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20 Kalendárium
Akce z oblasti kultury, sportu
a volného času, které se u nás budou
konat od listopadu do ledna.

Do diáře…
11. 11.
Svatomartinská jízda
5. ročník průvodu s lampiony za
svatým Martinem na koni. Sraz na
parkovišti u pošty v 16:45 hodin.

11. 11.
Velká kunratická
85. ročník tradičního běžeckého
závodu Kunratickým lesem. Jedná
se o jeden z nejstarších běžeckých
podniků v Čechách a koná se bez
přerušení už od roku 1934.
Od 8 do 13 hodin.

2. 12.
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
vánočního stromu před radnicí,
poté následuje průvod se světly na
Šeberák, kde proběhne slavnostní
rozsvícení v 18 hodin.
Více Kalendárium na straně 20

dovolte mi, abych Vám poděkovala
za Vaši velkou podporu Hnutí Praha
-Kunratice v komunálních volbách.
Vaše podpora je pro nás skutečně
velmi zavazující. I když jsme volby
výrazně vyhráli, dohodli jsme se na
úzké spolupráci se všemi stranami,
které se do zastupitelstva dostaly.
Věřím, že to přinese prospěch všem
kunratickým občanům. Vše, co jsme
si na příští čtyři roky naplánovali,
naleznete v programovém
prohlášení Zastupitelstva
MČ Praha-Kunratice.
Doporučuji Vám prostudovat poslední stránku tohoto čísla Kunratického zpravodaje, kde najdete
všechny kulturní akce, které jsou
přichystány na období adventu
a na závěr roku. Především chci
upozornit na slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu, který nám již
tradičně sponzorsky ozdobí pan
Jakub Olbert. O kulturní program
se postarají žáci kunratických škol,
tedy základní umělecké školy,
základní a mateřské školy. Aby vše
skutečně klaplo, organizaci jsme již
tradičně zadali panu Janu Andeltovi s jeho společností Divadlo
v parku. Zkuste před vánočními
svátky zvolnit a předvánoční čas
si skutečně vychutnat.
Lenka Alinčová

ÚMČ Praha-Kunratice
K Libuši 7
148 00 Praha 4
+420 244 102 214
info@praha-kunratice.cz
Úřední hodiny:
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek
Pátek

8-12, 13-17:30
8-12, 13-14:30
8-12 podatelna
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Kunratice mají nového senátora
Souběžně s komunálními
volbami
proběhlo v Kunraticích stejně jako
v dalších dvaceti
šesti volebních obvodech první kolo
senátních voleb do
třetiny horní komory Parlamentu České
republiky. Nejúspěšnějším byl Pavel Fischer s 47,98 % hlasů.
Proti němu zůstala Eva Tylová s 9,71 % hlasů.
O týden později proběhlo kolo druhé, kde
Pavel Fischer získal 88,56 %, a tak se stal zce-

la jasným vítězem.
Kdyby vše záleželo
jenom na kunratických voličích, tak by
se stal Pavel Fischer
senátorem
ihned
v
prvním
kole,
protože zde získal 88,56 % hlasů.
I volební účast byla
v Kunraticích vyšší
než ve zbytku volebního
obvodu.
Panu senátorovi blahopřejeme a přejeme
mu hodně úspěchů.
Lenka Alinčová (lal)

Byl otevřen denní stacionář
pro chronická kožní onemocnění
Vážení obyvatelé městské části Praha 4
Kunratice.
Dovolte, abychom vás informovali o slavnostním otevření denního stacionáře pro
chronická kožní onemocnění v lékařském
středisku Kunratice.
Otevření se konalo dne 3. 10. 2018 za široké účasti veřejnosti, odborníků z řad lékařů
a zástupců místního městského úřadu.
V našem novém zařízení budeme používat celotělovou kabinu UVB záření 311nm
a excimerovou lampu. Léčba je hrazena
zdravotními pojišťovnami. Kožní choroby
jsou bohužel většinou chronická onemocnění, která vysoce hendikepují pacienty.
Z řady celosvětových klinických studií jasně vyplývá, že fototerapie hraje významnou
roli v komplexní léčbě chronických kožních
chorob. V posledních letech je řazena na
úroveň systémové léčby. Nespornou výho-

dou
denního
stacionáře
je
možnost
ambulantní léčby
a
významná
ekonomická
úspora bez nutnosti hospitalizace a pracovní
neschopnosti.
Vedlejším efektem terapie pomocí celotělové
UVB kabiny je i
zdravé opálení. Dávka záření se u každého
nemocného monitoruje, proto je bezpečná.
Doufáme, že nový stacionář splní vaše
očekávání, a těšíme se na nové pacienty.
Kolektiv lékařského střediska Kunratice

Sněm pražských starostů slavil
velký úspěch
V dobách, kdy pražský magistrát ovládala
jedna či dvě politické strany, bylo vedení
jednotlivých pražských městských částí řízeno centrálně. K tomu vládla nevraživost
mezi malými a velkými městskými částmi.
V dnešní době, kdy je vedení jednotlivých
městských částí hodně napříč politickým
spektrem s velkým počtem nezávislých
uskupení, získalo vedení jednotlivých městských částí na magistrátu mnohem silnější
mandát. Také pomohla Dohoda o spolupráci
mezi malými a velkými. Za toto sjednocení
patří velký dík radní hlavního města Prahy
Janě Plamínkové, předsedovi Svazu městských částí hlavního města Prahy Petru Hlubučkovi a starostovi Prahy 4 Petru Štěpánkovi, kteří se o to hlavně zasadili. 5. září se
v tomto volebním období uskutečnil posled-

ní sněm starostů městských částí na Novoměstské radnici. Tam se dojednal nátlak na
pražské zastupitelstvo, které se konalo následující den, aby zvýšilo finanční příspěvek
na obyvatele a žáky městským částem. A podařilo se. V příštím roce má být neinvestiční
příspěvek z magistrátu do Kunratic téměř 45
milionů korun. To je navýšení od roku 2015
o téměř 100 %. To považuji za velký úspěch.
lal
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Podrobné výsledky voleb do Zastupitelstva
městské části Praha-Kunratice
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Číslo
strany

Název strany

Odevzdané platné hlasy

Počty platných hlasů dle volebních okrsků v MČ Praha-Kunratice
37001

37002

37004

37005

37006

celkem

v%

abs.

v%

abs.

v%

abs.

v%

abs.

v%

abs.

v%

abs.

v%

1

„Hnutí Praha-Kunratice“
s podporou Starostů
a nezávislých

18702

57,7

3017

52,13

3324

51,81

3123

57,47

3748

67,07

3294

60,41

2196

58,84

2

Koalice nezávislých
kandidátů a KDU-ČSL

2153

6,64

642

11,09

569

8,87

324

5,96

105

1,88

339

6,22

174

4,66

3

ANO 2011

3108

9,59

727

12,56

686

10,69

535

9,85

382

6,84

435

7,98

343

9,19

4

Občanská demokratická
strana

4123

12,72

751

12,98

978

15,24

720

13,25

702

12,56

514

9,43

458

12,27

5

TOP 09

3288

10,15

489

8,45

660

10,29

594

10,93

485

8,68

671

12,31

389

10,42

6

Česká strana sociálně
demokratická

1036

3,2

161

2,78

199

3,10

138

2,54

166

2,97

200

3,67

172

4,61

Počet odevzdaných obálek

3 223

603

643

530

546

530

365

Počet opráv. voličů

5 877

1 016

1 216

930

1030

971

714

Účast v %

54,84

59,65

52,96

57,10

53,01

54,58

51,26

Nově zvolení členové Zastupitelstva
městské části Praha-Kunratice
pro volební období 2018-2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4

37003

Jméno a příjmení
Ing. Lenka Alinčová
Ivan Hýža
Ing. Mgr. Petr Rybín
Petra Hilmarová
Milan Matoušek
Ing. Ondřej Nováček
Ing. Jaroslav Kokeš
Mgr. Veronika Doležilová
Ing. Pavel Čihák
Ing. Mgr. Karel Klíma MBA
Ing. Karel Fíla MSc.

