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jsem zaplavena Vašimi dotazy, jaká
je skutečnost s Kunratickým zámkem.
Šíří se dezinformace, že zdevastovaný
zámek s odhadovanými náklady na
rekonstrukci ve výši cca 150 milionů
+ DPH převezme do své správy kunratická radnice a pražský magistrát jí dá
peníze na opravu. Toto tvrzení je velice
nezodpovědné, protože takto vysoké
finanční částky Magistrát hl. m. Prahy
dle svých vnitřních směrnic nikomu
nedává. Na můj dotaz u náměstka
primátorky Petra Dolínka a radní Jany
Plamínkové (oba magistrátní koalice)
jsem dostala odpověď, že takto nebyl
záměr rekonstrukce Kunratického
zámku v koalici projednán. A ani Hnutí
Praha-Kunratice, které je ve vedení
kunratické radnice, nebude riskovat,
že získá zdevastovaný zámek do své
správy, protože jej nikdo v již dvakrát nabízeném prodeji Ministerstva
kultury ČR koupit nechtěl a ministerstvo se ho chce zbavit, protože pro něj
znamená pouze finanční zátěž.
Jak jsem již dříve psala, za MČ Kunratice jsem byla přizvaná vedením hl.m.
Prahy na schůzku s radním Wolfem,
ředitelem Národního muzea a ředitelem Odboru správy majetku hl. m.
Prahy, kde bylo dohodnuto, že naše
městská část připraví záměr využití
budovy Kunratického zámku. To se
již stalo. Nyní společnost EQUITA
Consulting s.r.o., která byla vybrána
Magistrátem hl. m. Prahy ve výběrovém řízení, zpracovává odhad nákladů
na rekonstrukci. Následně dle dohody
bude probíhat proces převodu zámku
na hl. m. Prahu, rekonstrukce
a teprve potom převod na Městskou
část Praha-Kunratice.
Máme velký zájem na rekonstrukci
zámku, ale v žádném případě
nemůžeme dopustit zadlužení MČ.

Lenka Alinčová

ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7
148 00 Praha 4
+420 244 102 214
info@praha-kunratice.cz
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Meliorační kanál funguje
Jak jsem psala v posledním čísle KZ, rekonstrukce melioračního kanálu, který přivádí
vody do rybníčku Ohrada, byla z technických důvodů zastavena. Našly se zde staré
inženýrské sítě a kamerová zkouška zjistila,
že od posledního testování před dvěma lety
se stav celého potrubí od Vídeňské ulice po
rybníček velmi zhoršil a hrozí další propady
a netěsnost. Prováděcí firma Zepris nabídla řešení, vypustit stavbu několika šachet
a sanovat potrubí po celé délce zatažením
rukávem se sklolaminátovými vlákny nasycenými pryskyřicí. Tento postup doporučil i projektant a schválilo jej jednomyslně
kunratické zastupitelstvo včetně toho, že
se celá stavba prodražila o 286 222 korun +
DPH. Celková suma ale nepřesáhla 4 miliony, které mělo naše zastupitelstvo schvále-

né v rozpočtu dle výkazu výměr projektanta. Stavba byla dokončena ve čtvrtek 15. září
v odpoledních hodinách. Byl smutný pohled
na poloprázdný rybníček Ohrada. V pátek
v noci přišel vydatný déšť (v Kunraticích
doslova spadlo téměř 50 milimetrů srážek,
tj. 50 l/m2). A ukázalo se, že rekonstruované
potrubí skutečně funguje. Rybníček byl ráno
plný a hladina sahala pět centimetrů pod
bezpečnostní přeliv.
Třešničkou na dortu bylo rozhodnutí pražského zastupitelstva, které v den, kdy byla
rekonstrukce dokončena, schválilo dotaci
na opravu potrubí ve výši 2,6 milionů korun.
Zbylých 1,4 milionu zaplatil nájemce OC
Kunratice společnost Scionius.
Lenka Alinčová (lal)

Mapujeme kvalitu povrchových vod
Občanský spolek Pro Kunratice (OSPK) se
už sedmým rokem snaží chránit životní prostředí v Kunraticích. Ve spolupráci s radnicí
pomáhal bojovat proti neřízenému vypouštění rybníka Šeberák, jako účastník řízení
podává námitky proti výstavbě polyfunkčního domu bývalé prodejny Atalanta a účastní
se dalších podobných řízení, kdy může být
ohroženo životní prostředí v naší městské
části.
Na poslední členské schůzi spolku byl
učiněn návrh, aby OSPK nechalo zmapovat
a prověřit kvalitu povrchových vod v Kunraticích. V srpnu provedla odborná firma odběry přitékajících vod do rybníka Šeberák
(Kunratická spojka – Vestecký potok, Kunratický potok – K Šeberáku), dále vypouš-

těcí místo pod rybníkem Šeberák, můstek
Kunratického potoka při ul. Dřevnická, před
Hornomlýnským rybníkem a nakonec byly
odebrány vzorky u Dolnomlýnského rybníka. Odebrané vzorky byly testovány dle ČSN
75 7221 – klasifikace povrchových vod. Vyhodnocení vzorků ukázalo, že kvalita vody
v testovaných místech tuto normu splňuje.
V následujícím období se OSPK mimo jiné
aktivity zaměří i na vyústění odpadních vod
podél Kunratického potoka, kde byly naměřeny vyšší hodnoty, které mohou být způsobeny vypouštěním septiků z některých
rodinných domů. Podrobné výsledky měření
najdete na www.prokunratice.cz.
Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy)
a OS Pro Kunratice

Propojení Kunratic s Obchodním
centrem Chodov je dokončeno
Když se podívám do starých diářů, s hrůzou
zjišťuji, kolik let to trvalo, než se dotáhlo ke
konečnému cíli úsilí propojit OC Chodov
s bytovým komplexem Flora chodníkem podél ulice U Kunratického lesa a kolik sil to
stálo. Zásluhu na tom nese samotné vedení OC Chodov, bývalá starostka a stávající
starosta Jižního Města Marta Šorfová a Jiří
Štyler, ale především ze všech nejvíc velmi zarputilá bojovnice, předsedkyně svazu
MO vozíčkářů Flora paní Jitka Bausteinová.
Bez jejího neustálého naléhání a burcování
na všech úrovních záměr neměl šanci.
Věnovala se tomu neuvěřitelných 15 let
velmi intenzivně a patří jí obdiv, že dokázala
zorganizovat všechny potřebné složky. Nejprve naše radnice získala směnou vhodný
pozemek pro výstavbu chodníku na části našeho území a zajistila její realizaci. Největším
problémem bylo dohodnout pokračování na

už sousedním teritoriu Jižního Města. A tam
největší díl práce odvedla paní Bausteinová.
Patří jí poděkování nejenom všech obyvatel z bytového komplexu Flora a především
vozíčkářů, ale i obyvatel z Domu zvláštního
určení Petýrkova na Chodově, kteří s našimi
vozíčkáři hodně úzce spolupracují.
lal

3

Z radnice a zastupitelstva

Aktuálně

Rozšířili jsme služby
zdravotního střediska
Dovolte, abychom Vás
informovali o rozšíření služeb zdravotního
střediska v Kunraticích.
Od 1. září probíhají
ve spolupráci s ordinací praktického lékaře odběry hormonů
štítné žlázy v gynekologické ordinaci ve
3. patře budovy. Na odběry se mohou pacientky dostavit každé úterý odpoledne a středu dopoledne - ordinace MUDr. Vlasty Stádníkové. Odběry jsou bez poplatku v rámci
screeningu onemocnění štítné žlázy.
Po setkání se zástupci společnosti Česká
laboratorní s.r.o. máme přislíbeno spuště-

ní provozu odběrové
místnosti ve 3. patře
střediska nejpozději
ve druhé polovině října. K dispozici bude
kompletně vybavená
odběrová
místnost
s odborným personálem.
Lékárna „U Krále
Václava“ plánuje pro
klienty zdravotního střediska slevové kartičky a slevové akce na vybrané produkty.
Obyvatelé Kunratic by měli být pravidelně
informováni pomocí letáků.
Na setkání s Vámi se těší tým lékařů Zdravotního střediska Kunratice.
Ondřej Gojiš

