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Na tomto místě chci potěšit značnou část 
kunratických občanů, kteří nás podporují ve 
sporu se soukromým investorem, který chce 
na místě bývalé prodejny Atalanta postavit 
dům s 22 byty a 4 zdravotními ordinacemi 
tzv. Rezidenci Zelený svět. Pražský magist-
rát jako odvolací správní orgán, ke kterému 
jsme se odvolali proti vydání rozhodnutí  
o umístění stavby stavebním úřadem Praha 
4, rozhodl, že se toto rozhodnutí o umístění 
stavby ruší a věc se vrací k novému projed-
nání. Mezi hlavními argumenty ke zrušení 
rozhodnutí bylo, že stavba:
•  Vybočuje z měřítka stávající zástavby, tj. 

že je navrhována v prostoru nacházejícím 
se uvnitř původní nízkopodlažní zástavby 
rodinných domů, tzn., že je příliš velká.

•  Světelně technická studie nemůže být 
podkladem územního řízení zahájeného 
v r. 2013, protože byla zhotovena r. 2008, 
a tudíž po novele z r. 2011 došlo ke změně 
posuzování parametrů (obavy ze zastínění 
přilehlých rodinných domů).

•  Navrhovaná přípojka dešťové kanalizace je 
na pozemku ve správě Městské části Praha 
- Kunratice, která tento způsob likvidace 
dešťových vod na svém pozemku nepovo-
lila.

•  Posouzení možnosti vsakování srážkových 
vod bylo vypracováno dle archivních pod-
kladů, v posudku nebyl zhodnocen vliv zá-
měru na okolní studny a vsakovací poměry 
v místě navržených vsakovacích zařízení.

lal

Kolemjdoucí si jistě všimli, že již v plném 
proudu běží dostavba posledních čtyř tříd 
ZŠ Kunratice. Jak jsem psala dříve, žádné 
další učebny se ke stávající škole přistavovat 
nebudou, není na ně prostor. Přitom podle 
demografické studie a platného Územního 
plánu hl. m. Prahy (ÚPn) víme, že další pro-
story pro umístění všech kunratických dětí 
budou v budoucnosti chybět. V Zeleném údo-
lí a v lokalitě Flora (kde Magistrát hlavního 
města Prahy bohužel prodal rozestavěnou 
školu, která by celou dnešní situaci vyřešila) 
ani my, ani Magistrát žádné pozemky vhodné 
ke stavbě nové školy nemáme. Jediné dosta-
tečně velké pozemky pro stavbu nové školy 

máme mezi Vídeňskou ulicí a budoucím ob-
chvatem Kunratic vedle průmyslové zóny, 
což rozhodně není vhodné místo pro školu.

Proto jsem na jednání s radní pro školství 
hl. m. Prahy Ing. Ropkovou a starostou Šebe-
rova Ing. Dostálem podpořila variantu nové 
18třídní školy v Šeberově, která by sloužila  
i kunratickým dětem. Především dětem z ob-
lasti mezi Šeberákem a vysokými školami, 
kde se nachází dle ÚPn rozvojová území. 
Tuto školu by měli dokonce ještě blíže, než 
je kunratická. 

Nyní probíhají jednání o jejím financování 
ze strany hl. m. Prahy.

Lenka Alinčová (lal)

Rezidence Zelený svět  
- dosáhli jsme dílčího úspěchu

Dostavba čtyř tříd školy 

Z radnice
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Vážení čtenáři, 

doufám, že jste si v létě udělali na sebe 
a své blízké čas a na dovolené načer-
pali síly do dalšího období.

Na radnici jsme na období letních 
prázdnin a dovolených naplánovali 
některé stavby a úpravy, aby co nejmé-
ně zatěžovaly běžný provozní rok, ale 
bohužel zejména u opravy meliorač-
ního kanálu při ulici K  Libuši dochází 
ke zpoždění, jak píši v samostatném 
článku na straně 8. Zvlášť nepříjemné 
je, že se do 1. září nejspíš nestihne 
přesunout na své místo autobusová 
zastávka Kunratická škola. Musím 
poprosit rodiče žáků o velkou dávku 
trpělivosti, protože zároveň probíhá 
dostavba 4 tříd Základní školy Kunra-
tice, jejíž součástí je i úprava vnitřního 
parkoviště. Auta tedy nebudou moci 
zajíždět přímo do školského areálu.

S Životem 90 vedeme jednání o mož-
nosti napojení našich seniorů na jejich 
tísňovou linku prostřednictvím speci-
álních bezpečnostních náramků, popř. 
přívěšků. Dovoluji si všechny zájemce 
o tuto službu pozvat na prezentaci této 
služby, jak píši v článku na straně 5.

Na závěr nejspíš potěším obyvatele 
z lokality Zelené domky, protože Odbor 
technické vybavenosti hl. m. Prahy se 
dušuje, že v  září skutečně zahájí  
opravu povrchů v ulici Maternova  
a v  říjnu Pražského povstání.

Ing. Lenka Alinčová 

Slovo starostky

Slovo starostky

2

OBSaH

Představení komise životního prostředí      
Předsedkyně komise životního prostředí 
Petra Hilmarová představuje činnost  
a úkoly tohoto poradního orgánu.

3-4 Z radnice a zastupitelstva
Nová sezóna v RC U motýlků 
U motýlků zahajují v září již svůj  
devátý rok působení.

9 Kultura a volný čas

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

16 KalendáriumNelegální skládka v Kunratickém lese
Kunratiční strážníci městské policie 
v lese objevili skládku pocházející  
z přilehlé stavby.

8 Bezpečnost  
a životní prostředí

Bude mít hlavní město Praha  
platný územní plán?  
Platnost současného územního plánu 
skončí v roce 2020, proto začíná být tato 
otázka velmi aktuální.

5 Aktuálně

Nové fitness prvky v Kunraticích  
V minulých dnech byly na několika  
místech instalovány nové fitness prvky.

11 Sport a spolky

s Janem Hendrychem,
autorem nově vytvořeného sousoší  
Tří svatých, které bude slavnostně  
odhaleno již 15. 9.
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10. 9. 
Dětský železný hasič „TFA“
Celopražská soutěž mladých 
hasičů, simulace zásahové činnosti 
v zásahovém oděvu. Od 9 hodin  
u rybníku Ohrada.

15. 9.
Slavnostní odhalení  
sousoší Kalvárie
Odhalení a požehnání restaurova-
nému sousoší Tří svatých za účasti 
kardinála Dominika Duky.  
Křižovatka U Tří svatých od 16 hod.

17. 9
Babí léto v pohybu
Šestý ročník tradiční pohodové 
akce pro každého. Od 10 do 16 
hodin v zámeckém parku.  
Speciální program a vstup zdarma 
pro seniory.

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

Zahradní slavnost v ZŠ Kunratice

Abychom usnadnili pohyb našich hen-
dikepovaných spoluobčanů, rozhodli 
jsme se zmapovat budovy a veřejná 
prostranství v Kunraticích z pohledu 
bezbariérovosti. Požádali jsme o pod-
poru tohoto projektu Magistrát hl. m. 
Prahy ve výši 37 000 Kč a naše žádost  
o grant byla úspěšná.   Na základě stej-
né metodiky, na které se podílel Insti-
tut plánování a rozvoje, Pražská orga-
nizace vozíčkářů s podporou městské 
komise pro bezbariérovost, vytvoříme 
podklady pro budoucí mapu bezbarié-
rovosti v Kunraticích. 

Zmapované objekty budou označeny a zan-
eseny do mapy přístupnosti hl. m. Prahy. Po-
pis v mapě je detailní, semaforové barvy ze-
lená, oranžová a červená ukazují, jak snadno 
či naopak obtížněji je daný objekt přístupný.  
Dále se plánuje zmapování autobusových 
zastávek, trasy MHD a posledním úkonem by 
mělo být zmapování chodníků a přechodů 

pro chodce. Některé městské části už bezba-
riérové přístupy budov mají zmapovány a je-
jich přesný popis můžete najít na webových 
stránkách http://www.mapapristupnosti.cz/. 
Po zmapování budov a veřejného prostran-
ství v Kunraticích budou i tyto údaje zazna-
menány v této mapě přístupnosti.                                                  

Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy)

Prověřujeme přístupnost budov
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Územní plán hl. města Prahy

Senioři pojedou do Jindřichova Hradce

V letošním roce byl rozpočet 
Kunratic vlídný i k dětským  
a sportovním hřištím.  Mimo fit-
ness prvky, které byly umístěny 
poblíž některých stávajících dět-
ských hřišť, postupně všechna 
dětská hřiště prošla výměnou 
poničených herních prvků a v pří-
padě potřeby i novým nátěrem. 
To potřebovala především dětská 
hřiště v Zeleném údolí. Nejroz-
sáhlejší zásah však zaznamenalo 
víceúčelové hřiště při ulici Vožic-
ká. Asfaltový povrch se po 31 le-
tech užívání rozpadl a hřiště bylo 
zcela nefunkční. Proto zde byl 
vyměněn asfaltový povrch, bas-
ketbalové koše, nalajnované nové čáry hřišť 
a vyřezány rozbujelé dřeviny.  Na podzim zde 
budou ještě dosazeny nové keřové porosty. 
Tuto rozsáhlou opravu nám umožnila dotace 
od hl. m. Prahy, jako podíl na zisku z výher-
ních hracích automatů (VHA). Hl. m. Praha 
přistoupilo k novému pravidlu rozdělování 

zisku z VHA. Již nezáleží na počtu těchto za-
řízení v městské části, ale všechny získané 
peníze jsou z hl. m. Prahy přerozdělovány na 
městské části podle počtu obyvatel. 

