloubená 
stanice Náměstí Bratří Synků, která má část 
nástupiště pod obytnou zástavbou.

Jižní konec linky D
Pro obyvatele Kunratic budou důležité dvě 
stanice – Nemocnice Krč a Depo Písnice. 
Přiblíží se tak možnost dopravit se přímo 
na okraj Kunratic. Ve stanici Nemocnice Krč 
bude na severní straně přímý výstup s bu-
doucím propojením do areálu Thomayerovy 
nemocnice.     
  Konečná stanice Depo Písnice bude dlouho-
době poslední zastávkou jižní části linky D. 
Bude umístěna do současného průmyslového 
areálu mezi ulicemi Vídeňská a Kunratická 
spojka. Pro stavbu stanice bude využita část 
areálu jižně od Pramenné ulice. Protože jde  
o konečnou stanici, je zde navržen autobusový 
terminál s odstavnými plochami pro autobusy 
a velkokapacitní parkoviště P+R pro 850 vozů.

red

Kdy pojedeme  
do Kunratic metrem?

téma

Po dlouhých sporech o to, jestli se bude stavět čtvrtá linka pražského metra D, je od roku 2014 
konečně jasno. Tehdy dostala linka D z Náměstí Míru po Depo Písnice zelenou. V následujícím roce 
se naplno rozběhla příprava. Současně se připravovala žádost o stavební povolení. Letos by se měl 
vysoutěžit zhotovitel a výstavba by měla začít v příštím roce nebo o rok později. 

Letos v květnu proběhne už 8. ročník 
nejstaršího rodinného festivalu v Praze 
Divadlo v parku.  Jste jeho každoročním 
účinkujícím.  Čím si tuhle pravidelnou 
účast vysvětlujete? Je něco, co Vás ke 
kunratickému zámeckému parku poutá?  

Na rodinném festivalu Divadlo v parku jsem 
původně začínal jen s piánem. Ale teď už 
několik let jezdíme s naší kapelou. Pravi-
delnost spočívá asi v tom, že nás pořadatelé 
každý rok zvou. A my, když máme volný 
termín, rádi přijedeme. Je tam vždy neopa-
kovatelná atmosféra a milé publikum.    
Budou se moct těšit návštěvníci Divadla 
v parku na Vás i letos? Co uvidí a uslyší 
nového?  

Určitě ano. Mám radost z toho, že kunratické 
publikum je spontánní a těším se, že budou 
návštěvníci jako vždycky zpívat s námi. Po-
kud jde o novinky v mém repertoáru – určitě 
něco připravujeme. Ale ať se nechají diváci 
překvapit.  
Dala by se nazvat příležitost pravidelně 
vystupovat rok co rok na jednom místě, 
kde víte, že je o Vás a Vaše písničky zájem, 
“uměním využít zaručený byznys“? Nebo 
je tu i jiné pouto?  

Určitě ne. O využití zaručeného byznysu 
vůbec nepřemýšlím. Jsem totiž tradicionalis-
ta a jsem velmi rád, když se mohu na některá 
oblíbená místa vracet. Kunratice tím místem 
rozhodně jsou. 
To, že máte stálé publikum, Vás musí 
jistě těšit. Setkal jsem se s názorem, že je 
dobré, si Vás jednou ročně poslechnout 
naživo. Nevede to třeba k fenoménu „ 
usínání na vavřínech“?     

Usínání na vavřínech? Vzhledem k tomu, 
co jsem řekl v předchozí odpovědi, tedy že 
jsem tradicionalista, a tudíž dávám přednost 
usínání v teplé posteli, zmiňované úsloví 
neznám. Ale aby to nepůsobilo příliš ne-
skromně, snažím se být pořád tvůrčí a jistým 
způsobem inovátorský. A věřím, že tak snad 
na vavřínech nikdy neusnu.   

Lidi Vás pořád chtějí.  Čím myslíte  
- upřímně, že to je? Je to líbivá melodika, 
milý a podmanivý text Zdeňka Svěráka?  

Abych pravdu řekl, nevím, a když o tom tak 
přemýšlím, vlastně to ani vědět nechci. Není 
to totiž vůbec důležité. Nechci, aby to vypa-
dalo, jako že se vyhýbám přímé odpovědi. 
Ale skutečně odpovědět popravdě je velmi 
těžké. Je to asi od všeho kousek. Prostě to 
nějak funguje, je to mezi nebem a zemí  
a nemá podle mě příliš cenu to více pitvat.  
Jak vnímáte popularitu a slávu?   

Všechna sláva – polní tráva.  
Tvoříte společně se Zdeňkem Svěrákem 
skoro 50 let. Čím si tu dlouhověkost  
uměleckého vztahu vysvětlujete?  

Dlouhověkost našeho přátelství se Zdeňkem 
si vysvětluji nejspíš tím, že jsme se toho 
věku dožili. Ale vážně - Zdeněk je geniální 

textař a umí velmi citlivě naslouchat.  
Jeho texty se zhudebňují pak samy.  
Film Ať žijí duchové, Vrchní, prchni!, 
Lotrando a Zubejda, Tři veteráni – to jsou 
nezapomenutelné filmy a k nim se pojící 
nezapomenutelné písně. Je každý nový 
počin výzvou? Nemáte někdy pocit, že 
vykrádáte sám sebe?  

Je samozřejmě velmi těžké, když skládáte 
písně několik desítek let, abyste neopakovali 
náměty a melodie. Ale vždy se snažím vymy-
slet něco originálního. A nechť mi je důka-
zem to, že na Ochranném svazu autorském 
(OSA) mám hlášeno přes 700 písní a zatím si 
nikdo nestěžoval.  
Značka Uhlíř a Šíp byla dlouho velmi sta-
bilní a silná, vzpomenete si někdy? Není 
Vám líto, že zanikla?  

Nezanikla, a že je – jak říkáte – silná a sta-
bilní, potvrzujete i Vy svým dotazem. My se 
s Karlem spolu dál kamarádíme, jen si každý 
prostě v umělecké sféře dělá to své.  
Je tu něco, co máte třeba rád,  
a nostalgicky se na to místo vracíte?  