Komise pro školství, kulturu a sport
Na rozdíl od výborů, které jsou poradními
orgány zastupitelstev měst, městských částí
a obcí, jsou komise poradním orgánem rad
nebo starostů samospráv.
Jedna z komisí je i komise pro školství,
kulturu a sport. Její práce spočívá v doporučeních týkajících se základní i mateřské školy, sportu, sportovního vyžití a sportovních
organizací v Kunraticích. Komise se také
zabývá dalšími volnočasovými aktivitami
a kulturním životem. Komise zasedá dle potřeby obvykle v intervalu čtyř až šesti týdnů.
Členové komise jsou obyvatelé Kunratic,
kteří svou odborností přispívají k ucelené-

mu pohledu na širokou agendu komise, jsou
sami v jednotlivých oblastech aktivní, nebo
je agenda komise zajímá a jsou ochotni se
na práci komise podílet. Členy jsou Ing. Vladislav Běhal, Marie Bembová, Ing. Tomáš
Červinka, JUDr. Martin Kryl, Petra Langrová, PaedDr. Miroslava Majerová, Anna Nová
a Iva Pirníková. Předsedkyní komise je Mgr.
Veronika Doležilová, tajemnicí pak právnička úřadu městské části Mgr. Ivana Nová.
Jako hosté se jednání komise příležitostně
zúčastňují ředitelé mateřské a základní školy či zástupci sportovních organizací.
Veronika Doležilová

Zasíláme
novinky z radnice
Máte zájem o aktuální informace z radnice,
chcete vědět, co se v Kunraticích děje, bude
dít anebo proběhlo, včetně kalendáře akcí,
fotografií, důležitých výzev?
Stačí zaregistrovat Váš e-mail na adrese www.praha-kunratice.cz ve spodní části
v sekci ODBĚR NOVINEK. Po zaregistrování
Vám bude každé pondělí dopoledne odeslán
jeden e-mail, který Vás o aktuálním dění
v Kunraticích bude informovat.
Městská část Praha-Kunratice umožňuje
zdarma prezentaci Vašich firem, podniků,
živnostníků a to na webových stránkách
www.praha-kunratice.cz v sekci ORGANIZACE – podpora podnikání. Stačí vyplnit
formulář a odkaz na Vaši firmu s uvedenými
kontakty bude na webových stránkách zveřejněn.
ivhy

Poděkování
obyvatelce DCHB
Na tomto místě patří velký dík obyvatelce Domu s chráněnými byty paní Růženě
Zeithammelové, která v roce 2011, kdy se
do domu přistěhovala, uložila na speciální
účet domu poměrně vysokou finanční částku. Podle jejího přání z této částky mělo
být čerpáno na vylepšení zařízení domu ve
prospěch všech jeho obyvatel. Letos jsme za
část těchto peněz nechali vyrobit lavicové
stojany pod květiny do všech pater domu.
Lze tak pod nimi dobře uklízet a i estetický
vzhled chodeb se notně vylepšil.
lal

Schvaluje
• odejmutí nemovitostí ze svěřené správy Městské části Praha-Kunratice
a to pozemkových parcel parc.č. 267/49
o výměře 1 787 m2 a parc.č. 267/50
o výměře 945 m2, z důvodu sjednocení
správy stavby dešťové usazovací nádrže
u Dolnomlýnského rybníka s manipulační plochou a pozemků.
• v yhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace na zjed-
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nodušenou opravu povrchů následujících komunikací:
ul. Na Rynku
ul. Labská
ul. Šebkova
ul. Děbolínská (v úseku mezi ul. Bořetínská a ul. Golčova)
ul. Nad Rybníčky (včetně části komunikace „bezejmenná“ směrem k ul. U Javoru)
ul. Ke Hrádku (v úseku od ul. K Verneráku
a ul. Nad Belvederem)
ul. Nad Belvederem
ul. Hřbitovní
ul. Lesní (od ul. K Bažantnici po ul. Klatovskou a od ul. Rozvadovské po ul. Vožickou)
ul. Úhlavská (dokončení od ul. Sobolákova
k ul. Dřevnická)
ul. Ploučnická (v úseku mezi ul. Úhlavská

Konečně jsme se dočkali umístění sousoší Kalvárie U Tří svatých. Obnovení sousoší Kalvárie
ocenila římskokatolická církev
nejen poděkováním kunratické
radnici, ale obřad žehnání přijela
osobně provést její nejvyšší autorita v naší zemi, sám kardinál
Dominik Duka. Dokonce i počasí
se na účastníky obřadu žehnání
usmálo a úmorné vedro profouknul jemný větřík. Akci zahájila Pražská kantiléna jednou ze
tří částí Truvérské mše od Petra
Ebena. Starostka Lenka Alinčová
provedla přítomné historií lokality U Tří svatých a vzpomenula na
svého zesnulého bývalého kolegu - zástupce
starostky Václava Chalupu, jenž asi před 10
lety s myšlenkou obnovení sousoší přišel.
Vysvětlila, že v následujících týdnech bude
okolí sousoší upraveno, navrší se zemina tak,
že dojde zcela k zakrytí soklu a následně se
vyseje tráva. Pak radnice bude shánět peníze
na založení malého parčíku v okolí sousoší.

Akademický sochař Jan Hendrych (rozhovor s ním byl uveden v posledním čísle KZ)
vysvětlil genezi vzniku sousoší. Pak průběh
obřadu převzali zástupci římskokatolické
církve a provedli samotný obřad žehnání se
všemi církevními zvyklostmi.
Nakonec, kdo měl chuť a zájem, se přesunul
na setkání s panem kardinálem na kunratickou radnici.
Petra Hilmarová

v branických ledárnách v areálu A-parku. Celkem bylo těchto výjezdních míst dvacet. Trasy vedly po bezpečných cestách a byly dlouhé od 5 do 20 kilometrů. Účastníci projížděli
atraktivními místy, z nichž nejkrásnější jsou
les v údolí Kunratického potoka, Chuchelský
háj, Modřanská rokle nebo Prokopské údolí.
Cyklisté z Kunratic se v neděli 25. září ráno
sjeli k rybníku Šeberák, zahřáli se čajem, který připravili v místní restauraci, zájemci si
namontovali tradiční zvonky na jízdní kola
a oblékli se do žlutých triček s logem Pražské cyklozvonění. V cíli čekala na účastníky cyklotrialová exhibice, testovací jízdy na
koloběžkách a elektrokolech a na závěr také
spanilá jízda na historických bicyklech. Kdo
si nechal tentokrát Pražské cyklozvonění ujít,
má šanci opět za rok při dalším ročníku, na
který Vás předem upozorníme.
ivhy

Zájezdy pro seniory budou pokračovat
– ul. Na Rynku, ul. K Verneráku ul. K Borovíčku)
ul. Pod Betání (v úseku ul. Nad Rybníčka –
ul. Žižkova)
ul. Žižkova (v úseku ul. Ratajova – ul. Pod
Javory)
ul. Sobolákova (v úseku ul. Labská –
ul. Úhlavská)
ul. K Borovíčku (v úseku ul. Náměstí TGM
– ul. Šebkova)
Více na www.praha-kunratice.cz

Babí léto
poznamenal déšť
Šestý ročník obvykle pohodové tradiční
podzimní akce pořádané Janem Andeltem
ve spolupráci se zdravotnickým zařízením
IKEM, a zaštítěné jako obvykle starostkou MČ Lenkou Alinčovou, letos provázela
smůla ve formě abnormálně nepříznivého
počasí. Jenom v průběhu předcházející noci
spadlo v Kunraticích téměř 50 mm dešťových srážek, tj. 50 litrů vody na jeden metr
čtvereční. Smůla byla o to větší, že se konečně na tuto akci po letech podařilo upoutat
pozornost hl. m. Prahy. Záštitu přijal radní
hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Ing.
Radek Lacko a akci i finančně podpořil.
Jindy park plný rozdováděných dětí a seniorů, kteří si přišli nechat zkontrolovat svoje
zdraví od lékařů IKEM, navštívil jen zlomek
obvyklých návštěvníků. Pan radní, který se
akce osobně zúčastnil a ověřil si profesionalitu pořadatele Jana Andelta, přislíbil
prohloubit spolupráci s Janem Andeltem
a kunratickou radnicí i v příštím roce, včetně
květnového Divadla v parku.
Petra Hilmarová

10. ročník Cyklozvonění je za námi

Již tradičně se Městská část Praha-Kunratice
připojila k akci Pražské cyklozvonění, ke které
se rok od roku hlásí stále více městských částí. Tentokrát, již podesáté, se mohli všichni,
kteří mají rádi pohyb a dobrou zábavu, přidat
k některé z mnoha cyklotras, které byly naplánovány z různých částí Prahy a zakončené

14. zasedání Zastupitelstva
městské části ze dne 31. 8. 2016
Souhlasí
• s úhradou vícenákladů na stavbu „Oprava zatrubněného melioračního kanálu
v ulici K Libuši na k.ú. Kunratice“ v celkové maximální výši 286 222,84 Kč bez
DPH (346 329,63 Kč s DPH 21%).

