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Osvětlený park s kapelou Dum Doobie Doobie Band v sobotu 18. září (foto Petra Hilmarová).
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Slovo starostky
Vážení  tená!i,

píši poslední p ísp!vek v tomto volebním 
období, a je tedy na míst! stru"n! toto obdo-
bí zhodnotit.

Stavební investice

Uplynulé "ty i roky 
byly "áste"n! pozna-
menány globální Þ -
nan"ní krizí a rovn!ž 
skute"ností, že se Hlav-
ní m!sto Praha rozhod-
lo p ednostn! inves-
tovat do celom!stsky 
významných staveb, 
jako je prodloužení trasy metra, m!stský 
okruh apod. P esto lze konstatovat, že cel-
ková výše hlavních investic z rozpo"t# M$ 
Praha-Kunratice, HMP, nebo soukromých 
investor# do majetku M$ i z r#zných gran-
tových zdroj# byla pom!rn! vysoká. P i-
po"teme-li k tomu i výši investic, které byly 
zahájeny v m!síci srpnu (veškeré pot ebné 
peníze na tyto stavby byly v dob! zahájení 
shromážd!ny na ú"tu M$ Praha-Kunrati-
ce), dosp!jeme k "ástce zhruba 680 mil. K". 
Hlavní stavební investice v M$ Praha-Kun-
ratice byly "asov! rozloženy takto:

l 2007 – dokon"ení rekonstrukce hospo-
dá ských budov kunratického zámku, do-
kon"ení rekonstrukce ZŠ, vybavení nových 
prostor v ZŠ, rekonstrukce "ásti p ízemí 
v Zeleném dome"ku ". p. 24 v Gol"ov! ulici 
na mate ské centrum, splašková kanalizace 
na jihu Kunratic.

l 2008 – instalace herních prvk# v obyt-
ném souboru Zelené údolí, instalace vel-
kého herního prvku v MŠ, p ístavba garáží 
k hasi"ské zbrojnici, rekonstrukce podkroví 
v MŠ (zvýšení kapacity o dv! t ídy), splaš-
ková kanalizace na jihu Kunratic, zahájení 
rekonstrukce ulice K Verneráku.

l 2009 – rekonstrukce ". p. 28 v zámec-
kém parku, oprava pomníku u kostela Sv. 
Jakuba Staršího, z ízení orienta"ního zna"e-
ní v ulici K Libuši, K Šeberáku a na Nám. 
prezidenta Masaryka, rekonstrukce st echy 
MŠ po uplatn!né reklamaci materiálu, splaš-
ková kanalizace na jihu Kunratic, dokon"ení 
rekonstrukce ulice K Verneráku.

l 2010 – dokon"ení rekonstrukce podkro-
ví zeleného dome"ku v Gol"ov! ulici, zahá-
jení rekonstrukce a p ístavby školní jídelny, 
instalace fotovoltaického za ízení v ZŠ, z í-
zení p ívodu el. proudu v zámeckém parku, 
z ízení náhradního zdroje vody pro rybník 
Ohrada, dokon"ení splaškové kanalizace na 
jihu Kunratic, zahájení stavby splaškové ka-
nalizace nad rybníkem Šeberák.

Zpozdila se rekonstrukce jezírka v obyt-
ném souboru Flora, a to z d#vodu pom!rn! 
složitého hledání vyhovujícího návrhu. P e-
sto v! íme, že se rekonstrukci ješt! v letoš-
ním roce poda í zrealizovat. Jako neúsp!šný 
lze ozna"it zám!r na vybudování Centra pro 
volno"asové aktivity na Vimperském ná-
m!stí v"etn! rekonstrukce p ilehlých komu-
nikací v p edpokládané celkové hodnot! cca 

40 mil. K", který m!l být Þ nancován z velké 
"ásti z prost edk# EU. Tento zám!r jednak 
získal p i prvním posuzování nedostate"ný 
po"et bod# vzhledem k jeho do"asnosti, 
jednak se na n!j nepoda ilo získat stavební 
povolení z d#vodu n!kolika podaných od-
volání ze strany ú"astník#  ízení.

Státní správa a samospráva

Služby poskytované státní správou v Kun-
raticích se b!hem posledních "ty  let zna"-
ným zp#sobem rozší ily. Budova ú adu je 
pro ob"any otev ena každý den krom! pát-
ku, po domluv! i v pátek. Byla otev ena dv! 
pracovišt! CZECHPOINT, zavedena e-spi-
sová služba, zprovozn!ny datové schránky 
a umožn!n náhled do celostátní evidence 
obyvatel. Všichni zam!stnanci si pr#b!ž-
n! zlepšují kvaliÞ kaci školeními v souladu 
s p íslušným odborným zam! ením. Rozší-
 il se po"et zam!stnanc#, kte í mají zvláštní 
odbornou zp#sobilost. 

Po mnohaletém úsilí se nám poda ilo zm!-
nit hranici mezi M$ Praha-Kunratice a M$ 
Praha-Šeberov tak, že její p evážnou "ást 
tvo í Kunratická spojka. Touto zm!nou se 
dostaly pozemky jižn! od rybník# Šeberák 
a Olšanský do správy M$ Praha-Kunratice, 
což by m!lo p inést zajišt!ní lepšího po ád-
ku a bezpe"nosti v této lokalit!. Došlo ke 
zkvalitn!ní Kunratického zpravodaje, ino-
vace webových stránek se práv! p ipravuje. 

Po rekonstrukcí kunratické radnice, která 
byla dokon"ena na podzim 2006, projevi-
li ob"ané zájem o po ádání svateb a vítání 
miminek. Ro"n! se v Kunraticích uskute"ní 
10–15 svatebních ob ad# a pozvání na vítání 
miminek p ijme cca 70 rodin. 

Územní plánování, doprava

M$ se po celé volební období snažila brá-
nit nadm!rnému zahuš%ování stávající zá-
stavby a v nejkontroverzn!jších p ípadech 
spolupracovala s ob"anskými sdruženími, 
která zastávala vesm!s obdobný postoj. 
K takovým p ípad#m pat il zám!r na vý-
stavbu bytového domu na míst! bývalé pro-
dejny Atalanta v ulici Lisztov! nebo Poly-
funk"ní d#m na jihu Kunratic p i Víde&ské. 
V poslední dob! je prioritou obyvatel M$ 
zamezit umíst!ní hausbót# na rybníku Šebe-
rák. I v tomto p ípad! již M$ podnikla  adu 
krok# v zájmu znemožn!ní tohoto zám!ru. 

B!hem p ípravy konceptu nového územ-
ního plánu Hl. m. Prahy M$ zastávala ná-
zor, že je t eba nejprve využít rozvojové 
možnosti dané stávajícím územním plánem 
a teprve potom vytvá et nové rozvojové p í-
ležitosti, a i to v omezené mí e. M!stská "ást 
se rovn!ž v novém územním plánu snažila 
zvýšit p íležitost pro rekreaci p evážn! na 
zelených plochách, zajistit územní rezer-
vy pro ve ejné vybavení a volit regulativy 
s nejnižší podlažností a vysokým podílem 
zelen!. Nejv!tším úsp!chem bylo zapraco-
vání obchvatu Kunratic. Vzhledem k velké-
mu množství p ipomínek podaných v p ipo-

mínkovém  ízení letos ke konceptu tohoto 
dokumentu nedojde. 

B!hem posledních "ty  let došlo k rekon-
strukci ulic Velenická, Plou"nická, Soboláko-
va a K Verneráku. Dále byl zrekonstruován 
chyb!jící úsek ulice K Šeberáku, kam bylo 
nejprve nutno uložit kanaliza"ní potrubí.

Po letech jsme se do"kali instalování sv!-
telné signalizace na d íve velmi nebezpe"-
né k ižovatce ulic Víde&ská-K Šeberáku-K 
Labeškám a p echodu p es Víde&skou v lo-
kalit! Betá&. Instalace orienta"ního zna"ení 
v hlavních ulicích p isp!la ke zkulturn!ní 
uli"ního prostoru. O"ekávali jsme, že tou-
to dobou budou již osazeny v Kunraticích 
také t i orienta"ní mapy. Jejich povolová-
ní se ukázalo být zdlouhav!jší, než jsme si 
p edstavovali. Bohužel z Þ nan"ních d#vod# 
nedošlo prozatím k rekonstrukci ulice K Ze-
leným domk#m, p ípadn! dalších ulic, které 
jsou projek"n! k rekonstrukci p ipravené 
(Gol"ova, Volarská, K Betáni). Na chodník 
p i ulici U Kunratického lesa, který je velmi 
pot ebný zejména pro vozí"ká e, se poda i-
lo získat  pravomocné územní rozhodnutí. 
K realizaci tedy chybí ješt! opat it stavební 
povolení. Vzhledem k tomu, že investorem 
stavby bude Odbor m!stského investo-
ra MHMP, je velmi pravd!podobné, že ke 
stavb! dojde koncem tohoto roku nebo nej-
pozd!ji za"átkem roku p íštího.

M!stská hromadná doprava se zlepšila 
propojením všech "ástí Kunratic autobu-
sovou linkou ". 293. Nadále p etrvává ne-
spokojenost s tím, že v!tšina autobusových 
linek PID nezastavuje na zastávkách Betá& 
a Zelené domky.

Ekonomika a majetek

Rozpo"et M$ nebyl sice vždycky vyrovna-
ný, ale všechny schodky byly kryty p ebyt-
ky z vlastních našet ených pen!z z minulých 
let. Všechny st ední a v!tší ve ejné zakázky 
byly zadávány tak, že o návrhy Þ rem, které 
byly vyzvány k podání nabídek, byli požá-
dáni všichni "lenové zastupitelstva. Nabídky 
se podávaly v uzav ených obálkách. Menší 
zakázky byly hodnoceny uvoln!nými "le-
ny zastupitelstva, st ední a v!tší komisemi, 
které byly složeny ze "len# odborných ko-
misí a výbor#. Pro hodnocení nadlimitních 
zakázek, které musí být vyv!šeny na cent-
rální adrese, byly najímány odborné Þ rmy. 
M!stskou "ástí byla zpracována samostatn! 
nebo ve spolupráci s r#znými ob"anskými 
sdruženími  ada grantových žádostí. Nejv!t-
ší z t!ch, které usp!ly, byl grant z Nadace 
$EZ na d!tské h išt! v obytném souboru 
Zelené údolí (1 mil. K") a grant z MŽP na 
fotovoltaickou elektrárnu v ZŠ (2,2 mil. 
K"). Každým dnem o"ekáváme rozhodnutí 
Revolvingového fondu MŽP o naší žádosti 
na "erpání 850 tis. K" na projekt Spole"ným 
dialogem k udržitelnému rozvoji Kunratic, 
ze kterého by m!l být mimo jiné Þ nancován 
v p íštím roce herní prvek do obytného sou-
boru Flora za cca 400 tis. K".
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Slovo starostky
N!kolik obecních nemovitostí bylo nov! 

pronajato. P íkladem je "ást ". p. 7 p ed kun-
ratickou radnicí, pozemek p i Víde&ské ulici 
u "erpací stanice Agip a pozemky za "erpací 
stanicí Benzina. Za pronájem t!chto pozem-
k# plyne M$ každý rok p íjem do rozpo"tu 
cca 1 milion K".

K naší velké lítosti se nepoda ilo získat 
do vlastnictví rybníky Šeberák a Olšanský 
a hlavní budovu kunratického zámku. Na 
rybník Šeberák nebyly v dob! jeho prode-
je pot ebné Þ nan"ní prost edky, v druhých 
dvou p ípadech jsme narazili na nesouhlas 
majitel# uvedených nemovitostí.

Jako nový a velký problém se ukázalo sou-
kromé vlastnictví pozemk# v lokalit! Zele-
né údolí, kde M$ nemá dostate"ný právní 
nástroj donutit vlastníka t!chto pozemk# 
k jejich údržb!. 