Volební strana
“Hnutí Praha-Kunratice“
“Hnutí Praha-Kunratice“
“Hnutí Praha-Kunratice“
“Hnutí Praha-Kunratice“
“Hnutí Praha-Kunratice“
“Hnutí Praha-Kunratice“
“Hnutí Praha-Kunratice“
“Hnutí Praha-Kunratice“
ANO 2011
ODS		
TOP 09

28. zasedání
zastupitelstva MČ
z 26. 9. 2018
Schvaluje
• rozdělení hospodářského výsledku
hospodářské činnosti MČ roku 2017:
• převod do fondu Domu s chráněnými
byty 1 300 000,00 Kč
• ponechat na účtu 432 hospodářské činnosti nerozdělený zisk 5 613 000,49 Kč
• změnu rozpočtu zvýšení o 779,0 tis. Kč
o odvod z výherních hracích přístrojů a
daň z technických her za období 1. 1. 30. 6. 2018.
• změnu rozpočtu zvýšení o 239,2 tis.
Kč pro základní a mateřskou školu
v Kunraticích -posílení mzdových prostředků zaměstnanců obecního školství
• úpravu rozpočtu, posílení par. 3113
o 40,0 tis. Kč na vybavení denní místnosti personálu kuchyně školní jídelny
ve výši 40,00-Kč
Více na www.praha-kunratice.cz

Programové prohlášení Zastupitelstva
městské části Praha-Kunratice
na volební období 2018-2022
Ekonomika
a majetek
Nepřipustíme žádné zadlužení
Kunratic. Zajistíme, aby všechna výběrová řízení na veřejné
zakázky byla naprosto čistá
a průhledná a všechny smlouvy byly zveřejňovány.
Prioritou je získání Kunratického zámku a přilehlé zahrady do majetku hl. m. Prahy
a následně do správy Kunratic,
aby tvořil jednotný a upravený
celek s jeho hospodářskými
budovami a parkem.
Po schválení změny Územního plánu zřídíme v domě čp.
147 ve Velenické veterinární ordinaci.
Zaměříme se na získávání grantů a dotací,
abychom mohli pokračovat ve zlepšování
životních podmínek obyvatel Kunratic.
Budeme vyžadovat, aby převzetí komunikací a výkup zeleně v lokalitě Zelené údolí
bylo hl. m. Prahou řádně dokončeno. Budeme důrazně požadovat, aby hl. m. Praha komunikace opravila a zeleň převedla do správy MČ Praha-Kunratice. Dále budeme trvat
na tom, aby hl. m. Praha řádně pečovalo o
své pozemky a mobiliář v bytovém komplexu
Flora, především u vnitrobloku Jana Růžičky.

Samospráva
Tak jako doposud je v oblasti samosprávy
samozřejmostí zapojení obyvatel ze všech
částí Kunratic do rozhodování o jejich budoucnosti.

Plánování, doprava,
infrastruktura
Při projednávání nového územního plánu
hl. m. Prahy budeme i nadále důsledně trvat
na zachování Kunratic jako oblasti s funkcí
převážně obytně rekreační a budeme se bránit tlaku investorů na nadměrné zahušťování a zvyšování stávající zástavby.
Budeme usilovat o urychlení výstavby obchvatu Kunratic, který přinese snížení počtu vozidel projíždějících rezidenční částí
Kunratic. Budeme podporovat výstavbu
silničního okruhu kolem Prahy mezi Běchovicemi a dálnicí D1 (stavba 511), obchvatu Písnice a Vestecké spojky, protože tyto
stavby odlehčí dopravní zátěži Kunratic.
Slibujeme si od toho i odlehčení nadměrné
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Budeme prosazovat novou
etapu tzv. Zelené cesty propojením revitalizovaného území
u bývalého kravína s Olšanským rybníkem. V budoucnosti
by tak mohla navázat na cyklostezku do Šeberova a Vestce
od podjezdu pod Kunratickou
spojkou.
Chceme se zaměřit na získávání grantů na likvidaci dalších
zanedbaných území, která bychom si vzali se souhlasem jejich majitelů do vlastní údržby.

dopravy v ul. K Verneráku.
Budeme pokračovat v rekonstrukci místních ulic, přechodů a v instalaci zpomalujících prvků. Mezi naše priority patří výstavba
nových chodníků, jako je u 3 svatých podél
ulice Vídeňská, podél bažantnice a mezi ul.
Demlova a Technologická.
Budeme pečlivě dohlížet na to, aby
v příštím roce hned po rekonstrukci části
Vídeňské ulice v části mezi Zelenými domky
a 3 svatých následovala již kompletně Magistrátem hl. m. Prahy připravená rekonstrukce ul. K Zeleným domkům.
Po aktualizaci dokumentace chceme prosadit realizaci rekonstrukce ulice Golčova
a Kostelního náměstí. Ve spolupráci s hl. m.
Prahou chceme započít projekční přípravu
rekonstrukce druhé části ulice K Verneráku.

Bezpečnost
Budeme usilovat o další rozšíření kamerového monitorovacího systému.
Budeme pokračovat v úzké spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů Kunratice
a Městskou policií Praha 4. Chceme přistavět
ke stávající hasičské zbrojnici výstavní prostor pro historickou stříkačku z doby první
republiky, kterou máme prozatímně umístěnou u profesionálních hasičů na Praze 12.

Příroda-ekologie
Budeme podporovat hl. m. Prahu v přípravě
a realizaci odbahnění a revitalizaci rybníků
Šeberák a Olšanský.
Chceme pokračovat ve výsadbě zeleně v
nejvyšší možné míře tak, aby co nejvyšší
množství dešťových srážek bylo zasakováno
přímo v krajině.

Zdravotnictví
a sociální péče
I nadále budeme podporovat kunratické
organizace, které pomáhají zdravotně postiženým a sociálně slabým občanům a také
našim seniorům, jako jsou spolky Křižovatka CZ, Rehabilitace Hornomlýnská, Místní
organizace pražských vozíčkářů Flora, Klub
seniorů a další.
Provedeme takové stavební úpravy, aby
byla v letních měsících snížená teplota
v bytech Domu s chráněnými byty.

Školství, kultura,
sport, volný čas
Budeme usilovat o to, abychom dostavbu
areálu Základní školy Kunratice ukončili
rekonstrukcí venkovních sportovišť. Dále
budeme připravovat projekt výstavby nové
Mateřské školy při ul. Na Knížce. Ve stávající hlavní budově Mateřské školy provedeme
takové stavební úpravy, aby byla v letních
měsících snížená teplota v podkrovních
učebnách.
Rozšíříme nabídku zájezdů pro seniory.
Podpoříme plavání seniorů.
Budeme usilovat o získání růžového sadu
u rybníka Šeberák za účelem umístění nových sportovních zařízení, která by se propojila s areálem koupaliště Šeberák.
Budeme usilovat o získání finančních prostředků na rekonstrukci zázemí fotbalového
areálu na Vimperském náměstí a na nového
herního povrchu.
Zachováme finanční spoluúčast na aktivitách místních zájmových sdružení a sportovních klubů a budeme nadále využívat
zámecký park jak pro konání akcí vlastních,
tak kunratických organizací a jednotlivců.
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Rozhovor

Rozhovor
sluplně využít. Je zapotřebí více osvícených
investorů a politiků, kteří dají na názor odborné veřejnosti. Architekti by zase měli mít
sílu nepodlehnout některým požadavkům
klientů a měli jejich názory v případě nutnosti korigovat.
Prezident Havel měl velmi vyhraněný
vztah k neřízenému rozvoji průmyslových
zón a výstavby plechových hal a skladů
v okolí měst nebo dopravních tahů. Dá
se podle Vás tento stavební boom nějak
regulovat?
Myslím, že od dob Václava Havla, kterého si
nesmírně vážím, došlo v tomto směru k výraznému posunu k lepšímu.

Jan Nováček

A jsme v tomto ohledu naivnější než státy
vyspělé Evropy?
Myslím si, že ne.