To je pro Kunratice výhodné, protože hrací 
automaty byly v Kunraticích již téměř všech-
ny zrušeny.

ivhy

Současný Územní plán hl. m. Prahy (ÚPn) má 
platnost do r. 2020. Co to znamená? Jestliže 
HMP do té doby neschválí nový územní plán, 
může v Praze zavládnout stavební chaos bez 
řádu a pravidel. Nejprve garnitura primátora 
Pavla Béma připravila tzv. Koncept nového 
územního plánu. Ten byl z velké části v sou-
ladu s představami našeho zastupitelstva. 
Měli jsme k němu pár spíše drobnějších vý-
hrad. Pak pražské zastupitelstvo zrušilo Kon-
cept a za primátora Hudečka zadalo zpraco-
vání nového tzv. Metropolitního plánu (MP). 
Naše zastupitelstvo na základě požadavku 
HMP schválilo na podzim r. 2013 vlastní ná-
vrh MP. Na jaře t. r. jsme obdrželi k nahléd-

nutí návrh MP. A nejenom my, ale všechny 
pražské městské části se jednotně vzbouřily. 
Návrh nového Metropolitního plánu nahrává 
developerům, ruší obrovské množství zeleně, 
nezná pojem občanské vybavenosti apod. 
Proto se na konci června sešel tzv. Sněm 
pražských starostů a jednomyslně schválil  
k návrhu MP své požadavky, především za-
pracování MP jednotlivých městských částí. 

Rada hl. m. Prahy sestavila tzv. rekon-
strukční tým, který má tyto požadavky jed-
notlivých městských částí zapracovat do MP. 
Docela napjatě čekáme na výsledek práce re-
konstrukčního týmu. 

lal

Po krátké letní přestáv-
ce budou na podzim 
pokračovat zájezdy 
pro seniory. Tentokrát 
se pojede do Jindři-
chova Hradce, kde vý-
pravu čeká návštěva 
renesančního zámku, 
proslaveného posta-
vou Bílé paní Perchty  
z Rožmberka.

Po prohlídce samot-
ného města autobus 
přejede na vodní zámek Červená Lhota. 
Zajisté všichni znají pohádku o Zlatovlásce 
od K. J. Erbena, která se na zámku v r. 1973 
točila. V hudební pohádce dobrosrdečný Ji-
řík v podání Petra Štěpánka porozuměl řeči 
zvířat a získal lásku krásné princezny v po-

dání Jorgy Kotrbové. 
Při prohlídce zámku 
se senioři mimo jiné 
dovědí, proč je zámek 
červený. Odjezd je  
4. října 2016 v 8:00 hod 
opět od pošty v Ješ-
tědské ulici. Zájem-
ci se mohou ode dne 
12. září 2016 od 9:00 
hlásit u sekretářky 
paní R. Kubátové, tel. 
244 102 214. Účastní-

ci zájezdu hradí spoluúčast ve výši 100 Kč.  
V ceně je zahrnuta doprava, vstupné, výklad 
a cestovní pojištění.

Na předvánoční čas plánujeme ještě jeden 
kratší půldenní zájezd s vánoční tematikou.

lal

Před deseti lety jsme s bývalou starostkou 
Ing. arch. Ivanou Kabelovou dělaly průzkum 
v Domě s chráněnými byty v ul. K Zeleným 
domkům a klubu seniorů, zda by naši senio-
ři měli zájem o napojení na tísňovou linku. 
Zájem o napojení tehdy neprojevil ani jedi-
ný senior. Ale když jsem se po deseti letech 
obrátila na stejnou skupinu kunratických 
obyvatel, projevili někteří o tuto službu 
zájem. Proto jsme si zjistili, jak to funguje  
u sousedů na Praze 4 a 12. Je to tak, že rad-
nice na sebe berou nejvyšší část investice, 
nakupují od Života 90, který má pokrytou 
touto službou celou Prahu, speciální telefo-
ny tísňového volání a bezplatně je zapůjčují 
svým seniorům. Senioři si hradí provozní 
náklady tísňového volání. Znamená to, že 
senior nosí na zápěstí nebo na krku tlačít-
ko tísňového volání a v případě nouze jej 
zmáčkne a přivolá si pomoc kdykoliv po 
dobu 24 hodin denně. I v případě, že senior 
nemá u sebe tlačítko a doma upadne, stálá 
služba Života 90 zjistí, že v domácnosti není 
několik hodin pohyb a může prostřednic-
tvím mikrofonu kontaktovat raněného a za-
jistit mu pomoc.
Představení této služby se bude konat  
7. září od 14 hod. v zasedací místnosti Domu 
s chráněnými byty v ul. K Zeleným domkům 
čp. 1435/26a v Kunraticích. Dovoluji si po-
zvat všechny, kteří mají o tuto službu pro 
sebe nebo své blízké zájem.

lal

Probíhá rekonstrukce hřišť Tísňová linka  
pro seniory

AktuálněZ radnice a zastupitelstva
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Jedním z poradních orgánů starostky Kunratic 
je také komise životního prostředí. Jejím úko-
lem je vydávat doporučující stanoviska k roz-
hodnutí v oblasti údržby zeleně, nových výsa-
deb stromů a keřů. Vyjadřuje se ke koncepci 
životního prostředí, odpadového hospodářství 
v Kunraticích, vydává doporučující stanoviska 
k investičním i ostatním záměrům v oblasti 
životního prostředí. Posuzuje návrhy v oblasti 
zajišťování údržby a čistoty zeleně, dětských 
hřišť, hřbitova a urnového háje. Významnou 
součástí agendy komise jsou také podněty za-
slané občany i organizacemi vedoucí k zlepše-
ní životního prostředí v Kunraticích. Komise 
zasedá podle zpracovávané agendy zpravidla 
1x za 3 týdny. Tajemnicí komise je referentka 
životního prostředí při ÚMČ Praha-Kunratice 
Ing. Lucie Hrdinová, pravidelným hostem ko-
mise je zástupce firmy, která provádí údržbu 
zeleně. Členy komise jsou občané Kunratic 
ze Zeleného údolí, obytného komplexu Flora  
a centrální části v Kunraticích. 

V komisi pracují jak odborníci, kteří mají 
dlouholeté zkušenosti v oblasti životního 
prostředí a údržby zeleně, tak občané, kterým 
životní prostředí v Kunraticích není lhostej-
né. Předsedkyní komise je Petra Hilmarová za 
Hnutí Praha-Kunratice. Dalšími členy komi-
se jsou Vladimír Špidla a Josef Kratochvíl za 
ČSSD, Svatomír Mydlarčík za ANO, Ivan Slá-
dek, Luděk Šantora, Eva Vízková, Pavel Hobza 
a Michal Jakoubek.   

Petra Hilmarová

V rámci vyhodnocování provozu linek Praž-
ské integrované dopravy projednává spo-
lečnost ROPID možné úpravy v provozu au-
tobusových linek. Po několika společných 
jednáních byl v případě naší městské části 
ze strany ROPIDu předložen návrh, který 
spočívá v úpravě autobusové linky 193, kte-
rá by nově ve směru od centra končila ve 
smyčce Šeberák. Pro spojení s obchodním 
centrem Chodov (zastávka Petýrkova) by 
vznikla zcela nová minibusová linka s čís-
lem 203 spojující naši městskou část ved-

le obchodního 
centra Chodov 
i s autobuso-
vým terminálem 
Roztyly, Cho-
dovskou tvrzí 
a stanicí metra 
Háje. V opačném 
směru by lin-
ka pokračovala 
přes zastávky 
Nemocnice Krč 
a Nádraží Krč 
do konečné za-
stávky Poliklini-
ka Budějovická. 
Linka by jezdila 
v intervalu 30 
minut v pracovní 

den, o víkendech v intervalu 60 minut. Ob-
sluhu zastávky Koleje Jižní Město by nově 
zajistila namísto linky 193 nová linka 154 
v trase Koleje Jižní Město - Chodov - Háje - 
Sídliště Petrovice - Nádraží Hostivař - Jese-
nická - Strašnická. Pokud budou tyto návrhy 
kladně přijaty i dalšími městskými částmi, 
předpokládá ROPID jejich zavedení v polo-
vině října 2016. O možnosti zavedení noč-
ního spoje budeme i nadále se společností 
ROPID jednat.

ivhy

O činnosti komise 
životního prostředíVylepšení autobusové  

dopravy v Kunraticích

Nové odběrové místo  
ve zdravotním středisku
Rádi bychom informovali občany  
o plánovaném otevření odběrové  
místnosti v rámci zdravotního  
střediska v Kunraticích. 
Spuštění služeb k odběru krve na  
středisku v Kunraticích bude realizováno 
v druhé půlce září 2016. 
Na Vaši návštěvu se těší tým lékařů  
zdravotního střediska Kunratice.

