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Chceme mít v Kunraticích čistěji

V okamžiku, kdy píši tyto řádky, ještě nevím, 
zda se nám podaří rozpočet Kunratic na 
příští rok na jednání 17. prosince schválit. 
Dostali jsme z Magistrátu hl.m. Prahy infor-
maci, že pražské zastupitelstvo bude schva-
lovat svůj rozpočet 13. prosince. Teprve na 
něj navazuje náš rozpočet. V případě, že se 
pražské zastupitelstvo nedohodne, budeme 
muset přistoupit k rozpočtovému provizo-
riu. Osobně tuto situaci ráda nemám. Je to 
takové nejisté období především v době, 
kdy jsou rozjety velké stavby jako naše 
plošné rekonstrukce komunikací. Nicméně 
náš rozpočet na rok 2019 je hotov. Vychází  
z programového prohlášení zastupitelstva 
a z potřeby nutných oprav majetku. Nej-
větším výdajem jsou plošné rekonstrukce 
ulic. Ty spolknou více než 20 milionů korun. 
Doufám, že nám na ně přispěje město Pra-
ha z rezervy pro městské části. Na jaře bude 
pokračovat rekonstrukce ulic Netolická, Za 
Hájovnou, Nad Belvederem a Ke Hrádku  
a projekčně se připravuje navazující etapa 
dalších ulic. Mimo mandatorní výdaje, které 
v důsledku astronomického zvyšování pla-
tů státních zaměstnanců rostou, a tradiční 
podpory místním organizacím, chystáme 
již méně náročné investice. Poměrně vel-

ké opravy si vyžádá budova mateřské školy  
z 80. let. Poslední léta jsme se zaměřova-
li na navýšení kapacity školských zařízení  
a opravy staré budovy základní školy. Nyní 
si o větší opravy řekla budova mateřské 
školy. Je potřeba vyměnit kuchyňský výtah, 
stoupačky, odvlhčit budovu a instalovat 
vnější žaluzie do jižních tříd za účelem sní-
žení teploty ve třídách. Také okna jsou již za 
hranicí své životnosti. Zde hledáme nějaký 
dotační titul. Dále chystáme rekonstrukci 
rybníka Ohrada, zde čekáme na stavební 
povolení, rozšíření kapacity hřbitova o ko-
lumbární schránky, zbourání domečku č.p. 
8 vedle restaurace U Bezuchů, kde chceme 
vyřešit nebezpečné zásobování restaurace 
a prodejny Food Story zřízením bezpečné 
plochy pro zaparkování, a rozšířit zelenou 
plochu. Také připravujeme projektovou 
dokumentaci na „skleník“ u hasičské zbroj-
nice, kde bychom chtěli vystavit hasičskou 
stříkačku z roku 1910, kterou má zatím ve 
výpůjčce profesionální sbor v Praze 12.

I když schodek mínus zhruba 25 milionů 
korun může vypadat nebezpečně, čerpáme 
pouze úspory z minulých let a stále si ne-
cháváme slušnou rezervu do příštích let.

Lenka Alinčová (lal)

Abychom měli Kunra-
tice čistější, vytvoři-
li jsme ve spolupráci  
s úřadem práce dvě do-
tovaná pracovní místa 
pro uklízení na veřej-
ných prostranstvích. 
Bohužel jediní zájem-
ci, kteří se na radnici 
dostavili, měli zájem 
jenom o to, abychom 
jim vystavili potvrze-
ní, že se na tuto práci 
nehodí, a oni by tak 
nepřišli o sociální dáv-
ky v nezaměstnanosti. 
S tímto požadavkem  
u nás neuspěli. Jinak se 
nenašel žádný zájemce 
o tuto práci, a tak naše ulice uklízí jediný za-
městnanec v důchodovém věku na částečný 
úvazek, kterého můžete potkat v dopoled-
ních hodinách v různých částech Kunratic. 
Na pravidelný úklid pro celé Kunratice je to 
málo a na další vyhlášené výběrové řízení 
na zaměstnance k úklidu se nikdo nepřihlá-
sil. Protože nás tato situace skutečně tíží, 
rozhodli jsme se vyhlásit výběrové řízení 
na úklid chodníků i přilehlých veřejných 
prostranství na stejné úrovni, jako bylo vý-
běrové řízení na zimní údržbu komunikací. 
To znamená, že hledáme společnost, která 
si vezme úklid Kunratic kompletně na sta-

rost dle dohodnutých pravidel. Samozřejmě 
to bude větší zátěž pro rozpočet městské 
části, ale jsme přesvědčeni, že je to skutečně 
potřeba. Snažíme se také uklízet ve spolu-
práci s dobrovolníky, a to se nám daří. Už 
nyní je MČ Praha-Kunratice zaregistrována 
k dobrovolnickému úklidu v rámci projektu 
Ukliďme Česko, který proběhne v sobotu  
6. dubna 2019. Spolupráci na tomto projek-
tu máme domluvenou také s organizací Lesy 
hlavního města Prahy a jistě se přidají i další 
organizace a dobrovolníci z Kunratic.

Ivan Hýža (ivhy), místostarosta

Rozpočet Kunratic na rok 2019
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30. 12. 
Cimbálová muzika 
Městská část Praha-Kunratice  
zve na již tradiční koncert  
cimbálové muziky Antonína Stehlíka 
ze Znojma. Koncert se koná v kostele 
sv. Jakuba od 15 hodin.

26. 1. 
Začíná plesová sezóna  
v Kunraticích 
Kunratická radnice pořádá  
svůj druhý ples. Sokolovna bude 
otevřena od 19 hodin.  
K tanci a poslechu hraje  
opět skupina EPIGON.  

2. 3. 
Masopustní průvod 
TJ Sokol Kunratice pořádá  
obnovenou tradici masopustního 
průvodu, který startuje v 9:30 hodin 
od sokolovny a zamíří oklikou  
k radnici.

Do diáře…

Senioři z DCHB si užili příjemné odpoledne

Vážení čtenáři,
po velmi rušném roce jak  
z hlediska stavebního ruchu  
v Kunraticích, tak z politického 
hlediska, vzhledem k proběh-
nuvším komunálním volbám, 
nastal čas zastavit se, nadechnout 
se vánoční atmosféry a užít si se 
svými blízkými pro většinu z nás 
nejkrásnější chvíle roku, což jsou 
jistě vánoční svátky. Doporučuji 
Vám sledovat kalendárium na 
poslední stránce našeho časopisu, 
kde se včas dozvíte o připravova-
ných akcích. Tak jste se v posled-
ních dnech mohli zúčastnit velmi 
oblíbeného Svatomartinského 
průvodu, kterého se letos zúčast-
nilo neuvěřitelných 700 účastní-
ků, rozsvěcení vánočního stromu  
v Kunraticích, adventního koncer-
tu skupiny Solideo a dalších akcí 
pořádaných našimi spolky. Závěr 
roku nám 30. prosince v kostele 
sv. Jakuba již tradičně mimo akce 
přádané naší farností zpříjemní 
bratr Martiny Preissové Antonín 
Stehlík ze Znojma se svojí cimbá-
lovou muzikou. A 26. ledna bych 
Vás ráda pozvala na již 2. ročník 
Kunratického plesu.
Chci Vám popřát krásné prožití 
vánočních svátků a hodně zdraví 
a úspěchů v roce 2019.
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
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Už tradiční rozsvěcení vánočního stromu
Rozsvěcení vánočního stro-
mu v Kunraticích má již tra-
dici a zavedený repertoár. 
Termín první adventní ne-
děle po sobotním mačkání se  
v davu při rozsvěcení vánoč-
ního stromu na Staroměst-
ském náměstí se velmi dobře 
osvědčil. Dokonce hodně lidí 
říkalo, že než by se mačkali 
v centru, raději si užijí pěk-
ný předvánoční čas před 
kunratickou radnicí. O vá-
noční výzdobu se stejně jako 
v minulých letech nejenom 
u radnice, ale i na sloupech 
veřejného osvětlení postaral 
sponzorsky pan Jakub Olbert. 
Za takový dárek Kunraticím 
mu patří velký dík. Program rozsvěcení vá-
nočního stromu před radnicí zajistil Petr 
Nedvěd a spol. a děti a studenti z Kunratic. 