Odhalení sousoší Kalvárie

Letošní rok byl testovací. Potřebovali jsme
zjistit, jaký zájem o zájezdy pro seniory bude.
A je značný a postupně, jak se informace
o zájezdech rozšiřuje mezi kunratické seniory,
počet zájemců roste. Proto se na příští rok pokusíme rozšířit počet zájezdů tak, aby byl uspokojen větší okruh zájemců. Rovněž se změní
systém objednávání zájezdů. Uvažujeme o tom,
že všechny zájezdy vyhlásíme najednou na celý
rok a stanovíme příjem objednávek v určitém
termínu tak, aby se dostalo na všechny.
Předpokládám, že informace o zájezdech
v r. 2017 budou zveřejněny v únorovém
Kunratickém zpravodaji.
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V letošním roce jsme pro kunratické seniory 60+ nachystali poslední zájezd. Vzhledem
k termínu jsme zvolili předvánoční atmosféru. Pojede se do Přerova nad Labem na zájezd
s názvem „Přerovský skanzen v době adventu“. Odjezd je 7. prosince v 9:30 hod. opět od
pošty v Ještědské ulici. Zájemci se mohou od
14. listopadu od 9 hod. osobně hlásit u sekretářky paní R. Kubátové, tel.: 244 102 214.
Účastníci zájezdu hradí spoluúčast ve výši 50
Kč. V ceně je zahrnuta doprava, vstupné, výklad a cestovní pojištění.
Jitka Voříšková

Krátce
Obyvatel stále přibývá

Kunratice
mají aktuálně 9 428 obyvatel.
To je skoro o 3 tisíce víc, než v roce 2004.
Se stoupajícím počtem lidí roste i počet
narozených dětí. V roce 2014 jsme
v Kunraticích přivítali 89 miminek a rok
následující 125. Letos se jen do října narodilo 92 nových kunratických občánků.

Velký zájem o kompostéry
Zahradní kompostéry jsou elegantním
řešením, jak naložit s posečenou trávou
a jiným bioodpadem ze zahrady. Mezi
obyvateli Kunratic vyvolala prezentace,
jak správně kompostovat, velký ohlas.
Zájem byl o 259 kompostérů za víc jak
854 tisíc korun. Na tuto ekologickou
činnost se udělují dotace EU. Ty ale
nepřicházejí automaticky a musí se
o ně žádat. Jestli uspějeme, se dozvíme
v dubnu příštího roku. Největší zájem byl
o kompostéry objemu 1400 litrů. Anketní
lístky přijímala radnice do konce září.

ivhy

5

Téma

Rozhovor

Lenka Alinčová

Rozhovor v půli
volebního období
Rybníček Ohrada
– vodní svět uprostřed Kunratic
Každá vodní plocha uvnitř města má důležitou a mnohdy nevyčíslitelnou hodnotu. Poskytuje lidem
možnost odpočinku a relaxace. Vytváří ale také vhodné mikroklima hlavně v horkých letních dnech.
A v případě vodních nádrží, jezer a rybníků je útočištěm pro vodní ptáky a ryby.

Baron Korb se zasloužil
o rybník v centru Kunratic
Když baronu Korbovi, majiteli kunratického
panství, shořela stodola, rozhodl se vybudovat přírodní požární nádrž. A tak založil
roku 1893 rybník jako rezervoár pro místní
hasiče. Na počátku 90. let se při opravě kanalizace, na kterou je napojen odtok z rybníku,
současně čistilo i dno. Při vytěžování bahna
ze dna rybníka se bagr dostal až na břidličné
podloží. Tím se ale odstranila nepropustná
vrstva a začala se tak ztrácet voda.
Prosakování vody se v roce 2002 vyřešilo
položením plastové nepropustné fólie na
dno. Vážnější situace byla ale s vodou, která
přitékala strouhou podél ulice K Libuši. Ta
byla v průběhu let zatrubněna a vznikl meliorační kanál, který přiváděl dešťovou vodu
z přilehlých ulic. Po celou dobu byl přítok do
rybníčku v pořádku. Ale najednou se začala
voda ztrácet.

Kam mizí voda?
V červnu 2010 se rozhodlo, že bude na místě
stavby budoucího obchodního centra proveden zkušební zemní vrt. Pokud by se našel
dostatečně silný vodní zdroj, bylo by vyhráno a napájení kanálu by tak bylo bohatě
zaručeno. Vrt byl úspěšný. Šlo jen o to, jak
vodu z území U Tří svatých přivést do rybníčku Ohrada. Nakonec se našlo řešení s pomocí výše zmíněného melioračního kanálu.
Stále však docházelo po cestě k velkým ztrátám.
Kritická situace nastala v roce 2013, kdy
se hladina dostala pod minimum. Radnice
povolala na pomoc odbornou firmu, která
pomocí krtka, kamery zavedené do potrubí,
objevila propadlou kanalizační štolu. Bylo
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nutné situaci urgentně řešit. Zkoumalo se
množství variant. Když se při přípravě stavby šatnového centra školy objevila stará
studna, vypadalo to, že se problém snadno
vyřeší. Bohužel vodní zdroj byl velmi slabý.
Dalším marným pokusem bylo čerpání vody
ze zámecké studny. Stejně tak liché byly
pokusy o získání vody z Dolnomlýnského
rybníka.

Až naprší, tak neuschne
Horké a suché léto je největším nepřítelem
přirozeného napouštění rybníka. I proto se
na radnici radují: „Když sledujeme předpověď počasí na víkend, kdy meteorologové
hlásí déšť a poprvé tak můžeme vyzkoušet
to, na co se vsadilo - vyvložkované potrubí
plastovým rukávem, tak do nádrže snad přiteče pár kubíků vody navíc.“
Zvolila se bezvýkopová oprava. Do potrubí
se natáhl rukáv se sklolaminátovými vlákny
nasycený pryskyřicí.
Po zatažení rukávu se v koncových šachtách rukáv utěsnil přetlakem vzduchu
z kompresoru a vytvrdil se UV lampou.

Anděl strážný hlídá
kunratický rybník Ohradu
Jaromír Chaloupka je bývalým velitelem Sboru dobrovolných hasičů v Kunraticích. Dnes
se stará o rybníček Ohrada. Snaha o jeho
záchranu je tak i kusem jeho života. Je vášnivým rybářem. A pokud nechytá v přírodě,
sedává na lavičce u Ohrady a dohlíží na to,
aby děti neplašily ryby nebo kachny.
Kromě kachen tu žije i slípka zelenonohá.
Hlavní raritou místní vody jsou ale vodní
želvy. Ty tu ale nežijí jako původní fauna.
„Je to výsledek špatně odhadnutého dárku,
kdy se nakonec majitelé snadno zbavili odpovědnosti za chov tím, že vypustili želvy do
volného prostředí,“ říká Jaromír Chaloupka.
Tak se stalo, že v Ohradě žije sedm želv, které lze běžně vidět. V zářijovém slunci se rády
vyhřívají na vodní hladině.
Hlavní náplní práce pana Chaloupky ale je,
aby se v době přívalových dešťů nezanesla
česla hráze a tzv. kaverny. Proto bedlivě sleduje předpověď počasí, a jakmile stoupne
během lijáků hladina, sedá na kolo, nasazuje
gumáky a hurá na rybník.
A tady hráběmi čistí od listí přepadová
česla tak, aby mohla voda plynule odtékat.
Případně nastavuje v hlavním odtoku výšku
přepadu vody, aby se břehy rybníka nevylily.
Kromě této práce ještě vystavuje povolenky
k lovu.
Na Ohradě ale platí pravidlo: Chyť a pusť.
V rybníce jsou kromě kaprů taky karasové,
cejni, sumečci američtí. V minulosti zde žili
taky štika a sumec. Bohužel tyto ryby nepřežily vliv civilizace. Během zimní údržby
silnic se dostala prosolená voda do dešťové
kanalizace a ta rybám poškodila žábry.
red

