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Několikrát jsem se v minulých 
vydáních Kunratického zpra-
vodaje zmínil o tom, jak nás 
trápí kamiony, které projíždějí 
Kunraticemi po Vídeňské ulici. 
S pomocí strážníků Městské 
policie Praha 4 jsme vytipo-
vali místo, kde by bylo možné 
bezpečně zastavovat projíž-
dějící kamiony a zkontrolovat 
jejich povolení k vjezdu do 
Prahy. Toto místo se nachází 
ve Vídeňské ulici téměř napro-
ti restauraci Na Betáni před 
křižovatkou s ulicí U Rakovky. 
Poloha místa pro kontrolu ka-
mionů je velmi důležitá proto, že Kunratice 
jsou první městskou částí v Praze, do které 
najedou kamiony ze středních Čech po sil-
nici druhé třídy, které se říká „Stará Bene-
šovská“. Touto silnicí kdysi vedl hlavní tah z 
Prahy do Benešova před jeho převedením na 
dálnici D1. I dnes je tento úsek intenzivně 
využíván pro příměstskou dopravu a logicky 
trpí přetížením. Když se k tomu přidá ná-

kladní doprava, jejíž řidiči si zkracují cestu, 
anebo se chtějí vyhnout poplatku za dálnici, 
máme v Kunraticích dopravní kolaps. Naše 
žádost byla schválena, patřičná povolení vy-
dána a přesto, že se řízení trochu protáhla, 
odstavné místo bylo vybudováno. Spolu-
práci při kontrolách přislíbila také dopravní 
Policie ČR.   

Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy)

Kunratice kontrolují kamiony

Jsem přesvědčena, že ano a že konečně 
se v tom podnikají kroky správným smě-
rem. Zase tak rychle to ale nebude. Tento 
problém může vyřešit jedině magistrát. 
Žádný politik z vyšších pater si vyřeše-
ní problému pozemků a stavu komunikací  
v Zeleném údolí nevzal jako osobní úkol,  
a tak spolu s obyvateli Zeleného údolí spo-
lečně postupujeme pomalými krůčky.

Do Zastupitelstva hl. m. Prahy (ZHMP) 
je připraven materiál na nákup pozemků 
pod inženýrskými sítěmi od společnosti AG 
REALITY za 18 milionů korun. Radní hlav-
ního města Procházka mně osobně slíbil, 
že materiál bude předložen ke schválení 

na nejbližším zasedá-
ní ZHMP. Probíhají jed-
nání mezi magistrátem  
a Úřadem pro zastupová-
ní státu ve věcech majet-
kových (ÚZM) o převodu 
pozemků dříve ve správě 
IKEM na město Prahu. Za 
kunratickou radnici jsem 
nabídla panu radnímu 
Procházkovi, že v přípa-
dě, že Praha získá pozem-
ky od ÚZM, kunratická 
radnice převezme v Zele-
ném údolí do své správy 
od magistrátu veškerou 
údržbu zeleně. Skončily 
by tak neustálé stížnosti, 

proč je jedna část Zeleného údolí posekaná 
a druhá zanedbaná.

Technická správa komunikací slíbila, že 
zahájí práce na zpracování průzkumu a pro-
jektové dokumentace na opravy komunika-
cí v Zeleném údolí, které by bezprostředně 
měly navázat na převod pozemků pod nimi 
do vlastnictví hl. m. Prahy.

Nadějně vypadají také jednání mezi ma-
jiteli domů a ÚZM na odkup pozemků pod 
bytovými domy. Takže skutečně snad se již 
dočká Zelené údolí komplexního vyřešení 
všech zásadních problémů.

Lenka Alinčová (lal)

Změní pozemky v Zeleném
údolí konečně majitele?

Z radnice
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Více Kalendárium na straně 20

11. 11.
Svatomartinská jízda
4. ročník pochodu Kunraticemi 
s lampiony za svatým Martinem 
na koni. Sraz na parkovišti u pošty 
v 16:45 hodin.

12. 11.
Velká Kunratická
84. ročník tradičního běžeckého 
přespolního běhu v Kunratickém 
lese. Jeden z nejstarších závodů  
v Čechách se koná bez přerušení  
už od roku 1934. Od 8 do 13 hodin.

3. 12. 
Rozsvěcení vánočního  stromu 
před radnicí a restaurací Šeberák
V 15 hodin improvizovaná hudba  
a vánoční prodej. V 16 hodin  
začátek programu na podiu.  
Od 17 hodin rozsvícení vánočního 
stromu před radnicí, poté přesun 
na Šeberák a v 18 hodin slavnostní 
rozsvícení Šeberáku.

Do diáře…

Výstava hub a jiřinek na radnici str. 9

Vážení čtenáři,

kdyby bylo všechno tak hezké, jak 
bychom si to představovali, nyní by-
chom se potkávali po letní dovolené 
usměvaví a v dobré náladě. Ale to, co 
nám pražská doprava dnes a denně 
naděluje, je jenom stres. Nejenom že 
neexistuje žádné koncepční řešení ce-
lopražské dopravy s integrací Středo-
čechů, kdy každé ráno přijíždí do naší 
metropole desítky tisíc aut (nejčastěji 
jeden řidič v jednom vozidle), ale ani 
nefunguje žádná dohoda mezi praž-
skými organizacemi, které spravují, či 
opravují pražské komunikace. Tak bez 
našeho souhlasu došlo k souběžnému 
uzavření Jalodvorské ulice a části 
ulice Vídeňské a ještě navrch s tím, že 
ulice Vídeňská měla špatně značené 
dopravně-inženýrské označení (DIO). 
To znamená, že Vídeňská ulice na 
začátku uzávěry od Tří svatých nebyla 
správně označena pro průjezdnou 
dopravní obsluhu.

Kritická situace se však netýká pouze 
Kunratic, ale všech okrajových částí 
Prahy, kudy procházejí tzv. výpadov-
ky. Konečné řešení přinese pouze 
dokončení obchvatu Prahy, který je 
bohužel zatím v nedohlednu a vyře-
šení parkování v Praze, tj. výstavba 
parkovišť P+R na hranicích metropole 
a integrace pražské hromadné dopra-
vy se středočeskou.

Doufám, že k 31. říjnu skutečně 
skončí všechny opravy kunratických 
celoměstsky významných ulic a bude 
zde nastolen normální provoz.

Lenka Alinčová 

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
Pátek  8-12 podatelna

+420 244 102 214

info@praha-kunratice.cz



Výměna teplovodu v Zeleném údolí

Uplynul již víc než rok od doby, kdy 
spolek Rozvoj Zeleného údolí a kunra-
tická radnice iniciovaly společné jed-
nání zástupců magistrátní organizace 
Lesy Praha a pražských památkářů. 
Cílem bylo najít způsob, jak ochránit 
husitské opevňovací valy, které spo-
lečně se zříceninou Nového hradu 
patří mezi jedinečné pražské památky 
(Nový hrádek je od roku 1958 prohlá-
šen za kulturní památku České repub-
liky). Husitské valy zachovalé z doby 
obléhání hradu jsou totiž v posledních 
letech ničeny nejen přírodními procesy, ale 
hlavně návštěvníky lesa, především cyklisty, 
kteří jimi rádi projíždějí. Proto zde v uplynu-
lých týdnech Lesy Praha instalovaly ochran-
né dřevěné zábrany. Instalaci ochranných 

zábran kolem husitských valů financoval 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. 
Prahy. Bytelné zábrany z dubového dřeva 
vyrobila truhlárna této organizace.

Petra Hilmarová

Nenahlášené ranní burácení stavebních 
strojů a hluk jejich motorů narušil poklid-
né ráno v bytovém komplexu Zelené údolí. 
V ulici Za Valem, Velké Kunratické a v Zele-
ném údolí totiž začaly tzv. udržovací práce 
energetického zařízení společnosti IKEM 
– výměna teplovodu. Na tyto práce není 
potřeba povolení kunratické radnice, a tak 
jsme nebyli o této investiční akci IKEMu 
nikým informováni. Práce totiž nepodléhají 

ani ohlášení, ani stavebnímu povolení. Nic-
méně ihned po upozornění obyvatel Zelené-
ho údolí na tamní dění jsme si od investora 
vyžádali časový harmonogram rekonstrukce 
teplovodu, dopravně inženýrská opatření  
a také dendrologický průzkum a vyhodnoce-
ní stávajících dřevin rostoucích nad stáva-
jící trasou teplovodu. Ve vyjádření Odboru 
životního prostředí Prahy 4 je stanovena 
povinnost investora zajistit po celou dobu 
výkopových prací přímý dohled odborníka 
specializovaného na problematiku ochrany 
dřevin při stavební činnosti. 

Splnění podmínek dopravních opatření 
kontrolujeme s našimi kunratickými strážní-
ky a nedostatky řešíme ihned na místě. Naše 
referentka životního prostředí pak kontrolu-
je, jestli jsou práce v souladu s dendrologic-
kým průzkumem. Podle harmonogramu pra-
cí by oprava teplovodu měla být ukončena 
30. listopadu 2017.

ivhy

Obléhací husitské valy mají 
ochránit dřevěné zábrany

AktuálněZ radnice a zastupitelstva

54 KunratIcKý zpravodaj 5/2017

Schvaluje
•  bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 

1428/6, ostatní plocha, ostatní komuni-
kace, o výměře 97 m2, k.ú. Šeberov, území 
MČ Praha-Kunratice, z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majet-
kem státu-Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, do vlastnictví hlav-
ního města Prahy, svěřené správy městské 
části Praha-Kunratice.

•  směnu pozemku parc. č. 952/7, ostatní 
plocha, zeleň o výměře 204 m2, za účelem 
vybudování chodníku z lokality Nad Ska-
lou k zastávce MHD při ul. U Kunratického 
lesa.

•  přijetí finančního daru ve výši 50 000,- Kč 
určeného na projektovou dokumentaci 
na výstavbu nového chodníku mezi uli-
cemi Demlova a Technologická od spol. 
K-STAVBY, a.s. 

21. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 20. 9. 2017

Projekt pokročil do další fáze. Úspěšně se 
podařilo zatravnit celou plochu a stačí se 
podívat na obrázek před revitalizací na 
straně 15, aby si čtenář udělal představu, 
kolik práce a úsilí se muselo vynaložit, aby 
vzniklo něco tak hezkého. Avšak ne každý 
v Kunraticích má radost z nových a hezkých 
věcí. Nově vzrostlá tráva láká nějaké dob-
rodruhy, aby si vyzkoušeli, jak se na nově 
upravené ploše porostlé měkkou travičkou 
zvládají smyky jejich vozů.