Služby

Stále trvá pot eba do ešit a zprovoznit 
obchodní centrum U T í svatých a nahradit 
stávající zdravotnické st edisko vhodn!j-
ším. P íslušný pozemek U T í svatých byl 
za ú"elem vybudování obchodního centra 
pronajat a nájemce b!hem léta letošního 
roku podal žádost o územní rozhodnutí. Ke 
zprovozn!ní obchodního centra by m!lo dle 
smlouvy dojít nejpozd!ji v roce 2012. Kro-
m! haly s prodejnou potravin by na pozem-
ku m!la být umíst!na ješt! druhá menší hala 
s dalšími službami a prodejnami. 

Bylo vypsáno výb!rové  ízení na praktic-
kého léka e ve Velenické ulici. S p est!ho-
váním st ediska do vhodn!jších a v!tších 
prostor v budov! staré školy ". p. 57 u ryb-
níka Ohrada po"ítáme v r. 2013 po vyklizení 
prostor stávajícím nájemcem (polovina roku 
2012) a jejich následné rekonstrukci. 

Byla pronajata kuchyn! v Chrán!ných 
bytech v ulici K Zeleným domk#m, kde se 
kunrati"tí senio i a zdravotn! postižení stra-
vují za dotovanou cenu 53 K"/ob!d. Dále 
byla uzav ena bezúplatná výp#j"ka nových 
prostor v ". p. 24 mate skému centru D#m 
pro motýlky a kunratickým skaut#m. Vel-
ký úsp!ch má zm!na nájemce koupališt! 
Šeberák, která p inesla celoro"ní využívání 
tohoto areálu, zkvalitn!ní a rozší ení služeb. 
Do budoucna by m!l nájemce dle nájemní 
smlouvy zlikvidovat stávající bu&ky a k ob-
jektu šaten p istav!t další prostory a napo-
jit je na nové p ípojky inženýrských sítí na 
vlastní náklady. 

Bezpečnost

Došlo ke zvýšení po"tu strážník# M!stské 
policie Praha na 10 osob, "ímž byla vy"erpá-
na stávající kapacita služebny MP. Aby bylo 
možné výhledov! po"et strážník# sloužících 
v Kunraticích navýšit, byla zpracována studie 
na rekonstrukci služebny, která po"ítá i s vy-
užitím podkroví objektu. Realizací p estavby 
služebny podle studie by bylo možné zvýšit 
kapacitu služebny až na 15 osob. V sou"asné 
dob! byla objednána projektová dokumenta-
ce pro získání stavebního povolení.

Pro zvýšení bezpe"nosti v M$ byly M!st-
skou policií Praha instalovány další dv! mo-
nitorovací kamery v lokalit! Zelené údolí. 
Strážníci sloužící v M$ mají nov! k dispo-
zici motocykl a osobní automobil.

Hasi"ská zbrojnice byla dostav!na a dovy-
bavena tak, že vyhovuje sou"asným pot e-
bám Sboru dobrovolných hasi"# Kunratice 
a hlavn! Výjezdové jednotce SDH Kunra-
tice. S ohledem na poslední dobou "ast!jší 
p írodní kalamity je existence výjezdové 
jednotky a její dobré vybavení ve ejností 
všeobecn! kladn! hodnoceno. 

Příroda, ekologie

Vysadili jsme tém!  400 nových strom# 
a pr#b!žn! nahrazovali stromy uhynulé. 
Problémem je údržba zelen! i komunikací 
v lokalit! Zelené údolí. Vlastníkem p eváž-
né v!tšiny pozemk# je zde Institut klinické 
a experimentální medicíny a ostatních  byto-
vé družstvo. P ístup obou vlastník# k údrž-
b! pozemk# je zcela nedostate"ný a vede 
k oprávn!ným stížnostem ob"an#. Pouze 
obtížn! se m!stské "ásti da í informovat 
ob"any o skute"nosti, že nem#že udržovat 
pozemky, které jí nepat í, a že její vliv na 
IKEM a BD je p es veškerou snahu malý.

Fotovoltaická elektrárna na st eše Základ-
ní školy Kunratice p isp!je k alternativní-
mu zp#sobu výroby a využívání elektrické 
energie. 

Školství, kultura,
sport, volný čas

B!hem uplynulých "ty  let byla provede-
na rozsáhlá p ístavba základní školy, která 
byla také nov! vybavena. Po celé škole byla 
instalována po"íta"ová sí% a n!kolik inter-
aktivních tabulí. Pot ebnými dopl&ky byla 
vybavena sportovní hala. Vzniklo st edisko 
volného "asu umož&ující trávit vhodn! vol-
ný "as i d!tem, které nemohou navšt!vovat 
žádné placené kroužky. V sou"asné dob! se 
rozši uje a modernizuje školní jídelna. V pro-
storách prvního poschodí vzniknou dv! nové 
t ídy mate ské školy pro 56 d!tí. Spole"n! 
s otev ením dvou nových t íd v minulých 
dvou letech bude mít kunratická mate ská 
školka kapacitu 209 d!tí.

M$ pokra"ovala v podpo e zájmových 
sdružení i sportovních klub# v"etn! nov! 
vzniklého ß orbalového klubu. Tato sdru-
žení a kluby se také aktivn! ú"astní spo-
le"enského života v M$. Sokol Kunratice 
po ádá Kunratický d!tský den a další akce, 
ú"astní se spolu se Slovanem Kunratice 
B!h# nad!je. V poslední dob! se osv!d-
"ila kumulace n!kolika kulturních a spo-
le"enských akcí ve stejný den. Nap íklad 
Kunratický d!tský den (Sokol Kunratice), 
Den kunratických jahod (Avethorn) a Den 
otev ených dve í (M$). 

Došlo k navýšení herních p íležitostí pro 
malé i pro v!tší d!ti. Je rozpracován plán na 
p emíst!ní fotbalového areálu do jižního okra-
je Kunratic a jeho dopln!ní o h išt! pro v!tší 
d!ti.  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Bažantnice

Místop edseda OS Pro Kunratice Ivan 
Hýža spole"n! s revizorkou OS Janou Kvá-
"ovou zaslali  editeli podniku Lesy hl. m. 
Prahy Ing. Kroutilovi následující dopis tý-
kající se stavu kunratické Bažantnice:

Vážený pane  editeli,
na Ob!anské sdružení Pro Kunratice 

se v poslední dob" obrátila  ada ob!an# 
z Kunratic i z jiných !ástí Prahy s upozorn"-
ním a zárove$ se žádostí o nápravu aktuální-
ho stavu obory Bažantnice (jde o nemovitou 
kulturní památku Hl. m. Prahy zapsanou do 
státního seznamu pod po . !. rejst íku 1684 
dne 1. 4. 1968). Ob!anské sdružení trvale 
stav obory Bažantnice sleduje a ve spolu-
práci s M"stskou !ástí Praha-Kunratice hle-
dáme cesty a zp#sob, jak této lokalit" vrátit 
její p#vodní vzhled i využití. Bažantnice ce-
loro!n" slouží rekreaci a sportovnímu vyžití 
p edevším ob!an#m Kunratic. Místní cesty 
jsou i ve ejnou komunikací, která spojuje 
jednotlivé !ásti Kunratic. %ešení neúnosné 
situace vyžaduje p edevším u!init následu-
jící kroky:

l Vy!istit a upravit stávající strouhy a vo-
dote!e. Jsou zanesené, zarostlé a neplní 
sv#j ú!el. To se projevilo i v poslední dob" 
p i místních p ívalových deštích, kdy v sou-
vislosti s podmá!enou p#dou bylo pot eba 
z bezpe!nostních d#vod# pokácet vzrostlé 
d eviny. Díky vysoké hladin" spodních vod 
jsou v nemalé mí e zaplaveny sklepy nemo-
vitostí v okolí Bažantnice, !ímž jsou zp#so-
bovány škody na majetku.

l Opravit skruže pod cestami v obo e, aby 
byla docílena jejich pr#to!nost.

l Vy!istit místní jezírko, rybní!ek a zajistit 
jeho pr#to!nost. Stojatá voda zahnívá a ze-
jména v letošním deštivém lét" jde o líhe$ 
komár#.

l Odstranit o ezané v"tve a klestí, které 
z#stalo po pokácení d evin. Hromady to-
hoto klestí a v"tve jsou podn"tem k tomu, 
že n"kte í ob!ané k nim navážejí odpad ze 
zahrádek a pokosenou trávu, což nep ispí-
vá stávajícím biokoridor#m, které se v této 
lokalit" nacházejí a ani pot ebné migraci 
živo!ich#.

l Umístit v obo e informa!ní tabule se zá-
kazem skládky, zákazem vjezdu motorových 
vozidel a p ípadn" popisu vyskytujících se 
rostlin a živo!ich#.

Výsledkem t"chto oprav a úprav by m"la 
být !istá Bažantnice. Ob!anské sdružení je 
p ipraveno k zlepšení stavu obory Bažantni-
ce pomoci. Je nám známo, že takovéto akce 
si vyžádají i jisté Þ nan!ní prost edky, avšak 
jsme p esv"d!eni, že jejich vynaložení bude 
smysluplné a ú!inné a zajistí v Kunraticích 
zlepšení životního prost edí a tolik pot eb-
nou zele$ v Praze. Tímto bychom Vám také 
rádi pod"kovali za obnovu d ev"ného d"t-
ského vlá!ku a opravu kládové houpa!ky na 
k ížení hlavních cest Bažantnice. Tyto herní 
prvky jsou hojn" využívány našimi d"tmi.

OS Pro Kunratice
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Úřad MČ

Komunální volby

Volby do Zastupitelstva M$ Praha-Kunra-
tice a Zastupitelstva hl. m. Prahy se konají 
ve dnech 15.  íjna od 14.00 do 22.00 hodin 
a 16.  íjna od 8.00 do 14.00 hodin. Pozorn! 
si p e"t!te níže uvedený seznam ulic, voleb-
ních okrsk# a umíst!ní volebních místností. 

Volební místnost v budově
Základní školy, Předškolní 420

(volební okrsky 1014, 1015, 1016)

Volební okrsek č. 1014 
je stanoven pro voli"e, kte í jsou p ihláše-

ni k trvalému pobytu v ulicích Beethoveno-
va, Beskydská, Dobronická, Dunajevského, 
Fad!jevova, Frydrychova, Glazunovova, 
Hornická, Hutnická, Je ábnická, Jiho"eská, 
K Boroví"ku, K Písnici, K Ústavu, K Ze-
leným domk#m, Kálmanova, Ke Sklad#m, 
Krále Václava IV., Krivá&ská, Kunratická 
spojka, Lisztova, Mašatova, Maternova, 
Musorgského, Obrata&ská, Pramenná, Praž-
ského povstání, Suppého, Šev"enkova, Tur-
gen!vova, U Rakovky, V Rybníkách, Vál-
cí ská, Vedlejší, Víde&ská bez ". p. 1116.

Volební okrsek č. 1015
je stanoven pro voli"e, kte í jsou p ihláše-

ní k trvalému pobytu v ulicích Bo etínská, 
Bukovanská, D!bolínská, Do Dubin, Fran-
tiška Šimá"ka, Gol"ova, Hynaisova, Jaro-
míra Jindry, K Betáni, K Libuši, Kostelní 
nám!stí, Krameriova, Kude íkové, Na Ja-
hodách, Nad Rybní"ky, Odboje, Pod Betání, 
Pod Javory, P edškolní, Ratajova, U Javoru, 
U Zámeckého parku, Vavákova, Volarská, 
Za Bažantnicí, Za Hájovnou, Za Kostelem, 
Za Parkem, Žižkova.