Starostka Lenka Alinčová vede kunratickou radnici už bezmála dva roky. Na začátku si jako hlavní
body programu zvolilo kunratické zastupitelstvo nezadlužování a transparentnost. Zeptali jsme se
proto, jak se daří naplňovat tyto plány a vize a co ještě očekává do konce volebního období.
Zrekonstruovaný areál Kunratické tvrze
silně kontrastuje se zanedbaným zámkem.
Dlouhou dobu se snažíte stav věci změnit.
Dočkáme se opravy zámku?
S pražským magistrátem je dohodnuto, že
požádá stát o svěření zámku do svého vlastnictví, opraví jej a předá naší městské části
k užívání. Rekonstrukce patrně přesáhne
sto padesát milionů korun a na to by naše
pokladna neměla. Velice citlivě pak budeme
muset zvažovat, jak opravený zámek budeme využívat. Platí totiž pravidlo, že 20 let od
převodu se nesmí objekt komerčně využívat.
Rozpočet Kunratic se daří držet v kladných číslech. Přesto se asi neobejdete bez
grantů a dotací.
Je to přesně tak. Z operačních programů
Státního fondu životního prostředí jsme
zaplatili rekultivaci a rekonstrukci nového
hřiště a zeleně u rybníka Ohrada. Díky finanční injekci 16 milionů korun od pražského magistrátu jsme mohli postavit dvě nové
třídy v základní škole, kabinet a šatnové
centrum. Navíc jsme získali další dotaci
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR a města Prahy v celkové výši 33 milionů
korun na komplexní dostavbu školského
areálu. Stavba byla zahájena během letních
prázdnin. Jedná se o poslední čtyři kmenové
učebny, zvětšení jídelního prostoru školní
jídelny, zateplení, výměnu oken a rekonstrukci kotelny ve staré školní budově.
Správa radniční agendy, péče o obec,
komunikace s občany – to jsou věci, které
asi nejsou vždy zalité sluncem. Jaké jsou
nejvážnější starosti starostky Kunratic?
Zelené údolí je obecně naší největší noční
můrou. Nemáme zde totiž žádné vlastní
pozemky, kde bychom mohli umístit fitness
prvky, nemůžeme rozšiřovat dětská sportoviště. Malé fotbalové hřiště se nachází
v ochranném pásu Kunratického lesa, a tak
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se zde nedá položit kvalitní povrch, který by
nahradil vyšlapanou trávu. Máme na to peníze, ale nemůžeme porušit stavební zákon.
Vedeme intenzivní jednání s městem Prahou
o převodu silnic a chodníků na Technickou
správu komunikací, ale doposud bez valného
výsledku. Vše zůstává u pouhých slibů. Nadějně vypadá záměr spojit Zelené údolí
s ulicí K Zeleným domkům novým chodníkem. Akce by měla proběhnout v rámci
rekonstrukce této ulice.

V Kunraticích k sobě
lidé mají blízko a panují
tu korektní vztahy.
Poloha na jižním okraji Prahy přináší
i potíže s tranzitní dopravou do centra.
Jak řešíte tento problém?
Velmi se angažujeme při přípravě Metropolitního plánu. Ten je velmi důležitý
pro budoucí řešení dopravy uvnitř i kolem
Kunratic. Prosadili jsme, aby obchvat
Kunratic byl do tohoto plánu zanesen. Samozřejmě nás velmi tíží intenzivní dopravní
zatížení vnitřní části Kunratic. To se ale bez
dobudování městského okruhu nezlepší.
Dalším problémem je přetížená Vídeňská
ulice. Zde se aspoň snažíme pravidelnými
kontrolami městské policie omezit kamionovou dopravu, která tu nemá co dělat.
Kunratičtí dlouho neměli vlastní obchodní
centrum. Proč museli tak dlouho čekat?
Plán postavit vlastní „obchoďák“ tu byl už
před mnoha lety. Příprava a samotná stavba
se dlouho zpožďovala, protože se dvakrát
vyměnil majitel pronajatého pozemku. To
stavbu zpozdilo o několik let. Vloni před Vánocemi se konečně podařilo dokončit vlastní
Obchodní centrum Kunratice, které je po

postupném obsazení všech prodejen
v plném provozu. A kromě lepších nákupních možností a pravidelné platbě naší
radnici za pronájem pozemku ve výši téměř
2 miliony ročně, přispělo centrum navíc finanční částkou 1,4 milionu korun na opravu
melioračního kanálu vedoucího podél ulice
K Libuši. Ten napájí vodou rybník Ohrada.
Řadu emocí a vášní vyvolal spor radnice
se společností Ogopogo, která je dosud
majitelem rybníka Šeberák. Šlo hlavně
o nepovolené vypouštění rybníka.
Teď to vypadá, že došlo ke smíru a kolem
rybníka je klid. Je to jen zdání?
Naše městská část dlouhodobě usilovala
o koupi Šeberáku. Jelikož byla požadovaná cena nad možnosti rozpočtu naší MČ,
zahájili jsme jednání s Magistrátem HMP,
aby v rámci svého většího rozpočtu o koupi
usiloval sám. Poslední zprávy jsou nadějné.
Přesvědčili jsme hlavní město Prahu, aby
o koupi nejen Šeberáku, ale i Olšanského
rybníka jednalo. Nyní se licituje o ceně.
Musí řešit Kunratice nějaký ekologický
problém nebo zátěž z minulosti?
Ano. Území mezi bývalým kravínem a Olšanským potokem je zanedbané a znečištěné. Pro vyřešení tohoto problému – odstranění černých navážek a náletových dřevin
jsme podali žádost na město Prahu o dotaci
a uspěli. Vlastní realizace začne v řádu týdnů. S odstraněním nepořádku u Olšanského
rybníka jsme již uspěli v minulých letech.
Co považujete na Kunraticích
za nejvíc sympatické?
Nejvíc si vážím toho, že i přes velký rozvoj
této městské části zejména v posledních
letech mají lidé v Kunraticích k sobě stále
velmi blízko a panují tu korektní vztahy
a přátelské prostředí. Kunratice mají pro
mne osobně nenahraditelnou a neopakovatelnou atmosféru.  
red
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Bezpečnost a životní prostředí

Kultura a volný čas

Kunratický les, ostrov srnců
Kunratický les je ostrov zeleně obklopený ze všech stran
pražskou aglomerací,
v jehož unikátním
ekosystému nalezla
domov řada volně žijících živočichů. Velmi dobře se zde daří
také populaci srnčí
zvěře. V Kunratickém lese žije několik
desítek srnců a srn,
jimž zdejší prostředí
poskytuje dostatek
přirozených úkrytů
a potravy. Na jejich
jídelním lístku byste
našli hlavně listy a větvičky dřevin, traviny
a byliny, ale i zemědělské plodiny.
V zimě při nouzi o běžnou potravu jim
pražští lesníci jídelníček vylepšují mimořádnými dodávkami sena, žaludů, ječmene
či soli, jimiž plní zdejší krmelce.
Krásným obdobím roku jsou srnčí námluvy
(tzv. říje), při kterých srna píská a srnec na
tento zvuk reaguje jako omámený.
Srnec během říje honí srnu po pravidelných trasách, takže po nich v obilí nebo
v trávě na loukách zůstávají vyběhané osmičky či kruhy. Tyto „vzkazy“ by někteří lidé
rádi přisoudili mimozemským civilizacím,
ve skutečnosti však mají mnohem prozaičtějšího původce a nesou mnohem jednodušší poselství.