Moderování se již tradičně chopila oblíbená 
herečka Národního divadla Martina Prei-
ssová a zdravice pana faráře Smolky potěši-
la nejenom pravidelné návštěvníky kostela. 

Petr Nedvěd a spol. se stali 
jakýmisi předskokany akce. 
Pak vystoupily děti z Ma-
teřské školy Kunratice, žáci 
ze Základní školy Kunratice  
a soubor Hájíček ze Základní 
umělecké školy Jana Růžičky. 
Jakmile se setmělo, program 
vyvrcholil rozsvěcením vá-
nočního stromu. Pak se děti 
vybavené lampiony přesu-
nuly na koupaliště Šeberák. 
Tam pořad adventní neděle 
vyvrcholil v šest hodin roz-
svěcením dalšího vánočního 
stromu. Samozřejmě dů-
ležitou součástí programu 
slavnostního odpoledne byla 
ochutnávka svařených vín 

kunratických podniků. Vytrvalý déšť vehnal 
diváky pod prozřetelně připravené stany.

Petra Hilmarová

Určuje
•  počet uvolněných členů zastupitelstva 

na 2 (1 starosta a 1 místostarosta)
•  počet neuvolněných členů zastupitel-

stva na 2 (2 x neuvolněný místostarosta)

Volí
•  do funkce uvolněné starostky MČ Praha

-Kunratice Ing. Lenku Alinčovou
•  do funkce uvolněného místostarosty MČ 

Praha-Kunratice Ivana Hýžu
•  do funkce neuvolněného místostarosty 

MČ Praha-Kunratice Ing. Karla Fílu
•  do funkce neuvolněné mís-

tostarostky MČ Praha – 
Kunratice Petru Hilmarovou

•  předsedou Finančního vý-
boru Zastupitelstva Městské 
části Praha-Kunratice za-
stupitele
Ing. Karla Klímu

•  členy Finančního výboru 
Zastupitelstva Městské části 
Praha-Kunratice:
Ing. Miloš Langr, Ing. Bo-
žena Běhalová, Magdalena 
Beranová, Ing. Jan Kovář, 
Vilém Vaníček, Ing. Jaroslav 
Kokeš, Silvie Weiszová, Ing. 
Petr Rybín, Doc. Ing. Pavel 
Mertlík, CSc., Ing. Jaroslav 
Vrba, Ing. Pavel Černý, Vla-
dimír Horký

•  tajemníka finančního výboru z řad za-
městnanců MČ Ing. Blanku Vomáčkovou

•  předsedou Kontrolního výboru Zastu-
pitelstva Městské části Praha-Kunratice 
zastupitele
Ing. Pavla Čiháka

•  členy Kontrolního výboru Zastupitel-
stva Městské části Praha-Kunratice
MUDr. Miloslav Mandík, Ing. Ladislav 
Hylena, Tomáš Krejbich, Milan Matou-
šek, Petr Zeman, Pavel Číhala, Ing. Mi-
lan Goll, MUDr. Kateřina Klímová

•  tajemníka finančního výboru z řad za-

městnanců MČ paní Radanu Kubátovou

Schvaluje
•  „Programové prohlášení Zastupitelstva 

Městské části Praha-Kunratice na vo-
lební období 2018 – 2022“

•  změnu rozpočtu č. 21., zvýšení o nein-
vestiční dotaci 3 016,5 tis. Kč ze státního 
rozpočtu-MŠMT na projekt EU Šablony 
II ZŠ Kunratice, Předškolní.

•  úpravu rozpočtu č. 22., posílení rozpoč-
tu akce Rekonstrukce ZŠ Kunratice-sta-
rá budova o 1 500,0 tis. Kč.

Usnesení z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva
Městské části Praha-Kunratice z 5. 11. 2018

Tento rok velice rychle utekl a kvapem se 
blíží jeho závěr. Nahlížím předběžně do sta-
tistik a je vidět, že si knihovna v Kunraticích 
připsala do fondu rekordní množství nových 
knih. Díky velké podpoře jsme si mohli kou-
pit přes tři sta padesát nových titulů. Dále 
jsme přes sto padesát nových knih dosta-
li od nakladatelství Albatros a třicet knih  
z grantu Česká knihovna. Od čtenářů jsem 
zakatalogizovala asi dvě stě knih. Jsem ráda, 
že hojně využíváte a knihy se opravdu točí. 
Někteří čtenáři si za půl roku půjčí i přes pa-
desát knih.

Nejčastěji půjčovaný titul z nových knih 
je detektivka od Samuela Bjørka: Sova. Dále 
jste si oblíbili Panský dům a jeho dcery, ro-
dinnou ságu od Anne Jacobsové, Má čtvrtá 
žena Alžběta od Vladimíra Přibského a Dob-
ře mi tak Radky Třeštíkové. U dětí vedou 
Šmoulové: Zapomenutá vesnice.

Přeji Vám krásné vánoční svátky, pohodu  
a odpočinek například u dobré knihy, oslav-
te Nový rok a přijďte si zase vybírat z knížek 
kunratické knihovny.

V novém roce Vám přeji hlavně hodně 
zdraví, protože kdo má zdraví, má i štěstí  
a zkrátka zdraví je nejdůležitější.

kolektiv knihovny Kunratice

Po loňské premiéře, kterou si odbyl Kunratic-
ký ples pořádaný radnicí, se v sobotu 26. ledna 
2019 od 19 hodin v místní sokolovně uskuteč-
ní jeho druhý ročník.

Nebude chybět přípitek na uvítanou, před-
tančení a taneční vystoupení žáků ZUŠ Jana 
Růžičky. K tanci a poslechu hraje skupina 
Epigon. Vstupenky zakoupíte v 1. patře kunra-
tické radnice u paní Nejedlé, tel: 244 102 214, 
nebo v papírnictví Za Kostelem. Cena vstupe-
nek je 250 korun k sezení a 150 korun k stání.

Městská část Praha-Kunratice

Konec roku  
v  naší knihovně

Pozvánka na  
2. Kunratický ples

Zatímco jednání mezi 
Prahou a Úřadem pro 
zastupování státu ve 
věcech majetkových  
o bezúplatném převzetí 
pozemků pod komu-
nikacemi a ostatními 
sítěmi a další formě vy-
rovnání za pozemky ve 
vnitroblocích postupují 
pomalu kupředu, nastal 
pro nás velký zvrat s 
pozemky ve vnitroblo-
cích. Ty vlastní společ-
nost GV Reality s.r.o.. 
Kunratická radnice ob-
držela platební rozkaz 
od samosoudkyně Ob-
vodního soudu Praha 4 zaplatit společnosti 
GV Reality za neodůvodněné obohacení za 
to, že obyvatelé přilehlých domů tyto vnit-
robloky používají. Proti tomuto platebnímu 
rozkazu se městská část odvolala a zároveň 

zaurgovala na Magistrátu hl. m. Prahy žádost 
z února tohoto roku, aby magistrát předmět-
né pozemky vykoupil. Náměstek primátora  
Ing. Hlubuček slíbil tento záměr podpořit.

lal

Pozemky v Zeleném údolí

Již delší dobu nás zlobí kaluž v ulici Praž-
ského povstání u jejího vyústění do ulice 
K Libuši. Tento problém obzvlášť vynikl po 
rekonstrukci ulice Pražského povstání. Po-
koušeli jsme se vodu odvést do přilehlé oře-
chovky, ale inženýrské sítě nám nedovolují 
provést tak hluboký příkop, aby voda mohla 
přirozeně odtékat. Společnost DIPRO, která 
pro nás zpracovává projektovou dokumen-
taci na rekonstrukce ulic, navrhla odvést 
vodu z ulice do melioračního kanálu na dru-
hé straně ulice K Libuši, který svádí dešťové 

vody do rybníku Ohrada. Takže na papíře to 
vyřešené máme, ale realizace bude nějakou 
dobu trvat. Protlak pod ulicí K Libuši si vy-
žádá zpracování projektové dokumentace 
pro územní rozhodnutí a stavební povolení. 
To při známé výkonnosti Stavebního úřadu 
Praha 4 není záležitost na jeden měsíc. Ani 
levné to nebude. Odhad projektanta je ko-
lem půl milionu korun bez DPH. Zkusíme to 
uplatnit jako reklamaci ulice Pražského po-
vstání u pražského magistrátu.

lal

Otázka zní: Co s tou louží?