Architekt, který
navrhoval hotel Hilton
V Kunraticích žije architekt, který se podílel na projektování významných pražských staveb,
jako byl hotel Hilton, ale i administrativních budov nebo projektu spořitelny v Třebíči, školy
ve Vlašimi, bytů v Příbrami, rodinných domů v Jihlavě a Zdibech. V současné době se věnuje
především návrhům rodinných a bytových domů.
Jak jste se stal studentem architektury?
Když jsem se rozhodoval, co v životě dělat,
bylo těsně po válce. Protože mi šla matematika i kreslení, chtěl jsem se tedy logicky stát
stavařem, lákalo mne být mezi lidmi, kteří zase postaví, co bylo válkou zničeno. Na
stavební průmyslovce jsem objevil fascinaci
toho, že budu nejen stavět, ale tvář města
i spoluvytvářet. Na ČVUT, kam jsem byl přijat na architekturu, byl jedním z mých nejoblíbenějších předmětů seminář historie
architektury. Zde jsem si uvědomil, že chci
navrhovat stavby, které mají však vždy respekt k tomu, co již bylo vytvořeno, nově,
kreativně tak doslova stavět na základech.

Architekty vnímám tak trochu i jako umělce. Musí jimi být, aby dokázali navrhnout
zajímavou nebo mimořádnou stavbu?
Umělce v sobě musí mít ve smyslu kreativního myšlení, spojeného s logickým a přesným
uvažováním. Právě skloubení nových vizí
s tradicemi, s přírodou je tím pravým uměním, a tedy se dá říci, že architekti jsou
umělci v pravém slova smyslu.

Co byste naopak se svými zkušenostmi
udělal jinak?
Myslím, že jedna z podstatných zásad práce architekta je neustále hledat co nejlepší
řešení. Každou další prací se osobnost architekta posouvá a vyvíjí, takže vždy šlo asi
něco udělat jinak a možná lépe. Zásadně
bych ale nic neměnil.

Co pro Vás bylo největší profesní výzvou?
Výzvou je vždy skloubení představ klienta či
investora s vlastní vizí tak, aby výsledek pak
skutečně fungoval i s časovým odstupem.
Čím pro Vás je povolání architekta?
Kromě obživy je pro Vás tato profese
i něčím ojedinělým?
Určitě, možnost měnit tvář krajiny či města
je opravdu ojedinělá a velmi radostná. To, že
po nás něco zůstane třeba po staletí, je však
i obrovský závazek.
A co musí dobrý architekt umět předem
odhadnout a vyhodnotit jako případné
riziko?
Pozici investora či zadavatele stavby, pokud
jsou jejich nápady nerealistické či nevkusné.
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Na jaké další stavby jste pyšný?
Určitě na realizaci bytového komplexu Ministerstva zahraničních věcí ČR v Dejvicích na
Schweigerově náměstí, na budovu základní
školy ve Vlašimi, na budovu České pojišťovny v Třebíči, dále určitě na Koospol (dnešní
CUBE) a kromě zmíněného Hotelu Hilton
i na jeho interiéry.

Jak jste se dostal do týmu lidí, kteří se
podíleli na ztvárnění hotelu Hilton?
V době zakázky jsem pracoval v Krajském
projektovém ústavu v ateliéru společně s architekty Fenclem a Francem. Návrh našeho
ateliéru C12 zvítězil v rámci vnitřní soutěže.
Náš návrh byl postoupen zadavateli zakázky
Čedoku a francouzské společnosti CBC do
výběrového řízení, ve kterém vyhrál. Tehdy
se ovšem objekt ještě nenazýval Hotel Hilton, ale Hotel Atrium.

Čím pro Vás byl architekt Stanislav Hubička – spoluautor Nuselského mostu?
Víc než parťák, kamarád. Ač se naše cesty
po společných studiích střední průmyslové
a vysoké školy a po prvních společných návrzích na čas rozešly, do Krajského projektového ústavu jsme přijali jeho syna Radana,
ve kterém jsem od počátku viděl talent nejen
zděděný, ale přímo do vínku daný. Sudičky
mu nadělily dar opravdu mimořádný, což dokazuje nejen svou poslední realizací budovy
V-Toweru na Pankráci.
Spory se vedou ohledně zbourání budovy
Transgasu na Vinohradské třídě, která
je postavena ve stylu brutalismu. Jak se
stavíte k zachování/zbourání podobných
staveb Vy?
Samozřejmě jsem proti bourání jakýchkoli
staveb novodobé architektury, vždyť všechno prověří teprve čas. Takzvaný brutalismus
je směr, který je obrazem své doby jako mnohé jiné, a město by mělo zachycovat kontinuitu vývoje.
Proto jsem rád, že i přes některé kritiky jedné z mých prvních větších realizací, budovy
mezinárodního obchodu Koospol na Evropské třídě, mne oslovila architektonická kancelář Znamení IIII, která pokračuje v duchu
původního díla Koospolu projektem dostavby kancelářského objektu pod názvem Cube.
Takže cesta se dá najít a já budu vždy zastáncem nacházení nových cest.

Když se ohlédnete zpět, co se nejvíc změnilo ve vašem oboru?
Vše při starém, architekti mají jen neskonale
větší možnosti technologické, materiálové
a více nástrojů pro projektování. Jejich zodpovědnost za tvář měst se ale nijak nezmenšuje a nikdy by neměla ustupovat tlaku neodborné veřejnosti.

Architekt a bývalý primátor Jan Kasl
se vždy veřejně velmi vymezoval proti
výstavbě „pankráckých mrakodrapů“.
Argumentoval zničeným výhledem z
Pražského hradu na siluetu historického
města. Jaký je Váš pohled?
Tento názor nezastávám, historie se přece
nezastaví a nezastaví se ani pokrok. Pokud
budou soustředěny výškové budovy takzvaně v chumlu a budou vytvářet promyšlené
obrazce, může být jejich scenérie stejně
nádherná jako ta Pražského hradu.

Prací architekta je
neustále hledat
co nejlepší řešení
Kdybyste mohl vybrat jednu stavbu v
Česku, která Vás nejvíce přitahuje, která
by to byla? A proč?
To je těžká otázka, v poslední době registruji
hodně zajímavých staveb, v historii jich bylo
též nespočet. Vybrat tu nejpřitažlivější je
velmi obtížné. Musím-li však jednu vybrat,
tak tedy zmíním nadčasovou budovu plaveckého stadionu v Podolí. Po těžké operaci
v IKEM, při které mi jeho lékaři zachránili
život, ještě stále uplavu pár
bazénů, a tak mohu obdivovat jeho lehkou konstrukci s
čistým tvarem vlny i zasazení do okolního prostředí.

telské baroko i soubor funkcionalistických
vilek. Opravdový architektonický pel-mel.
Doufám, že si stále udrží ráz poklidné čtvrti
v blízkosti centra, které se vyhnou všechny
velké developerské projekty, které by tento
charakter narušily.
Co je na nich hezké/ošklivé?
Stále čekám, až se budova bývalého střediska obchodu Atalanty promění ve funkční
středisko čehokoli, co v Kunraticích chybí.
Nebo se zde objeví dům se zahradou v duchu rezidenční zástavby Kunratic s několika
většími byty a jeho obyvatelé využijí společné zahrady k relaxaci a společně stráveným chvílím se sousedy, stejně jako to tak
v Kunraticích vždy bývalo a snad i bude. To,
že je Atalanta ve zchátralém stavu již mnoho let, tváři Kunratic nesvědčí. Stejně tak
nedořešená stavba Domu pro seniory. Také
mne mrzí, když vidím, jak budova sokolovny užívá stále stejného vchodu z hlavní ulice
a její zadní trakt jakoby zeje prázdnotou.
Vždy jsem hrával volejbal na antuce, ale myslím, že stávající hřiště je již za svým zenitem a celý areál by mohl být lépe využit ke
sportování nejen mládeže. V centrální oblasti je možné pochválit citlivou rekonstrukci Tvrze a přestavbu budovy úřadu městské
části. Podařené je i rozšíření školní budovy
a jeho připojení k původní škole. Kampus
je to slovo, které mne při pohledu na školu
napadá.
ir

Změnil byste něco na architektonickém ztvárnění
Kunratic?
Kunratice díky své bohaté
historii nemají jednu tvář
jako třeba Spořilov nebo
Baba v Praze 6. Vedle sebe
zde tedy najdeme kostel, zámek, selské domy, výstavní
prvorepublikové vily, dělnickou kolonii, okály, podnika-