Projekt nyní postupuje do fáze vegetač-
ních úprav spočívající v zdravotních a vý-
chovných řezech stávajících stromů a výsad-
by listnatých a ovocných stromů a keřů. Tyto 
práce již byly vysoutěženy a budou probíhat 
tento podzim. Součástí smlouvy je i roční 
údržba nových dřevin.

Magistrát hlavního města Prahy na svém 
zářijovém zasedání odsouhlasil účelovou 
investiční dotaci městským částem na vybu-
dování fit parků. Systém fitness prvků bude 
umístěn na ploše 200 m² v revitalizovaném 

území a zajistí možnost procvičení celého 
těla. Cvičení jsou určena uživatelům od  
8 let až po seniory. Cvičení je bezpečné, vy-
užívá se váhy těla, bez užití mechanických 
součástí na stanicích. V těchto dnech pro-
bíhá výběrové řízení na dodavatele.

Ještě bych si dovolil malou poznámku 
zastupitele při přechodu z opozice do ko-
alice, ke kterému došlo zhruba před rokem. 
Měl jsem zpočátku obavy, že by mohlo do-
cházet k politickému pletichaření, ale to 
se ani v jednom případě nestalo. Radnice 
funguje transparentně, veškerá rozhodnutí 

jsou důkladně prodiskutována a jsou věcně 
a efektivně předkládána zastupitelstvu ke 
schválení. Projekt revitalizace je toho dob-
rým příkladem.  

Karel Fíla

Na rozdíl od magistrátu, který průběžně hlá-
sí, že již zahájí rekonstrukce ulic K Zeleným 
domkům a Volarská, kde je plná stavební 
připravenost (platné stavební povolení)  
a i schválené peníze, a stále se nic neděje, 
se rekonstrukce ulic prováděné kunratickou 
radnicí rozjely na plné obrátky. Dokonce 
oprava Děbolínské ulice už byla dokončena. 
Rekonstrukce částí ulic Pod Betání a Žižko-

va bude dokončena každým dnem 
a ulice Nad Rybníčky do konce lis-
topadu. Tuto stavební etapu uza-
vře zkraje prosince rekonstrukce 
části Lesní ulice. Pak až do břez-
na stavební činnost přeruší zima. 
I kdyby byla mírná, není možné 
v rekonstrukcích pokračovat, pro-
tože v zimních měsících nefungují 
obalovny.

V průběhu rekonstrukce ulic 
probíhají na stavbách každé úte-
rý ráno kontrolní dny, při kte-
rých se na nás obracejí obyvatelé 
přilehlých nemovitostí se svými 

problémy. Maximálně se jim snažíme vyjít 
vstříc. Pokud tyto změny nejsou zásadně 
v rozporu se stavebním povolením a nepři-
nesou nadměrnou finanční zátěž, není pro-
blém se dohodnout. Většinou se jedná o po-
sunutí vjezdů a zachování nadstandardních 
povrchů vjezdů do domů, které si majitelé 
v nedávné době sami upravili apod. 

ivhy

Plošné rekonstrukce  
ulic se naplno rozjely

Revitalizace zeleně v  okolí bývalého kravína

Krátce

Zdravotní středisko 
Kunratice informuje 
Vážení spoluobčané, po horkém letním 
období máme pro naše pacienty další 
dobré zprávy. Pod odborným vedením  
v ordinaci praktického lékaře bude 
pracovat nový lékař, pan doktor David 
Nosek, který nyní pracuje na interní 
klinice Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady.  S panem doktorem se budete 
moci potkat v ordinacích již během 
října 2017. Dále plánujeme v podzimním 
období uspořádat opět velice vytížené 
dny onko-dermatologické prevence 
„Melanoma day“. O termínu konání vás 
budeme předem informovat. Lékárna  
U Krále Václava, pod vedením paní  
PharmDr. Junkové, opět udělala velký 
krok ke zlepšení služeb pro občany 
Kunratic, a to opětovným rozšířením 
sortimentu a skladu lékárny.
Na setkání s Vámi se těší tým  
Zdravotního střediska Kunratice.

Důležitá informace pro zájemce o členství 
v okrskové volební komisi při volbě prezi-
denta republiky dne 12. - 13. ledna 2018
Případné zájemce o práci v okrskové volební 
komisi žádáme o zaslání nebo osobní doru-
čení přihlášky do 13. prosince 2017 do 16 
hod. na Úřad MČ Praha-Kunratice, K Libuši 
7/10 nebo info@praha-kunratice.cz.
Přihláška musí obsahovat:
Jméno, příjmení, datum narození, telefon, 
email, ID datové schránky. První zasedání a 
složení slibu předpokládáme mezi 20. - 22. 
12. 2017.
Členem OVK může být státní občan ČR, kte-
rý v den složení slibu dosáhl alespoň věku 18 
let, nenastala u něj překážka výkonu voleb-
ního práva a není kandidátem na prezidenta 
republiky.
Pro informaci uvádíme, že členovi OVK pří-
sluší za výkon funkce zvláštní odměna ve 
výši 1.300 Kč, předsedovi OVK 1.600 Kč.
Podání přihlášky neznamená automatické 
zařazení do OVK. Na základě volebního zá-
kona musí být zohledněny delegace členů 
OVK volebních stran. 

Nabídka členství  
v  okrskové  
volební komisi

O plošných rekonstrukcích ulic, které prá-
vě probíhají, píše kolega Ivan Hýža. V příš-
tím roce bychom v nich chtěli pokračovat 
v pořadí, které schválilo v loňském roce 
kunratické zastupitelstvo, tj. rekonstrukce 
ulic Tichého, Netolická, Krále Václava IV. 
a Za Hájovnou. Proto byly osloveny tři fir-
my, aby podaly nabídku na zpracování pro-
jektové dokumentace k územnímu řízení, 
stavebnímu řízení a pro zadání stavby. Byly 
dodány dvě nabídky. Nabídka firmy DIPRO 
v celkové výši 411 552 korun včetně DPH  
a nabídka společnosti Sinpps ve výši 476 861 
korun včetně DPH. Nabídky byly posouze-
ny na zasedání komise dopravy 22. května. 
Komise dopravy doporučila uzavřít smlouvu  
o dílo s nabídkou firmy DIPRO s.r.o. S touto 
společností máme zkušenosti již z minulosti 
a jsme s její prací spokojeni. Pokud nedojde  
k žádným komplikacím, je předpoklad zahá-
jení rekonstrukcí příští léto.

Milan Matoušek

Plošné rekonstrukce 
komunikací budou 
pokračovat

Žádná rekonstrukce starých budov  
v Kunraticích ještě nebyla bez problémů
Již jsem si zvykla na to, že jakmile se opravují 
staré budovy, vždy jsme se setkali při odkry-
tí povrchů s neočekávanými problémy. Ten, 
který nás čekal při výměně kotlů ve staré 
školní budově je opravdu velmi zvláštní, řek-
la bych až bizardní. Narazili jsme na něj po 
odstranění starých kotlů, kdy bylo potřeba 
vyvložkovat komín. Průzkumem se zjistilo, 
že komín nemá uvnitř po celé délce rovno-
měrný průměr, místy se zužuje a spalinová 
cesta je několikrát zalomená. Do takového 
komína nelze instalovat klasickou plastovou 
vložku o průměru minimálně 250 mm, což je 
krajní mez pro nové kondenzační kotle tak, 
aby komín získal revizi. Pro instalaci klasické 

plastové vložky by se musela vybourat zhru-
ba polovina stávajícího komína, který pro-
chází učebnami. Znamenalo by to bourání ve 
třídách a odložení začátku topné sezony až  
o několik týdnů. 

Cena takového zásahu by několikanásob-
ně převýšila odborníky navržené řešení, tj. 
vyvložkování kompozitní vložkou Furanflex, 
kdy se protáhne speciální plastová hmota  
a „nafoukne“ se speciální technologií po celé 
délce komína. Jedná se o obdobnou technolo-
gii, která byla použita při opravě meliorační-
ho kanálu, který svádí dešťové vody do rybní-
ka Ohrada. I tak je cena značná, tj. 223 000 Kč.

lal
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Celý předobraz problematického vývoje 
areálu zámku a přilehlých hospodářských 
budov začal krátce po válce. Byly za tím 
Benešovy dekrety a to, že původní majitel 
baron Korb-Weidenheim byl Němec, přes-
tože mu bylo v únoru 1938 přiřknuto státní 
občanství Československé republiky. Maje-
tek byl tak rodině odebrán a 18. dubna 1947 
výměrem Ministerstva zemědělství přidělen 
Místnímu národnímu výboru v Kunraticích. 
7. ledna 1948 zadal MNV v Kunraticích in-
zerát s nabídkou pronájmu zámecké budovy 
s parkem. Začátkem roku 1948 si pracovníci 
Národního muzea byli prohlédnout interiér 
a shledali, že prostory jsou vhodné k umístě-
ní muzejních sbírek, pro které ve své budově 
už neměli kapacity. Národní muzeum ovšem 
chtělo pronájem na deset let, MNV požado-
val polovinu s možností přednostního práva 
na další pronájem zámku s přilehlým par-
kem. Po krátkých průtazích se 8. srpna 1948 
usnesla rada MNV na souhlasu s pronájmem 
zámku na deset let Zemskému národnímu 
výboru pro účely Národního muzea v Praze. 
15. září 1948 byla uzavřena smlouva. Roční 
nájemné činilo 30 tisíc Kč, včetně daní a po-
platků.

