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Stále netrpělivě očekáváme výsledek jednání 
mezi Hlavním městem Prahou a Minister-
stvem kultury ČR o bezúplatném převodu 
Kunratického zámku do vlastnictví Hlavního 

města Prahy. Dle vyjádření ředi-
tele Odboru správy majetku jed-
nání o podmínkách převodu stále 
probíhají. Pro město je důležité, 
aby ministerstvo upustilo od pod-
mínky zcela nekomerčního vy-
užití zámku, jak je při předávání 
majetku od státu na obce běžné. 

Vzhledem k předpokládaným 
nákladům na rekonstrukci za 
zhruba 100 milionů korun, což 
jsou skoro čtyři roční rozpočty 
naší městské části, a také mno-
hým omezením při rekonstrukci 

a následném využití ze strany památkářů, 
je podmínka komerčního/nekomerčního  
využití zámku pro všechny zcela zásadní. 

Lenka Alinčová (lal)

V minulých vydáních zpravodaje jsme Vás 
informovali o jednotlivých etapách změn 
na Úřadu městské části Praha-Kunratice  
a o plánovaném stěhování agend do přízemí. 
Na začátku září se vše úspěšně podařilo pře-
stěhovat a zprovoznit. Takže od 14. září jsou 
občanům v přízemí úřadu k dispozici naši 
zaměstnanci s nejvyužívanějšími agendami. 

Lidé si zde mohou vyřídit změnu trvalé-
ho pobytu, poplatky za psy i hrobová místa,  
v oddělení životního prostředí zábory veřej-
ného prostranství a povolení kácení stromů. 
Došlo i k přestěhování podatelny, ověřování 
listin a podpisů a také hojně využívaného 
Czech Pointu. 

Věříme, že změny přispějí k větší spokoje-
nosti našich občanů při vyřizování záleži-
tostí, a to nejen nadstandardními úředními 

hodinami, ale i svou uceleností a bezbarié-
rovostí. 

Současně bychom chtěli občany upozornit, 
že v průběhu podzimních měsíců proběhne 
očíslování všech hrobových míst na hřbitově 
v Kunraticích.  

Důležitou změnou je přestěhování deta-
šovaného pracoviště živnostenského odbo-
ru Městské části Praha 4, které bylo už před 
prázdninami přestěhováno do budovy ÚMČ 
Praha 4, Antala Staška 2059/80b. Detašované 
pracoviště stavebního odboru MČ Prahy 4 dál 
zůstává v přízemí budovy v Kunraticích. 

Podatelna pro podání adresovaná na MČ 
Praha 4 je však pouze na adrese Antala Staš-
ka 2059/80b. 

Jitka Voříšková, tajemnice ÚMČ

Letošní horké a suché léto prověřilo výdrž  
a obětavost kunratických dobrovolných hasi-
čů dokonce víc než ničivé povodně v posled-
ních letech. Vzhledem k tomu, že kunratická 
výjezdová jednotka je již všeobecně známá 
svou akceschopností a disciplínou, byly na ni 
v době rozsáhlých požárů kladeny mimořád-
né úkoly nejenom na území Prahy. 

Zasahovala, případně držela pohotovost 
snad při všech velkých požárech na celém 
území Prahy a středních Čech. Naši hasiči 
například zasahovali při rozsáhlých lesních 
požárech nedaleko  Olešné na Rakovnicku  
a u obce Světice u Říčan, kde hořely rozsáhlé 
plochy polí a lesů. 

V první polovině srpna nebylo jediného 
dne, kdy by naši hasiči nevyjížděli do teré-
nu. Když zrovna nehasili požáry, pomáhali 
obyvatelům Kunratic snášet extrémní po-
časí. Kropili místní silnice a provzdušňovali 

rybníček Ohrada, který přišel o zdroj vody  
z propadlého melioračního kanálu. 

Na obětavost hasičů také poukazují děkov-
né zprávy obyvatel Kunratic, kterým likvido-
vali vosí a sršní hnízda v jejich domovech. 

Proto i já si dovoluji za všechny kunratické 
zastupitele poděkovat našim dobrovolným 
hasičům za jejich obětavou činnost.   

lal

Sledujeme jednání o převodu 
Kunratického zámku 

Reorganizace úřadu dokončena

Dobrovolní hasiči v plném nasazení

Z radnice
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V těchto dnech Rada hl. m. Prahy 
rozhoduje o tématech, která budou 
mít důležitý vliv na naši městskou 
část. Jedná s Ministerstvem kultury 
ČR o budoucnosti Kunratického 
zámku a o způsobu rekonstrukce 
ulice K Zeleným domkům.  

Projekt rekonstrukce této ulice byl 
Hlavním městem Prahou navržen  
v době, kdy měla Praha na své 
investice zhruba o 7 miliard 
ročně víc. Projekt byl zpracován 
velkoryse. Ale dnes je nákladná 
rekonstrukce v rozsahu zhruba 
135 milionů korun nereálná. Proto 
se Odbor technické infrastruktury 
hl. m. Prahy rozhodl rekonstrukci 
provést v jednodušší variantě. 
Podmínkou bylo zlevnění stavby 
o 50 milionů korun. Součástí této 
varianty by měla zůstat i oprava 
přilehlých komunikací.  

Zlevnění projektu by měl přinést 
jiný způsob zneškodnění dešťových 
vod. Není žádoucí vody vypouštět 
prostřednictvím dešťové kanalizace 
do vodoteče, nýbrž tyto srážkové 
vody zasakovat do podloží přímo  
v lokalitě. V příštím čísle zpravo-
daje bychom už měli vědět, zda 
bude  investice zahájena a v jakém 
rozsahu. 

Ing. Lenka Alinčová 

Vážení čtenáři,

ÚMČ Praha-Kunratice

Slovo starostky

K Libuši 7 
148 00 Praha 4

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

+420 244 102 214

info@praha-kunratice.cz
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Schvaluje
•  změnu rozpočtu č. 15., změnu charak-

teru části investiční dotace HMP ve výši 
622,50 tis. Kč na přístavbu šatnového 
centra ZŠ na neinvestiční dotaci na vy-
bavení tohoto centra.  

•  úpravu rozpočtu č. 23., přesun 96,00 tis. 
Kč v par. 2212 silnice na:  

  nákup ostatních služeb ve výši 86,00 tis. 
Kč a opravy a údržba ve výši 10,00 tis. 
Kč.  

•  úpravu rozpočtu č. 24., přesun 40,00 tis. 
Kč z rezerv pro investiční příspěvek zá-
kladní škole na pořízení školních tabulí.  

•  Směrnici o Poskytování Informa-
cí dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu k informacím, a zákona  
č. 123/1998 Sb., o právu na informace  
o životním prostředí -„Sazebník úhrad 
za poskytování informací“ 

Souhlasí
•  s úhradou vícenákladů klientských 

změn na stavbu ZŠ Kunratice-rozšíření 
kapacity II. etapa-přístavba šatnového 
centra ve výši 202 355,2 Kč bez DPH (244 
849,8 s DPH 21%). 

Více informací najdete na stránkách:  
www.praha-kunratice.cz.

Jak jsme Vás již několikrát informova-
li, snaží se MČ Kunratice co nejaktiv-
něji zasahovat do dění okolo rybníka 
Šeberák. Společný postup Městské 
části Praha-Kunratice a Občanské-
ho sdružení Pro Kunratice iniciovaný 
radnicí snad konečně přinesl pozitivní 
výsledky. 

V čem spočívá tato spolupráce?  
MČ Praha-Kunratice byla Stavebním 
úřadem MČ Praha 4 vyřazena jako 
účastník řízení ve věcech ochrany ži-
votního prostředí, a nemohla se tudíž 
odvolávat k jednotlivým rozhodnutím 
či podávat mimořádné opravné pro-
středky a podněty. 

Protože OS Pro Kunratice je na rozdíl od 
MČ dle platných  právních předpisů účastní-

kem řízení, zajistila MČ Praha-Kunratice pro 
OS Pro Kunratice potřebné právní a finanční 
zajištění tak, aby vystupování OS Pro Kunra-

tice jako účastníka řízení bylo co 
nejkvalitnější.  MČ Praha-Kunratice 
proto doporučila Advokátní kancelář 
Kocián, Šolc a Balaštík, která se spe-
cializuje na ochranu životního pro-
středí, a zejména pak poskytla občan-
skému sdružení finanční prostředky 
na zaplacení těchto právních služeb. 
Díky této podpoře se letos podařilo 
zabránit letnímu vypuštění Šeberáku.

Rybník také jeho majitel společnost 
Ogopogo nabídla Hlavnímu městu 
Praze k odkoupení. 