Jak se díváte na současný rozvoj obcí
a měst? Co děláme dobře a co třeba
špatně?
Města by se neměla rozšiřovat do nekonečna, měly by se víc využívat brownfieldy, tedy
místa, kde byla zástavba a mnohdy stále je,
ale nevyužita. Ty je třeba rekultivovat a smy-
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Doprava a bezpečnost

Téma

Rekonstrukce dalších ulic
je v plném proudu

Kunratický hřbitov má tajemství
a skoro stoletou historii
České slovo hřbitov pochází z německého Friedhof neboli dvůr klidu. Dříve se ještě podle
německého Kirchhof říkalo zastarale krchov. Hřbitovy byly zakládány vedle kostelů, synagog
nebo jiných staveb náboženského významu. Na těchto místech bývali pochováváni zemřelí
příslušného náboženství. Prostor byl zpravidla obřadně posvěcen a mohli tu být pohřbeni
i nebožtíci jiného vyznání, ale pouze na zvláště určeném místě.
Původní kunratický hřbitov se rozprostíral
kolem kostela sv. Jakuba Většího. Na počátku dvacátého století s tím, jak rostl počet
obyvatel, jeho kapacita již nestačila, a tak ve
dvacátých letech byl založen hřbitov nový,
který byl obehnán kamennou zdí. Někdy
v 70. letech byl na místě sousedního zahradnictví hřbitov rozšířen o urnový háj. Ale ani
jeho rozloha nebyla dostatečná a dnes jsou
Kunratice opět v situaci, kdy je míst pro hroby nedostatek. Zájemci o přidělení některého typu uložení, ať jde o klasický hrob nebo
místo pro ukládání uren do urnových hrobů
nebo do kolumbária, tvoří dlouhý seznam
čekatelů.
Starostka Kunratic Lenka Alinčová k tomu
upřesňuje: „V roce 2008 vyzvala naše městská část manžele Zárubovy, vlastníky jediné
volné parcely v přímém sousedství hřbitova
k výměně pozemků za účelem vytvoření rezervy pro budoucí rozšíření hřbitova. Smlouva o výměně byla zastupitelstvem schválena
29. června 2009.“
Na jaře 2014 zadala kunratická radnice
zpracování Studie rozšíření hřbitova a návrh
vegetačních úprav kunratickým odborníkům
inženýrce Evě Vízkové a magistru Adamu
Vízkovi. Nyní radnice čeká, až se někde objeví šikovný grant, aby mohla hřbitov rozšířit.
Aby se zlepšil přehled o skutečném počtu
spravovaných nebo zanedbaných hrobů došlo v letech 2016 a 2017 k podrobnému zaměření celého pozemku, na kterém se hřbitov rozkládá včetně zaměření všech hrobů.
Stejně tak se nově očíslovaly hroby. Na původním starém hřbitově je tak evidováno
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635 hrobů. Na novém rozšířeném území je
222 kolumbárních schránek a 433 urnových
hrobů.

Stromy na hřbitovy patří,
ale mohou být nebezpečné

Hřbitovy jsou tradičně lemovány velkým
množstvím stromů, které zajišťují stín, ale
i důstojnou atmosféru těchto míst. Stromy
ale bývají mnohdy stejně staré, jako je stáří
hřbitova. V roce 2012 se vlivem silného větru ulomila velká větev u vchodu stojící lípy
a poškodila jeden náhrobek a hřbitovní zeď.
Z obavy o zdravotní stav starého stromu využila radnice nové metody měření kvality
kmene akustickou metodou, tzv. tomografem. K pokácení lípy nakonec dojít nemuselo. Dendrologové ale doporučili prověřit stav
dalších jedenácti lip na hřbitově. Dva stromy
musely být kvůli špatnému stavu pokáceny.
Konec května 2013 byl velmi deštivý. Kvůli tomu se podmáčela severní zeď hřbitova
a následně se sesunula. Bohužel vyvrátila
i několik slibně vzrůstajících lip, které tam
před patnácti lety nechal vysadit tehdejší
radní pro zeleň Miloš Macháček. V následujícím roce projektant Řezáč zpracoval projekt
výstavby nové zdi. Ta byla postavena v roce
2015 za víc jak jeden milion korun a poničené
lípy byly nahrazeny novými.
V posledních letech řeší mnoho lidí, jak naložit s ostatky svých zemřelých. Jednou z možností je rozptyl popela na rozptylové loučce.
Proto byla v jihozápadním cípu nového hřbitova v roce 2007 zřízena rozptylová loučka. První
rozptyl zde proběhl na jaře téhož roku.

Místo posledního
odpočinku pro Korby

K významným osobnostem, pohřbeným na
kunratickém hřbitově patří i poslední manželé Korbovi, kteří zemřeli v Kunraticích. Jejich
potomci se po roce 1945 vystěhovali po konfiskaci majetku do zahraničí. Dřívější majitelé
kunratického zámku jsou pochováni v hrobce
za kostelem sv. Jakuba. Značně poničený hrob
v devadesátých letech minulého století nechala opravit kunratická radnice v čele s tehdejším starostou Pavlem Urbanem. Během
opravy se našla polovina popisné desky, která
se nacházela přímo v hrobě. Druhá polovina
nenávratně zmizela. A tak letos nechala radnice vyrobit desku zcela novou. Správnost
textu potvrdili přímo potomci rodiny Korbů,
kteří Kunratice nedávno navštívili.

V září začala druhá etapa plošných rekonstrukcí ulic ve správě
městské části. Jedná se o ulice
Krále Václava IV. (v době vydání tohoto čísla Kunratického
zpravodaje již dokončené), Tichého, na jaře pak bude pokračovat stavba ulicemi Ke Hrádku,
Nad Belvederem, Netolická a Za
Hájovnou. Souběžně s našimi
rekonstrukcemi probíhá kompletní oprava Volarské v režii
pražského magistrátu, respektive Odboru technické vybavenosti (OTV).
Na stavebním úřadu Prahy
4 je podána žádost o stavební povolení na rekonstrukci
ulic Kálmánova, Musorgského, Beethovenova, Lizstova a Suppého, vše taktéž
v režii OTV. V dohledné době OTV slibuje vypsat výběrové řízení na projektování
rekonstrukce ulic Mašatova, Ševčenkova,
Dunajevského, Glazunovova, Fadějevova
a Turgeněvova. Společnost DIPRO aktualizuje dokumentaci pro rekonstrukci Kostelního náměstí, Golčovy ulice a ulice K Betáni. Pro městskou část DIPRO projektuje třetí
etapu plošných rekonstrukcí, a to ulic Kriváňská, Klínovecká, Za Bažantnicí (východní část) a Odboje, s jejichž realizací se počítá
od podzimu roku 2019.

ir

Ulice ve správě MČ Praha – Kunratice jsou
udržovány sjízdné dvěma způsoby. Údržba
ulice K Verneráku je řešena přes dispečink
Technické správy komunikací (TSK). Tuto
službu pro nás zajišťuje Podnik technických služeb Praha, s jejichž službami jsme
již několik let velmi spokojeni a komunikaci
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Nestandardní vyústění nového chodníčku
podél ořechovky do Kálmánovy ulice přineslo množství dotazů „proč tak nestandardně?“. Hlavní problém je v tom, že na
pražském magistrátu neví pravá ruka, co
dělá levá. Takže v průběhu výstavby nového
chodníku a přechodu v rámci akce Bezpečné
cesty-BESIP, kterou financuje magistrátní
organizace Technická správa komunikací
Praha, zadal Odbor technické vybavenosti
hl. m. Prahy zpracování projektové dokumentace na plošnou rekonstrukci Kálmánovy ulice včetně výstavby chodníku. Tento
chodník byl z technických důvodů vyprojektován na druhé straně Kálmánovy ulice,
než končí přechod přes ulici K Libuši. Proto byl chodník v ulici K Libuši prozatímně
uťat u přechodu a bylo zvoleno jeho levné
provizorní napojení do ulice Kálmánova.
Konečné řešení - prodloužení chodníku do
Kálmánovy bude hotovo během plošné rekonstrukce této ulice. Nechme se překvapit
rychlostí magistrátu, kdy k samotné akci dojde. Podle jejich plánu by měla rekonstrukce
proběhnout na jaře příštího roku. Ale podobné sliby dostáváme již mnoho let. Proto
jsme si raději prosadili zmíněné provizorní
řešení.
Milan Matoušek

Městská policie

Jak bude letošní zimu vypadat
údržba ulic v Kunraticích

Památka zesnulých

V západokřesťanském světě se hřbitovy
setkávají s nárazovým zvýšením zájmu na
počátku listopadu – 1. listopadu na svátek Všech svatých a 2. listopadu na uctění
památky všech věrných zesnulých, lidově
řečeno Dušičky. Pozůstalí příbuzní navštěvují hroby svých blízkých, modlí se nad nimi
a zapalují svíce, kladou květiny a věnce na
jejich počest. Tento den se na našem území
připomíná už od pohanských dob, kdy se na
hrob kladly kamínky. Z historického hlediska
jde o pozůstatek z života Keltů, kteří obývali
Evropu včetně části našeho území.