Do hry bohužel vstoupilo  
Národní muzeum
Tím začala nešťastná anabáze pozdějšího 
rozdělení a nestejné péče o areál zámku  
a budov kolem.  Po pár letech klidu se až 26. 
července 1955 ozvalo Národní muzeum, aby 
požádalo o předání budovy zámku do své 
správy. A velmi rychle se tak stalo, už 7. října 
1955 byl zámek s přilehlým předním parkem 
protokolárně předán do správy Národního 
muzea v Praze. Pro kunratickou radnici bylo 
zlomové datum 3. března 1959. Tehdy zaslal 
Lidový soud v Jílovém u Prahy Místnímu 
národnímu výboru v Kunraticích usnesení 
o převodu zámku čp. 1 a zámeckého parku 

z vlastnictví státu, tedy MNV, na českoslo-
venský stát, tedy Národní muzeum v hod-
notě 1 867 570 Kčs. Nový vlastník Národní 
muzeum do zámku ale moc neinvestoval. 
Prováděl pouze nejnutnější opravy a v inte-
riérech topil. Tím ale zpomalil proces chát-
rání oproti budovám hospodářské části. Své 
sbírky entomologické oddělení přestěhovalo 
do zámku v letech 1960 – 1961.

Další velkou ranou  
bylo hospodaření JZD
V roce 1950 byly předány hospodářské ob-
jekty u zámku místnímu jednotnému země-
dělskému družstvu. Zacházení družstevníků 
s lehce nabytým majetkem přineslo velmi 
rychle viditelné stopy. Nulové investice, 
oprýskané omítky, zatékající voda děravý-
mi střechami, nahnilé krovy. Na dvoře před 
zámkem neskutečný nepořádek. Směsice 
trámů, pneumatik, kontejnerů a zaparkova-
ných nákladních aut. V roce 1984 byly tyto 
objekty JZD zpětně předány kunratickému 
národnímu výboru. V roce 1988 se začalo 
s výstavbou pěstírny žampionů v jednom 
z křídel hospodářského stavení. Zrušena 
byla krátce po svém zavedení v roce 1993. 
V 90. letech byly v hospodářských budovách 
zámku umístěné sklady.

Novodobá snaha  
se zámkem pohnout
Kunratická radnice začala hledat dlouhodo-
bého nájemce hospodářských budov, který 
by je na vlastní náklady opravil a investici si 
v areálu „odbydlel“. Mezitím začala s opra-
vami propadlých střech. Když v roce 2002 
navštívil Kunratice 1. náměstek primátora 
a uviděl stav zchátralých budov, doporučil 
tehdejší starostce Kabelové prodat celý areál 
alespoň za symbolickou jednu korunu, a de-
finitivně se tak zbavit tíže za opravu a údrž-
bu. Tehdy málokdo věřil tomu, že se podaří 
areál hospodářských budov zachránit.
V roce 2003 využili zahraniční filmaři ještě 
původní rozpadlé scenérie k natočení scén 
k filmu Van Helsing. Paradoxně nedávno 
opravené střechy museli filmaři pokrývat 
umělým sněhem, aby tak zamaskovali novou 
střešní krytinu. Za pronájem areálu k natá-
čení se vyinkasoval milion korun a tyto pení-
ze se použily právě na opravu střech.
Významným datem byl rok 2005, kdy došlo 
k podpisu dlouhodobé nájemní smlouvy na 
pronájem hospodářských objektů místního 
zámku se společností AZ IRSTAV. Ta areál 
opravila za zhruba 200 milionů korun.
17. srpna 2007 požádala kunratická radnice 
Ministerstvo kultury ČR o převedení zámku 
a přilehlé zahrady do vlastnictví hlavního 
města, a tím do svěřené správy Městské čás-
ti Kunratice i za podmínky, že zde zůstanou 
uloženy i nadále stávající sbírky Národního 
muzea do doby předpokládané výstavby no-
vého depozitáře NM v Počernicích. Kunra-
tická radnice už měla investora budoucích 
oprav zámku. Jenže na tento návrh muzeum 
nepřistoupilo. Kompromisem pak byla ales-
poň oprava střechy, která má na zachování 
stavby podstatný vliv. Nyní již Národním 
muzeem schválenou smlouvu o převodu 
zámku do majetku hlavního města Prahy 
posuzuje Ministerstvo kultury ČR.

Jaký bude osud zámeckého areálu?

téma

V roce 1688 byla místní tvrz přestavěna na raně barokní zámek. Další přestavbou v roce 1730 získal  
pozdně barokní podobu. Při poslední rekonstrukci bylo změněno průčelí v klasicizujícím duchu.  
Dominantou je dvoustranná čtvercová věž. Samotný zámek je ale sám o sobě dominantou Kunratic. 
Kdy se spojí opět Kunratický zámek s hospodářskými budovami, není ale pořád jisté. Kolik přijmou pracovníci dispečinku  

denně hlášení a v  jak silné sestavě  
fungují?
Naše dispečerky tísňové linky 155 za 24 
hodin přijmou okolo 700 hovorů. Pro hlavní 
město Prahu je jen jediné, centrální operační 
středisko. Každý den se o zdraví našich spo-
luobčanů stará pět až osm dispečerek.
Kolik máte skutečných výjezdů a jsou 
některé případy falešných telefonátů?
Za 24 hodin pražští záchranáři vyrazí na 
pomoc 300 až 350 krát.  Se zneužíváním 
tísňové linky ve smyslu „vymyšlených“ udá-
lostí se naše operátorky téměř nesetkávají.
Jaké jsou dojezdové časy sanitek v Praze? 
V Praze se můžeme pyšnit špičkovými do-
jezdovými časy k událostem první naléha-
vosti (k událostem, kde je ohroženo zdraví, 
či život pacienta) do 8 minut od přijetí 
tísňové výzvy. Zákonem stanovená doba je 
přitom 20 minut.
Kolik je výjezdových stanovišť sanitek  
v Praze? Jste s  jeho hustotou spokojen?
Pražská metropole má v současné době 
devatenáct výjezdových stanovišť. Chceme 
nadále rozšiřovat síť pokrytí hlavního města, 
abychom dojezdové časy ještě zkrátili. 
Vzhledem k tomu, že se nám daří dodržo-
vat exkluzivní dojezdové časy je i současné 
pokrytí velmi dobré.
Kdo a jak se rozhoduje o tom, kam do 
které nemocnice pacienta umístí?
Pacienta vždy převážíme do nebližšího 
zdravotnického zařízení, které je schopno 
mu poskytnout komplexní zdravotní péči 
vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu 
problému. Pokud je pacient léčen v nemoc-
nici, která v dané situaci sice není nejbližší, 
ale jeho aktuální problém, kvůli kterému 
byla volána ZS, je spojený s problémem 
předchozím, vezeme ho tam, kde ho „znají“
Kolik je členů posádky sanitky? A je vždy 
členem posádky lékař?
Pražská záchranná služba vyjíždí k pacien-
tům v setkávacím systému rendez-vous.  

V praxi to znamená, že jezdí „velké sanitky“, 
kdy je členem výjezdové posádky zdravot-
nický záchranář/záchranářka a řidič vozidla 
záchranné služby (případně dva zdravotničtí 
záchranáři). V „malém“ voze, Mercedes SUV 
ML, jezdí pak lékař/lékařka a řidič vozidla ZS 
či zdravotnický záchranář. Máme též záchra-
náře specialisty pro urgentní medicínu, kteří 
jsou – řečeno laicky – něco mezi zdravotnic-
kým záchranářem a lékařem.
Jak vnímají řidiči sanitek nárůst dopravy? 
Jak se jim po Praze jezdí?
Není to jednoduché, mnoho tramvajových 
pásů je zatravněných či pouze s pražci. 
Tramvaje tam však jezdí tišeji a vzhled je 
elegantně ekologický. Mnoho silnic je zu-
žováno ve prospěch chodců. Není na nás si 
stěžovat, musíme navýšit počet výjezdových 
stanovišť, což nám zřizovatel umožňuje  
a platí. K našim pacientům dojedeme včas.

Vozový park a vybavení se za poslední 
dobu neuvěřitelně zmodernizovalo, dá se 
říci, že je pražská ZZS na evropské úrovni? 
Můžeme dokonce říci, že pražská záchranná 
služba je na světové úrovni, na což jsme 
náležitě pyšní. Vozový park jako takový 
chceme obnovovat a modernizovat. „Staré“ 
sanitky chceme vyměňovat za nové a tento 
trend dodržovat dle strategie rozvoje.
Máte dostatek personálu? Kdo nejvíc chy-
bí? Řidiči, zdravotníci-záchranáři, lékaři?
Personálu není nikdy dost v době dovole-
ných a pro výcvik, ale nestěžuju si, přichází 
jak lékaři, tak záchranáři.
Jaké je podle Vás povědomí lidí o první 
pomoci?
Stále se to zlepšuje, před příjezdem našich 
vozů většina už oživuje a zastavuje masivní 
krvácení.

A jaké máte tedy zkušenosti s asistovanou 
první pomocí prostřednictvím operátorky 
na telefonu?
S hrdostí mohu říci, že naše dispečerky 
odvádějí skutečně excelentní práci. Hovoří 
za nás i fakt, že celých 80 % lidí se zastave-
ným srdcem je v Praze resuscitováno laiky 
ještě před příjezdem ZS na místo. Za to patří 
samozřejmě velký dík i ochotným Pražanům. 
Celosvětový průměr je přitom jen 20%. Ale 
nejen telefonicky asistovanou resuscitaci 
(TANR), ale i zástavu masivního krvácení 
a například porod po telefonu, to vše naše 
operátorky profesionálně zvládnou.
Máte rád seriál Sanitka? Nebo Vás na něm 
něco z profesního pohledu štve?
Sanitka 1 je velmi citlivá a nadčasová. Vídám 
ji útržkovitě s nostalgií. Sanitka 2 je hon za 
senzací a konfliktem. To není můj šálek kávy.
V seriálu bylo jasně řečeno, že lepší je dě-
lat kariéru na klinice, než jít k záchrance. 
Platí to i v životě?
Každá práce má své. Je dobré mít zkušenosti 
z obou oblastí. Mně se to podařilo a život se 
mi tím doplňuje.
Najdou se i u Vás takoví „srdcaři“ jako byl 
doktor Jandera?
V naší organizaci nejsou výjimkou zaměst-
nanci, kteří u nás pracují 20, 25 let. Ale 
máme i kolegu, který je u nás letos 38 let  
a snad nejdéle pracující kolega u nás pra-
coval celých 54 let. Takoví lidé dali pražské 
záchrance nejen celý profesní život, ale 
skutečně i srdce.
Jak se připravujete na 160. výročí založení 
pražské záchranné služby? 
Na významné výročí 160 let naší organizace 
se samozřejmě již dlouhou dobu intenzivně 
připravujeme, ale detaily si ještě necháme 
pro sebe.
Znáte blíže Kunratice? V případě, že ano, 
kde se Vám nejvíc líbí a proč?
Ano, mám rád náměstí i lesopark. Myslím, že 
se tam dobře žije. Ať se Vám daří.