Do Kunratic se rád vracím, protože  
zdejší publikum výborně zpívá.  
No – a pak ty jahody!
Znáte blíž městskou část a dříve  
samostatnou obec u Prahy - Kunratice ?  

Jak jsem už zavtipkoval v předešlé odpovědi, 
když se řekne Kunratice, naskočí mi hned 
jahody a k tomu hezké počasí. 
Jinak Kunratice znám právě díky tomu, 
že tu pravidelně na jaře vystupuji v kunra-
tickém zámeckém parku na akci Divadlo 
v parku.  red

rozhovor

Jaroslav Uhlíř je český skladatel, klavírista, zpěvák, herec a moderátor. Do hudebních dějin se  
nesmazatelně zapsal písněmi k filmům Ať žijí duchové!, Lotrando a Zubejda, Tři veteráni, S čerty  
nejsou žerty, Vrchní, prchni! a mnoha dalším. A 21. května ho opět můžeme přivítat v Kunraticích.
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Když se řekne  
Kunratice, naskočí  
mi hned jahody  
a k tomu hezké počasí

Jaroslav Uhlíř

V Divadle v parku
zahraje už poosmé



Skautské středisko Paprsek v Kunraticích po-
kořilo v letošním roce hranici 70 členů. Nově 
vznikl oddíl Hvězdičky pro předškolní děti  
a zájemci o členství na sebe nenechali dlou-
ho čekat. Naši benjamínci se stejně jako je-
jich starší kamarádi z ostatních oddílů každý 
týden schází v klubovně v Golčově ulici, kde 
si hrají a učí se novým dovednostem, jezdí  
o víkendech na výlety a v létě plánují jet na 
tábor pod stany. 

Středisko Paprsek podniká mnoho nejrůz-
nějších akcí, jako např. cyklistické či putovní 
výpravy, účastní se charitativní akce Tříkrá-
lová sbírka, pořádá zpívání pro seniory  
v Chráněných bytech Kunratice nebo se ve 
spolupráci s Městskou částí Praha - Kunrati-
ce podílí na úklidu Bažantnice. 

Junák - český skaut, z. s., jehož je středisko 
Paprsek součástí, má přes 55 000 členů a na 
jeho činnosti se podílí více než 7 000 dobro-
volníků, kteří vědí, že tato náročná činnost 
má v dnešním světě smysl. Skauting totiž 
hlavně znamená dobrou partu a skvělou pří-
ležitost. Více informací o našem středisku  
a skautingu najdete na www.paprsek43.cz.  

Středisko Paprsek

Měsícem březnem se v Sokole s akcemi roz-
trhl pytel. První akcí byl 12.3 dětský karneval 
plný úžasných masek, kde jsme přivítali více 
než 200 lidí. Pro dobrou náladu hrála hudeb-
ní skupina Repete.

31.3 se v sokolovně konala valná hroma-
da, součástí programu byly i volby. Naše 
staronová starostka Gabriela Kučerová 
mimo jiné přečetla zprávu o hospodaření TJ 
v roce 2015 a plánech na rok 2016. Pozvání 
na schůzi přijali starostka i místostarosta 
Kunratic a při té příležitosti nám potvrdili 
štědrý sponzorský dar od městské části. Vel-
mi děkujeme.  

16. 4 proběhla překrásná akce, již 34. ročník 
„Otvírání studánek v Kunratickém lese“.  Za-
jímavé povídání o historii studánek doplnilo 
kulturní vystoupení, všem - malým i dospě-
lým se procházka s povídáním velmi líbila. 

23. 4 jsme se pustili do jarního úklidu za-
hrady a okolí sokolovny, všechno prokouklo. 
V květnu chystají dětské oddíly ke Dni matek 
otevřené cvičební hodiny s malým dárečkem.

Červen je již tradičně spojen s „Kunratic-
kým dnem dětí“. Letos tato akce připadne 
na sobotu 11.6 2016. Zveme všechny děti od  
3 do 15 let i dospělé, aby si přišli vyzkoušet 
sportovní zdatnost, vytrvalost a šikovnost 
při plnění různých disciplín. Nikdo neode-
jde s prázdnou a samozřejmě pro Vás na 
konci akce chystáme překvapení!
Sportu zdar!

TJ Sokol Kunratice

V uplynulých měsících pro-
bíhala po celé Praze zimní 
obnova lesních porostů. Ne-
jinak tomu bylo i v Kunra-
tickém lese. Rozhodnutí  
o tom, kde a kdy dojde k 
obnově lesa, se řídí jedno-
duchými kritérii. Nejdůleži-
tější úlohu hraje bezpečnost 
návštěvníků a zdravotní 
stav stromů, resp. celého 
porostu. Nemalou roli však 
hraje i druh dřeviny a její 
stáří. Přednostně jsou od-
straňovány dřeviny nepů-
vodní, kterými jsou v praž-
ských lesích především akát, dub červený  
a borovice černá. Nicméně ani domácí smrk 
není úplně vhodnou dřevinou, protože se 
mu daří spíše v horských polohách a pražské 
teploty a nižší vzdušná vlhkost mu nesvědčí. 
Veškeré obnovní zásahy vyznačují odborní-
ci z Magistrátu hl. m. Prahy spolu s našimi 
lesníky. Obnovované plochy jsou do jara 

uklizeny tak, aby s jeho počátkem mohly 
být postupně zalesněny sazenicemi, přede-
vším  listnáčů - dubem zimním a letním, bu-
kem a lípou. A tak letošní jarní výsadba za-
ručí, že i vnuci a pravnuci dnešních obyvatel 
se budou moci projít v krásném, vzrostlém, 
pestrém a bezpečném lese.

