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4. května jsem byla pozvána na jednání na 
magistrátu ohledně dalšího postupu mož-
ného převodu Kunratického zámku do 
vlastnictví města Prahy a následně do sprá-
vy kunratické radnice. Jednání byl přítomen 
ředitel Národního muzea Michal Lukeš, rad-
ní hlavního města Prahy pro oblast památek 
Jan Wolf a ředitel Správy majetku hlavního 
města Prahy, Radek Svoboda. Došlo k doho-
dě o následujícím postupu, se kterým byla 
posléze seznámena paní primátorka. 
•  Na jednání zastupitelstva bude předložen 

ke schválení návrh usnesení o požádání 
České republiky o převod zámku do vlast-
nictví města Prahy. 

•  Kunratická radnice zpracuje návrh neko-
merčního využití zámku. 

•  Hlavní město Praha v případě svěření zá-
mek opraví a předá jej do správy kunratic-
ké radnice. 

Zda vše skutečně takto proběhne, není  

v tuto chvíli jisté na 100%, protože o zámek 
projevilo zájem Muzeum loutek z Chrudimi, 
a to má před Prahou, coby složka minister-
stva kultury, přednost. Ale ředitel Národ-
ního muzea uvedl, že chrudimští neznají 
stavební zanedbanost objektu a na rekon-
strukci odhadovanou na zhruba 150 milionů 
korun neseženou nejspíš dost peněz. 

Nedávno jsme prošli se stavebními tech-
niky Národního muzea a naší radnice celý 
zámek a jeho stav je skutečně žalostný. Není 
zde kanalizace, ve sklepích stojí voda, pří-
zemí je celé podmáčené. Je potřeba vymě-
nit okna, rozvody sítí, udělat novou fasádu, 
postavit nové schodiště na věž, kompletně 
zrekonstruovat zahradu a zámeckou zeď  
a udělat mnoho dalších doprovodných prací.  

Doufám, že po devíti letech jednání s Mini-
sterstvem kultury budeme konečně úspěšní  
a začne i pro zámek radostnější období.

lal

Tyto řádky píši ještě před jednáním kunra-
tického zastupitelstva, ale protože jsem 
v našem zastupitelském klubu Hnutí Pra-
ha-Kunratice pro svůj návrh získala jedno-
značnou podporu, věřím, že jej i celé zastu-
pitelstvo na svém jednání 29. června schválí. 
Tato předloha spočívá ve jmenování komise, 
která v průběhu letních prázdnin připraví 
návrh vybraných komunikací vhodných ke 
komplexní opravě povrchů. Financování je 
zajištěno z našich vlastních našetřených pe-
něz z několika posledních volebních období 
ve výši asi 35 milionů korun. V návrhu jme-
nování komise je paritní poměr všech poli-
tických stran našeho zastupitelstva. Jsou to 
2 členové Hnutí Praha-Kunratice, 2 TOP09, 

2 hnutí ANO a 2 zástupci ČSSD. Součástí ná-
vrhu jsou i tato hodnotící kritéria:
•  Jedná se zjevně o komunikace s velkým 

poškozením povrchů.
•  V ulici je velké dopravní zatížení způso-

bené umístěním staveb občanské vybave-
nosti nebo různých provozoven.

•  V ulici je velké množství domů/bytů.
Výhradně se jedná o komunikace, které jsou 

ve správě naší městské části. Ale netýká se to 
komunikací, kde dojde k velkým opravám 
včetně přeložek sítí. Ty má v plánu opravit  
hl. m. Praha. To se například týká ul. K Zele-
ným domkům, Volarské, Golčovy apod. Na ty 
naše finanční prostředky skutečně nestačí.

Lenka Alinčová (lal)

Kunratický zámek aktuálně 

Velké opravy komunikací

Z radnice

3KunraticKý zpravodaj 3/2016

Poslední půlrok bylo velmi zajímavé 
sledovat dění na pražském Magistrátu. 
Tak jak se měnily možné koalice včetně 
programových priorit, tak se měnily 
i informace, které ulice v Kunraticích 
město Praha začne opravovat. V dub-
nu byla konečně sestavena staronová 
koalice a ta hned na svém prvním 
zasedání schválila vypsání záměru na 
rekonstrukci ulice K Zeleným domkům. 
Předpokládám, že s vlastní prací se 
začne na jaře příštího roku. Teď se 
upravuje původní projekt, který by  
měl obsahovat moderní přístup  
k dešťovým vodám. To znamená, že 
se nebude stavět dešťová kanalizace, 
ale podél ulice se vybudují vsakovací 
prvky, aby se zadržela voda v krajině. 
Je to velmi významný posun, který má 
zabránit jak povodním, tak vysychání 
krajiny. Tímto novým řešením se cena 
za renovaci ulice K  Zeleným domkům 
zlevní skoro o 30 milionů korun.  
Rekonstrukci má předcházet oprava 
povrchů v ulicích Pražského povstání 
a Maternova. Podle sdělení Odboru 
technické vybavenosti se počítá se 
zahájením prací v září.

7. července začne oprava melioračního 
kanálu v ulici K  Libuši. Je napláno-
vaná na období prázdnin, protože po 
dobu jejího trvání bude přemístěna 
autobusová zastávka U Kunratické 
školy, kterou nejvíce využívají žáci 
našich škol.

Přeji Vám krásnou dovolenou  
a nabrání sil do dalšího období.

Ing. Lenka Alinčová 

Slovo starostky

Slovo starostky
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ZŠ Kunratice obdržela ocenění  
Czech Globe Star
Pouze tři nejlepší školy z ČR zapojené 
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28. 6. 
Zahradní slavnost
ZŠ Kunratice 2016
Tradiční a největší společenské 
setkání ZŠ Kunratice. 
Od 17 do 22 hodin v areálu  
ZŠ Kunratice.

24. 7.
Festival DoModra na Šeberáku
10. ročník festivalu bluegrassové 
hudby, na kterém se představí  
ty nejlepší kapely tohoto žánru.

24. 7.
Svatojakubská pouť - mše svatá
Oslava patrona městské části  
svatého Jakuba. Mše svatá  
v kostele sv. Jakuba  
od 8 a 9:30 hodin.

Více Kalendárium na straně 16

Do diáře…

ÚMČ Praha-Kunratice

K Libuši 7 
148 00 Praha 4

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

+420 244 102 214

info@praha-kunratice.cz

Lyska černá s mláďaty na Šeberáku

Byli jsme příjemně překvapeni, že se konečně 
podařilo uspět s opakovanou žádostí na mi-
nisterstvo školství o dotaci ve výši 16,5 milio-
nů korun na dostavbu čtyř tříd základní školy  
v Kunraticích. Vzhledem k tomu, že tutéž do-
taci jsme už na jaře dostali také od pražské-
ho magistrátu, sdělila nám radní pro oblast 
školství paní Ropková, že dotaci města Pra-
hy ve výši 15 milionů korun můžeme použít 
na poslední úpravy z komplexní dostavby 
školy naplánované už v roce 2012. Ty spo-
čívají ve zvětšení jídelního prostoru školní 
jídelny, výměně starých vypadávajících oken 
staré školní budovy včetně jejího zateplení 
a v úpravě sportovišť školního hřiště. Tyto 
práce jsou naplánovány na období prázdnin 
příštího roku. 

Teď se ve školní jídelně může současně na-
jíst 107 strávníků. Po dostavbě čtyř posled-
ních tříd a navýšení kapacity školy na 810 

žáků to bude téměř 1 000 vydaných obědů, 
včetně školního personálu a seniorů. Zákon 
umožňuje z hygienických důvodů uchová-
vat teplé jídlo maximálně 3 hodiny. 

Na to kapacita jídelního prostoru zdaleka 
nestačí. Proto musí dojít ke zvětšení prostoru  
o dalších 108 míst, tedy na konečnou kapa-
citu 215 míst.                                                  lal

Novinky k dostavbě základní školy



Probíhají opravy poškozených silnic

Schvaluje
•  účetní závěrku včetně výsledku hospoda-

ření Městské části Praha Kunratice  
•  účetní závěrku příspěvkové organizace 

Mateřská škola Kunratice  
•  účetní závěrku příspěvkové organizace  

Základní škola Kunratice  
•  změnu rozpočtu č. 7. zvýšení rozpočtu  

o zapojení části hospodářského výsledku 
roku 2014 ve výši 1 185,0 tis. Kč k doplně-
ní zdrojů na opravu melioračního kanálu  
v ulici K Libuši. 

Více na www.praha-kunratice.cz

Je známo, že 
v Kunraticích 
máme několik 
jedinečných stá-
tem chráněných 
kulturních pa-
mátek jako jsou 
kostel sv. Jakuba, 
zámek Kunratice 
nebo Nový hrad.

Méně už se ví 
o středověkém 
polním opevně-
ní, které zbudo-
vali pražští hu-
sité při obléhání 
Nového hradu 
na začátku roku 
1421. Tato kul-
turní památka se dochovala ve stavu, který 
je jedinečný v celoevropském měřítku.