Mateřská škola bude  
mít nové vedení
Dlouholetá ředitelka Mateřské školy 
Kunratice paní Milada Filipová nám 
oznámila, že chce 31. ledna 2017 odejít 
do důchodu. 
Proto plánujeme v průběhu září vypsat 
konkurz na nového ředitele/ku. Pro pří-
padné zájemce doporučujeme sledovat 
radniční webové stránky  
www.praha-kunratice.cz.

Jitka Voříšková

Schvaluje
• rozdíl příjmů a výdajů (schodek) rozpoč-
tu r. 2015 krytý úsporami vlastních zdro-
jů-10 606 031 Kč
• rozdíl příjmů a výdajů z vedlejší hospo-
dářské činnosti po zdanění (zisk) 
5 856 206 Kč
• změnu rozpočtu č. 8., zvýšení o neinves-
tiční dotaci HMP 37 tis. Kč na mapování 
přístupnosti objektů sloužících veřejnosti 
na území Praha Kunratice:
• změnu rozpočtu č. 9., zvýšení o neinves-
tiční dotaci HMP 370 tis. Kč na provoz jed-
notek Sboru dobrovolných hasičů (JSDH 
Kunratice, JPO III):
• změnu rozpočtu č. 10., zvýšení o inves-
tiční dotaci HMP 250 tis. Kč na půdní ve-
stavbu části objektu hasičské zbrojnice:
• zvýšení dotace pro z.s. Start98, Před-
školní 420/5, Praha 4 - Kunratice o 130 tis. 
Kč za podmínky změny oficiálního názvu 
klubu ve spolkovém rejstříku a loga klubu 
tak, aby název klubu obsahoval slova „Pra-
ha Kunratice“;

• změnu rozpočtu č. 13., zvýšení o nein-
vestiční dotaci HMP 1 460,70 tis. Kč - vrá-
cení daně z příjmu právnických osob za 
období roku 2015 a její zařazení do par. 
2212 na projektovou dokumentaci k ploš-
ným opravám komunikací:
• změnu rozpočtu č. 14., zvýšení o inves-
tiční dotaci HMP 1 500 tis. Kč na akci ZŠ 
Kunratice-rozšíření kapacity – III. etapa:
• změnu rozpočtu č. 16., zvýšení o nein-
vestiční dotaci HMP 60 tis. Kč na podporu 
aktivit v oblasti zdraví a zdravého životní-
ho stylu-projekt Babí léto v pohybu: 

Jmenuje
členy komise pro návrh vybraných komu-
nikací vhodných k opravě povrchů v MČ 
Praha-Kunratice ve složení:

za HPK (Hnutí Praha-Kunratice): 
Ivan Hýža - předseda komise
Milan Matoušek - člen komise

za TOP09:
Ing. Miloš Langr - člen komise
Ing. Karel Fíla, M.Sc. - člen komise

za hnutí ANO:
Ing.Svatomír Mydlarčík - člen komise
Ing.Pavel Čihák - člen komise

za ČSSD: 
MUDr. Miloslav Mandík - člen komise
Ing.František Kořán - člen komise

Stanovuje kritéria pro výběr komuni-
kací
• jedná se zjevně o komunikace s velkým 
poškozením povrchů
• v ulici je velké dopravní zatížení způ-
sobené umístěním občanské vybavenosti 
nebo provozovny
• v ulici se nachází velké množství domů/
bytů
• v případě rovného počtu hlasů rozhoduje 
hlas předsedy

Ukládá
Komisi předložit vyhodnocení Zastupitel-
stvu MČ Praha-Kunratice do 31. 8. 2016 

Více na www.praha-kunratice.cz

13. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 29. 6. 2016

 ROPID
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Jak by měla „511“ vypadat
Stavba 511 je jednou z jedenácti staveb 
tvořící Pražský okruh. Stavba začíná v kři-
žovatce s plánovanou dostavbou Štěrbohol-
ské radiály u Běchovic, kde navazuje na už 
dokončený okruh kolem Prahy a končí před 
křížením s dálnicí D1 u Modletic mezi ob-
cemi Nupaky a Kuří. Prochází převážně po 
polních zemědělských pozemcích po obvo-
du hlavního města a zčásti i Středočeského 
kraje mimo hustě zastavěná území. 
Podle Ředitelství silnic a dálnic trasa stavby 
zachovává odstup od obytných sídel. Sna-
hou ŘSD je, aby se následný provoz mini-
málně dotkl přilehlých obcí a aby došlo k co 
nejmenšímu dopadu na životní prostředí. 
Jde především o hluk,  proto stavba počítá 
s četnými zemními valy, protihlukovými 
stěnami, zelenými pásy a v některých mís-
tech i s tzv. tichým asfaltem. Někde je trasa 
vedena nejen v zářezu, ale i tunely.

Starostové se starají
Na setkání starostů jihovýchodních měst-
ských částí a obcí na konci června zaznělo 
důrazné ne jakémukoli zdržování výstavby 
části Pražského okruhu. Už v březnu 2015 
tak představitelé obcí podél plánované 
dostavby východní části Pražského okru-
hu Běchovice – D1 založili Sdružení obcí  
a městských částí na podporu dostavby vý-
chodní části Pražského okruhu. A zdůvod-
nili to hlavně tím, že obce a městské části 
se už dvacet let rozvíjejí nejrychlejším tem-
pem v Česku. Kapacita silnic, které historic-
ky vedou přes centra obcí, je už mnoho let 
nedostatečná a neodpovídá dynamickému 
rozvoji dopravy. V centrech obcí pak denně 
vznikají nekonečné kolony aut. Dalším ar-
gumentem bylo to, že se obce nemohou dále 

rozvíjet, aniž bude zlepšena průjezdnost 
celé jihovýchodní Prahy. Proto ale neposta-
čí jen urychlení dostavby Pražského okru-
hu, ale i navazujících radiál – přivaděčů na 
Českobrodské směrem z Běchovic na Úvaly 
a Hostivařské spojky, která by měla vyřešit 
dopravu městských částí Štěrbohol, Dubče, 
Dolních Měcholup, Prahy 22, Prahy 15 a Pe-
trovic, kde žije 45 tisíc obyvatel. 

V květnu schválila vláda plán Ministerstva 
dopravy ČR, který minimalizuje dopady na 
skupinu dopravních staveb, u kterých by se 
muselo žádat znovu o posouzení dopadů 
staveb na životní prostředí, tzv. EIA. Jed-
ná se o 11 dopravních staveb. A MŽP má 
připravit novelu zákona tak, aby se proces 
schvalování EIA nemusel opakovat a stavby 
mohly být tak bezproblémově dokončeny. 
Bohužel z tohoto prioritního plánu urych-
leného dokončení vypadla Stavba 511, tedy 
dostavba úseku Pražského okruhu.

Obstrukce  
„Starostů pro okruh“ 
Sdružení obcí a městských částí na pod-
poru výstavby východní části Pražského 
okruhu v polovině května muselo reagovat 

na další protiaktivitu. Iniciativa Starostové 
pro okruh totiž požaduje zrušení průběhu 
stávající plánované trasy Pražského okru-
hu projektované podle platného Územního 
plánu hlavního města Prahy. Starostové pro 
okruh budou jistě i nadále usilovat o změnu 
Stavby 511 a její oddálení od Prahy dál do 
Středočeského kraje. Naopak Sdružení obcí 
a městských částí chce urychleně stavbu do-
končit i za předpokladu, že bude procházet 
přímo přes některá území dotčených obcí. 
Ale starostové, vědomi si i těchto negativ-
ních vlivů, podtrhují nadregionální důleži-
tost stavby a zdůrazňují, že jen urychlené 
dokončení „511“ vyřeší krizovou dopravní 
situaci celého jihovýchodu Prahy. 
A s tímto poselstvím se obrátili 12. května 
osobním dopisem na premiéra Sobotku. 
Hlavním mottem dopisu je: Tak zásadní 
strategická dopravní stavba, jako je dostav-
ba dálničního okruhu kolem naší metropole, 
nesnese již další zdržení v řádu několika let. 

Pražský magistrát versus  
Středočeský kraj?
Poté, co vypadla dostavba Pražského okruhu 
mezi Běchovicemi a D1 z vládních priorit, 
pohrozil náměstek primátorky Petr Dolínek 
zákazem vjezdu kamionů na pražské komu-
nikace.
Hrozba tohoto zákazu od ledna 2017 vyvo-
lala ostrou reakci středočeského hejtmana. 
Ten vytvořil speciální komisi, která by měla 
dopady na středočeské silnice posoudit. Jas-
né je, že by místní silnice obrovský nápor aut 
nezvládly. Společně s náměstkem Dolínkem 
vyzvali ministra dopravy Dana Ťoka, aby byl 
Pražský okruh co nejrychleji dostaven.

red

Kdy se dostaví Pražský okruh?