V návaznosti na článek o rekonstrukcích  
v minulém čísle přidáváme pár novinek. Vo-
larská ulice, touto dobou hotova ze dvou tře-
tin, bude po celkovém dokončení jednosměr-
ná v úseku od hasičská zbrojnice k ulici  
K Šeberáku. To umožní vznik nemalého 
množství parkovacích stání nejen pro ná-
vštěvníky fotbalového hřiště a Sokola. Pro 
opačný směr bude upravena souběžná Děbo-
línská ulice, kde již část jednosměrná je. Pro 
lepší organizaci, přehlednost a bezpečnost 
budou vyznačena i nová parkovací stání. 
Velkou novinkou je, že odstartovaly projekč-
ní práce na kompletní rekonstrukci ulice K 
Verneráku v celém zbylém úseku – to zname-
ná od začátku hráze až ke křižovatce s ulicí  
U Kunratického lesa. Rekonstrukce by měla 
přinést kromě nových povrchů, obrub a vý-

sadby stromů také mírné zklidnění provozu, 
zvýšení přehlednosti a bezpečnosti na pře-
chodech a křižovatkách, ale především také 
kompletně bezbariérovou a bezpečnou cestu 
pro lidi na vozíku či rodiče s kočárky. Příjem-
nou zprávou je také konečně zahájení staveb-
ního řízení na úpravu přechodu u zastávky 
příměstských linek U Tří svatých při Vídeňské 
ulici v rámci akcí BESIP. Jedná se o vložení dě-
lícího ostrůvku, který umožní chodcům sná-
ze a bezpečněji přejít rušnou Vídeňskou ulici  
a úpravu přisvětlení přechodu. Tyto úpravy 
nebudou mít žádný negativní vliv na plynu-
lost či průjezdnost Vídeňské, naopak
plynulosti mohou trochu pomoci. Přehled 
všech akcí včetně interaktivní mapy a aktualit 
najdete na www.praha-kunratice.cz/doprava

ivhy

Postoupili jsme v přípravě  
dalších rekonstrukcí ulic
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Kunratický les, ač uprostřed sídlišť a velkých městských dopravních tepen, se nachází na  
historickém území, které je spojeno s králem Václavem IV., který sem vyjížděl na lovy a nechal si 
zde postavit i hrad. Severní část lesa patřila od 15. století Karlově univerzitě. Nyní je v majetku 
hlavního města Prahy. Jeho rozloha je 284 hektarů, z toho je 278 hektarů lesa a 6 hektarů nelesních 
ploch, jako jsou cesty a louky. Strahovský stadion, jako stadion s největší rozlohou na světě,  
by se sem vešel 45krát.

Kunratický les v zimě nespí

Je to les zvláštního určení a oproti běžnému 
hospodářskému lesu je péče více zaměřená 
na posílení rekreačního využití lesa. Jsou zde 
například zpevněné cesty, lavičky, odpadko-
vé koše a dětská hřiště. Cesty se pravidelně 
v létě i v zimě udržují, odklízejí se odpadky a 
prvořadá je bezpečnost návštěvníků, kterých 
jsou ročně až 2 miliony. Les je každodenním 
cílem mnoha různorodých skupin od 
maminek s kočárky, cyklisty, běžce, 
pejskaře, seniory i žáky škol. O vánoč-
ních svátcích je pak cílem jednotliv-
ců nebo rodin toužících po příjemné 
procházce v přírodě.

Jaké stromy najdeme 
v  Kunratickém lese 
Největším lesem v Praze je Kláno-
vický les s rozlohou 1030 hektarů, 
ten ale spravují Lesy České republi-
ky, do majetku města patří s největší 
rozlohou právě Kunratický les. Pře-
važují zde duby a smrky. Smrkové 
monokultury se ale postupně pře-
měňují na smíšené porosty, blížící se 
původnímu přirozenému složení lesa 
v této lokalitě. „Charakteristickým rysem 
Kunratického lesa je i jeho věková skladba, 
kdy zde výrazně převažují staré až přestár-
lé stromy, a to až 140 let staré. Starší stromy 
jsou v podmínkách velkoměsta méně odolné 
vůči suchu či znečištění, a tak se zde vysky-
tuje stále větší počet suchých či nemocných 

stromů, které je nutné i z bezpečnostních 
důvodů z lesa odstraňovat,“ říká vedoucí 
střediska Lesy inženýr Petr Hrma. A reaguje 
tak i na mnohé kritiky, že za posledních deset 
let bylo v Kunratickém lese vytěženo a odve-
zeno mnoho vzrostlých stromů. Nově vznik-
lé mýtiny tak snad v budoucnu opět budou 
příjemným stinným místem pro odpočinek. 

Náročnost péče odráží nutnost skloubení 
převažujícího rekreačního využití oblas-
ti, vysokou návštěvnost a s tím spojeného  
i vysokého zatížení lesa, množství odpadu  
a zároveň lesnické péče o stromy, kdy je nut-
né obměňovat ty přestárlé a zajistit jejich 
dlouhodobou stabilitu a bezpečnost.

Aby byl les dostatečně a dlouhodobě sta-
bilní a odolával jak povětrnostním vlivům, 
tak různým škůdcům, je nutné, aby byl jed-
nak druhově, ale i věkově různorodý. Toho 
lze docílit postupnou maloplošnou obnovou, 
kdy se staré stromy postupně nahrazují no-
vými, tak aby nemohlo dojít k náhlému roz-
padu celku. Zároveň je ale potřeba reagovat 

i na aktuální situaci. Při rozhodování  
o obnově, tedy kácení, rozhoduje přede-
vším bezpečnost návštěvníků a zdravot-
ní stav stromů. Nemalou roli hraje i druh 
dřeviny a její stáří. Přednostně jsou od-
straňovány nepůvodní druhy, jako jsou 
akát či dub červený, ale i sice původní 
smrky, které jsou ale nevhodné do kli-
matických podmínek Prahy. Nově se pak 
sází převážně listnaté dřeviny, jako jsou 
dub, buk a lípa.

„Odstraňování stromů probíhá zásad-
ně maloplošně a v krátké době se mý-
tiny opět zalesňují sazenicemi vhodné 
druhové skladby. Kromě této výsadby 
podporujeme také přirozené zmlazení 
dřevin přímo ze semen,“ říká Petr Hrma. 

Do Kunratického lesa se tak vrací jedle 
bělokorá, která bývala v minulosti naším 

nejrozšířenějším jehličnanem. „Již druhým 
rokem nabízíme Pražanům takzvanou vá-
noční jedličku s budoucností. Je to alterna-
tivní vánoční stromeček, lesní sazenice jedle, 
kterou pak na jaře společně sázíme v Kunra-
tickém lese,“ doplňuje vedoucí střediska Lesy 
pan Hrma.