Vladimír Krchov, ředitel Lesů hl. m. Prahy

Byli jsme poněkud pře-
kvapeni, když v březnu 
přišlo oznámení vlast-
níka rybníku Šeberák 
o vypuštění rybníka 
za účelem výlovu ryb. 
Kdo bedlivě sleduje 
sled událostí kolem 
rybníka, je jistě stejně 
přesvědčen jako já, že 
v celém rybníku se na-
chází cca jeden kyblík 
plotic. Ihned jsme se obrátili na Inspekci 
životního prostředí, Magistrát hl. m. Prahy 
a Vodoprávní úřad Prahy 4. Velice rychle za-
reagoval vodoprávní úřad a vydal předběžné 
opatření -zákaz vypouštění rybníka z dů-
vodu, že do dnešního dne spol. OGOPOGO 
nemá platný manipulační řád. I nadále bu-
deme bedlivě sledovat dění na hrázi rybníka.

Nicméně stále litu-
jeme, že v roce 2009 
hl. m. Praha nekou-
pilo Šeberák, když jej 
Rybářství Líšno pro-
dávalo za 12 milionů. 
Naše radnice na to 
neměla a vedení Pra-
hy se nám nepodařilo 
přesvědčit, aby rybník 
koupilo. Nyní je na 
prodej za 48,5 milio-

nu korun. Situace se opakuje. Kunratice tolik 
peněz nemají a Magistrát hl. m. Prahy za tak 
vysokou cenu rybník koupit zatím odmítá. 
Nabízí rybník vyměnit za pozemky. 

S radní RNDr. Plamínkovou, která má na 
starosti životní prostředí, jsme v kontaktu. 

lal

Letos se chystáme opravit přítok vody do 
rybníku Ohrada. Rybníček zásobovala deš-
ťová voda, která vtékala do melioračního 
kanálu v místě U Tří svatých a po cestě nabí-
rala dešťové vody z ul. K Libuši a přilehlých 
ulic. Bohužel kanál z 50. let minulého století 
se rozpadl. Přes všechnu snahu nelze opravu 
provést protlakem, ale je nutné ji dělat čás-
tečně výkopem. Proto byly na konci března 
pokáceny mezi ul. Předškolní a Krameriovou 
čtyři javory, které vrostly přímo do kanálu.

Právě probíhá výběrové řízení na zhotovite-
le stavby. Jedná se o zakázku malého rozsahu. 
Na financování opravy kanálu se podílí vlast-
ník Obchodního centra Kunratice spol. Sci-
onius finanční spoluúčastí ve výši 1 400 000 
korun. Byly osloveny nejznámějších firmy 
podnikající v oblasti vodovodů a kanaliza-
cí, např. Čermák a Hrachovec, Zepris, Pohl  
a další. Nyní čekáme na jejich nabídky. Veške-
ré podrobnosti o této zakázce jsou zveřejněny 
na našich webových stránkách.  ivhy

Pokračuje rozsáhlá obnova  
porostů v  Kunratickém lese

Skautů je víc  
a daří se jim dobře!

Sokolové ani  
na jaře nezahálí 

Další pokus o vypuštění rybníka Šeberák

Oprava přítoku vody do rybníku Ohrada

Kultura a volný časBezpečnost a životní prostředí
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Znovu kunratické studánky
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás 
informovali, že Lesy hl. m. Prahy do  
16. dubna opraví a vyčistí všechny  
studánky v Kunratickém lese. 
Některé studánky jsou však v tak špatném 
stavu, že opravy budou časově náročnější.  
Proto jsme se opět sešli s vedením Lesů 
hl. m. Prahy, abychom dohodli plán, který 
by podrobně popisoval postup oprav 
každé jednotlivé studánky. Magistrát hl. 
m. Prahy přislíbil vyčlenit peníze na tyto 
mimořádné opravy. 
O tom, jak tato akce dále pokračuje, Vás 
budeme průběžně informovat v dalších 
vydáních KZ.

ivhy

Na schůzce s vedením městské policie Prahy 
4 se nám podařilo dohodnout, aby doplnění 
stavu strážníků v Kunraticích bylo nejvyš-
ší prioritou.  Díky vstřícnosti vedení MP P4 
se již kolektiv našich strážníků rozrostl o 
tři nové posily. Můžete  se s nimi potkávat 
v Kunraticích, kde už naplno vykonávají 
službu. Rád bych Vám je představil: strážník 
Richard Strnad (vlevo), strážník Bronislav 
Grund (uprostřed), strážník František Gazdík 
(vpravo).  Jedná se o velmi zkušené policisty 
s dlouholetou praxí v terénu a jsem přesvěd-
čen, že budou v Kunraticích přínosem. 

Na naše strážníky se můžete obracet také 
osobně na služebně městské policie na Kos-
telním náměstí č. 34 a to každou pracovní 
středu od 16 - 17 hodin. 

ivhy

Městská policie 
v  Kunraticích  
posílila 

Rodinné centrum U Motýlků se 1. dubna za-
řadilo mezi 1074 míst v České republice i na 
Slovensku, kde se konala Andersenova noc. 
Celý blok zahájil opravdový pan Andersen. 
Děti ho objevily v místní knihovně, jak píše 
některou ze svých pohádek. Pan Andersen, 
oblečen do dobového kostýmu, jim vysvětlil, 
kdo je a proč se každoročně scházíme a sla-
víme jeho narozeniny. Poté se děti pustily do 
soutěžení. Byla pro ně připravena literární 
soutěž, při které některým dětem pomohli 

rodiče, některé to 
zvládly samy. Hle-
dání soutěžních 
otázek v rodin-
ném centru bylo 
samo o sobě napí-
navé. Celé odpo-
ledne bylo zakon-
čeno divadelním 
p ř e d s t a v e n í m  
„3 Andersenovy 
pohádky“. Děti se 
celé odpoledne 
výborně bavily. Po 
skončení odpole-
dního programu 
u nás zůstalo 16 
dětí, které se tě-
šily na pohádkové 

spaní ve spacácích. Moc jsme si večer s dět-
mi užili, hráli jsme hry, luštili křížovky a po-
slouchali jsme audio pohádku Malá mořská 
víla. Děkujeme paním knihovnicím z míst-
ní knihovny, které jsou každoročně velmi 
ochotné a v celé akci nám pomáhají. 

