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Ještě probíhá první etapa dostavby Základní 
školy Kunratice spočívající v nástavbě dvou 
tříd nad spojovacím krčkem ke sportovní 
hale a už se finišuje s přípravami na dostav-
bu šatnového centra, tj. druhé etapy. 

Stará budova školy byla v roce 2007 dosta-
věna hl. m. Prahou o dva pavilony, sportovní 
halu a školní jídelnu na kapacitu 18 tříd, tj. 
540 žáků, podle demografické studie Útvaru 
rozvoje HMP z r. 2000. Ta počítala s tím, že do 
provozu bude uvedena nová škola v lokalitě 
Na Lhotech. Vzhledem k tehdejšímu malému 
počtu dětí na Jižním Městě a v ZŠ Campa-
nus hl. m. Praha rozestavěnou školu prodalo  
a dnes je tam domov pro seniory Zátiší.

V důsledku rychlého nárůstu počtu dětí 
jsme si nechali v r. 2010 zpracovat novou 
demografickou studii, která ukázala nutnost 
dostavět ZŠ na kapacitu 810 žáků. První eta-
pa bude dokončena koncem dubna. 

Nyní je na pořadu dostavba šatnového 
centra, protože dle požárních předpisů se 
do šaten už nevejdou další žáci. 

Už máme hotový projekt i stavební povole-
ní a projednáváme s hl. m. Prahou možnost 
finanční pomoci. Vypsání výběrového řízení 
plánujeme neprodleně po schválení rozpoč-
tu MČ Praha-Kunratice v zastupitelstvu.

Lenka Alinčová

V souvislosti s loňským útokem na žáky 
střední školy ve Žďáru nad Sázavou vyzval 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
k posílení ochrany školských zařízení tak, 
aby se co nejvíc zamezilo přístupu cizích 
lidí do škol.

V souladu s tímto požadavkem stanovila 
MČ Praha-Kunratice po dohodě s vedením 
ZŠ Kunratice hodiny a místa, ve kterých 
strážníci Městské policie Praha zajišťují 
bezpečnost žáků Základní školy Kunratice.

Jedná se především o hlavní školní vchod, 
vchody do školní jídelny i družiny a vjezd 
na parkoviště v časech 11:40-14:15 a 15:30-
16:15.

Do části MŠ Kunratice sídlící nad školní jí-
delnou byla umístěna bezpečnostní kamera, 
aby učitelky mohly sledovat, koho do školky 
vpouští.

Učitelé děti a žáky poučili, jak se mají cho-
vat k neznámým lidem. Bude jen dobře, když 
se do takovéto osvěty zapojí i rodiče.

Lenka Alinčová

V rámci rozsáhlé opravy části ulice Do Du-
bin, která proběhla na podzim loňského 
roku, byla rovněž opravena rozpadající se 
krajnice v Golčově ulici v úseku podél zdi 
zámeckého parku a Za Bažantnicí. Zároveň 
byl vybudován chodník pro pěší a drenážní 
kanalizace odvádějící srážkové vody z vo-
zovky.

K tomuto účelu slouží vsakovací rigol po-
dél celého chodníku. Tento rigol je umístěn 
podél pravé krajnice vozovky ve směru jízdy 
do centra Kunratic. Abychom zabránili jeho 
zničení silnou dopravní zátěží, byly po-
dél silnice osazeny ochranné kužely a místo 
bylo vyznačeno dopravními značkami.

Jiné řešení v současnosti není možné z dů-
vodu chybějící dešťové kanalizace v celé 
ulici Golčova. Magistrát sice už zadal zpra-
cování projektové dokumentace na zá-
sadní rekonstrukci ulic Golčova, Volarská  

a K Betáni, ale jejich realizace je nejspíš 
v daleké budoucnosti, protože mají přijít 
na řadu až po rekonstrukci ulice K Zeleným 
domkům.

Výše uvedené dopravní opatření bylo 
schváleno Policií ČR a silničním správním 
úřadem pro Prahu 4.

Projíždějme tudy opatrně, mějme ohled na 
ostatní.

Ivan Hýža, zástupce starostky

Ve škole se staví ve dvou etapách

Bezpečnost dětí je vždy 
na prvním místě

Opravy komunikací pokračují

Z radnice
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dostáváte do rukou nové číslo 
Kunratického zpravodaje v jeho 
inovované podobě. V závěru 
loňského roku Ing. Mydlarčík 
oznámil, že končí jako šéfredaktor 
Kunratického zpravodaje. Proto  
byl vedením jeho redakční rady  
pověřen zkušený Mgr. Ivo Rikačev.

S novým vedením dochází i ke 
změně koncepce zpravodaje. Na 
tomto místě chci Ing. Mydlarčíkovi 
poděkovat za dlouholetou spolu-
práci.

Velký dík patří tradičně kunratic-
ké společnosti S.O.S. DEKORACE, 
s.r.o. za krásnou vánoční výzdobu 
Kunratic. Jedná se o sponzorský 
dar, díky němuž mohu hrdě 
prohlásit, že Kunratice mají 
z pražských městských částí každo-
ročně nejhezčí vánoční výzdobu.

Od tohoto čísla bude slovo starost-
ky podstatně zkráceno. K aktuální-
mu dění v Kunraticích se já a moji 
kolegové budeme dle nové koncep-
ce vyjadřovat přímo v tématických 
blocích.

Ještě jednou Vám přeji úspěšný  
rok 2015.

Ing. Lenka Alinčová

Vážení čtenáři,

ÚMČ Praha-Kunratice

24. 2. 
Florbalový přátelský zápas  
FBC Start98 vs. Reprezentace ČR   
Od 20 hodin ve sportovní hale  
ZŠ Kunratice. Vstupné zdarma. 

21. 3. 
Kunratické vítání jara 
Od 14 do 20 hodin u rybníka  
Ohrada. Oslava příchodu jara. 
Vstupné zdarma.

18. 4. 
Otevírání studánek 
Od 13 hodin, start u kostela.  
Tradiční procházka Kunratickým 
lesem s programem. 

23. 4. 
Light show 
Od 17 do 22 hodin, kolej Volha. 
Unikátní světelná show. 

26. 4 
Pohádkový les 
Od 9:30 do 15 hodin, sraz Golčova 
č. 24. Cesta Kunraticemi  
s pohádkovými postavami. 
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Slovo starostky

K Libuši 7 
148 00 Praha 4

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

+420 244 102 214

info@praha-kunratice.cz

Do diáře…

Více Kalendárium na straně 16
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Počet obyvatel Kunratic stále roste
Od roku 1992 narostl počet obyvatel 
Kunratic skoro o šest tisíc. Věříme,  
že už brzy pokoříme hranici deseti tisíc.

4 Z radnice a zastupitelstva
Masopust se vydařil
Letos vyšel závěr masopustního veselí 
na 14. 2. a byl to devátý a opět úspěšný 
masopustní průvod v Kunraticích.

9 Kultura a volný čas

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

16 Kalendárium
Městská policie zadržela  
hledaného muže
Při pochůzce v Kunratickém lese v noci 
18. ledna kunratičtí strážníci zadrželi 
muže hledaného Policií ČR. 

8 Bezpečnost  
a životní prostředí

Dětské hřiště Ohrada už slouží dětem
Nedávno bylo předáno nové dětské  
hřiště Ohrada. Za všechny ho symbolicky 
převzaly děti z mateřské školy.

5 Aktuálně
První liga v Kunraticích:  
play-off se blíží!
Zatímco loni florbalisté kunratického 
týmu Start98 bojovali v 1. lize o holé 
přežití, letos se postup do extraligy 
začíná jevit jako reálná možnost.

10 Sport

Starostu Prahy 4 zajímá život  
v Kunraticích
Starosta Prahy 4 P. Štěpánek nepatří  
k nudným politikům, i proto přinášíme 
první rozhovor právě s ním.

7 Rozhovor

V září oslavíme 80. výročí otevření  
Masarykovy měšťanské školy
V prvních letošních vydáních Vám  
proto přineseme historické ohlédnutí  
za počátky školství v Kunraticích.

12 Historie a společenská 
rubrika

Šeberák - příběh nejen  
pro kunratické patrioty
Koupaliště Šeberák vzniklo již v roce 
1933 a jako letní koupaliště fungovalo až 
do loňského jara. Od té doby probíhá boj 
o zachování napuštěného rybníka.

6 Téma

O zápis do prvních tříd byl znovu  
velký zájem
20. a 21. ledna přišlo do základní školy  
v Kunraticích k zápisu 112 dětí. Otevírat 
se budou tři první třídy po 30 žácích. 

11 Školství a spolky



Schvaluje
•  finanční dar organizaci FBC Start98 Kunra-

tice ve výši 70 000 Kč na činnost umožňují-
cí tréninky mládežnických družstev

•  návrh pravidel hospodaření MČ Praha 
Kunratice v období rozpočtového provizo-
ria na rok 2015

Pověřuje
•  podepisováním doložky podle § 43, zák. č. 