Rekreace  
anebo příroda?
Je vždy velmi obtížné skloubit obě oblasti do-
hromady. Protože se ale jedná o les v hustě 
obydlené oblasti, má společnost Lesy hlavní-
ho města Prahy o dost těžší úkol. Mluvčí této 
organizace Petra Fišerová k tomu upřesňu-
je: „Pražské lesy jsou využívány hlavně pro 
rekreaci obyvatel hlavního města a zároveň 
zde hledá útočiště i řada volně žijících ži-
vočichů, pro které je to často jediné klidné 
místo uprostřed zástavby. Náročnost naší 
péče  spočívá ve zohlednění potřeb návštěv-
níků, volně žijících živočichů a nezbytných 
lesnických zásahů, tak aby byl les bezpečný 
a trvale udržitelný.“ Les má mnoho důleži-
tých funkcí. Jednou z nich je např. zachytá-
vání prachu  nebo tlumení hluku. Nyní na 
významu nabývá zejména jeho schopnost 
zadržování vody v prostředí. A to je v součas-
né době, kdy se potýkáme s čím dál většími 
suchy, nenahraditelná schopnost. Součás-
tí Kunratického lesa je i přírodní památka 
údolí Kunratického potoka. Jedná se území  
s přirozeně meandrujícím tokem potoka, kte-
ré je místem žití řady zajímavých druhů rost-
lin i živočichů. Pořád musíme mít na pamě-
ti, že jde o les, který každoročně navštěvují 
statisíce lidí, a proto se tu objevuje množství 
odpočinkových míst, laviček, odpadkových 
košů, dětská hřiště, oficiální pikniková mís-
ta. „S tím jasně souvisí větší náročnost na 
údržbu a kontrolu stromů a keřů, udržování 
schůdnosti cest i bezpečnosti pro návštěvní-
ky,“ upřesňuje Petra Fišerová.

Péče o les před  
nadcházející zimou
Na podzim se ochránci lesa věnovali převáž-
ně zalesňování volných ploch, které vznik-
ly po maloplošných zásazích proti kůrovci, 
který není zdaleka je problémem Šumavy. 
Dále natírali vysazené stromky speciálním 
nátěrem proti okusu zvěří, která dokáže bě-

hem zimy zdecimovat nově vysazené strom-
ky. V Kunratickém lese je kromě srnčí zvěře 
výrazným nepřítelem mladých stromků po-
četné stádo muflonů. „Dále se stavěly nové 
oplocenky, aby se stromky ochránily před 
poškozením, odváží a štěpkuje klest, odváží 
se dřevo vytěžených stromů, čistí se svodnice  
a cesty před zimou. Dělají se takzvané vý-
chovné zásahy, což jsou probírky a proře-
závky v mladých porostech, aby se rozvolnily  
a stromy měly více světla,“ vysvětluje odbor-
ný postup inženýr Petr Hrma.  

Když přijde zima
V Kunratickém lese žije celá řada volně žijí-
cích živočichů, ať už to jsou srnky, mufloni, 
zajíci a další. Pokud je opravdu nepříznivé 
počasí, velké mrazy, hodně sněhu, kdy si zvěř 
nemůže obstarat potravu sama, pak myslivci 
i lesníci dávají do krmelců vhodné krmivo. 
Nezahánějí pouze zvěři hlad, ale snižují tak  
i riziko, že zvěř začne okusovat 
mladé stromky a tím je poško-
dí. Základem krmení je kvalitní 
seno. V období Vánoc se velmi 
často stává, že Pražané přiná-
šejí do lesa kvanta suchého pe-
čiva a jiných zbytků. „Bohužel 
velké množství a špatná kvali-
ta je pro zvěř velmi nebezpečná  
a v minulém roce došlo i přímo  
v Kunratickém lese k uhynutí srn-
ce právě z důvodu překrmení su-
chým pečivem, které ve velkém 
množství těmto volně žijícím ži-
vočichům způsobuje závažné za-
žívací problémy. Vzhledem k ob-
rovské návštěvnosti Kunratického 
lesa, se pak i malé množství pečiva 
jednotlivce znásobí a je oprav-
dovým problémem,“ upozorňuje 
mluvčí pražských lesů Petra Fiše-
rová. Bezpečným dárkem je tedy 
kvalitní seno pro zvěř či olejnatá 
semena pro ptačí obyvatele lesa.

Pozvánka na  
vánoční procházku
Tu mohou přijmout jak pěší, 
tak, pokud je dostatek sněhu,  
i běžkaři. Správa Kunratického 
lesa se snaží zachovat sněho-
vou pokrývku na zhruba jedné 
třetině cesty kvůli stopě pro 
běžkaře. Ostatní cesty prohr-
nuje nebo posypává drtí. A tak 
se, ať pěšky nebo na běžkách, 
můžete zastavit u hájovny 
nedaleko restaurace U Krále 
Václava, kde je výběh s daňčí 
zvěří. Majestátní zvířata veli-
ce často přijdou až k samému 
plotu. Ale i tady platí pravidlo, 
raději nekrmit, jen pozorovat. 
„Ze světa stromů zde najdeme 
také dva památné sekvojov-
ce obrovské – nejmohutnější 
strom na světě. Ty kunratické 
zasadil v roce 1954 místní les-
ník a vloni na počest výročí 25 
let naší organizace jsme z je-
jich semínek vypěstovali saze-

nice sekvojovců, které si mohli Pražané kou-
pit. I na příští rok chystáme pro velký zájem 
další várku těchto kronikářů lidstva. Opět 
budou k dostání v zahradnictví v Ďáblicích,“ 
dodává Petra Fišerová.

Vzácného hrabošíka podzemního žijící-
ho v nivě Kunratického potoka ani neto-
pýry v zimě asi nepotkáte. Spatřit byste 
tak mohli některé z druhů sov, které tady 
přebývají. Kunratickým obyvatelům jis-
tě netřeba připomínat muflony, kteří jsou 
symbolem Kunratického lesa. Zdržují se  
v areálu Thomayerovy nemocnice, ale i v při-
lehlém lese. Lesy hl. m. Prahy na žádost ve-
dení nemocnice provádějí regulační odchyty 
této zvěře, která se následně vypouští ve 
vhodnějších lokalitách. Je to nutné z důvodu 
udržitelné velikosti stáda tak, aby to nebylo 
devastující pro mladé lesní porosty.

ir
Sýkora modřinka 

Strakapoud velký

Mufloni v Kunratickém lese



Vystudoval jste obor, který Vás později 
přivedl k pohádkové tvorbě?
Nikoli, byl jsem takzvaná kancelářská krysa 
ve státním podniku, ale umění jako bylo di-
vadlo nebo kouzelnictví mi příliš učarovalo. 
A tomu jsem podlehl na dlouhou dobu mého 
profesního života. A to vše se zúročilo v dů-
chodu proto, abych jako osmdesátiletý začal 
psát pohádky pro děti.
Takže před psaním bylo nejdřív loutkové 
divadlo? Jak jste se k němu dostal?
To je dlouhá historie. Když mi bylo jede-
náct let, našel jsem na půdě našeho domu 
ve Studnici ve východních Čechách staré 
loutkové divadlo, které mělo jenom tři pro-
měnlivé scény. Původně jsem si myslel, že to 
je památka po starších bratrech. Našel jsem 
ale záznamy, které si pořizoval můj tatínek, 
který dělal jednatele Sokola. Dozvěděl jsem 
se, že to bylo torzo bývalého sokolského 
divadla, které vedl bratr Podolník. Divadlo 
mělo ale jen tři dekorace, a tak musel hrát 
jen takové hry, které se mu hodily do těchto 
dekorací. A proto si chtěl nechat namalovat 
další. Požádal výbor, aby si směl nechat roč-
ní tržbu, která dělala asi 300 korun, protože 
vybíral po padesátníku. Výbor mu to ale ne-
dovolil, protože potřebovali koupit hrazdu 
nebo bradla. Pan Podolník tedy s divadlem 
skončil a otec nepotřebné loutkové divadlo 
uklidil na půdu, kde jsem ho já znovuobjevil. 
A dva roky jsme tak s dalšími třemi kamarády 
hráli divadlo pro ještě menší děti, než jsme 