Z toho lze usuzovat, že společnost 
Ogopogo snad ustupuje od avizované-

ho záměru výstavby domů na vodní hladině 
a hledá na rybník kupce. 

lal

Jak jsem psala již dříve, v ate-
liéru akademického sochaře 
profesora Jana Hendrycha 
vzniká zcela nová replika 
sousoší jako vzpomínka na 
původní ztvárnění svaté Kal-
várie, které dalo jméno okruž-
ní křižovatce U Tří svatých na 
křížení ulic Vídeňská, K Libuši  
a Dobronická. Jeho původní 
podoba se nezachovala. Torzo 
původního sousoší bylo od-
straněno na začátku 2. poloviny  
20. století. Profesor Hendrych 
se svým týmem už ale dokon-
čil hliněný a sádrový model  
a nyní čeká poslední fáze vý-
roby, výroba z umělého ka-
mene. 

Po všem modelování a vizualizacích se roz-
hodlo, že sousoší bude umístěno do volného 
trojúhelníkového pozemku, který je ohra-
ničen ulicemi Vídeňská a Dobronická proti 

rostoucímu Obchodnímu centru Kunratice.  
V budoucnosti zde může vzniknout malý 
parčík s upravenou zelení a lavičkami. Vše 
záleží na penězích. 

Protože stále ještě čekáme na vydání 

Územního rozhodnutí stavebního úřadu pro 
Prahu 4, nepočítáme s umístěním sousoší  
v nejbližších dnech, ale na jaře příštího roku. 

 lal

radnice je v kauze Šeberák aktivní

7. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 23. 9. 2015 

Vzniká nové sousoší svaté Kalvárie

Již v minulém volebním období bylo rozhod-
nuto restaurovat sochu sv. Jana Nepomuc-
kého, která měla své místo na parkovišti re-
staurace Zelené domky. Dále se dohodlo, že 
se socha svatého Jana nevrátí na nedůstojné 

místo - parkoviště, ale bude umístě-
na vedle kostela sv. Jakuba Staršího na 
Kostelním náměstí. Žulový pomník na 
Kostelním náměstí bude přestěhován 
do zeleného trojúhelníku mezi ulicemi 
K Zeleným domkům a Vídeňskou poblíž 
bývalého „akcízu“, místa, kde v průběhu 
pražského povstání probíhaly skutečné 
bojové akce. Právě proběhla první etapa 
tohoto záměru, stěhování pomníku. 
Dobu, kdy se vrátí socha sv. Jana Nepo-
muckého do Kunratic, ještě není možné 
určit, protože socha byla sejmuta ve ve-

lice špatném stavu a stále probíhá pouze její 
odborné vysoušení. 

Teprve pak bude možné provést její restau-
rování pod dohledem památkářů.

lal

To, že jsou pražské Kunra-
tice známé svými 30 hek-
tary jahodových polí a 
růžovým sadem, nikoho 
nepřekvapí. Ale že je v 
Kunraticích první melou-
nové pole v Praze a že se 
na něm sklízí melouny, je 
letošní novinkou. Nadšen-
ci z Kunratické stodoly le-
tos na jaře nakoupili ve Španělsku a Itálii 2 
500 speciálně naroubovaných sazenic odrůd 
vodních melounů Paula, Sanders a Crymstar, 
které jsou vhodné do chladnějšího podnebí. 
Zasadil je a pečlivě se o ně staral kunratický 
jahodář Michal Jakoubek. Výsledkem bylo 20 

tun velmi sladkých me-
lounů. Jejich ochutnávka 
i koupě byly možné pou-
ze v Kunratické stodole, 
kde tým pana Soukupa 
působí už 22 let. Dle jeho 
slov se nejedná o ojedi-
nělý pokus, ale v pěsto-
vání vodních melounů 
budou i dále pokračovat. 

Pozdní sběr kunratických melounů má tu 
výhodu, že melouny dozrály v době, kdy byl 
již ukončen jejich sběr v Evropě. To zname-
ná, že Kunratická stodola mohla vyvážet 
svou úrodu i do jiných částí Evropy. 

lal

Proběhlo stěhování pomníku

První melounové pole v Praze

AktuálněZ radnice a zastupitelstva
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Rezidence Zelený svět 
MČ Praha-Kunratice podala odvo-
lání k Magistrátu hl. m. Prahy proti 
územnímu rozhodnutí k umístění 
stavby „rezidence Zelený svět“   
na místě bývalé prodejny potravin 
Atalanta. 

nOViDa – nevidomí  
maséři rozšiřují  
Tak, jako prvního září děti zasedly 
do školních lavic, my jsme od 1. září 
rozšířili náš provoz o jednu masér-
skou místnost. S radostí vám ozna-
mujeme, že jste zvaní „zalehnout“  
do nových prostor v masérském stu-
diu Novida. Rozšířený provoz 
 běží každý pracovní den  
od 14 do 20 hodin.  

Pražské cyklozvonění 
V sobotu 12. září proběhl 9. ročník 
Pražského cyklozvonění. Naše MČ 
se opět přidala k pořadatelům akce, 
která je určena všem, co mají rádi 
sport a hlavně chtějí strávit aktivně 
s rodinou volný den. Před startem 
bylo pro účastníky připraveno malé 
občerstvení. Nechyběla ani trička  
s logem akce a zvonky. Následně se 
peloton vydal směrem k smíchovské 
náplavce, kde byl připraven dopro-
vodný program.  

Krátce
Z důvodu opakovaného vandalismu a násled-
ného znečišťování veřejného prostranství 
přistoupil ÚMČ k přesunutí hojně využíva-
ného kontejneru na drobná elektrozařízení 
na nové bezpečnější místo na parkoviště  
u služebny městské policie při ulici K Libuši.   

Tímto MČ děkuje všem občanům za využí-
vání sběrného místa na elektroodpad. 

     Ivana Mezteková  

Kontejner na  
elektroodpad

Chcete-li být oddáni na kunratic-
ké radnici, musíte splnit jedinou 
podmínku. Alespoň jeden ze sva-
tebního páru musí mít adresu tr-
valého pobytu v Kunraticích. 

Pokud tuto podmínku nesplňu-
jete a chcete být oddáni na území 
Městské části Praha-Kunratice, 
musíte si zajistit oddávajícího.  
V případě bydliště v Městské části 
Praha 4 někoho, kdo je oddává-
ním z radnice Prahy 4 pověřen,  
v případě bydliště mimo Kunrati-
ce a Prahu 4 někoho ze zastupite-
lů Hlavního města Prahy.  

Na kunratické radnici se také několikrát do 
roka „vítají miminka“. Tento akt se pravidel-
ně koná od roku 2008 a je rodiči velmi vy-
hledáván a oblíben. Jsou na něj zvány rodiny 
miminek s trvalým bydlištěm v Kunraticích.   

V případě zájmu o výše uvedené čin-
nosti se, prosím, obraťte na e-mail:  
info@praha-kunratice, popřípadě na tel. 
číslo: 244 102 214. 

lal

na kunratické radnici oddáváme
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Odkdy dokdy se uklízí
 Městská část Praha Kunratice má smluvně 
zajištěnou zimní údržbu od 15. listopadu 
vždy do konce března následujícího roku. 
Vyhláška sice stanovuje termín od 1. 11., ale 
z dlouhodobých historických zkušeností si  
v Kunraticích určili datum začátku o dva týd-
ny později. To ale neznamená, že kdyby začal 
padat sníh mimo toto období, že by zůstaly 
silnice a chodníky neuklizené. O zimní úklid 
se stará společnost 1. chráněná dílna a Kom-
wag, která zvítězila ve výběrovém řízení.

Existuje barevný  
plán zimní údržby 
Radnice má plán zimní údržby Kunratic 
rozdělený podle barev. Všechny důležité 
chodníky, silnice a ulice jsou zařazeny do 
prvního pořadí a jsou vyznačeny červeně  
a uklízejí se prioritně (okolí školských zaří-
zení, zdravotního střediska apod). V druhém 
pořadí jsou modře vyznačené úseky a fialově 
ty, kde úklid zajišťuje společnost Technická 
správa komunikací Praha. Jsou to všechny 
tzv. páteřní komunikace, po kterých jezdí 
autobusy městské hromadné dopravy a by-
tové komplexy Zelené údolí a Flora.     

Tento mapový podklad pro zimní údrž-
bu byl vytvořen a schválen komisí dopra-
vy a vychází z historicky zaznamenaných  
a opodstatněných zkušeností. Kvůli neustá-
lému rozvoji území je pravidelně doplňován 
a aktualizován. 

K odklízení sněhu se vždy přistupuje 
s ohledem na důležitost komunikací. 