Na jaře se hodlá magistrát vrátit k rekonstrukci Vídeňské ulice od už opraveného
povrchu u Zelených domků, po okružní
křižovatku s ulicí Dobronickou. Hned po
Vídeňské je v plánu začít konečně s rekonstrukcí ulice K Zeleným domkům. Magistrátu už nic nebrání v tom vybrat zhotovitele
a konečně začít. Přehled všech rekonstrukcí
a krátkodobých investičních záměrů najdete
na: www.praha-kunratice.cz/doprava
ivhy

Jak je to
s přechodem
u Kálmánovy ulice

pro nás udržují sjízdnou za velmi příznivé ceny. Další ulice jsou
děleny na první až třetí pořadí
úklidu a ty neudržované. Tyto
výkony pro nás zajišťuje firma
Komwag, podnik čistoty a údržby
města, která zvítězila v roce 2013
ve výběrovém řízení a která pro
nás i přes zvyšující se náklady na
materiál a pracovní síly drží stále
stejné ceny. Nutno doplnit, výsledně čím dál výhodnější.
Ulice K Libuši, K Šeberáku,
Dobronická, Vídeňská a komunikace v bytových komplexech Zelené údolí a Flora nemá naše městská část
ve svém majetku ani správě. Zimní úklid pro
město Prahu zajišťuje TSK. Přehled zimní
údržby jednotlivých ulic najdete na stránkách: www.praha-kunratice.cz/zimni-udrzba
Ivhy

Strážníci dohlížejí
na školáky
Strážníci MP Praha začali počátkem
školního roku opět dohlížet na přechody pro chodce v blízkosti kunratické
základní školy. Tyto přechody pro
chodce jsou pod dohledem strážníků
každý všední den po celý školní rok,
a to vždy v době, kdy jdou děti do školy.
Tedy v čase mezi 7:20 až do 8.05 hod.
V hl. m. Praze dohlížejí strážníci MP
Praha u celkem 151 základních škol,
kde je více než 170 přechodů pro
chodce. Zahájena byla také činnost
tzv.“školní policie“, kdy strážníci
v určených hodinách hlídkují v blízkosti
mateřské a základní školy. Na pravidelných poradách s vedením MP Praha
4 vyhodnocujeme činnost strážníků,
situaci v jednotlivých okrscích a řešíme
také podněty a náměty obyvatel Kunratic. Vaše podněty k činnosti strážníků
v Kunraticích také můžete napsat na
e-mail: hyza@praha-kunratice.cz
Pokud potřebujete naléhavou pomoc
strážníků MP Praha, vždy platí, že
nejrychlejší je požádat o pomoc na
telefonním čísle 156.
ivhy
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Trampské písně zazněly
tradičně v DCHB

Na začátku září na zahradě Domu s chráněnými byty (DCHB) za doprovodu kytary nám již léty osvědčeného Jan Víznera se
svojí partnerkou Helenou Krupovou opět
zazněly trampské písně „Ztracenka zpívá“.
Písničkami jejich mládí jako jsou Niagára,

Bílé skály, Rikatádo, Řeka hučí,
Vlajka, Montgomery, Až ztichnou bílé skály
a mnohými dalšími, potěšili naše
seniory z DCHB
i z Klubu kunratických seniorů.
Příjemné posezení jim zpestřilo
grilování klobás,
nějaké to malé
pivo a sladká tečka nakonec. Pan
Vízner nám připravuje speciální
programy pro seniory už několik let. Jeho pásma jsou tematická. Již nám předvedl vánoční, velikonoční
a staropražskou tematiku. Jsme zvědavi, co
nám po trampském námětu nabídne příště.
Petra Hilmarová

Kunratice v běhu času přiblížily
kunratickou minulost

Jak už bylo v minulém čísle zpravodaje avizováno, proběhla v kunratickém zámeckém parku 15. září velká akce, kde jsme všichni spojili
své síly. A tak se již tradiční akce Babí léto
v pohybu a Dny zdraví v Kunraticích obohatily o novou akci s názvem Kunratice v běhu
času. Tato část akce měla přiblížit historii
Kunratic a kunratických spolků. Tak jsme si
připomněli 100. výročí založení naší republiky a 50. výročí připojení Kunratic k Praze.
Kunratická radnice a další kunratické organizace jako Sokol, Slovan, dobrovolní hasiči,
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základní a mateřská škola, rodinné centrum
a skauti si připravili ve
svých stáncích expozice
o své historii. Sešlo se
tu mnoho dobových fotografií, obleků, pohárů
a uniforem. Dobrovolní
hasiči dokonce přivezli
z modřanské hasičské
zbrojnice
historickou
stříkačku, kterou mají
od nich modřanští profesionálové vypůjčenou,
protože ji zatím není kde
v Kunraticích uskladnit.
Počasí nám vytvořilo prvotřídní kulisu.
Dík patří panu Janu Andeltovi-organizátorovi této velké akce, které
se zúčastnilo přibližně 1 500 převážně kunratických obyvatel. A především chci poděkovat
všem kunratickým organizacím, které si daly
obrovskou práci s přípravou celé akce.
Naše kronikářka a fotografka Petra Hilmarová nafotila neuvěřitelné množství fotografií, které najdete na dalších stranách tohoto
Kunratického zpravodaje.
lal

Další novinky
v knihovně
Čas zase popošel a čtenáři si místo na vyhřáté zahradě začali číst doma u krbu. Ke
čtení je na výběr hodně titulů z dalších
nových knih. Namátkou od Eleny Ferrante
čtyři díly Neapolské ságy, od oblíbené Radky
Třeštíkové nejnovější kniha Veselí, z detektivek třeba Loutkař, Údolí mrtvých nebo Do
posledního dechu. Pro mládež jsem doplnila doporučenou četbu. Například Vladislav
Vančura: Rozmarné léto, Jan Otčenášek:
Romeo, Julie a tma, Homér: Odyssea, Jarmila Loukotková: Navzdory básník zpívá,
Miloš Urban: Sedmikostelí, Jiří Hájíček: Selský baroko, Eduard Petiška: Staré řecké báje
a pověsti, Rudolf Mertlík: Příběhy Odysseovy, Pavel Kos: Deník pražského studenta,
Ladislav Klíma: Utrpení knížete Sternenhocha, George Orwel: Farma zvířat, Gabriel
García Márquez: Sto roků samoty, Miloslav
Švandrlík: Černí baroni, a mnohé další.
Z projektu Ministerstva kultury ČR Česká
knihovna 2018, kam jsme se přihlásili, dostali čtenáři řadu zajímavých českých knih.
Naše knihovna se také zapojila do celostátní soutěže s Českou televizí Skautská
pošta. Aktivity jsou navázány na vzdělávací
pořad pro mládež o vzniku první republiky.
Hodně čtenářů nosí do knihovny krásné
knihy dalším čtenářům.
Hezké čtení vám přeje knihovna Kunratice.