Rozhovor

Ředitelem Zdravotnické záchranné služby Praha je víc než dva roky. Pracoval jako anesteziolog  
na ARO v Mělníce, na Homolce se specializoval na kardioanestezii, v Motole udržuje klinický úvazek  
na urgentním příjmu. Atestoval i v oboru všeobecné praktické lékařství a urgentní medicína.
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Pražská záchranka
je na světové úrovni

Petr Kolouch

Ředitel pražské 
záchranky

Celý rozhovor na www.praha-kunratice.czir



Pan Arnošt Vít, kunratický občan a spisova-
tel obohatil dětskou literaturu o další dílo  
a zároveň tím i zviditelnil naše Kunratice. Pů-
vabná pohádková knížka o laskavém kunra-
tickém kouzelníkovi Kráčmerovi, barevně 
ilustrovaná Sylvou Prchlíkovou, potěšila  
i letošní prvňáčky ze Základní školy Kunra-
tice, kteří ji od kunratické radnice dostali  
v první školní den. Je obdivuhodné, jak pan 
Vít ve svém věku 97 let, dokázal napsat 9 mi-
lých příběhů. Na 30. října mají naši prvňáčci 
naplánovanou besedu jak s panem Vítem, tak 
i s ilustrátorkou paní Prchlíkovou.

Knížku vydalo nakladatelství E-bohém  
na základě finanční podpory kunratické rad-
nice a lze  ji koupit na e-shopu KNIHY-JI-
NAK. Nakladatelství v této době připravuje 
její vydání i v elektronické verzi. 

lal

Kulturní podzim v areálu Zátiší

Dušičky - vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Kráčmera,  
kouzelník  
kunratický

Kultura a volný časBezpečnost a životní prostředí
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Konečně jsme získali výsledky odborné-
ho průzkumu rybníka Ohrada od společ-
nosti TBD a.s. Nepotvrdily se obavy, že je 
těsnící fólie ve dnu rybníka děravá, ale 
potvrdil se náš předpoklad, že voda, která 
do rybníka přiteče, odtéká přes uvolněnou 
fólii na kamenné hrázi rybníka. Také geo-
textilie na březích rybníka, která těsnící 
fólii překrývá a chrání, je od běhajících 
dětí potrhaná. Obdrželi jsme dva návrhy 
na opravu. První a levnější varianta spo-
čívá v nastavení a zavázání stávající fólie 
do hráze. Trhlinu, která je ve vypouštěcím 
objektu, je možné vytmelit. Tato oprava by 

obnovila těsnící funkci rybníka na 
dobu zhruba 5 let. Dále je tu dražší 
alternativa, která počítá s rozsáh-
lou opravou. Ta rovněž spočívá  
v nastavení fólie na hrázi, ale  
i s rozsáhlou opravou samotné 
hráze, která se pomalu rozpadá 
včetně výstavby nového vypouš-
těcího objektu. Na fólii na březích 
by se položila speciální kamenná 
dlažba, která je pochozí a nevadí jí 
dětské hry. Tato varianta by měla 
zajistit vyřešení problémů rybníč-
ka pro dalších několik desítek let. 

Předpokládaná cena je v tomto případě 1,5 
milionu korun.

Předložím kunratickému zastupitelstvu  
k řešení obě varianty, ale již dnes je nanej-
výš pravděpodobné, že bude zvolena vari-
anta komplexní rekonstrukce, protože se 
na ní dohodlo většinové vedení radnice, tj. 
Hnutí Praha-Kunratice a TOP 09. Na dru-
hou stranu vím, že stávající stav rybníčku 
trápí všechny zastupitele a věřím, že naše 
hlasování o nákladnější opravě, bude jed-
nomyslné. Vždyť rybníček a jeho okolí jsou 
výkladní skříní Kunratic.

lal

Rybníček Ohrada  
čeká rozsáhlá oprava

Jako každý rok časně na podzim, tak i letos 
uspořádala kunratická radnice společně se 
členy České mykologické společnosti již de-
sátý ročník výstavy hub. Tato tradiční výsta-
va byla opět obohacena o nádherné jiřinky 
paní Jany Čermákové ze spolku DAGLA (DA-
hlia a GLAdiolus - jiřinka a mečík), která se 
pěstováním jiřinek zabývá celý život a svoje 
exponáty vystavuje na mezinárodní úrovni. 
Celkem za svoji činnost nasbírala již 40 růz-
ných pohárů a ocenění. Jako každou výstavu 

byl velký zájem o určení půvo-
du nalezených hub, kde svoji 
odbornost jasně potvrdil pan 
Jiří Baier. Zajímavým vyprá-
věním dokázal vylíčit příběh 
o každém exponátu a zároveň 
určit jeho druh. Některé houby 
pak ponechali jejich vlastníci 
na výstavě, aby se z nich mohli 
potěšit také ostatní návštěv-
níci – a že jich tentokrát bylo! 
V neděli se přišli podívat zá-
jemci, kteří spojili procházku 
s prohlídkou výstavy, a v pon-
dělí se dveře zasedacího sálu 
kunratické radnice prakticky 
netrhly. Přišly se podívat nejen 
třídy mateřských a základních 
škol z Kunratic a z blízkého 

okolí, ale také náš kunratický klub seniorů, 
který si poslechl poutavou přednášku o zají-
mavostech ze života hub. 

Zájem o letošní expozici byl nebývalý,  
exponátů byl plný sál i díky vstřícnému poča-
sí a mimořádný obdiv si zasloužily již zmíně-
né nádherné jiřinky. Celkem bylo vystaveno 
rekordních 200 druhů hub. Budeme se těšit  
a všechny zájemce srdečně zveme zase příš-
tí rok, na již jedenáctý ročník výstavy.

ivhy

Vedení areálu Zátiší v Urešově ulici se roz-
hodlo rozšířit možnosti kulturního vyžití  
v naší městské části a na podzim nabídlo roz-
sáhlé atrium tzv. Galerii Zátiší na pořádání 
vernisáží současného umění. Prvním vysta-
vovatelem byl výtvarník Peter Herel, jehož 
mottem je „Nikdy nedostaneš druhou šanci 
udělat první dojem“. Výstava, která proběhla 
v září, se nesla v duchu RED BLUE DIMEN-
SION, tj. „Nasaď si růžové brýle a uvidíš rea-
litu“. To znamenalo, že obrazy se jevily jako 
modré šmouhy, ale pokud si návštěvník na-
sadil růžové brýle, dostaly obrazy zcela jiný 

rozměr, tj. byly vidět i jejich červené části. 
Znamená to, že autor pracoval s optickým 
klamem, kdy se pod nánosem nanesených 
vrstev ukrývá skutečné dílo. Růžové brýle 
jsou barevným filtrem, který abstraktní výjev 
mění v realistický obraz.

Na podzim v Galerii Zátiší vystaví svá díla 
ještě Vilém Balej, Otto Placht a Lukáš Kania. 
Díky Galerii Zátiší došlo tak k obohacení kul-
turního dění v Kunraticích. 

Více informací na FB Galerie Zátiší, mobil: 
731 528 377, kurátor Tomáš Pik.

lal

Milí kunratičtí obyvatelé,
blíží se 2. listopad, v liturgickém kalendá-
ři označovaný jako „Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé“. Tento den se totiž modlíme 
za ty, kteří nás z tohoto světa předešli na věč-
nost. Památka je výrazem naší víry, že exis-
tence člověka nekončí smrtí, ale pokračuje 
dál, byť jinak. Památku zemřelých zavedl 
roku 998 benediktinský opat Odillo z Cluny, 
který se snažil čelit tehdejším pohanským 
obřadům a jen potvrdil víru křesťanů v po-
smrtný život.
Asi všichni známe zásadní rozdíl mezi křes-
ťanskými „Dušičkami“, vyjádřenými důstoj-

nou bohoslužbou za zemřelé, a taškařicí zva-
nou Haloween, která nemá nic společného  

s prosbami za duše mrtvých, tím méně s pře-
sahem k Bohu Stvořiteli. Její myšlenkou je 
víra v duchy, převzatá z keltských oslav kon-
ce léta (svátek Samhain), kdy se podle víry 
Keltů stírá hranice mezi světem lidí a světem 
duchů.
1. i 2. listopadu se v 17 hodin na kunratickém 
hřbitově za naše zesnulé budeme modlit. 
Zveme i vás, kteří třeba naši víru úplně nesdí-
líte. Můžete zde na své předky spolu s námi 
zavzpomínat a zapálením svíčky symbolicky 
vyjádřit alespoň naději na věčný život.

Váš P. Vojtěch Smolka

Tradiční výstava hub a jiřinek

Městská policie

Kontakty na strážníky MP:
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

O problémech firmy TRA-
DE CENTRE PRAHA a.s., 
která má na starosti sprá-
vu veřejného osvětlení  
v Praze, jsem Vás informo-
val v minulých vydáních 
Kunratického zpravodaje. 
Město Praha má stále dluh 
vůči veřejnému osvětlení  
a to zvláště v přisvětlení ne-
bezpečných přechodů pro 
chodce. Protože nevíme, 
kdy konečně začne správa 
veřejného osvětlení stan-
dardně fungovat, rozhodli 
jsme se sami ochránit klí-
čový přechod přes Vídeň-
skou ulici směrem k ulici V Zeleném údolí 
blikající výstražnou značkou Pozor, přechod 
pro chodce, a to v obou směrech jízdy. Než 
jsme získali příslušná povolení orgánů stát-
ní správy i Policie ČR, chránili jsme tento 
přechod zvýšeným dohledem strážníků 
městské policie. Výstražné upozornění fun-
guje od 1. září. Věříme, že opatření přispěje  
k tomu, aby byli chodci používající tento 
přechod na velmi frekventovaném místě 

více chráněni. U dalších přechodů pro chod-
ce vyhodnocených v projektu BESIP jako ne-
bezpečné a vyžadující větší stavební úpravy 
jako přechod přes Vídeňskou ulici k obchod-
nímu centru Kunratice a u křižovatky ulic 
K Libuši s Kalmánovou a Krameriovou, če-
káme na vydání stavebního povolení. Před-
pokládáme, že úpravy těchto přechodů pro-
běhnou na jaře příštího roku.    

ivhy

Blikající dopravní značky na 
Vídeňské ulici chrání chodce Doručování písemností 

městskou policií
Věděli jste, že k doručení písemností 
mohou orgány činné v trestním řízení  
a správní orgány využít městskou 
policii? Často se to děje v případech, 
kdy doručení standardní cestou není 
úspěšné. Výhodou těchto úkonů je 
vynikající místní znalost a také přehled 
o pohybu lidí. Úspěšnost doručení 
takovýchto zásilek je v Praze až 75 %. 
Jedná se převážně o písemnosti od sou-
dů, obecních a městských úřadů z celé 
republiky. Místa předání dopisů bývají 
mnohdy kuriózní, jako například v pří-
bytku lesů a lesoparků, při náhodném 
potkání dotyčného při „sběru odpadu“ 
u kontejneru anebo při „odpočinku“ na 
lavičkách městské části.