131/2000 Sb. o hl.m. Praze v platném znění 
zastupitele Ivana Hýžu a Ing. Jaroslava Vrbu

Vydává stanoviska ke změnám Územního 
plánu hl.m. Prahy
Bere na vědomí
3. aktualizaci Územně analytických pod-
kladů pro území hl.m. Prahy 2014 v úrovni 
obce i kraje jako soubor základních infor-
mací k tvorbě územního plánu hl.m. Prahy 
s doporučením:

•  Detailněji se zabývat dopadem negativ-
ních vlivů na zdraví obyvatelstva, zejména 
vlivem dopravy a jejího dalšího nárůstu 
a s tím spojené produkce hluku a znečiš-
tění ovzduší

•  Zajistit analýzu dopravních zátěží a jejich 
průběžných zvyšování, stanovení hygi-
enických limitů a míst, kde jsou a budou 
limitní hodnoty překračovány

•  Větší pozornost věnovat záplavovým úze-
mím, neboť podklady nejsou příliš čitelné 
a přesné a na území Kunratic významně 
zasahují do vlastnických práv a využití 
pozemků

•  Transformační a nezastavěná území ná-
sledně při návrhu územního plánu po-
drobněji definovat a analyzovat s cílem 
vytvořit mezi zástavbou Kunratic a Libuše 
prostředí pro realizaci nabídky pracovních 
příležitostí a v prostoru jižně od Kunratic 

vytvořit prostor krajiny mezi zástavbou 
Kunratic, Libuše a Vestce

•  ÚSES z platného územního plánu není 
možno brát jako dogma, ale jako prvek, se 
kterým bude třeba pracovat a možno jej 
upravovat s ohledem na navrhovaný celek

•  Doplnit kapitolu, jaké problémy mají 
a sdělily jednotlivé městské části

•  Doplnit reakci IPR – analýzu a vyhodno-
cení problémů jednotlivých městských 
částí, případně s návrhem, jak je řešit

Na konci minulého roku 
bylo předáno zrekon-
struované dětské hřiště 
Ohrada. Za všechny děti 
z Kunratic ho symbolic-
ky převzaly děti z ma-
teřské školy.

Hřiště bylo financo-
váno z projektu Pro-
gram zeleň do měst 
a obcí Státního fondu 
životního prostředí pod 
názvem „Revitalizace 
okolí rybníka Ohrada 
a Zelené cesty“. Projekt 
se zaměřuje na zlepšení 
nového herního prosto-
ru pro děti, rekonstrukci zeleně v okolí hřiš-
tě a obnovu výsadeb na Zelené cestě.

Původní nevyhovující dětské hřiště bylo 
kompletně odstraněno a nahrazeno novými 
herními prvky pro batolata a předškolní děti.

Na hřišti jsou bytelné kovové herní prvky 
a jejich nosná konstrukce je ze zinkované oce-

li. Západní polovina hřiště je určena pro bato-
lata a východní polovina pro předškolní děti. 
Všechny herní prvky splňují normu EN1176.

Městská část přeje všem dětem a rodičům 
krásně prožité chvíle na tomto nově zrekon-
struovaném hřišti.

Ivana Mezteková

Upozorňujeme majitele psů na splatnost 
poplatku za psa na rok 2015, která bude 
31. března. Poplatek lze platit v hotovos-
ti na Úřadu MČ Praha-Kunratice, I. patro, 
nebo bankovním převodem na číslo účtu 
2000690389/0800 či složenkou typu A.

Základní informace:
•  poplatek ze psů platí držitel psa obci dle 

trvalého bydliště nebo sídla
•  platí se za psa staršího 3 měsíců a je třeba 

se přihlásit na ÚMČ
•  v Praze je povinnost označit psa staršího 

6 měsíců mikročipem nebo tetováním a do 
15 dnů od označení psa přihlásit do evi-
dence Magistrátu hl. m. Prahy (lze i pro-
střednictvím ÚMČ)

•  do 15 dnů hlásit veškeré změny v ohlášení 
(čip, úhyn, stěhování, nový pes)

•  přihlásit psa je povinen i držitel psa, který 
je od poplatku osvobozen

Informace o výši poplatku, variabilním sym-
bolu nebo složenku obdržíte na ÚMČ, tel.: 
244 102 215 nebo na e-mailu: 
krejcova@praha-kunratice.cz.

O rozvoji Kunratic se v posled-
ních letech pravidelně dočítáme 
v Kunratickém zpravodaji, ale 
hlavně ho jako kunratičtí občané 
vnímáme všude kolem sebe.

Se stavebním rozvojem úzce sou-
visí i růst počtu obyvatel v naší 
městské části. A proto si uděláme 
malý výlet do historie a podíváme 
se, jak přibývali „Kunratičáci“ bě-
hem posledních dvou desetiletí.

Od roku 1992 se počet obyvatel 
zvedl z 3257 na 4183 v roce 2000. Pak nastal 
strmý růst. Kunratice měly 5746 obyvatel 
v roce 2001 a jejich počet se ročně zvedal 
o cca 250, až na současný stav 9092.

S růstem obyvatel úměrně stoupal i počet 
narozených dětí. V roce 1997 jich bylo pou-
ze 22. Pak ale každým rokem přibývala další 
miminka, až jsme se dostali na zatím nej-

vyšší počet 129 narozených dětí v roce 2008. 
Od tohoto roku už počet kunratických no-
vorozenců pomalu klesá, nicméně i 89 dětí 
narozených v roce 2014 je úctyhodné číslo.

Vzhledem k nové výstavbě, především 
v „horních“ Kunraticích, doufáme, že v obci 
přivítáme další nové obyvatele a že brzy naše 
městská část pokoří hranici 10000 obyvatel.

Jak jste se již dočet-
li v KZ 04/2014, bylo 
rozhodnuto nechat 
v dílně odborného 
restaurátora profe-
sora Jana Hendrycha 
zrestaurovat sochu 
sv. Jana Nepomucké-
ho, která dlouhodobě 
chátrala na parkovi-
šti vedle restaurace 

Zelené domky. Den D nastal v pátek 21. lis-
topadu, kdy pan profesor přijel se svými 
pomocníky a s velkým nákladním autem 
s plošinou. Odborně oddělili podstavec od 
samotné sochy, sochu zabalili do dek a fólií 
a vyzvedli na plošinu náklaďáku. 

A nastala situace jako v nějakém románu 
s hledači pokladů. Pod čtvercovým podstav-

cem o rozměrech cca 1x1 m se objevila des-
ka. Když ji pomocníci celou opatrně odkryli, 
zjistili, že se jedná o mnohem mohutnější 
podstavec. I ten se podařilo vyzdvihnout 
na plošinu a…. poměrně hluboko v zemi se 
objevil podstavec další. Ten se už na ploši-
nu nevešel. Pan profesor doporučil nejprve 
projednat případné vyzdvihnutí podstavce 
s památkáři. To se skutečně stalo. Podstavec 
prohlédli, zdokumentovali a doporučili ho 
prozatím zpátky zasypat a tím jej zakonzer-
vovat.

Sv. Jan byl odvezen do restaurátorské díl-
ny v Chlumci nad Cidlinou, kde se podrobí 
zkrášlení a zakonzervování. Do té doby po-
nechme na památkářích, ať rozhodnou, co 
s posledním podstavcem.

 Lenka Alinčová

Sbírky Entomologického oddělení Národ-
ního muzea se po 53 letech daly do pohybu 
- byly přesunuty ze zámku v Kunraticích do 
moderních depozitářů v Horních Počerni-
cích. 

Sbírky hmyzu byly součástí sbírek Národ-
ního muzea již od jeho vzniku a prostory  
v historické budově Národního muzea na 
Václavském náměstí brzy nestačily zvětšují-
cím se sbírkovým fondům, bylo proto nutné 
hledat nové prostory.

Kunratický zámek byl po 2. světové válce 
konfiskován a v roce 1948 zámek převzalo do 
pronájmu Národní muzeum. Entomologické 

sbírky byly do zámku přestěhovány v letech 
1960-1961.

Sbírky se stále rozrůstaly a entomologové 
se opět začali potýkat s nedostatkem prosto-
ru, což vyústilo v současné stěhování.

Sbírkami a knihami bylo naplněno několik 
desítek nákladních aut a převoz probíhal od 
srpna až do prosince 2014.

Na webových stránkách MČ jsme připravili 
sekci „Podpora podnikání“. Jste podnikající 
fyzická anebo právnická osoba? Vedete spo-
lek, organizaci, která nabízí služby? Orga-
nizujete volnočasové aktivity? Využijte náš 
web k vlastní prezentaci. Vyplňte formulář  
a my Vás zdarma zveřejníme na našich 
stránkách.

A to není vše. Chcete být rychle informová-
ni o dění v Kunraticích? Připravili jsme pro 
Vás aplikaci „ MOJE KUNRATICE“ pro mobil-
ní telefony, kterou si můžete stáhnout z na-
šich webových stránek. Budete mít přístup 
k novinkám, kalendáři akcí a produktům, 
které mobilní aplikace umožňuje. Atraktivní 
je také služba rezervování schůzky na ÚMČ.