byli my. Jako scéna nám posloužila dílnička 
pana Řezníčka - otce jednoho z kamarádů, 
který nám udělal hlediště, paní Řezníčková 
udělala oponu, aby oddělila zákulisí. A tak 

jsme čtyři kluci hráli bez jakéhokoli vedení. 
Moc nás to bavilo. Pak jsme toho nechali  
a zapomněli na to. Když jsem se oženil a na-

rodily se mi dcery, tak jsem jim samozřejmě 
četl pohádky. Ale pak mě napadlo, že bych 
jim mohl také zahrát mezi dveřmi maňás-
kové divadlo. Začal jsem vyřezávat dekorace  
a chtěl pro děti hrát. Jednou jsem onemocněl 
a navštívil mě rodinný lékař doktor Beneš. To 
jsem ale nevěděl, že je předsedou závodního 
klubu zdravotníků v Teplicích. Když viděl, co 
dělám, začal mi nadávat, že hrát divadlo pro 
dvě děti je nesmysl, a pozval mě do klubové-
ho divadla, kam koupili novou scénu se sto 
proměnami. A tak jsem se dostal k velkému 
divadlu. Protože oni sami byli laici, ptali se 
mě, jestli jsem někdy hrál divadlo a jaké mám 
zkušenosti. Ty byly ale jen z klukovských let. 
Přesto jsem se stal principálem loutkového 
divadla. Odehráli jsme několik představení s 
marionetami. Ale nakonec jsme přesedlali na 
maňáskové divadlo, ve kterém jsme se našli. 
Sehráli jsme několik her, kdy bylo skoro vždy 
nabito. Vzpomínám si na komedii o chamti-
vosti, která se jmenovala O babce Chňapce. 
Ač jako amatéři zaznamenali jsme i velké 
úspěchy. V Bratislavě jsme v celostátní sou-
těži začínajících souborů zabodovali a do-
stali se tak do celostátní soutěže Loutkářská 
Chrudim, čím jsme se stali vyspělým soubo-
rem. Zde jsme uvedli moje autorské pásmo 
Pestrá estráda neboli Estrá pestráda, to bylo 
dvanáct původních hříček nebo skečů, ve 
kterých opičky čarovaly na jevišti.
A jakou jste bral inspiraci z kouzelnictví?
Jsem také totiž vyučený kouzelník. Mám zas 
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sebou asi sto vystoupení pro 
děti a tři pro dospělé. Když 
jsem dělal společenské akce 
pro zaměstnance, tak mi 
přišlo, že je tam moc věcí 
k poslechu, mnoho zpěvu  
a hudby, ale nic na koukání. 
Tak jsem přemýšlel, jak to 
zlepšit. No a na radu mého 
kamaráda jsem se naučil 
kouzlovat. Na hodiny jsem 
chodil k panu Beránkovi, 
který také prodával v Braní-
ku kouzelnické rekvizity. No, 
a protože jsem se chtěl vě-
novat hlavně dětskému pu-
bliku, tak jsem kouzelnictví 
použil také pro loutky, což 
je rarita. Dvě loutky – opičky 
na jevišti udělaly trik s tabul-
kou a křídou, který normálně 
dělají varietní kouzelníci. 
Tady reálného kouzelníka 
ale nahradila loutka opičky, 
což se dosud nikde v našem 
divadelnictví neuskutečnilo. 
Mělo to velký ohlas a sklidili 
jsme za to ohromné ovace a 
 obdiv. Myslím, že jsem je-
diný principál, který naučil 
loutky čarovat.
Co Vás přivedlo od loutkového divadla  
k dětské literatuře?
Původně jsem vůbec nemyslel na to, že bych 
mohl publikovat nějaké věci pro děti. Psal 
jsem převážně o divadle a lidech kolem, 
kteří nebyli vidět. Byly to ale malé články  
a zprávy, a to mne úplně nenaplňovalo.  
O této činnosti ale věděla jistá paní Alena, 
která mě znala a která pracovala v redakci 
dětského časopisu Pastelka. A protože si na 
mne vzpomněla, vznikla z toho výzva, abych 
se kromě autorské tvorby pro divadlo podílel 
i jinak na psaní konkrétních pohádkových 
příběhů. Zprvu mi přišlo, že to je blbost. Bylo 
mi už kolem osmdesáti. Ale koupil jsem si 
ten časopis, abych viděl, jakou má úroveň. 
A když jsem spatřil ty říkánky, řekl jsem si, 
tak to s prominutím zvládnu taky. Mám rád 
češtinu a staral jsem se o ni už v době obec-
né školy, kdy jsem třeba sbíral palindromy, 
což jsou slova, která se čtou stejně zepředu 
i zezadu. Čeština mě zkrátka baví. Vždycky 
jsem se o ni zajímal a byl jí fascinován, a je 
to asi prapůvod i mého pozdějšího vztahu  
k dětské literatuře.
Jaká byla Vaše první kniha pohádek?
V době začátků a tvorby časopiseckých ří-
kánek, které jsem psal jako dopisovatel zá-
vodního časopisu, jsem nejzdařilejší poslal 
do vydavatelství, které vydávalo leporela. 
Ihned jsem dostal smlouvu na čtyři leporela. 
No, a protože jsem se postupně otrkal, řekl 
jsem si, že bych si mohl troufnout na nějaké 
pohádky. Do rozhlasu jsem jich poslal sedm. 
Odpověděli mi, že jednu vezmou tak, jak je. 
A ty ostatní musím natáhnout nebo zkrátit. 
Postupně jsem tak pro rozhlas napsal sedm 
desítek pohádek z cyklu Hajaja. Pak jsem za-
čal psát příběh, který byl inspirován
skutečnými postavami z mé rodné obce. 

Místní lidé se v postavičkách poznávali  
a říkali mi, ať zařídím, aby z toho byla kni-
ha. Studnické vyprávěnky a půlpohádky byly 
tedy první skutečnou pohádkovou knihou. 
Vydal jsem 400 výtisků vlastním nákladem  
a sklidil jsem úspěch, všechny výtisky se 
ihned prodaly.

Jak jste vymýšlel postavičky v knize  
Pohádky z Kunratického lesa?
Tak ty jsem si musel vymyslet. Šel jsem ko-
lem studánky v lese a řekl jsem si, sem by se 
něco hodilo. Zkusíme, že se v té studánce 
koupe ohnivý muž, no a už máte pohádku. 
Jenže postava nestačí, musí se ještě „vyse-
dět“ příběh. Když máte námět, tak pak nad 
ním sedíte. Buďto z něj něco vyjde, nebo to 
zahodíte. A nápad psát o Kunratickém lese 
pochází vlastně od dcery, která mě na tuto 
myšlenku přivedla.
Musí být autor stejně naladěn  
s ilustrátorem?
Já jsem většinu ilustrátorů znal jen podle 
jména. Výtvarnictví zase tak moc nerozu-
mím, takže ilustrátory nechávám, ať si sami 
tvoří.
Dostalo se Vám nějakého ocenění za Vaši 
práci pro děti?
Jednou jsem dostal mail od vedoucí knihov-
ny v Náchodě, že moji knihu četla a že se jí 
moc líbila a že mi všichni fandí. To mi udě-
lalo radost. Jinak ale nestojím o přílišnou 
popularitu a v podstatě o mně nikdo neví. 