Městské prostředí bohužel staví kolem
volně se pohybující srnčí zvěře mnoho nebezpečí. Za hranicemi lesa je ohrožují hlavně auta a hustá doprava, přímo v lese zase
volně pobíhající psi, které jejich majitelé
nemají pod kontrolou.
Zraněná zvířata se pak většinou dostanou
do Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně
žijící živočichy v Jinonicích. V letošním roce
záchranná stanice přijala už 11 poraněných
srnců a srnek z Krčského lesa, včetně dvou
srnčat. Obě jsou doposud v péči ošetřovatelek, které dorůstající srnčata připravují na
vypuštění do volné přírody.
Václav Nejman, středisko ekologické
výchovy a záchrany zvířat

Proběhla tradiční výstava hub
na kunratické radnici

Vzhledem k charakteru počasí by letošní
výstava hub měla být propadákem i proto, že výstava jiřinek se kvůli střetu termínů nemohla v Kunraticích konat. Ale vše
zachraňoval pan Henzl, který z Vysočiny
z okolí Humpolce dokázal doslova vyčarovat čerstvé exponáty. Zejména trsy křeme-
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náčů byly nádherné. Zastínily
tak obří vatovce, které byly
převezeny z výstavy v Mělníku a na které se člověk bál
dýchnout, aby se nerozprášily.
V průběhu horkého pondělí
bylo nutné odstraňovat houby
z mělnické výstavy, které začali červi rozkládat. Dle slov
samotného pana Baiera není
umění uspořádat výstavu,
když houby rostou. Uměním
ale je ji uspořádat, když nerostou. Samozřejmě kunratická
radnice pamatuje bohatší výstavy, ale počasí neovlivníme.
Na druhou stranu pan inženýr
rozšířil výstavu o velké množství informací a prezentací o možnosti nákupů různých
houbových výtěžků včetně těch léčebných
a členům Klubu seniorů, kteří ani jednou
kunratickou výstavu nevynechali, nabídnul
k ochutnání vlastní houbovou pálenku.
lal

Co všechno dělají
dobrovolní hasiči?
Když člověk uslyší slovo hasič, vybaví se
mu v hlavě hašení požáru. Jednoho horkého
srpnového dne jsem obdržela na radnici hlášení, že naše Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů je v akci v ulici Volarská.
A tak jsem se vydala zjistit, co dělají. A jaká
byla realita? Naši „dobráci“ v srpnovém horku navlečení do těžkých pracovních oděvů
řezali a likvidovali železné rezavé stožáry,
dráty a ampliony již desítky let nefunkčního starého veřejného rozhlasu. Dělali práci,
o kterou jsem je před časem požádala, když
byl problém sehnat nějakou firmu, která by
ohyzdné stožáry zlikvidovala. Ve svém letním horkém volném odpoledni, které mnozí
z nás raději tráví u vody, naši dobrovolní hasiči šetřili finance kunratické radnice.
lal

Trio Taurus a „Walda“
potěšili naše seniory
První den v říjnu patří seniorům. Ten
se slaví od roku 1991. Podle odhadů
bude v roce 2030 ve vyspělém světě třetina lidí starší 60 let. I vedení
radnice myslí na seniory a snaží se
jim svátek zpříjemnit. Tentokrát
vyšla volba na známého dvojníka
Waldemara Matušky, Waldu Nerušila, kterého v písních doprovázela
kapela Trio Taurus. Walda Nerušil
je živoucí kopií oblíbeného věčně
stříbrného zpěváka v anketě Zlatý
slavík. Jak v zákulisí přiznal, občas
si musí vypomoci barvením vlasů
a trvalou.
Výběr písní byl průřezem celoživotní Matuškovy tvorby. Zazněly všechny slavné písně od Růží v Texasu po Slavíky z Madridu.
Přítomní se shodli na tom, že zlatým hřebem
byla píseň členky skupiny Taurus Moniky
Goldbergerové, která fantasticky zazpívala
slavnou píseň Jednoho dne se vrátíš z filmu

Tenkrát na západě. I píseň Karla Gotta Lady
karneval v podání zpěváka Taurusu Václava
Laláka přítomné nadchla. V sokolovně zavládla příjemná atmosféra, což dokázal zpěv
kunratických seniorů společně s vystupujícími hudebníky.
ivhy

Sokolové začínají novou sezónu
Městská policie
Školní policie
Činnost školní policie spočívá ve zvýšeném dohledu strážníků MP v okolí naší
základní a mateřské školy.
Je zaměřen na zvýšení ochrany dětí
a školní mládeže před negativními
vlivy v odpolední době, kdy nejsou pod
bezprostředním dozorem pedagogických
pracovníků a rodičů.
Tato tzv „školní policie“ zahajuje u nás
v Kunraticích činnost v 7:30 hodin na
přechodech pro chodce při ulici K Libuši,
v okolí školy dozoruje v dopoledních i
odpoledních hodinách, kdy se rozbíhají
zájmové kroužky a sportovní aktivity ve
sportovní hale.
I nadále bude MP pokračovat v kontrolách projíždějících kamiónů po ulici
Vídeňská.

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
Záchrana zvířat:
773 772 771 nonstop

Do cvičební sezóny 2016/17 všechny přivítala naleštěná a voňavá sokolovna, ve které se přes léto rozhodně nezahálelo. Překvapením pro malé i velké cvičence byla
zrekonstruovaná podlaha v malém sálu
s novým obložením stěn, které kryje radiátory. Kapacita dětských sokolských oddílů se

rychle naplnila. Školička pro děti od 3
do 5 let už dokonce musela pro velký
zájem ukončit příjem nových cvičenců. Rádi bychom se také pochlubili
novými členy ve Cvičení s Renatou
a máme radost z nových cvičenek ve
Cvičení 60+ s Hankou. Říjnem začínají naše tradiční sokolské akce.
Ta první, která proběhne 11. října,
se jmenuje Běh parkem – Broučkiáda. Malí broučci projdou sportovními
disciplínami a lampiónky si posvítí
na cestu k sokolovně. Sportovní úsilí bývá zakončené pečením buřtíků.
Doufáme, že nám bude přát počasí
a úsměvy broučkům vydrží po celou
dobu. V prosinci chystáme Mikulášskou besídku, kde malí sokolové předvedou, co už se
naučili, a možná přijde i Mikuláš. Na všechny naše akce Vás srdečně zveme.
Sokol Kunratice

Blíží se doba
adventní
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás opět pozdravil. Rád
bych dnes pohovořil o významné době, kterou
sice ještě máme značně před sebou, ale která
se již rychle přibližuje. Je to doba adventní.
Začíná čtyři neděle před Vánocemi a končí 24.
prosince. Pro nás křesťany má velký význam:
možná i díky tomu první adventní nedělí dokonce začíná církevní, tedy liturgický rok.
Čím že je toto období tak významné? Slovo
„advent“ pochází z latiny a znamená „příchod“. A skutečně: v tomto období s radostí
a nadějí očekáváme příchod Ježíše Krista –
jak ten vánoční, první, kdy Bůh přišel na svět
a narodil se jako člověk, tak i ten, který nastane na konci věků, který si připomínáme
v první části adventu. První příchod si připomínáme v posledním adventním, tedy předvánočním týdnu.
Proto srdečně zvu Vás všechny – skutečně
všechny, nejen ty, kteří „chodí do kostela“
pravidelně – na nedělní adventní bohoslužby
nebo ranní rorátní mše svaté. Je to myslím
krásná příležitost společně si připomenout
křesťanské hodnoty, na kterých Evropa stojí,
sdílet radost z Ježíšova příchodu i naději na
další společnou budoucnost.
Váš P. Vojtěch Smolka

Nedělní dílna
27. 11. 2016 –
výroba adventního
věnce z chvojí
První dílna v tomto školním roce proběhne
v ZŠ Kunratice poslední neděli v listopadu
2016. Zveme Vás i Vaše děti k vlastnoruční výrobě adventního věnce na sváteční
stůl nebo na zavěšení. Cena věnce 100 Kč
malý, 150 Kč velký. Rezervace nutná na
linhova@dumum.cz.

Zahájení kroužků v ZŠ Kunratice
a Baráčnické rychtě v Hrnčířích
Se začátkem školního roku se rozběhla činnost všech kroužků a aktivit, které připravujeme pro naše žáky, ale i pro děti a dospělé ze
širokého okolí ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže DŮM UM. Tradiční kroužky byly
ihned zaplněny, ale nabízíme ještě volná mís-
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ta na našem novém pracovišti v Hrnčířích.
V Baráčnické rychtě čeká na naše nejmenší
keramická dílna, taneční sál a v dopoledních hodinách herna. Sledujte informace na
www.dumum.cz.
Renata Linhová
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Školství

Sport a spolky

Základní škola Kunratice – novinky
ve školním roce 2016/2017
Psaní všemi deseti

Žijeme v době, kdy většina z nás píše na klávesnici. Proto jsme se rozhodli, že od tohoto školního roku všichni naši šesťáci budou
procházet kurzem základů psaní všemi deseti. Kurz bude součástí hlavního vyučování
i rozšiřující nabídky v nepovinném předmětu.

Rozšiřujeme výuku češtiny
a matematiky

Na základě dlouhodobého testování žáků
naší školy máme radost, že se zlepšují dovednosti dětí ve čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a v kompetenci učit
se učit. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli,
že na celém 2. stupni zvýšíme počet hodin
českého jazyka a matematiky. Tím, že se
věnujeme hodně rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti, vidíme, že je potřebné

přidat čas na tyto předměty. Upravená časová dotace: 6. ročník 5 hodin Českého jazyka
a 5 hodin Matematiky. V 7. až 9. ročníku se
počet hodin navyšuje v obou předmětech na
4,5 hodiny.