Indiánský běh
kunratickým parkem
Jako každý rok začínáme v září novou cvičební sezónu a i letos jsme k naší radosti
přivítali spoustu známých tváří a přibylo
nám hodně nových cvičenců, kteří se společně s námi s chutí pustili do cvičení. Tradiční dětské oddíly jsou téměř plné, také oddíly pro dospělé mají nové členy. Kunratický
Sokol se v září zúčastnil akce Babí léto v pohybu, která tentokrát byla spojena s oslavou
100. výročí založení československého státu. Sokol tam měl svůj stánek s historickou
výstavou a původními sokolskými kroji. Jako
druhý nejstarší spolek v Kunraticích jsme se
rozhodně měli čím pochlubit.
V říjnu proběhl první ročník Indiánského běhu parkem, který navazoval na loňský nultý. Všichni účastníci běhu s nadšením plnili úkoly, které našli rozmístěné po
kunratickém parku.Celá akce končila přímo
na sokolské zahradě, kde si všechny děti vytvořily indiánský náhrdelník a pochutnaly si
na „pečených bizonech“ (buřtech). Za buřty
opět moc děkujeme kunratickému řeznictví
pana Dolejše. Bylo nádherné počasí, což jistě přispělo k dobré náladě u všech účastníků, kterých bylo 170.
Další akce nás čeká až v prosinci a tou bude
naše tradiční Mikulášská akademie.
TJ Sokol Kunratice

I když bylo sucho, podzimní
výstava hub se konala
Běžně výstavu hub na
kunratické radnici doprovází i výstava jiřinek
paní Čermákové. Ale letošní zářijové ranní mrazíky jiřinky zcela zničily.
Do poslední chvíle jsme
měli napnuté nervy,
zda naši houbaři nějaký
úlovek skutečně přivezou. Dlouhodobé sucho
houbám letos nepřálo.
Proto bylo pro nás překvapením, když pan doktor Henzl přivezl víc než
sto druhů hub. Chyběly
některé
vyhledávané
druhy, jako je vatovec,
lišky, syrovinky a další. Ale jak houbaři, tak
hřibaři, kteří sbírají jenom hřibovité houby,
mohli být spokojeni. Jak jsme se od pražských mykologů dozvěděli, kunratická výstava hub byla v letošním roce v Praze jediná.
Asi proto, mimo tradiční kunratické návštěv-

níky, o výstavu projevili zájem i návštěvníci
z jiných částí Prahy.
Nezklamal mykolog pan inženýr Baier, který po oba výstavní dny 14. až 15. října, trpělivě všem odpovídal na jejich dotazy.    
lal

Mezinárodní
den seniorů
se vydařil
Letos vyšel Mezinárodní den seniorů na
pondělí 1. října. Pro naše seniory jsme připravili koncert v Domě s chráněnými byty.
O program se postarala Základní umělecké
škola Jana Růžičky, se kterou dlouhodobě
spolupracujeme.
Vystoupili žáci pěvecké třídy Hany Žárové
za klavírního doprovodu Olgy Cvikové. Magdaléna Hejsková, Tereza Kmochová, Markéta Cviková, Vendula Nováková, Zuzana
Neterdová a Kryštof Lukavec a klarinetové
trio pana učitele Roberta Pacourka připravili našim seniorům skutečně vydařené odpoledne.
Podle jejich reakcí vystoupení žáků patřilo mezi nejpovedenější programy, které
v Domě s chráněnými byty proběhly.
lal

O letošní zájezdy pro seniory po českých
památkách byl opět velký zájem

O zájezdy pro seniory 60+ byl skutečně velký
zájem. A díky způsobu „prodeje“ zájezdů za
symbolických sto korun, kdy si první týden
mohli zájemci koupit pouze dva výlety, se
dostalo na všechny, a posléze i na náhradníky. Poslední dva zájezdy se konaly v září. Nejprve jsme navštívili Náchod, zámek Ratibořice a Babiččino údolí. O týden později jsme
se vydali na hrad Kost, skanzen Vesec včetně
města Sobotky a také na zámek Humprecht.
Fascinuje mě, jak se naši turisté na zájezdy
perfektně připravují. Cestovní kanceláře musejí opravdu dobře proškolovat své průvodce,
aby si s našimi seniory občas nezadali. Při
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cestě z Náchoda do Babiččina údolí mě
potěšilo, že po dohodě s cestovní kanceláří jsme jeli trasou, kterou navrhl
náš kunratický spisovatel pan Arnošt
Vít, a já jsem mohla tuto cestu komentovat jeho slovy:
„Chtěl jsem jen doporučit, abyste
z Náchoda jeli toutéž cestou, kterou jezdil poslední majitel náchodského panství a zámku v Náchodě a
v Ratibořicích, princ nebo kníže (já
nevím) Schaumburg-Lippe, jehož
jsem měl tu čest poznat na jednom
z posledních honů na zajíce, na který byl táta sice pozván, ale už nebyly
peníze na honební lístek, tak šel bez
flinty a psa, ale vzal mě za ruku s sebou.
Šli jsme jako hosté pár kroků za panem
princem, jemuž dva lesáci střídavě nabíjeli dvě flinty, a on je jen bral a pálil. To
se mu to střílelo! Viděli jsme, jak zprava
běží průsekem dva vyplašení zajíci, pan
princ po nich dvakrát vypálil - a nic, běželi vesele dál. Táta se ke mně naklonil
a pravil: „Trouba! Já bych dostal vobá…!“
Pan princ to nějak koutkem oka zahlédl, přivolal si prstem tátu k sobě a slyšel
jsem, jak se ptá: „Co ona ržikala na ten
kluk?“ S češtinou to moc neuměl. Táta
neztratil rozum: „Já jen, že bych v ta-

kové situaci vůbec nepálil, to by bylo škoda patron. Byli moc daleko, na tu vzdálenost by je nedostal nikdo…“ Pan princ si to
v duchu přeložil a podivil se: „To ržikala vy,
taková trefmajstr?“ Táta byl opravdu vyhlášený střelec, na hony si bral jen tolik patron,
kolik bylo povoleno každému střelci složit zajíců, víc jich nikdy nepotřeboval. Pan
princ vytáhl cigártašku, dal tátovi vybrat jeden doutník, táta si vybral, přivoněl k němu
a prohlásil, že ho vykouří na svatbě jediné
dcery, která se v domě chystala. Pak ho ještě
nějaký čas ukazoval sousedům večer u piva
ve strejčkově hospodě, odkud si před časem
přivedl domů nevěstu.“
Petra Hilmarová
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Historie

Sport a společenská rubrika

9. díl seriálu z historie kunratických hospod a hostinců

Restaurace, které byly významnými
výletními místy, ale i centry kulturního
a společenského života Kunratic
Příběhy hospod, které se začaly odehrávat převážně ve třicátých letech minulého století, jsme popsali velmi podrobně
v předchozích osmi vydáních Kunratického zpravodaje. Navštívili jsme tak
hospody Ve mlýně, Na Betáni, Na tý
louce zelený, U Bezuchů, U Studánky,
U Zavadilů, Na Šeberáku a U Krále
Václava IV. S výjimkou dvou podniků,
kdy jeden vznikl daleko dříve - Na Betáni, ten ještě za Marie Terezie a druhý
naopak po revoluci - U Studánky, je tu
ještě jedna výjimka, a to hospoda Ve
mlýně, která se bohužel dodneška jako
restaurace nedochovala. Stejný osud
jako hospodu Ve mlýně, bohužel postihl
ale mnoho dalších velmi známých
a oblíbených podniků, na které kunratičtí pamětníci stále vzpomínají. Škoda,
že tyto podniky s bohatou historií
a vztahem ke kunratickému spolkovému
životu, nejsou stále centrem společenského dění.