Na vozovkách v prvním pořadí se práce 
zahajují ihned od okamžiku, kdy Komwag 
vyhlásí výjezd, nejpozději však do 30 minut. 
Na vozovkách druhého pořadí musí být prá-
ce zahájeny do 4,5 hodin. 

rozhodnutí zavelet není 
vždy jednoduché 
Jak vypadá moment rozhodnutí vyslat vozy,  
jako jsou sypače, pluhy a radlice, popisu-
je zástupce starostky Ivan Hýža, který má 
za Městskou část Praha Kunratice správu 
cest a chodníků na starosti: „Samozřejmě 
sleduji aktuální meteorologickou situaci  
a v momentě, kdy napadne sníh nebo je 
předem vydána Českým hydrometeorolo-
gickým ústavem výstraha na tvorbu ledovky 
nebo náledí, vydám telefonicky pokyn tech-
nikovi divize čištění, který má Kunratice na 
starosti. Navíc jsem prostřednictvím zasílá-
ní sms zpráv napojen na centrální dispečink 
TSK a úklidové společnosti Komwag, což mi 
moment rozhodování usnadňuje. Je třeba si 
uvědomit, že zbytečným výjezdem sypače se 
snadno utratí desítky tisíc korun, které mů-
žou příště chybět.“

Úklid sněhu zajišťuje  
profesionální společnost 
O úklid se fyzicky stará už zmiňovaná spo-
lečnost Komwag. Má dostatek techniky  
i zkušených lidí k tomu, aby byl úklid pro-
veden profesionálně a včas. Vedoucí divize 
čištění společnosti Komwag Jan Říha dodá-

vá: „Zajištění služeb pro Hlavní město Prahu  
a jeho městské části je prováděno podle ope-
račního plánu zimní údržby. Pro zajištění 
schůdnosti a sjízdnosti komunikací je v zim-
ním období držena tzv. trvalá pohotovost.“  

I když jsou stanoveny přesné normy na to, 
kdy musí být péče o silnice a chodníky zahá-
jena, můžou se dojezdové časy sypačů někdy 
významně lišit. 

Technická správa komunikací v celé praž-
ské aglomeraci zajišťuje totiž sjízdnost 
na víc jak 2200 kilometrech silnic a ulic  
a schůdnost na bezmála 300 hektarech 
chodníků a pěších zón. Takto rozsáhlé úze-
mí proto nelze uklidit najednou. 

rovinaté Kunratice  
mají opravdový krpál 
V celkem velmi rovinatých Kunraticích je 
ale jedna ulice velmi příkrá a vytížená, je 
to ulice K Verneráku, která má sklon 14%.  
Spadá tedy do zvláštního režimu. 

Znamená to, že je přímo napojena na cen-
trální dispečink pro Hlavní město Prahu.  
Vladimír Nejepsa z Podniku technických 
služeb Praha, který ji v zimě na základě spe-
ciální smlouvy uklízí, dodává: „Ulice K Ver-
neráku je velmi hojně využívána a její profil 
je značně svažitý. 

Ve spolupráci s MČ Kunratice bylo dohod-
nuto, že její obslužnost bude zajišťována 
prioritně“   

„Se solením a posypem štěrkem se sna-
žíme zacházet velmi opatrně a to ze dvou 
důvodů. Jednak šetříme peníze z rozpočtu 
městské části a zároveň nám jde o ochranu 
životního prostředí. Technická sůl vadí zví-
řatům, zejména psům. Tato opatrnost ov-
šem nesmí být na úkor bezpečnosti.“ dodává 
zástupce starostky Ivan Hýža.

red

Jak funguje 
zimní údržba Kunratic?  

téma

Péče o stav silnic, ulic a chodníků má v zimě svoje specifika. I když jsme si za poslední roky zvykli na 
to, že jsou u nás zimy mírné , je přesto nutné mít jasně stanovená pravidla. Protože se jedná hlavně  
o bezpečnost chodců  a řidičů, je potřeba, aby bylo jasno kdo, dokdy a jakým způsobem situaci řeší.

Když jste první den nového školního roku 
slavnostně  otevírala šatnové centrum  
v základní škole, byla to Vaše první ná-
vštěva Kunratic?  
Ani zdaleka. Při mých vysokoškolských 
studiích jsem bydlela na kolejích v Kunra-
ticích známých jako „Jižák“. Díky tomu vaši 
městskou část i okolí znám velmi dobře  
a ráda na tato studentská léta vzpomínám. 
Je to jedno z nejkrásnějších období mého 
života.  
V některých částech Prahy je nedostatek 
kapacit v základních školách. Přestože se 
jedná o dočasný jev, neuvažujete o změně 
školských obvodů?  
V současné době je síť základních škol  
v Hlavním městě Praze rovnoměrně roz-
ložená, a jak správně uvádíte, nedostatek 
míst především v okrajových částech Prahy 
je spíše dočasný fenomén. Magistrát již 
na tento stav reagoval změnou školských 
obvodů na podzim minulého roku. Městské 
části, které jsou zřizovateli veřejných ZŠ  
v Praze, situaci monitorují a ve spolupráci  
s magistrátem případně operativně upravu-
jí kapacity.  
Školský zákon ukládá brát do mateřských 
škol předškoláky, ať mají trvalé bydliště 
kdekoliv, což znevýhodňuje pražské adep-
ty, protože je obrovský přetlak mimopraž-
ských dětí. Angažuje se nějak Magistrát 
hl. m. Prahy ve změně zákona a zřízení 
školských obvodů i pro MŠ?  
Máte úplnou pravdu, na nápravě již delší 
dobu intenzivně pracuje samotné Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy a to 
vzhledem k novele školského zákona, která 
zavádí povinný poslední rok v mateřské 
škole pro předškoláky. V novele počítá i se 
vznikem školských obvodů pro mateřské 
školy.   

Před časem Praha prodala areál rozesta-
věné školy v Kunraticích na Floře společ-
nosti, která ho přestavěla na soukromé 
zařízení pro seniory.  
Myslíte, že to byl správný krok? Neměly 
by mít Kunratice dvě základní školy? 
S tím souvisí otázka, zda magistrát počítá 
s financováním dostavby stávající školy 
o 4 třídy. Cílovou kapacitou je 810 žáků 
této školy.  
Chtěla bych zdůraznit, že hlavní město se 
již na rozšíření kapacit stávající ZŠ  
v Kunraticích podílí a v září otevřené šatno-
vé centrum, které umožnilo zřídit tři nové 
třídy pro 90 prvňáčků, je toho důkazem. 

Magistrát na tento projekt poskytl 11 milio-
nů korun. Co se týká dalšího rozvoje školy 
nebo výstavby nové, může městská část žá-
dat o příspěvek z rozpočtové rezervy města 
v celkové výši 400 milionů korun, případně 
se může přihlásit s projektem do OP Praha 
Půl růstu. Otázka, zda by Kunratice měly 
mít jednu velkou školu nebo dvě menší, 
by měla směřovat spíše na představitele 
městské části.   
Na jaře rozhodl Ústavní soud o tom, že 
neočkované děti nebudou moct nastoupit 
do mateřské školy. Jaký je Váš názor na to, 
že rodiče musejí nechat v raném věku děti 
naočkovat i proti své vůli?  
Jde o velmi kontroverzní téma a sama si 
uvědomuji úskalí jednoho i druhého posto-
je. Přesto se kloním spíše k názoru Ústavní-

ho soudu. Pokud chceme chránit společnost 
jako celek před nebezpečnými nemocemi, 
pak považuji povinné očkování proti život 
ohrožujícím nemocem za správný krok. Zá-
roveň je ale nutné investovat více prostřed-
ků do dalšího výzkumu užívaných vakcín 
s cílem eliminace případných nežádoucích 
vedlejších účinků.  
Bude Magistrát hl. m. Prahy účinněji kont-
rolovat ředitele, zda toto dodržují?  
Zřizovateli veřejných mateřských škol 
jsou v hlavním městě v naprosté většině 
městské části, a proto je dohled nad touto 
problematikou věcí zejména úřadů měst-
ských částí.  
V Hornomlýnské ulici v Kunraticích je 
Dům zvláštního určení se zhruba 120 byty 
pro handicapované. V době, kdy se sem 
většina nájemníků stěhovala (kolem roku 
2005), jich byla většina soběstačných. 
Zcela zákonitě se jejich zdravotní stav 
zhoršil a mnozí z nich se neobejdou bez 
osobní asistence.  
Uvažujete o změně statutu tohoto domu 
tak, aby zde byla stálá asistenční služba?   
Bohužel současná právní úprava v podobě 
zákona o sociálních službách neumožňu-
je poskytovat žádné jiné služby sociální 
služby než ty, které jsou v zákoně výslovně 
uvedené. Proto nelze změnit statut bytů, 
respektive celého objektu na jakýsi dům  
s asistenční službou. 
Pokud chtějí obyvatelé těchto bytů využívat 
například sociální službu osobní asisten-
ce, mohou uzavřít smlouvu o užívání této 
služby s libovolným poskytovatelem služeb, 
který má volné kapacity k jejímu poskytová-
ní. Někteří nájemníci těchto bytů v Kunrati-
cích tak již podle mých informací činí.   