Bohužel lokalitu s obléhacím táborem si  
i přes zákaz oblíbili cyklisté, kteří zbytky sta-
veb polního opevnění využívají jako terénní 
závodiště. Tím tábor samozřejmě velmi in-
tenzivně a nenávratně poškozují. 

My se s tím však nechceme smířit, proto 
jsme ve spolupráci s MČ Kunratice oslo-
vili Národní památkový ústav (NPÚ). Jeho 
zástupci obratem svolali přímo na místě 
šetření za účasti kunratické radnice, praž-
ského magistrátu – tedy vlastníka, Lesů hl. 
m. Prahy, městské policie i našeho sdružení, 
abychom se poradili, jakým způsobem toto 
místo ochránit.

V květnu proběhlo jednání NPÚ se zástup-

ci magistrátu  
o způsobu opat-
ření na samotné 
památce, které 
by zmírnilo její 
narušování. Do-
mluvena a přislí-
bena byla výroba 
a instalace dře-
věných ohrazení 
v místech pří-
stupu k archeo-
logickým relik-
tům, které by 
zamezily vjezdu 
cyklistů. Osaze-
ní je plánováno  
v 2. polovině to-
hoto roku.

Teď  NPÚ připravuje odborné vyjádření pro 
odbor památkové péče pražského magistrá-
tu, jehož cílem by mělo být stanovení režimu 
památky a opatření, které by mělo jasně de-
finovat, co se na památce může a co ne.

Úkolem odboru památkové péče by pak 
mělo být vydání závazného stanoviska, po-
tvrzující uvedená opatření k ochraně této 
kulturní památky, včetně např. návštěvního 
řádu.

Samotná památka je po celý rok  průběž-
ně monitorována pracovníky památkového 
ústavu i městskou policií a případné škody 
jsou hlášeny pražskému magistrátu.

Více o historii obléhacího tábora vám při-
nášíme na straně 12.

OS Rozvoj Zeleného údolí

Po každé zimě přichází ne-
jen jaro, ale i výtluky na ces-
tách. K jejich opravám pou-
žíváme účinnou metodu. 
Asfaltový povrch se doko-
nale prohřeje infrazářením 
a nalije se hmota předehřá-
tá ve stroji. Takto opravený 
výtluk je bez děr a spár.  Na 
závěr je ošetřen ochranným 
nátěrem. Na rozdíl od běžné 
metody, která opravované 
místo nahřívá plamenem, 
vydrží takto opravený vý-
tluk asi 5 let.

Nejhorší a nejvíce využí-
vané silnice v naší správě zvládneme opravit 
z letošního rozpočtu. Letos se jedná hlavně 
o silnice K Verneráku, Volarská, Golčova, 
Nad Rybníčky, Ke Hrádku. V ostatních ulicích 
opravíme alespoň ty nejhorší, téměř havarij-

ní výtluky. Vysokou prioritou je pro nás také 
zahájení rekonstrukce ulice K Zeleným dom-
kům, opravy povrchů v ulicích Maternova  
a Pražského povstání. 

ivhy

Provoz v ulici K Verneráku je dlouhodobou 
noční můrou kunratické radnice. Omezení 
intenzity zdejšího provozu – tím se vedení 
kunratické radnice zabývá už mnoho let. 
Bohužel neúspěšně, byť si zadalo odborné 
posudky omezení provozu u renomovaných 
odborníků. Uzavření této spojnice by vedlo 
k odtržení skoro 2 000 obyvatel z „horních 
Kunratic“ od jejich centra, což je nepřija-
telné. Prověřili jsme proto, zda by výmě-
na žulových kostek v křižovatkách  s ulicí 
K Verneráku za „tichý asfalt“ nepřinesla sní-
žení hluku. Obrátili jsme se na specialistku 
v oboru hluku. Zároveň jsme jí poskytli dvě 
poslední měření, která jsme prováděli my  
i Hygienická stanice Praha. Bohužel výsle-
dek není potěšující. Podle sdělení expertky 
výměna kostek za „tichý asfalt“ přinese sní-
žení hluku maximálně o 1 decibel, což lidské 
ucho nezaznamená (pozná rozdíl od 3 deci-
belů výš). Aby byl účinek vyšší, musela by 
se zvýšit rychlost v této ulici na 80 km/hod. 
Tak to bohužel skutečně funguje. Zvýšení 
rychlosti v ulici K Verneráku samozřejmě 
není možné.

Proto prověřujeme možnost umístit v ulici 
radar, který by snímal rychlost projíždějících 
aut a přinutil tak jejich řidiče snížit rychlost. 

Milan Matoušek,  
předseda dopravní komise

12. zasedání Zastupitelstva  
MČ Praha-Kunratice ze dne 11. 5. 2016

Podaří se zachránit  
unikátní obléhací tábor?

Problematická  
ulice K Verneráku

AktuálněZ radnice a zastupitelstva
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Krátce

Upozorňujeme majitele psů, že splatnost 
poplatku za psa na rok 2016 byla již 31. břez-
na.  Pro informaci uvádíme, že dosud tento 
poplatek neuhradilo na 130 majitelů psů 
a dlužná částka je asi 50 tisíc korun. Pokud 
došlo k úmrtí či přestěhování psa, jste povi-
nni tyto skutečnosti sdělit do 15 dnů Úřadu 
městské části Praha-Kunratice. Formulář 
k odhlášení psa je k dispozici na webových 
stránkách radnice.  

Poplatek lze platit v hotovosti na úřadě  
v přízemí, bankovním převodem na čís-
lo účtu 2000690389/0800 nebo složenkou 
typu A. Informace o výši poplatku, varia-
bilním symbolu nebo složenku obdržíte na 
ÚMČ Praha-Kunratice, telefon 244 102 215 
nebo na e-mailové adrese: krejcova@praha
-kunratice.cz  

V červnu proběhla opět akce Vítání mimi-
nek. Přestávka byla způsobena vyjasňová-
ním - úpravami zákona o způsobu oslovení 
rodičů. Po změně v zákoně budou rodiče se 
svými dětmi opět zváni radnicí. 

Jitka Voříšková

Poslední nehoda na pře-
chodu v Kunraticích, kdy 
auto srazilo chodce, se 
stala letos v zimě. Na zá-
kladě schůzky starostky  
s ředitelem Technické 
správy komunikací se 
ihned jednalo. Informa-
tivní dopravní značky 
Přechod pro chodce v uli-
cích Vídeňské a K Libuši 
se osadily výraznými žlu-
tými rámy, které význam značek jasně zvi-
ditelňují. 

Nadále se jedná o dalším světelném zvý-
raznění přechodů přímo v povrchu silnice. 
Jsou to z jiných míst známé blikající bílé  

a červené LED diody. Nebo přímé nasvícení 
přechodu jasným pouličním světlem. Takové 
přechody v Kunraticích už máme. 

V lokalitě Flora už máme zpracovanou 
projektovou dokumentaci na úpravu něko-

lika bezbariérových ná-
jezdů k přechodům. Jde 
hlavně o přechod přes ulici  
U Kunratického lesa, kde  
z jedné strany končí chod-
níček pro hendikepované  
a na druhé straně pokraču-
je jako vstup do lesa. Tyto 
úpravy konzultujeme sa-
mozřejmě s Místní organi-
zací FLORA Svazu tělesně 
postižených v ČR. 

Společně se tak snažíme o vybudování 
bezbariérových míst, která v konečném dů-
sledku zvýší bezpečnost nejen vozíčkářů, ale  
i cyklistů a matek s kočárky. 

Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy)

Finanční výbor (FV) je poradním orgánem 
Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice (ZMČ).  

Na jeho ustavujícím zasedání byli zvoleni 
zástupci z řad zastupitelů a občanů takto:  
Ing. Jaroslav Vrba  - předseda, Doc. Pavel 
Mertlík, Jiří Vraný, Ing. Mgr. Petr Rybín, Ing. 
Božena Běhalová, Magdalena Beranová, Ing. 
Jan Kovář, Vilém Vaníček a Silvie Weiszová.  

Výbor je svoláván dle potřeby. Na svých 
jednáních FV připravuje návrh rozpočtu MČ 
a po jeho schválení zastupitelstvem provádí 
průběžnou kontrolu plnění a podává návrhy 
na jeho aktualizaci. Výsledkem této činnos-
ti je zpracování podkladů a stanovisek FV  
k projednání návrhů změn a úprav rozpočtu 
pro zasedání ZMČ.  

Vedle kontroly hospodaření v hlavní čin-
nosti provádí FV také sledování vedlejší 
hospodářské činnosti. Patří sem pronájmy  
a hospodaření v domě s chráněnými byty. FV 

kontroluje finanční hospodaření příspěvko-
vých organizací zřízených MČ, tj. základní 
a mateřské školy. Vyjadřuje se k žádostem 
o finanční podporu ze strany spolků, ob-
čanských sdružení a sportovních klubů. 
Následně provádí kontrolu využití poskyt-
nutých peněz. Dalším okruhem zájmů FV 
jsou grantová a soudní řízení i nakládání  
s majetkem MČ.  