Téma

Jihovýchodní část budoucího Pražského okruhu by z Prahy odvedla veškerou tranzitní dopravu.
Kunratice jsou sice zdánlivě dál od tohoto problému, přesto i jejich obyvatelé čelí silné zejména osob-
ní automobilové tranzitní dopravě, která by tudy vést nemusela. Nejvytíženější je pak Vídeňská ulice.

Jak jste se dozvěděl o „zakázce“ na 
zhotovení úplně nového sousoší Kalvárie, 
které původně stálo na křižovatce U Třech 
svatých?  

O této zakázce jsem se dozvěděl přes Aka-
demii výtvarných umění v Praze a to díky 
tomu, že zde působím jako profesor  
v Ateliéru figurálního sochařství. 
 Sousoší dřív stálo na trochu jiném místě, 
než bude to stávající. Vybudováním 
kruhového objezdu se posune na pravou 
stranu Dobronické ulice naproti obchodní-
mu centru. Nezmění nové místo i duchovní 
odkaz soch? Neslušelo by jim třeba jiné 
důstojnější místo?  

Tato socha není závislá na pojetí prostoru, 
jelikož si prostor a atmosféru tvoří sama. 
Jsou samozřejmě umělecká díla, jejichž 
pojetí se odvíjí od prostoru, v němž se mají 
nacházet nebo který mají spoluvytvářet. 
Sousoší Kalvárie však takovým dílem není. 
Nemám tedy obavu z toho, že by nové místo 
pro sousoší změnilo její duchovní odkaz, 
který je právě v onom sousoší a nikoliv 
místě.  
Vstupoval jste do „konkurzu“ s dalšími 
dvěma umělci. Cítil jste v nich velkou 
konkurenci?  

Částečně ano. To přiznávám.
A čím jste „zabodoval“, že sochy děláte 
právě Vy?  

Podle mého názoru šlo především o zku-
šenosti, které jsem nasbíral během třiceti 
let, kdy jsem restauroval sochy většinou se 
sakrální tématikou.  
S čím jste do projektu šel? Prestiž? Výzva? 
Vztah k tématu? Vztah ke Kunraticím?  

Byla to především láska k českému venkov-

skému baroku, která mne lákala. Do projektu 
jsem tedy šel s tím, že můj vztah k tématu 
sousoší Kalvárie převyšoval vše ostatní. 
Samozřejmě budu upřímný a přiznávám, že 
to byla pro mne také výzva k tomu, abych 
se opět vrátil do Kunratic a mohl v nich 
prostřednictvím tohoto díla dotvářet jejich 
historický a architektonický obraz.  
Existuje nějaká vazba mezi Vámi  
a Kunraticemi?  

Vazba mezi mnou a Kunraticemi existuje. 
Restauroval jsem barokní bránu v kunratic-
kém zámeckém parku a také jsem dokončil  
a osadil hlavu T. G. Masaryka na náměstí  
v Kunraticích, které nese jméno tohoto prv-
ního československého prezidenta.  

Jak na Vás Kunratice působí?  

Kunratice na mne působí jako velmi udržo-
vaná půvabná obec s krásným propojením 
současnosti a historie.
Jaký materiál na výrobu soch jste zvolil 
a proč? Nebo se používá vždy jen jeden 
základní?  

Zvolili jsme umělý kámen na bázi cementu 
také proto, že je finančně dostupnější než 
jiné sochařské materiály jako je třeba ká-
men, bronz a jiné materiály běžně používané 
v sochařství. 
 Jistě jste musel nastudovat spoustu histo-
rických materiálů, fotografií  a dokumen-
tace. Zachovalo se vůbec něco z původního 
sousoší?  

Přípravná práce je tak trochu badatelská. 
Z původních soch se totiž nezachovalo 
vůbec nic. K dispozici jsem měl pouze 
fotografie torzního stavu původního sousoší, 
které bylo z místa odstraněno v sedmdesá-
tých letech. 
Podle čeho jste vybíral materiál a jeho 
barevnost?  

Vždy se musí přihlížet k místním a historic-
kým okolnostem. V tomto případě šlo o to, 
vytvořit atmosféru tradiční barokní plastiky. 
Jak dlouho trvá příprava a ve finále samot-
ná práce na sochách?  

Je to rozdílné, záleží samozřejmě na velikos-
ti a počtu soch. V tomto případě celá práce 
od přípravy až po konečnou realizaci trvala 
tři roky. 
Vedl jste práce sám? Nebo jste pracoval  
s týmem?  

Můj tým není velký. Pracoval jsem se svým 
asistentem a spoluautorem Rastislavem 
Jackem. 
Jak bude probíhat transport a instalace 
soch?  

Sochy se zabezpečí ochranným obalem, 
pomocí jeřábu naloží na nákladní auto, pře-
vezou a opět se pomocí jeřábu nainstalují. 
Máte nějaký vliv na to, jak bude  nakonec 
vypadat samotné místo pro usazení soch?  

Osazení soch bylo konzultováno s panem 
architektem Myškou. Ten je zodpovědný za 
ztvárnění prostoru kolem budoucího sousoší 
Kalvárie. Má tu vzniknout důstojné místo, 
kde by nové sochy nestály samostatně v pro-
storu, ale byly přirozenou součástí jakéhosi 
parčíku.   

red

Rozhovor

Profesor Jan Hendrych je český sochař, malíř, restaurátor, kurátor a vysokoškolský pedagog.  
Právě on dal podobu nově vytvořenému sousoší Kalvárie, které bude od září zdobit prostranství  
naproti kunratickému obchodnímu centru u kruhového objezdu v Dobronické ulici.
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Lákala mne především 
láska k českému  
venkovskému baroku.

Profesor Jan Hendrych

Autor nové podoby
sousoší Kalvárie



Kunratická radnice v květnu poprvé uspořá-
dala pro seniory autobusový zájezd s tema-
tikou objevování zámků a hradů. Jelo se na 
zámek Kačina a do Kutné Hory. Protože zá-
jem byl obrovský a nedostalo se na všechny, 
domluvilo se, že se v akcích bude pokračovat, 
aby se dala příležitost i dalším zájemcům  
o společné poznávání památek. V červnu se 
jelo na výlet na zámky Doudleby a Častolo-
vice. Seriál bude pokračovat i na podzim, kdy 
se v říjnu pojede do Jindřichova Hradce a na 
zámek Červená Lhota. O tom, že se takové-
to putování účastníkům líbí, svědčí i mnohé 
ohlasy. Tady je jeden z nich: 

Pro mne, jakožto „náplavu“ ze Zeleného 
údolí, zájezd na zámek Kačina a do Kut-
né Hory představoval jedinečnou možnost 
poznat alespoň trochu také jiné obyvatele 
Kunratic mé věkové kategorie, které jsem do-
posud asi potkával, ale s nimiž bych se těžko 
na ulici dal do řeči, nemaje k tomu důvod.  

JUDr. Zdeněk Peterka a red

Šestý ročník tradiční pohodové akce pro ro-
diny s dětmi i ostatní se uskuteční v sobotu  
17. září od 10 do 16 hodin v kunratickém  
zámeckém parku.

Na děti zde bude čekat zábavná doved-
nostní a znalostní stezka, soutěže, odměny 
a diplomy, MAXI skákací atrakce a další za-
jímavá herní a sportovní stanoviště. 

Hrát bude kapela Ambrož Band, dnem nás 
provede a soutěžit s dětmi bude moderátor 
Českého rozhlasu Luděk Hubáček. 

Díky dotaci získané naší radnicí bude IKEM 
na svém stanovišti opět měřit EKG, krevní 
tlak, glykemii a cholesterol.