Děkujeme také Jakubovi Dienstbierovi, 
vedoucímu skautského střediska Paprsek 
v Kunraticích, který výtečným způsobem 
dobrovolně ztvárnil pana Andersena.   

RC U Motýlků

Andersenovu noc si děti užily

19. března odpole-
dne se sešly stov-
ky kunratických 
občanů u rybníka 
Ohrada proto, aby 
společně osla-
vili příchod jara  
a slunce. U rybní-
ka je uvítaly klece 
s domácími zvířaty, 
které na akci laska-
vě dodali kunratičtí 
chovatelé. Velký 
stan nabízel 3 vel-
ké rukodělné dílny. 
Děti vyráběly jarní 
zajíčky a sluníčka 
z vařeček, zdobily 
si květináče, daly 
si práci se sádrovými odlitky. Mohly si ne-
chat namalovat obličej nebo potetovat ruku. 
V rámci programu se mohly projet na koni 
kolem celé louky. Na podiu celý den hrál 
decentní hudební doprovod. Občasné sou-
těže pro děti vše jen oživily. Akci doprová-
zel trh s jídlem a pitím, jarními dekoracemi, 
pomlázkami a květinami. Kunratické vítání 

jara uspořádalo SOS Dekorace, s výtvarný-
mi dílnami a opičí dráhou pomohlo Rodin-
né centrum U Motýlků. Jsme moc rádi, že 
z Kunratického vítání jara se stala tradice  
a kunratičtí sousedé se na této první jarní 
akci rádi potkávají. Ne náhodou se nás tam 
letos sešlo na 500!. 

Iva Pirníková

Druhý ročník Kunratického 
vítání jara se povedl

Kontakty na strážníky
Služebna: 
Kostelní nám. 34, Praha – Kunratice
Úřední hodiny: 
každou pracovní středu 16 – 17 hodin

Nonstop služba - operační středisko 
městské policie v Táborské ulici:  
222 025 288 nebo 156



Stejně jako loni se kunratický FBC Start98 
probojoval do vyřazovací části 1. florbalové 
ligy.

Do prvního kola play-off si ho vybralo Znoj-
mo. Po úvodním hracím víkendu byl stav sé-
rie vyrovnaný 1:1.

V prvním domácím střetnutí se potvrdilo, 
že celá série bude plná skvělých florbalových 
momentů a krásných gólů. První zápas roz-
hodlo až prodloužení, kdy se radovali hosté ze 
Znojma a šli tak do jednozápasového trháku. 

Nedělní odvetu musel Start98 vyhrát, aby 
si vynutil 5. rozhodující zápas ve Znojmě. To 
se také stalo. Za bouřlivé atmosféry, kdy Start 
hnalo dopředu na 240 fanoušků, se domácím 

podařilo zvítězit 6:3. 
Start pak ve Znojmě 
dokonal obrat a v sérii 
zvítězil 3:2 na zápasy, 
když po druhé části 
prohrával již 6:2, ale 
závěrečnou strhující 
třetinu vyhrál 6:0.

Dalším soupeřem 
pak bylo Kladno. Hned 
první zápas s tímto 
soupeřem naznačil, že 
zápasy budou po flor-
balové stránce zcela 
odlišné. Bylo vidět 
méně florbalu a více 
urputného boje. Po 
dvou zápasech v Klad-

ně byl stav série 2:0 pro Kanonýry. Start tedy 
nastupoval do nedělního zápasu pod velkým 
tlakem, nesměl zaváhat, aby sérii prodloužil. 
To se také podařilo a nedělní „matchball“ 
Kladna odvrátil výhrou 7:4. 

Do pondělní odvety nastoupilo Kladno s cí-
lem sérii co nejrychleji ukončit a Start si chtěl 
naopak vynutit poslední, rozhodující 5. zápas. 
To se však nepodařilo a domácí podlehli 4:6.

FBC Start98 se tedy po 2. příčce v minulém 
roce letos umístil na krásném 3. místě.

V součtu čtyř domácích zápasů play-off do-
razilo do kunratické haly úžasných 916 divá-
ků. Děkujeme za skvělou podporu.          

Start98

Florbalový tým děvčat z 1. stupně ZŠ 
Kunratice dosáhl velkého úspěchu, 
když ovládl zemské finále Školského 
poháru. Po základních skupinách by 
leckdo předpokládal, že výhru vybo-
jují holky z Mladé Boleslavi. Základ-
ní skupinou prošly hladce a dařilo se 
jim i v play-off. Stopku jim však ve 
finále vystavila děvčata z Kunratic. 
Šelmy totiž kousaly až do posled-
ních chvil. A jelikož jim při nájez-
dech i trochu přála štěstěna, bylo 
jasné, že zemským finále se prokou-
saly na výbornou.

Kunratické holky do turnaje vstu-
povaly jako jeden z papírových favo-
ritů. Věřily holky, že mají na to tur-
naj ovládnout? „Jasně, přišly jsme s děvčaty  
s tím, že to můžeme vyhrát,“ neváhala se 
svou odpovědí Jana Kerzelová, trenérka 
Kunratických šelem.

K florbalu, resp. sportu obecně, patří i tro-
cha štěstí. Tentokrát se přiklonilo mírně na 
stranu našich holek. Co na to říká jejich tre-
nérka? „Povedlo se to, hrozně jsme si to přály 
a jsme moc šťastné.“ Bude se držet pomyslné 

„štěstíčko“ děvčat z Prahy i v celorepubliko-
vém finále? Věří jejich trenérka, že mají na to 
opanovat i závěrečný celorepublikový tur-
naj? „Uvidíme, necháme to na holkách, jak to 
celé dopadne.“ 

Celorepublikové finále proběhlo až po uzá-
věrce 16. dubna, o tom jak holky dopadly, vás 
proto budeme informovat v příštím čísle.

red

V pátek 1. 4. se škola obohatila o ty zku-
šenější z nás, pamětníky. Skupina seniorů 
navštívila chrám sv. Ondatry ve výtvarné 
výchově 3. A.  Nakonec se zjistilo díky panu 
Zemanovi, že tato ondatra vycpaná na Li-
buši z počátku 20. století je kunratická, pro-
tože dnešní Libuš správně patřila onu dobu 
ještě Kunraticím. Přešli jsme vůni linoucí se 
z kuchyňky, kde žáci osmých tříd připravo-
vali občerstvení, a zastavili se v hodině ze-

měpisu. Pamětníci odhalili své 
sešity ručně psané a kreslené, 
žáci zase otáčeli zeměkoulí na 
interaktivní tabuli. Následoval 
dlouho očekávaný křest „Moud-
ré kunratické kuchařky“ a v kru-
hu jsme naslouchali vyprávění 
z „křesel pamětníků“, jak se do 
školy těšili za kamarády, korzo-
vali na chodbách a společně si 
zavzpomínali.