Volební okrsek č. 1016 
je stanoven pro voli"e, kte í jsou p ihláše-

ni k trvalému pobytu v ulicích D evnická, 
H bitovní, Janovická, Ješt!dská, K Bažant-
nici, K Jelenám, K Šeberáku, K Verneráku, 
Klatovská, Klínovecká, Labská, Lesní, Li-
šovická, Na Rynku, Nad Splavem, Nad Še-
berákem, Nám. prezidenta Masaryka, Ne-
pr#jezdná, Netolická, Pálavská, Plou"nická, 
Pob!žovická, Rozvadovská, Sobolákova, 
Strouhalova, Šebkova, Tichého, Úhlavská, 
Úhlová, Ukon"ená, V Honu, V Chatách, 

V Jahodách, Velenická, Vimperské nám!stí, 
Vožická, Za Studánkou.

Volební místnost v suterénu
budovy Velké Kunratické 1570/3a

Volební okrsek č. 1017 
je stanoven pro voli"e, kte í jsou p ihláše-

ní k trvalému pobytu v ulicích K Zelené lou-
ce, Kunratický Les, Merhoutova, Muškova, 
Na Zelené louce, Pískovna, Pod Haltý em, 
V Zeleném údolí, Velké Kunratické,Víde&-
ská jen "p. 1116, Za Valem.

Volební místnost v Základní 
umělecké škole Jana Růžičky čp. 
1179 (volební okrsky 1018, 1019)

Volební okrsek č. 1018 
je stanoven pro voli"e, kte í jsou p ihlá-

šeni k trvalému pobytu v ulicích Dolnom-
lýnská, Herrova, Hornomlýnská, Houba -
ská, K Novému hradu, K Václavce, Ke 
Hrádku, Na Lhotech, Nad Belvederem, 
Pod Belvederem, Sechterova, Š%astného, 
U Kunratického Lesa, U Želivky, Urešova, 
Za Rybníkem.

Volební okrsek č. 1019 
je stanoven pro voli"e, kte í jsou p ihlá-

šeni k trvalému pobytu v ulicích Dunovic-
ká, Ekonomická, Chemická, Jana R#ži"ky, 
K Verneráku "p. 555 a 68, Na Knížce, Nad 
Akáty, Nad Skálou, Nad Šauerovými sady, 
Nad Vernerákem, Technologická, U Krelo-
vy studánky, U Zeleného ptáka, V Parce-
lách. Jitka Vo íšková, tajemnice

Škody po kroupách

Z majetku ve vlastnictví M!stské "ásti 
Praha-Kunratice byly srpnovými kroupami 
poškozeny zejména budovy. St ešní kryti-
ny z pálených tašek, sklen!né výpln! oken, 
stavební sou"ásti budov, omítky a malby. 
Kroupy siln! poškodily karoserie vozidel 
a skla. Rozsáhlé poni"ení postihlo i ve ejnou 
zele&. Bylo nutné pokácet více jak desítku 
vzrostlých strom#, provést pro ezy, odklidit 
a odvézt na skládku ulámané v!tve, uklidit 
ve ejná prostranství. M$ Praha-Kunratice 
zabezpe"ila na své náklady velkoobjemo-
vé kontejnery na zni"ené v!ci kunratických 
ob"an#. P edb!žný hrubý odhad škod na 

obecním majetku "iní 600 tisíc korun. Velké 
škody na majetku postihly i obyvatele naší 
M$. Poškozené st echy a fasády rodinných 
dom#, rozbitá okna, zni"ené skleníky, za-
hradní nábytek, poškozené bazény, zahrady 
a zdevastovaná auta. Zni"ená jsou skla na 
urnových hrobech a poškozeny pomníky.

 Jaroslava Aschenbrenerová

Kunratičtí strážníci

M!stská policie se po"átkem nového škol-
ního roku stejn! jako každý rok zam! ila na 
dohled nad p echody pro chodce v blízkosti 
základních škol. Kunrati"tí strážníci hlídku-
jí u p echod# vedoucích k Základní škole 
P edškolní. 

„S po!átkem nového školního jsme se op"t 
vrátili k tradi!nímu dohledu nad p echody 
pro chodce v blízkosti škol a školských za í-
zení. V Praze-Kunraticích provád"jí dohled 
nad p echodem pro chodce dva strážníci, 
a to poblíž Základní školy P edškolní. Pod 
kontrolou je zde frekventovaný p echod 
v ulici K Libuši,“ uvedl René Štýbr,  editel 
Obvodního  editelství M!stské policie Praha 
4. P echod pro chodce u školy st eží strážní-
ci od zá í po celý školní rok ve všední dny 
vždy od 7.20 do 8.05 hodin. „M"stská poli-
cie provádí dohled nad p echody v blízkosti 
škol celoro!n". Pravideln" také dopl$uje 
a aktualizuje seznamy škol, kde je hlídková-
ní nutné. Práv" tyto aktivity mají významný 
podíl na tom, že se b"hem posledních let 
bezpe!nost d"tí podstatn" zvýšila,“ pozna-
menal JUDr. Rudolf Blažek, první nám!stek 
pražského primátora, do jehož kompetence 
bezpe"nost v hlavním m!st! spadá.

 MgA Martina Polívková

Pod kování za blahop ání zasílají 
paní Helena Hamplová, Marta Pr#šo-
vá, Eva Suchá, Jaroslava Szejnerová 
a pánové Ladislav Dolejší, Ji í Vladyka 
a Miloslav Volf. Redakce

Školství

Začal nový školní rok

Každý rodi" si p eje pro svoje d!ti jen to 
nejlepší. Položme si ale otázku: Poskytuje 
státní školství kvalitní vzd!lávání? My si 
myslíme, že ano. I ve ve ejné škole je mož-
né nastavit podmínky vzd!lávání tak, aby 
všechny d!ti dosahovaly svého maxima. 
Chceme, aby naše kunratická škola byla 
dobrou školou. Co pro to d!láme? Snažíme 

se o kvalitativní prom!nu školy. Kvalitní 
vzd!lávání se neobejde bez materiálního 
zajišt!ní. Nepostradatelná je podpora z izo-
vatele, M!stské "ásti Praha-Kunratice, ale 
také rodi"# a dalších podporovatel# školy. 
Drobné i v!tší dary rodi"# umož&ují dopl-
n!ní a nákup u"ebních pom#cek i realizaci 
r#zných výukových program# a projekt#. 
Cílená je i podpora Grémia rodi"# O. S. 
Patron. Rozvoj školy umož&uje také zisk 

z dopl&kové "innosti, zejména z provozu 
sportovní haly.

V rámci probíhající reformy jsou základní 
a st ední školy povinny pravideln! provád!t 
zhodnocení své vlastní práce. Proto jsme 
se i na podzim 2009 zapojili do projektu 
„Cesta ke kvalit!“. Dob e provedené vlastní 
hodnocení ukáže klady i zápory dosavadní 
práce. Zapojení do projektu  ídí  editel školy 
Vít Beran a jeho zástupkyn! Jitka Kopá"ová 

ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7

Telefon 244 102 214,
fax 244 913 900

E-mail: info@praha-kunratice.cz;
www.praha-kunratice.cz .



 5 Kunratický zpravodaj 5/2010

Školství
a Olga Králová. Integra"ní program školy 
pomáhá zajiš%ovat projekt „Rozvoj školních 
poradenských pracoviš%“, do kterého jsme 
se zapojili v b eznu 2010 p ijetím školního 
psychologa. Hlavním cílem je poskytování 
poradenských služeb žák#m a u"itel#m škol. 
Tyto služby jsou zam! eny na práci s riziky, 
která mohou ovliv&ovat pr#b!h vzd!lávání 
a osobní dráhu žák#. Projekt v tomto škol-
ním roce bude realizovat paní psycholožka 
PhDr. Kate ina Fo tová.

Zapojili jsme se do projekt# O. S. Tereza, 
podporujících rozvoj ekologického myšlení 
a environmentální výchovy. Žáci analyzují 
v uvedených oblastech sou"asnou situaci 
ve škole. Navrhují zlepšení, která se snaží 
posléze naplnit. Program koordinuje paní 
u"itelka Eva Hil"erová. 

V tomto školním roce se zapojujeme do 
„Mezinárodního programu Globe“. Bu-
deme m! it kvalitu a poznávat prost edí 
v okolí naší školy. S využitím jednoduchých 
výzkumných metod budou žáci sledovat 
vývoj po"así, m! it kvalitu ovzduší a vody, 
zkoumat druhy lesních porost#, pozorovat 
zm!ny v p írod! v pr#b!hu roku a odhalo-
vat p#dní vlastnosti. Získaná a vyhodnocená 
data budou odesílána do celosv!tové inter-
netové databáze. Profesionální zpracování 
dat garantuje NASA. Zpracované výsledky 
poslouží v!dc#m a student#m po celém sv!-
t! k dalšímu využití. Vedením projektu je 
pov! en pan u"itel Jan Maz#rek.

Projekt „Vzd!lání 21“, který koordinuje 
pan u"itel Lukáš Zv! ina a  editel školy Vít 
Beran má za sebou již první rok své exis-
tence. Kombinuje výuku pomocí klasických 
u"ebnic a vzd!lávacího obsahu s testováním 

v elektronické form!. Digitálními technolo-
giemi, jako jsou interaktivní u"ebnice a ta-
bule a notebooky. Ukazuje se, že nová forma 
výuky p ispívá k lepšímu pochopení probí-
rané látky díky v!tší názornosti vyu"ování 
a využívání multimediálních prvk#.

Hlavní m!sto Praha vyhlásilo ve spoluprá-
ci s ob"anským sdružením Pražské matky 
a Oživení program „Bezpe"né cesty do ško-
ly pro rok 2010“. Cílem je zvýšit dopravní 
bezpe"nost v okolí školy. Spole"n! se žáky 
jsme na ja e vytvo ili mapu cest do ško-
ly a tu p edali projektant#m ke zpracování 
studie dopravní situace v místech, kde se 
d!ti necítí bezpe"n!. Sou"ástí programu je 
i vypracování školního plánu mobility. Jak 
se d!ti dopravují do školy a jak by se do-
pravovat cht!ly. Zajistí se tak lepší dopravní 
bezpe"nost v okolí školy. Spolu s aktivní 
dopravní a ekologickou výchovou povede 
d!ti k odpov!dnému dopravnímu chování 
a návyk#m. Díky tomuto programu, který 
koordinují Vít Beran, Karel KaraÞ át a Lucie 
Samlerová by m!la být u školy postavena 
kolárna. 

Evropských pen!z chceme využít pro 
navázání kontakt# se školami v zahrani"í. 
V "ervnu 2010 došlo k prvnímu kontaktu 
se školou z dánského m!ste"ka Nakskov. 
Vyslanci naší školy vedení panem u"ite-
lem Martinem Suchánkem prožili týden 
s dánskými d!tmi v $eskosaském Švý-
carsku. Dánská výprava navštívila Prahu 
a naší školu. Další kontakty hledáme i dí-
ky agentu e a projektu Comenius Socrates 
a e-Twinning.

Ve školním roce 2010/11 jsme se stali pi-
lotní školou projektu „Pomáháme školám 

k úsp!chu“. Obecn! prosp!šná spole"nost 
Pomáháme školám k úsp!chu o. p. s jej 
hradí z prost edk# nadace The KELLNER 
Family Foundation. Nabídku zapojení 
vnímáme jako ocen!ní našich dlouhodo-
bých snah o prom!nu školy. Vzniká tím 
významná podpora pro naše u"itele, kte-
rá jim umožní dosahování co nejlepších 
výsledk# u"ení u všech našich žák#. Na 
podporu práce u"itel# jsme získali dv! asi-
stentky pedagoga. Projektová konzultantka 
paní Kv!ta Krüger napomáhá profesnímu 
r#stu našich u"itel#. Tento školní rok je na-
plánováno vzd!lávání celé sborovny se za-
m! ením na individualizaci výuky. Každý 
u"itel si sestavil sadu pom#cek, která mu 
usnadní p ípravu na výuku a vlastní u"ení. 
Projekt koordinuje  editel školy Vít Beran, 
zástupkyn!  editele Olga Králová a Jitka 
Kopá"ová.