Důvodem, proč bylo nutné přistoupit  
k okamžitému pokácení smuteční vrby (Sa-
lix alba ´Tristis ´) na Kostelním náměstí, je 
její napadení houbou - ohňovcem obecným 
(Phellinus igniarius), jedním z nejškodlivěj-
ších parazitů, který napadá zejména vrby 
a způsobuje tzv. bílou hnilobu dřeva, která 
postupuje ve kmeni velmi rychle. Tato para-
zitující houba způsobuje intenzivní hnilobu 
dřeva. Rozkladem dřeva tak dochází ke ztrá-
tě stability stromu, zlomení kmene a nevy-
hnutelně pádu stromu. 

Původně jsme počítali s odstraněním vrby 
až při plánované rekonstrukci Kostelního 
náměstí, ale když se nejsilnější větev odlo-
mila v sobotu 7. října při velmi silném větru 
(větev odstranili kunratičtí hasiči), bylo roz-
hodnuto, že musíme vrbu pokácet ihned, aby 
nedošlo k ohrožení kolemjdoucích chodců  
a projíždějících aut, takže ještě před začát-
kem vegetačního klidu. Tato vrba zdobila 
Kostelní náměstí po desítky let a utvářela 
příjemnou a klidnou atmosféru u kostela  
sv. Jakuba Staršího. Zahrála si také ve filmu 
pro pamětníky z roku 1939 s názvem Paní 
Kačka zasahuje. Bude nahrazena novou 
výsadbou v rámci plánované rekonstrukce 
Kostelního náměstí.

ivhy

Proč zmizela  
Vrba na Kostelním 
náměstí? 



Fotbalová sezona je v plném 
proudu již několik týdnů, a to 
nejenom v soutěžích dospělých. 
Již několik víkendů úspěšně na 
travnaté ploše zápolí i naše mlá-
dežnické týmy. I v nové sezoně 
mají Kunratice v oficiálních 
soutěžích FA ČR přihlášeny 4 
mládežnické celky – mladší pří-
pravku, starší přípravku, mladší 
žáky a starší žáky, kdy u starší 
přípravky vzhledem k velkému 
počtu dětí, byla opět po několika 
letech přihlášena soutěž hrající 
se souběžně na dvě hřiště.
Kromě výše uvedených mládež-
nických celků mají Kunratice ještě předpří-
pravku a fotbalovou školičku, kdy do těchto 
kategorií se začátkem školního roku dochází 
pravidelně k největšímu příchodu nových 
dětí.
V současné době je v klubu kolem 120 dětí, 
což je pro všechny, co zde pracují s mláde-
ží nejen potěšující číslo, ale i známka jejich 

dobré práce. Všichni si dobře uvědomují, že 
pro úspěšné fungování klubu je třeba i do 
budoucna udržet početnou mládežnickou 
základnu tak, aby se v Kunraticích opět na 
zeleném pažitu mohly hrát nejen doroste-
necké soutěže, ale aby se i v našich muž-
ských týmech stále objevovali kunratičtí 
odchovanci.

          SK Slovan Kunratice

S notně omlazeným kádrem, ale plni elánu 
vstoupili kunratičtí florbalisté Start98 do 
nové sezony 1. ligy mužů. První dva zápasy 
vyhráli – nejprve v prodloužení zdolali Klad-
no (5:4) a poté na domácí palubovce v SH ZŠ 
Kunratice vyprášili Pelhřimov 10:3. Na pod-
zim je ale čeká tuhá bitva o body. Zejména  
s městským rivalem z Vinohrad to jsou vždy 
skvělé zápasy. Rádi bychom Vás tímto pozvali 
do hlediště a pomohli tak kunratickým bor-
cům vytvořit opravdu domácí atmosféru.

„Budeme potřebovat každého fanouška, 
protože podpora je pro nás opravdu důležitá,“ 
říká útočník kunratického týmu Petr Stejskal. 
„Letos se snažíme prezentovat útočnějším  
a dravějším výkonem než v minulých sezo-
nách a věřím, že to je pro diváky mnohem 
atraktivnější podívaná, která přináší plno 
gólů,“ dodal kapitán, který převzal v nové 
sezoně pásku od starťácké legendy Ondřeje 
Vavra.

Start98 Kunratice

Neděle 30. července 2017 se zapíše do his-
torie taekwondo skupiny 5Kunratice jako 
den, kdy byl vychován další černý pásek. 
Zkoušky se konaly v Čimelicích pod vede-
ním Technického oddělení Českého sva-
zu Taekwon-Do ITF. Předsedou komise 
byl velmistr prof. Hwang Ho-jong (9. dan). 
Na zkouškách museli adepti předvést, 
že bez problému ovládají své technické  
sestavy, speciální přerážecí techniky,  

sebeobranu, souboj a v neposlední řadě  
i teorii.

Novým I. danem se stala Magdaléna 
Koubková (64 bodů), která se na základě 
místních tréninků dokázala vypracovat  
z bílého pásku až na samotný vrchol ba-
revné palety. K úspěchu gratulujeme  
a přejeme hodně štěstí v dalších etapách 
její cesty.

Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou sr-
dečně zváni na tréninky, které pravidelně 
probíhají v Kunraticích v místní základ-

ní škole (Předškolní 420/5). Pod vedením  
mistra Martina Zámečníka, VII. dan,  
+420 603 302 739.

Více informací o naší škole Ge-Baek Hosin 
Sool najdete na internetových stránkách 
www.tkd.cz. 

První měsíc tréninků je zcela zdarma, přijď 
si zacvičit i Ty!

Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool

Sportovní areál kunratické školy byl jako celá 
škola naplánován dle demografické studie na 
18 třídní školu. Nikdo nepočítal s výstavbou 
sídliště Zelené údolí a s rozšířením sídliště 
Flora, což na konci devadesátých let povo-
lil pražský magistrát. Kunratická radnice se 
tomuto rozšiřování bez zajištění občanské 
vybavenosti marně bránila. Rozšířit kapacitu 
školy o 9 tříd se nám již podařilo, ale spor-
tovní část výuky je na hranici prostorových 
možností. V případě, že se naplní ideje mi-
nisterstva školství, tj. zavedení další hodiny 
povinné tělesné výchovy do výuky, dostane 
se ZŠ Kunratice do velkého problému, pro-
tože nebude mít pro výuku tělocviku další 
prostory. Proto jsme velmi uvítali program 
náměstka primátorky Petra Dolínka na do-
stavbu venkovních sportovišť základních 
škol. Již jsme obdrželi jeho ujištění, že náš 
projekt je v souladu s vyhlášenou koncepcí 
a že dotaci na dostavbu sportovišť obdrží-
me. Základním kamenem je navýšení počtu 
venkovních sportovišť, jako je běžecká dráha 
apod., a také vybudování sezonní zastřešené 
haly. Byla zpracována studie proveditelnos-
ti podle požadavků ZŠ Kunratice, vyhlášeno 
výběrové řízení na zpracovatele projektové 
dokumentace, vybrána projekční kancelář 
a nyní probíhají jednání mezi ZŠ Kunratice, 
projekční kanceláří a kunratickou radnicí  
o zadání podmínek pro zpracování projekto-
vé dokumentace. lal

Ahoj školko,
prázdniny skončily a dveře naší školky se 
otevřely dokořán. Těšili jsme se na děti, kte-
ré naši školku již navštěvovaly, ale i na děti 
nové. Naším prvním úkolem bylo děti vlídně, 
kamarádsky a s úsměvem přivítat. Malé děti 
čekaly nové a neznámé věci - prostředí škol-
ky, noví kamarádi a paní učitelky. Ze začátku 
bylo trochu slziček, ale už se jen smějeme… 
Nejdříve jsme chodili ven na školní zahradu, 
ale teď si už troufneme na kratší procházku 
do parku.
Začíná nový školní rok, který je plný oče-
kávání a nových cílů. Ze zákona nám nově 
přibyla povinnost předškolního vzdělávání.
Nechyběly třídní schůzky, kde se rodiče se-
známili s novou paní ředitelkou Alicí Hoz-
manovou, se školním řádem, školním vzdě-
lávacím programem a také dostali odpovědi 
na své otázky.
Během září jsme zhlédli divadelní před-
stavení „Putování žáka Nezbedy“, prožili 
dva projektové dny („Moji kamarádi, Moje 
rodina“) zaměřené na vzdělávací činnosti  
a navštívili výstavu hub a jiřinek na místním 
úřadě.
Těšíme se s dětmi na další společné zážitky.

Hana Pellechová a Radka Fleissigová

Fotbalové naděje SK Slovan 
Kunratice v nové sezoně

Kunratický Start98 bojuje v 1.lize

Taekwon-do zkoušky a nábor 2017

SportŠkolství
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Fotbalový podzim je v plném proudu a do 
soutěží se zapojily i všechny týmy Slovanu 
Kunratice. Celkem úspěšně si zatím počínají 
kunratičtí muži. Ti v domácím prostředí ještě 
neprohráli a naposledy zaskočili rezervu tře-
tiligového Vyšehradu. V tabulce mají po šesti 
utkáních deset bodů a pohybují se v horní po-
lovině tabulky. Slavné to není s rezervou, kte-
rá po pádu z druhé třídy pokračuje v matných 
výkonech i o soutěž níž, kde zatím nasbírala 
dvě výhry. Jinak však spíš sčítá inkasované 
branky. Z nasbíraných zkušeností z minulé 
sezony zatím netěží starší žáci, kteří dokázali 
na startu sezony získat zatím jen tři body. Na-
opak v kategorii mladších žáků se Kunraticím 
daří a s bilancí čtyř výher a jedné porážky se 
pohybují na vršku tabulky. Dobré výkony pak 
předvádí starší i mladší přípravka, které obě 
shodně zaváhaly jen jednou. Hráči nejmladší 
kategorie - předpřípravky a kunratické fotba-
lové školičky zejména rozvíjejí své pohybové 
dovednosti ve všech směrech. Pro bližší in-
formace navštivte internetové stránky klubu. 
Rádi Vás také uvidíme na některém ze zápasů 
našich týmů.