red

Rozhovor

Základní škola v Kunraticích dlouhodobě nestíhá kapacitně krýt zájem rodičů o umístění svých dětí.  
Vedení školy ve spolupráci s radnicí se snaží situaci řešit a získalo z rozpočtu města peníze na dostavbu 
tříd a šaten. Šatnové centrum 1. září otevřela pražská radní pro školství Mgr. Irena Ropková.
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nové šatnové centrum 
umožnilo ve škole  
zřídit tři nové třídy.

irena ropková

Pražská radní
zahájila školní
rok v ZŠ Kunratice  



Šeberák byl v létě 
plný zábavy. Areál 
zněl bluegrasso-
vou hudbou během 
Festivalu Do Mod-
ra, gurmáni s námi 
procestovali svět 
na speciálních ku-
linárech a ochutna-
li různé delikatesy  
z celého světa  
a závěr letní sezóny 
jsme zakončili dlou-
ho očekávaným Piv-
ním festivalem. Ten 
se na Šeberáku konal 
28. – 30. srpna a těšil 
se velkému úspěchu. 
Celý festival provázel doprovodný program 
vytvořený zvlášť pro děti a dospělé. Dospě-
lí si na pivním festivalu užili tři dny plných 
soutěží o krásné ceny, děti si ve výtvarné 
dílničce vyráběly hezké dárečky, zazpíva-
ly si a zatančily během vystoupení rodiny 
Nedvědů a celý večer se zakončil koncertem 
skupiny Šedesátky.  

Nově se naši malí návštěvníci můžou ka-
ždou neděli těšit na výtvarnou dílničku či 
divadelní představení, kde si s dalšími kama-

rády užijí plno legrace. Vstupné na program  
o dětských nedělích je 80 korun.  

Konec roku se pomalu blíží. Na Šeberáku 
připravujeme ten nejzábavnější program, 
kterým se s rokem 2015 rozloučíme. Během 
velkolepého silvestrovského večera se mů-
žete těšit na soutěže, živou hudbu, diskotéku  
a nový rok přivítáme ohňostrojem, který osl-
ní celý rybník Šeberák.   

Volnočasový areál Šeberák

Na začátku letošního roku vyvstala v mnoha 
kunratických organizacích staronová otázka 
- jak naplánovat volnočasové akce, setká-
ní, koncerty a jiné aktivity na rok 2015 tak, 
aby se vzájemně nekryly? A starostka Lenka 
Alinčová přišla s nápadem, který se okamži-
tě ujal a setkal se s velkým ohlasem: Pojď-
me se sejít u kulatého stolu, všichni ti, kteří  
v Kunraticích organizují něco pro druhé, 
řekněme si, co a kdy plánujeme, a nejen že si 
vyjdeme vstříc s termíny konání, ale možná 
ještě vznikne něco nového, nečekaného. 

Došlo tak ke spojení organizací nebo jed-
notlivců, kteří by se normálně nepotkali  
a nemohli si tak vyměnit nápady a tipy. 

První setkání se uskutečnilo hned v led-
nu. Účastnilo se ho na 13 zástupců různých 
kunratických organizací a institucí (radnice, 
Sokol, fotbalisté, florbalisté, ZŠ Kunratice, 
ZUŠ Křtinská, RC U motýlků, Divadlo v parku, 
S.O.S dekorace a další). 

Hned na prvním setkání se daly dohroma-
dy škola Kunratice, S.O.S dekorace a rodinné 
centrum U motýlků se svými plány na veli-
konoční akce pro občany. Všichni pochopili, 
že tříštit síly není pro dobro věci, spojili se,  
a tak vzniklo Kunratické vítání jara u rybníku 
Ohrada.  Krásné setkání kunratických sousedů,  
kterého se zúčastnilo na 800 lidí. 

I druhá schůzka v červnu přinesla ovoce. 
Kvůli druhému ročníku Adventu před radnicí 
– slavnostního rozsvícení vánočního stromu 
se spojily RC U motýlků s firmami MORIS  
design a S.O.S dekorace. 

Tito partneři slíbili organizátorovi akce, 
velkou finanční, personální i materiální  
pomoc. Díky nim bude letošní Advent před 
radnicí krásný, slavnostní a reprezenta- 
tivní. Cílem setkání je nezahltit občany 
Kunratic dalšími a dalšími akcemi, ale jejich 
koordinací a zkvalitněním nabídnout lepší 
možnosti. 

Iva Pirníková 

Někteří z rodičů 
žáků základní ško-
ly si všimli, že na 
budově školní jí-
delny byly během 
letních prázdnin 
n a i n s t a l o v á n y 
nové kamery, které 
od 1. září snímají 
prostor mezi škol-
ní  jídelnou a  hlav-
ním  vchodem do 
budovy školy.  Tyto 
kamery jsou napo-
jené do městského 
kamerového systé-
mu a ve spojení s hlídkami strážníků městské 
policie, tzv. „školní policie“,  mají jediný cíl 
- zvýšit bezpečnost našich žáků. 

Kamerový záznam je on-line monitoro-
ván operačním střediskem Policie ČR, ope-
račním střediskem Obvodního ředitelství 
Policie ČR Praha 4, operačním střediskem 
Národní protidrogové centrály, Centrálním 
operačním střediskem Městské policie hl. 
m. Prahy, operačním střediskem Krizového 
štábu hl. m. Prahy, operačním střediskem 

Hasičského zá-
chranného sbo-
ru hl. m. Pra-
hy, operačním 
s t ř e d i s k e m 
Z d r a v o t n i c k é 
záchranné služ-
by hl. m. Prahy  
a také centrál-
ním dispečinkem 
Dopravního pod-
niku hl. m. Prahy 
včetně dispe-
činku Technické 
správy komuni-
kací.  

Podle současné legislativy nemá nikdo 
jiný přístup k záznamům kamerového sys-
tému. Ty se uchovávají 30 dnů a požádat  
o ně může pouze Policie ČR a Městská poli-
cie hl. m. Prahy.  

Věřím, že i tato opatření povedou ke zvý-
šení bezpečného pohybu dětí před základní 
školou a také omezí počet vykrádání osob-
ních aut v ulicích, které lemují základní  
a mateřskou školu.

 ivhy 

Nadcházející podzimní období je u Motýlků 
každoročně velmi plodné. Ne vždy vlídné po-
časí pro trávení volného času venku a těšení 
se na advent přivádí už tradičně na podzim 
do Motýlku mnoho účastníků našich akcí. 
Můžete se tedy už teď těšit na halloweenské 
a adventní keramické tvoření, vánoční focení 
rodin, Svatomartinskou jízdu i Mikulášskou. 

A konečně i na vrchol naše-
ho celoročního úsilí, slavností 
rozsvícení vánočního stromku 
před radnicí s bohatým progra-
mem, nazvaným Advent před 
radnicí. Proběhne v sobotu  
28. listopadu. I letos se můžete 
těšit na vánoční trhy, Nebeské-
ho pošťáka a vylepšené pódium 
s úžasným programem. Trhy 
začnou už v 15 hodin, program 
pak o hodinu později v 16 ho-
din. Chceme také upozornit 
na plánovanou přednášku  
Dr. Mirky Chmelíčkové půso-
bící v Kunraticích, která se na 
přání maminek vrací s téma-

tem Předškolní věk. Otázky a tipy k zodpo-
vězení můžete psát emailem a stát se tak 
moderátory celé přednášky. Děkujeme paní 
Chmelíčkové za vstřícnost, s jakou k před-
nášce pro maminky přistupuje! Na přednáš-
ku, stejně jako i na ostatní akce se, prosím, 
hlaste přes náš rezervační systém.  

RC U motýlků  

 Každé pondělí a úterý odpoledne se scházejí 
vlci a vlčata ze skautského střediska Paprsek 
v Kunraticích v klubovně či přilehlém parku 
a lese. Hrají spolu různé hry. Velmi oblíbe-
ní jsou třeba Mravenci v marmeládě. Učí se 

také mnoha skautským do-
vednostem jako je vázání 
uzlů, šifrování nebo také 
jak může i malá světluška 
či vlče zachránit člověka 
v bezvědomí. Na podzim 
chystají třeba pouštění 
vlastnoručně vyrobených 
draků. 