Školní žákovská demokracie třídnické hodiny a školní žákovská
samospráva

Třídnické hodiny jsme zavedli od pátých do
devátých tříd a jsou pravidelně vždy v pondělí první vyučovací hodinu. Každá třída má
svou samosprávu. Třídní učitelé využívají
podpory školního poradenského pracoviště. Patříme do sítě škol, které obhájily titul
Ekoškola, a proto ve škole již dnes pracuje
„horní komora“ Školní ekoparlament. Od
září 2016 zahájí práci „dolní komora“, kterou budou tvořit volení zástupci ze všech

Adaptační kurz 6. ročníku ZŠ
V týdnu od 5. 9. do 9. 9.
2016 pobývali žáci 6.
ročníku na adaptačním
kurzu v malebném prostředí, které stráží říčka
Blanice a kopce Velký
a Malý Blaník. Nové třídní kolektivy se za podpory svých třídních učitelů
a lektorů agentury Akord
seznamovaly a stmelovaly. Žáci se učili spolupracovat, určili si pravidla
vzájemné komunikace.
K tomu všemu jim
dopomáhaly cíleně zaměřené aktivity Čokoládová řeka, projekt
Houstone (záchrana posádky z vesmírného
modulu = v podobě vajíčka), Hollywoodská
noc (vymyšlené, zinscenované a natočené
scénky ze školního života) či Stezka přání.
Všichni si celý týden v nádherné příro-

dě užili, žáci si nakonec zasloužili a mohli
otevřít truhlu s pokladem Blanických rytířů
a úspěšně tak nastartovali vstup na 2. stupeň základní školy.
Michal Střítezský a kolektiv třídních
učitelů 6. A a 6. B + lektoři agentury Akord

Nový školní rok
v mateřské škole

Jarní prázdniny
2017 na Vysočině

Prázdniny utekly jako voda, stejně tak i měsíc září. Děti přišly do školky plny zážitků
a dojmů, které prožily v červenci a srpnu.
Nastoupily i děti nové, který poznávaly prostory školky, nové kamarády a paní učitelky.
Na začátku byly malé slzičky, které ale už
pominuly.Nechybělo ani první bublinkové
show na uvítání našich dětí.
Těšíme se na další úspěšné a usměvavé
měsíce v školním roce 2016/2017.
Hana Pellechová

V neděli 12. 3. vyjíždíme na tradiční jarní
tábor. Malí i velcí, lyžaři i nelyžaři, běžkaři
i boťáci. Zkrátka všichni, kteří mají rádi zimní
přírodu a dobrou partu, si užijí táborovou základnu DDM-DŮM UM Tři Studně. Sportovní instruktoři a proškolení oddíloví vedoucí
s dlouholetou pedagogickou praxí připravili
bohatý program. Více na www.dumum.cz.
Kapacita je omezena, hlaste se proto včas na
linhova@dumum.cz.
Renata Linhová
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Nábor Taekwon-Do ITF

4. – 9. tříd. Na činnost školního parlamentu
– „horní a dolní komory“ – bude navazovat
práce třídních samospráv.

Opět stavíme
V srpnu byla zahájena 4. etapa dostavby
školy. Za pavilonem B vyroste nový pavilon
se 4 učebnami. Z tohoto důvodu bude po
celý školní rok omezen vjezd do areálu školy. Prosíme všechny návštěvníky školy, aby
parkovali mimo areál školy. Vstup do sportovní haly bude v odpoledních hodinách
umožněn novým vchodem mezi tenisovým
kurtem a staveništěm z ulice Za Parkem.
Rodiče, kteří chtějí doprovázet své děti až
před hlavní vchod do školy, musí parkovat
mimo areál školy. Děkujeme za pochopení.
Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice

Zápis do prvních
tříd ZŠ Kunratice
Registrace zájemců s trvalým bydlištěm
v Kunraticích bude probíhat od čtvrtka
1. prosince 2016 do středy 21. prosince 2016
v kanceláři školy.
Registrace je důležitá vzhledem k vyřízení žádosti o odklad školní docházky, který
by měl být vyřízen do dubnového zápisu do
prvních tříd. Zaregistrované děti pak budou
zvány k zápisu na konkrétní čas. Pokud bude
místo pro nespádové žáky, vypíše ředitel školy další termín zápisu po prvním kole zápisu
do prvních tříd.
Dny otevřených dveří jsou stanoveny na
7. prosinec 2016 a ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 26. a 27. dubna 2017.
Pokud se chcete přijít podívat do školy,
prosím, objednejte se.
Kontakt MgA. Bc. Olga Králová tel. 724 976 990,
e-mail: olga.kralovaskunratice.cz
Rádi vás v naší škole uvítáme.
ZŠ Kunratice

Jsme největší školou Taekwon-Do ITF v České republice a již tradičně pořádáme nábor
nových studentů. První měsíc tréninků je
zcela zdarma, přijď se podívat i ty!
Taekwon-do je moderní korejské bojové umění, které si dává za cíl všestranný
rozvoj jeho studentů po fyzické, psychické
i morální stránce. Hlavní morální zásady,
kterými by se měl řídit každý taekwondista,
jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch. V České republice se Taekwon-do cvičí od roku 1987 a je
organizováno Českým svazem Taekwon-do
ITF, jehož členem je i naše škola Ge-Baek
Hosin Sool. Jako technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský velmistr
HWANG HO-YONG, IX. dan.
Mimo sportovní stránku je kladen nemalý důraz na výuku umění sebeobrany. Naše
činnost je zaměřena především na mládež

školního věku, ale členskou základnu tvoří
i děti předškolního věku, senioři, a dokonce
i celé rodiny.
Tréninky probíhají vždy pod dohledem
kvalifikovaných učitelů. Standardem naší
školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční školné. Pravidelně
pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a nabízíme také individuální výuku.
Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně zváni na tréninky, které pravidelně probíhají v Kunraticích v místní ZŠ (Předškolní
420/5) každé pondělí od 14:30 do 16 hodin.
Pod vedením mistra Martina Zámečníka,
VII. dan.
Více informací o naší škole Ge-Baek Hosin Sool získáte na internetových stránkách
www.tkd.cz nebo na tel.: 603 302 739.        
Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool

FBC Start98
Kunratice vstupuje
do nové éry
Díky nově nastaveným podmínkám spolupráce s obcí jdeme do nové sezóny s inovovaným logem.
Kromě toho klub eviduje trvalý nárůst
členské základny, v letošní sezóně se blížíme hranici 300 hráčů a členů oddílu. Nejen
u nejmladších ročníků je kladen důraz na
optimální herní podmínky a profesionální
přístup. Mužský A-tým usiluje o postup do
nejvyšší domácí soutěže, Superligy. Dále díky
grantové politice státu a českého florbalu se
nám podařilo vytvořit pozici šéftrenéra mládežnických kategorií tj. historicky první člověk zaměstnaný na hlavní pracovní poměr
v klubu. Klub vložil důvěru do osoby Jakuba
Menharta, který vytvořil dlouhodobou koncepci sportovního rozvoje hráčů. V dívčí složce, za kterou zodpovídá Josef Tůma, může být
v blízké budoucnosti vybudována kompletní
struktura družstev, takže se florbalem budou
brzy bavit zástupkyně něžného pohlaví všeho věku. Můžeme se společně těšit, co vše
nám budoucnost přinese.
Nikola Pálenský

SK Slovan v podzimní části sezony

Podzimní část fotbalové sezony je v plném
proudu, což se pochopitelně týká i jednotlivých týmů Kunratického Slovanu. Muži
vstoupili do sezony skvěle, když zvládli první
dvě utkání v rámci soutěže a postoupili přes
těžké soupeře i v poháru. Poté jim ale trochu
došel dech a dvakrát za sebou prohráli. Naposledy však dokázali porazit Dolní Počernice
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a snad se tak vrátili na vítěznou
vlnu. Rezerva má již tradičně
problémy a zdá se, že bude opět
bojovat o to, aby se udržela
v soutěži. Soutěže mládežnických kategorií začaly později,
je tak ještě brzy odhadovat, kde
se budou jednotlivé kunratické
týmy pohybovat.
Zde je však daleko důležitější, že kluky fotbal baví a i jejich
tréninková docházka je povětšinou také velmi dobrá. Není
tak pochyb o tom, že se pod
vedením trenérů budou zlepšovat. Slovan se i nadále snaží
zpříjemnit a zatraktivnit Vaši
návštěvu Kunratického fotbalového areálu, zejména při zápasech mužů.
I proto si nově mohou vylosovaní fanoušci
zasoutěžit v poločasové přestávce každého
domácího zápasu mužů o zajímavé ceny.
Tak neváhejte a přijďte se podívat na některé z nadcházejících utkání.