V neděli 3. 4. se dveře školy 
otevřely pro veřejnost. Někte-
ří absolventi se našli, setkali se 
s bývalými učiteli a určili se na 
starých fotografií. Někdo vzpo-

mínal nad starými výkazy žáků, vyhledal si 
vysvědčení rodičů či prarodičů. Někdo si rád 
odpočinul u videozáznamu paní Skramov-
ské a Macháčkové. Do pamětní knihy bývalé 
Měšťanské školy v Kunraticích z roku 1935 
se zapsalo okolo 120 absolventů či bývalých 
zaměstnanců. Těšíme se na další setkání, ať 
už při skládání historických střípků nebo na 
Zahradní slavnosti ZŠ.   

Za celý tým Tereza Doudová

V pátek 11. března se uskutečnil již pátý 
ročník Společenského večera, který tradič-
ně pořádá ZŠ Kunratice – letos pod názvem 
„Tenkrát na Zá-
padě aneb po-
slední kovboj“.  

Jak již název 
prozrazuje, pře-
sunuli jsme se do 
doby Divokého 
západu, kovbojů 
a indiánů. Akce 
byla organizo-
vána jako po-
děkování školy 
zaměstnancům, 
rodičům a přáte-
lům ZŠ Kunrati-
ce. Společenský večer se konal ve stylových 
prostorách v Hostinci Ve Mlýně a doprová-
zel jej bohatý program. 

Vystoupil zde František Nedvěd s kape-
lou Tiebreak, taneční soubor Beseda, svým 

humorem všechny bavila Ester Kočičková, 
duo InFlamenus předvedlo napínavé číslo 
s ohněm a biči. Akci moderoval Josef Me-

len a po vyhlášení 
tomboly se kovbo-
jové, indiáni, krás-
né ženy a šerifové 
roztančili v rytmu 
současné hudby, 
kterou DJ pouštěl 
až do ranních ho-
din. 

Tímto bychom 
chtěli poděkovat 
majitelům Hostin-
ce Ve Mlýně, účin-
kujícím, organizá-
torům a Vám všem, 

kteří jste se akce zúčastnili. 
Těšíme se na další společná setkání, která 

budou, doufáme, stejně tak příjemná jako to 
letošní „na Západě“.   

ZŠ Kunratice

Již tradičně letos vyjelo na lyžařské výjezdy 
a ozdravné zimní pobyty organizované ZŠ 
Kunratice na 200 dětí. Zimní sezónu otevře-
li sedmáci, kteří letos nově lyžovali v Kubo-
vě Huti a německém Mitterdorfu. Pro páté 
třídy jsme využili nový areál v Pasekách 
nad Jizerou. Obě lokality se nám osvědčily 
a již jsme je zarezervovali pro příští školní 

rok. Jarní prázdniny letos strávil výběr žáků 
v italském Monte Bondone a část dětí v are-
álu DDM DŮM UM Tři studně. Žáci 1. – 3. 
tříd již tradičně trávili březnový ozdravný 
pobyt na oblíbené Moravské boudě. Všechny 
výjezdy se podařily, děti i dospělí si výborně 
zalyžovali a přijeli spokojeni.

ZŠ Kunratice

Kunratičtí florbalisté 
vybojovali bronz v 1. lize

Kunratické šelmy královnami Čech

Sport a spolkyŠkolství
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Na druhou polovinu července zajistilo SVČ 
při ZŠ Kunratice tradičně několik pětiden-
ních příměstských táborů s rozmanitým za-
měřením. Letošní prázdniny zahájíme 18. 7. 
oblíbeným „TÁBORNIČENÍM“, letos ve stylu 
indiánského léta a BASKETBALOVÝM KEM-
PEM, zaměřeným na míčové hry pro malé  
i velké baskeťáky. Následovat bude od 25. 7. 
týden FLORBALOVÉHO KEMPU, který přiví-
tá malé i velké milovníky florbalové hokejky 
a sportu vůbec. 

Pro všechny letošní turnusy je opět připra-
ven bohatý program. Ač bude pro jednotlivé 
tábory rozdílně zaměřen, všechny děti bu-
dou jistě jako v minulých letech odcházet 
obohaceny o nové zážitky a velmi spokojeny. 
Těšíme se na Vaše přihlášky na  
linhova@dumum.cz.

Za SVČ při ZŠ Kunratice 
Renata Linhová a Alena Fáčková  

S koncem března přichází v pražském fotba-
lovém prostředí také konec zimní přípravy. 
Přišel tak čas pro krátké hodnocení tohoto 
pro hráče veskrze nepříjemného období. A-
tým na náročném střešovickém turnaji žád-
né cenné trofeje nezískal. 

Pozitivně se dá ale hodnotit stoupající kva-
lita jeho výkonů. Tu potvrdili hráči v generál-
ce před jarní částí sezony proti juniorskému 
výběru Dukly Praha, kdy zejména v prvním 
poločase hráči s technicky vyzrálejším sou-
peřem nepropadli, byť nakonec zápas pro-
hráli. Do zápasu již nastoupili pod vedením 
nového trenéra Karla Chejna, který nahradil 
z funkce odvolaného Ivana Čabalu. První 
mistrovské utkání však kunratičtí nezvládli, 
když prohráli na hřišti Újezdu Praha-4. Neda-
řilo se ani dorostu, který doma smolně podle-
hl Ďáblicím rozdílem jediné branky. Soutěže 
nižších věkových kategorií se postupně roz-
jedou až během dubna. 

