SK SLOVAN KUNRATICE – historie
1924
To je rok vzniku tohoto klubu, který v Kunraticích působí již 98 let.
Už roky předtím existoval jeho předchůdce S. K. Kunratice, ale ten se
rozpadl kvůli nedostatku financím. Fotbal ale v Kunraticích zůstal a o
4 roky později
se zrodil klub,
který známe
dodnes. U jeho
zrodu stál
mimo jiných i
pan František
Tichý, první
pan řídící školy
v Kunraticích.
A mnozí žáci
současné ZŠ
Kunratice by mu udělali radost, protože hájí barvy klubu ve všech
věkových kategoriích.
1938 až 1943
V tuto dobu Kunratice spadaly do oblasti Praha-venkov a čítaly něco
přes 2200 obyvatel. Přesto že byla válka a země byla okupována
Němci, tak se klub rozvíjel, prvnímu mužstvu se podařilo postoupit do
II. třídy a sestavilo se také družstvo žáků a dorostu.
1956Klub v tomto roce prosperoval jak v mládežnických kategoriích, tak
v mužských. Muži postoupily do I.B třídy, klub začal být uznáván i
v krajských soutěžích. Někteří dokonce dostávali nabídky do větších
klubů a vyšších soutěží. Slovanu se hodně fandilo, dokonce v roce
1959 se přišlo do Modřan podívat rekordních 2000 diváků.

1969
Sedmdesátá léta se Slovanu nedařila tak jako v předchozích letech.
Šlo spíše o mužský tým, který se propadával do II. třídy a jednou si
dokonce zahrál i přebor. Dorost si držel laťku, jenže se pak z klubu
úplně vytratil.
1970Tento rok byl pro fotbalové Kunratice temný. A Mužstvo
prohrálo všech 13 zápasů a tak sestoupily do I. Třídy B. Začala růst
konkurence a tím se
projevovala špatná práce
v klubu napříč všemi
kategoriemi. Tým získal
dotace a správu klubu
převzala rada MNV.
V průběhu let potkalo klub
spoustu menších
rekonstrukcí a změn.
Fotka z roku 1990

V roce 2002 došlo k velké rekonstrukci hřiště, které bylo málo
zatravněné a podle pamětníků se lehce svažovalo.
Další rekonstrukce areálu je v plánu.
Více na skslovankunratice.cz.