Na za"átku "lánku jsem položil otázku, 
kterou nyní trochu upravím: Poskytuje státní 
základní škola v Kunraticích kvalitní vzd!-
lávání? Myslím, že jsme na dobré cest!, ale 
vše se ješt! neda í na 100 %. Plánovit! školu 
prom!&ujeme, jednotlivé rozvojové projekty 
na sebe dob e navazují. Kvalitní vzd!lávání 
poskytuje každodenní, mnohdy na první po-
hled „nenápadná“ práce u"itel# spojená ze-
jména s aktivním zapojením žák#. Snahou 
všech je nastavit podmínky tak, aby všechny 
d!ti dosahovaly svého maxima. Toto se jist! 
bude postupn! da it. I díky podpo e, které se 
škola t!ší ze strany kunratické radnice, rodi-
"#, dalších podporovatel# školy a z projek-
t#, do kterých se zapojili pedagogové školy. 
D!kujeme a držte nám palce.

 Vít Beran,  editel ZŠ Kunratice

Sport

Turnaj žáků

Jak se stalo již tradicí, SK Slovan-Kunrati-
ce po ádá každoro"n! p ed zahájením sout!ží 
fotbalové turnaje. Pod záštitou M!stské "ásti 
Praha-Kunratice a za podpory sponzor# po-
jiš%ovny Generali a sportovní Þ rmy Joma.

V sobotu 28. srpna se na našem h išti ode-
hrál turnaj mladších p ípravek – hrá"# naro-
zených v letech 2002 až 2004. Za hezkého 
po"así si vít!zství vybojovali malí fotbalisté 
Dub"e, naše mužstvo skon"ilo na p!kném 
t etím míst!. Druhý den, v ned!li 29. srp-
na, se sešlo v Kunraticích 12 tým# starších 
p ípravek – hrá"# narozených v letech 2000 
a 2001. Mezi ú"astníky se objevili hrá"i 
Sparty Brno a také Juventusu Bruntál, kte-
 í do Prahy p ijeli vlastn! poprvé. Náš klub 
v této kategorii postavil mužstva A i B, což 
je d#kazem rozvoje mládežnického fotbalu 
v Kunraticích. K vid!ní byly hezké akce 
mladých adept# fotbalu. Celý turnaj pro-
b!hl bez problém# a spokojenost d!tí byla 
pro naše trenéry mládeže odm!nou za práci 
spojenou s organizací této akce. Vít!zství si 
nakonec odvezli hrá"i Brna, druhá skon"ila 

Admira Praha a t etí místo obsadili fotbalis-
té z Bohnic. Naše starší p ípravka A skon"i-
la v t!žké konkurenci na šestém míst!. 

Ceny p edávali jako již tradi"n! spo-
lu s p edsedou výkonného výboru JUDr. 

Karlem Janešem i p edstavitelé M!stské 
"ásti Praha-Kunratice a p edseda školské 
rady.

V! íme, že i p íští rok se podobná akce 
uskute"ní a my se na ni t!šíme již dnes.

Turnaj se za teplého počasí rozhodně nehrál (foto Petra Hilmarová).
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Sport
SK Slovan Kunratice A

P ípravu na novou sezonu 2010/11 
I. A t ídy skupiny B za"alo naše A muž-
stvo prvním tréninkem na domácím h išti 
již 20. "ervence. Do p ípravy se zapojilo 
p ibližn! t icet fotbalist#. Na pravidelné 
soust ed!ní hrá"i odjeli do Lužických hor, 
kde nabírali fyzickou kondici v hezkém 
prost edí. Hern! se p ipravovali na krás-
ném trávníku $echie Horní Podluží. Muž-
stvo sehrálo v p íprav! šest p átelských 
zápas# s celky z vyšších sout!ží a vedlo si 
velmi dob e. Hrá"ský kádr z#stal pohro-
mad! posílen o dva úto"níky, kterými jsou 
Chyle a Vácha. Dále jsme získali na hos-
tování Švertšala, po t!žkém zran!ní za"al 
op!t chytat Dvo ák. Hostování prodloužili 
Kubásek a Zají"ek. R#ži"ka zm!nil hos-
tování v p estup. Tým nadále vede trenér 
Hegedus.

Vstup do sout!že se nám p íliš nevyda-
 il. Domácí remíza 4:4 se St ešovicemi 
a jedním bodem byla nakonec ztrátou. 
Z jasných t í bod#, které se rýsovaly po 
výborném úvodu. Hned další kolo jsme 
zápas op!t nezvládli a prohráli na trávní-
ku ve Zbraslavi. Po t!chto zápasech mu-
selo dojít na nezbytné zm!ny v sestav!. 
Následné domácí zápolení s Trójou jsme 
zvládli nad o"ekávání a soupe e smetli 6:1. 
Další ned!li jsme doma p ehráli Nebušice 
2:0 a dostali se znovu mezi nejlepší. Jenže 
jak to již v kopané bývá, hned další sobo-
tu jsme dostali po ádný výprask v Podolí 
1:6. Po ád ale pat íme mezi nejlepší. A-
mužstvo chce hrát pohledný a kombina"ní 
fotbal a jasným cílem celého kolektivu je 
boj o "elo tabulky. 

 Výkonný výbor SK Slovan Kunratice

Územní rezerva pro sport

Fotbalové h išt! (". 1) 
na Vimperském nám!s-
tí v Kunraticích bylo 
uvedeno do provozu v r. 
1924. Bylo vybudová-
no v polích za tehdejší 
obcí Kunratice. Pozd!-
ji k n!mu p ibylo ješt! 
h išt! tréninkové (". 2). 
D#sledkem rozsáhlé výstavby rodinných 
domk# v této lokalit! v 50.–60. letech 20. 
století se ob! h išt! ocitla v hust! zastav!né 
"ásti Kunratic. To p ineslo stížnosti obyvatel 
z okolních dom# na hluk z provozování fot-
balu a na zaparkovaná auta (v dob! trénin-
k# a zápas#) v okolních ulicích. Nadm!rný 
hluk potvrdila i hluková studie. Dle této stu-
die musela být omezena doba tréninkových 
hodin na h išti ". 2. H išt! ". 1 je využívané 
p edevším pro sout!že. Je pokryté travnatým 
povrchem, který nedovoluje využívat h išt! 
každý den a za každého po"así. Celému are-
álu chybí parkovací stání a vhodné zázemí.

Proto jsme p i p íprav! nového Územního 
plánu hl.m. Prahy hledali lokalitu vhodnou 
pro sport, kde bychom vytvo ili rezervu do 
budoucnosti pro p ípadné p est!hování fot-
balových h iš% a možnou výstavbu dalšího 
h išt! pro starší d!ti, v"etn! zázemí (šatny, 
posilovna, ob"erstvení) a parkovacích míst. 
Jako vhodnou lokalitu jsme vytipovali se 
souhlasem vedení kunratického fotbalu 
pole na západ od Olšanského rybníka, tj. 
v lokalit!, kde územní plán již nep edpo-
kládá další výstavbu rodinných "i bytových 
dom#. 

Následn! jsme jednali s majiteli t!chto po-
zemk# o jejich možné vým!n! "i odprodeji. 

Všichni byli ochotni p istoupit pouze ke sm!-
n!. Vzhledem k tomu, že rozloha požadova-
ného území je cca 40 000–50 000 m2, což je 
nad majetkové možnosti M$ Kunratice, roz-
hodli jsme se požádat Hl. m. Prahu o pomoc. 
M$ Praha-Kunratice vlastní n!kolik pozem-
k# p i ulici Víde&ské v lokalit! vymezené uli-
cemi Dobronická a K Ústavu. Na n! navazují 
sm!rem k areálu Stavby Praha pozemky Hl. 
m. Prahy. Dne 18. listopadu 2009 požádalo 
naše zastupitelstvo Hl. m. Prahu o sv! ení je-
jich "ásti. V "ervnu tohoto roku nám Zastu-
pitelstvo hl.m. Prahy sv! ilo požadovaných 
10 897 m2. Tyto pozemky nám byly sv! eny 
ú!elov  na vybudování rezervy pro sport. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební 
pozemky, které budou m!n!ny za pole, bude 
se jednat o sm!nu v pom!ru doporu"eném 
odborníky (soudní znalec). V sou"asné dob! 
zpracováváme urbanistické studie obou úze-
mí. Cht!la bych zd#raznit, že výstavba no-
vého sportovního areálu musí prob!hnout se 
souhlasem vedení SK Slovan Kunratice a to 
tak, aby nejd íve prob!hla výstavba nového 
areálu, a teprve potom st!hování. Vzhledem 
k tomu, že nový Územní plán hl.m. Prahy je 
v nedohlednu a naše zem! se nachází v eko-
nomické krizi, p edpokládáme realizaci výše 
uvedeného zám!ru v horizontu cca 10 let. 
O budoucnosti Vimperského nám!stí bude 
v p ípad! st!hování fotbalu jist! vedena ši-
roká diskuze nap í" politickými stranami, 
ob"anskými sdruženími a jinými iniciativa-
mi. Ale tato úvaha je v sou"asné dob! hodn! 
p ed"asná, protože jak jsem již výše uvedla, 
jedná se o dlouhodobý projekt a nep edpo-
kládám, že by se nové zastupitelstvo, které 
vzejde z podzimních komunálních voleb, 
touto problematikou zabývalo.

 Ing. Lenka Alin!ová, zástupce starostky

Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

Zastávka na ptačí stezce (foto Lesy hl. m. Prahy).
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Kulturní a společenské akce – ohlédnutí

12. až 18. září
Ptačí trylky

Po celý týden od 12. do 18. zá í probíhal 
v Kunratickém lese již 3. ro"ník tv#r"ích 
a p írodov!dných dílen pod širým nebem. 
S malí kou Marií Brožovou a Lesy hl. 
m. Prahy ve spolupráci s $eskou spole"-
ností ornitologickou. P es vrtkavé po"así 
se do Kunratického lesa vydalo na 4 500 
malých i velkých. Dopoledne pat ila p e-
devším školám, letošního ro"níku se zú-
"astnilo na 52 t íd z 28 základních škol, 
odpoledne pak nejširší ve ejnosti. $ekala 
tu na n! pastelková dílna paní malí ky 
Marie Brožové, která p ímo v lese kreslila 

další ze svých velkoformátových obraz# 
a vysv!tlovala svou pastelkovou techniku. 
V tvo ivé dílni"ce se b!hem týdne vyrobi-
lo z p írodních materiál# mnoho ptá"k#, 
sovi"ek, medailí i lesních sk ítk#. Obrov-
ský zájem byl o stanovišt! $eské orni-
tologické spole"nosti, kde po celý týden 
probíhaly ukázky kroužkování ptá"k#. 
D!ti i dosp!lí si tak mohli úpln! zblíz-
ka  prohlédnout nap . králí"ka obecného 
i ohnivého, sýkorku mod inku, ko&adru 
i paruká ku, šoupálka, budní"ka, p!nici 
"ernohlavou a dokonce i sojku. 

Na d!ti "ekaly na pta"í stezce úkoly s té-
matem pta"í sv!t. Mohly vyzkoušet, jak si 
po"íná  strakapoud p i získávání potravy, 

nebo jak se hrabe hrabavým "i vyzkoušet 
potáp!ní jako kachny. 