Webové stránky ÚMČ  byly opět přihláše-
ny do soutěže o cenu veřejnosti „Zlatý erb“.    
Chcete-li nás v této soutěži podpořit, hla-
sujte pro naše stránky. Odkaz pro hlasování 
najdete na www.praha-kunratice.cz. 

Ivan Hýža 

Hřiště Ohrada už slouží dětemPočet obyvatel Kunratic  
pořád roste

Na co by majitelé psů neměli zapomenout

2. zasedání Zastupitelstva 17. 12. 2014

Stěhování sv. Jana Nepomuckého

Entomologové opustili zámek  
po půl století

Radnice pomáhá 
podnikatelům

AktuálněZ radnice a zastupitelstva
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Farmářské trhy  
nově ve tvrzi
Trhy budou každé úterý počínaje 
24. 3. 2015 od 10:00 – 18:00 hodin  
po celý rok 2015. 
Budeme nabízet široký sortiment  
od českých farmářů. 
Veškeré nabízené produkty jako 
např.: kravské a kozí mléčné produk-
ty, masné výrobky, ovoce a zelenina 
jsou vypěstovány nebo odchovány 
v Čechách.

Začínají opravy 
dětských hřišť
Jakmile to počasí dovolí, budou 
zahájeny každoroční opravy a údržba 
dětských hřišť v Kunraticích. Jedná se 
především o nátěry a drobné opravy 
herních prvků.

Nevidomí maséři  
NOVIDA slaví 2. výročí
Už je to 2 roky, kdy v Kunratické 
tvrzi zahájila svůj provoz nezisková 
organizace NOVIDA. Díky úžasnému 
talentu nevidomých masérů a také 
díky zájmu místních občanů o tyto 
služby může NOVIDA oslavit své 
druhé narozeniny a nabízet práci více 
osobám se zdravotním postižením. 
Za dobu našeho fungování jsme 
stihli rozšířit služby a prošli jsme 
mnoha změnami a to jen díky tomu, 
že se Vám naše služba líbí a jste s ní 
spokojeni. Děkujeme a vážíme si vaší 
přízně.

Krátce

Velkoobjemové kontejnery (VOK) a kontej-
nery na bioodpad budou v prvním pololetí 
roku 2015 přistaveny v termínech a místech 
uvedených v tabulce v Kalendáriu na zadní 
straně zpravodaje.

VOK kontejnery budou přistavovány v od-
poledních hodinách po dobu čtyř hodin. 
Součástí přistavení je obsluha, která koordi-
nuje ukládání odpadů tak, aby se maximálně 
využil celý objem kontejneru.

BIO kontejnery budou přistaveny v sobotu 
28. 3. v dopoledních hodinách. Do bioodpa-
du patří tráva a plevel, listí, dřevní štěpka  
z větví, spadané ovoce, odpad z ovoce a ze-
leniny, sedliny z kávy a čaje, čajové sáčky, 
skořápky, neznečištěná zemina, pokojové 
rostliny.
Dotazy na tel: 606925797 nebo e-mailu: 
meztekova@praha-kunratice.cz.

Úřad MČ Praha-Kunratice přijme na plný 
pracovní úvazek právníka a údržbáře.  
Nástup co nejdříve. Info: tel.: 244 102 222 
nebo e-mail: voriskova@praha-kunratice.cz.

Kde budou 
velkoobjemové 
a  BIO kontejnery

Přijmeme právníka 
a údržbáře

Vítání občánků



Vy jste už v roce 2007 jako pražský radní 
prosazoval koupi Šeberáku do vlastnictví 
Prahy. Teď ho majitel znovu nabízí  
k prodeji. Myslíte, že pražská radnice 
bude k tomuto záměru vstřícnější a rybník 
koupí?
Ještě jako radní hlavního města Prahy jsem 
připravil výkup Šeberáku, bohužel radní za 
ODS tehdy s výkupem nesouhlasili a rybník 
se dostal do soukromých rukou. Obrátím 
se spolu se starosty zainteresovaných měst-
ských částí na radní Plamínkovou s žádostí 
o výkup Šeberáku. Jedná se o rekreační 
zázemí nejen Kunratic a Šeberova, ale také 
okolních velkých sídlišť v Praze 4, 11 a 12.

V  případě, že se nepodaří napustit Šebe-
rák ani  letos, budou mít kunratičtí občané 
možnost navštívit koupaliště Lhotka?
Koupaliště Lhotka bude určitě pro všechny, 
ale vzhledem ke stavu, v jakém jej zanechal 
minulý vlastník, budeme rádi, když koupali-
ště dokážeme zpřístupnit v roce 2016.

Současný územní plán Hlavního města 
Prahy nemá pevně stanovené výškové 
limity staveb. Jak budete při přípravě 
a  schvalování nového plánu omezovat 
snahy developerů o  výstavbu tzv. poly-
funkčních domů?
Městská část Praha 4 požaduje po tvůrcích 
nového územního plánu striktní výškové 
a objemové limity a kódy zastavěnosti tak, 
aby jak obyvatelé, tak developeři znali 
předem podmínky zástavby daného území. 

Odmítáme licitaci o patra a objem, chceme 
předem daná pravidla výstavby. Naším 
cílem je chránit stávající zelené plochy 
a nedovolit další nárůst individuální auto-
mobilové dopravy.

 
Myslíte, že zcela utichla diskuse o  případ-
ném rozšíření Vídeňské ulice? Co by její 
zmiňované rozšíření přineslo?
Kunratice i Krč potřebují především 
posílení veřejné dopravy, hlavně dobrou 
návaznost na kolejovou dopravu. Rozšíření 
Vídeňské by vedlo jen k přílivu dalších aut 
z rychle rostoucích okresů Praha-východ 
a Praha-západ a ke zhoršení kvality života 
podél rozšířené silnice.
 
Jaký je Váš postoj k  budování modrých 
parkovacích zón? Zejména tam, kde spolu 
hraničí dva obvody, z  nichž jeden zóny 
nemá?
Parkovací zóny je třeba po vzoru Vídně 
aplikovat na území celého města, jinak 
se ulice za hranicí parkovací zóny stanou 

parkovištěm dojíždějících aut. Osobně 
preferuji smíšený systém, který upřednost-
ní místní obyvatele pro dlouhodobé stání 
a zároveň umožní za poplatek krátkodobé 
parkování pro zásobování, podnikatele 
a další návštěvníky.
 
Spolupracuje MČ Praha 4 s  MČ  
Praha-Kunratice na zajištění bezpečnosti  
v  Krčském a  Kunratickém lese?
Zrovna na konci ledna jsme vyznamenávali 
strážníky a policisty za mimořádné činy bě-
hem služby a jedna ze strážnic se svěřila, že 
její nejoblíbenější hlídka je v Krči a Kunra-
ticích, kde hlídkuje i v lese za Thomayero-
vou nemocnicí. Snažíme se.

Existuje nějaký plán rozvoje lesa jako re-
kreační zóny? (nové stezky, lavičky, hřiště, 
lanové centrum, občerstvení)
Vlastní vybavení v Kunratickém lese je věcí 
vlastníka a správce, magistrátu a Lesů  
hl. m. Prahy. My se les snažíme oživit spíše 
jednotlivými programy jako je třeba nordic 
walking, běžecká škola nebo pomocná ruka 
organizátorům běhů.

Budete prosazovat dokončení a  propojení 
cyklostezky vedoucí přes Kunratice smě-
rem na Vestec?
Právě byla nově ustavena komise pro 
cyklodopravu a propojení pražských stezek 
se Středočeským krajem bude patřit mezi 
priority města.

Rozhovor

Nový starosta Prahy 4 Petr Štěpánek rozhodně nepatří k nudným politikům, třeba nám vytrvale  
dokazuje, že jízda na kole po Praze je možná, a navíc má vztah ke Kunraticím. A to nejen kvůli  
těsnému sousedství jeho obvodu. 
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Rozšíření Vídeňské 
by vedlo jen  
k přílivu dalších aut 
a ke zhoršení 
kvality života

Boj o  v lastnictví
Když v roce 2009 koupila firma Ogopogo 
rybník, způsobilo to rozruch. Hlavně proto, 
že do té doby se zástupci kunratické radnice 
intenzivně snažili dostat vodní plochu do 
svého vlastnictví. A když tato společnost 
přišla s nápadem, že na vodě postaví domy, 
situace se změnila v paniku.

Tento záměr ukázali zástupci firmy pouze 
zakreslením dvaceti čtverečků na jednom 
obrázku, který radnici odmítli předat. V prů-
běhu dalších let pak předložili tzv. projekt 
- 6 malůvek rybníka s vyznačeným územím 
pro plovoucí objekty a ptačí ostrovy. Nic víc.