V pondělí 21. a v úterý 
22. září se ale společně  
s vedoucími a panem mís-
tostarostou Hýžou vydali 
do kunratické Bažant-
nice. Na tento den sice 
neměli naplánované hry, 
ale chopili se připra-
vených pytlů a rukavic  
a nadšeně s vidinou čisté-
ho lesa se pustili do sbírání 

odpadků. Za oba dny jimi naplnili celé balení 
igelitových pytlů. Ale část Bažantnice ještě 
čeká na další družinky těch, kterým příroda  
a Kunratice nejsou lhostejné. 

         Junák - český skaut, středisko Paprsek

Volnočasový areál Šeberák 
je tu pro vás po celý rok

Zvyšujeme opatření  
pro větší bezpečnost dětí

Bohatý podzimní  
program v centru U motýlků  

Tvůrčí atmosféra
u kulatého stolu 

Skautský oddíl pomáhá  
přírodě v kunratické 
Bažantnici

Kultura a volný časBezpečnost a životní prostředí
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Městská policie

Kontroly  
v Kunraticích pokračují
I nadále probíhají důsledné kontroly 
opuštěných objektů a to zejména  
v ulici Pražského povstání, Velenická,  
V parcelách, v oblasti V Rybízech,  
křižovatky ulic K Jelenám, V Honu  
a v objektu bývalé prodejny potravin 
ATALANTA.  Kontroly pokračují  
i v okolí Olšanského rybníka a rybníka 
Šeberák. Závadové osoby se vyskytují 
také v objektu bývalého zahradnictví 
okolo křižovatky Vídeňská – Kunratic-
ká spojka, kde byly tyto osoby zajištěny 
a z objektu vykázány. Kontroly probí-
hají v rámci běžné hlídkové činnosti  
a v součinnosti s MO PČR Lhotka.

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

Koncem letních prázdnin přistoupila MČ 
ke kácení pěti uschlých smrků pichlavých, 
známých jako smrky stříbrné, které se na-
cházely v těsné blízkosti rozptylové loučky  
v urnovém háji. Jednalo se o vzrostlé stromy 
napadené mšicí smrkovou, která se prav-
děpodobně v důsledku dvou mírných zim-
ních období přemnožila. Tato asi dvoumili-
metrová mšice napadá jehličí smrků, které  
v důsledku toho rezne a následně opadává. 
Napadené stromy se vyznačují převážně po-
stupným opadáváním jehličí, které postupuje 
od velkých větví u kmene stromu až téměř 
nakonec nových přírůstků.  Smrky v urno-
vém háji se nepodařilo zachránit ani zvýše-
nou zálivkou. Jelikož hrozilo nebezpečí pádu 
uschlých větví na návštěvníky urnového háje 
a na hrobová místa, bylo nutné uschlé smr-
ky z bezpečnostních důvodů pokácet. Kácení 
bylo provedeno odbornou firmou p. Richtera 
za použití stromolezců a s pomocí jeřábu, kte-
rý dřeviny pokládal s milimetrovou přesností 
do hustě obydlené části okolí urnového háje.

Ivana Mezteková

Kácení smrků  
v urnovém háji



V září se rozběhla i druhá nejvyšší florbalo-
vá soutěž, v níž mají i letos Kunratice svého 
zástupce FBC Start98. 

Tento celek letos navazuje svou třetí prvo-
ligovou sezónou v řadě. Zatímco mezi léty 
2013/14 bojoval klub o holé přežití v soutě-
ži, loni atakoval nejvyšší příčky tabulky a jen 
těsně nepostoupil do Tipsport Superligy. 

Příprava na letošní ročník započala už  
v červnu. Tým se sešel v takřka nezměněné 
sestavě, aby absolvoval tři měsíce kondiční 
průpravy. V polovině srpna poté nechyběl 
náš tým na pražském turnaji Czech Open, 
kde vypadl až před semifinálovými brana-

mi. Generálku na sezónu sehráli Kunratičtí 
na prvním ročníku turnaje o pohár starosty 
Prahy 11, kde si v superligové konkurenci 
nevedli vůbec zle. 

Přestože před začátkem ligy přišel Start98  
o šéftrenéra Z. Skružného a brankáře K. Ko-
touna, vstoupil tým do nové sezóny zdaři-
le. Výhru nad bývalým účastníkem nejvyšší 
soutěže, FBC Liberec, režírovala mimo jiné 
i nová jména na soupisce. Nejvýraznější 
akvizicí je ex-liberecký Lukáš Studený, je-
hož přesun se podařilo dotáhnout současně 
s definitivním návratem odchovance Petra 
Haspekla. Z Tatranu Strešovice přišli na stří-
davé hostování Jakub Slavík a Ondřej Vašíček. 
Z Litvínova bude vypomáhat mladý brankář 
Václav Zavadil. Ze Sparty je pak na spadnutí 
návrat ztraceného syna Jakuba Malhockého, 
který se v klubu věnuje mládeži. 

Start se dlouhodobě těší přízni kunratické 
veřejnosti. Poté, co ambice neustále stou-
pají, bude potřeba hlasité podpory i v hle-
dišti haly kunratické školy. Proto neváhejte  
a vyslyšte četné pozvánky lákající na domácí 
utkání Startíčku. 1. liga volá!         

Start98

Od školního roku 2010/11 jsme fa-
kultní školou Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. Jako 
jednu z mála základních škol nás 
do své sítě přizvala i pražská Pří-
rodovědecká fakulta. 29. září 2015 
jsme od pana děkana Prof. RNDr. 
Bohuslava Gaše, CSc. přebírali 
souhlas k používání titulu „Fakult-
ní škola Přírodovědecké fakulty 
UK“. Dlouhodobě spolupracujeme 
také s Divadelní akademií múzic-
kých umění, Katedrou výchovné 
dramatiky. Studenti z uvedených 
fakult vykonávají ve škole přede-
vším různé druhy krátkodobých  
a dlouhodobých praxí. Na svých 
pedagogických praxích se stávají pozorova-
teli, imitátory ale také asistenty a párovými 
učiteli. Mnozí si prvně, pod vedením našich 
učitelů, vyzkouší samostatně učit. 

Naši učitelé se stávají tzv. fakultními uči-
teli a například Pedagogická fakulta UK pro 
jejich další rozvoj zorganizovala mentorský 
kurz. Dovednosti, které naši učitelé získáva-
jí při spolupráci se studenty a zpětná vazba, 
která je jim poskytována k jejich vyučování, 
jak studenty, tak jejich vysokoškolskými uči-
teli, jsou pro ně cenné. 

Proč je spolupráce ZŠ Kunratice s vysoký-
mi školami vzdělávajícími budoucí učitele 
důležitá? V současnosti je nedostatek kva-
litních kvalifikovaných učitelů s aprobo-
vaností pro I. stupeň. Díky úzké spolupráci  

s Katedrou primární pedagogiky na pražské 
PedF, se nám dlouhodobě daří získat kvalit-
ní párové učitelky pro 1. – 3. ročník. 

Dokladem této zkušenosti mohou být na-
příklad tři slečny učitelky, které v tomto roce 
nastoupily do učitelských pozic na I. stupeň 
naší školy a které víc jak rok spolupracovaly 
s pedagogy školy v roli asistentů nebo páro-
vých učitelek.

Spolupráce s vysokými školami a se stu-
denty je pro ZŠ Kunratice zajímavá i z dů-
vodu zapojení do akcí dalšího vzdělávání 
učitelů. Vysoké školy nabízí našim učitelům 
bezplatné rozšiřující kurzy a na oplátku stu-
denti pomáhají při organizaci vzdělávacích 
akcí, které ve škole pořádáme pro širší peda-
gogickou veřejnost. 

Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice

Začátek sezóny je tu. A tím startují i soutěže 
pro všechny chlapecké týmy BK Kunratice, 
které letos budou hrát ve věkových kategori-
ích od nejmenších U11, až po nejstarší katego-
rii U19, a to v Pražském a Středočeském kraji. 

Příprava na sezónu začala pro většinu týmů 
již v červnu, kdy byly tréninky věnovány pře-
devším zvyšování kondice hráčů a nácviku 
herních činností. Přes léto se pak hráči připra-
vovali individuálně. Společně se pak všech-
ny kategorie potkaly v srpnu na soustředění  
v Brandýse nad Labem. 

Od září se kromě pravidelných tréninků 
uskutečnilo i několik přípravných utkání. 