SK Slovan Kunratice

Základní škole  
chybí sportoviště

Nový školní rok  
v mateřské škole

Fotbalový podzim  
v Kunraticích

Začátek nového školního roku je úspěšně za 
námi. Děti už se vzájemně znají, vědí, jak se 
jmenují paní učitelky a dokáží se zoriento-
vat v novém prostředí školy či školky. Roze-
vlátější povahy pak marně přemýšlejí, kam 
se poděla kartička na oběd nebo lítačka do 
autobusu. Spolu s tímto tradičním společen-
ským koloběhem času a událostí probíhají 
stejně tak cykly přírodní. Jejich zákonitos-
ti jsou velmi pečlivě a jednoznačně dané  
a pokud je narušeno jedno, přestává fungovat  
i druhé. V naší MŠ Zeměkoule se proto sna-
žíme vést děti k tomu, aby si přírody vážily 

a uměly z ní čerpat tím nejšetrnějším způ-
sobem. K tomu nám ve velké míře slouží 
Kunratický les, který máme hned za plotem. 
Během pravidelných procházek a pozorová-
ní se děti seznamují nejen s jeho obyvateli, 
ale i s tím, jak se les mění v průběhu všech 
ročních období. Jeho barvy a zvuky jsou pro 
děti nejen zdrojem poznání, ale i podněty 
pro rozvoj fantazie. Od tohoto školního roku 
jsme do našeho kurikula zařadili také před-
mět, v našem případě výchovu, nazvanou 
enviromentální. Cenným zdrojem inspirace 
pro nás jsou knihy PhDr. Kateřiny Jančákové 
– Enviromentální výchova u dětí předškolní-
ho věku a Zvyšování přírodovědné gramot-
nosti u dětí předškolního věku. Rané dětství 
je totiž nejdůležitějším obdobím pro tvorbu 
vztahu ke světu a životnímu prostředí, kde 
žijeme. Rádi bychom proto i my v Zeměkouli 
přispěli k tomu, že se děti k svému prostředí 
budou chovat co nejohleduplněji. V tom nám 
pomáhá i množství lesních živočichů, které 
při svých vycházkách můžeme pozorovat. 
Řada z nich se už teď může těšit na naši pro-
sincovou vycházku, kdy je děti stejně jako 
loni obdarují jablíčky a suchým pečivem.

Michaela Metelková, MŠ Zeměkoule

Enviromentální výchova dětí
z mateřské školy Zeměkoule

Krátce

V pondělí 25. září vyvr-
cholil slavnostním vyhlá-
šením vítězů nultý roč-
ník ceny pro inspirativní 
učitele, průvodce vzdě-
láváním. Z více jak stov-
ky navržených pedagogů  
a sedmi finalistů komise 
vybrala tři oceněné, kte-
ří automaticky postupují 
do druhého kola mezi-
národního ocenění GLO-
BAL TEACHER PRIZE. Na 
prvním místě se umístila 
Jana Kopecká ze základní 
školy v Kunraticích. Lu-
mír Al –Dabagh zdůvodnil 
rozhodnutí odborné poroty takto: „Oslovilo 
nás, že přemýšlí o tom, co budou děti po-
třebovat v životě. Směřuje k tomu pedago-
gické cíle, které jsou v hodině jasně patrné. 
Respektuje, že každé dítě má svůj rytmus, 
na žádné nepospíchá. Snaží se o to, aby děti 
byly spokojené, a usiluje o vytváření vztaho-
vých hodnot mezi žáky.“

Paní učitelka Jana Kopecká je skvělá kan-
torka, skvělý a velmi skromný a pokorný člo-
věk. Všichni si ve škole paní učitelky vážíme. 
Pro mne, pro ředitele školy, je její úspěch 
pohlazením po duši i po srdci.

Paní učitelka Jana Kopecká je nejen uči-

telka dětí, ale i učitelka učitelů. Je to člověk, 
za kterým se svými radostmi i starostmi 
přichází mnozí. Vnímám, že její úspěch, je 
veliká odměna nejen zkušené učitelce, kte-
rá jak s úsměvem říká, zažila v Kunraticích 
již pět ředitelů, ale i všemu snažení, které se  
i s podporou projektu „Pomáháme školám  
k úspěchu“ ve škole děje, a i díky ní ovliv-
ňuje celý náš tým, naše žáky, jejich rodiče, 
zřizovatele … 

Máme velikou radost a držíme naší kolegy-
ni Janě Kopecké palce do mezinárodního 
kola.

Vít Beran, ředitel školy

Kunratická učitelka Kopecká 
získala výjimečné ocenění

Přátelské setkání  
fotbalových legend  
a členů spolku SKSK z.s.
V polovině srpna 2017 se uskutečnilo 
za slunečného počasí setkání fotbalo-
vých legend a členů spolku SK Slovan 
Kunratice. Na výborně připraveném 
fotbalovém trávníku se odehrál přátel-
ský zápas, kde se legendy představily  
v nových retro dresech. Výsledek utká-
ní nebyl rozhodující, hlavní byla dobrá 
nálada a radost ze setkání. Nechyběla 
ani skvělá muzika, kdy si s kapelou 
Nedvědi všichni s chutí zazpívali.

Domácí utkání týmu A
29. 10. neděle od 14:30 hod. 
SK Slovan Kunratice – Kolovraty
11. 11. sobota od 14 hod. 
SK Slovan Kunratice – Dubeč
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Příběh hospody s adresou Na Zelené louce 
451 se začal odehrávat v roce 1938. Dva ka-
marádi pan Jindřich Pelikán a pan Jan Müller 
se rozhodli postavit na okraji Krčského lesa 
hospodu. Kde se poznali, není zřejmé.  Proč 
hospodu pojmenovali Na tý louce zelený? 
Jednak podle místa, kde hospoda stála a pak 
proto, že v té době bylo velmi oblíbené stej-
nojmenné představení operety Járy Beneše, 
které hrálo Divadlo v Nuslích.
  Na podzim 1938 byla stavba hotova. Ma-
jitelkami se staly paní Růžena Pelikánová  
a Adéla Müllerová, manželky obou kama-
rádů. Hospodu zpočátku provozovala celá 
širší rodina, jak vzpomíná Jindřiška Jiráko-
vá, vnučka spolumajitelky paní Růženy Pe-
likánové. Později byla hospoda několikrát 
propachtována, pronajata. V horním patře 
budovy byly dva byty, o které se podělili Pe-
likánovi a Müllerovi. 

Od 50. let začal nekontrolova-
telný úpadek restaurace
Kolem roku 1950 byl prvním „nájemníkem“ 
v rámci procesu konfiskace soukromého 
majetku živnostníků Vzlet – sokolské druž-
stvo, národní podnik. Národní výbor nutil 
majitele, aby dali svůj majetek do nájmu. 
V roce 1954 přešla restaurace pod správu 
pražských Restaurací a jídelen. Ty platily 

do roku 1959 Pelikánům a Müllerům nájem. 
Nakonec ale i z toho sešlo a majetek byl pro-
stě sebrán. Komunisté zkonfiskovali ale jen 
hospodu, zapomněli však na pozemek pod 
domem. Za to ještě zpětně dostali majitelé 
zaplacený malý nájem. Restaurace tu fun-
govala ještě do 70. let, poté byla uzavřena  
a dále jen chátrala. 

Bouřlivý návrat 
majetku původ-
ním vlastníkům 
Restaurace a jídelny 
jako aktuální vlastník 
v roce 1990 prona-
jaly hospodu Svazu 
ochránců přírody. 
Z kunratické radnice 
jim jako pronájem-
cům přišel dopis upo-
zorňující na to, že se 
budou o majetek hlá-
sit majitelé. Paradox-
ní na celé situaci bylo, 
že RaJ dal do smlouvy 
se Svazem ochránců 
přírody bod, který jim 
garantoval předkup-
ní právo. Celá situa-
ce byla velmi složitá 
a nepřehledná. Bylo 
tak velmi těžké zís-
kat vše zpátky. Objekt 
byl v katastrofálním 
stavu. Současný sál 
restaurace byl až po 
strop naplněn klima-

tizačními jednotkami a dalším haraburdím. 
„Vlastník si z hospody udělal skladiště. Na-
konec jsme měli papírově objekt odsouhla-
sený k zpětnému převodu, ale realita byla 
trochu jiná,“ vzpomíná paní Jiráková. Ofi-
ciálně restauraci už zase vlastnily původní 
majitelky paní Pelikánová a Müllerová. Měly 
ale jenom papír. Fyzicky je však do objektu 
nechtěli lidé ze svazu pustit. Prostřednic-
tvím advokátů byli vyzváni, ať objekt vykli-
dí. Na to ale nikdo nereagoval. 

Celá situace vyvrcholila tím, že ke dveřím 
hospody přišli zástupci nových majitelů  
s právníkem, lidé z úřadu městské části, zá-
stupci Svazu ochránců přírody a zámečník. 
Manžel paní Jirákové vyzval ke zpřístupně-
ní a vyklizení vnitřku restaurace. Odpověď 
byla zamítavá. Majitelé argumentovali ofi-
ciálním dokumentem o navrácení majetku  
a snahou jít dovnitř zjistit skutečný stav 
věcí ve svém interiéru. Ochránci stále trva-
li na svém. Při pokusu o otevření dveří ve 
vlastním objektu mezitím ochránci zavolali 
policii. 