U Zoulů
Třicátá léta dvacátého století byla obdobím
zlatého věku a expanze kunratických, ale
nejen kunratických hospod. Blahobyt poskytovaný vyspělostí první republiky dával
tomuto rozvoji volnou cestu. Restaurace
U Zoulů vznikla ve třicátých letech dvacátého století v dnešní Úhlavské ulici. Novodobý
majitel pan František Rudolský získal v roce
1932 koncesní listinu, která v jedenácti bodech přesně popisuje povinnosti provozovatele živnosti. Provoz tzv. pivního tlakostroje
upravují podmínky ministerského nařízení
již z roku 1897. Majitel Rudolský v roce 1933
podal žádost o povolení ke stavbě domku s restaurací. Provoz restaurace zahájila
v roce 1935. Přiblížilo se dvacáté výročí oslav
vzniku Československé republiky. K tomuto
datu bylo obcí nařízeno starat se i o vzhled
a pořádek v obci. Všichni majitelé domů byli
vyzváni k úpravám a zřízením chodníků před
svými domy. Ty měly být vyhotoveny v šíři
dvou metrů a ve dvoubarevné mozaice se
žulovými obrubníky. Termín, dokdy mělo
být vše hotovo, byl 30. září 1938. Pokud by
se tak nestalo, dal by úřad zhotovit stavební práce na účet majitelů. Historické události ale smetly všechny tyto snahy a podpis Mnichovské dohody, následné zabrání
Sudet hitlerovským Německem a okupace
Československa přerušily všechny zamýšlené budovatelské projekty. Restaurace byla
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v provozu i v průběhu války. Od
roku 1940 získal koncesní listinu
hostinský pan Čáp. Hostinec zanikl v první polovině padesátých let
a dům byl přestavěn k obývání.

Na zastávce

Na zastávce
Jindřich Pelikán získal 23. října
roku 1934 povolení k obývání
a užívání budovy s hostincem
č. p. 414. Stavět začal 21. července
1934 a stavbu dokončil téhož roku
23. října. Původně se hostinec
jmenoval Velkopopovická pivnice. Poté se jmenoval hostinec na
krátkou dobu Na zastávce, ale častěji se mu říkalo U Kadavých podle
jmen manželů, kteří ho dlouhou
dobu provozovali. Hostinec ukončil svoji slavnou éru začátkem padesátých
let a prostory lokálu byly přestavěny na
obytné místnosti. Zajímavostí je spojení
provozu hostince s bezinovou pumpou. Byla
jednou z pěti čerpacích stanic v oblasti Zelených domků. „Čerpací benzinová stanice“,
jak zněl její úplný název, stála před hlavním
vchodem a její provoz byl zahájen současně s otevřením hostince. Pozemek stanice
měl shodné číslo jako hostinec se zahradou.
K čerpání benzinu byl ale potřeba úřední
souhlas tehdejších provozovatelů bratrů
Zikmundů. Ti měli přísné podmínky vztahující se k bezpečnosti provozu čerpací stanice.
Ta byla koncem čtyřicátých let znárodněna
a v šedesátých letech následně zrušena. Její
podzemní nádrže byly zasypány pískem.
V roce 1964 se majitel pozemku pan Pelikán pokusil požádat Místní národní výbor
v Kunraticích o navrácení svého majetku.
Marně. Z MNV v Kunraticích mu v odpovědi

U Klozarů

Fotbalový podzim
je v plném proudu
To se týká i kunratického Slovanu, jehož týmy
bojují ve svých soutěžích
o cenné body. Výsledkovým i herním zklamáním si
v prozatímní části soutěže
prochází kunratičtí muži,
kteří se nacházejí v hlubokém středu tabulky a ztrácejí body i s papírově slabšími soupeři. Předsezónní cíl
hrát o špičku tabulky se tak
již velmi brzy jeví spíše jako
utopický. B-tým zažívá lepší
vstup do sezony než vloni,
přesto se však krčí v podobných patrech tabulky jako
„Áčko“. Potrhaný prapor cti
tak statečně drží nad hlavou starší žáci, kteří
zatím kráčejí svou soutěží bez ztráty kytičky

dopisem z 15. října 1964 sdělili, že k navrácení nejsou naprosto žádné důvody. A že má
pan Pelikán u domku dost velký pozemek o
výměře 896 metrů čtverečních. Po čase byla
majiteli požadovaná část nakonec vrácena.
Když v novodobé historii kopal majitel základy pro bazén, narazil na nádrže bývalé
benzinky vysypané pískem.

U Klozarů
Každá hospoda, ať byla u rybníka, u lesa, nebo
na hlavní silnici, si našla své návštěvníky a
vytvořila jim osobitou atmosféru. Přesto si
každý zakladatel nového podniku dobře rozmýšlel, kde svůj podnik vybuduje. Mít hospodu v centru na náměstí bylo samozřejmě
předností největší. V Kunraticích se to povedlo panu Klozarovi, který vybudoval hostinec
v devadesátých letech 19. století na dnešním
náměstí Prezidenta Masaryka. Součástí živnosti byl i obchod se smíšeným zbožím. Když
v roce 1921 převzal podnik pana Klozara jeho syn Antonín, domek s hospodou a krámkem přestal jeho potřebám vyhovovat, tak koncem roku
1931 požádal o povolení dům zbourat a na jeho místě postavit nový.
Stavbu dokončil následujícího roku
a ihned obnovil oba podniky. Hostinec ale sám neprovozoval a jeho nájemce ho dovedl v roce 1935 k úpadku. Na jeho místě později vzniká
lékárna. Ta tu fungovala až do konce
osmdesátých let minulého století.
Dnes je zde řeznictví.
ir

a mohou tak nesměle pokukovat po titulu
půlmistra. Naopak mladším žákům se zatím
tolik nedaří a zapadají do průměru podobně
jako muži. Své fotbalové dovednosti zlepšují
i ti nejmenší. Starší přípravka si vede velmi
dobře i výsledkově ve své soutěži a mladší
přípravka těsně před uzávěrkou dokončila
sled turnajů zvaných Vítězná kopačka. Ti
úplně nejmenší pak zlepšují své pohybové
schopnosti v kolektivu vrstevníků pod vedením trenérky Vonáškové. Přijměte naše
pozvání na kterýkoliv zápas našich týmů.
Rozpis zápasů najdete na našich internetových stránkách.
SK Slovan Kunratice

Rodinné centrum U Motýlků
Naše Rodinné centrum U Motýlků oslavilo letos v září už 10 let. Takové výročí nás
vedlo k zamyšlení, co jsme všechno za těch
10 let dokázali. Od počáteční volné herny
pro rodiče jsme se postupně vypracovali
k opravdu velkému provozu a podařilo se
nám kolem rodinného centra vybudovat
stabilní komunitu rodin. Nabízíme kunratickým rodinám před 20 kurzů pro děti od
1 roku až po dospělé. Ať už jsou to kurzy
sportovní, jazykové nebo umělecké. Provozujeme dětskou skupinu pro 12 dětí. V době
školních prázdnin organizujeme příměstské
i pobytové tábory. Nově je letos každou první středu v měsíci otevřena seberozvojová
skupina pro ženy. Pořádáme několik velkých
akcí během roku – za všechny jmenujme
například Pohádkový les, Akademii ke Dni
matek nebo Svatomartinskou jízdu, tyto
akce podporují komunitní život v Kunraticích a jsou pro účastníky zdarma. Také pořádáme během roku besedy, semináře nebo
workshopy pro rodiče.
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Kunratice oslavily
založení republiky
Při velké akci v zámeckém parku Kunratice
v běhu času 15. září jsme si připomněli 100.
výročí založení Československé republiky.
I slavnostní koncert žáků základní školy,
který se uskutečnil 28. října, tento významný den připomněl. Chtěli jsme ale zachovat
na toto významné výročí i nějakou trvalou
památku. Proto jsme nechali vyrobit pamětní desku, kterou jsme zasadili do velkého
žulového kamene v souladu s opodál umístěnou deskou k výročí nedožitých 85. narozenin Olgy Havlové. Současně jsme vysadili

lípu svobody. O slavnostní kulturní program
se postarali žáci Základní školy Kunratice se
svými učiteli. Nejprve zazněla státní hymna
a pak žáci školy zazpívali písničky, které měl
v oblibě T. G. Masaryk. Oba zástupci starostky zasadili lípu svobody a odhalili pamětní
desku. Slavnostní akce jsou za námi, přejme
však stromu svobody, ať z něj v budoucnosti opravdu vyroste krásný strom, který nám
bude připomínat založení naší republiky
a všem, kdo budou v budoucnosti na kunratické radnici, aby o něj pečovali.    
Petra Hilmarová

Prostě za těch 10 let se změnilo hodně a
je to také díky Vám. Moc Vám za Vaši přízeň
děkujeme. Rádi bychom Vás ještě do konce
roku pozvali na nyní aktuální Svatomartinskou jízdu 11. 11. 2018. Více informací
najdete na plakátech a našem FCB či webu
www.umotylku.cz. Pro rodiče, kteří by ještě
chtěli začít navštěvovat naše kurzy, je přihlašování i bližší informace k dispozici na
https://zitspolu.webooker.eu.