Je samozřejmostí, že finanční výbor spo-
lupracuje se zástupci vedení radnice a jejím 
ekonomickým referátem. Velkým přínosem 
při jednáních FV je zvláště práce paní Blan-
ky Vomáčkové - rozpočtářky MČ.  

Na jednáních výboru vždy mají hlavní 
slovo odborné názory a připomínky, nikoli 
politika. Jednání FV je přístupné všem za-
stupitelům.  

Jaroslav Vrba 

O činnosti Finančního výboru ZMČ Poplatky  
ze psů a vítání 
miminek

Chystáme úpravy nebezpečných  
přechodů pro chodce v Kunraticích

Koupí Praha Šeberák?
Podle sdělení radní hlavního města 
Prahy, Jany Plamínkové a náměstka 
primátorky, Petra Dolínka, vede město 
Praha intenzivní jednání o koupi ryb-
níka Šeberák. Praha má o koupi vážný 
zájem, protože mimo funkci rekreační, 
krajinotvornou a závlahovou má rybník 
velký význam při prevenci povodní na 
straně jedné a zadržování povrchových 
vod v období sucha na straně druhé. 
Pražský magistrát si nechal zpracovat 
svůj vlastní znalecký posudek na cenu 
rybníka. Samozřejmě se značně rozchází 
s požadavky majitele rybníka společnosti 
OGOPOGO. Doufejme však, že dojde  
k nějakému kompromisu a Šeberák se 
stane součástí povodí Kunratického 
potoka ve správě Lesů Praha. 
Velmi často se mi stává, že se mě někdo 
zeptá, proč kunratická radnice rybník  
firmě OGOPOGO prodávala. Důrazně 
stále opakuji, že kunratická radnice  
Šeberák nikdy nevlastnila. V roce 1993  
se jej pokoušela získat v privatizaci,  
ale neuspěla. Šeberák prodalo firmě 
OGOPOGO rybářství Líšno a.s. i přes 
snahu naší radnice přesvědčit magistrát 
Prahy, aby jej koupil. 

      lal
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O pivovaru 
Pivovar Kunratice se nachází nedaleko 
Kunratické tvrze, kde se pivo vařilo až do 
roku 1901. Po bezmála 115 letech tak může-
me mluvit o obnově staré tradice kunratic-
kého pivovarnictví, a to v nově zrekonstru-
ované budově na křižovatce ulic Vídeňská  
a Na Betáni. 

Hlavní část produkce je dodávána vybra-
ným pražským, a zejména kunratickým re-
stauracím. Blízkost Kunratického lesa s vol-
ně žijícím stádem muflonů položila základ 
názvu kunratických piv. 

Piva Muflon vznikají odpovědným výbě-
rem surovin zpracovaných podle tradičních 
i originálních postupů s podporou špičko-
vého technického vybavení. Piva jsou vyrá-
běna v dokonale kontrolovaném výrobním 
procesu, při dodržování všech zásad hygieny 
a sanitace, jsou nefiltrovaná a nepasterova-
ná. Tím piva Muflon získávají vlastnosti piva 
čerstvého a stálou přítomností kvasinek 
také piva živého. 

Zahájení prodeje piva Muflon 
16. února 2015 začíná obnovený pivovar 
Muflon v Kunraticích s prodejem a distribucí 
svého vlastního piva. To se ale kvůli opoždě-
né dodávce části výrobní technologie vaří ve 
společnosti Czech Brewmasters s.r.o. Už na 
konci února mohli Muflona, světlý ležák 11°  
ochutnat štamgasti a návštěvníci restaurace 
Na Tý louce zelený a v březnu pak Muflon 
RED ALE 13° obohatil nabídku piv v kunra-
tické hospůdce U Studánky.  12. května 2015 
usadil jeřáb do dvora pivovaru čtyři kvasné 
tanky, každý o kapacitě 55 hl. 

Už se vaří v Kunraticích
27. ledna tohoto roku uvařili v Kunratickém 
pivovaru první várku. Než se začne s vaře-
ním piva naplno, musí se uvařit tzv. jalová 
várka. Ta se dělá v každém nově otvíra-
ném pivovaru. Zpravidla se používá menší 
množství surovin než pro výrobu opravdo-
vého piva. Jde především o ověření správné 
funkce varní technologie při plném zatížení. 
Vše se povedlo a následující týden v úterý 
2. února uvařili v nově zrekonstruovaných 
prostorách první várku piva Muflon 11°. Po 
řádném uležení ho začali distribuovat do 
vybraných restaurací.

Sládek umí devatero řemesel
Ten, kdo má celou proceduru vaření piva 
Muflon na svědomí, se jmenuje Patrik Go-
dovský. Vystudoval obor pivovarník-sladov-
ník v Prostějově a poté průmyslovou školu 
potravinářskou, obor kvasná technologie. 
A protože měl dobrého mistra v pivovaru 
v Poličce, naučil se i on poctivě dělat tohle 
řemeslo. O jeho kvalitách může hovořit i ně-
kolik úspěšných misí při výstavbě a rozjezdu 

několika pivovarů v Africe a zemích bývalé-
ho Sovětského svazu. A tak po letech strá-
vených v zahraničí rád přijal nabídku spo-
lečnosti Czech Brewmasters, spoluvlastníka 
Kunratického pivovaru, aby se stal společní-
kem a zároveň sládkem. Sám říká: „Sládek 
v malém pivovaru funguje i jako údržbář. 
Když se pokazí čerpadlo, musím si poradit  
i s jeho opravou nebo výměnou. Ale podsta-
ta mojí práce je především ve výběru suro-
vin, přípravy každé nové várky a dohlížení 
na výrobu.“ 

Stačí tři profesionálové
Když přijdete do haly, kde se vaří pivo, máte 
pocit, že na nákup surovin, přípravu, sa-
motné vaření, stáčení piva do sudů i lahví, 
úklid a sanitaci výrobních zařízení a tanků, 
marketing a obchod musí být několik desí-
tek lidí. Skutečnost je ale jiná. Pivovar za-
městnává tři lidi ve výrobě a dva obchodní 
zástupce, kteří se starají o prodej sudové-
ho piva v pražských restauracích. Zdánlivě 
malý počet zaměstnanců je dán především 
tím, že zde výroba neprobíhá kontinuálně, 
jako je tomu ve velkých pivovarech. 

Vaří se podle toho, jak se uvolňuje kapacita 
kvasných tanků. Z těch se přečerpává obsah 
do ležáckých tanků. A v nich „leží“ pivo při 
teplotě kolem 0°C minimálně čtyři týdny 
v případě Muflona 11° a u speciálů je to do-
konce týdnů šest. Teprve po tomto ležáckém 
zrání se pivo stáčí do sudů a rozváží. Kromě 
sudů se stáčí prozatím jen do litrových PET 
lahví. Ale od léta by chtěli stáčet pivo i do 
hnědých skleněných 0,7l lahví s korunko-
vým uzávěrem a 5 litrových soudků.   

red

Muflon se už vaří  
v Kunraticích

Téma

Pivovarnictví v českých zemích má bohatou historii, ale období 50. až 70. let minulého století  
znamenalo obrovský úpadek lokálních pivovarů. Novou nadějí pro malé pivovary bylo až prostředí 
volného trhu. Nejdříve vznikaly opatrně, ale k velkému posunu došlo v druhé polovině 90. let  
20. století. Byla za tím chuť Čechů vyzkoušet jiná piva než ta běžná.

Jak se cítíte jako ředitel nemocnice,  
jejíž spádovost sahá daleko za Prahu?

Máte pravdu, poloha nemocnice skutečně 
zaručuje, že k nám nejezdí jen pacienti 
z Prahy Krče, Jižního Města, Modřan, Spoři-
lova nebo právě Kunratic, ale že sem přijíž-
dějí klienti z široké oblasti jižně a jihozá-
padně od Prahy. Stojí za tím dobrá dopravní 
obslužnost. Jsme blízko od Jižní spojky  
a napojení na vnější městský okruh a dálnici 
D1 je pro příjezd autem také výhodou. Máme 
zhruba 25 – 30% klientů ze Středočeského 
kraje. Naší konkurenční výhodou oproti 
menším klinikám v kraji je to, že poskytu-
jeme tzv. komplexní péči. Znamená to, že 
veškerá vyšetření a akutní výkony provádí-
me na našich specializovaných pracovištích 
a nemusíme pacienta odesílat jinam.

Prozradíte nějaká čísla?

Thomayerova nemocnice má 27 oddělení  
a 7 klinik. K poslednímu březnu jsme měli 
2164 zaměstnanců. Z toho je 356 lékařů  
a 839 sester a porodních asistentek. Dále tu 
je 21 farmaceutů, 172 ostatních odborných 
pracovníků jako jsou radiologičtí asistenti, 
zdravotní laboranti a záchranáři. Ale máme  
i 86 klinických psychologů a fyzioterapeutů. 