Krátce
Dětský železný hasič „TFA“
Dne 10. 9. 2016 byla naše městská část
hostitelem 3. ročníku soutěže Dětský
železný hasič „TFA“ u rybníku Ohrada.
Akce se zúčastnilo 50 dětí z 10 pražských
sborů dobrovolných hasičů a jednoho ze
Středočeského kraje. Letošní novinkou
byl putovní pohár pro vítěze elitní kategorie dorostenci, kde první místo vybojoval Filip Bureš z SDH Cholupice za to,
že v nejlepším čase zvládnul zdolat trať
v kompletním zásahovém oděvu hasiče.
Věříme, že výborná spolupráce všech,
kteří se podíleli na organizaci a přípravě
této soutěže v Kunraticích, bude pokračovat i v dalších letech a z Dětského železného hasiče se stane tradiční setkání
příznivců hasičského sportu a techniky.
Jakub Jašek

SK Slovan Kunratice
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Historie a společenská rubrika
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28. říjen 1918 v Kunraticích
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Zaváděcí ceny

Vyhlášení samostatné Československé republiky bylo toužebně očekávaným okamžikem mnoha předešlých generací Čechů,
kteří se pod německým vlivem cítili ve své zemi nesvobodně a poníženě. Celá plejáda obroditelů z řad spisovatelů, básníků,
hudebních skladatelů, ale i českých podnikatelů a posléze politiků předznamenala tento pro národ velký okamžik, kdy se
zhroutila po staletí udržovaná rakousko-uherská monarchie. A český živel se konečně mohl nadechnout a začít budovat
vlastní samostatný československý stát.
CY

CMY

CY
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Výhodný výkup na
protiúčet s bonusem

K

Vozy s prodlouženou
zárukou výrobce

K

Značkové
financování

V Kunraticích i v Libuši slavili
deset let samostatnosti
28. října v den 10. výročí státního převratu
konalo obecní zastupitelstvo v nové školní
budově slavnostní schůzi, při níž o významu dne promluvil F. Dufek, obecní tajemník. Zapěním státních hymen schůze skončena. Odpoledne pořádal slavnost zdejší
Sokol. Od sokolovny ubíral se průvod obcí
k pomníku padlých vojínů, kdež obětí války vzpomenul E. Neuman, řídící učitel ve
výslužbě na Zbraslavi. Nato u Dobřanských
byla slavnostní akademie. Přednášku proslovil J. Bursa, profesor z Michle. Na pořadu
byla pak čísla hudební, zpěvní a tělocvičná.
Na Libuši pořádal slavnost tamní Sokol. Konán průvod obcí k pomníku padlých v Libuši
a v Jalových Dvořích. Tam promluvili J. Balek, úředník z Prahy a Č. Kulhavý, vzdělavatel Sokola.
red

Kunratice kolem roku 1918

Vyhlášení samostatnosti

V odpoledních hodinách 28. října 1918 přišla do Kunratic radostná zpráva, že v Praze
došlo k převratu a byla vyhlášena samostatná Československá republika.
Druhý den, 29. října ráno, přišel na obecní
úřad telegram z Národního výboru v Praze,
který oznamoval vydání prvního československého zákona. Ihned byla svolána na
Obecním úřadě v Kunraticích porada, které se zúčastnil tehdejší starosta obce Josef
Herr, tajemník úřadu Alois Starý a Václav
Rataj. Všichni cítili ohromnou výzvu vzít
věci do svých rukou. Už odpoledne přinutil
tajemník úřadu velitele místní četnické stanice, aby z kasáren odstranil ceduli s označením c.k. mocnářství. Ten samý den se sešli
v půl šesté večer členové obecního zastupitelstva ve slavnostním oblečení k mimořádnému zasedání. Starosta Josef Herr prostými
slovy prohlásil, že nadešel čas, kdy náš národ definitivně zpřetrhal veškeré styky s Rakouskem, a že skutečné vlády v obci se ujal
Národní výbor. Už na této ustavující schůzi
navrhl radní Josef Novotný z Libuše, aby od
této věkopamátné události byla založena
a vedena pamětní kniha, do které budou zapisovány události, ke kterým dojde a které
jsou důležité pro život obce.
Poté se seřadil průvod, kterého se zúčastnili obyvatelé Kunratic od školní mládeže,
hudby, členů Sokola v krojích se sokolským
praporem. Dále průvod podpořil místní Sbor
dobrovolných hasičů ve stejnokrojích, spolek Čechoslovan a velké množství místní
občanů. Průvod se za zvuku hudby vydal za
kostel na náves, odtud kolem stravovny do
ulice pod hostincem U Zavadilů a zpátky na
Husovo náměstí. Tam Alois Starý promluvil o útisku národa, hladu a bídě. Zmínil
C

M

Y
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MY

CY

CMY

K
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hlavně útrapy během první světové války.
Také nezapomněl vzpomenout na ty, kteří
se zasloužili o vznik republiky. Svoji řeč zakončil výzvou k občanům k zachování klidu
a pořádku. Nově vzniknuvší Československé
republice byla provolána sláva a pak zazněla
hymna Kde domov můj a píseň Hej, Slované.
Poté se všichni spořádaně rozešli.

Kunratická kronika autenticky

V KUNRATICÍCH!

Více než 100 kvalitních a prověřených vozů.
AUTO JAROV je certiﬁkovaným partnerem

programu

Stalo se před...
400 lety
V roce 1616 se majitelem
kunratického panství stal
Petr svobodný pán z Liebenthalu
a do panství investoval značnou část
věna své manželky Anny Doroty.

Konečně přišla chvíle mnoha generacemi
toužebně očekávaná! Buď pozdraven, historický dni! Řízením Národního výboru provedena v Praze revoluce – převrat, jímž splnilo
se proroctví Komenského, neboť „ po přejití
vichřic hněvu vláda věcí Tvých, vrátila se do
rukou Tvých, ó, lide český! “ Radostná zpráva o tom přišla do Kunratic v odpoledních
hodinách a všeobecně rozhlašováno, že je
mír.
Velitel stanice nejevil mnoho chuti, ba tázal
se, kdo mu dá národní kokardu. Podobně byli
na poště, u prodavačů tabáku a ve škole, aby
byly odstraněny obrazy císaře rakouského
a znaky rakouské.			

280 lety
V roce 1736 byla zakončena přestavba
původně středověké stavby kunratického kostela na jednu z nejcennějších barokních kostelních staveb
v Čechách. Kostel sv. Jakuba Staršího
nechal přestavět tehdejší majitel
Kunratic Jan Arnošt z Golče.

Roční výročí vzniku republiky

Společenská rubrika

28. října konalo obecní zastupitelstvo
k oslavě výročí státního převratu slavnostní schůzi, při níž řeč proslovil F. Rudolský,
starosta. Téhož dne na státní silnici od Šátalky k Betáni účastnilo se 14 členů zdejší
tělocvičné jednoty Sokol štafetového běhu
s poselstvím presidentu republiky. Poselství
neseno až z Bratislavy. Štafetový běh pořádala Česká obec sokolská.
Místní organisace strany československých socialistů pořádala v sále U Dobřanských veřejnou schůzi, na níž vzpomenuto
významu 28. října.

ZÁNOVNÍ VOZY

www.autojarov-kunratice.cz

Vídeňská 126
Praha 4 - Kunratice
Tel.: 251 002 803

20 lety
V září 1996 byl slavnostně zahájen
provoz Základní umělecké školy
v ulici Jana Růžičky.

C

M

Poděkování za blahopřání
k životnímu jubileu zasílají
Hana Bártů, Jindřich Nevrla, Marie
Horková, Marie Bembová, Hugo Andrle,
Ludmila Enšpengerová, Václav Linc,
Milena Bandrowská, Marie Koucká,
Jaroslava Molzerová, Ludmila Rejzková,
Marie Hošková, Jaroslav Chalupa,
Jarmila Stýblová, Jana Hovorková.