Neživou "ást p írody si d!ti užily na sta-
novišti Duše kamen# dobýváním r#zných 
zkamen!lin.
A protože „nejen lítá, co pe í má“ nás díky 
sdružení Nyctalus v Kunratickém lese p es 
den a zblízka navštívili i netopý i. Celotý-
denní akce „Pta"í trylky aneb pta"í stezkou 
Kunratickým lesem“ navázala na úsp!šné 
minulé dva ro"níky „Duše strom#“ ve Stro-
movce a „Po stopách lesní zv! e“ v Kunra-
tickém lese. Osv!d"ilo se propojení výtvar-
ného a p írodov!dného náhledu na p írodu. 
Další podrobnosti najdete na www.lesypra-
ha.cz Ing. Petra Fišerová

Zajímavosti

Příměstské tábory

Mate ské centrum D#m pro motýlky 
je op!t v provozu v „Zeleném dome"ku“ 
v Gol"ov! ulici 24. Díky rekonstrukci 
podkrovních prostor byl provoz mate ské-
ho centra i p es letní prázdniny nad o"eká-
vání úsp!šný.
 Pro d!ti od t í do osmi let prob!hly tzv. 
p ím!stské tábory, které jsou alternativou 
klasických tábor#. D!ti mají celotábo-
rovou hru, bojují se zlým kouzelníkem 
v Cirkusu Motýlek, objevují Ameriku, 
loví bizony, u"í se indiánskou  e". Vždy 
zvít!zí nad zlem a naleznou krásný po-
klad. V horkých letních dnech nechyb!lo 
ani koupání v bazénu. Vypluli jsme i na 
parníku, samoz ejm! sm!r Amerika. Spát 
se ale  šlo k mamince a tátovi. A ráno...
hurá do „Motýlka“. D!tem se tábory moc 
líbily, sta"il pohled do jejich tvá í. Pro 
nejmenší kamarády a jejich rodi"e jsme ve 
spolupráci s o. s. Hudba d!tem (Yamaha 
class) realizovali dopoledne plná zpívání. 
Rodi"e s d!tmi prožili krásné chvíle plné 
her, malování a zpívání s kamarádkou 
chobotnicí Jájinkou a medvídkem. Všech-
ny aktivity se uskute"nily ve spoluprá-
ci s výbornými lektorkami. Díky nim se 
mate ské centrum op!t zaplnilo d!tmi tak, 
jak to má být. Za to jim ješt! jednou d!ku-
ji. A Vás, rodi"e a d!ti srde"n! zvu od zá í 
2010 do „Zeleného dome"ku“. P ipravu-
jeme nemén! lákavý program plný zpívá-
ní, malování, objevování a cvi"ení. Více 
informací a chystaný program naleznete 
na www.dumpromotylky.cz

 Jana Neumanová

Kunratická krupobití

Letošní ned!lní ve"er 15. srpna p ine-
sl do Kunratic nep íjemné p ekvapení. 
Kroupy. A po ádn! veliké. N!které kous-
ky m!ly i 3 nebo 5 cm v pr#m!ru, velikost 
„holubího vejce“. Tedy tímto termínem 
se v minulosti velikost b!žn! ozna"ovala. 
Kolik dnešních lidí ale dnes ví, jak takové 

vejce v#bec vypadá. Škody na st echách, 
oknech a zaparkovaných automobilech 
jdou do milion#. Majitelé skleník# nebo 
pa eništ nyní vlastní prázdné rámy a hro-
mady st ep#. Bohužel st epy také tr"í z mo-
derních válcových slune"ních kolektor# 
na oh ev vody ve Velenické "i Úhlavské 
ulici. Dokonce padající strom ze zeleného 
pruhu mezi chodníkem a vozovkou v ulici 
K Šeberáku s kmínkem asi 15 cm v pr#-
m!ru zasáhl v blízkosti zastávky Šeberák 
autobus "íslo 114. Nebyl to sice n!jaký 
divoký náraz, ale škoda na voze v místech 
nad p edními dve mi n!kolik tisíc z ka-
pes da&ových poplatník# vyžene. A jak 
to bylo s kroupami v minulosti? Našt!stí 
ni"ivá krupobití, která stála kroniká #m 
za zaznamenání nebyla "astá, ale p esto 
se na každou generaci alespo& jednou do-
stane. Co se  íká o kroupách v Kunratické 
mozaice ing. Zemana ve starších "íslech 
Kunratických zpravodaj#? „4. !ervence 
1929 se k ve!eru po velikém vedru roz-

poutala nad Libuší a Kunraticemi bou e 
s prudkým vichrem a kroupami. Na stro-
moví, st echách a plotech byly zp#sobeny 
zna!né škody. 31. kv"tna 1931 se v noci 
rozpoutala bou e, p i níž krupobití zp#-
sobilo zna!né škody na obilí p edevším 
V Dubinách. 17. !ervence 1988 mezi 20. 
a 21. hodinou byla obec postižena mohut-
ným krupobitím. Bylo vyvráceno a zlo-
meno mnoho ovocných i okrasných stro-
m#, rozbit zna!ný po!et oken domovních 
i pa eništních a zp#sobeny další škody na 
domech i zahradách. Ješt" druhý den bylo 
možno v ulici K Zeleným domk#m spat it 
n"kolikacentimetrové vrstvy krup“. 

Jak ale takové kroupy vznikají? Na-
vštívil jsem proto pana RNDr. N!mce 
v $HMÚ ($eský hydrometeorologocký 
ústav) v Komo anech a ten nám celý pro-
blém popsal: „Následky krupobití bývají 
dost nep íjemné. Záleží na jeho intenzit" 
a pochopiteln" i na velikosti krup. Žád-
ný meteorolog vám s jistotou ne ekne, že 

Kunratická srpnová „pomlázka“, kroupové slepence značných rozměrů
(foto Hana Benešová).
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Zajímavosti
tam !i onde, tehdy a tehdy budou kroupy 
padat. Krupobití lze pouze p edpokládat, 
nikoliv p edpovídat. Nutnou podmínkou 
je bou kový mrak zvaný Cumulonimbus. 
V n"m jsou výstupné rychlosti natolik vy-
soké, že dokáží udržet ve vzduchu pot eb-
nou dobu i tak velké a t"žké !ástice, jako 
jsou práv" kousky ledu. Kroupy se tedy 
v bou kových mracích tvo í na teplých 
vzestupných proudech, hnaných nahoru 
t"žším studeným vzduchem. Vzestupné 
proudy se ve výšce ochladí a klesají pak 
znovu dol#. Z vodních kapi!ek, nesených 
vzestupnými proudy se cestou stanou ledo-
vé kuli!ky. Klesají dol# a pak jsou znovu 
vynášeny nahoru, nabalují na sebe další 
vodní páru a zv"tšují se. Tak dlouho, do-
kud je vzduch unese. Jakmile se hmotnost 
t"chto kus# ledu zvýší natolik, že už se 
neudrží výstupnými pohyby, za!nou padat 
k zemi. P i pádu !áste!n" tají a my potom 
dole vidíme to, co zbylo. Kroupa je naho e 
o dost v"tší, než její zbytek, který dopadne 

na zem. D#ležité je, padají-li kroupy sa-
mostatn" nebo v kroupových slepencích. 
Což se pozná v"tšinou podle toho, jaký 
tvar na zem dopadne. Velké kroupy jsou 
v"tšinou trochu nepravidelné a jsou sle-
penci krup menších. Málokdy se objeví 
samostatná kroupa, která by byla tak ve-
liká. Vytvo ení kroupy trvá velice krátce, 
dejme tomu deset minut. Všechno je veli-
ce intenzivní a rychlé.  Zdaleka ne každý 
bou kový mrak je krouponosný. Bou ko-
vý mrak je totiž podmínka nutná, ale ne 
posta!ující. Energie výstupných pohyb# 
musí být p itom taková, aby horní hranice 
bou kového mraku prorazila tropopauzu; 
to znamená, aby mraky byly opravdu vý-
razné. Další v"c je, že ne všechny vzniklé 
kroupy dopadají na zem v podob" krup, 
n"které p i pádu roztají. Kroupy zasáhnou 
prostor široký jen pár set metr# a dlouhý 
dejme tomu kilometr nebo dva. Ob!as se 
poda í dát upozorn"ní na možnost výskytu 
krup dejme tomu deset minut p ed tím, než 

kroupy p ijdou. Ale to už v"tšinou zbývá 
p íliš málo !asu na to, aby se n"co dalo 
ud"lat. Víc dnes meteorologie neumí. Ve 
starých !eských kronikách lze najít zázna-
my o ob ích kroupách z Jihlavska vážících 
až 1,5 kg. V srpnu 1925 spadla dvoukilová 
kroupa v n"meckém Holštýnsku a k rekord-
nímu krupobití došlo 22. !ervence 1939 
i na Morav". Ve Zlín" p i n"m spadl z ob-
lohy t i!tvrt"kilogramový kus ledu. Dosud 
nejv"tší ú edn" ov" ená a fotograÞ cky do-
kumentovaná kroupa spadla v zá í 1970 
v americkém stát" Kansas. M"la obvod 
44 cm a hmotnost 766 gram#.“ Co ješt! 
dodat? Mezi posledním velkým krupobi-
tím v Kunraticích z roku 1988 a letošním 
srpnovým uplynulo 32 let. Kdy bude další, 
p íští rok nebo až za dalších 32 let? Dob-
rá otázka. Lepší je ale s kroupami po"ítat 
a volit pro tašky, kolektory, fotovoltaické 
panely nebo st ešní okna taková provede-
ní, která kroupové slepence velikosti kla-
sického „holubího vejce“ p ežijí.  (my)

Historie

Masarykova 
měšťanská škola 2

Prvního zá í 1935 byl pro Kunratice oprav-
dovým svátkem, jakých bylo v dlouhodobé 
historii obce málo. Dopoledne se v sokolov-
n! konala slavnostní sch"ze obecního zastu-
pitelstva obce a místní školní rady za velké 
ú#asti ob#anstva, zástupc" spolk" a host" 
z okolí. Byli p ítomni i zástupci Hlavního 
m!sta Prahy. Tehdy ješt! Kunratice u Prahy 
sou#ástí Prahy nebyly. P edseda místní škol-
ní rady, senátor Ferdinand Š$astný, p ednesl 
slavnostní  e#. U#itel a #len obecního za-
stupitelstva Josef Petr pak panu senátorovi 
pod!koval za zásluhy o z ízení m!š$anské 
školy. Odpoledne se pak  adil u sokolovny 
pr"vod místních spolk" a ostatního ob#an-
stva. V #ele za státní vlajkou byla školní 
mládež s u#iteli, pak #lenové obecního za-
stupitelstva a místní školní rady. Následo-
vala hudba,  ada prapor" místních spolk" 
a organizací a potom místní spolky. Sokol, 
hasi#i, %echoslovan, S. K. Slovan Kunrati-
ce, politické organizace a ostatní ob#anstvo. 
Mezi spolky byli i hasi#i z Libuše a Vestce 
a sokolské žactvo z Libuše a Jesenice. Pak 
se dal pr"vod za zvuk" hudby na pochod 
obcí. Zastavil se u pomníku legioná " a pad-
lých v I. sv!tové válce, kde m!l u#itel Jo-
sef Petr, p edseda místní osv!tové komise 
vzpomínkový projev. Odtud již pr"vod ode-
šel k nové budov! školy, kde jej o#ekávali 
významní hosté. Ministr školství a národní 
osv!ty Dr. Jaroslav Kr#má  s chotí, p edseda 
zemské rady Dr. Jaroslav Hendrych, okresní 
školní inspektor Ferdinand %erný, zástupce 
okresního ú adu Praha-venkov Hanousek, 
stavitel školy Václav Suk a #inovníci míst-
ní samosprávy. Zazn!ly fanfáry. Ža#ka G. 
Š$astná-Mixová p ivítala ú#astníky slav-

nosti proslovem. Pak promluvili p edseda 
školské rady, ministr a další význa#ní hosté. 
Okresní inspektor %erný pak vyzdvihl prá-
ci #eské školy a #eského u#itele a zd"raznil 
pot ebu v!tšího vzd!lání širokých lidových 
vrstev. P edseda místní školní rady pak p e-
dal  editeli m!š$anské školy Karlu Mikešovi 
klí#e od nové školní budovy s p áním, aby 
nová škola vychovávala zdatné pokolení 
národa. &editel pak v p"sobivé  e#i vyložil 
p ítomným, jakým sm!rem se ponese u#i-
telská práce v nové škole a žádal ob#anstvo 
o ú#innou podporu. Slavnost byla ukon#ena 
státní hymnou. Poté si ú#astníci prohlédli 
školní místnosti. Výstavbou školy byl vy e-
šen jeden ze složitých problém" obce, dolé-
hající p edevším na rodi#e. Odpadla starost 
o každodenní zabezpe#ování dojížd!ní d!tí 
do okolních, n!kdy i vzdálených, m!š$an-
ských škol. Ing. Zden k Zeman

Slavnostní průvod prochází před starou školou v ulici K Libuši
(foto archiv Benešovi).