Mladé kunratické naděje tak zatím nadále 
poctivě trénují v místním areálu a připravu-
jí se na start sezony. K výrazné změně došlo  
v areálu klubu, když se povedlo zrekonstru-
ovat klubovnu a s pomocí kunratických příz-
nivců a hráčů zvelebit vnitřní i vnější prosto-
ry hřiště Slovanu Kunratice. Práce na zvýšení 
pohodlí fanoušků budou i nadále průběžně 
pokračovat.

SK Slovan Kunratice

Letní příměstské 
tábory  
v  ZŠ Kunratice 

Fotbalistům  
začíná  
konečně jaro

Setkání absolventů v  ZŠ 

Pátý společenský večer ZŠ Kunratice

16. 3. se ve 3. třídě MŠ Kunratice (v Kuřát-
kách) konaly velikonoční dílny, kde se vy-
ráběla přání, barvila vajíčka, zdobily se per-
níky a nechybělo ani sázení zeleně. Účast 
rodičů i dalších z řad rodinných příslušníků 
byla hojná a celá akce se nesla v pohodovém 
velikonočním duchu.

Výrobky si následně děti odnesly domů. 
Pro všechny bylo zajištěno občerstvení  
a nápoje. Spokojenost a radost ze spoluprá-
ce byla na obou stranách. Už teď se těšíme 
na další setkání, které bude věnováno všem 
maminkám 12. 5. 

Vendula Flegrová a Tereza Švábová

Lyžařské výjezdy a ozdravné pobyty

Velikonoční  
tvoření v  MŠ 
Kunratice 

czech Open 2016  
- taekwon-do 
19. a 20. března se v Nymburce konala 
mezinárodní soutěž v Taekwon-do I.T.F. 
Tato soutěž se koná každoročně a patří 
k největším a nejprestižnějším u nás. 

Na akci se dostavilo 415 závodníků, 
z toho 125 zahraničních. Přes obrovskou 
konkurenci se všem našim závodníkům 
podařilo předvést skvělé výkony.  
A někteří z nich dokonce dosáhli na me-
dailová umístění.  Za naši školu Ge-baek 
Hosin Sool získala Magdaléna Koubková 
stříbrnou medaili ve sportovním boji  
a bronzovou z technických sestav. 
Ladislav Koubek dále získal stříbro ze 
sportovního boje v kategorii Junioři 
B.  Koubkovým blahopřejeme a srdečně 
gratulujeme i všem zúčastněným závod-
níkům. 

Více informací o naší škole najdete na 
www.tkd.cz. Všichni zájemci o Taekwon-
do jsou velmi vřele zváni na tréninky, 
které pravidelně probíhají každé pondělí 
od 14:30 do 16 hodin na ZŠ Kunratice, 
Předškolní 420/5.

Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool  

Krátce



První písemný doklad  
o vaření piva v Kunraticích 
Teprve v roce 1517 královským výnosem 
získala šlechta právo zakládat pivovary  
a vařit v nich pivo. Kunratické panství nebylo 
výjimkou. První písemná zmínka o existenci 
pivovaru se sladovnou pochází z roku 1578. 

Jan František Václav, hrabě Čabelický, 
prodal statek Kunratice a Libuš s veškerým 
příslušenstvím s třemi hostinci, totiž jed-
ním v Kunraticích, druhým na Betáni a tře-
tím v Libuši na zemské silnici, s pivovarem  
i s pivovarskou pánví, káděmi…. Zuzaně He-
leně Bedarisové, rozené Golčové. 

Ta ale majetek již roku 1701 prodala včet-
ně pivovaru a sladovny Marii Barboře, hra-
běnce Pottingové. Její dcera, Marie Fran-
tiška, prodává statek Kunratice se zámkem  
i s pivovarem rytíři Janu Arnoštu z Golče.

Golčové vybudovali v průběhu 18. století 
rozlehlý hospodářský dvůr, jehož součástí byl 
zmíněný pivovar. To, co se v Kunraticích uva-
řilo, se tady i vypilo. Na kunratickém panství 
byly tři výsadní hospody. Ty zřizovala místní 
šlechta. V lepším případě musela dát ke zří-
zení souhlas. Podmínkou ale byla povinnost 
čepovat v nich vrchnostenské, tedy kunratic-
ké pivo. Za to, že směli čepovat pivo, tedy si 
dobře vydělávat, ale museli odvádět vrchnos-
ti desátek, pevně stanovený obnos. Ale navíc 
měli další hospodářské povinnosti.

Tři významné  
kunratické hospody
Kunratická hospoda v domě čp. 5 v dnešní 
ulici K Libuši, kterou později v roce 1832 
koupil Antonín Sechter, je písemně dolo-

žena od 18. století. Majitel 
této hospody musel ro-
botovat s potahem. Tedy 
orat na panském. Od vrch-
nosti si k hospodě najal 
také jediný masný krám 
v obci. Maso směl prodá-
vat za cenu obvyklou na 
pražských trzích. Ale pro-
tihodnotou mu byl dán 
slib, že nikdo jiný nesmí 
maso v obci prodávat a že 
všichni ostatní šenkýři na 
kunratickém panství ho 
musí kupovat jen od něj.

Hospoda Na Betáni míva-
la od svého založení právo 
volného nákupu. Hostin-
ský musel pouze odvádět 
roční poplatek. Jinak ji 
mohl ale využívat podle 
své vůle. Zavázán byl pou-
ze tím, že se jeho služby 
nezhorší. 

Po roce 1700 byla hospoda v majetku vrch-
nosti. A ta ji pronajímala. Během žní, musel 
pronájemce poslat na panské schopného 
pracovníka a po dobu šesti dní roboty ho 
musel ze svého vydržovat. Za to, že si směl 
nasekat do zásoby led k chlazení piva ve 
sklepích, splácel zvláštní robotou. Pod hroz-
bou pokuty musel mít neustále dostatek 
piva na skladu a dávat poctivou míru. Chle-
ba a maso směl odebírat jen od panského 
pekaře a řezníka, kořalku od kunratického 
žida. Hospoda Na Betáni byla formanská. 
Ležela totiž na hlavní silnici z Prahy do Lin-
ce a Vídně.