Děti do dvou let a senioři mají vstup zdarma.
red

Městská část Praha 
– Kunratice má ve 
správě celkem 19,5 
ha zelených ploch. 
Mezi údržbu těchto 
ploch patří také za-
kládání zeleně, kácení 
a odstranění nevhod-
ných dřevin, kultivace 
půdy a odplevelení, 
výsadba rostlinného 
materiálu a odbor-
né zahradnické prá-
ce, výsadba stromů  
a keřů, sečení tráv-
níků, vyhrabávání  
a odvoz spadlého lis-
tí, ošetřování dřevin  
a záhonů růží, řezy a tvarování živých plotů. 
Jednotlivé seče plánujeme zpravidla 3 – 6x 
ročně podle potřeby a intenzity růstu tráv-
níků v rozvolněných porostech, trávníků ve 
vegetační dlažbě a devastovaných trávníků. 
Začátkem srpna byly také instalovány kon-
tejnery na tříděný odpad pro sběr kovových 
obalů a to na stanovištích kontejnerové-
ho stání Ještědská   (u pošty), K Zeleným 
domkům a K Zelené louce. Harmonogram 
přistavení velkoobjemových kontejnerů  
a kontejnerů na bioodpad najdete v kalen-
dáriu. Pravidelně doplňujeme a vyměňuje-
me poškozené odpadkové koše v celé měst-
ské části. V současné době máme umístěno 

celkem 119 odpadkových košů, z toho 54 
košů pro naše pejsky a 10 velkých beto-
nových košů ve frekventovaných částech 
Kunratic. V lokalitě Zelené údolí je umístě-
no celkem 36 košů a v obytném komplexu 
Flora 29 košů. Odpadkové koše jsou vyváže-
ny 3x za týden a sáčky pro psí exkrementy 
jsou doplňovány pravidelně 2x týdně. Ná-
měty a podněty ke zlepšení údržby zeleně, 
hlášení nepořádku anebo poničených od-
padkových košů můžete nahlásit přes mo-
bilní aplikaci „Moje Kunratice“, e-mailem  
na adresu info@praha-kunratice.cz,  
anebo osobně v přízemí úřadu městské části  
u Ing. Lucie Hrdinové.    

ivhy

Během služby objevila hlídka kunratických 
strážníků městské policie v ulici Za Rybní-
kem zeminou obalené kameny, které byly 
rozházeny podél celé ulice. Bližším ohle-
dáním místa strážníci zjistili, že kameny  
a zemina jsou roztroušeny po celé délce při-
lehlého svahu. Aby nedocházelo k dalšímu 
sesuvu zeminy ze svahu, provedla hlídka 
kontrolní prohlídku svahu, kde bylo zjištěno, 
že na soukromém pozemku v ulici Pod Bel-

vederem byla vytvořena 
díra v oplocení, kterou 
byla prostrčena dřevěná 
deska, po které byla ze-
mina z tohoto pozemku 
vysypávána do prostoru 
Kunratického lesa. 

Další obhlídkou bylo 
zjištěno, že na tomto po-
zemku se staví a zemina 
pochází z prostoru vý-
kopu. Vzhledem k pode-
zření z porušení Lesního 
zákona č.289/1995 Sb.  
a podezření z protipráv-
ního jednání založení 
nepovolené skládky byla 
pořízena fotodokumen-

tace a byl kontaktován odpovědný pracovník 
Střediska Lesy Praha a.s. 

Toto oznámení bylo také předáno Odboru 
ochrany životního prostředí Magistrátu hl. 
m. Prahy. Tyto nepovolené činnosti určitě 
nebudeme tolerovat. 

Dbejme na pořádek a chraňme naše životní 
prostředí v Kunraticích.  

ivhy

Údržba zeleně v Kunraticích Ohlasy na zájezdy 
pro seniory

Pozvánka na  
Babí léto v  pohybu 

Strážníci městské policie objevili 
skládku v  Kunratickém lese 

Kultura a volný časBezpečnost a životní prostředí
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Městská policie

Jak jsem psala již dříve, v rozpočtu tohoto 
roku naše zastupitelstvo schválilo 3 miliony 
(z toho 1 400 000 Kč účelový dar od provo-
zovatele Obchodního centra Kunratice) na 
opravu rozpadlého melioračního kanálu při 
ulici K Libuši, který zásobuje vodou rybníček 
Ohrada. Protože bylo třeba dočasně přemís-
tit autobusovou zastávku, byla stavba na-
plánována po dobu letních prázdnin. Výbě-
rové řízení proběhlo bez komplikací a stejně 
tak první část opravy. Bohužel problém na-
stal, když došlo k odkrytí zeminy u zastávky 
autobusu. Objevily se zde silné kabely O2, 
které dle dostupných informací měly ležet 
o kus dál. Jedná se o staré kabely pokláda-
né v době, kdy se ještě neuzavíraly smlouvy 
o věcném břemenu. V době, kdy tyto řádky 
píši, jsme museli zastavit stavbu a techni-
ci prověřují další řešení, protože se jedná  
o úzký prostor plný dalších inženýrských 
sítí. O tom, že nám tato nemilá věc stavbu 
prodraží, ani nemusím psát.

lal

Oprava  
melioračního 
kanálu se  
komplikuje

Nechce se ani věřit, že od ukončení cvičební 
sezony 2015/16 už uplynuly tři měsíce.  Ráda 
bych se ale vrátila k 34. ročníku Kunratic-
kého dětského dne, který se konal v červnu  
a opravdu vydařil. Všechno se prostě povedlo. 

Zpočátku nás trošku pozlobilo počasí, ale 
naše „osvědčená finta“ se zapíchnutým dešt-
níkem uprostřed palouku opět zabrala a na-
konec vše vyšlo na jedničku. Děti, zúčastnilo 
se jich sto devadesát, i dospělí  přišli s pravou 
závodnickou náladou a výkony v jednotli-

vých disciplínách toho byly jed-
noznačným důkazem. Všichni 
účastníci využili nabídky do-
provodného programu, kde bylo 
možné mlsat, pobavit se, projet 
se v kočáru taženém koňmi, či si 
zasportovat v netradičních disci-
plínách. Jako vždy představovali 
velkou atrakci dobrovolní hasiči 
(SDH Kunratice), kteří byli při-
praveni odpovídat na všetečné 
otázky a ukázat závodníkům ha-
sičský vůz. 

Závěr akce s překvapením se 
také povedl. Horkovzdušný ba-
lon se k radosti dětí i dospělých 
vznesl do korun stromů i s vítězi 

letošního ročníku. Rozloučili jsme se s přá-
ním krásných prázdnin.   Za dveřmi je nová 
sportovní sezóna, která začíná od 5. 9. 2016 
a my rádi přivítáme všechny děti v tradičních 
dětských oddílech.  Samozřejmě jsme neza-
pomněli na dospělé s Cvičením s Renatou  
a naše seniory s Cvičením 60+ s Hankou! Po-
drobnější informace naleznete na webových 
stránkách TJ Sokol Kunratice nebo na ná-
stěnkách u Sokolovny a MÚ Kunratice.    

TJ Sokol Kunratice

Vzpomínka na úspěšný 34. ročník  
Kunratického dětského dne

U motýlků zahajuje-
me v září svůj devátý 
rok působení. Z malé-
ho mateřského centra 
jsme vyrostli ve velké 
rodinné centrum po-
skytující služby pře-
vážně kunratickým ob-
čanům všech věkových 
skupin. Nabízíme kurzy 
sportovní, jazykové, re-
laxační a poznávací pro 
děti i dospělé. V naší 
dětské skupině přiví-
táme každý den 12 dětí 
od 18 měsíců do 4 let. 
Nejstarší děti jsou ty, 
které mají třetí naro-
zeniny během podzim-
ních měsíců, nemají tedy nárok na přijetí do 
MŠ, ale již potřebují kolektiv dětí. Těchto dětí 
je u nás převaha. Maminky dětí v naší dětské 
skupině většinou pracují, pomáháme tak že-
nám vrátit se do pracovního procesu. Dětská 
skupina funguje 7 hodin denně a je po ní ze 
strany kunratických maminek velká poptáv-
ka. Nesmím zapomenout ani na každodenní 

volnou hernu, populární místo setkávání ma-
minek s nejmenšími dětmi. Herna je dopro-
vázena občasnými doprovodnými  programy 
jako je keramická dílna, vánoční výtvarné díl-
ny atd. I letos do zaběhnutého chodu RC uve-
deme nějaké novinky, ať už ve výběru kurzů 
nebo v akcích – prozradit snad můžu pálení 
čarodějnic pro předškoláky. 

Iva Pirníková

V RC U motýlků zahajují  
již devátý rok působení

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

Doprava a bezpečnost  
v okolí školy 
Pomalu začíná nový školní rok, který 
vždy přináší do naší městské části ruš-
nější dopravní situaci. Letos bude ještě 
umocněna počínající dostavbou základní 
školy. Největší změna nastane  
v ulici Za parkem, kde bude zavřené 
školní parkoviště. V této ulici bude 
vytvořeno provizorní „výstupní místo“ 
pro děti, které přivážejí rodiče do školy. 
Na situaci budou dohlížet naši strážníci. 
Provoz v ulici Předškolní zůstane beze 
změn. Opět také zahájí činnost tzv. 
„školní policie“, jejímž úkolem je denně 
dohlížet v určených hodinách na bez-
pečnost v bezprostředním okolí školy. 
Posílen samozřejmě bude i ranní dohled 
strážníků na nejvytíženějších přecho-
dech pro chodce v ulici K Libuši.



S koncem léta začíná jako již tradičně nová 
sezona výkonnostního fotbalu, kde se v jed-
notlivých soutěžích pohybují i týmy kunra-
tického Slovanu. I na podzim tak budete 
mít možnost navštívit nepřeberné množství 
zápasů na kunratickém fotbalovém hřišti na 
adrese Volarská 9. 

Již 4. 9. hrají své první domácí utká-
ní kunratičtí muži pod vedením trenéra 
Trunečka. V neděli 11. 9. se pak představí 
domácím fanouškům hned tři mládežnic-
ké týmy Slovanu a další víkend začíná svoji 
misi i okysličený B-tým s trenérem Davidem 
Petrželou, který bude zároveň působit na 
pozici Trunečkova asistenta tak, aby došlo 
k bližšímu provázání obou týmů v kategorii 
dospělých. 