Pro nejmenší U11 to letos bude první sezó-
na, kde se budou utkávat s týmy ve hře 5 na 
5. Vloni se hráči zúčastnili soutěže ve hře  
3 na 3. Naopak pro polovinu hráčů v nej-
starší kategorii U19 to bude poslední sezóna  
v „mládeži“, protože příští rok budou přechá-
zet do dospělých.  

I letos pokračují tréninky těch nejmenších  
v přípravce, konkrétně ve středu a v pátek od-
poledne.  Za zmínku určitě stojí připomenutí  
2. ročníku basketbalového kempu, který se ko-
nal v červenci, a stejně jako 1. ročník byl velmi 
vydařený. 

 BK Kunratice

Díky charitativnímu běhu Run&Help po-
mohli žáci ZŠ Kunratice „vyběhat“ Damiá-
novi invalidní vozík, Julii a Lucii sluchadla, 
výcvik Adélčina asistenčního psa, Petrovi 
a Marušce vozík. Celková částka 152 926 
předčila očekávání, a proto organizace Kon-
to BARIÉRY oslovila 
více příjemců. Všichni 
rodiče obdarovaných 
dětí Vám i našim žá-
kům velmi děkovali. 
Za všechna poděko-
vání si můžete přečíst 
dopis, který rodiče 
Damiána zaslali škole 
po slavnostním pře-
dávání „šeku“.

„Vážený pane ředi-
teli, vážení učitelé, vážení rodiče a žáci,

jsme rodiče šestiletého Damiána a rádi 
bychom vám všem poděkovali za přípravu, 
realizaci a finanční i fyzickou spoluúčast na 
charitativním běhu RUN & HELP.

Náš syn se narodil s těžkým kombinovaným 
postižením, kvůli kterému nemůže sám sedět 

ani chodit. Proto potřebuje speciální vozík, 
který mu zajistí nejen kvalitní sezení a mož-
nost bezpečného transportu, ale díky polo-
hovacím funkcím na něm může i odpočívat.

Když jsme se před časem chystali k vám 
do školy na vyhlášení sportovních výsledků 

žáků a předání šeku 
s částkou, kterou jste 
doslova vyběhali pro 
Konto Bariéry, měli 
jsme trochu obavy, jak 
nás přijmete. 

Bylo nám však  
s vámi moc dobře, 
cítili jsme, že umíte 
pomáhat s nadšením  
a ocenili jsme i bezba-
riérovost vaší školy.

Díky vaší štědrosti budeme moct Da-
miánovi speciální vozík pořídit. Chtě-
li bychom vám všem ještě jednou podě-
kovat za ochotu se k této akci připojit  
a svými výjimečnými sportovními výkony 
pomoci těm, kteří to potřebují.“  

Michal a Magdalena Tomáškovi

Na sezónu jsme se připravovali velmi peč-
livě a důsledně, upravili a vyčistili jsme 
prostor před sokolovnou a s ním také hři-
ště a zahradu, kde proběhla rekonstrukce 
ohniště. První zkouškou nového ohniště se 
stalo opékání špekáčků na závěr akce „ Běh 
parkem“,  jež se konala 13. října. Letos jsme 
se také rozloučili s paní správcovou Janou 
Pětníkovou, která se skvěle starala o provoz 
sokolovny úctyhodných 34 let, a my bychom 
jí tímto chtěli upřímně poděkovat.  

7. září zahajovala provoz už nová slečna 
správcová slečna Lucie Pařízková. Sokolov-
na se jen blyštěla a my jsme nachystali hned 
několik novinek na cvičení pro děti a dospě-
lé.  Mezi ně patří nové gymbally a bosubally, 
pomůcky, které slouží ke zlepšení stability 
těla. Další novinkou bylo zahájení cvičení 
pro seniory nazvané 60+. A tato hodina po-
stupně získává na oblibě. Všechny tradiční 
dětské oddíly se k naší radosti pěkně napl-
ňují. 

Do týmů rádi přivítáme nové pomahate-
le se cvičením. Těšíme se s Vámi na novou 
sezónu plnou zážitků a přejeme našim čle-
nům, zvláště těm novým, aby se jim cvičení 
líbilo a aby jim sportovní nadšení dlouho vy-
drželo. Cvičení nazdar!

TJ Sokol Kunratice

Florbalisté mají ambice   

Basketbalové soutěže odstartovaly

Sokol přichystal 
řadu novinek

Sport a spolkyŠkolství
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Jídelna je nedílnou součástí školy, a tak 
stejně jako škola, zahájila svůj provoz po 
prázdninách plně personálně obsazena  
a zabezpečena. Počet strávníků roste úměr-
ně se zvyšujícím se počtem žáků, ale i kvůli 
přibývajícím strávníkům ze soukromé sféry.

Školní jídelna už dřív připravovala diet-
ní stravu pro žáky vyžadující stravování  
s omezením jako celiakie a laktóza. Od nové-
ho školního roku se tato dietní strava připra-
vuje na základě novely vyhlášky č. 107/2005 
Sb. o školním stravování ze dne 1. 2. 2015. 
To vše v součinnosti s nutriční terapeutkou.

Velkou novinkou je zapojení do projektu 
„Zdravá školní jídelna“. Cílem této snahy je 
zvýšit nutriční kvalitu školního stravování. 
Tvůrcem projektu je Státní zdravotní ústav, 
který společně s hygieniky projekt v  jídelně 
dozoruje. Připojili jsme se tak s cílem být spo-
lutvůrcem dobrých stravovacích návyků. 

Děláme pro své strávníky maximum a pro-
jektem se jistě ještě zdokonalíme. Uvidíme 
však, jak 10 kritérií, která jsou projektem na-
stavena, přijmou právě naši strávníci. Více 
luštěnin, ryb, zeleniny, méně cukru, méně soli, 
omezení uzenin, nutričně vyvážené kombi-
nace pokrmů a další. Podrobnosti o projektu 
jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny nebo 
na webových stránkách Zdravá školní jídelna.

Do nového školního roku si tedy přejeme 
úspěšné zvládnutí započatého úkolu a co 
nejvíce spokojených strávníků.

   Marie Polívková

Projekt Zdravá 
školní jídelna

Máme za sebou první měsíc nového roční-
ku. Nejlépe odstartovali svěřenci Štěpánky 
a Jany, kteří mají z pěti 
utkání 4 výhry a jednu 
remízu. Doma nepora-
zitelná mladší přípravka 
v očekávání vyhlíží dal-
šího soupeře. Dorost má 
stabilizovaný kádr, do 
sestavy se vracejí hráči, 
kteří byli zranění. Star-
ší přípravka si zvyká na 
nový herní systém, kdy 
zapojujeme všechny hráče. U některých jsou 
pokroky zřetelné, jiní postupují pomaleji. 
Přesto jdou do tréninků a zápasů s odhodlá-
ním a nadšením. Mladší žáci mají nakročeno 
jako mladší přípravka. Kluci Milana Nováka 

mají 4 výhry a 1 prohru po pěti kolech. Při-
tom kluci ze starší přípravky udělali první 

krok do velkého fotba-
lu, když z malého hřiště  
a rozestavení 5+1 přešli 
na půlku hřiště a rozesta-
vení 7+1. Je to jiný fotbal, 
o to větší uznání si kluci 
zaslouží. Naše áčko se po 
slibném rozjezdu potýká 
s marodkou a bere do zá-
pasů kluky z dorostu. 

Pro mladé hráče je to ur-
čitě krok dopředu, ale plánem trenéra Vond-
ráčka a kabiny byly horní příčky. Prozatím to je  
s druhým nejproduktivnějším útokem šestá 
příčka se ztrátou 5 bodů na 2. místo 

 SK Slovan Kunratice 

SK Slovan vstoupil do nové sezóny 

Ohlédnutí za během RUN & HELP 

A je to tady - prázdniny skončily a my jdeme 
vesele a s chutí za kamarády.

Ve školce je 8 tříd, 224 dětí a 16 učitelek.
Hned 16. září se konaly schůzky, kde se 

rodiče seznámili s důležitými informacemi. 
Byly jim nabídnuty různé kroužky (tanečky, 
flétna, keramika, angličtina), které začínají 
už koncem září. A také různé podzimní akce 
pro děti a jejich rodiče.

Letošní podzim přinese naší školce oslavu. 
Je to celých 35 let od zahájení provozu.

Nové děti si rychle zvykly na nové prostře-
dí a své paní učitelky.

Přejeme našim dětem a všem pracovníkům 
šťastný a úspěšný školní rok 2015/2016.  