Y

CM

Kunratice, můj domov.
makléřka

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

MY

CY

CMY

K

Atrium

vosa

NÁVRHY, VÝROBA
A INSTALACE
REKLAMY
VE VAŠEM OKOLÍ

velkoplošný
digitální tisk
plakáty A2 až A0
grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk
řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy
potisk triček
dresy již od
jednoho kusu

tel.: 603 226 226 / www.vosareklama.cz
Kunratický zpravodaj 5/2016
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Inzerce

Inzerce

2+1 za 29 Kč*
Daňové
poradenství
a účetnictví

Po–Ne 10–22 hod.

Ing. Jana Hromádková

daňový poradce ev. č. 3163
• vedení účetnictví, zpracování mezd
• zpracování daňových přiznání
• odklad daňové povinnosti
• služby externího personalisty
tel.: 603 400 238
hromadkajana@seznam.cz

604 44 44 57

Jste student nebo senior?
Pořiďte si svou kartu Lokál
a obědvejte s 20% slevou.
Navíc za každou utracenou
tisícovku od nás dostanete
50 Kč, které můžete použít,
kdy budete chtít.
O svou kartu si řekněte přímo
v Lokále!

nám. Prezidenta Masaryka 106 (kruhák)
Praha 4 – Kunratice

www.pizzadokrabice.cz

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

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

Prořezávání a kácení
stromů z lana

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

Střechy, okapy, fasády
a jiné výškové práce

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

michalpták@centrum.cz

Rodinné právo:
rozvody, úprava výchovy dětí
Vymáhání pohledávek, náhrady škody
Poskytování právních služeb podnikatelům,
zakládání obchodních společností, tvorba
smluvní dokumentace, likvidace

malíři, tapetáři
lakýrníci

Valenta & syn

Zastoupení v řízení před soudy
v civilních a trestních kauzách, zastoupení před
orgány státní správy vč. řízení o přestupcích apod.

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

Konzultace k novému občanskému zákoníku.

Kvalita a čistota při práci je samozřejmostí!

602
624 155
maliri.lakyrnici@centrum.cz

Kontakt:
Kudeříkové 1103/11a, Praha 4
+420 216 216 477 +420 604 898 123
e-mail: pitrova@akpitrova.cz
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KALENDÁRIUM

Říjen, listopad, prosinec 2016

Kultura

Volný čas

Sport

1. 11. úterý / od 18 hod. /
kostel sv. Jakuba

31. 10. pondělí / 16 hod. /
restaurace Šeberák

30. 10. neděle / 14:30 hod. / SK Slovan

Mše svatá, předchází dušičková pobožnost
na hřbitově od 17 hodin.

Plno děsu a hrůzy na Šeberáku. Pohádka
„Strašlivě strašidelná noc“, dílnička,
soutěže a spousta zábavy.

Fotbalové mistrovské utkání týmu
Kunratice A

6. 11. neděle / 15 – 17 hod. /
restaurace Šeberák

Start98 vs. Pegres Havířov

Slavnost Všech svatých

2. 11. středa / od 18 hod. /
kostel sv. Jakuba

Památka věrných zemřelých
(„Dušičky“)

Divadélko a dílnička pro děti

Mše svatá, předchází dušičková pobožnost
na hřbitově od 17 hodin.
11. 11. pátek / 17 hod. /
parkoviště před poštou

Pravidelná nedělní divadélka (od 15 hod.)
a dílničky (od 16 hod.).
Více na www.seberak.cz.
13. 11. neděle / 15 – 17 hod. /
restaurace Šeberák

Svatomartinská jízda

Třetí ročník pochodu Kunraticemi
s lampiony za svatým Martinem na koni.
Cíl v areálu restaurace Šeberák.
Doprovodný program.
12. 11. sobota / od 10 hod. /
kostel sv. Jakuba

Divadélko a dílnička pro děti

Pravidelná nedělní divadélka (od 15 hod.)
a dílničky (od 16 hod.).
Více na www.seberak.cz.
20. 11. neděle / 15 – 17 hod. /
restaurace Šeberák

Divadélko a dílnička pro děti

Hubertská mše svatá

Pravidelná nedělní divadélka (od 15 hod.)
a dílničky (od 16 hod.).
Více na www.seberak.cz.

Mše za doprovodu lesních rohů.
1. 12. – 23. 12. / 6:30 hod. /
kostel sv. Jakuba

Rorátní bohoslužby

Pravidelné bohoslužby jen při světle svíček
s unikátními adventními a typicky českými
liturgickými zpěvy. Každé úterý, středu
a sobotu.
20. 12. úterý / 16 hod. /
kostel sv. Jakuba

24. 11. čtvrtek / 16 – 18 hod. /
RC U motýlků

Vánoční keramické tvoření

Vytvořte si s Petrou Křivánkovou krásné
keramické ryby.
26. 11. sobota / 14 hod. /
RC U motýlků, skautské středisko Paprsek

Advent v zeleném domečku

Vánoční komponované odpoledne.
Vánoční dílny, zpěv koled, vánoční
pohádka, minitržiště, občerstvení,
nebeský pošťák.

Vánoční koncert pěveckého
sboru Větrník
24. 12. sobota / 16 a 24 hod. /
kostel sv. Jakuba

Štědrý den

Bohoslužba se zpěvem koled pro rodiny
s dětmi v 16 hodin a půlnoční mše svatá
ve 24 hodin.
25. 12. neděle / 8 a 9:30 hod. /
kostel sv. Jakuba

Boží hod vánoční – mše svaté

Halloweenské odpoledne

Bohoslužba se zpěvem koled pro rodiny
s dětmi v 16 hodin a půlnoční mše svatá
ve 24 hodin.

27. 11. neděle / 15 – 17 hod. /
restaurace Šeberák

Divadélko a dílnička pro děti

SK Slovan Kunratice
vs. Dolní Chabry

12. 11. sobota / SH ZŠ Kunratice
Utkání 1. florbalové ligy v hale
kunratické ZŠ.

13. 11. neděle / 8 – 13 hod. / Kunratický les

Velká Kunratická

83. ročník tradičního běžeckého
přespolního běhu v Kunratickém lese.
13. 11. neděle / 14 hod. / SK Slovan

SK Slovan Kunratice vs. Dubeč
Fotbalové mistrovské utkání týmu
Kunratice A
27. 11. neděle / SH ZŠ Kunratice

Start98 vs. Hattrick Brno

Utkání 1. florbalové ligy v hale
kunratické ZŠ.

1. 12. čtvrtek / 16 – 18 hod. /
RC U motýlků

Vánoční keramické tvoření
Vytvořte si s P. Křivánkovou
krásné ozdoby.

2. 12. pátek / 17 – 19:30 hod. /
restaurace Na tý louce zelený

Mikulášská nadílka v Zeleném údolí
Bohatá nadílka a program.

3. 12. sobota / restaurace Šeberák

Rozsvěcení Šeberáku

Zpívání koled a další bohatý program.
4. 12. neděle / od 11 hod. /
fara v Kunraticích

Pravidelná nedělní divadélka (od 15 hod.)
a dílničky (od 16 hod.).
Více na www.seberak.cz.

Mikulášská besídka na faře

27. 11. neděle / 15 – 18 hod. /
ZŠ Kunratice

Mikulášská nadílka na Šeberáku

Nedělní dílny – adventní věnec
Přijďte si do naší dílny vyrobit
originální adventní věnec.
Více na www.zskunratice.cz.

Užitečné info

6. 12. úterý / 16 hod. /
restaurace Šeberák

Zábavný program pro děti s Mikulášem,
hudební představení s Nedvědy.
14. 12. pondělí / 9 hod. / DCHB

Vánoční zdobení

BIO kontejnery

Velkoobjemové kontejnery
2.11.
2.11.

16 – 20 hod.
16 – 20 hod.

Ještědská (u pošty)
Sídliště Flora (u kotelny)

16.11.
16.11.

16 – 20 hod.
16 – 20 hod.

Ještědská (u pošty)
Zelené údolí

14.12.
14.12.

16 – 20 hod.
16 – 20 hod.

Ještědská (u pošty)
Sídliště Flora (u kotelny)

30.10.
13-16 hod.
		
		
6.11.
13-16 hod.
		
		
13.11.
13-16 hod.
		
		

Ještědská (u pošty);
křižovatka ul. K Betáni x Do Dubin;
křižovatka ul. Úhlavská x Sobolákova
Ještědská (u pošty);
křižovatka ul. Ke Hrádku x Houbařská;
křižovatka ul. Lizstova x Kalmánova
křižovatka ul. Vožická x Lesní;
křižovatka ul. Ke Hrádku x Houbařská;
křižovatka ul. Do Dubin x Pod Javory
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