Více informací o termínech jednotlivých 
zápasů můžete získat na internetových 
stránkách Slovanu, a nebo v Kalendáriu na 
straně 16. 

Po turbulentní zimě byl tentokrát ve fotba-
lových Kunraticích přes léto poměrně klid.  
Jedinou výraznější změnou je zrušení do-
rosteneckého mančaftu, jehož hráči budou  
v nové sezoně sbírat zkušenosti právě ve 
výše zmíněném B-týmu. 

Vedení klubu, trenéři i hráči dělají v pří-
pravném období maximum pro to, aby byl 
divák při návštěvě kteréhokoliv podzimního 
utkání nanejvýš spokojen. 

Přijměte tak vřelé pozvání klubu na jed-
notlivá utkání.           

SK Slovan Kunratice 

Do nadcházející sezóny kráčí FBC 
Start98 s vysokými ambicemi. 

Není totiž tajemstvím, že nejvyšší 
florbalová soutěž se bude v příští sezó-
ně rozšiřovat o další dva týmy. To hraje 
do karet semifinalistům play-off, kteří 
dostanou šanci se probojovat do naší 
nejvyšší tuzemské soutěže. Finalisté 
postupují přímo. 

„Nebudeme si nic nalhávat, chce-
me se dostat do semifinále a následně 
vybojovat postup do Superligy!“ říká  
o ambicích Startu manažer A týmu 
Václav Buček. 

Elitní tým mužů se už od 31. 5. společ-
ně připravuje na nadcházející rok. 

A jak probíhá letní příprava? „ Letní přípra-
va probíhá standardně v areálu kunratické 
školy pod vedení Libora Dingy.“ 

Už máte nějaké posily pro nadcházející se-
zónu? „Několik hráčských posil v přípravě 
evidujeme, ale ještě nejsou potvrzené. Tou 
největší posilou je bezesporu trenér Radim 
Cepek, který by měl plnohodnotně nahradit 

Teema Tuhkanena a Zdeňka Skružného.“ 
Jaké jsou ambice? „ Jsou stejné jako před 

dvěma roky, kdy jsme přicházeli do Startu. Ve 
třetí sezóně jsme se chtěli podívat do finále. 
Což by nově při změně pravidel znamenalo 
postup, jak již uvedl Vašek.“ 

Zmiňuje David Derka, hlavní trenér A týmu.
FBC Start98

Dostavba základní školy v Kunra-
ticích, je systémový krok, který 
prosadila paní starostka Ivana 
Kabelová a dalšími, předem plá-
novanými etapami, navázala 
paní starostka Lenka Alinčová. 
Dostavba školy je správný krok.

Když jsem v únoru 2007 nastu-
poval do funkce ředitele školy, 
postavil jsem svou koncepci na 
filosofii, že do kunratické školy 
mají chodit především kunratické 
děti. Koncepce se zcela naplňuje 
a již čtvrtým rokem do prvních 
tříd přijímáme výhradně prvňáč-
ky z Kunratic. Dostavba školního 
areálu nemá vliv jen na rozvoj 
hlavního poslání školy – vzdělá-
vání, ale umožňuje rozšířit i na-
bídku programů pro volný čas. 

Rosteme. Původně se školní areál zdál pro 
Kunratice veliký. Dnes je nám těsný. V úno-
ru 2007 měla škola 337 žáků v 15 třídách 
s průměrnou naplněností 22,5 žáka na třídu. 
V současnosti máme již 24 tříd a 630 žáků, 
tedy 26,25 žáka na třídu a po dostavbě čtyř 
dalších učeben nastane cílový stav, kdy bu-
deme mít 27 tříd s průměrnou naplněností 
28 žáků na třídu, tedy cca 756 žáků. Z malé 
školy, ve které na druhém stupni byla vět-
šinou jen jedna třída v ročníku, bude škola, 
kde v každém ročníku budou tři třídy. I přes-
to se daří proměna školní kultury zaměřená 
na rozvoj dovedností učitelů. To je znát i na 
výsledcích žáků. 

Výsledky testování CLoSE, kterého se zú-

častnili žáci šestých ročníků naší školy na 
podzim minulého roku, nám udělaly velikou 
radost. Při srovnání s výsledky žáků šestých 
ročníků naší školy před třemi lety je znát ve-
liký pokrok ve všech sledovaných oblastech

Rozvoj učitelských dovedností je umožněn 
i díky systematické podpoře a spolupráci 
s dalšími školami v rámci projektu „Pomá-
háme školám k úspěchu“. Jedná se o projekt, 
který propojuje rozvoj kvality vzdělávání  
v síti veřejných základních škol a který ini-
ciovala a dlouhodobě podporuje THE KEL-
LNER FAMILY FOUNDATION

Projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ má 
na rozvoj školní kultury nezpochybnitelný 
vliv v několika klíčových oblastech. Nejvíce 
pozornosti zaslouží ty části budování školní 

kultury, které jsou zaměřeny na 
učení a výsledky žáků, na pro-
fesní rozvoj a inovace, na jasně 
formulované cíle a společné 
plánování, na sdílení, otevře-
nost a týmovou práci, vysoké 
pracovní nasazení, na individu-
ální odpovědnost, orientaci na 
efekt a smysluplnost, důraz na 
sebehodnocení a školní kulturu 
prezentace školy.

Rozvoj školy plánujeme,  
a proto musíme jednotlivé 
etapy vyhodnocovat. V úvodu 
čtvrté čtvrtletní zprávy inovo-
vaného projektu pedagogické-
ho rozvoje školy pro školní rok 
2015 – 2016, která je tvořena 
příspěvky jednotlivých skupin 

pedagogů školy,  jsem v úvodu uvedl:
„Stále jsme na začátku? V něčem ano  

a v jiném snad již ne.“ 
Co je určitě pozitivní a co dokládá, že již 

nejsme na začátku, je míra vzájemnosti  
a podpory uvnitř pedagogického sboru. Naši 
kantoři nejsou „solitéři“, ale týmoví hráči. 
Zvládají spolupracovat nejen mezi s sebou, 
ale dokáží účinně podporovat i své kolegy  
v jiných školách. 

Prvních šest let v projektu přineslo do ško-
ly, do školní práce, do práce učitelů a i žá-
kům samotným mnoho změn. Naší vizí jsou 
žáci, kteří se učí naplno a s radostí. Žáci, 
kteří při školní práci i přípravě na ni zažívají 
úspěch.  

Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice

V měsíci červenci proběhly tradiční 
letní příměstské tábory se sportov-
ním i kulturním programem. 

V KUNRATICKÉM TÁBORNIČENÍ 
jsme si hráli na indiány, stali se z nás 
opravdoví lukostřelci, zabubnovali 
jsme si na pravé indiánské bubny, po-
povídali jsme si s hereckou legendou 
z filmu Indiáni z Větrova a domů si 
odnesli vlastnoručně vyrobené lapa-
če snů. 

Na BASKETBALOVÉM KEMPU si 
děti užily nejen hřiště na košíkovou, 
ale také celou naši sportovní halu  
a okolní areál. Následující týden pa-
třil FLORBALOVÉHO KEMPU, kde kromě 
dovedností s florbalovou hokejkou si moh-
ly děti vyzkoušet i základy karate a jiných 
letních sportovních aktivit. Všech 130 zú-
častněných dětí nadchl bohatý program 
v našem školním, perfektně vybaveném 
areálu s letním bazénkem, skvělou kuchyní  
a profesionálním pedagogickým vedením. 

Ač byl program jednotlivých táborů rozdílně 
zaměřený, všechny děti odcházely obohace-
ny o nové zážitky, o nové kamarády a velmi 
spokojeně naladěny. 

Velkou pochvalou pro všechny vedoucí  
a organizátory jsou přísliby dětí, že příští 
rok určitě zase dorazí. Budeme se těšit! 

Renata Linhová a Alena Fáčková  

SK Slovan zahajuje  
novou fotbalovou sezónu

Cíle klubu Start98 jsou vysoké

Sport a spolkyŠkolství
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Poslední úterý školního roku patřilo tra-
dičně Zahradní slavnosti, kterou jsme letos 
pojali jako slavnostní ohlédnutí za osmde-
sátým školním rokem bývalé Masarykovy 
měšťanské školy. Tradiční dekorování ab-
solventů základní školní docházky s udě-
lováním titulů MRK (Magistr z Kunratic) 
nás opět dojalo, všem držitelům dodatečně 
gratulujeme! Dobrou náladu nám nepoka-
zila ani nečekaná průtrž mračen. Koncert 
orchestru ZUŠ Jižní Město a kapely z DDM-
Dům UM jsme stihli a závěrečný ohňostroj 
jsme si pak o to víc vychutnali.   