Nikam se necpu. Jsou autoři, kteří napíšou 
jednu umrněnou knížku a už jsou v televizi. 
Já mám těch knížek dvacet a neví o mně ani 
sousedka, která bydlí vedle. Dělám to pro to, 
že je to náplň mého nicnedělání v důchodu.
Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Musel by ještě přijít nějaký nápad. Jeden 
mám, ale ještě si to musím nechat projít 
hlavou. Napadlo mě, že bych udělal knížku  
o učedníkovi kouzelníka litvínovského. V ka-
ždé pohádce by byl kouzelnický návod. Jak se 
ten kluk učí kouzlit, tak by se i čtenář naučil 
jedno kouzlo. To bych ale musel vybrat tako-
vé triky, které smím prozradit. Protože mezi 
kouzelníky platí, že se kouzla neprozrazují. 

ir
Celý nekrácený rozhovor naleznete
na www.praha-kunratice.cz.

Rozhovor

Arnošt Vít je autorem dětských knížek a příběhů. Na svém kontě má na dvacet tištěných publikací, ale 
také 70 pohádek, které odvysílal Český rozhlas v populárním rozhlasovém večerníčku Hajaja. Knížky 
Arnošta Víta jsou charakteristické vtipem a stylistickou čistotou. Přes své zkušenosti s publikováním 
o sobě říká, že je jen laik a pohádkář samouk. Psát začal až ve svých skoro osmdesáti letech, a to jen 
na žádost redakce dětského časopisu, která měla nouzi o přispěvatele.

9KunraticKý zpravodaj 6/2018

Rozhovor 

Arnošt Vít 

Nenápadný a skromný
kunratický pohádkář a vypravěč 

Nuda a dlouhá  
chvíle život zkracují,  
tomu věřím.



S příchodem zimního období je jedním  
z primárních úkolů strážníků městské poli-
cie v Kunraticích v souvislosti s prevencí kri-
minality kontrola chatových osad a zahrád-
kářských kolonií, které jsou v tomto období 
opuštěné. Jedná se o preventivní opatření, 
kdy strážníci nepravidelně tyto oblasti kon-
trolují a zjišťují případná poškození vstup-
ních prostor. Jde často o rozbitá okna, dveře, 
poškozené zámky nebo přímo o vloupání. 
Opuštěné objekty v těchto lokalitách neláka-
jí pouze zloděje, ale i lidi bez domova, kteří 
do nich vniknou za účelem přespání.

Kontroly se zaměřují hlavně na místa,  
u kterých je vysoká pravděpodobnost, že 
by se mohla stát terčem nezvané návštěvy.  
V naší městské části Praha – Kunratice se 
jedná zejména o lokality okolo ulic V Parce-
lách, Nad Skálou, U Krelovy studánky, Nad 
Šauerovými sady, K Jelenám, V Chatách, Do 
Dubin – oblast V Dubinách a U Vesteckých.

Strážníci se nesnaží být při této činnosti 
pouze represivní složkou, ale právě těmito 
preventivními opatřeními a navazováním 
neformálních vztahů s uživateli objektů se 
snaží předcházet možné majetkové trestné 
činnosti. Cílem je nejen přistihnout pacha-
tele při vloupání, ale především je odradit  
a předcházet páchání této trestné činnosti.

Pachatele láká především uložené nářa-
dí, zahradní technika, domácí spotřebiče či 

sportovní vybavení jako jsou nejčastěji jízd-
ní kola. Pokud se zloději rozhodnou do ne-
movitosti dostat, nezabrání jim v tom ani se-
belepší ochrana. Přesto dobře zabezpečené 
objekty mohou od vloupání alespoň odradit.

S prováděnými kontrolami těchto oblas-
tí souvisí i kontroly a monitoring osob po-
hybujících se v dané lokalitě, přičemž není 
v silách bezpečnostních složek být vždy  
a všude, a proto je důležité, aby se majitelé 
objektů snažili předejít případnému vnik-
nutí nežádoucích osob dovnitř dodržováním 
následujících základních pravidel:
•  Zabezpečte si svůj objekt – především okna 

a dveře zámkovým systémem, zodolněný-
mi dveřmi, uzamykatelnými okenicemi  
a mřížemi.

•  Objekt mějte správně pojištěný nejen proti 
krádeži, ale i proti požáru.

•  Ukliďte i veškeré nářadí, které by zlodějům 
mohlo posloužit k vloupání, jde například  
o žebřík, krumpáče, sekery, páčidla a po-
dobně. Ty by zlodějům mohly usnadnit 
vloupání do objektu.

•  Pro případ vloupání si pořiďte fotodoku-
mentaci cenných věcí, poznamenejte si 
čísla elektrických přístrojů.

•  Cennější věci rozhodně nenechávejte přes 
zimu v rekreačních objektech, ale odvezte 
je do bezpečí – jedná se o drobnou elektro-
niku, starožitnosti nebo šperky.

•  Při pobytu v rekreační oblasti si všímejte 
pohybu neznámých osob a aut – případné 
svědectví je důležitým vodítkem pro práci 
policie. V případě zjištění podezřelého jed-
nání neváhejte a kontaktujte bezplatnou 
linky tísňového volání 156, 158, 112.

•  Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte 
i v zimě – uklizený sníh budí zdání neustá-
lé kontroly.

•  Při podezření z vykradení zásadně nevstu-
pujte do objektu, neuklízejte po zlodějích  
a věc oznamte NEPRODLENĚ Policii ČR.

•  Doporučuje se také větší opatrnost na so-
ciálních sítích a rozhodně se vyvarovat 
sdělení typu, že jste vaši chatičku pro tento 
rok opustili.

MP Praha 4

Strážníci dohlížejí na bezpečnost v chatových 
oblastech a zahrádkářských koloniích

Kultura a volný čas
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V hlavním městě Praze jsou už desítky par-
kovišť označené značkou Kiss and Ride, tedy 
polib a jeď, na kterých mohou řidiči zastavit 
a bezpečně nechat vystoupit spolujezdce. 
Mnohá z nich jsou u škol, o ty se starají úřady 
městských částí. Tuto změnu jsme připravili i 
u nás v Kunraticích, a to v okolí základní ško-
ly. Smyslem je vytvořit bezpečné místo pro 
zastavení tam, kde je zvýšený pohyb školáků 
tak, aby všichni věděli, kde mohou se zastavu-
jícími vozidly počítat. Úprava spočívá přede-
vším v navedení řidiče na vhodné místo a ve 

způsobu, který umožní školákovi vystoupit co 
nejblíže škole, kde již nebude muset překoná-
vat další překážky a proplétat se mezi dalšími 
auty.

Zkušenosti strážníků ukazují, že řidiči pra-
vidla užívání parkovišť K+R zpravidla nedo-
držují. Buď je neznají, anebo se chovají bez-
ohledně k ostatním. Rodiče chtějí doprovodit 
školáka až ke školní šatně a tím zablokují 
třeba jedno místo na delší dobu. Často na de-
set až patnáct minut. Počátkem příštího roku 
budou tato místa u základní školy nově ozna-

čena. Rád bych požádal všechny rodiče-řidiče, 
kteří přivážejí školáky do školy, aby opravdu 
respektovali smysl tohoto dopravního zna-
čení. V ranních hodinách potřebují u školy 
zastavit desítky rodičů. Je potřeba opravdu 
nechat bezpečně školáka vystoupit a nepro-
dleně odjet a udělat místo dalším řidičům.  
V začátcích zavedení tohoto dopravního zna-
čení Vám v ranních hodinách také pomohou 
strážníci městské policie. 

ivhy

Znáte pravidla užívání parkovišť Kiss and Ride, tedy K+R?

Parkovací hodiny mění režim parkování v ulici K Libuši

V neděli 16. září pořádal Sbor dobrovolných 
hasičů Praha-Kunratice (SDH) ve spolupráci 
se SDH Libuš pod záštitou Městského sdruže-
ní hasičů hlavního města Prahy v atraktivním 
prostředí zrekultivovaného lesoparku Mod-
řanská rokle již třetí ročník sportovní soutěže 
v silových a dovednostních disciplínách. Ty 
simulují práci hasičů při zásahu, podle pra-
videl soutěží TFA, což v překladu znamená 
„nejtvrdší hasič přežije“.