Ta čísla působí významně. Přesto, když 
zdravotnictví řeší problémy s  financemi, 
snižuje se počet lůžek, zavírají se od-
dělení, není na platy… Stačíte v  těchto 
hrozbách dobře prosperovat?

Je to opravdu velice těžké. Naší první po-
vinností je poskytovat urgentní a následnou 
péči na špičkové úrovni. K tomu musíte mít 
profesionální tým lékařů a sester. A ti, aby 
mohli svou práci dokonale odvádět, k tomu 

musí mít v nejlepším případě ideální pod-
mínky. A ty není vůbec jednoduché vytvořit. 
Proto se potýkáme s problémem fluktuace. 
Musíme řešit hlavně odliv mladých lékařů. 
Ti často odcházejí do zahraničí nebo do 
soukromých ambulancí. Tam mají pevnou 
pracovní dobu a hlavně nemusejí sloužit 
víkendové a noční služby. Těžko se mi proti 
těmto argumentům bojuje. Ale prioritou pro 
mě je stabilizace kádru. Zatímco u lékařů se 
to zatím docela daří, u sester máme aktuální 
podstav 70 pracovnic.

K  čemu to vede? Dá se zajistit chod  
všech oddělení?   

Udržet některá oddělení bude velmi těžké. 
Jestli se tento trend odchodů zaměstnanců 
nezvrátí, budou se muset některá oddělení 
sloučit a některá dokonce uzavřít. To není 
pro ředitele vůbec jednoduchá věc. Ale sna-
žíme se stále fungovat na hranici možného. 
To bohužel nejde donekonečna. Únava, vy-
čerpání, stres jsou pro náročnou práci lékařů 
a sester tím nejhorším. 

Jak se snažíte si zaměstnance udržet?

Pro každého je jistě potřebné, aby cítil, že je 
za práci, kterou odvádí, dobře placen. Vstou-
pit ale do toho může i řada jiných faktorů. 
Pro někoho je důležitá vzdálenost bydliště, 
někdo si nedokáže představit působení 
v jiném oboru, než v tom, který vystudoval. 
My se proto, abychom nabídli ještě něco na-

víc, rozhodli zřídit „firemní“ jesle a školku. 
Zaměstnanci můžou využívat masáží. Ale 
i zdánlivá maličkost jako je polohovatelné 
lůžko pro pacienty může práci sester a ošet-
řovatelek zjednodušit.

Vaše nemocnice ale původně sloužila  
jinému účelu. Jaká je historie areálu?

Areál současné nemocnice byl skutečně po-
staven v letech 1926 až 1928 na úctyhodné 
výměře 33 hektarů jako ústav sociální péče 
Hlavního města Prahy podle funkcionalis-
tického návrhu architekta Bohumíra Kozáka. 
Za výstavbu se významnou měrou zasloužil 
tehdejší prezident T. G. Masaryk. 
Ve své době se jednalo o jedno z nejmo-
dernějších zařízení tohoto typu v Evropě. 
Domov měl vlastní kulturní sál, kde je dnes 
jídelna. Velmi moderní byla kuchyně, kde se 
vařily stovky jídel denně. Byla tu i pekárna, 
která pekla vlastní chléb, velkokapacitní 
prádelna byla samozřejmostí. Pěstovala se 
tu zelenina a ovoce, byly zde chovy domá-
cích zvířat a řeznictví, obuvnická dílna, kino, 
knihovna, vyhřívané rehabilitační bazény, 
tenisové kurty a další sportoviště. Na provo-
zu se podíleli sami chovanci.

Kdy se tedy z  ústavu stala nemocnice? 

Už za druhé světové války se změnil cha-
rakter zařízení na německý lazaret. To bylo 
v roce 1941. Chovanci byli vystěhováni. 
Po válce zde byla nemocnice pod správou 
Rudé armády a chovanci se postupně vraceli 
v průběhu roku 1947. Teprve v roce 1953 
se rozhodlo o vybudování plnohodnotné 
nemocnice a ta začala sloužit o rok později  
a byla pojmenována po MUDr. Thomayerovi.  

red

Rozhovor

Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. v Thomayerově nemocnici začínal jako řadový lékař, má atestace  
z vnitřního lékařství, gastroenterologie a hematologie a postupně se vypracoval až na primáře  
interního oddělení. Nemocnici vede téměř na den přesně jeden rok. 
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Udržet existenci  
některých oddělení 
bude velmi těžké. 

Zdeněk Beneš

Šéfuje největší 
spádovou nemocnici



Slavnost Těla a Krve Páně je jedním z  vý-
znamných svátků liturgického roku. Začala 
být slavena jednak jako projev úcty a oslavení 
památky ustanovení eucharistie, jednak pro 
zdůraznění reálné přítomnosti Ježíše Krista 
v Nejsvětější svátosti. Slaví se ve čtvrtek po 
slavnosti Nejsvětější Trojice. V kunratickém 
kostele stejně jako v mnoha dalších kostelích 
v celé naší zemi byla slavena v neděli poté, 
29. května. 

 Při mši svaté proběhlo první svaté přijímá-
ní. 5 dětí naší farnosti poprvé přijalo Tělo Je-
žíše Krista a děti tak udělaly další krok na své 
cestě k Bohu.  

Po mši svaté v 9:30 následoval eucharis-
tický průvod po Kostelním náměstí, kde byly 
připraveny čtyři venkovní oltáře. U každé-
ho zvlášť proběhla krátká pobožnost včetně 
společné modlitby za různé oblasti života 
každého z nás – za rodiny, vztahy, za naše 
domovy, města, za naši církev. 

Celou mši doprovázela kapela účastníků 
tzv. Animátorského kurzu, který v centru Na-
zaret probíhá pravidelně již řadu let. Během 
tohoto tříletého kurzu se mladí lidé připra-
vují na své budoucí působení v církvi i mimo 
ni.  

Slavení této slavnosti v naší farnosti  
v Kunraticích bylo výmluvným vyjádřením 
snahy navázat na hodnotné kulturní a křes-
ťanské tradice v naší zemi.  

Římskokatolická farnost Praha-Kunratice 

Koncert ke Dni matek věnovaný nejen ma-
minkám, ale všem ženám se uskutečnil na 
kunratické radnici v neděli 8. května. Naše 
maminky a ženy se mohly potěšit poslechem 
klasické hudby v podání žáků ZUŠ Jižní Měs-
to, laureátů soutěží Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR.  

Vystoupení se povedlo, účinkující byli od-
měněni sladkostmi, učitelkám byly předány 
kytice a nám nezbývá nic jiného, než podě-
kovat všem vystupujícím za umělecký záži-
tek pro naše ženy. Zvláštní poděkování za 
dlouhodobou spolupráci s kunratickou rad-
nicí si také zaslouží ředitel umělecké školy, 
pan Hlucháň. ivhy

16. dubna 2016 – den pro 
úklidovou sobotu. Pod 
heslem Ukliďme svět jsme 
uklízeli před vlastním i ci-
zím prahem. Akce proběhla  
s cílem zlepšit prostředí, ve 
kterém se denně pohybu-
jeme, a pomoci tak lidem 
nevytvářet nové skládky  
a nepořádek. Když jsme akci 
chystali, báli jsme se, jest-
li bude v Kunraticích do-
statek dobrovolníků. Když 
akce začala, museli jsme se 
zastydět. Přihlásilo se totiž 
292 dobrovolníků, z toho 
257 dětí. Společně vysbírali celkem 2 240 
kilogramů různého odpadu. Odvoz pytlů  
s odpady do sběrného dvora zajistila kunra-
tická radnice ve spolupráci s organizací Lesy 
Praha a.s. 

A my tak dlužíme poděkování. Organiza-
cím, občanským spolkům i jednotlivým dob-
rovolníkům, kteří nelitovali volného času  
a pomohli tak nám i sobě. Díky, přátelé!  

ivhy

22. až 24. dubna 2016 se speleoalpinistická 
skupina jednotky sboru dobrovolných hasičů 
z Kunratic zúčastnila  jubilejního 35. roční-
ku,  setkání speleologů – Speleofórum 2016  
v malebné obci Sloup v Moravském krasu. 

Na programu Speleofóra byly semináře  
a přednášky o nových objevech českých jes-
kyňářů. K nejzajímavějším patřil průzkum 

Hranické propasti a přednáška kolegů ze 
speleogické záchranné služby Morava o bez-
pečnosti při speleoalpinismu. 

I naše skupina nezahálela a za laskavého 
svolení speleoklubu Brno – Plánivské skupi-
ny,  navštívila jeskyni 13C – aktivní průto-
kovou jeskyni Bílé vody o hloubce 70 metrů 
a délce 1500 metrů objevenou v roce 1960. 
Tok Bílé vody zde jeskyní pouze protéká a to 
přítokem  z jeskyně Spirálka, kde cesta pod-
zemní řeky v 13C začíná svou pouť. A po 13 
sifonech vtéká do jeskyně Amatérské. Další 
navštívenou  lokalitou byly, po krátkém pře-
jezdu Brnem – Slatinou, konkrétně jeskyně 
značené jako Stránská skála 1-9. Zajímavostí 
této lokality jsou kromě již zmíněných jes-
kyní i uměle ražené štoly podzemní továrny 
pro válečnou výrobu z let 1942 – 43 a protile-
tecký kryt z 50. let minulého století. Ten byl 
později přestavěný na protiatomový úkryt.  