Senátor Šťastný první zleva
(archiv ing. Zemana).
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Přísná školnice

Pamatuji si to jako dnes. Vysoká násypná 
kamna, ve kterých se ve t ídách staré školy, 
dnešní sídlo gymnázia Altis, K Libuši 59, 
v zim! topilo. A tak se stalo, že uprost ed ho-
diny vstoupila do t ídy paní školnice St íško-
vá s kbelíkem uhlí. Otev ela násypná dví ka 
a do mohutného plápolajícího ohn! celý ná-
klad vysypala. Pak ješt! n!kolikrát zarachtat 
roštem, aby propadl popel, k ohni se do-
stalo více vzduchu a vše dob e ho elo. Pak 
se dve e zav ely a podobné zvuky se ješt! 
opakovaly #ím dál tím slab!ji p i provád!ní 
podobného úkonu v dalších t ídách. Trochu 
jsme všichni povyrostli a ve vyšších t ídách 
navšt!vovali školu v dnešní P edškolní ulici. 
O p estávkách bylo #asto slyšet na chodbách 
razantní hlas, který pat i#n! dopadal na pro-
vinilce proti dobrému chování v prostorách 
školy. Autoritu m!la velikou a  ešila vše na 
míst! a rázn!. Nest!žoval si nikdo a pokud 
by se náhodou doma zmínil, dostal ješt! 
od rodi#" p idáno. Nebo$ každý v!d!l, že 
paní školnice konala d"vodn! a spravedliv!. 
Když vzpomínáme událost, jako je otev ení 
Masarykovy m!š$anské školy v Kunrati-
cích, do#teme se z kronik jména tehdejších 
pohlavár". Ale naše paní školnice byla dlou-
há léta nezapomenutelným hybatelem vnit-
roškolního života. Jak musí ostatn! být pra-
vý školník vždy. Vnu#ka paní školnice Anny 
Kotrbové-St íškové, paní Hana Benešová, 
nám poslala vzpomínky na svou babi#ku, 
a tak si, pam!tníci, oživte svá dávná školní 
léta: „O práci školníka byl velký zájem a vy-
bíralo se podle zásluh. D de!ek Kotrba byl 
ruský legioná", a tak místo p"ednostn  do-

stal. Nast hoval se s rodinou do školnické-
ho bytu p"ed zahájením provozu nové školy 
v lét  1935. D de!ek ale v roce 1939 zem"el 
a na p"ímluvu tehdejšího "editele Mikeše 
z#stalo školnictví babi!ce. Nástupní plat byl 
420 K!, elekt"ina a byt zdarma. Školník m l 
na starosti t"i kunratické školy. M š$anskou, 
Obecnou u Ohrady a dvout"ídku v budov  
K Libuši 7, kde dnes stojí kunratická rad-
nice. V m š$ance se topilo v kotli na uhlí, 
v obou školách byla v každé t"íd  násypná 
kamna. Teplá voda nebyla a z toho vyplývá, 
že se do pot"ebných prací zapojila celá ro-
dina. Každodenní úklid, o prázdninách mytí 
oken a podlah. D"ev né podlahy se musely 
drhnout rýžákem s následným naolejová-
ním. To proto, aby se neprášilo p"i každo-
denním zametání a utírání prachu. Do ho-
din se zvonilo ru!n , povinností byly i r#zné 
poch#zky, jako nap"íklad na poštu. O velké 
p"estávce pak babi!ka prodávala na chodb  
sva!iny. Pe!ivo, špeká!ky, dorty. Babi!ka 
byla velmi pracovitá a p"ísná. Ve škole mu-
sel být po"ádek a klid, který si um la velmi 
razantn  udržet. %asem se mnohé zmoderni-
zovalo a n které p#vodní povinnosti zanikly. 
Odcházela do d#chodu v šedesáti letech po 
služb  trvající 27 let. Vždy vzpomínala také 
na to, že p"i p"edávání školy ji nikdo z teh-
dejšího MNV (Místního národního výboru) 
ani nepod koval. Dožila se 85 let.“  (my)

Čekárny

Známe to všichni. P ijdou okamžiky, kdy 
musíme navštívit léka e. Otev eme dve e 
#ekárny a posadíme se. Nejsme – to$ se ví 
– práv! v p íjemném rozpoložení, #as se ne-
skute#n! vle#e. Prost edí bývá v!tšinou stro-

hé, #asto chodba, kde n!kdo neustále pobíhá 
sem a tam, zamyká a odemyká n!jaké dve e. 
Nic povzbuzujícího, nebo$ p ijdou v!tšinou 
nep íjemné zprávy. Co s tím?  A tak se na 
pneumologické klinice Fakultní Thomaye-
rovy nemocnice v pavilonu G1 rozhodli #e-
kání pacient"m zp íjemnit. Za#ít se muselo 
jako vždy od pen!z. Pot ebnou #ástkou 84 
tis. K# p isp!li na ja e letošního roku spon-
zo i. Pak se daly do práce primá ka  Doc. 
MUDr. Martina Vašáková, PhD, výtvarnice 
MgA Lucie Jirk" a koordinátorka nového 
interiérového  ešení vrchní sestra Bc. Hana 
Dvo áková. Za#aly p etvá et na dv! nové #e-
kárny prostory, vzniklé po odst!hování aler-
gologicko-imunologické ambulance. Jinak 
než bývá zvykem. Lucie Jirk" vytvo ila ná-
vrhy pro celkové  ešení obou interiér". Do-
poru#ila vybavení, navrhla estetické úpravy 
a vybrala barevné harmonie pro malí ský 
nát!r. %ekárnám dominují vždy dva odstí-
ny, jeden pro podhled a druhý pro obvodové 
st!ny. Sytá barevná kombinace žluto-tyrky-
sová pro velkou #ekárnu a oranžovo-zelená 
pro malou. Výzdobu obvodových st!n, na-
zvanou Kouzlo rostlin I+II provedla Lucie 
Jirk" osobit! stylizovanou prací technikou 
nást!nné malby. Jsou zde použity sv!tlostálé 
akrylové barvy v kombinaci s aplikací frag-
ment" dekorativních tapet. V úterý 7. zá í 
odpoledne bylo vše slavnostn! p edstaveno 
pozvaným host"m a dnes již b!ží normální 
provoz. Doufám, že moje návšt!va v #ekár-
n! byla tou první a poslední a vám p eji, 
abyste ji v"bec navštívit nemuseli. Ale po-
kud k tomu dojde, pak b!hem #ekání mohou 
vaše o#i obdivovat na zdech Kouzlo rostlin 
do okamžiku, než se ze dve í ambulance 
ozve „Další, prosím“.  (my)

Paní školnice Stříšková (první zprava), kuchařky a technika (foto archiv Benešovi).



Pes a já

Nevím, kdo to u po#así vždy za ídí, 
ale také letos nezklamalo. Po adu Pes 
a já p id!lilo v sobotu 18. zá í odpo-
ledne a podve#er sluní#ko. Sice již 
podzimn! zubaté ale p ece. A tak se ve 
dv! hodiny mohlo za#ít. Naše dobrá 
známá Lucie Ko'a íková si zopakova-
la svoje moderování z lo'ského roku 
a provázela nás slovem až do setm!ní. 
Již podle názvu bylo jasné, že hlavním 
hrdinou celého odpoledne je pes. P ed-
stavil se v tanci se psem jako um!lec, 
s policisty jako p ísný strážce po ádku 
a postrach zlo#inc" nebo u Záchranné 
brigády kynolog" jako cvi#ený za-
chránce lidí zavalených v troskách. 
Pes musí také pe#ovat o sv"j zevn!j-
šek, a tak majitelé mohli obdivovat 
hbité ruce psí kade nice. Odpoledne 
bez hrané pohádky být nem"že. Jan Bí-
lek se d!tem p edstavil ve Starých po-

hádkách #eských aneb Co si Kašpárek 
z Jiráska zapamatoval. Ješt! jednou se 
v parku p edstavily pohádky. Tentokrát 
v knižní podob! pod názvem Pohádky 
z Kunratického lesa od pana Arnošta 
Víta z Flory. 

Zakoupené knížky hned na míst! po-
depisoval autor a ilustrátorka Markéta 
Lašt"vková. Podepisovalo se piln!. 
Tak piln!, že panu PhDr. Allanu Gint-
lovi z nakladatelství Gasset nezbyla 
v kufru automobilu ani jedna knížka. 
Odpoledne také pat ilo B!hu nad!je. 
Tento symbolický b!h je sou#ástí hu-
manitárního projektu Skutky nad!je. 
B!želo se po dvou trasách, jedné uvnit  
parku a druhé po žlutých mašli#kách 
do Bažantnice. P ísp!vek za startovné 
pak odešel na podporu výzkumu rako-
viny. Nechyb!l ani další doprovodný 
program. Ve vyh ívaných policejních 
stanech se plazily dv! krajty, na své 
nové majitelé #ekali i n!jací pejskové 

a ko#i#ky. Letos se bohužel nedo#ka-
li, dokonce si útulek jednoho pejska 
odvezl navíc. Na okolních stromech 
p edvád!la své um!ní výjezdová jed-
notka kunratických hasi#", skládací le-
zeckou st!nu zase využívali v!tší d!ti. 
Celé odpoledne doprovázela hudbou 
a zp!vem skupina Ambrož, nechyb!lo 
ob#erstvení. Pak se za#alo postupn! 
smrákat. Celodenní p íze' po#así se 
nyní zalíbila i komár"m. Když byla tma 
dostate#ná, zahájil Vojta Vrtek oh'ové 
vystoupení s ho ícími pochodn!mi.

Kdo popustil fantazii trochu z uz-
dy, mohl se v duchu p enést vlastním 
strojem #asu na nádvo í st edov!kého 
hradu. Za#ala hrát kapela Dum Doob-
le Doobie Band. Po chvíli vyhrávání 
zhaslo sv!tlo, kolem louky se rozsvíti-
ly koule a siluety strom". Vytrvalí ná-
všt!vníci pak mohli ješt! setrvat v po-
slechu hudby #i víru tance. Záv!r se ale 
nezadržiteln! p ibližoval. (my)
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Ohnivé vystoupení
(foto Petra Hilmarová).

Běh Naděje (foto Vrba).
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Pan Arnošt Vít podepisuje Pohádky
z Kunratického lesa (foto my).

Tanec se psem (foto Vrba).

Co si Kašpárek z Jiráska zapamatoval
(foto Petra Hilmarová).
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Historie

Zátiší v počítačové vizualizaci (Rodop).