Příjezd policejní hlídky připomínal scé-
nář akčního kriminálního filmu. Policisté se 
zbraněmi dorazili na místo, ale po úvodní 
razanci přeci jen zvolnili a snažili se zjis-
tit, co se vůbec na místě děje. Argumenta-
ce majitelek působila velmi přesvědčivě, ty 
se přišly totiž podívat na stav svého velmi 
zbídačeného majetku, na který měly všech-
ny úřední dokumenty. Policisté rychle po-
chopili, zasalutovali a s pozdravem odjeli. 
Nakonec se majitelky dovnitř přeci jen do-
staly a spolu s advokátem začaly sepisovat 
škody. Pohled na interiér byl žalostný, všude 
jen velký nepořádek. Ochránci postupně kli-
matizační jednotky odstěhovali. Ale přesto 

Hospoda Na tý louce zelený  
– výletní restaurace 

3. díl seriálu z historie kunratických  
hospod a hostinců
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interiér, který nesloužil dlouhé roky původ-
nímu účelu, byl velmi poškozený a zanedba-
ný. Situaci navíc zkomplikovalo úmrtí syna 
paní Müllerové, který byl dalším dědicem. 
Nakonec se ale majitelky rozhodly hospodu 
v roce 1994 prodat. Od té doby byl provoz 
restaurace obnoven a hospoda se stala zno-
vu oblíbenou. 

„Na louce“ se točilo pivo, ale 
vysílala odsud i tajná vysílačka
Významným momentem historie restaurace 
je zapojení jednoho z majitelů - pana Mülle-
ra do protifašistického odboje.
Během války v letech 1939 – 1941 ukrýval 
a provozoval v hospodě vysílačku. Pan Jan 
Müller v hospodě bydlel a pod velkou hroz-
bou odhalení provozoval tajnou vysílací 
stanici. Jindřich Pelikán si všiml projíždějí-
cího auta s měřicími přístroji, jak zaměřu-
je vysílačky. Ihned upozornil pana Müllera  
a ten skutečně narychlo vysílačku uschoval 
na bezpečnější místo, ještě týž den skutečně 
přišlo gestapo, bezvýsledně.

Jistým smyslem temnou historií rodiny 
bylo uvěznění Jindřicha Pelikána. Odpykal 
si dva a půl roku v německém vězení. Od-
souzen byl za nelegální prodej cukru, ke 
kterému měl jako hospodský snadnější pří-
stup. To bylo samozřejmě za protektorátu 
považováno za významné porušení říšských 
zákonů a velice přísně se podobné delikty 

trestaly. Někdo ho udal a německý soud ho 
odsoudil. Kdyby věc posuzoval protekto-
rátní soud v Čechách, bylo by rozhodnutí 
mírnější a obešlo by se pravděpodobně jen 
finanční sankcí.

V rodině se o tom mluvilo vždy velmi 
málo. Prostřednictvím jistého člověka ve 
vězení se podařilo odeslat rodině z Němec-
ka i několik dopisů. Dvouapůlleté vězení 
s sebou neslo i další tragédii. Přišel o práci 
na pražském magistrátě a rodina tak zůstala 
zcela bez prostředků. 

Z vězení se vrátil půl roku před koncem vál-
ky. Aby očistil svou osobu u zaměstnavatele, 
sepsal dvoustránkový dopis, kde vysvětluje 
svoje „pochybení“. Pražskému magistrátu 
zde vysvětloval všechny pohnutky, které ho 
vedly k činu, za který byl odsouzen. Nazývá 
to hospodářskou sabotáží v době naší ne-
svobody. Současně připomíná i svoji roli při 
ukrývání tajné vysílačky, která v restauraci 
sloužila domácímu protifašistickému odboji. 

Sám o tom napsal: „Věděl jsem, že pan Jan 
Müller zřizuje a provozuje vysílací stanici, 
kterou měl v činnosti až do mého zatčení. 
Zřízení a udržování takové stanice s sebou 
nese i náklady a je potřeba finanční pomo-
ci, na které jsem se chtěl podílet. Současně 
šlo o podporu kamarádů pana Müllera, kteří 
s ním byli ve spojení. 

Skupina Jana Müllera byla pronásledová-
na, takže členové přespávali, kde se dalo, aby 
je gestapo nedopadlo. Podporoval jsem tuto 
skupinu potravinami a finančně. V roce 1941 
hledalo gestapo měřicími přístroji vysílací 
stanici v Kunraticích u Prahy. Varoval jsem 
tehdy Jana Müllera, aby uschoval stanici na 
bezpečnějším místě. Varování nebylo mar-
né, protože ještě tentýž den provedlo gesta-
po v domě prohlídku, samozřejmě však bez-
výsledně. Za zprostředkování prodeje bez 
lístku obdržel jsem 3 500 korun, za to jsem 
byl odsouzen územním německým soudem 
ke dvěma a půl rokům káznice a samozřej-
mě následovala ztráta úřadu. Tuto částku a 
nejméně jedenkráte výše investoval jsem do 
skupiny Jana Müllera, protože jsem nemohl 
poskytnutí této podpory odmítnout, neboť 
to byla občanská a národní povinnost nás 
všech. Dvakrát jsem byl vyslýchán na gesta-
pu, avšak nic jsem v této věci neprozradil.“   

Jindřich Pelikán byl po válce rehabilitován 
a místo úředníka mu bylo vráceno. 

ir
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Fotoohlédnutí Spolky a společenská rubrika

Letošní cvičební sezóna začala hned prv-
ní týden v září. Přivítali jsme naše stávají-
cí členy Sokola a k naší radosti opět přibyli 
noví. Ještě v září jsme se rozhodli uskutečnit 
sportovní akci pro děti v přírodě. Proto se 
devatenáctého září rozlehl po kunratickém 
parku pozdrav naší indiánské náčelnice 
Anaj a byl tak odstartován nultý ročník akce 

Indiánská stezka. Děti zde plnily sportovní 
úkoly na indiánské téma: házely na cíl jako 
lovci, hledaly stopy, přenášely společnými 
silami břemena (tak se zaopatřovaly zásoby 
na zimu) a sedlaly „divoké mustangy“. Na 
konci Indiánské stezky všichni účastníci do-
stali malý poklad a opekli si mleté bizony - 
buřty. Chtěli bychom velmi poděkovat všem, 
kdo akci pomáhali připravit, díky nim a také 
díky přejícímu počasí se akce mimořádně 
povedla. Za vynikající mleté bizony děkuje-
me řeznictví pana Dolejše. Další již tradiční 
akcí je Mikulášská akademie, kde děti před-
vedou, co se od září naučily nového. Držte 
nám palce, ať se vydaří minimálně stejně 
jako už zmíněná Indiánská stezka. 

Informace o cvičebních hodinách a našich 
akcích najdete na webových stránkách kunra-
tického sokola: www.sokol-kunratice.wz.cz .

Sportu zdar!
TJ Sokol Kunratice

Poslední zářijový týden se uskutečnil závě-
rečný zájezd seniorů, tentokrát na roman-
tickou zříceninu hradu a kláštera Oybin v 
Sasku. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších 
památek Horní Lužice. Hrad vystavěl Chval 
z Lipé z rodu Ronovců již ve 13. století, 
později zde císař Karel IV. přistavěl klášter. 
Zřícenina se nachází na mohutném pískov-
covém masivu a je udržovaná ve velice dob-
rém stavu. Odpoledne se výletníci přesunuli 
na zámek Lemberk, kde žila blahoslavená 
Zdislava z Lemberka. Cestou domů dostali 
senioři možnost podat typy na zájezdy pro 
příští rok. Velký zájem ale projevili o uspo-
řádání ještě letošního prosincového zájezdu 
za vánoční atmosférou. Vybrali si kouřimský 

skanzen. Povedlo se, pojede se ve středu 6. 
prosince 2017. Odjezd bude tentokrát v 8:30 
hodin opět z Kostelního náměstí. Předpoklá-
daná doba návratu je kolem 14 hodin. Účast-
níci se mohou těšit na nově zrekonstruovaný 
skanzen v zimním hávu. Připomenou si, jaké 
zvyky a tradice se dodržovaly od svátku sva-
tého Martina až po svátek Tří králů.

Prodej zájezdu bude zahájen v pondělí 13. 
listopadu v 9 hodin jako obvykle na kunra-
tické radnici u sekretářky paní Kubátové za 
obvyklých podmínek, tj. věk 60+ a trvalé 
bydliště v Kunraticích. Účastníci se budou 
podílet na ceně zájezdu spoluúčastí ve výši 
50 korun na osobu.

lal

Letošní koncert ke dni seniorů proběhl ne-
tradičně v klubovně Domu s chráněnými 
byty (DCHB). Toto prostředí jsme zvolili 
proto, že je mnohem komornější než soko-
lovna a na koncerty tohoto typu chodí stále 
stejní senioři, z nichž většina bydlí právě 
v DCHB. Sami senioři si z nabídky agentury 
Ariana pana Václava Stacha, se kterou dlou-
hodobě spolupracujeme, vybrali vystoupení 
Karla Bláhy. Tento zpěvák a divadelní herec 
i ve svých sedmdesáti letech stále atrak-
tivního vzhledu, si zajistil svým příjemně 
zabarveným sytým tenorem výsadní posta-
vení na české operetní a muzikálové scéně.

Předskokanku dělala saxofonistka a zpě-
vačka Petra Rezová. Pak již nastoupil Karel 
Bláha. V podzimním odpoledni tak zazněly 

písničky ze známých muzikálů a filmů jako 
jsou My fair lady, Butch Cassidy a Sundance 
Kid a další. 

Z dlouhého potlesku našich seniorů bylo 
vidět, že se jim vystoupení k jejich svátku 
velmi líbilo.

Indiánská stezka  
v kunratickém parku

Naši senioři pojedou  
do vánočního skanzenu v Kouřimi

Koncert ke dni seniorů se vydařil

Poděkování za blahopřání 
k  životnímu jubileu zasílají
Dagmar Kolínská, Eva Kovalovská, 
Ludmila Enšpengerová, Jarmila Mášová, 
Kamila Radová, Helena Hrubá,  
Olga Dvořáková,Dagmar Alexová, 
Václav Rajdl, Pavel Hotovec,  
Libuše Kovárníková, Jiřina Medřická, 
Anna Chalušová, Hana Svatošová,  
Dagmar Salabová a Josef Rejzek.