V kunratické bažant-
nici se objevil na pa-
mátném dubu ne zcela 
známý choroš sírovec 
žlutooranžový. Síro-
vec žijící na kmenech 
stromů je velmi ná-
padný. Málokdo ale 
ví, že je také jedlý. 
Zvláště zjara, kdy jsou 
jeho mladé plodnice 
ještě křehké. Sírovec 
žlutooranžový není 
tradiční jarní houbou, 
která by se objevovala 
v košících všech houbařů. Přesto si zasluhuje 
pozornost. Je to jedna z nejnápadnějších hub, 
jaké si dovedeme představit – na kmenech 

stromů vytváří mo-
hutné, až mnoho ki-
logramů těžké vějířo-
vité plodnice. Čerstvé 
okraje těchto plodnic 
jsou živě sírově žluté, 
starší části oranžové. 
Roste na řadě druhů 
listnatých stromů. Sí-
rovec je při vhodném 
sběru i velmi chutný. 
Lze jej obalit a osma-
žit jako řízek. Vyni-
kající je upravený na 
způsob pečenáčů. Ke 

kuchyňské úpravě se hodí jen mladé šťavnaté 
plodnice, kterými lehce projede ostrý nůž.  

Petra Hilmarová

Ukliďme svět a Kunratice

Slavnost  
Těla a Krve Páně 

Koncert  
ke Dni matek 

Hasiči na Speleofóru 2016

Sírovec v kunratické bažantnici 

Kultura a volný časBezpečnost a životní prostředí
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Městská policie

Kunratičtí strážníci  
zadrželi lupiče
V sobotu 23. dubna odpoledne přijali
strážníci z Prahy 4 oznámení, že se
v Děbolínské ulici mladý muž vloupal
do domu. Oznamovatel strážníkům
dal popis muže a směr, kterým utekl.
Operátor kamerového systému začal
ihned pomocí kamer prohledávat okolí. 
Mladíka odpovídajícího popisu objevil  
na zastávce autobusu u prodejny TESCO.
K prodejně byly vyslány autohlídky. 
Ty přijely zrovna ve chvíli, kdy mladík 
z prodejny odcházel. Strážníci muže
zadrželi, a protože se přiznal, předali
jej hlídce Policie ČR. 

Do Vídeňské ulice platí zákaz vjezdu kami-
onů. Jeho dodržování kontrolují pravidelně 
naši městští strážníci a viníky pokutují. Kdo 
nemá platnou výjimku, musí počítat s posti-
hem. 

Podobně se děje v ulici K Verneráku, kde 
řešíme dlouhodobě problémy s velkým 
provozem. Zákaz vjezdu náklaďáků budou 
strážníci kontrolovat často a budou nekom-
promisní. Ke zklidnění dopravy v této ulici 
by měly také přispět informativní dopravní 
značky, označující přednosti zprava. Osaze-
ny budou ve směru od kruhového objezdu na 
náměstí T. G. Masaryka k rybníku Vernerák. 
Kromě toho jsme zde také opravili výtluky po 
zimě a pro lepší viditelnost obnovili všechny 
přechody pro chodce novým nátěrem. 

Počítáme také s dalšími kontrolami dodr-
žování rychlosti v nejvytíženějších oblastech 
Kunratic. 

ivhy

Pokuty  
neukázněným 
řidičům 

Rodinné centrum U Motýlků jako každý rok 
uspořádalo svůj tradiční Pohádkový les. Letos 
se nesl v duchu Cirkusového dne. Proč? Řekli 
jsme si, že dost bylo pohádkových postaviček, 
a protože rádi přicházíme s něčím novým,  
s oživením nebo změnou zaběhnutých akcí, 
letos padl los na cirkus. A dobře jsme udělali. 

Cirkusová tematika přilákala poslední sobotu 
v dubnu přes 400 lidí. Všichni si prošli trasu 
od rodinného centra přes Bažantnici do par-
ku, kde na ně na různých stanovištích čekali 
klauni, baletky, artistky i medvěd. Tam děti 
ukázaly svou obratnost a šikovnost. Na kon-
ci trasy v zámeckém parku jim pak cirkusová 
pokladní Růžena prodala „cirkusáče“ – vstu-
penky na jednotlivé výtvarné dílny. 

Děti si také mohly vyzkoušet cirkusové 
dovednosti v pravé cirkusové dílně, kdy jim 
profesionálové ukázali, jak žonglovat nebo 
třeba točit obručí kolem krku. Den také zpří-
jemnilo vystoupení kunratického písničkáře 
Petra Nedvěda a představení cirkusového 
dua Cirkus Žlutá karamela. Samozřejmos-
tí byl dětský relaxační koutek pro nejmenší  
a občerstvení s posezením pro větší. Už se tě-
šíme na Pohádkový les 2017. Jaké vymyslíme 
téma? Nechte se překvapit.    

Iva Pirníková 

Pohádkový les opět děti pobavil 

Otvírání studánek 2016 se 16. dubna neslo v 
duchu aprílového počasí. U kostela, kde nám 
na úvod zahrály flétničky a pan Zdeněk Ze-
man povyprávěl o historii Otvírání studánek, 
to ještě vypadalo na-
dějně. U Borovíčka 
při zajímavém po-
vídání lesníka pana 
Karbana o Kunratic-
kém polesí se roz-
pršelo tak, že nám 
nezbylo nic jiného 
než vytáhnout dešt-
níky. U Dolnomlýn-
ského rybníka jsme 
za vydatného deš-
tě utopili Mořenu  
a poslechli jsme si 
vyprávění o kolo-
běhu vody od pana 
Kubáta, hydrolo-
ga. Bylo to zajíma-
vé povídání, voda 
byla všude kolem 
nás. Vzhledem  
k mokrému počasí  
a promoklým děvča-
tům v krojích jsme 
pozměnili program 
a nechali jsme ote-
vřít studánky u nově opravené a upravené 
studánky Urešovy. Na příčnou flétnu nám u 
ní zahrál Hynek Tomáško. U této studánky 
jsme se dozvěděli od pana Kulíka, zástupce  
z Mladých ochránců přírody, o studánkách 

naší republiky a o Národním registru stu-
dánek a pramenů v ČR: www.estudanky.eu. 
Děti ze školy nám předvedly svůj program  
u altánu před Srnčí stezkou a pod lávkou už 

na nás čekal geolog, 
pan Mikuláš a záro-
veň i začala sluneč-
ná část procházky. 
Díky názorné ukázce 
pana Mikuláše už 
víme, jak probíhá 
vrásnění a prolínání 
hornin. Po krátkém 
povídání o obléhání 
Nového hradu a se-
známení se s míst-
ními názvy, jsme se 
přesunuli ke studán-
ce Václavce, kde na 
nás už čekal lesník 
a dědeček, pan Erich 
Václav, který moc 
dobře ví, jak hraje 
les. A protože už stu-
dánky byly otevřeny, 
zahrály nám na zá-
věr naší každoroční 
procházky ještě jed-
nou flétničky. 

Všem moc děkuje-
me za účast. I přes počáteční nepřízeň počasí 
byla hojná. Děkujeme všem tvůrcům jednot-
livých vstupů a těšíme se opět za rok na shle-
danou. 

Eva Burianová

Letošní otvírání studánek 
proběhlo s hojnou účastí 

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

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



Zatímco profesionální fotbalové soutěže jsou 
již u konce a zraky fanoušků se upírají k blí-
žícímu se Euru, amatérský fotbal pokraču-
je v plném proudu. To se týká pochopitelně  
i Kunratic. A-tým se po nepodařeném úvod-
ním zápase rozjel a pod trenérem Trunečkem 
ještě neprohrál ani zápas, když má na svém 
kontě již 7 výher v řadě. Jedinou kaňkou na 
jarní části sezony je tak pro Trunečkovy svě-
řence vypadnutí z poháru, když Kunratice 
ve čtvrtfinále nestačily na přeborové Uhelné 
sklady. 

To rezerva se na jaře 
trápí a po nepřesvěd-
čivých výkonech bude 
bojovat o udržení  
v soutěži. 

Ani dorost není  
v tabulce příliš vyso-
ko, hraje však soutěž  
z velké části s mladší-
mi chlapci. Ti si počí-
nají v zápasech velmi 
srdnatě a jejich vý-
sledky tak určitě ne-
jsou zklamáním. 

I ostatním mládež-
nickým kategoriím 
se celkově daří, když 
převládá radost ze hry 

a touha zlepšovat se ve všech fotbalových 
dovednostech.  

Úspěšná byla i akce v areálu Slovanu na den 
pálení čarodějnic, kterou si všichni zúčastně-
ní velmi užili.  