  Mnoho lidí považovalo zájem firmy 
uskutečnit svoje plány za reálnou hrozbu. 
Zástupci radnice brzy pojali podezření, že 
stavba plovoucích objektů je pouhá hrozba 
a že ve skutečnosti jde o dobrý kšeft, tj. pro-
dat rybník za podstatně vyšší cenu, než ho 
společnost koupila. Ostatně to již naznačuje 
nabídka společnosti OGOPOGO adresovaná 
hl. m. Praze.

Pochybná revitalizace
Stavět se sice nezačalo, ale že svoje plány 
míní firma vážně, začala dokazovat vypou-
štěním rybníka. Záminkou byla tzv. revita-
lizace dna a břehů rybníka. O dopadech na 
životní prostředí a vodní biotop i rekreační 
využívání plochy a přilehlého břehu s kou-
palištěm ani slovo.

O akci se zmiňovala jako o tzv. letnění (na 
to dostala výjimku).  Tento termín zákon 
zná, ale používal se jako způsob regenera-
ce dna rybníku hlavně v minulosti. Rybník 
se skoro celý vypustí a nechá se vysychat, 

nic víc.  V současnosti se využívá pouze  
u těch děl, která jsou součástí rezervace  
a kde není možné dno odbahnit. Na proces 
letnění může navázat vzápětí proces zimě-
ní. Což je to samé, ale v zimě.

Petice pro zachování 
napuštěného rybníka 
Šeberák
Poslední dubnový večer minulého roku bě-
hem akce pálení čarodějnic v areálu restau-
race Šeberák nic nenapovídalo tomu, že se 
s rybníkem bude něco dít. V květnu bylo 
ale všechno jinak. 26. 5. je rybník vypuštěn 
a vyloven. Do 12. 6. je rybník opakovaně na-
pouštěn a vypouštěn, vždy se zbytkem malé 
vodní plochy u hráze, hyne mnoho ryb a dal-
ších vodních živočichů.

Už během května vznikly dvě petice pro 
zachování napuštěného rybníka Šeberák. Ty 
podepsalo několik tisíc lidí.

Na základě stížnosti kunratické radnice 
Česká inspekce životního prostředí zahá-
jila řízení proti Ogopogo. A tak se rýsovala 
naděje, že věci dostanou řád a smysl a že 
se kompetentní postaví na stranu rozumu. 
Jenže společnost OGOPOGO získala další 
výjimku. Ta v podstatě umožňuje škodlivě 
zasahovat do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných živočichů. 

Podle starostky Kunratic Lenky Alinčové 
přišlo rozhodnutí z Magistrátu hl. m. Prahy 
23. 12. loňského roku, což znamená v době 
vánočních svátků. Na odvolání k Minister-
stvu životního prostředí ČR, pak zbýva-
la lhůta 15 dnů, to znamená do 6. ledna.

Další výjimka pro Ogopogo
Stejně jako v předchozím případě výjimku 
udělila referentka Odboru životního pro-
středí Magistrátu hl.m. Prahy Mgr. Petra 
Fousová, tentokrát na dobu sedmi let. To 
znamená, že dle tohoto rozhodnutí může 
zůstat Šeberák vypuštěný sedm roků, dodá-
vá Alinčová. MČ Praha-Kunratice ani v tom-
to případě není brána jako účastník řízení. 
Proti rozhodnutí podalo odvolání OS Pro 
Kunratice, protože kunratická radnice není 
účastníkem řízení. Radnice zajistila finan-
cování velmi kvalifikované právní kanceláře 
a teď se čeká na výsledek odvolacího řízení.
L. Alinčová požádala novou radní hl.m. 
Prahy pro oblast životního prostředí, Janu 
Plamínkovou o prověření zákonnosti všech 
rozhodnutí doposud vydaných odborem 
životního prostředí MHMP v kauze rybníka 
Šeberák a společnosti OGOPOGO. Starosta 
Prahy 4 a člen Zastupitelstva hl.m. Prahy  
P. Štěpánek přislíbil pomoc.
Situaci budou sledovat jak na radnici  
v Kunraticích, tak všichni, kdo podepsali  
petici pro zachování napuštěného rybníka 
Šeberák i všichni další, kterým se toto dění 
nelíbí.

Šeberák
- příběh nejen pro
kunratické patrioty

Petr Štěpánek

Starostu Prahy 4 
zajímá život v  Kunraticích

Téma

Kunratice kromě toho, že leží na okraji Prahy a mají tak výhodu volného prostoru, mají i další  
přednost. V jejich katastru se nachází několik docela pěkných rybníků. Jeden z nich býval pěkný. 
Proto taky v jeho bezprostředním okolí vzniklo už v roce 1933 koupaliště Šeberák. Jako letní  
koupaliště fungovalo do loňského jara. 



Letos podle církevního 
kalendáře vyšel závěr 
masopustního veselí 
na 14. února. Tentokrát 
už devátý masopustní 
průvod zahájil jako ob-
vykle svoji pouť u soko-
lovny. Vydal se ke svým 
znovuzakladatelům 
skautům, obešel ob-
chody a hostince v cen-
trální části Kunratic, 
zastavil se na faře a na 
závěr přišel zahrát ve-
selé písně ke kunratic-
ké radnici.

Zde na něj čekala jako 
obvykle horká dršťková polévka, pro děti 
koblihy a pro dospělé i něco ostřejšího.

V čem byl letošní průvod odlišný od před-
chozích? Bylo vidět, že začala fungovat ko-
ordinovaná spolupráce všech organizátorů 
kulturních, společenských a sportovních 
akcí v Kunraticích. A tak masopustní prů-
vod obohatily nové masky poskytnuté spo-
lečností S.O.S. DEKORACE, s.r.o. Vzájemná 

spolupráce bude probíhat i u dalších akcí 
pořádaných místními organizacemi jako je 
RC U Motýlků, ZŠ Kunratice, Divadlo v par-
ku, Start 98-Kunratice, TJ Sokol Kunratice, 
SK Slovan Kunratice, římskokatolická far-
nost a Základní umělecká škola zaštítěná 
kunratickou radnicí.

Lenka Alinčová

Středisko volného času při ZŠ Kunratice 
(SVČ) ve spolupráci s Domem dětí a mláde-
že - DŮM UM organizuje pro děti z Kunra-
tic i okolí přes 50 kroužků nejrůznějšího 
zaměření a činností a nabízí pro veřejnost 
otevřené akce kulturního, sportovního i vý-
tvarného typu. 

Dále se můžete účastnit otevřených ne-
dělních dílniček pro rodiče s dětmi. Před 
adventním časem jsme zde vyráběli věnce  
a vánoční dekorace, jaro vítáme v keramické 

dílně, kde si mohou zájemci vyrobit veliko-
noční dekoraci nebo zkusit točení na hrn-
čířském kruhu. Aktuální termín bude 22. 3., 
kdy se na Vás bude těšit tým výtvarnic při 
tvorbě s oblíbenou FIMO hmotou. 

Nejnavštěvovanější „slávou“, na které spo-
lupracuje celá škola, je Zahradní slavnost. 
Tu letošní chystáme na poslední úterý škol-
ního roku 23. 6. 

Nabídku kroužků a všech akcí najdete na 
web. stránkách školy pod fialovou záložkou 
http://www.zskunratice.cz/aktivity/krouzky
-svc a na vývěskách přímo ve škole. 

Rodiče mohou pro své děti využít i naši 
nabídku letních příměstských táborů. 

Veškeré informace o činnosti SVČ:
Renata Linhová a Alena Fáčková
tel.: 725 506 216 nebo 777 721 745,
e-mail: renata.linhova@zskunratice.cz 
nebo fackova@dumum.cz. 

Jedním z nejnovějších a nejatraktivnějších 
kroužků SVČ při ZŠ Kunratice je kroužek 
roztleskávaček Cheerleaders. Se svými for-
macemi se stal oporou florbalového týmu 
Start98 a zúčastňuje se s ním všech význam-
ných zápasů a turnajů. Má-li některá slečna 
nebo mládenec chuť stát se členem taneč-
ně-sportovní skupiny, která trénuje každý 
pátek ve školní aule, ať neváhá a přihlásí se. 
Budeme se těšit! 

V sobotu 24. 1. se konala valná hromada 
Sboru dobrovolných hasičů Praha-Kunrati-
ce (SDH). Před jejím zahájením členové sbo-
ru uctili památku hasičů položením věnce 
k soše legionáře u kostela sv. Jakuba.

Už tradičně se jako hosté zúčastnili zá-
stupci Městského sdružení hasičů hl.m. 
Prahy (MSH) a kolegové ze sborů Lochkov, 
Zbraslav, Cholupice, Libuš, Třebonice, Ře-
poryje, Lipence a Karlovy Vary-Stará Role.

Ze zprávy o činnosti v roce 2014: míst-

ní sbor má 98 členů, výjezdová 
jednotka má 17 členů a zúčast-
nila se 66 akcí. V rámci prevence 
a ochrany uspořádali 346 předná-
šek. Dětský oddíl má 18 členů.