Společenská rubrika

Dobrovolnické centrum Lékořice v Tho-
mayerově nemocnici organizuje již několik 
let dobrovolnickou pomoc ve prospěch pa-
cientů. Takovou si v průběhu měsíce září 
vyzkoušela i skupina skautských vedoucích 
z kunratického střediska Paprsek. Ti se za-
pojili hned do tří aktivit - tvorby a rozdá-
vání přání ke Dni seniorů na geriatrickém 
oddělení, zajištění doplňkového prodeje 
potřebných věcí dlouhodobě hospitalizova-
ným pacientům a jejich odvoz na setkání do 
nemocniční kaple. Pokud byste měli zájem 
podpořit činnost centra Lékořice, z. s., nevá-
hejte a podívejte se na webové stránky www.
lekorice.com. Je vítána jak dobrovolnická 
pomoc (například za účelem již zmíněného 
doplňkového prodeje každé úterý od 14. ho-
diny), tak i finanční a materiální pomoc, ať 
už ve prospěch centra či zvláštního nadač-
ního fondu.
Skauti a skautky z kunratického středis-
ka Paprsek se zapojují do projektů služby 
společnosti pravidelně, ať už jde o tradiční 
Tříkrálovou sbírku ve prospěch organizace 
Charita ČR, nebo akci Ukliďme svět, ukliď-
me Česko. Pro více informací o skautingu  
v Kunraticích navštivte webové stránky 
www.paprsek43.cz

Skauti pomáhali  
v nemocnici,  
můžete i Vy!

Sedmý ročník Babího léta v pohybu

Okolí bývalého kravína před revitalizací 

Indiánská stezka v kunratickém parku

 Děti z MŠ Předškolní

 Setkání legend a členů SK Slovan Kunratice

Sraz účastníků letošního Cyklozvonění

Plošina 
kunratických 
hasičů  
po repasi

14
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Inzerce

Bezpečnostní služba 
nabízí 

možnost uplatnění pro:
invalidní důchodce

Na vrátnici ve Vestci u Prahy.
Bližší informace na telefonním čísle 724 235 695.

P.S. Mzda za odpracovaný měsíc :  
12.500 – 14.500 Kč

vosa
NÁVRHY, VÝROBA 

A INSTALACE
REKLAMY 

VE VAŠEM OKOLÍ

velkoplošný 
digitální tisk
plakáty A2 až A0

řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy

potisk triček
dresy již od 
jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk

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

 

Prořezávání a kácení
stromů z lana

Střechy, okapy, fasády a 
jiné výškové práce

michalpták@centrum.cz tel. 603712174

I. Kunratický plesI. Kunratický ples

Sobota 27. ledna 2018 
od 20 hodin v sokolovně
K tanci a poslechu hraje 

skupina Epigon

e-mail: kunratickyples@seznam.cz
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Inzerce

Svatomartinská 
husa v Lokále

Objednávejte husu i stůl  
na 11.–15. listopadu  
u obsluhy nebo na 244 467 448.
K Verneráku 70/1, Praha 4
www.lokal.cz

Svatomartinské víno ve Winestore
Z nabízených vín jsou k degustaci vína z vinařství

Mádl, Sedlák, Nové Vinařství a Špalkovi. 

Otevřeno i v sobotu a neděli 11. a 12. 11. 2017 od 11 do 19 hodin.
OC Kunratice, Dobronická 504, 148 00 Praha 4     + 420 222  517 145     www.winestore.cz

FOOD STORY KUNRATICE
• KAŽDÝ DEN SNÍDANĚ OD 8.00 HODIN•  ITALSKÁ KÁVA SAQUELLA• VLASTNÍ CUKRÁŘSKÁ VÝROBA ZÁKUSKŮ• NAROZENINOVÉ DORTY NA ZAKÁZKU• FARMÁŘSKÉ PRODUKTY A EVROPSKÉ DELIKATESY• PULT S EVROPSKÝMI SÝRY A UZENINAMI• DENNĚ DVA DRUHY POLÉVEK • PANINI, SENDVIČE- BOHATÁ ČESKÁ A ZAHRANIČNÍ VINOTÉKA

DENNĚ 8:00 - 20:00
 K LIBUŠI 129/2, PRAHA 4 - KUNRATICE (NAPROTI KOSTELU)

Audi Service

Ondřej Bank
Audi Ski Team

AUTO JAROV KUNRATICE
Vídeňská 126, Praha 4, www.autojarov-kunratice.cz

I příprava je
součást vítězství

Je čas na Audi sezonní servis.

Důvěřujte svému autorizovanému servisu Audi. 

Je stejně dobrý, jako Vaše Audi: Odborně vyškolený profesionální tým,

precizně zpracované originální díly a dokonale funkční příslušenství.

 Objednejte se nyní na Audi sezonní servis a buďte ve formě po celý rok.
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Kultura

1. 11. středa
Slavnost Všech svatých
Dušičková pobožnost na hřbitově od 17 
hodin. Poté mše svatá v kostele sv. Jakuba 
od 18 hodin.

2. 11. čtvrtek
Památka všech věrných zemřelých
Dušičková pobožnost na hřibově od 17 
hodin. Mše svatá v hrobce od 8 hodin a v 
kostele sv. Jakuba od 18 hodin.

11. 11. sobota / 17 hodin / 
parkoviště před poštou
Svatomartinská jízda
Čtvrtý ročník cesty s lampiony za Svatým 
Martinem. Nová trasa přes bažantnici. Cíl v 
areálu restaurace Šeberák. Společné podě-
lení se o dobroty, občerstvení, ohňostroj.

3. 12. neděle / 10:30 hod. / 
fara v Kunraticích
Mikulášská besídka s nadílkou  
pro děti v Nazaretě

3. 12. neděle / 15 - 18 hod. /
Rozsvěcení vánočního stromu před 
radnicí a restaurací Šeberák
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
před kunratickou radnicí a restaurací 
Šeberák.
V 15 hodin improvizovaná hudba a vánoční 
prodej. V 16 hodin začátek programu na 
podiu. Od 17 hodin rozsvícení vánoční-
ho stromu před radnicí, poté přesun na 
Šeberák a v 18 hodin slavnostní rozsvícení 
Šeberáku.

18. 12. pondělí / 16 – 17 hod. /  
kostel sv. Jakuba
Vánoční zpívání  
v kunratickém kostele
Povídání s panem farářem o Vánocích, 
adventu a postavičkách v betlému.
Zazpíváme si společně s malými zpěváčky 
Dětských studií vánoční písničky a koledy – 
dětem půjčíme i Orffovy nástroje.

24. 12. neděle / 16 a 24 hod. /
kostel sv. Jakuba
Štědrý den
Bohoslužba zvláště pro rodiny s dětmi od 
16 hodin a půlnoční mše svatá od 24 hodin.

25. 12. pondělí / 8 a od 9:30 hod. /
kostel sv. Jakuba
Boží hod vánoční - mše svaté
Bohoslužba se zpěvem koled pro rodiny s 
dětmi.

30. 12. sobota / 15 hod. /
kostel sv. Jakuba
Cimbálová muzika v kostele

Volný čas

Sport

30. 10. pondělí / restaurace Šeberák
Halloweenské odpoledne pro děti
Strašidelné kostýmy a rozsvícené  
vydlabané dýně na Šeberáku.

14. 11. úterý / 16 - 18 hod. / RC U Motýlků
Vánoční keramické tvoření  
s Petrou Křivánkovou 
Tvoření pro rodiče s dětmi.  
Vyrobíme si krásné keramické čertíky.

23. 11. čtvrtek / 16 - 18 hod. /  
RC U Motýlků
Vánoční keramické tvoření  
s Petrou Křivánkovou 
Tvoření pro rodiče s dětmi.  
Vyrobíme si krásné keramické čertíky.

24. 11. - 26. 11. pátek – neděle /  
9 - 18 hod. / RC U Motýlků
Vánoční focení rodin
RC U Motýlků Tradiční focení rodin  
s fotografkou Veronikou Pilařovou.

6. 12. středa / restaurace Šeberák
Mikulášská nadílka na Šeberáku
Zábavný program pro děti s Mikulášem  
a nadílkou.

24. 12. neděle / 12 hod. / kunratická tvrz 
Rozdávání Betlémského světla

31. 12. neděle / restaurace Šeberák
Silvestr na Šeberáku
Rozloučení se starým rokem  
a oslava příchodu nového roku 2018.  
Novoroční čočka, přípitek, ohňostroj,  
hudba – DJ Tom. Vstupné 450 Kč/osoba.

Užitečné info

5. 11.  13 - 16 hod  křižovatka ul K Betáni x Do Dubin
5. 11. 13 - 16 hod  křižovatka ul. Úhlavská x Sobolákova
5. 11.  13 - 16 hod  Vožická x Lesní
19. 11. 13 - 16 hod  Ještědská (u pošty)
19. 11. 13 - 16 hod  křižovatka ul. Ke Hrádku x Houbařská
19. 11.  13 - 16 hod  křižovatka ul. Do Dubin x Pod Javory
26. 11. 13 - 16 hod  Nad Šeberákem x K Jelenám
26. 11.  13 - 16 hod  Na Knížce x Nad akáty
26. 11.  13 - 16 hod  křižovatka ul. Lizstova x Kalmánova 

BiO kontejnery

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.:
v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem  
Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti  
za úřadem MČ Kunratice (před poštou) 23. 11.   8 - 11 hod.

Velkoobjemové kontejnery 

15. 11. 16 - 20 hod  Sídliště Flora (u kotelny)
15. 11.  16 - 20 hod  Lisztova x Kálmánova
13. 12.  16 - 20 hod  Ještědská (u pošty)
13. 12.  16 - 20 hod  Zelené údolí (ul. Za valem)

29. 10. neděle / 14:30 hod. / SK Slovan 
SK Slovan Kunratice vs. Kolovraty 
Fotbalové mistrovské utkání týmu Kunra-
tice A.

10. 11. pátek / 19 hod. / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs.  
Sokol Královské Vinohrady
Utkání 1. florbalové ligy v hale kunratické 
ZŠ.

11. 11. sobota / 14 hod. / SK Slovan
SK Slovan Kunratice vs. Dubeč
Fotbalové mistrovské utkání týmu Kunra-
tice A.

12. 11. neděle / 8 – 13 hod. /
Kunratický les
Velká Kunratická
84. ročník tradičního běžeckého přespolní-
ho běhu v Kunratickém lese.

19. 11. neděle
Start98 vs. Florbal Chomutov
Utkání 1. florbalové ligy.

9. 12. sobota
Start98 vs. Slovan Havířov
Utkání 1. florbalové ligy.
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