Společenská rubrika
Poděkování za blahopřání
k životnímu jubileu zasílají
Hana Češková, Roman Sucharda,
Jaromír Kučera, Jiřina Medřická,
Iva Němcová a Helena Svobodová.
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Inzerce

VYKUPUJEME
OJETÉ VOZY

V PŘÍPADĚ PROTIÚČTU NAVÍC
BONUS AŽ 20 000 KČ.
AUTO JAROV KUNRATICE:
Vídeňská 126, Praha 4
tel.: 251 002 824
email: kunratice@autojarov.cz
www.autojarov-kunratice.cz

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
16
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NOVĚ OTEVŘENO!

KADEŘNICTVÍ dámské-pánské
Jitka Uhrová
KUNRATICKÁ TVRZ,
OLČOVA 1/2 (bývalý mandl)
Kunratice,Praha 4

mobil: 775 914 595
17

Inzerce

Inzerce

Jelítko nebo stehýnko?
V listopadu si u nás
dáte oboje.

Stůl na Svatomartinskou husu
10.-16. 11. i zabijačku 24. 11. rezervujte
u obsluhy nebo na 244 467 448.
K Verneráku 70/4, Praha 4
www.lokal.cz

Výborný servis počítačů
Vyčištění notebooku včetně
výměny teplovodivé pasty
a čištění operačního systému
Windows nebo macOS

AKCE

již od 400 Kč vč. DPH
joga_add.pdf

1

04/06/2018
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C
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Y
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MY

MY

CY

CY

CMY

CMY

K

K

1

Výkup funkčních a nefunkčních notebooků,
MacBooků, iPhonů, iPadů atd.
Prodej použitých notebooků se zárukou

16:36

K Libuši 5/22, Praha 4
joga_add.pdf

Servis Apple iPhone, iPad, MacBook a další
Оpravy počítačů a notebooků, obnova dat
IT poradenství, prodej a instalace SSD disků
Výměna displejů, oprava elektroniky

04/06/2018

Kunratický zpravodaj 5/2018

+420 773 578 800

mail@vyborny-servis.cz

http://vyborny-servis.cz

16:34
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KALENDÁRIUM
Kultura

listopad, prosinec 2018, leden 2019
12. 12. středa / 19 hod. / fara

1. 11. čtvrtek / 18 hod. / kostel sv. Jakuba

Mše svatá

Přednáška na zajímavá
témata z dějin církve

Přednášejícím bude PhDr. Mgr. Jaroslav
Mrňa, Ph.D., jáhen kunratické farnosti.

Slavnost všech svatých.
2. 11. pátek / 17 hod. / kostel sv. Jakuba

Dušičková pobožnost na hřbitově

Památka všech věrných zemřelých svatých.
7. 11. středa / 19 hod. / fara

Přednáška na zajímavá
témata z dějin církve

Přednášejícím bude PhDr. Mgr. Jaroslav
Mrňa, Ph.D., jáhen kunratické farnosti.
11. 11. neděle / 17:00 – 19:00 hod. /
RC U Motýlků

Svatomartinská jízda

Pátý ročník lampionového průvodu za
Svatým Martinem. Cesta s lampiony bude
zakončena ohňostrojem. Start na parkovišti
před poštou, cíl na Šeberáku.
21. 11. středa / 19 hod. / fara

Slavnostní koncert hudební skupiny
Solideo, která interpretuje vokální
duchovní hudbu.

20. – 25. 11. / úterý až neděle

Adventní koncert

24. 12. pondělí / 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. úterý / 8 a 9:30 hod. /
kostel sv. Jakuba

Boží hod vánoční – mše svaté
Bohoslužba se zpěvem koled
pro rodiny s dětmi.

V barokním kostele zahraje kapela
Antonína Stehlíka ze Znojma.
1. 1. úterý / 8 a 9:30 hod. / kostel sv. Jakuba

28. 11. středa / 19 hod. / fara

Nový rok a mše svaté

Přednáška na zajímavá
témata z dějin církve

Přednášejícím bude PhDr. Mgr. Jaroslav
Mrňa, Ph.D., jáhen kunratické farnosti.
2. 12. neděle / od 15 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
vánočního stromu před radnicí, poté
následuje průvod se světly na Šeberák.

Sport
3. 11. sobota / 14 hod. / SK Slovan

SK Slovan Kunratice –
FK Újezd nad Lesy

Mistrovské domácí utkání týmu A.
4. 11. neděle / 14 hod. / SK Slovan

SK Slovan Kunratice „B“ –
TJ Sokol Benice

Mistrovské domácí utkání týmu B.

Zvěřinové kulináry

Kulinářská akce plná specialit ze zvěřiny
v areálu rybníku Šeberák.
22. 11. čtvrtek / 16:00 – 18:00 hod. /
RC U Motýlků

Vánoční keramické tvoření
s Petrou Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vytvoříte vánoční dekoraci
Rybku - svícen.
26. 11. pondělí / 16 – 18 hod. /
RC U Motýlků

Vánoční keramické tvoření
s Petrou Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vytvoříte vánoční dekoraci
Rybku - svícen.

30. 11. pátek / 16 – 18 hod. / RC U Motýlků

Zdobení adventních věnců

Přijďte nasát vánoční atmosféru a vyrobit
si adventní věnec. Malým dětem pomohou
rodiče, větší to zvládnou samy.
6. 12. čtvrtek / 17:30 – 19:30 hod. /
Restaurace Šeberák

Mikulášská nadílka na Šeberáku

Akcí bude provázet Petr Nedvěd a spol.
Bohatá zábava a nadílka pro děti. Vstupné
150Kč za dítě.
24. 12. pondělí / kunratická Tvrz

Rozdávání Betlémského světla

Přijďte si na Štědrý den pro Betlémské
světlo.

9. 11. pátek / sportovní hala ZŠ Kunratice

5. 12. středa / 19 hod. / fara

Start98 vs. FB Hurrican Karlovy Vary

Přednáška na zajímavá
témata z dějin církve

Utkání 1. florbalové ligy.

Přednášejícím bude PhDr. Mgr. Jaroslav
Mrňa, Ph.D., jáhen kunratické farnosti.

11. 11. neděle / 8:00 - 13:00 /
Kunratický les

Velká kunratická 2018

85. ročník tradičního běžeckého závodu
Kunratickým lesem.

18. 11. neděle / 11:30 hod. / SK Slovan

SK Slovan Kunratice „B“ –
Ambassadors FC Praha

Mistrovské domácí utkání týmu B.
18. 11. neděle / 13:30 hod. / SK Slovan

SK Slovan Kunratice – TJ Březiněves
Mistrovské domácí utkání týmu A.

BIO kontejnery

Užitečné info
Velkoobjemové kontejnery
Jana Růžičky (u kotelny)
Lisztova x Kálmánova

Halloweenský večer pro děti

Akcí bude provázet tradičně Petr Nedvěd
a spol. Děti čeká nejen zábava, ale také
soutěž o nejlepší masku a mnoho dalšího.
Vstupné 150 Kč za dítě.

Cimbálová muzika v kostele

Přednášejícím bude PhDr. Mgr. Jaroslav
Mrňa, Ph.D., jáhen kunratické farnosti.

4. 11. neděle / 17:30 – 19:30 hod. /
restaurace Šeberák

15. 12. sobota / od 15 hod. /
kostel sv. Jakuba

30. 12. neděle / 15 hod. / kostel sv. Jakuba

Přednáška na zajímavá
témata z dějin církve

Volný čas

14. 11. 2018
14. 11. 2018

16:00 – 20:00
16:00 – 20:00

Do Dubin x Pod Javory
Lisztova x Kálmánova
Nad Šeberákem x K Jelenám
Ještědská (u pošty)
Na Knížce x Nad Akáty
Na Lhotech x Nad Belvederem

18. 11. 2018
18. 11. 2018
18. 11. 2018
24. 11. 2018
24. 11. 2018
24. 11. 2018

13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
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