Valná hromada zvolila starono-
vé vedení SDH v čele se starostou 
Martinem Wagnerem, který byl 
zároveň nominován na starostu 
MSH hl.m. Prahy. Na post jeho 
náměstků byli navrženi velitel 
naší výjezdové jednotky Jakub 
Hubálek a Jakub Jašek. Přejme jim 
co největší úspěch.

Součástí každoroční valné hro-
mady je ocenění členů za konkrétní výkony 
a zásluhy. Letos mimořádně předávání oce-
nění vyvrcholilo tím, že jedno z nejvyšších 
hasičských ocenění získala za dlouholetou 
vynikající spolupráci bývalá starostka Iva-
na Kabelová. Od Městského sdružení hasičů 
hl.m. Prahy získala medaili sv. Floriana a od 
kunratického sboru překrásnou skleněnou 
hasičskou přilbu.

Lenka Alinčová

Kvůli nekontrolovatelnému vysazování 
dřevin do veřejné zeleně žádáme občany, 
aby před svými domy nevysazovali žádné 
rostliny (keře, stromky, květinové záhonky 
atd.), které nejsou v plánu výsadby Měst-
ské části Praha – Kunratice. To totiž ná-
sledně brání údržbě veřejných prostranství. 
Pokud máte před domem rostliny, o které 
se hodláte i nadále starat na své náklady, 
kontaktujte, prosím, MČ Praha – Kunratice 
(tel: 244102214, info@praha-kunratice.cz) 
a domluvte si s odpovědným pracovníkem 
podmínky údržby. Černé výsadby bránící 
údržbě veřejné zeleně budou bez náhrady 
odstraněny.

V okrajových částech Kunratického lesa 
a Bažantnice vznikají černé skládky bio-
logického odpadu, který pochází ze sou-
kromých zahrad. Žádáme všechny oby-
vatele, aby k odložení tohoto odpadu 
využívali sběrný dvůr v ul. Obrataňská nebo  
biopopelnice, které provozují Pražské  
služby a.s. (www.psas.cz).

Z důvodu opakovaného vandalismu přistou-
pil Úřad městské části k přesunutí hojně vy-
užívaného kontejneru na textil z původního 
stanoviště na parkovišti u pošty na nové 
bezpečnější místo na parkoviště u kunratic-
ké služebny Městské policie Praha při ulici 
K Libuši vedle kontejnerového stání na se-
parovaný odpad. Tímto MČ děkuje všem ob-
čanům za využívání tohoto sběrného místa 
na použitý textil.

Ivana Mezteková

Nový rok v RC U Motýlků se rozběhl. Vý-
znamné události na rok 2015 máme naplá-
novány. Na jaře zorganizujeme dvě velké 
akce: Noc s Andersenem a Pohádkový les. 

Noc s Andersenem bude koncipována jako 
pocta Janu Drdovi. V místní knihovně, která 
bude otevřena, najdete jeho knížky, které si 
budete moci prohlédnout. V RC bude čtení 
z knížek J. Drdy, pak bude následovat hraná 
veselá pohádka a závěr večera bude patřit 
promítání pohádky J. Drdy na velké plátno. 

Pohádkový les je oblíbená akce s cílem 
v zámeckém parku, kde bude připraveno ob-
čerstvení a veselý program. Deky nebo kari-
matky s sebou!

Během jara u nás proběhne opět řada se-
minářů pro dospělé. Připraveny již jsou také 
příměstské letní tábory a miniškolky.

Své účastníky si našly i naše výtvarné a hu-
dební dílny. Jsou zdarma. 

Z kurzů upozorňujeme na angličtinu pro 
školní děti a oblíbené masáže miminek.

Více na: www.umotylku.cz. 
RC U Motýlků

Díru na trhu v předškolním vzdělává-
ní se specializací na pohybovou aktivitu  
a sport vyplňuje projekt soukromé školky 
PlayWisely.

Ta slavnostně otevřela 7. ledna. Události se 
zúčastnilo víc než 100 rodičů s dětmi, které 
si mohly vyzkoušet různé aktivity. 

Centrum nabízí české i anglické lekce pro-
gramu PlayWisely® - první ucelené a vědec-
ky podložené vzdělávací metody pro děti od 
4 měsíců do 5 let. Dopolední školku pro děti 
od 18 měsíců, fitness, masáže, fotbal, rico-
chet a dále přednášky a dílny. 

Děti si díky programu PlayWisely® a indi-
viduálnímu přístupu můžou vytvářet pevné 
rozumové a pohybové základy pro budoucí 
učení i sport. 

Školka nabízí kromě výukového programu 
i prostory včetně dvou tělocvičen, vnitřního 
hřiště a polohu 200 m od Kunratického lesa. 
Více na: www.playwisely.cz.

18. ledna v noci strážníci okrskáři Městské 
police Praha ze služebny Praha-Kunratice 
dělali pravidelnou kontrolu v Kunratickém 
lese. Při této pravidelné pochůzce si stráž-
níci všimli člověka spícího v jednom z al-
tánů uprostřed lesa. Policisté dotyčného 
zkontrolovali a po předložení občanského 
průkazu následným kontaktem operačního 
střediska zjistili, že jde o muže hledaného 
Policií ČR. Hlídka muže okamžitě zajistila, 
aby se přesvědčila, zda u sebe nemá zbraň. 
Našli u něj nůž. Hledaný muž byl následně 
předveden na místní oddělení Policie ČR – 
Spořilov k dalšímu řešení.

Mgr. Jan Krčál, zástupce ředitele

Masopust se vydařilSbor dobrovolných  
hasičů oceňoval

 

Na jaře bude  
U Motýlků živo

Nové centrum 
a  školka PlayWisely 

Nesázejte vlastní 
stromy a keře  
na veřejné trávníky

Bioodpad nepatří 
do Kunratického 
lesa ani do  
Bažantnice

Přesun kontejneru 
na textil

Ve škole to žije i  mimo vyučování

Cheerleaders jsou oporou týmu 

Městská policie 
zadržela 
hledaného muže

Kultura a volný časBezpečnost a životní prostředí
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Bezdomovec se zabydlel 
v  Demlově ulici
28. 1. večer kontrolovala hlídka MP 
oblast poblíž ulice Demlova. Tady 
strážníci objevili stan s jedním mužem 
a vyzvali ho k opuštění místa. Radnice 
požaduje po majiteli zajištění a úklid 
pozemku. Situaci dál sledujeme. 

Početní stav strážníků
V současné době slouží v Kunraticích 
osm strážníků Městské Policie.  
S ředitelstvím Městské policie Praha 
4 pravidelně jednáme o navýšení na 
původní počet deseti strážníků.  
Po ukončení náborového řízení  
a zaškolení budou mít Kunratice opět 
plný počet strážníků. V příštích vydá-
ních budeme naše strážníky předsta-
vovat.

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

Městská policie



Soutěž POPRASK organizují domy dětí a mlá-
deže pro všechny ZŠ na území velké Prahy.

Družstvo složené z chlapců i dívek 1. stupně 
naší ZŠ, vedené J. Szebinovským, postoupilo 
ze základního kola a posléze zvítězilo ve fi-

nálovém turnaji Prahy 4. Tím naši žáci získali 
možnost reprezentovat nejen Kunratice, ale 
celou Prahu 4.

Na finálovém turnaji v Dejvicích Na Kotlářce 
se 27. 1. sešlo sedm nejlepších týmů. O jediný 
gól kunratičtí nepostoupili do zápasu o první 
místo. Nastoupili jsme tak do boje o bronzové 
medaile.

Po první polovině naši unavení borci pro-
hrávali s čilejším soupeřem z Petrovic 1:4. 
Hned na začátku druhé poloviny však zave-
lel k obratu v utkání C. Tajovský a za velké 
podpory celého týmu a vstřeleného hattricku 
kapitána P. Zelenky kunratičtí rytíři otočili zá-
pas na konečných 5:4 a přivezli do Kunratic 
pohár za třetí místo!

J. Szebinovský

20. a 21. ledna přišlo do Základ-
ní školy Kunratice k zápisu 112 
dětí. Otevírat se budou 3 první 
třídy po 30 žácích. Někteří rodiče 
zvažují odklad školní docházky, 
4 žáci žádají o zvláštní plnění do-
cházky z důvodu pobytu v cizině,  
1 žák nesplňuje podmínky k zápisu. 

Městská část Kunratice zajistila 
pro nepřijaté spádové děti místa  
v ZŠ Poláčkova a ZŠ Pošepné-
ho. Rodiče měli možnost své dítě  
s předstihem zaregistrovat už  
v průběhu prosince, a to umožnilo 
hladký a důstojný průběh letošní-
ho zápisu. 

ZŠ Kunratice

Zatímco loni florbalový tým Start98 bojo-
val v 1. lize o holé přežití, letos patří mezi 
premianty. Pár kol před koncem základní 
části je na 2. místě tabulky a postup do ex-
traligy se jeví jako reálná možnost. A to by 
bylo něco, co Kunratice nezažily!