ZŠ Kunratice

V letošním rozpočtu schválilo kunratické 
zastupitelstvo více jak 800 tis. korun na za-
koupení a instalaci fitness prvků do všech 
tří částí Kunratic. Plánováno bylo je umís-
tit v Zeleném údolí vedle Horního dětského 
hřiště, v centrální části Kunratic pod hřiš-
těm u rybníka Ohrada a na Floře vedle no-
vého víceúčelového hřiště. Filozofie záměru 
byla, mladí rodiče jsou s dětmi na dětském 
hřišti a mohou si také sami zacvičit. 

Všechna místa byla navržena na přístu-
pech do Kunratického lesa, kam si jdou lidé 
zaběhat, na procházku, a na fitness prvcích 
si k tomu zacvičí. Bohužel po pěti měsících 
jednání nám IKEM, kterému patří pozemek, 
který k instalaci prvků v Zeleném údolí po-
třebujeme, oznámil, že již nemůže s pozem-
ky v Zeleném údolí nakládat, protože jsou 
v procesu převodu na Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. Bohužel ani 
tento úřad nemůže s těmito pozemky za-
tím nakládat. Proto jsme fitness prvky ur-
čené pro Zelené údolí zatím umístili vedle 
dětského hřiště při ul. K Betáni, a až bude 
možné je instalovat v Zeleném údolí, pře-
místíme je, nebo zakoupíme nové.

Jitka Voříšková

Tradiční letní příměstské tábory  
v ZŠ Kunratice se opět vydařily

Nové fitness  
prvky  
v Kunraticích

ZŠ Kunratice – naše dobrá škola 

Ohlédnutí za Zahradní
slavností 2016

TJ SOKOL Kunratice  
zahajuje nový cvičební rok  
Nový cvičební rok 2016/2017 začíná 
v pondělí 5. 9.
Dětské oddíly cvičí v PO, ÚT, ST, ČT, 
cvičení žen s Renatou se koná pravidelně 
v pondělí a ve čtvrtek, zdravotní cvičení 
60+ s Hankou pro ženy a muže je každou 
středu dopoledne od 10 do 11 hodin. 
Oddíl rekreačního smíšeného volejbalu se 
schází každé úterý od 18:40 do 20 hodin 
a hledá nové posily.  Každé úterý od 18 
do 20 hodin se v malém sále potkávají 
zájemci o stolní tenis. 
Podrobné informace o aktivitách TJ Sokol 
Kunratice získáte na 
http://sokol-kunratice.wz.cz/, kde také 
najdete kontakty na jednotlivé cvičitele, 
anebo u správkyně p. Lucie Pařízkové na 
tel. čísle: 733 147 732. 

Krátce



Jen být synem  
Karla IV. nestačí
Celé království po naro-
zení Karlova syna mělo 
velká očekávání. Nikdo 
nepochyboval o tom, 
že velký císař vycho-
vá stejně velkého syna. 
Skutečnost ale byla jiná. 
Slavná otcova minulost 
mladému následníkovi 
trůnu nestačila. Václav 
IV. během dlouhé vlády 
promrhal téměř vše, co 
jeho otec vybudoval.

Ne za vše mohl ale on 
sám. Když se ujal vlá-
dy, postihla království 
morová epidemie a celá 
země upadla do hospo-
dářské i morální krize. 
Lidé ale situaci vnímali 
spíš jako projev vyšší moci, a proto upínali 
své naděje právě k novému českému králi. 
Tomu se ale za celý život nepodařilo jejich 
očekávání naplnit.

Hlavním důvodem, proč byl Václav IV. ne-
příliš silným panovníkem, bylo nejspíš to, 
že se stal králem příliš mladý. Už ve svých 
dvou letech byl korunován českým králem 
a v patnácti mu nasadili římskou korunu. 
Ačkoli Václava od raného věku připravovali 
na roli krále, míjela se tato snaha účinkem. 
Paradoxně totiž výchova a souběžné vlád-
nutí jeho otce Karla IV. neumožňovaly bu-
doucímu panovníkovi se aktivně zapojovat 
do „vládnutí“. Samotný Václav tak spíš jen 
reprezentoval a „zdobil“. Záliba v lovu, ko-
chání se uměleckými předměty, užívání si 
života s pohárem vína a po boku krásných 
žen, to vše mu poskytovalo jakousi útěchu. 
Ve státnické funkci se ale nešťastně obklo-
poval představiteli nižší šlechty, kterým 
chyběl evropský přehled.

Politicky nezkušený panovník se brzy do-
stal do sporů s vyšší šlechtou. V roce 1394 
ho dokonce zajala a uvěznila panská jedno-
ta. Ani po propuštění nezavládl v Čechách 
klid. Neustálé šarvátky a přetahování se  
o moc mezi členy lucemburského rodu situ-
aci ještě přiostřily. Celkový rozvrat a pokles 
autority českého státu vedly až k sesazení 
Václava IV. z trůnu římského krále v roce 
1400. Po devítileté vynucené pauze, kdy 
místo Václava vládl Ruprecht III. Falcký, se 
z rozhodnutí církevního koncilu v Pise vrací 
na německý trůn Václav IV. To už ale musel 
čelit obrovské výzvě, tou byla husitská revo-
luce. 

Pražská defenestrace tak zřejmě negativ-
ně přispěla k jeho konci života a vlády. Tu 
ukončil srdeční záchvat 16. srpna 1419 na 
Novém hradě u Kunratic.

Lazebnice nedílně patřily 
k jeho životu 
Václavova bible kromě výjevů ze Starého zá-
kona obsahuje i četná vyobrazení krále s po-
lonahými lazebnicemi. Z obrázků je patrné, 
že malíři - iluminátoři na pražském dvoře 
dobře věděli, že dívky v lázních ochotně 
uspokojovaly všechny touhy a vášně svého 
panovníka. Lázeň představovaná lazebni-
cemi byla vnímána i jako očistný rituál těla 

i ducha. Lazebnice jsou nejčastěji dlouho-
vlasé krásky, držící dřevěná vědra k polévání 
vodou a svazek březových větviček k mrská-
ní v parní lázni. 

Iluminátoři zdůraznili jejich půvaby tím, 
že jejich bílé košilky jsou někdy průsvitné 
a vše spíše odkrývají než zakrývají. Na ně-
kterých kresbách jsou prsa dívek obnažena 
a nechybějí ani úplné akty. Lazebnice se ob-
jevují dokonce i ve slavné Zlaté bule. Jejím 
autorem je sice otec Karel IV., podobu knihy 
s luxusní výzdobou však dostala až za Vác-
lava IV. 

Na titulní straně je trůnící Kristus jako 
vládce světa, ale v dolní části je vyobrazen 
král Václav uvězněný v kládě, která má po-

dobu písmene W, což je 
první písmeno jeho ně-
meckého jména Wen-
zel. Kolem něj pak velká 
skupina polonahých la-
zebnic, z nichž jedna se 
mu snaží provokativně 
představit svoje bujné 
poprsí.

Mnoho historiků se 
shoduje, že v postavách 
lazebnic se skrývá sna-
ha středověku užít pro 
různé podoby dvorské 
lásky často až bizarní 
převleky. Kupříkladu 
urozené dámy se v za-
hradách při dvorním 
svádění stylizovaly do 
role krásných pastýřek, 
což ztělesňovalo přiro-
zenost, sepětí s příro-

dou a nevinnost aktu lásky. Erotika musela 
hledat přípustné formy, které by ji držely 
v dovolených společenských mezích. 

Lazebnice byly vlastně něco jako pozem-
ské Venuše. A tak vyobrazení pozemských 
bohyní bylo jedním z důvodů, proč se po-
lonahé dívky dostaly do Václavovy bible. 
Zejména duchovní a dvořané tak ještě více 
kritizovali královu marnotratnost a odklon 
od dědictví a státnickosti jeho otce Karla IV. 

Právě pokračování tradice velkého a sil-
ného panovníka od něj očekávalo České 
království i celá německá Svatá říše římská. 
Jeho pověst byla opravdu špatná a svědectví 
o tom nejsou vůbec ojedinělá. Papež Pius II. 
o Václavovi napsal, že byl svému otci zcela 
nepodobný, oddával se rozkoším, vyhýbal se 
práci, dbal více vína než povinností státní-
ka. Miloval náruživě lov, nestřídmě holdoval 
pití a jídlu, jeho jednání bylo nepředvída-
telné a příslovečná byla jeho vášeň k po-
hledným dívkám, což ještě zvyšoval fakt, že 
kvůli neplodnosti nedokázal na svět přivést 
dědice.. red

Václav IV. - panovník a velký požitkář

Historie a společenská rubrika
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Historické spojení osobnosti krále Václava IV. s Kunraticemi je dobře známo. Současná zřícenina Nového hradu v Kunra-
tickém lese je připomínkou zdejšího působení tohoto českého panovníka. Jeho život ale nebyl vždy příkladný, a některý-
mi činy jakoby nebyl důstojným pokračovatelem svého otce Karla IV. V srpnu před 597 lety zde v Kunraticích zemřel na 
následky srdečního selhání.  