Zátiší

Za#átkem devadesátých let za#alo Hl. 
m. Praha stav!t i p es nesouhlas M% 
Praha-Kunratice v lokalit! Flora školu. 
A hlavn! další dv! školy již byly tém!  
p es ulici v Jižním m!st!. Vše skon#ilo 
zastavením stavby z d"vodu nedostatku 
Þ nan#ních prost edk". %as b!žel, zá-
jemci si #as od #asu objekt prohlédli, 
pokývali hlavou a tím to vždy skon#ilo. 
Objekt pomalu ale jist! chátral, náleto-
vé d eviny a traviny za#ali neplánovan! 
zv!tšovat obecní „zele'“. Všichni jsme 
se p ehoupli do nového století a tisícile-
tí. V listopadu roku 2003 Zastupitelstvo 
hl. m. Prahy rozhodlo, že rozestav!nou 
školu na Flo e v#etn! pozemk" prodá 
spole#nosti British Educational Trust. 
Ta se zavázala, že objekt dokon#í, zpro-
vozní a na p ilehlých pozemcích vystaví 
sportovišt!, která by m!la v#etn! kryté-
ho bazénu a t!locvi#ny sloužit v odpo-
ledních hodinách ve ejnosti. I vypravil 
jsem se tehdy za odpov!dnými #initeli 
pro n!jaký ten #láne#ek. Plány byly vel-
korysé. Posu(te sami. „Po dokon!ení se 
bude školní komplex skládat z nezávis-
lých jednotek, ve kterých se budou u!it 

skupiny d tí r#zného v ku. Jesle a škol-
ka s p"ípravkou, základní škola, st"ední 
škola s IB college (studium zakon!ené 
mezinárodní maturitou). Nadstandardn  
vybavené t"ídy budou dopln ny labo-
rato"emi a po!íta!ovými t"ídami, pro-
story pro tanec, divadlo, sport a volný 
!as. Po!ítá se také se spole!ným cent-
rem s jídelnou, t locvi!nami, squasho-
vými a tenisovými kurty, 25 m bazénem, 
divadelním sálem se !ty"mi sty místy, 
knihovnou a !ítárnami. Školní za"ízení 
bude mít i venkovní tenisové kurty a n -
kolik h"iš$.“ 

Po p e#tení zám!ru musel mnohý kun-
ratický ob#an zatla#it slzu. A zase ply-
nul #as. V roce 2004 bylo spole#né se-
tkání ob#an" se zástupci školy. Investor 
cht!l rozší it kapacitu školy na dvojná-
sobek pro 700 žák". To se ale nelíbilo 
okolním obyvatel"m. Projevili obavy, 
že dopravní obsluha školy nadm!rn! za-
tíží obytný soubor. Dohodlo se, že škola 
zajistí zpracování dopravní studie a p í-
padn! navrhne pat i#ná opat ení, která 
obavy rozptýlí. T!sn! p ed komunální-
mi volbami roku 2006 byla slíbená stu-
die zástupc"m M% p edložena. &ešení 
dopravní zát!že ale nep inesla. V roce 

2007 areál zakoupila Firma Rodop, jejíž 
dce iná spole#nost K-stavby je investo-
rem bytové výstavby v blízkém okolí. 
Po zvážení všech možností, jak s touto 
nemovitostí naložit, se nakonec rozhod-
li, že školu p ebudují na nestátní soci-
ální za ízení s názvem „Zátiší, areál se-
nior"“. Vznikne #áste#nou p estavbou, 
demolicí a novou výstavbou objekt" na 
pozemcích stávající školy (www.areal-
zatisi.cz).

V p íštích dvou a p"l letech zde hodla-
jí vybudovat a zprovoznit projekt domu, 
který nabízí možnost strávení aktivního, 
plnohodnotného a hlavn! d"stojného 
stá í. Celý koncept je založen na myš-
lence vlastnit v dom! sv"j byt. Se stra-
vováním, léka em nablízku, možností 
rehabilitace. A ješt! s dalšími službami. 
D"m nabídne 128 bezbariérových byto-
vých jednotek s kapacitou asi 150 osob 
a nebytové prostory v p ízemí nov! bu-
dované #ásti, podzemní a nadzemní par-
kování. Veškeré pozemky u domu budou 
p em!n!ny na soukromý park pro rezi-
denty. Doufejme, že plány již tentokrát 
vyjdou a Kunratický zpravodaj p inese 
za dva a p"l roku #lánek ze slavnostního 
otev ení.  (my)
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Inzerce

SPOLEČNĚ PRO
KUNRATICE
KOALICE - ČSSD, STRANA 

ZELENÝCH A NEZÁVISLÍ

Vážení spoluobčané,

volby do zastupitelstva městské části Praha – Kunratice 
nejsou o „velké politice hloupých hesel a planých sli-
bů“, ale o budoucnosti našeho domova. I když vím, že 
„oranžová“ ani „zelená“ nepatří v naší obci k „oblíbeným 
barvám“, společně s kolegy ze Strany zelených se na vás 
obracíme s prosbou o 10 minut vašeho času při čtení vo-
lebního programu, který naleznete ve vašich schránkách 
a na www.koalice-kunratice.webnode.cz.

Kunraticím se daří a vedení obce udělalo v uplynulých 
letech pro Kunratice mnoho dobrého. Vždy je však co 
zlepšovat. Kunratice si zaslouží novou energii ve správě 
věcí veřejných. Nabízíme vám manažerský přístup, trans-
parentnost, „tah na branku“ a důslednost v zastupování 
zájmů občanů Kunratic při jednání s Magistrátem hl. m. 
Prahy a úřadem MČ Prahy 4.   

Úřad Městské části by se měl stát místem, které neroz-
děluje Kunratice na „horní“ a „dolní“, „staré“ a „nové“, ale 
místem na které se občan může obrátit v každé situaci. 
A to s vědomím, že úřad udělá vše, aby mu poskytl po-
moc nebo pomohl jeho situaci či problém vyřešit.

Zajímá vás, jak budou Kunratice vypadat za 5 nebo 10 
let? Zdali budou opravdovým domovem, kde je příjemné 
žít, vychovávat naše děti a podnikat? Pokud ano, přijďte 
prosím 15. a 16. října k volbám.

S úctou a poděkováním za váš čas

Tomáš Pubrdle

kandidát na starostu
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Inzerce

VOLEBNÍ PROGRAM ORGANIZACE

KOMUNISTICKÉ STRANY ČECH A MORAVY KUNRATICE

Poj me všichni bez vyhran!ných politických ambicí ve všeobecné spole"enské shod! usilovat 
o ekonomickou prosperitu a dobré životní podmínky pro všechny ob"any naší m!stské "ásti.

Zajistit dostupnost základní zdravotní pé e v obci - zejména praktického 
léka!e, stomatologa, pediatra, rehabilitace. 

Usilovat o urychlenou výstavbu plánovaného nákupního st!ediska 
v Kunraticích. 

P!ebudovat bývalé jesle v ulici K Zeleným domk"m na domov 
s pe ovatelskou službou zvlášt# pro nemajetné ob any obce. 

Nadále podporovat a rozši!ovat stávající aktivity obce v zajiš$ování pé e 
o d#ti, mládež a seniory.

Podporovat úsp#šn# se rozvíjející školní a mimoškolní  innost d#tí a mládeže 
v obci, zvlášt# v#novat pozornost mate!skému školství. 

Usilovat o bezplatný pronájem nebo p!evedení na obec zchátralého 
kunratického zámku se zahradou a tak o vytvo!ení ucelené kulturní, 
spole enské a odpo inkové zóny v centru obce.

Rozvíjet a udržovat místní kulturu a tradice. U p!íležitosti 725. výro í 
trvání Kunratic (roku 2012) iniciativn# p!isp#t k vybudování - nejlépe 
v kunratickém zámku - místního muzea.

Usilovat o prosazení uplatn#ných zm#n a nárok" obce pro vydání nového 
územního plánu Hl. m. Prahy - zvlášt# dopravy z Víde%ské ulice. 

Trvale usilovat o pokra ování obnovy ulic a chodník" po provedených 
inženýrských sítích v etn# opat!ení ke zklidn#ní dopravy v obci. 

Podporovat zachování letité tradice sportovn#-kulturního využití rybníku 
Šeberák.

POZVÁNKA
na setkání s kandidátem KS M

do Zastupitelstva hlavního m!sta Prahy
JUDr. Františkem HOFFMANEM

a kandidáty KS M 
do zastupitelstva M!stské "ásti Kunratice,

které se bude konat dne 13.#íjna 2010 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti Místního ú#adu.

P#ij$te se seznámit s jejich programem.
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Inzerce

Pokračujme společně

Místní sdružení
ODS v Kunraticích
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Inzerce

Jste znám jako velice úspěšný skladatel, 
objevitel takových hvězd jako je Lucie 
Bílá, Jakub Smolík, Vítězslav Vávra
a dalších, kterým jste pomohl na prk-
na, která znamenají svět. Máte Vy vů-
bec zapotřebí zabývat se politikou?
Každý mi říká, proč si neužíváš klidu 
a výsledků své skladatelské práce. Ale 
řekněte mi, může citlivý člověk, který 
má šanci a schopnosti něco změnit, být 
lhostejný k tomu, 
že se pod hesly
o šetření cí-
leně likvi-
duje střední 
třída? Že se 
šetří pouze 
na těch, kte-
ří se pachtí 
za tím, aby 
uživili svou ro-
dinu, zaplatili 
e lek t ř inu
a plyn a to 
ještě kaž-
dý večer 
u s í n a j í 
s hroz-
bou, že přijdou o práci. Zatímco ti, co 
tu mizérii způsobili mají konta na Kaj-
manských či jiných ostrovech a jsou 
doslova za vodou.

Ale co s tím?
Tak v první řadě je třeba si uvědo-
mit, co je příčinou tohoto stavu. Jsou 
to zákony plné děr, které umožňu-
jí tunelářům doslova vycucávat pe-
níze ze státního rozpočtu. Kdo je 
za ty zákony zodpovědný? Ti, kte-
ří je už více jak dvacet let tvoří
a schvalují. To znamená nejenom sou-
časné vládní strany, ale i parlament-
ní opozice. Například to, že budeme 
platit kvůli solárním elektrárnám
o desetitisíce více za elektřinu, schvá-
lila ještě vláda sociální demokracie. 
Nynější poslanci, kteří mají plno řečí 
o šetření, na začátku volebního obdo-
bí slíbili, že omezí počet sněmovních 
funkcionářů. Už to neplatí. Různé pos-
ty v podvýborech jsou totiž spojeny
s až desetitisícovými příplatky.

Říkáte vládní strany, ale ve vládě jsou 
nyní i nové strany?
Copak jsou ve vládě nové strany? Vždyť 
to jsou kromě Věcí veřejných většinou 
přeběhlíci. Navíc lidé z nynější pravi-
cově se tvářící TOPky byli jako lidovci
v koaliční vládě se socialisty, v té vládě, 
co nám připravila neblahý úděl foto-
voltaismu. Mimochodem peníze z toho 
šílenství jdou, jak se povídá, snad pře-
vážně do zahraničí. Ale víte co, komu-
nální volby jsou o místních problémech, 
takže se už dále ptejte Silvie Weiszové, 
lídra kandidátky pro Kunratice za Suve-
renitu.
Paní Weiszová, každá strana se 
ve svém programu ohání slovem 
změna? Platí to v případě Suverenity
i pro Kunratice?
Suverenita přichází vždy s neotřelými 
nápady. Tak to bude i v tomto případě. 
Nehlásám změnu, ale naopak kontinui-
tu v tom, co vytvořila naše současná ob-
líbená a pracovitá starostka paní Ivana 
Kabelová. Těžce nesu, že ji její strana 
odsunula až na čtvrté místo kandidátní 
listiny. A slibuji, že pokud mi dají ob-
čané hlas, budu se snažit o to, abych 
na práci pro Kunratice, kterou naše 
paní starostka vykonala, navázala. 

Máte praxi v komunální poli-
tice?
Ano. Jsem členkou stavební ko-
mise. Prosadili jsme bezbariéro-
vý přístup do ulice Na Lhotech, 
aby byl plynulý přístup do Kun-
ratického lesa. Na tom místě měl 
totiž stát další dům. V poslední 
době jsem byla jmenována i do $ -
nanční komise.