Mnoho místních možná neví, že v hale 
kunratické ZŠ prvoligový Start98 trénuje a 
hraje své domácí zápasy. V letošní povedené 
sezóně tam díky tomu zavítaly nejlepší české 
týmy jako např.: Sparta Praha, Tatran Střešo-
vice a reprezentanty nabitá Mladá Boleslav. 

Na začátku sezóny se týmu ujal dlouhole-
tý extraligový obránce D. Derka a spolu se 
šéftrenérem Z. Skružným, který českou re-
prezentaci přivedl na MS ke stříbru a bron-
zu, začali vytvářet novou image klubu. 

Základním kamenem kádru je lídr kanad-
ského bodování O. Vavro, který je letos po-
strachem soupeřových brankářů. Tým ještě 
vyztužil navrátilec z Liberce P. Haspeklo, 
dva špičkoví brankáři K. Kotoun a O. Lupo-
měch, zkušený obránce T. Kiprov a před uza-
vřením přestupního období přišel J. Votruba. 

V play-off by Start98 mohl využít zkuše-
ností získaných v poháru, a také těch, kteří 
jeho hráči nasbírali na předchozích štacích. 
Nejzkušenější hráč celku z Kunratic, útoč-
ník E. Piňos, přikyvuje: „Letos máme velice 
dobrý tým, který může být v play-off černým 
koněm. Rozhodně to budou vypjaté a atrak-
tivní zápasy, proto bych rád všechny pozval, 
aby nám přišli fandit. 

V  únoru čeká Start98 závěrečných 5 kol, 
které mu přisoudí soupeře do play-off. Přijď-
te podpořit hráče „Startíčku“. Zaútočí na ex-
traligu? A do jaké délky jim doroste plnovous 
během play-off? Začínáme už z kraje března!

Start98

Mohlo by se zdát, že pět a dvacet let v životě 
školy je krátká doba. Podíváme-li se ale na 
toto období přes dosažené výsledky, získá-
me obrázek poněkud odlišný.

Ohlédněme se zpět popořádku. Píše se 
rok 1989 / 1990, v lidech se probouzejí nové 
ideály, naděje a na mnoha místech se sna-
ží bourat staré a budovat nové. Toto období 
je také stěžejní pro naši „ZUŠku“. V květnu  
r. 1990 se stala samostatně fungující školou. 
První ředitelkou byla paní prof. Miluše Ká-
rová. V roce 1991 převzal vedení školy sou-
časný ředitel pan Mgr. František Hlucháň.

ZUŠ využívala v té době k výuce pouze dva 
pavilony bývalé MŠ Juranova (nyní Křtinská) 
a budovu ve Stachově ulici. V roce 1991 se 
škola přestěhovala už do všech čtyř pavilo-
nů a postupem času se změnila k nepozná-
ní. V roce 1996 se škola rozšířila o pobočku 
v ulici Jana Růžičky v Kunraticích. 

O stoupajícím počtu studentů a pedagogů 
školy svědčí následující čísla. ZUŠ měla před 
25 lety pouze 510 žáků a 17 učitelů. Vývoj 
šel rychle dopředu a v současnosti škola čítá 
1440 studentů a 74 pedagogů.

Ve škole se žáci vzdělávají ve čtyřech obo-
rech:  hudebním, tanečním, výtvarném a li-
terárně-dramatickém. 

Cílem naší školy není jen poskytovat vzdě-
lání jako přípravu na profesionální umě-
leckou dráhu, ale velký důraz klademe na 
probuzení zájmu žáka o svůj vlastní vývoj, 

na kultivaci osobnosti a rozvíjení sociální 
inteligence.

Co popřát naší škole do dalších let? Stále 
tolik kvalitních a obětavých učitelů, spoustu 
uměníchtivých žáků a zároveň velkou pod-
poru veřejnosti, která bude vědět, že jejich 
„ZUŠka“ je důležitou součástí Jižního Měs-
ta. Více na www.zus-krtinska.cz

Romana Procházková, zástupkyně ředitele 

Basketbalový klub BK Kunratice působí  
v naší škole už čtvrtým rokem pod vede-
ním trenérů Martina Skývy, Mariana Přiby-
la, Barbory Přibylové, Jana Hrstky, Šimona 
Púčika, Matěje Mravce a Pavla Matyse.

Nejstarší tým, jehož část hráčů spolu 
s trenérem M. Skývou trénuje od samého 
počátku klubu, jsou hráči v kategorii U19 
(ročníky 1996 – 1998). Letos hraje Krajský 
přebor juniorů ve Středočeském kraji, kde  
drží 2. místo tabulky. 

Druhý tým hrající soutěžní utkání v Praž-
ském přeboru kategorie U17, trénuje Jan  
Hrstka a Pavel Matys.

Hráči kategorie U15 a U13 pod vedením 
Jana Hrstky, Pavla Matyse pilně trénují  
a připravují se na příští sezónu, kdy již bu-
dou hrát soutěž také.

Velkou radost dělají trenérům hráči ka-
tegorie U11, kteří ve své první sezóně drží 
krásný střed tabulky v soutěži Pražský pře-
bor 3x3 MIX a s malou ztrátou dýchají na 
záda soupeřům z horní části tabulky. V příš-
tím roce plánujeme s kategorií U11 hrát pře-
bor minibasketbalu 5 na 5 v soutěžích Praž-
ského basketbalového svazu.

Nemůžeme zapomenout na naše nejmlad-
ší, začínající hráče v přípravce (1. a 2. třídy 
ZŠ), kteří se s basketbalem zatím seznamují 
převážně formou her a soutěží.

Pravidelně se účastníme basketbalových 
turnajů. Za zmínku stojí např. mezinárod-
ní turnaj Easter Euro Basket, kam se letos 
chystáme již počtvrté, dále vánoční turnaj 
nadace Košem proti drogám, který loni pro-
běhl v hale Folimanka.

Začátek letních prázdnin bude patřit bas-
ketbalovému příměstskému kempu, který 
se loni při své premiéře těšil velkému zájmu 
– přihlásilo se víc než 30 dětí! Předposlední 
týden prázdnin proběhne tradiční, v pořadí 
už čtvrté letní soustředění všech věkových 
kategorií. Soustředěním odstartuje nová se-
zóna roku 2015 - 2016. 

BK Kunratice

Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na 
oslavu k příležitosti 25 let nepřetržitého 
fungování skautského střediska Paprsek.

Oslava proběhne v sobotu 14. 3. od 15 ho-
din v prostorách naší klubovny v Golčově 
ulici č. 24 a přilehlé zahrádky, odkud bude-
me vyrážet do kunratických ulic.

Můžete se těšit na teepee, skautské zvyk-
losti a dovednosti, pečení hadů, hry, foto-
grafie z dob dávných i nedávných, historické 
panorama skautského oddílu a jeho působe-
ní v Kunraticích, nakouknutí do klubovny, 
kde mají v současnosti schůzky všichni naši 
členové, noční hru a spoustu dalšího. Více 
na www.paprsek43.cz.

Těšíme se na Vás. Skauti z Kunratic

V minulém roce se členové místního Klubu 
seniorů v Praze-Kunraticích opět pravidel-
ně scházeli na besedách. Kromě nich klub 
uspořádal nebo se podílel na dalších 24 kul-
turních a společenských akcích. 

Není zde možné jmenovat všechny akce, 
přesto bych rád alespoň připomněl setkání 
s violoncellistou Petrem Šporclem, lekto-
rem na Konzervatoři pro zrakově postižené 
J. Deyla a jeho studenty nebo setkání s vio-
loncellistou Tomášem Strašilem, lektorem 
Pražské konzervatoře a vystoupení pěvec-
kého sboru žen Sokola Libuš.

Řada z těchto akcí - jako např. vlastivědné 
zájezdy, rekreační pobyty, divadelní a fil-
mová představení, přednášky, výstavy nebo 
koncerty, byly pořádány MČ Praha-Kunrati-
ce a ÚSS Praha 4. 

Chtěl bych proto jejím představitelům 
poděkovat nejen za možnost se těchto akcí 
účastnit, ale také za materiální a finanční 
pomoc. 

Na závěr dovolte, abych poděkoval všem 
našim členům, kteří se jakýmkoliv způso-
bem podílejí na úspěšné činnosti klubu. 

Velmi rádi mezi sebou přivítáme nové čle-
ny místního klubu.

Ing. Zdeněk Zeman, vedoucí klubu

Každoročně se žáci naší školy zapojují do 
veřejné sbírky pořádané nestátním, ne-
závislým a neziskovým sdružením CPK – 
CHRPA, a to ve prospěch nákupu a výcviku 
koní pro hiporehabilitaci nemocným dětem 
i dospělým. 

Veřejné sbírky se i v tomto školním roce uja-
li žáci školního Ekoparlamentu, kteří ostat-
ním ve škole nabízeli a prodávali pohlednice 
koní. Vybraná částka činí 1 800,– Kč a všich-
ni věříme, že i díky nám pomůžeme potřeb-
ným.