Četné práce navíc probíhají i s ohledem na 
pohodlí diváka. Dokončena byla zámková 
dlažba v areálu a rekonstrukce vnitřních pro-
stor Kunratické klubovny. 

Každý fanoušek a fanynka jsou tak vřele ví-
táni.           

SK Slovan Kunratice 

Po dubnovém 
konci sezony, 
zaslouženém 
o d p o č i n k u 
a regeneraci 
sil v podobě 
„nebasketba-
lových“ akti-
vit na trénin-
cích se hráči 
BK Kunratice 
od května 
začínají při-
pravovat na 
příští sezonu 
2016/17, ve 
které nastou-
pí do soutěží 
pražského a středočeského přeboru v katego-
riích U11 mix, U12, U15, U17 a U19 chlapci. 

Během letních prázdnin hráči budou tréno-
vat individuálně, společná příprava pak za-
čne na tradičním basketbalovém soustředění 
v Brandýse nad Labem v termínu 14. až 20. 
srpna 2016, a následně pak již na trénincích 
v Praze. 

V areálu Zá-
kladní školy 
Kunratice se 
od 18. do 22. 
července 2016 
uskuteční už 
3. ročník bas-
ketbalového 
příměstského 
kempu.  

Kemp je ur-
čen pro začí-
nající i pokro-
čilé vyznavače 
b a s k e t b a l u , 
kteří se to-
muto sportu 
chtějí věnovat 

i v době prázdnin. Pro účastníky je připra-
ven pestrý basketbalový program, soutěže  
v basketbalových dovednostech i další soutěže  
a hry. 

Pro přihlášení na kemp stačí napsat e-mail 
vedoucí střediska volného času Renatě Lin-
hové na: linhova@dumum.cz. 

BK Kunratice 

Žáci naší školy se ve stře-
du 20. dubna zúčastnili 
v Americkém centru při 
velvyslanectví USA v Pra-
ze slavnostní recepce, kde 
převzali prestižní oceně-
ní Czech Globe Star. Toto 
ocenění bývá udělováno 
každoročně třem nej-
lepším školám projektu 
Globe za jejich výbornou 
práci. V projektu Globe je 
zúčastněno 133 českých 
škol. Kunratická základ-
ka tento titul získala za 
uspořádání čtyřdenního 
mezinárodního setkání 
Globe škol a studentské 
konference Globe Games 
2015 v Praze. 

To se uskutečnilo na 
konci května minulého 
roku. Kromě asi třice-
ti českých škol přijely 
také studentské týmy  
z Německa, Slovenska  
a Polska a učitelé a hosté 
z Nizozemí a Spojených 
států amerických. Dalším 
důvodem udělení titulu 
byl významný přínos pro 
rozšiřování badatelsky 
orientované výuky v rámci projektu Globe 
mezi žáky prvního stupně základní školy, 
zejména díky paní učitelce Markétě Vokur-
kové a panu učiteli Janu Mazůrkovi. Druhé 
dva tituly získaly Základní škola Dělnická  

z Karviné a Česko-anglické gymnázium  
z Českých Budějovic. V letošním roce náš 
Globe tým bude reprezentovat na Globe Ga-
mes v Karviné.  

ZŠ Kunratice 

Jak jistě víte, na závěr 
školního roku se usku-
teční tradiční zahradní 
slavnost. Tentokrát jako 
ohlédnutí za osmdesáti 
lety trvání naší Masary-
kovy měšťanské  školy. 
Velice si přejeme, aby se 
návštěvníci potěšili a uži-
li si vše, co naše škola na-
bízí. Program bude opět 
pestrý, občerstvení bohaté, a přispějete-li  
k atmosféře dobovým kostýmem, celou akci 
tím zatraktivníte. 

Letos bude vstupné deset korun nebo je-
den „KUNRATICKÝ VĚTRNÍK“- naše tra-
diční školní platidlo, jehož koupí podpoříte 
naši krásnou školu. Můžete jím platit ne-
jen vstup na akci, ale i za atrakce, dílničky  

a i za většinu občerstve-
ní. Ke koupi bude opět 
u vstupu do areálu těs-
ně před akcí. Ale pro ty  
z Vás, kteří si chtějí 
ušetřit případné fronty, 
jsme zahájili předprodej 
přímo ve škole, na škol-
ní recepci. 

Můžete-li věnovat do 
stánku s „překvapeníč-

ky“ jakékoli drobnosti, budeme moc rádi. 
Reklamní předměty a drobné zboží můžete 
před akcí předat na recepci školy. Sponzor-
ský dar potvrdíme a jsme schopni umístit 
Vaše logo na program akce. Děkujeme. 

Těšíme se, že naše pozvání na zahradní 
slavnost 2016 přijmete.   

ZŠ Kunratice a PATRON 

Fotbalový A-tým vyhrál 
sedmkrát za sebou

Basketbalisté z klubu BK Kunratice  
nezahálí ani během léta

Sport a spolkyŠkolství
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Ve školní družině se snažíme nabízet dětem 
vhodné volnočasové aktivity, které je obo-
hacují a podporují jejich estetické a etické 
cítění. Společně s paní učitelkou Hruškovou 
z místní mateřské školy jsme pátrali po za-
pomenutých kunratických studánkách. Při 
víkendovém Otvírání studánek vystoupily 
děti ze školní družiny s krátkým programem 
pod vedením paní vychovatelky Zlonické. 
V dubnu také tradičně proběhla akce Pále-
ní čarodějnic. Děti druhých tříd měly štěstí 
na počasí. Slavily a opékaly buřty venku na 
ohni. První a třetí třídy překvapila průtrž 
mračen. To je však neodradilo a pečení buř-
tů se přesunulo do kuchyňky. V květnu nás 
navštívili ošetřovatelé ze záchranné stanice 
PENTHEA se svým naučným programem  
o mláďátkách. Děti se dozvěděly o vývoji  
a chovu mláďat od nejjednodušších živo-
čichů po obratlovce. Viděly malého výra, 
sovu pálenou, štíry i potkany. Další květ-
novou akcí byl již tradičně Den dětí v Tho-
mayerově nemocnici. Za zmínku dozajista 
stojí i program Masáže děti dětem, ze které-
ho vzešli první certifikovaní maséři a masér-
ky. Toto je jen několik akcí. Další najdete na 
webových stránkách školní družiny. 

ZŠ Kunratice 

22. duben je Dnem Země. My jsme však ten-
to svátek slavili celý týden. Připomněli jsme 
si, co pro nás příroda znamená a jak ji musí-
me chránit. Čistili jsme potůčky a studánky. 
Připravili jsme pro děti hru „Co do přírody 
nepatří“. Děti hledaly v parku předem při-
pravené předměty, které v přírodě nemají co 
dělat. Vše jsme poté roztřídili do kontejnerů 
podle barev.  

Na konec týdne jsme zařadili koncert, kte-
rý byl zaměřen na multikulturní výchovu. 
Děti se seznámily se zvyky, kostýmy a tra-
dicemi z Indie. 

Toto vystoupení doporučujeme nejen dě-
tem ze školky, ale i školákům.  

Hana Pellechová  

Šelmy ze Základní školy Kunratice zabodo-
valy. Florbalový tým sestavený především  
z nadějných hráček Startu98 se umístil ve fi-
nálovém turnaji na krásném 4. místě. Cesta 
k úspěchu však nebyla snadná. Kunratické 
šelmy se musely do celorepublikového finále 
probojovat hned několika eliminacemi.   

Úvodní turnaj zvládly bez zaváhání. V dal-
ším kole ale čekali těžší soupeři. Dostat se ze 
skupiny Top – 8 západ byla o poznání těžší 
záležitost. Šelmy ale prokázaly svoji kvalitu  
a postup do finálového turnaje si zajistily 
prvním místem.  

V závěrečném turnaji na sebe narazilo  
6 nejlepších týmů z celé republiky. 

„Holky daly do boje vše, bojovaly, ale fi-
nále o jeden nájezd uteklo. Potvrdily svoji 
pozici královen Čech, kdy před námi na prv-
ních třech místech skončila pouze děvčata  
z Moravy. Byla to velká zkušenost a společné 
sledování Superfinále bylo milou tečkou za 
velmi úspěšným turnajem,“ hodnotí výkony 
svých svěřenkyň trenérka Jana Kerzelová. 