Na start závodu nastoupilo téměř 70 dětí 
v kategoriích hasičská přípravka (3-6 let), 

mladší hasiči (7-11 let), starší 
hasiči (12-15 let) a také všech-
ny kategorie dorostenců (16-18 
let).

TFA je zatím nejmladším od-
větvím hasičského sportu. Velmi 
pozitivní je meziroční nárůst 
soutěžících ve všech kategoriích 
a také zvyšující se fyzické kva-
lity závodníků i jejich zručnost 
potřebná k docílení kvalitních 
výsledků nejen v této technické 
a silové disciplíně, ale hlavně  
v celkové fyzické připravenosti  
a psychické odolnosti budoucích 
hasičů.
O to cennější pro nás je, že mla-

dí hasiči SDH Praha – Kunratice obstáli ve 
startovním poli konkurenčních závodníků  
a postavili se i na stupně nejvyšší. Šimon 
Fork obsadil ve své kategorii 1. místo. Jsme 
na ně oprávněně hrdí.

Děkujeme všem pořadatelům za kvalitně 
připravenou soutěž, všem závodníkům za je-
jich výkony a těšíme se, že v příštím ročníku 
rozšíříme tuto soutěž i o kategorie dospělých 
hasičů.    

Starosta SDH Praha-Kunratice.

Milí přátelé,
dovolte mi se k Vám obrátit nyní v 

závěru adventní doby. Samozřejmě 
na prvním místě bych Vám všem rád 
popřál krásné prožití vánočních svát-
ků, hojnost radosti ze vztahů s Vašimi 
blízkými i vše dobré v novém roce.

Většina z Vás si asi všimla, že během 
letošního roku proběhlo restaurování 
hlavního oltáře kunratického kostela 
s ostatkovou skříní s postavou svaté-
ho Jana Římského. Oltář, který během 
času pokryla vrstva prachu, začal de-
gradovat, řezby byly popraskané a po-
lychromie odpadávaly. Protože náš kostel je 
hodnotnou kulturní památkou, rozhodli jsme 
se oltář restaurovat.

Během června tohoto roku pokrylo oltář 
lešení a pod vedením restaurátora akade-
mického malíře Tomáš Bergera začaly prá-
ce, které trvaly až do poloviny října. Barokní 
textil a postavu ve vitríně restaurovala ve 
svém ateliéru paní Jana Knejflová. Odborným 

konzervačním zásahem se dosáhlo velmi 
dobrého výsledku a kunratický oltář z 30. let  
18. století znovu zazářil v plné kráse.

Na tomto místě bych rád připomněl, že  
k financování významně přispěly Magistrát 
hl. města Prahy a městská část Praha-Kunra-
tice, bez jejichž podpory by obnova nebyla 
možná.

Váš P. Vojtěch Smolka

Mladí hasiči SDH Praha – 
Kunratice soutěžili v silových 
a dovednostních disciplínách

Proběhlo restaurování hlavního  
oltáře v kunratickém kostele

Jistě jste si všimli, že poslední dobou zapar-
kovat v okolí náměstí je téměř nadlidský 
výkon. Rozšíření modrých zón do sousední 
městské části Praha 4 se projevilo v celých 
Kunraticích, ale především v jejich centrální 
části tak, že někteří mimopražští řidiči vyu-
žívají tento prostor k celodennímu odsta-
vení svých automobilů a ti, co potřebují za-
stavit na malou chvíli, nechávají vozy často 
odstaveny velmi nebezpečně. Proto komise 
dopravy z různých řešení doporučila vedení 
kunratické radnice variantu, která umožňuje 

na ulici K Libuši parkovat přes den nejvýše 
3 hodiny. Lidé tak budou mít kde zaparkovat 
a mohou využít služeb živnostníků, obcho-
dů, restaurací, pošty a úřadu. Tento režim 
bezplatného parkování neumožní celodenní 
odstavení vozidel, ovšem nijak nebrání par-
kování večer a v noci. Místa budou označena 
dopravní značkou „Parkoviště s parkovacím 
kotoučem“ s platností od 8 do 20 hodin. Na 
něm musí řidič při začátku stání umístit ko-
touč viditelně ve vozidle a nastavit na něm 
dobu začátku stání, kterou nesmí až do od-

jezdu měnit. Z tohoto důvodu doporučuje-
me mít ve vozidle parkovací kotouč neboli 
parkovací hodiny. Jedná se o plastovou nebo 
papírovou pomůcku, kterou lze pořídit v ka-
ždém papírnictví nebo na poště a bude se 
vám hodit i při návštěvách v zahraničí, kde 
je tento systém daleko běžnější než u nás.  
S touto změnou se řidiči v Kunraticích setka-
jí už začátkem roku 2019. Parkovací kotouč 
koupíte na poště v budově ÚMČ Praha-Kunra-
tice nebo v papírnictví na Kostelním náměstí.

ivhy

Pošmourný závěr listopadu a začátek pro-
since zpříjemnily seniorům z Domu s chrá-
něnými byty (DCHB) a Klubu seniorů dva 
koncerty. Studenti paní Jitky Vlašánkové, 
vynikající čellistky a profesorky Hudebního 
gymnázia hlavního města Prahy, připra-
vili program klasické hudby za doprovodu 
klavíru. Spolupráce s gymnáziem díky paní 
Špidlenové z Kunratic, manželky světozná-
mého houslaře, trvá již několik let a chceme 
v ní i nadále pokračovat.

V prvním adventním týdnu zpěvačka Mag-
da Malá navodila svými písněmi ve vánočně 
vyzdobeném sále kouzelnou vánoční at-
mosféru. Tato muzikálová zpěvačka známá  
z muzikálů Bídníci, Dracula (hrála buď krás-
nou Lorraine nebo Větrnou Nymfu), Krásky 
a zvíře nebo Malé mořské víly, začínala kdy-
si s Michalem Davidem, Helenou Vondráč-
kovou a ve skupině Precedens. V příjemném 
odpoledni zazněly písně jako Narodil se 
Kristus Pán, Půlnoční hodiny nebo slavná 
píseň Leonarda Cohena Hallelujah.

lal

V rámci mezinárodního Dne tělesně posti-
žených, který vychází na 3. prosince, uspo-
řádala obecně prospěšná společnost Polo-
vina nebe v kulturním centru Novodvorská 
již tradiční charitativní koncert Muzikálem 
bez bariér. Známí muzikáloví zpěváci jako 
Michaela Tomešová, Milan Peroutka, Eva 
Burešová, Jan Kříž, Berenika Kohoutová, 
Aneta Krejčíková a další navodili vánoční 
atmosféru. Letošní ročník se nesl ve zna-
mení pohádkových melodií. Zazněly písnič-
ky z klasických českých pohádek, ale i těch 
moderních. Výtěžek z akce putoval na konto 
organizace Polovina nebe. Ta pomáhá lidem 
se zdravotním postižením. Její asistenční 
služby v poslední době využívají i někteří 
kunratičtí občané. 

Pohádkové melodie, muzikálové hvězdy 
a především podpora dobré věci přilákaly 
do kulturního centra Novodvorská stovky 
návštěvníků. Muzikál se povedl a všichni 
účastníci i vystupující si tuto událost spo-
lečně užili. MČ Kunratice společně s okol-
ními městskými částmi pravidelně finančně 
podporují organizaci tohoto koncertu stejně 
jako další organizace, které se zabývají po-
mocí hendikepovaným lidem. Všem přejeme 
pohodové a klidné vánoční svátky.

ivhy

Senioři v  Domě  
s  chráněnými 
byty se bavili

charitativní  
koncert Muzikálem 
bez bariér 

Doprava a bezpečnost
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Školství a spolky

Středisko volného času při Základní škole 
Kunratice připravilo na nový rok opět mno-
ho otevřených akcí, na které jste všichni sr-
dečně zváni. Tou nejbližší je 3. března 2019 
tvořivá Nedělní valentýnská dílna, věnovaná 
výrobě vlastnoručního dárečku ke svátku 
maminek i všech zamilovaných. Vítány jsou 
tedy celé rodinky. Sraz v 15 hodin na recepci 
Základní školy Kunratice, Předškolní 420/5. 
Materiál a mnoho nápadů budou na místě. 
Těšíme se na Vás!