SK Slovan Kunratice se stále rozvíjí, pro-
to hledáme kluky a holky, kteří se chtějí 
naučit hrát fotbal. Na věku nezáleží, už od  
4 let můžeš být hráčem naší přípravky, a ti 
co mají zkušenosti a chtěli by je předávat 
dále, mohou rozšířit naše trenérské řady.
Co chystáme?

3. - 5. 4. proběhne na našem hřišti 6. ročník 
mezinárodního turnaje Prague Spring Cup, 
kterého se zúčastní i náš tým.

30. 4. od 16:30 je oficiální nábor hráčů na 
hlavní travnaté ploše. Nábor je spojen s dět-
ským odpolednem, završeným pálením ča-
rodějnic.

Fotbal má tradici, je populární a tím, že se 
stanu hráčem, dělám i něco pro sebe. Ano je 
to náročnější při přípravě do školy, ale fotbal 
se hraje za každého počasí, hráči jsou otu-
žilí, disciplinovaní, loajální, mají týmového 
ducha a jsou v kolektivu. Vyrůstají spolu se 
společným zájmem, výhrami i prohrami, 
které ke sportu patří. Návyky z tréninků 
a zápasů si přenášejí do života, školy i za-
městnání.

Rádi proto uvítáme každého kluka a holku, 
kteří se chtějí stát členem naší rodiny, naše-
ho kunratického fotbalu.

SK Slovan Kunratice

Mladí florbalisté  
přivezli bronz

První liga v  Kunraticích:  
play-off se blíží!

Základní umělecká škola  
Jižní Město slaví 25 let

Basketbalový  
klub působí  
už čtvrtým rokem

Skautské  
středisko Paprsek 
zve na oslavu

Klub seniorů byl  
aktivní i v roce 2014 

Žáci ZŠ Kunratice pomáhají

Kunratický fotbal se rozvíjí 

Školství a spolkySport
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O zápis do prvních tříd 
byl znovu velký zájem



Naše obec si letos připomene jedno vý-
znamné výročí. Škola, jejímž pokračova-
telem je dnes ZŠ Kunratice, slaví 80 let od 
svého otevření. 

   Psalo se 1. září 1935 a byla to významná 
událost pro obec i její okolí. Do té doby to-
tiž rodiče dětí, podobně jako je tomu dnes, 
řešili, kam bude jejich dítě chodit do školy. 
Od slavnostního otevření se budova svým 
vnějším vzhledem příliš nezměnila. Snad až 
na půdní nástavbu, která ale charakter stav-
by nepopírá. Co se ale změnilo k nepoznání, 
je okolí hlavní - staré budovy. Tady přibylo 
množství moderních školních pavilonů, ví-
ceúčelová sportovní hala a venkovní sporto-
viště, školní jídelna.  

Toho stejného dne konána ve školní bu-
dově čp. 7 (dnes Úřad MČ Praha-Kunratice) 
slavnostní schůze obec-
ního zastupitelstva, na 
které bylo jednomyslně 
usneseno, aby prezident 
T. G. Masaryk byl jme-
nován čestným občanem 
Kunratic a byl požádán 
o svolení k pojmenování 
právě budované měšťan-
ské školy v Kunraticích 
jménem Masarykovým.

Co předcházelo
V letech 1932-33 na-
vštěvuje Obecnou ško-
lu v Kunraticích u Pra-
hy 464 dětí z Kunratic  
a 134 dětí ze Šeberova.

V roce 1933 se koná ko-
misionální šetření za úče-
lem schválení náčrtu projektu budovy pro 
měšťanskou školu v Kunraticích. Byl schvá-
len projekt arch. Rabiňáka z Ruzyně. 

5. února byla zahájena výstavba uli-
ce k projektované nové měšťanské škole.  

30. dubna byla vypsána v „Národní politi-
ce“ místní školní radou soutěž na provede-
ní stavby měšťanské školy v Kunraticích.  
28. května bylo provedeno otvírání ofert (ná-
vrhy na uzavření smlouvy) na stavbu měš-
ťanské školy. Celkem se sešlo 41 nabídek.

Stavba měšťanské školy byla započata  
5. listopadu 1934 a jejím vedením byl pově-
řen stavitel Václav Suk z Prahy-Dejvic.

6. března 1935 pořádala místní obecná ško-
la oslavu 85. narozenin prezidenta T. G. Ma-
saryka v sokolovně. Děti recitovaly a zpívaly.

Boj o místa ve škole
Na počátku 20. století nastaly potíže s ne-
dostatečnými prostory pro vyučování. 
Obec proto v roce 1905 přestavěla stodolu  
u domu čp. 7 na novou budovu obecné školy. 

Kapacitní nedostatek se 
znovu projevil ve dvacá-
tých letech. V roce 1927 
byly sice odškoleny ne-
boli vyčleněny ze školní 
obce jako části Hlavního 
města Prahy Nové Dvory 
a Jalový Dvůr. Problémy 
to však nevyřešilo. Pře-
plněným kunratickým 
školám později pomoh-
lo, že od začátku školní-
ho roku 1933 mohli žáci 
navštěvovat také nově 
postavenou školu v Li-
buši se třemi postupový-
mi třídami.

   Od 1. února 1935 bylo 
povoleno rozhodnu-
tím Zemské školní rady  

v Praze ze dne 30. 1. 1935, aby 75 čísel po-
pisných na kunratickém katastru (tzv. „En-
kláva“) bylo přiškoleno k Libuši. Důvodem 
bylo, že cesta z uvedených čísel do školy 
v Libuši je kratší než do kunratické školy. 

Mnozí rodičové kunratických dětí (z čás-
ti Kunratice II - Enklávy) zahájili stávku  
a neposílali děti do kunratické školy. Stávka 
trvala jen několik dní.

Na základě dohody mezi Místní školní 
radou v Kunraticích a Místní školní radou  
v Libuši přešly děti nejnižších školních roků 
bydlící na kunratickém katastru do libušské 
školy.

Nová škola na obzoru
1. července vešlo v platnost usnesení Zem-
ské školní rady ze dne 7. 6. 1935, jímž byla 
otevřena místní Masarykova měšťanská 
škola s I. a II. třídou. Do I. třídy bylo zapsá-
no při prvním zápisu 159, do II. třídy 69 dětí 
z Kunratic a okolí. Prozatímním ředitelem 
této školy byl ustanoven Karel Mikeš, učitel 
měšťanské školy v Řevnicích.

6. srpna konaly se kolaudační komise 
(obecní stavební a místní školní rady) za 
účelem převzetí dokončené stavby měšťan-
ské školy.

20. srpna konala se kolaudační komise 
vyslaná Okresním školním výborem Praha-
venkov ke schválení stavby měšťanské ško-
ly. Stavba byla schválena a bylo dovoleno  
v ní vyučovat.

Slavný den před 80 lety
1. září 1935 bylo pro Kunratice opravdo-
vým svátkem, neboť se konalo slavnostní 
otevření Masarykovy měšťanské školy  
v Kunraticích u Prahy. (budova čp. 420) 

K 1. září odešel na odpočinek řídící učitel 
obecné školy Josef Tišer.

Od 1. září na základě výnosu Zemské škol-
ní rady v Praze ze dne 7. 6. 1935 správa obec-
né školy byla spojena s ředitelstvím Masary-
kovy měšťanské školy.

1. září také nastoupil na nově otevřenou 
Masarykovu měšťanskou školu učitel Jaro-
mír Jindra (pozdější ředitel a známý malíř 
– krajinář). 

V článku jsou použity dobové texty  
ze školních kronik

80 let od otevření Masarykovy  
měšťanské školy v  Kunraticích 

InzerceHistorie a společenská rubrika
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Poděkování za blahopřání 
k  významnému životnímu 
jubileu zasílají
Marie a Václav Hanzlíkovi,  
paní Eva Vrabcová, Eva Růžičková, 
Marie Fučíková, Hana Zachařová, 
Blanka Nováková a pánové  
Jan David, Petr Nitka, Miloslav 
Sechter, Zdeněk Čumpelík,  
a Josef Onuca.

Společenská rubrika

Otevření školy 1935

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

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

družstvům a SVJ
Rodinné právo: 

rozvody, úprava výchovy dětí
Vymáhání pohledávek, náhrady škody 

Poskytování právních služeb podnikatelům, 
zakládání obchodních společností, tvorba 

smluvní dokumentace, likvidace

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

orgány státní správy vč. řízení o přestupcích apod.

Konzultace k novému občanskému zákoníku.

Kontakt: 
Kudeříkové 1103/11a, Praha 4

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

LEVNÁ DOPRAVA  
z/na LETIŠTĚ 480,- KČ/AUTO

Pevná konečná cena bez poplatků  
za čekání a nástup, max. 4 pasažéři,
snadné objednávání, spolehlivost. 