Poděkování za blahopřání 
k  životnímu jubileu zasílají
Jarmila Šmídová, Jan Koblic, Arnošt Vít, 
Věra Půstová, Olga Špronglová, Růžena 
Egnerová,  Jarmila Blínová, Jiří Kužel, 
Jana Kasáková, Miluše Kohoutová, Jana 
Skripčenková, Jiří Feiler, Věra Nucová, 
Anna Koblížková, Vlasta Pavlíková, 
Drahoslava Melenovská.

Společenská rubrika

Portrét Václava IV. a Žofie Bavorské v iluminované Bibli Václava IV.

Král v kládě tvaru „W“ a proti němu lazebnice 
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ZÁNOVNÍ VOZY
V KUNRATICÍCH!
Více než 100 kvalitních a prověřených vozů. 
AUTO JAROV je certifikovaným partnerem 
            programu
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Vídeňská 126
Praha 4  - Kunratice
Tel.: 251 002 803

www.autojarov-kunratice.cz
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Zaváděcí ceny

Výhodný výkup na 
protiúčet s bonusem

Vozy s prodlouženou 
zárukou výrobce

Značkové 
�nancování

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Atrium

Mgr. Markéta Jedličková,

Kunratice, můj domov.
makléřka

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

HLEDÁM HOSPODYNI

Pro	   náš	   rodinný	   dům	   v	   Kunra1cích	   v	   lokalitě	   na	  
Lhotách	   obývaný	   3	   osobami	   (bez	   dě@	   a	   zvířectva)	  
hledám	   hospodyni	   na	   plný	   nebo	   částečný	   úvazek.	  
Pracovní	  dobu	  lze	  sjednat	  flexibilně,	  avšak	  minimálně	  
v	   rozsahu	   2-‐3	   dnů	   v	   týdnu.	   Požadovaný	   rozsah	  
činnos1	   –	   úklid	   domu,	   žehlení	   a	   drobné	   práce	  
v	  domácnos1,	  na	  zahradě	  a	  kolem	  domu.

Prosím nabídky se svým spojením posílejte na e-
mailovou adresu: indexia@volny.cz nebo volejte na 
tel. číslo 604 273 379.



15KunraticKý zpravodaj 4/2016

inzerce

14

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

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

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

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

KADEŘNICTVÍ
DÁMSKÉ - PÁNSKÉ
KOSMETIKA
MANIKÚRA
PEDIKÚRA

SALON

LaCalma Jste student nebo senior? 
Pořiďte si svou kartu Lokál 
a obědvejte s 20% slevou.

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

Navíc za každou utracenou 
tisícovku od nás dostanete 
50 Kč, které můžete použít, 
kdy budete chtít. 

O svou kartu si řekněte přímo 
v Lokále!

a obědvejte s 20% slevou.

www.papirnictvizakostelem.cz

NOVĚ ROZŠÍŘENÝ SORTIMENT

ZA KOSTELEM
PAPÍRNICTVÍ 

•  BAREVNÉ KOPÍROVÁNÍ  
DO FORMÁTU A3

• FOTOSBĚRNA
• VÝROBA RAZÍTEK
• LAMINOVÁNÍ

Kostelní náměstí 17, 148 00 Praha 4–Kunratice
Tel.: 602 805 142 
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KaLEnDÁriuM září, říjen, listopad 2016

19. 9. pondělí / ZŠ Kunratice
Zahájení činnosti kroužků SVČ
 
21. – 23. 9. / Šeberák
Vinobraní na Šeberáku
 
22. 9. čtvrtek /16 – 18 hod./ RC U motýlků
Podzimní keramické tvoření
Keramické podzimní dekorace.  
Tvoření pro rodiče s dětmi.

23. – 24. 9. / v ulici Za Parkem
Kunratické vinobraní
 
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.

1. 10. sobota / 9 -11 hod./ RC U motýlků
Přednáška „Jak vychovávat kluky“
Oblíbená přednáška týkající se výchovy 
chlapců 0-7 let s psycholožkou,  
socioložkou a mámou čtyř synů  
PhDr. Vladislavou Bartákovou.

9. 10. neděle /14 – 17 hod./ Šeberák
Podzimní bazar
Bazar dětského oblečení a potřeb v areálu 
restaurace Šeberák.

20. 10. čtvrtek /16 – 18 hod./ 
 RC U motýlků
Halloweenské keramické tvoření
Keramické halloweenské strašidelné  
dekorace. Tvoření pro rodiče s dětmi.

26. 10. - 27. 10. /8 -17 hod./ RC U motýlků
Podzimní příměstský tábor
Dvoudenní příměstský tábor pro školou 
povinné děti. Výlety a poznání, nebudeme 
sedět na místě!

30. 10. neděle / 16 hod. / Šeberák
Dušičkový rej 
 
11. 11. pátek /17 hod. / parkoviště u pošty
Svatomartinská jízda
Společné podělení se o dobroty,  
občerstvení a představení pro děti  
v podání dětí ze ZŠ.

30. 8. úterý / Šeberák
Rozloučení s prázdninami
Táborák s kytarou a opékáním buřtů.

10. 9. sobota / 9 -11 hod. / RC U motýlků
Přednáška „Jak vychovávat kluky“ 
Přednáška týkající se výchovy chlapců 8-13 
let s psycholožkou, socioložkou a mámou 
čtyř synů PhDr. Vladislavou Bartákovou.

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.

11. 9. od 14 hod. a 12. 9. od 9 hod. / radnice
Výstava hub
 
17. 9. sobota / 10 – 16 hod. / zámecký park
Babí léto v pohybu
Šestý ročník tradiční pohodové akce pro 
rodiny s dětmi.

17. 9. - 18. 9. / 9 - 16 hod./ RC U motýlků
Scio camp
Pracovat na sobě a poznávat něco nového 
se vždy vyplatí. Pro děti 11-14 let.

Kultura
15. 9. čtvrtek / 16 hod. /  
křižovatka U Tří svatých
Slavnostní odhalení sousoší Kalvárie
Odhalení a požehnání restaurovanému 
sousoší Tří svatých za účasti kardinála 
Dominika Duky.

2. 10. neděle / 15 hod. / sokolovna
Walda a vokální trio TAURUS 
Koncert ke Dni seniorů. 

1. 11. úterý / 18 hod. / kostel sv. Jakuba
Slavnost všech svatých – mše svatá
Od 17 hod. předchází dušičková pobožnost 
na hřbitově.

2. 11. středa / 18 hod. / kostel sv. Jakuba
Památka všech věrných zemřelých – 
mše svatá
Od 17 hod. předchází dušičková pobožnost 
na hřbitově.

12. 11. sobota / 10 hod. / kostel sv. Jakuba
Hubertská mše 
Mše svatá za doprovodu lesních rohů.

Volný čas

Volný čas

Sport

FBC START98 - FLoRBAL

17. 9. sobota / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. FbK Svitavy Česká Lípa
Utkání 1. florbalové ligy v hale kunratické ZŠ.

28. 9. středa / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. Spartak Pelhřimov
Utkání 1. florbalové ligy v hale kunratické ZŠ.

8. 10. sobota / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. 1. MVIL Ostrava
Utkání 1. florbalové ligy v hale kunratické ZŠ.

22. 10. sobota / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. Black Angels
Utkání 1. florbalové ligy v hale kunratické ZŠ.

30. 10. neděle / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. FBK Rožnov pod R.
Utkání 1. florbalové ligy v hale kunratické ZŠ.

SK SLoVAn KunRATICe – FoTBAL

4. 9. neděle / 17 hod. / hřiště SK Slovan
SK Slovan Kunratice – TJ Praga
Mistrovské domácí utkání týmu A.

18. 9. neděle / 17 hod. / hřiště SK Slovan
SK Slovan Kunratice – Štěrboholy
Mistrovské domácí utkání týmu A.

2. 10. neděle / 16:30 hod. / hřiště SK Slovan
SK Slovan Kunratice – Vyšehrad B
Mistrovské domácí utkání týmu A.

16. 10. neděle / 16 hod. / hřiště SK Slovan
SK Slovan Kunratice – Troja
Mistrovské domácí utkání týmu A.

30. 10. neděle / 14:30 hod. / hřiště SK Slovan
SK Slovan Kunratice – Dolní Chabry
Mistrovské domácí utkání týmu A.

30. 10. 13 - 16 hod Ještědská (u pošty)
30. 10. 13 - 16 hod křižovatka ul K Betáni x Do Dubin
30. 10. 13 - 16 hod křižovatka ul. Úhlavská x Sobolákova
6. 11. 13 - 16 hod Ještědská (u pošty)
6. 11. 13 - 16 hod křižovatka ul. Ke Hrádku x Houbařská
6. 11. 13 - 16 hod křižovatka ul. Lisztova x Kalmánova 

užitečné info
BIO kontejneryVelkoobjemové kontejnery 

14. 9.  16 – 20 hod.  Ještědská (u pošty)
14. 9 16 – 20 hod.  Sídliště Flora (u kotelny)
5. 10.  16 – 20 hod. Ještědská (u pošty)
5. 10.  16 – 20 hod.  Zelené údolí
2. 11.  16 – 20 hod.  Ještědská (u pošty)
2. 11.  16 – 20 hod.  Sídliště Flora (u kotelny)