Hana Pellechová 

nový školní rok 
ve školce

Základní škola
spolupracuje s fakultami

nábor mladých  
florbalistů pokračuje
Hledáte smysluplné využití volného 
času? Pojďte s námi hrát florbal do 
Kunratic. Tréninky probíhají v krásné  
a moderní sportovní hale ZŠ Kunratice. 
Více na www.start98.cz 

Sportovní den  
v Zeleném údolí
12. září proběhl v blízkosti oranžového 
a fotbalového hřišti sportovní den pro 
rodiče s dětmi. Počasí nám přálo, slu-
nečno a teplo bylo ideální pro trénink 
fotbalu a několik malých fotbalových 
turnajů, kterých se s dětmi zúčastnili 
i tatínkové. Víc než 30 malých dětí 
probíhalo překážkové dráhy a skákalo 
v pytlích. Za své výkony si všechny děti 
vysloužily odměny. Sousedské setkání 
u sportu si všichni moc užili. Celou akci 
připravilo OS Rozvoj Zeleného údolí. 

Krátce



Z dnešního pohledu se můžou jevit 
následující řádky jako úsměvné, a tak 
trochu naivní. Městská část Kunrati-
ce je vnímána jako součást takzvané 
Velké Prahy, a nikdo by si dnes nedo-
vedl představit, že by přes ni nevedly 
autobusové linky spojující Kunratice  
s jinými městskými obvody a stanicemi 
metra C.  

Přelom 19. a 20. století mění 
počty obyvatel a charakter obce 
Ve druhé polovině 19. století dochází  
k převratným změnám v zemědělské vel-
kovýrobě. Rovněž panství v Kunrati-
cích přechází na systém námezdní práce  
a na velkostatku místního šlechtice do-
chází k racionalizaci vý-
robních metod. Tím ubývá 
obyvatel závislých na ma-
jiteli panství. Kunratičtí si 
začínají hledat práci mimo 
velkostatek v místě a v blíz-
kém okolí, především v Pra-
ze. Domů a tím i obyvatel  
v Kunraticích rapidně přibý-
vá, zejména po první světové 
válce.  

Novými stavebníky byli pře-
devším úředníci zaměstnaní 
v Praze. Původně zeměděl-
ský ráz obce prakticky zanikl  
v průběhu první republiky. 
Tím vznikl kardinální pro-
blém – nutnost řešit hromad-
nou dopravu, která zpětně 
vedla k přírůstku obyvatelstva. Postupně 
většina obyvatelstva Kunratic dojížděla do 
zaměstnání především do Prahy a obec se tak 
pozvolna stávala „noclehárnou“.  

Byl to ten slavný den,  
kdy k nám byl zaveden autobus 
První krok byl učiněn před devadesáti pěti 
lety – konkrétně 1. března 1920, kdy zahá-
jil provoz státní autobus. Jezdil po silnici 
(staré „Benešovské“, dříve „Císařské“) do 
Kamenice u Stránčic. Autobusy zastavovaly 
v zastávce v Zelených domkách a na křižo-
vatce U Tří svatých. Od posledně jmenované 
zastávky do Prahy se platilo za jízdu 5 Kč, 
což byla vysoká cena. Místní občané přivíta-
li toto první spojení s povděkem.  

Před devadesáti lety byla do politické obce 
Kunratice u Prahy (součásti: osada Kunrati-
ce, osada Libuš a osada Paběnice) zavedena 
městská hromadná doprava, ač v té době 
obec nebyla součástí Hlavního města Prahy. 
Stalo se tak 25. září 1925, kdy do Kunratic při-
jely zkušebně dva autobusové vozy Hlavního 
města Prahy. Linka byla označena písmenem 
„B“ a patřila mezi nejstarší autobusové linky 

dnešního Dopravního podniku hl. m. Prahy. 
Zajišťovala spojení od konečné tramvaje čís-
lo 14 na Pankráci k Zeleným domkům na čáru 
potravní daně a ke Třem svatým. 

Čára potravní daně  
– neboli celnice
Na potravní čáře se prováděla kontrola ces-
tujících, kteří měli něco k proclení. Převážet 
potraviny, nebo jen docela obyčejné svíčky 
nebylo jednoduché a vybíraná daň tak na 
mnoha místech komplikovala rozvíjející se 
hromadnou dopravu. Zřejmě i to mohl být 
jeden z důvodů, proč první autobusová linka 
přímo na Libuš končila právě u akcízu.  Ak-
cízy – stanoviště daňové kontroly, bývaly 
stavěny především u významných cest. Je-
den byl například na Chodově, další bychom 

našli v Modřanech. Libušská cesta na Jílové 
tolik důležitá nebyla, přesto zde domek ak-
cízu vyrostl.  

 25. září 1925 to byla ale jen zkušební jízda 
dvou autobusů Elektrických podniků Hlav-
ního města Prahy. Ve stanici Zelené domky 
mnoho občanů v čele s obecním starostou 
očekávalo autobusové vozy. Po přivítání 
zástupců Elektrických podniků hl. m. Prahy 
usedli mnozí občané do vozů a dojeli do cí-
lové stanice nazvané Libuš (v té době sou-
část Kunratic), což bylo rozcestí státní sil-
nice (dnešní Vídeňská ulice) s odbočkou do 
Libuše – nazvané U Třech svatých. Zásluhu 
o zřízení tohoto spojení s Prahou měl pře-
devším tehdejší senátor a kunratický občan 
Ferdinand Šťastný.  

Pravidelná autobusová doprava mezi 
Prahou a Kunraticemi pak byla zahájena  
4. října 1925. Linka „B“ měla tyto zastáv-
ky: Pankrác, Zelená liška, Zborovská ulice, 
Krč Horní, Krč nádraží, Lhotka, Jílové dvo-
ry, Zelené domky, Libuš. Elektrické podniky 
na „béčku“ zavedly pásmový tarif. Za každé 
pásmo se platila jedna koruna. Za jízdu ze 
stanice Libuš do stanice Pankrác se platilo 
3,50 Kč. A ze stanice Zelené domky 3 Kč. 
Pro děti do deseti let platila jednotná saz-

ba za jízdu po celé trati 1 koruna česká. Za 
každé zavazadlo se platila jednotná sazba  
2 koruny. Doba jízdy z jedné konečné na 
druhou konečnou autobusovou stanici trva-
la 20 minut. 

Provoz se rozšiřuje  
a linky se prodlužují  
29. května 1930 byla trať zkrácena na pro-
voz mezi Kačerovem a Libuší. Bylo to z toho 
důvodu, že byl zahájen provoz tramvajové 
linky číslo 18 v úseku Pankrác – Kačerov.  

Deset let po zahájení pravidelného provozu  
z Pankráce ke Třem svatým podnik zave-
dl  provoz také na prodloužené autobu-
sové lince Kačerov – střed Kunratic. To se 
povedlo 3. května 1935 a autobusová linka 
„B“ byla nahrazena písmenem „U“. Prvním 

vozem, který dojel do obce, 
přijeli zástupci zdejší obce 
a Elektrických podniků hl. 
m. Prahy. Na rozšíření pro-
vozu do středu obce měl 
opět zásluhu senátor Ferdi-
nand Šťastný. Ač v té době 
Kunratice nebyly součástí 
hlavního města – staly se 
prakticky předměstím Pra-
hy. Jízdné na této trati bylo 
stanoveno na  2 koruny. 
Celková délka trati Kače-
rov – Kunratice měřila 4,76 
kilometru, přičemž jízda 
autobusem trvala 14 minut.  
A v opačném smě-
ru Kunratice – Kačerov 

4,785 km, cesta trvala stejnou dobu. Pro-
dloužení této autobusové linky z náměstí  
k rybníku Šeberák provedl Dopravní podnik 
hl. m. Prahy až v roce 1971.

Z písmen na čísla 
31. prosince 1951 linka označená písme-
nem „U“ byla přejmenována na linku číslo 
114. Označení autobusových linek z písmen 
na číselnou řadu od 101 proběhlo jednotně  
v celé síti. A toto trojciferné číslování se  
u autobusů zachovalo dodnes.

Zdeněk Zeman  a redakce 

Připomínáme si 90 let městské  
hromadné dopravy v Kunraticích 

Historie a společenská rubrika
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Poděkování za blahopřání 
k  životnímu jubileu zasílají
Světlana Kerzelová, Zdeněk Šolc, 
Dagmar Vokounová, Miluše Kabíčková, 
Bohumila Holatová, Zdenek Holeček, 
Vladyka Jiří, Eva Sudá, Miloslav Volf, 
Miluše Dvořáková, Marie Anýžová,  
Yvonna Stossová, Jiřina Pišvejcová, 
Ludmila Enšpengerová.