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

KunraticKý 
zpravodaj

Ceník inzerce

Velikosti inzerce a ceny (bez DPH)
1 strana  187 x 264 mm  5 000 Kč
1/2 strany  187 x 129,5 mm  2 500 Kč
1/3 strany  187 x 85,5 mm  1 800 Kč
1/4 strany 91 x 129,5 mm  1 250 Kč
1/6 strany  91 x 85,5 mm  900 Kč 
1/8 strany  91 x 62 mm  750 Kč

Podklady a objednávky posílejte na e-mail:
info@praha-kunratice.cz nebo tel.: 244 102 214

Technické podmínky pro příjem inzerce
Podklady přijímáme pouze připravené, zpracované pro tisk: v kompozitním PDF, EPS, 
barva CMYK, texty v křivkách; TIFF, JPG, ve CMYKu, rozlišení 300 DPI. Všechny inzeráty 
musí mít tmavé pozadí nebo musí být ohraničené rámečkem.
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Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává MČ Praha-Kunratice. Uzávěrka 31. 1. 2015. Redakční rada: Mgr. Ivo Rikačev (odpovědný  
redaktor), Ing. Lenka Alinčová, Petra Hilmarová, Ivan Hýža, Ing. Petr Rybín, Vladimír Petrus, Jitka Voříšková. Jazykový redaktor: Mgr. Bc. Michal  
Střítezský.  Příjem inzerce: tel.: 244 102 214. E-mail: info@praha-kunratice.cz, www.praha-kunratice.cz. Uzávěrka příjmu podkladů je poslední 
pracovní den každého lichého měsíce. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem registrace MKČR E 13344. Nevyžádané rukopisy a podklady 
se nevracejí.  Redakce si vyhrazuje právo úpravy všech příspěvků. Neoznačená fota převzata z volně přístupných zdrojů nebo se souhlasem autora. 
Založeno 1992, ročník XXIV. Náklad 3 800 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v únoru 2015. Zdarma.

Součástí prodejny je Wine & Co� ee bar, místo pro Vaše setkávání či rodinné snídaně. 
Food Story nabízí regionální delikatesy a poctivé potraviny s příběhem z celého světa:

◆ Fair trade i organickou kávu
◆ Prémiové pečivo pečené vždy čerstvě v duchu francouzské pekařské tradice
◆ Exkluzivní vína, piva z malých pivovarů z celého světa
◆ Delikátní sýry, prosciutta, bavorské uzeniny 
◆ Špičkový olivový olej, který si můžete stočit do lahve
 …a mnoho dalšího

Food Story je zárukou perfektního servisu a osobního přístupu ke každému klientovi

Přijďte ochutnat regionální delikatesy z celého světa do nově otevřené 
provozovny Food Story v srdci Kunratic, přímo naproti kostelu sv. Jakuba!

FOOD STORY KUNRATICE:
JÍDLO S PŘÍBĚHEM

Food Story Kunratice, K Libuši 129/2, Praha 4 - Kunratice, tel.: 241 440 978, po-ne: 8.00 - 22.00



KaLEnDÁrIuM
Kultura Sport Volný čas

Březen, Duben, Květen 2015 

pátek 13. 3. / 19 hod. /  
tvrz - restaurace Tratorie Siesta
4. ročník Společenského  
večera ZŠ Kunratice 
Tentokrát ve stylu 60.-70.let  
- Oldies but Goldies.

sobota 21. 3. / 14 - 20 hod. /  
u rybníka Ohrada
Kunratické vítání jara
Oslava příchodu jara s bohatým  
kulturním programem.

sobota 21. 3. / 20 hod. / sokolovna
Ples sboru dobrovolných hasičů

pátek 27. 3. / od 15:30 hod. / RC U motýlků
Noc s Andersenem
Oslavíme 100. výročí narození Jana Drdy, 
program s přespáním.

pondělí 30. 3. / 14 hod. / DCHB
Velikonoční pořad J. Víznera
Hudební vystoupení J. Víznera 
s kolegyní pro seniory.

čtvrtek 23. 4. / 17 - 22 hod. /  
kolej Volha
Light show
Unikátní studentská světelná show.

neděle 17. 5. / od 15 hod. / sokolovna
Den matek - ABBA rock show
Koncert profesionální zlínské skupiny 
hrající písně skupiny ABBA, zdarma.

sobota 23. 5. / 10 - 19 hod. /  
zámecký park
Divadlo v  parku 
7. ročník rodinného divadelního  
a hudebního festivalu.

pátek 29. 5. / 18 - 24 hod. /  
kostel sv. Jakuba
Noc kostelů kunratické farnosti  
Kostel přístupný veřejnosti s kulturním  
programem a komentovanými prohlídkami.

Start98 – florbal 

úterý 24. 2. / 20 hod. / hala ZŠ
Start98 vs. Reprezentace ČR
Modelový přátelský zápas, zdarma. 

sobota 28. 2. / 18 hod. / hala ZŠ
Start98 muži A  vs. TJ Znojmo

sobota 7. 3. / 20 hod. / hala ZŠ
Start98 muži B  vs. Fbš Bohemians B

neděle 8. 3. / 8 - 20 hod. / hala ZŠ
Dorostenecký turnaj 

neděle 8. 3. / 20 hod. / hala ZŠ
Start98 muži B vs. SSK KSB Future

BK Kunratice – basketbal

sobota 28. 3. / 17:30 hod. / hala ZŠ
BK Kunratice vs. BK Příbram 2000 
Kategorie junioři U19.

SK Slovan Kunratice – fotbal

pátek 3. 4. - neděle 5. 4. / SK Slovan
6. ročník mezinárodního  
turnaje Prague Spring Cup

čtvrtek 30. 4 / 16:30 hod. / SK Slovan
Oficiální nábor hráčů
Spojený s dětským programem  
a pálením čarodějnic.

TJ Sokol Kunratice 

čtvrtek 19. 3. / 19 hod. / sokolovna
Valná hromada TJ Sokol Kunratice 

sobota 11. 4. / od 10 hod. / sokolovna
Den otevřených dveří TJ Sokol 
Sportuje celá rodina - cvičení a soutěže.

Sobota 30. 5. / restaurace Šeberák
Šeberácký TRIATLON
Včetně soutěží pro děti.

čtvrtek 5. 3. / 18 - 21 hod. / RC U motýlků
Workshop plný energie
Seminář - Mapa jízdy 2015 pro ženy. 

sobota 7. 3. / 14 hod. / sokolovna
Dětský karneval
Zábavné dětské odpoledne s tancem.

sobota 14. 3. / 15 hod. / Golčova č. 24
Oslava skautského střediska  
Paprsek
Oslava 25 let s bohatým programem. 

středa 18. 3. / 16 - 17 hod. /  
Hasičská zbrojnice
Prohlídka hasičské zbrojnice 
Pro děti i rodiče s výkladem.

čtvrtek 19. 3. / 18 - 20:30 hod. /  
RC U motýlků
Kurz vázání kytic pro začátečníky

neděle 22. 3. / 15 - 18 hod. / ZŠ Kunratice
FIMO hmota - nedělní dílna
Výroba šperků a dekorování předmětů. 

neděle 22. 3.  / znovu 29. 3 / 14 hod. /  
Šeberák
Kdo si hraje, nezlobí 
Program pro děti i rodiče plný her.

středa 1. 4. / celý den / DCHB
Velikonoční zdobení pro seniory

pondělí 6. 4. / 11 hod. / Šeberák
Velikonoční hrátky 
Hledání vajíček, králíčci, odměna  
pro soutěžící.

neděle 12. 4. / 14 – 18 hod. / Šeberák
Jarní bazar dětských věcí 
Od 16 hodin program pro děti.

sobota 18. 4. / 13. hod. / start u kostela
Otevírání studánek
Procházka Kunratickým lesem  
se zajímavým programem.

neděle 26. 4. / 9:30 - 15 hod. /  
sraz RC U motýlků
Pohádkový les
Cesta Kunraticemi s pohádkovými  
postavami.

čtvrtek 30. 4. / od 16 hod. / Šeberák
Pálení čarodejnic 
Hrají Nedvědi a spol. u táboráku pro děti.

BIO kontejnery 

28. 3. 9-12 hod Ještědská (u pošty)
28. 3. 9-12 hod křižovatka ul. Lizstova x Kalmánova
28. 3. 9-12 hod křižovatka ul. Ke Hrádku x Houbařská
28. 3. 9-12 hod křižovatka ul. Úhlavská x Sobolákova

Velkoobjemové kontejnery 

11. 3.  15-19 hod.  Ještědská (u pošty)
11. 3. 15-19 hod.  Zelené údolí
  1. 4.  15-19 hod. Ještědská (u pošty)
  1. 4. 15-19 hod. Sídliště Flora (u kotelny)
29. 4. 15-19 hod. Ještědská (u pošty)
29. 4. 15-19 hod. Zelené údolí
20. 5. 15-19 hod. Ještědská (u pošty)
20. 5. 15-19 hod. Sídliště Flora (u kotelny)

Užitečné info