Jiří Szebinovský 

Školní družina  
ZŠ Kunratice  

Děti z mateřinky 
oslavily  
Den Země 

Šelmy to zvládlyŠkola získala prestižní 
ocenění Czech Globe Star 

Pozvánka na Zahradní slavnost 2016 
v areálu kunratické základní školy

Proběhl tradiční  
Šeberácký triatlon  

29. května se ve volnočasovém areálu 
Šeberák konal tradiční triatlon. Jelikož 
nám počasí přálo, nepršelo a ani nebyly 
vysoké teploty, tak se akce velmi vydařila. 
První soutěžící začali přicházet už před 
devátou hodinou. Ačkoliv jsme přes ranní 
mlhu nečekali moc velkou účast, sešlo se 
přes deset účastníků. Mezi soutěžícími 
jsme měli čistě dámskou štafetu, jednu 
ženu a zbytek tvořili muži. Soutěžilo se 
hned ve třech kategoriích, plavání na 550 
metrů, 15 km jízdy na kole a 6 km běhu. 
Nejprve jsme začali kolem desáté hodiny 
závodem v plavání. I přes nepříliš teplou 
vodu si plavci vedli výborně a doplavali 
všichni úspěšně do cíle. Nebyl potře-
ba ani záchranný tým na šlapadle. Po 
plavání se šli osušit, převléct do suchého 
cyklistického oblečení a vyrazili poměřit 
své síly se soupeři. Poté už jen zbývalo 
doběhnout do cíle jako první. Celý závod 
proběhl bez sebemenšího problému a už 
teď se těšíme na příští rok.  

Krátce



Kulturní památku pustoší  
sebevědomí vandalové
Mezi mimořádné pražské výjimky, 
které dosud nezmizely, patří po-
zůstatky Nového hradu u Kunratic, 
situované na jihovýchodním okra-
ji hlavního města. Okolnosti jeho 
vzniku a krátké existence z něj vy-
tvořily objekt, který dlouhodobě 
přitahuje pozornost nejen specia-
listů na hradní stavby, ale i návštěv-
níků. Mimoděk se ale na Nový hrad 
a jeho okolí v posledních letech 
zaměřila pozornost nežádoucí. Ně-
které plochy v jižní polovině areálu 
tábora jsou devastovány intenzivní 
jízdou na horských kolech. Nedáv-
no osadil Národní památkový ústav 
v areálu památek Nový hrad a oblé-
hací tábor před hradem tabule upo-
zorňující na to, že se jedná o kultur-
ní památku.    

Krátká, ale významná  
existence Hrádku 
Stavbu hradu nařídil král Václav IV. 
v roce 1411. Už z roku 1412 exis-
tují záznamy o králově pobytu na 
hradě.  Hrad ale neměl dlouhého 
trvání. Nejdůležitější skutečností 
z jeho historie byla smrt Václava IV. 
16. srpna 1419. Na konci prosin-
ce 1420 byl hrad obležen pražany. 
25. ledna 1421 byl definitivně dobyt 
a zdevastovaný zapálen pražským husit-
ským vojskem.

 Žádný další panovník už neprojevil zájem 
ho znovuobnovit. Zbytky kamenných zdí 
byly později částečně rozebrány na okolní 
stavby. Na konci 19. století byl hrad srovnán 
se zemí do úrovně sklepů, protože zdi byly 
nestabilní a nebezpečné. 

Obléhací tábor před  
Novým hradem
Pozůstatky terénních prací husitských ob-
léhatelů se dochovaly v neobyčejně „čitel-
né“ podobě. Na první pohled jistě zaujmou  
i vnímavého laika. Areál se stopami obléha-
cích prací pokrývá velkou část východního 
předpolí hradu. Jednotlivé objekty jsou ve 
vzdálenosti 65 až 375 metrů od vnější hra-
ny velkého, ve skále vylámaného příkopu, 
který přepažuje konec ostrožny s hradním 
jádrem. Převážná většina terénních úprav 
husitských útočníků leží na rovině. Plochý 
terén přispěl ke kvalitnímu stavu dochová-
ní tábora obléhatelů. Byl zde minimální vliv 
eroze, navíc je terén zpevněn hustým trav-
natým porostem listnatého lesa. Po staletí 
zde nedošlo k žádné výraznější lidské čin-
nosti, a proto se povrch terénu od středově-

ku prakticky nezměnil. Jediné výrazné zása-
hy jsou spojené s úpravami široké cesty do 
hradu. Dávný kronikář charakterizoval tábor 
obléhatelů jen několika slovy, ale poměrně 
dobře vystihl jeho podobu. Jako první zmínil 
obranné příkopy ležení, které lze v terénu 
okamžitě ztotožnit s dvěma výraznými pásy 
valů a příkopů na předpolí hradu. Ty příčně 
přepažují ostrožnu, přičemž z ní vydělu-
jí zhruba lichoběžnou plochu o rozloze asi 
2,3 ha. Jejich hlavní osa probíhá přibližně 
ve směru západ–východ. Dlouhý opevňo-
vací pás na východní straně tvoří podstavu 
tohoto lichoběžníku, na západní, proti hra-
du obrácené straně, je opevnění podstatně 
kratší, protože ostrožna se směrem k hradu 
výrazně zužuje. Absence zemního opevnění 
po hranách obou úbočí je logická, protože 
terén zde prudce spadá do potočního údolí. 
Kronikářovu tvrzení, že útočníci svůj tábor 
ohradili ze všech stran, je proto třeba rozu-
mět tak, že se zabezpečili jak vůči případné-
mu výpadu posádky hradu, tak vojsku, které 
by obleženým přišlo na pomoc. Prostor mezi 
příčnými pásy valů a příkopů z větší části 
vyplňují řady hustě rozmístěných jam, kte-
ré lze pokládat za zčásti zasypané zemnice 
neboli provizorní příbytky řadových vojáků  
a další provozní objekty. 

Unikátní vojenský  
opevňovací systém
Západní příčnou linii tábora vzdále-
nou asi 140 metrů od hradního pří-
kopu tvoří dva sypané valy asi 1 metr 
vysoké. Oproti tomu val východní je 
1,5 metru vysoký a v patě 4 metry 
široký. Výsledky výzkumu nasvědču-
jí, že ke stavbě bylo používáno velké 
množství kamenů v tělese západního 
valu. Archeologický výzkum v 50. le-
tech 20. století uvádí, že sondy dolo-
žily prostý násep bez vnitřní ztužující 
konstrukce, tedy bez použití zpevňu-
jícího kamení. „ Na vnější straně valu, 
tedy na straně proti nepříteli, je vždy 
vyhozen příkop, za nímž se ihned 
zvedá val.“ Příkop před západním 
z obou valů dnes už ale není patrný.

Opevnění na straně proti hradu je 
významné další věcí. Na vrcholu valu 
byla zpozorována plošina velikosti 
zhruba 3 x 3 metry s podlahou zpev-
něnou velkými opukovými kameny. 
Pod ní se táhne na vnitřní straně 
pod valem pás se zbytky mohutných 
opukových prakových koulí, z nichž 
jedna o průměru 40 cm se zachovala. 

Záchrana významné  
kulturní památky
Zříceniny hradu i valy obléhacího tá-
bora jsou celoročně volně přístupné 
a dojdeme k nim po modré turistic-

ké značce. V letech 2012 a 2013 proběhla 
rozsáhlá sanace zachovaných zbytků hra-
du. Byly vykáceny stromy, které narušovaly 
zdivo. To bylo částečně doplněno a staticky 
zajištěno. Byl postaven nový dřevěný most 
přes příkop. Práce na rekonstrukci skončily 
v září 2013. Valy žádnou rekonstrukci ne-
potřebují. Staletí tu pod příkrovem zeminy, 
listí, travního porostu a listnatých stromů 
odolaly větrné i vodní erozi. A dokonce i zá-
sahům člověka do krajiny. Je teď na každém 
návštěvníkovi, aby se choval ohleduplně  
a také šetrně při pobytu v Kunratickém lese 
na místech, která jsou ze zákona chráněna 
jako kulturní památka ČR. red

Husitský obléhací tábor u Nového hradu

Historie a společenská rubrika

12 13KunraticKý zpravodaj 3/2016

Inzerce

Leží asi 1 km od historického jádra někdejší vesnice Kunratice. Stojí na zalesněném ostrohu v Kunratickém lese obtéka-
ném Kunratickým potokem. Hrádek a jeho historie spojená s Václavem IV. je dobře známa. Ale míň se toho ví o systému 
obléhacího tábora z roku 1421, byť se jedná o mimořádně dochovanou ukázku zemních opevňovacích staveb, kterou  
husiti používali pro dobývání staveb. Oba objekty jsou od roku 1958 chráněny jako kulturní památka ČR.  

Poděkování za blahopřání 
k  životnímu jubileu zasílají
Arnoštka Pehrová, František Beran, 
Jaroslava Komárková, Marie Kilmanová, 
Josef Spurný, Jarmila Chejnová, Slavoj 
Vlček, Miloslava Kozlová, Věra Zmítková, 
Alena Vycpálková, Jana Moravcová,  
Julie Hobzová, Anna Bartůňková,  
Zdenka Ždimerová, Zdenka Palasová.

Společenská rubrika

Půdorys obléhacího tábora z roku 1421

Vizualizace pomocí LIDAR leteckého laserového skenování

Nový hrad 
u Kunratic

Nový hrad 
u Kunratic

Husitský obléhací tábor

Kunratický potok

Husitský obléhací tábor

U Zavadilů se už nekouří!

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

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

Na zdraví!

FOOD STORY KUNRATICE
K LIBUŠI 129/2 

(NAPROTI KOSTELU)
PRAHA 4 – KUNRATICE

KDE NÁS NAJDETE?