Společenská rubrika
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Zahájení autobusové dopravy na lince B - Pankrác - Kunratice v r. 1925



HOSPŮDKA U STUDÁNKY
K Jelenám 1278, Praha - Kunratice

www.hospudkaustudanky.cz

Srdečně Vás zveme do nekuřácké hospůdky,
která se nachází ve sklepních prostorách penzionu
nedaleko rybníku Šeberák. Točíme na šesti  
rotujících kohoutech piva výhradně z malých  
pivovarů včetně kunratického Muflona.  
Dále nabízíme posezení na venkovní zahrádce  
a prostory vhodné pro soukromé oslavy.
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Advokátní kancelář JUDr. Julie Pítrová, 
nově se sídlem v Kunraticích

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

družstvům a SVJ
Rodinné právo: 

rozvody, úprava výchovy dětí
Vymáhání pohledávek, náhrady škody 

Poskytování právních služeb podnikatelům, 
zakládání obchodních společností, tvorba 

smluvní dokumentace, likvidace

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

orgány státní správy vč. řízení o přestupcích apod.

Konzultace k novému občanskému zákoníku.

Kontakt: 
Kudeříkové 1103/11a, Praha 4

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

Po–Ne 10–22 hod.

604 444 457
nám. Prezidenta Masaryka 106 (kruhák)

Praha 4 – Kunratice

Hlad? Vyřešíme!

www.pizzadokrabice.cz
Rozvoz v Kunraticích zdarma

realitní makléřka

Inzerce

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

Chemická 953, vchod koleje Vltava
Turbosolárium, Solárium, Kolagenárium

10 opalování + 1 zdarma, ceny od 8 Kč za minutu
www.studio-ergoline.cz

tel.: 602 844 499, otevřeno denně 12.00-22.00 hod

Inzerce_91x62_v2.indd   1 07.04.15   14:50

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

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

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

tel.: +420 734 458 870
        +420 603 853 016 
K Libuši 5/22, 148 00  Praha 4 - Kunratice
lacalma@lacalma.cz, www.lacalma.cz

Přijďte se nechat hýčkat
do salonu LaCalma
K Libuši 5/22 - Kunratice

Vždy pro vás máme připravené
akce, které najdete
na www.lacalma.cz nebo
na Facebooku Salon La Calma

KADEŘNICTVÍ
DÁMSKÉ - PÁNSKÉ
KOSMETIKA
MANIKÚRA
PEDIKÚRA

SALON

LaCalma

Atrium

Mgr. Markéta Jedličková,

Kunratice, můj domov.
makléřka

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

PŘIJMEME   PRODAVAČKY 
pro novou prodejnu BAMBULE 

v Kunraticích (ul. Vídeňská)  
v novém obchodním centru 

Nástup v listopadu 2015   

 
kontakt: Dvořák Pavel, tel.: 777 74 27 27, email: dvorakpavel@volny.cz 

V případě zájmu prosím zasílejte životopisy na email nebo pro bližší informace tel. kontaktujte. 
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2. 11. pondělí / od 8 hod. /  
kostel sv. Jakuba 
Památka věrných zemřelých  
(„Dušičky“)
Bohoslužby za zemřelé ve 12 a v 18 hod. 
Ráno v 8 hod. mše sv. za zemřelé patrony 
naší obce v pohřební kapli za kostelem.

11. 11. středa / 15 hod. / DCHB 
Koncert s  paní Špidlenovou
Koncert pro Klub seniorů a obyvatele 
Domu s chráněnými byty.

11. 11. středa / 16:30 hod. /  
parkoviště před poštou 
Svatomartinská jízda 
Druhý ročník pochodu Kunraticemi  
s lampiony za svatým Martinem na koni. 
Cíl v areálu restaurace Šeberák.  
Doprovodný program.

28. 11. sobota / 16 hod. / před radnicí 
Advent před radnicí
Druhý ročník slavnostního rozsvěcení 
kunratického vánočního stromu s bohatým 
doprovodným programem - tržiště,  
občerstvení, Nebeský pošťák,...

1. 12. – 23.12. / 6:30 hod. /  
kostel sv. Jakuba 
Rorátní bohoslužby
Pravidelné bohoslužby jen při světle svíček 
s unikátními adventními a typicky českými 
liturgickými zpěvy. Každé úterý, středu  
a sobotu. 

13. 12. neděle / 15 hod. / kostel sv. Jakuba 
Koncert Missa Brevis Pastoralis
V podání žáků ZUŠ Na Popelce zazní  
skladba Jakuba Jana Ryby v úpravě  
Ladislava Ciglera a mladí hudebníci  
zahrají také díla dalších autorů. 

24. 12. čtvrtek / 16 a 24 hod. /  
kostel sv. Jakuba 
Štědrý den
Bohoslužba se zpěvem koled pro rodiny 
s dětmi v 16 hodin a půlnoční mše svatá  
ve 24 hodin. 

BIO kontejnery 

8.11. 13-16 hod. Ještědská (u pošty)
8.11. 13-16 hod.  křižovatka ul. Lizstova x Kalmánova
8.11.  13-16 hod.  křižovatka ul. Ke Hrádku x Houbařská
8.11.  13-16 hod.       křižovatka ul. Vožická x Lesní

Užitečné info
Velkoobjemové kontejnery 

28.10. 16 – 20 hod. Ještědská (u pošty) 
28.10. 16 – 20 hod. Sídliště Flora (u kotelny) 
18.11. 16 – 20 hod. Ještědská (u pošty) 
18.11. 16 – 20 hod. Zelené údolí
9.12. 16 – 20 hod. Ještědská (u pošty) 
9.12. 16 – 20 hod. Sídliště Flora (u kotelny)

Sport
24. 10. sobota / 18:30 hod. / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. Hattrick Brno
Utkání 1. florbalové ligy v hale  
kunratické ZŠ. 

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

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

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

21. 11. pondělí / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. Black angels
Utkání 1. florbalové ligy v hale  
kunratické ZŠ. 

5. 12. sobota / 18:30 hod. /  
SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. Kanonýři Kladno
Utkání 1. florbalové ligy v hale  
kunratické ZŠ.

13. 12. neděle / 16 hod. / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. Spartak Pelhřimov
Utkání 1. florbalové ligy v hale  
kunratické ZŠ.

Volný čas

31.10. sobota / restaurace Šeberák
Halloweenská párty
Plno děsu a hrůzy na Šeberáku. 

1. 11. neděle / 16 – 17 hod. /  
restaurace Šeberák
Divadélko pro děti
ZŠ Hostýnská s pohádkou k dušičkám.

8. 11. neděle / 16 – 17 hod. /  
restaurace Šeberák
Dětská výtvarná dílnička
Výroba lucerniček pro sv. Martina. Tvoření 
s Terezou.

15. 11. neděle / 16 – 17 hod. /  
restaurace Šeberák
Divadelní soubor Old Stars

19. 11. čtvrtek / 16 – 18 hod. / 
 RC U motýlků
Vánoční keramické tvoření
Vytvořte si s Petrou Křivánkovou krásné 
keramické adventní anděly, které  
zvládne každé dítě. 

22. 11. neděle / 16 – 17 hod. /  
restaurace Šeberák
Dětská výtvarná dílnička
Výroba adventních věnců. Tvoření  
s Terezou.

29. 11. neděle / 15 – 18 hod. /  
ZŠ Kunratice
Nedělní dílny – adventní věnec
Přijďte si do naší dílny vyrobit originální  
adventní věnec. Více na www.zskunratice.cz.

29. 11. neděle / restaurace Šeberák
Rozsvěcení Šeberáku
Zpívání koled a další bohatý program.

30. 11. pondělí / 18 hod. / RC U motýlků
Přednáška PhDr. Mirky Chmelíčkové
Druhá přednáška paní psycholožky  
na téma „předškolní věk dětí“.  
Přihlášky přes rezervační systém RC.

5. 12. sobota / 16:30 - 19 hod. /  
restaurace Na tý louce zelený
Mikulášská nadílka v Zeleném údolí
Bohatá nadílka i program v restauraci  
Na tý louce zelený. 

6. 12. neděle / 16 - 17 hod. /  
restaurace Šeberák
Mikulášská nadílka na Šeberáku
Divadélko pro děti s Mikulášem, hudební 
představení s Nedvědy. 

12. 12. sobota / 15 hod. /  
TJ Sokol Kunratice
Mikulášská akademie
Bohatá nadílka i program v sokolovně. 

13. 12. neděle / 16 – 17 hod. /  
restaurace Šeberák
Dětská výtvarná dílnička  
Výroba dárečků, malování a vyrábění od-
litků, výroba papírových řetězů a zdobení 
vánoční kuličky. Tvoření s Terezou.