Hospoda na Libuši čp. 1 (vedle současné 
libušské radnice) má také zajímavou histo-
rii. Její nájemci platili kunratické vrchnosti 
16 zlatých ročně. Nejstarší písemný záznam 
je sice z roku 1716, ale hospoda zřejmě fun-
govala daleko dříve před tímto datem. Ze 
záznamu o prodeji z 26. června 1805 kupuje 
hospodu od Josefa Černého se vším příslu-
šenstvím Václav Heran. K majetku hospody 
patří také pár volů, jedna kráva, vůz s plu-
hem, dvě tabule, dvě lavice a tři sklenice.

Pivo z Kunratic nabízejí  
i pražské hospody
V polovině 18. století vařil kunratický pi-
vovar ročně 772 hl piva. Století následující 
bylo pro pivovar i hostinské ohromným oži-
vením. Významným impulsem bylo zrušení 
roboty. V roce 1801 získává kunratické pan-
ství rodina Korbů. Místní pivo odebírají šen-
kýři v Kunraticích, Betáni, Libuši, Šeberově, 
Chodově a Hrnčířích. 

Dodávalo se ale také do Prahy - do „Vyso-
kého domu“ na Koňském trhu (dnešní hotel 

Evropa na Václavském náměstí), do hostin-
ce U Tří králů na Malé Straně. Pivem se dalo 
ale i  platit. Kunratický farář například do-
stával ročně 18 sudů piva, kunratický učitel 
2 sudy za rok. 

Pivovar se jmenoval Weidenheimův a pat-
řil mezi 66 pražských pivovarů. V roce 1873 
uvařil zhruba 2890 hl piva. V dobové zprávě 
se uváděla jednotka 1 eimer, tj. 60,14 litru. 
Byla speciálně zavedena na měření objemu 
piva v roce 1865.

Obrovský rozmach pivovarnictví na pře-
lomu 19. a 20. století měl i stinné strán-
ky. Mnohdy nepřál menším konkurentům 
velkých, zpravidla městských nebo akcio-
nářských pivovarů. A tak končí na počátku  
20. století i bohatá a úspěšná historie míst-
ního pivovaru.V roce 1890 se objevuje po-
slední zmínka konceptu nájemní smlouvy, 
podle kterého měl být kunratický pivovar 
pronajat od listopadu 1899 do konce října 
1905 městskému pivovaru v Praze. K tomu 
ale nikdy nedošlo. A to byl konec malého 
Weidenheimova pivovaru. red

Historie pivovarnictví v  Kunraticích

Historie a společenská rubrika
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ZÁNOVNÍ VOZY
V KUNRATICÍCH!
Více než 100 kvalitních a prověřených vozů. 
AUTO JAROV je certifikovaným partnerem 
            programu
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Vídeňská 126
Praha 4  - Kunratice
Tel.: 251 002 803

www.autojarov-kunratice.cz
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Zaváděcí ceny

Výhodný výkup na 
protiúčet s bonusem

Vozy s prodlouženou 
zárukou výrobce

Značkové 
�nancování
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Atrium

Mgr. Markéta Jedličková,

Kunratice, můj domov.
makléřka

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

Pivovarnictví v českých zemích mělo bohatou historii a svým rozvojem zejména v 19. století položilo základy pro značky 
piv známé do současnosti. Období 60. až 80. let minulého století znamenalo ale také obrovský úpadek mnohých lokálních 
pivovarů, po kterých zůstaly jen opuštěné areály. Novou nadějí pro malé pivovary bylo prostředí volného trhu. Nejdříve 
vznikaly jen velmi opatrně, ale k velkému posunu došlo v druhé polovině 90. let. Dodnes vznikají další malé pivovary.  
Jedním z nich je znovuzrozený kunratický pivovar.

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

680 lety 
Od roku 1336 stávala na místě dneš-
ního zámku tvrz a v jejím sousedství 
gotický kostelík. Majitelem byl  
Franclin Welfovic Jakubův, pomoc-
ník krále Jana Lucemburského.

600 lety 
Od roku 1416 pobýval král Václav IV. 
častěji na Novém hradě u Kunratic.

580 lety 
V roce 1436 po skončení husitských 
bojů předali Pražané Kunratice císaři 
Zikmundovi Lucemburskému.

80 lety 
Od roku 1936 bylo v Kunraticích 
zavedeno pojmenování ulic.

70 lety 
12. května 1946 navštívil Kunratice  
u Prahy ministr zahraničních věcí 
Jan Masaryk.

Stalo se před...

Poděkování za blahopřání 
k  životnímu jubileu zasílají
Vlasta Hořejšová, Jana Izáková, Hana 
Válková, Alena Losová, Ivana Pavlová, 
Petra Kašová, Eva Jindrová, Marie  
Krákorová a Anton Jozef Hruškovič.
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Po–Ne 10–22 hod.

604 44 44 57
nám. Prezidenta Masaryka 106 (kruhák)

Praha 4 – Kunratice

2+1 za 29 Kč*

www.pizzadokrabice.cz
Rozvoz v Kunraticích zdarma
* Pizza za 29 Kč je vždy nejlevnější pizza z objednávky.

inzerce

U Zavadilů se už nekouří!

K Verneráku 70/1, Praha 4
www.lokal.cz

„Rozhodli jsme se tak učinit na přání 
štamgastů,” říká šéf Lokálu Marek Zákon. Hosté 
si tak mohou všemi smysly plně vychutnávat 
jídlo od nového šéfkuchaře Michala Mráze. Ten 
k Zavadilům přešel z restaurace Čestr a přinesl 
do kuchyně nové nápady. „Například jsme 
začali rajskou omáčku zahušťovat strouhaným 
perníkem. Přes zimu jsme nabízeli salát 
z pečené řepy s kozím sýrem a teď už se těšíme 
na kunratické jahody,” vypráví šéfkuchař. 
Na léto plánuje grilování na zahrádce. 
Samozřejmostí je pečlivě ošetřené pivo.