Jaké jsou Vaše představy, když 
budete mít možnost jako za-
stupitelka ovlivňovat dění
v Kunraticích?
Tak v první řadě je třeba 
konečně vybudovat chod-
ník spojující Kunratice
s nákupním centrem Chodov, 
tak aby byl bezpečný přístup 
pro chodce a aby se maminky 

s kočárky či vozíčkáři nemuseli kodrcat 
po divoké hliněné cestě.

Ten chodník ovšem naráží na problém 
domluvy s městskou částí Praha 11.
Kandiduji jako lídr Suverenity do za-
stupitelstva hl. m. Prahy pro obvod VII, 
což zahrnuje i Prahu 11. Suverenita stá-
le sílí, tak že to vypadá, že budu moci 
ovlivňovat pozitivně záležitosti důležité 
pro Kunratice i z perspektivy magistrá-
tu. Ale zamluvili jsme mé plány. Je třeba 
také vybudovat pěší a cyklistické spojení 
mezi Zeleným údolím a centrem Kunra-
tic. Budu i nadále bojovat za zachování 
zeleně v naší městské části, tak, abychom 
se nestali betonovou džunglí. Je naprosto 
nezbytné zachovat a prohloubit bezpeč-
nost. Budu prosazovat, aby zisk z domu 
pro seniory zůstal pro potřeby seniorů
a nerozpouštěl se v rozpočtu. Budu pro-
sazovat naprostou transparentnostnost 
veřejných $ nancí, aby každý občan Kun-
ratic mohl kdykoliv požádat o kontrolu 
každé vynaložené koruny. Těch věcí je 
spousta. Všechno budu řešit se zdravým 
rozumem. 

Předsedovi stále sílící Suverenity – bloku Jany Bobošíkové, 
strany zdravého rozumu, Mgr. Petru Hannigovi jsme položili 
několik otázek.

SUVERENITA má šanci
uspět i v Kunraticích.

k kontinui
učasná ob-
paní Ivana 
její strana 
kandidátní 
dají ob-b-
 abycch h 

u naše e 
ázala.a  

polli-

kko-o-
ro-o-
chh, , 
un-
měll 
ledníní 
do $ $ -

dyž 
-

y 

rozumem..

Mgr. Petr Hannig,
předseda stále

sílící Suverenity

Silvia Weiszová,
lídr kandidátky pro Kunratice
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www.kunratice.info top09kunratice@seznam.cz

Naše cíle

Vladimír Horký

kandidát na starostu

ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A ÚZEMNÍ PLÁN

Uchovat stávající funkci rybníku 
Šeberák 

Chceme zachovat fotbalové h išt!
ve Volarské ulici a na Vimperském 
nám!stí.

 Bránit  realizaci megalomanských 
staveb jakou je nap íklad plánovaná 
stavba bytového domu v ulici Lizstova

Vyjednat revitalizaci Bažantnice.

ROZPO!ET, EKONOMIKA, FINANCE

Sestavit vyrovnaný rozpo"et bez 
nutnosti získávání finan"ních 
prost edk# na b!žné výdaje 
prodejem majetku M$ Kunratice. 

Zapojit se do programu pro 
pr#hledná výb!rová  ízení.

P ekontrolovat hospoda ení M$

Kunratice za p edchozí období

BEZPE!NOST

Naší prioritou je zlepšení 
bezpe"nostní situace v Kunraticích. 
Zefektivníme a vylepšíme práci 
M!stské policie v Kunraticích a 
jejich deset strážník# bude "ast!ji
vid!t v ulicích Kunratic.

Zajistit hlídky m!stské policie v 
kritických oblastech v rizikových 
denních hodinách.

KOMUNIKACE S OB!ANY:

Ochotn! poskytovat ob"an#m
požadované informace

Zapojit Kunratice do projektu 
„Praha Bezdrátová“, tak aby každý 
ob"an m!l možnost se zdarma 
p ipojit k Internetu. 

DOPRAVA

Urychlit rekonstrukci místních 
komunikací a inženýrských sítí.

Dokon"it propojení horní a dolní "ásti
Kunratic podél ulice K Verneráku 
bezpe"ným chodníkem vhodným i pro 
maminky s ko"árkem a vozí"ká e

Zajistit vedení linky 293 ulicí k 
Verneráku

ZDRAVOTNICTVÍ

Zajistit rozší ení léka ské pé"e v 
sou"asném objektu st ediska v ulici k 
Zeleným Domk#m.

Otev ít další ordinaci praktického 
léka e, pediatra, stomatologa a 
gynekologa v katastru M$ Kunratice. 
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www.jm-net.cz               info@jm-net.cz                   777 22 49 75

Internet bez závazků a smluv

  TV v počítači ZDARMA

Bezdrátový internet
Kunratice

64kbit ZDARMA

1 Mbit - 150 Kč

16 Mbit - 400 Kč

Nesmí ím se
s korupcí a likvidací zelen! v Praze

Mgr. Dalibor SADOVSKÝ
Lídr do Zastupitelstva hl. m. Prahy - volební obvod VII

Zelená linka: 800 879 709
www.veciverejne.cz

 Dostavba vn jšího a vnit!ního okruhu Prahy

 Boj proti korupci; otev!ené ve!ejné zakázky na internetu

 Podpora výstavby dálni"ní spojky JVD (jihovýchodní dlouhé) pro záchranu 
 životního prost!edí v Jižním M st , Šeberov , Újezd , K!eslicích, Petrovicích apod. 

 Zm na politického stylu, v tší otev!enost a informovanost ob"an#
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Kosmetika Pedikúra Depilace Masáže sportovní a rekondiční, 
aromaterapeutická, indická masáž hlavy, medová masáž,

zábaly proti celulitidě

NOVĚ PRODEJ KOSMETIKY

K Zeleným domkům 1435/26aPraha-4, Kunratice
OBJEDNÁVKY Tereza Vojtová

Tel: 605 457 412
U nás máte: • příjemné posezení   

 • milou a příjemnou obsluhu   

 • dětský koutek pro dětičky  

 • kojící a přebalovací koutek

Nabízíme: • lahodná káva na spoustu způsobů
 • čerstvě napečené pečivo
 • fresh juice – vždy čerstvé vymačkané

 • domácí palačinky, lívance a další dobrůtky

 • výhodné snídaňové menu

 • po 18. hodině 20% sleva na pečivo

 Možnost pronájmu dětského koutku na narozeninové 
                oslavy, včetně výzdoby, pohoštění...         

• Po - Pá  7.30 - 19.00 hodin 

• So - Ne  7.30 - 12.00 hodin

Jana Růžičky 4 (v pasáži), 
Praha 4 - Kunratice
500 m od OC Chodov

KAVÁRNA & PEKÁRNA
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www.babycafepraha.cz
Kontakt: 608 609 670

Kanalizační přípojky
(revizní šachta, přepojení, zemní práce, doklady) od 25000 Kč

Zemní a stavební práce, základy objektů, izolované jímky, 
bazény, izolace spodní části staveb, sanační omítky,

zateplovací systémy, fasádní nátěry.

Baugips, spol.s.r.o.
K Zeleným domkům 520/1, Praha 4–Kunratice

tel: 244 912 214, 244 911 036, mobil: 603 852 432

Rekonstrukce staveb, bytů, výměna oken a dveří, podlahy

betonové, laminátové i dřevěné, obklady, dlažby, malby, nátěry.

Advokátka
JUDr. Eva Brown

právo občanské a rodinné,
rozvody, smlouvy, byty,
nemovitosti, úschovy

Tel: 603 835 609
www.advocate-brown.eu
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Koupím pozemek 

nebo

rodinný dům

v Kunraticích

Tel: 720 755 231
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Redakční rada: Ing. Svatomír Mydlarčík (předseda a šéfredaktor, autor článků a fotografi í pod zkratkou my),

Ing. arch. Ivana Kabelová, Ing. Lenka Alinčová, Jaroslava Aschenbrenerová, Jitka Voříšková.

Jazyková redaktorka : Mgr. Iva Janečková. Grafi cká úprava: Jan Jílek.

Neoznačené obrázky převzaty z volně přístupných zdrojů.

Rozměr a cena inzerce: maximální velikost čtvrt strany 186 x 85 nebo 91 x 130 mm 1000 Kč,

každý menší inzerát nebo řádková inzerce 500 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.

Telefon 244 102 214, fax 244 913 900. E-mail: info@praha-kunratice.cz; www.praha-kunratice.cz.

Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem registrace MKČR E 13344. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

Založeno 1992, ročník XIX. Náklad 3800 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v září 2010. Zdarma.

Ford Focus od 279.990,- Kč
a navíc sada zimních pneu

vč. disků ZDARMA

www.fordamb.cz
AMB Praha, Severní 321, Ořech, Praha - západ, Pražský okruh (R1), EXIT 19, tel.: 234 234 111, 725 114 796

Lákají vás všichni na NEUVĚŘITELNÉ ceny?
Těm našim věřit můžete!

Přijďte se přesvědčit
do našeho nového autosalonu.

Nabídka připojení k internetu prostřednictvím WIFI sítě
Tarif Rychlost Cena Doporučení pro účely

*Zdarma prvních 12 měsíců, dále poplatek 150 Kč ročně Dále nabízíme montáže a prodej anténí a satelitní techniky pro příjem TV

Free* 64/16 Kbps zdarma* 
nenáročné prohlížení webových stránekStart1 128/32 Kbps 145 Kč/měsíc

Start2 0,5/0,12 Mbps 300 Kč/měsíc uspokojivé prohlížení webových stránek bez omezení služeb

Standard1 1/0,25 Mbps 400 Kč/měsíc základní připojení k internetu pro běžné užívání
Standard2 2/0,5 Mbps 550 Kč/měsíc stendard pro připojení k internetu

Pro4 4/1 Mbps 650 Kč/měsíc 
komfortní připojení k internetu se zvýšenou rychlostíPro6 6/1,5 Mbps 750 Kč/měsíc 
odesílání dat pro náročné uživatelePro8 8/2 Mbps 850 Kč/měsíc

Firma** 1/1 Mbps 900 Kč/měsíc profesionální využití

SERVIS – ELEKTRO – PRAHA, s.r.o.
K Hrnčířům 17 PSČ: 149 00 Praha 4
Tel.: +420 777 136 566; +420 777 752 352
Tel./fax: +420 244 911 659
internet@sepr.cz

Otevírací doba: po–čt 8,00–17,00 hod
pá 8,00–14,30 hod
nebo po domluvě

www.sepr.cz internet
www.serviselektro.cz antény

ZBAVTE SE BOLESTI KLOUBŮ A PÁTEŘE
Unavuje Vás stálá obava z bolesti? Sedíte strnule bez vůle k pohybu? Léky proti bolesti nejsou 

řešením, neodstraňují příčinu bolesti pouze samotnou bolest a to zdaleka ne dokonale. Tělo si na 
analgetika postupně zvyká a jsou nutné stále větší a nebezpečnější dávky. Rehabilitace v našem 
fakultním zdravotnickém zařízení probíhá pod vedením diplomovaných specialistů, kteří Vám 
šetrným způsobem pomohou ulevit od potíží s pohybovým aparátem. Klasickou rehabilitaci je 

možné doplnit řadou nebolestivých metod. Teplými zábaly z rašeliny, magnetoterapií, světelnou terapií. 
Jsme zdravotnické zařízení vedené zkušenými lékaři a vědci uznávanými na světových fórech. 

Naše služby jsou hrazeny zdravotními pojišt‘ovnami.

Přijd‘te se sami přesvědčit a začněte opět žít plnohodnotným životem bez obav z bolesti!

Zdravotnické zařízení THERAP-TILIA, K Zeleným domkům 26a/1453
tel.: 244 403 351 mobil: 736 623 678