 
Přijďte si k nám nakoupit

 dobroty k obědu i na večer s přáteli,
nebo jen tak posedět u skleničky

dobrého vína či šálku kávy.

ČERVEN VEFOOD STORYKUNRATICE
• KAŽDÝ TÝDEN  

DEGUSTACE SKVĚLÝCH VÍN• NOVÉ BYLINNÉ A OVOCNÉ SIRUPY• PRODEJ EXKLUZIVNÍ ITALSKÉ KÁVY• PRODEJ KAPSLÍ DO KÁVOVARU 
NESPRESSO 
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Po–Ne 10–22 hod.

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

Praha 4 – Kunratice

2+1 za 29 Kč*

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

Inzerce

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

vosa
NÁVRHY, VÝROBA 

A INSTALACE
REKLAMY 

VE VAŠEM OKOLÍ

velkoplošný 
digitální tisk
plakáty A2 až A0

řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy

potisk triček
dresy již od 
jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk

tel.: 603 226 226 / www.vosareklama.cz

CMŠ Studánka
Ke Kamýku 686, Praha 4

přijímá děti k docházce 
pro školní rok 2016/2017.

Zájemce, prosíme, aby nás kontaktovali na 
e-mailu: cms.studanka@seznam.cz
Těšíme se na vaše děti. Více inforamcí o MŠ 
najdete na webu: www.cms-studanka.cz

  
  
  
 
  
  

   
 

Kvalita a čistota při práci je samozřejmostí! 

602 624 155
maliri.lakyrnici@centrum.cz

–  malování bytů, domů, kanceláří, škol, nemocnic
–  tapety dekorativní, fototapety, vliesové, vinylové
–  nátěry oken, dveří, plotů, podlah, střech, radiátorů
–  fasádní, zednické,úklidové práce
–  cen. nabídky a zapůjčení vzorníků ZDARMA

malíři, tapetáři
lakýrníci
Valenta & syn

Atrium

Mgr. Markéta Jedličková,

Kunratice, můj domov.
makléřka

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

Poznejte s námi  
tajemství přirozené krásy
Kosmetický salon „Fedorka“ Vám nabízí služby na vysoce 
profesionální úrovni.  Jen pro Vás kosmetické ošetření pleti 
(hloubkové čištění pleti ultrazvukovou špachtlí, diamantovou 
dermabrazí, fotonovou terapií) se slevou až 20%  
od 1. 7. do 1. 8. 2016.
Dále nabízíme kosmetické ošetření celého těla, depilace  
cukrovou pastou a voskem, líčení, prodlužování řas,  
trvalá na řasy a jiné kosmetické služby.
Problémy s pletí se jednou za čas  
objeví u každého z nás.  
Jak to řešit? Poradíme Vám!
Dopřejte sobě či svým blízkým  
nadstandardní profesionální péči.  
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Objednat se můžete na  
tel.: 777 287 979 nebo e-mailem  
na kosmetika.fedorka@gmail.com

Více na www.fedorka.cz

Kosmetický salon Fedorka, 
Chemická 954, Praha - Kunratice
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KALENDÁRIUM Červenec, srpen, září 2016

KURZY V RC U MOTÝLKŮ

Pondělí / od 9:30 a od 10:30 hod. /  
Sokolovna
Cvičení pro děti 
Pro děti 1,5 - 2,5 a 2 - 3 roky.  

Úterý / 16 - 16:45 hod. / RC U motýlků
Tvořivé divadélko pro děti
Pro děti od 3 let.  

Úterý / 18:15 - 19:45 hod. / RC U motýlků
Angličtina pro dospělé – pokročilí 

Úterý / 19:45 - 21:15 hod. / RC U motýlků
Angličtina pro dospělé  
– mírně pokročilí 

Středa / od 9:30 a od 10:30 hod. /  
Sokolovna
Cvičení pro děti 
Pro děti od 2 - 3 a od 1,5 - 2,5 let.  

Středa / 16 - 17 hod. / RC U motýlků
Teen jóga
Pro děti od 11 - 15 let.  

Středa / 17 - 17:45 hod. / 
Jóga pro menší děti 
Pro děti 3 - 6 let.  

Středa / 18:30 – 19:45 hod. /  
Jemná jóga pro dospělé  

Čtvrtek / od 9:30 a od 10:30 hod. /  
Cvičení s rytmikou pro děti  
Pro děti od 1 - 2 let a od 6 - 12 měs.   

Začátek kurzů v týdnu od 12. 9.

Více na: www.umotylku.cz

22. 8. - 26. 8. / 8 - 17 hod. / RC U motýlků
Cestou za zvířaty  
Pro děti 3 - 9 let. Čeká na nás široká říše 
zvířat! Budeme poznávat stopy zvířat, čím 
se zvířata živí, jak bydlí, jak se chovají.

23. 7. sobota / Šeberák
Největší mazel / mazlíčci Šeberáku

27. 8. sobota / Šeberák
Rozloučení s prázdninami
Táborák s kytarou a opékáním buřtů.

10. 9. sobota / 9 hod. / u rybníka Ohrada
Dětský železný hasič „TFA“
Celopražská soutěž mladých hasičů,  
simulace zásahové činnosti v zásahovém 
oděvu s dýchacím přístrojem. 

19. 9. pondělí / ZŠ Kunratice
Zahájení činnosti kroužků SVČ 

25. 9. sobota / 9:30 hod. /
Start na parkovišti u rybníka Šeberák
Cyklozvonění
Zábavná jízda na kole s průvodcem pro 
celé rodiny. V cíli v Ledařské ulici vás čeká 
rodinný festival se zábavou a sportem.

PříMěSTSKé TÁBORY

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

25. 7. - 29. 7.  / 8 - 17 hod. /RC U motýlků
Indiánský příměstský tábor
Pro děti 3 - 9 let. Na děti čeká výroba čele-
nek a šperků, malování na kamínky, práce  
s vyfukovacími fixami, malování na obličej. 

1. 8. - 5. 8. / 8 - 17 hod. /RC U motýlků
Cesta kolem světa  
Pro děti 4 - 12 let. Na tomto táboře se každý 
den děti probudí na jiném světadíle. Odpo-
vídat tomu budou i každodenní kostýmy  
a válečné pomalování. Děti budou poznávat 
tradice, zvyky a vše, co můžeme  
v daném světadíle poznat. 

8. 8. - 12. 8. /8 - 17 hod. /RC U motýlků
České pohádky
Pro děti 3 - 9 let. Na tomto táboře si při-
pomeneme klasické české pohádky. Každý 
den bude věnován jedné pohádce. Součástí 
tohoto tábora bude celotýdenní projekt 
- divadelní představení jedné vybrané 
pohádky. 

Kultura
28. 6. úterý  / 17 - 22 hod. / 
areál ZŠ Kunratice
Zahradní slavnost  
ZŠ Kunratice 2016
Tradiční největší a nejnavštěvovanější 
„sláva“ ZŠ Kunratice, na které  
spolupracuje celá škola.

24. 7. neděle / 12:30 hod. / Šeberák
Hudební festival Do Modra  
Další ročník hudebního bluegrassového 
festivalu.

24. 7. neděle / 8 a 9:30 hod. /  
kostel sv. Jakuba
Svatojakubská pouť – mše svatá
Oslava patrona městské části Praha - 
Kunratice sv. Jakuba.

15. 9. čtvrtek / 16 hod. /  
křižovatka U Tří svatých
Slavnostní žehnání sousoší  
svaté Kalvárie
Požehnání restaurovaného sousoší  
Tří svatých kardinálem Dominikem Dukou.

Volný čas Volný čas

Sport

SPORTOVNí PříMěSTSKé KEMPY

18. 7. - 22. 7. / 8 - 17 hod. /
ZŠ Kunratice (hala, hřiště)
Basketbalový příměstský kemp
BK Kunratice
3. ročník basketbalového příměstského
kempu BK Kunratice na hřišti a v hale ZŠ.
Kunratice pod vedením zkušených trenérů.

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

15.  8. - 19. 8. / 8 - 17 hod. / RC U motýlků
Sportovní příměstský tábor
Pro děti 4 - 12 let. Na tradičním sportovním 
táboře nás opět čeká poznávání různých 
druhů sportů. Vhodné pro sportovně  
zdatné děti.

 Datum Lokalita Čas
sobota ul. Za Valem č. 1375 (u kontejneru na textil) 8:00 - 8:20
20. 8. 2016 křižovatka ul. K Zeleným domkům - Suppého 8:30 - 8:50
 ul. K Betáni (za parkem) 9:00 - 9:20
 nám. Prezidenta Masaryka (u restaurace U Zavadilů) 9:30 - 9:50
 křižovatka ul. K Václavce - Jana Růžičky (u kontejneru na textil) 10:00 - 10:20
 ul. K Šeberáku (točna autobusu) 10:30 - 10:50

Užitečné info

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu 

Od 1. 7. – 31. 7. 2016 
bude uzavřena Místní knihovna  
v Kunraticích