Na zdraví!

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
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Kultura

8. 5. neděle / 15 hod. / radnice
Koncert ke Dni matek
Vystoupení vítězů soutěží Základní  
umělecké školy Jana Růžičky.  
Ve velkém zasedacím sále na radnici.

14. 5. sobota / 21 hod. / kostel sv. Jakuba
Svatodušní vigilie
Mše svatá s požehnáním ohně a obnovou
biřmovacích závazků.

19. 5. čtvrtek / 17 hod. / areál školy
Festival kroužků v ZŠ Kunratice
Přehlídka všeho, co jsme se naučili, co jsme 
vyrobili a co chceme vystavit.

21. 5. sobota / 10 – 18 hod. / zámecký park
Divadlo v parku
8. ročník rodinného divadelního
a hudebního festivalu.

28. 6. úterý / 17 hod. / areál školy
Zahradní slavnost  
ZŠ Kunratice 2016
Tradiční největší a nejnavštěvovanější  
„sláva“, na které spolupracuje celá škola.

24. 7. sobota / Šeberák
Festival Do Modra
Festival plný bluegrassové hudby, který 
představí velké množství těch nejlepších 
kapel tohoto žánru.

Užitečné info

Sport

SK Slovan Kunratice
30. 4. sobota / 14 hod. / SK Slovan
Nábor nových fotbalistů
a pálení čarodejnic
Fotbalové a zábavné hry s pálením 
čarodejnic.

1. 5. neděle / 17 hod. / SK Slovan
SK Slovan Kunratice – Modřany
Mistrovské domácí utkání týmu A.

15. 5. neděle / 17 hod. / SK Slovan
SK Slovan Kunratice – Zlíchov
Mistrovské domácí utkání týmu A.

29. 5. neděle / 17 hod. / SK Slovan
SK Slovan Kunratice – Slivenec
Mistrovské domácí utkání týmu A.

18. 6. sobota / 10:30 hod. / SK Slovan
SK Slovan Kunratice – 1999 Praha
Mistrovské domácí utkání týmu A.

29. 5. neděle / 9 hod. / Šeberák
Šeberácký triatlon 2016
Další ročník triatlonu (plavání, běh, kolo), 
více na www.seberak.cz.

Sportovní příměstské kempy

18. 7. - 22. 7. / 8:00 – 17:00 /
ZŠ Kunratice (hala, hřiště)
Basketbalový příměstský  
kemp BK Kunratice
3. ročník basketbalového příměstského
kempu BK Kunratice na hřišti a v hale ZŠ
Kunratice pod vedením zkušených trenérů 
a se skvělou kuchyní ve školní jídelně.

25. 7. - 29. 7. / 8-17 hod. /
ZŠ Kunratice (hala, hřiště)
Florbalový příměstský kemp 
Tradiční a oblíbený týden plný florbalu,
sportovních her, koupání v bazénku
ve společnosti kamarádů a zkušených
trenérů a v péči skvělého týmu kuchařek.

Volný čas

Letní tábory

30. 4. sobota / 17 – 22 hod. / Šeberák
Šeberácké pálení čarodejnic

3. 5. úterý / 7:30 hod. / parkoviště u pošty
Výlet seniorů do Kutné hory 
a na zámek Kačina 

6. 5. pátek / 17 hod. /  
molo restaurace Šeberák
Hudební večer  
s Jakubem Fendrychem
Pravidelné páteční hudební posezení  
u piana. V případě špatného počasí  
od 19 hod. v restauraci.

18. 5.  středa / areál kolejí Jižní Město
Sport4Students 2016
Studentský sportovně-hudební festival, 
kde můžete poznat nové moderní sporty  
a dobře se pobavit. 

19. 5. čtvrtek / 16 - 18 hod. / RC U motýlků
Letní keramické tvoření  
s  Petrou Křivánkovou
Krásné letní keramické květiny  
zvládne každé dítě.

20. 5. pátek / 17 hod. /  
molo restaurace Šeberák
Hudební večer s J. Fendrychem
Pravidelné páteční hudební posezení  
u piana. V případě špatného počasí  
od 19 hod. v restauraci.

21. – 22. 5. sobota – neděle / Šeberák
Vínojarní
Tak trochu jiné vinobraní na Šeberáku.

27. 5. pátek  / 17 hod. /  
molo restaurace Šeberák
Hudební večer s J. Fendrychem
Pravidelné páteční hudební posezení  
u piana. V případě špatného počasí  
od 19 hod. v restauraci.
 
  11. 6. sobota / od 14 do 18 hod. /  
zámecký park

Kunratický den dětí
Zveme všechny děti od 3 do 15 let  
i dospělé, aby si přišli vyzkoušet sportovní 
zdatnost, vytrvalost a šikovnost při plnění 
různých disciplín.

KaLEnDÁriuM Květen, červen, červenec 2016

BiO kontejnery 

15. 5.   13 – 16 hodin  Ještědská (u pošty)

15. 5.   13 – 16 hodin  pochozí plocha před ZŠ ul. Krameriova

15. 5.   13 – 16 hodin  křižovatka ul. K Betáni x Do Dubin

Velkoobjemové (VOK) kontejnery 

4. 5.  16 – 20 hodin Ještědská (u pošty),  
  Zelené údolí (ul. Za Valem)
1. 6.   16 – 20 hodin Ještědská (u pošty),  
  Sídliště Flora (u kotelny)
29. 6.   16 – 20 hodin Ještědská (u pošty),  
  Zelené údolí (ul. Za Valem)

Kunratické příměstské tábory

18. 7. - 22. 7. / 8 - 17 hod. / ZŠ Kunratice
Kunratické táborničení
Tradiční příměstský tábor plný her,
tvořivých dílen a sportu pod vedením
zkušených vedoucích.

25. 7. - 29. 7. / 8 - 17 hod. / RC U motýlků
Indiánský příměstský tábor
Plno soutěží, her a zábavy s indiánskou 
tematikou. Pro děti od 3 do 7 let.