Další akcí, kterou jsme ve spolupráci  
s DDM-DŮM UM připravili, jsou jarní prázd-

niny na Vysočině. Bydlet budeme v táborové 
základně Tři Studně, dojíždět na sjezdovku 
a na běžecký okruh budeme k Novému Měs-
tu na Moravě a v případě, že nebude lyžím 
přát počasí, je zajištěn plavecký bazén a kra-
sobruslařský stadion ve Žďáru nad Sázavou. 
Možná zbyde čas i na výlety po kulturních 
památkách. Rozhodně si užijeme týden plný 
sportu, her a zábavy.

Více informací na stránkách školy: www.
zskunratice.cz/web/aktuality/jarni-lyzova-
ni-2019. Za Středisko volného času při ZŠ 
Kunratice Alena Fáčková a Renata Linhová.

Jaký program nabízí  
středisko volného času

Zápisy do  
prvních tříd  
základní školy
Registrace zájemců k přijetí dětí do 1. tří-
dy s trvalým bydlištěm v Kunraticích bude 
probíhat od pondělí 7. ledna 2019 do pátku  
8. února 2019 v kanceláři školy. Registrace je 
důležitá vzhledem k vyřízení žádosti o od-
klad školní docházky, který by měl být hoto-
vý do dubnového zápisu do prvních tříd. Za-
registrované děti pak budou zvány k zápisu 
na konkrétní čas. Pokud bude místo pro ne-
spádové žáky, vypíše ředitel školy další ter-
mín po prvním kole zápisu do prvních tříd. 

Zápis do prvních tříd se uskuteční v úterý 
29. dubna a ve středu 30. dubna 2019, dle 
zvoleného a domluveného času. 

Dny otevřených dveří jsou stanoveny na 
středu 16. ledna 2019 a ve dnech zápisu do 
prvních tříd, tedy 29. a 30. dubna 2019. Po-
kud se chcete přijít podívat do školy, prosím, 
objednejte se. Rádi Vás v naší škole uvítáme. 

Olga Králová
zástupkyně ředitele školy

Polovina fotbalové sezony je za námi,  
a je čas poděkovat všem, kteří se podíleli na 
chodu našeho fotbalového klubu. Ať jsou to 
trenéři, asistenti jednotlivých týmů nebo 
členi výkonného výboru v dozorčí radě.  
V neposlední řadě hráčům, rodičům od na-
šich nejmenších nadějí a fanouškům. Za to 
jim velký dík.
Na finanční podpoře se podílejí naši spon-
zoři, kteří nám svými dary vždy vytrhnou 
trn z paty, a tak nám pomohou v naší ekono-
mické situaci. Náhradou za to visí loga jejich 
firem v našem areálu nebo na oplocení hři-
ště. Při této příležitosti musíme poděkovat 
Magistrátu hlavního města Prahy za poskyt-
nuté granty, které se nám daří využívat na 
údržbu a opravu plotu fotbalového hřiště. 
Nesmíme také zapomenout na naši radni-
ci, která nám letos finančně přispěla jak na 
údržbu hlavní hrací plochy, tak na montáž 
nových sloupů a sítí proti překopnutí baló-
nu. V současné chvíli bez těchto finančních 
podporovatelů by kunratický fotbal nemohl 
fungovat na této úrovni.
Přejeme si, aby nám tito finanční podporo-
vatelé zůstali věrni i do budoucna. A nám 
závěrem nezbývá nic jiného, než všem po-
děkovat, popřát hezké vánoce a šťastný nový 
rok a hodně zdraví. Věříme, že v dalších le-
tech se budeme těšit z nových setkání.

Za SK Slovan Kunratice Václav Čumpelík. V neděli 11. listopadu jsme se již po páté 
sešli na tradiční Svatomartinské jízdě. Jako 
minulý rok, tak i tentokrát jsme se i se sv. 
Martinem na bílém koni vydali do areálu 
restaurace Šeberák po trase Golčovou ulicí, 
přes bažantnici. Trasa byla označena svíčka-
mi a lampionky dětí nám posvítily na cestu.
V areálu restaurace nás čekalo občers-

tvení, svatomartinské dělení  
a vystoupení malých zpěváčků  
z Dětských studií, která mají pra-
videlné kurzy v našem rodinném 
centru U Motýlků.

Na závěr si rodiče s dětmi moh-
li koupit lampiony přání, které si 
vypustili sice za mrazivého, ale 
jasného počasí, oproti minulému 
roku, kdy nám počasí bohužel ne-
přálo. Svatomartinskou jízdu za-
končil slavnostní ohňostroj.

Akce byla velmi povedená. Kaž-
dý rok se sejde více rodin s dětmi, 
letos to bylo více jak 700 lidí.

Rodinné centrum U Motýlků dě-
kuje všem účastníkům a restaura-
ci Šeberák za poskytnutí zázemí 

areálu. Poděkování patří také městské části 
Praha Kunratice a strážníkům Městské poli-
cie hl. města Prahy – Kunratice za spolupráci 
a zabezpečení celé akce. Už nyní se těšíme se 
na příští rok!

Jak jinak, než opět 11. 11. v 17 hodin. Místo 
bude upřesněno.

Lal

Školní družina v ZŠ Kunratice se snaží na-
bízet dětem vhodné volnočasové aktivity, 
které by je obohacovaly nejen o znalosti, ale 
podporovaly i jejich estetické a etické cítění. 
V letošním školním roce se ve školní družině 
budeme zaměřovat na rozvoj etické výcho-
vy a dodržování pravidel slušného chování 
v rámci projektu 5xPÉ – POZDRAV, POMOZ, 
PODĚKUJ, PUST DO DVEŘÍ, POŽÁDEJ. Chce-
me v dětech rozvinout ohleduplnost nejen k 
dospělým, ale i sobě navzájem. Při projektu 
5xPÉ budeme spolupracovat s odborníky 
na etiketu, výtvarným a hravým způsobem 
motivovat děti k slušnému chování a sezna-

movat je s pravidly 5xPÉ v praxi. Ani letos 
ale nezapomínáme na tradiční akce: např.: 
výstavu hub, divadélko Kukadlo, besedu  
s policií, projekt Zdravá pětka, dílničku na 
výrobu adventních věnců, návštěvu svíč-
kárny a spoustu dalších různorodých aktivit 
nabízených v jednotlivých odděleních škol-
ní družiny - vycházky do lesa a poznávání 
přírody, oslavy významných svátků a dnů, 
seznamování se s tradicemi a v neposlední 
řadě i sportovní chvilky. Veškeré akce jsou 
prezentovány na webových stránkách školní 
družiny.

ZŠ Kunratice

Svatomartinská jízda 2018

Školní družina v ZŠ Kunratice

Školství a spolky

Letošní rok jsme se ve tří-
dě 3. C rozhodli, že bychom 
mohli být k lidem kolem nás 
více laskaví. Zapojili jsme 
se hned do dvou projek-
tů, které nám tuto krásnou 
myšlenku pomohly napl-
nit. Jeden z nich se nazýval 
Sto úsměvů pro radost, kdy 
jsme měli možnost 21. září 
ve spolupráci s Tescem No-
vodvorská nakoupit dárečky 
podle seznamu přání lidí 
z Domova seniorů Sulická. 
Nakoupené dárečky jsme 
do domova převezli, senio-
rům osobně předali a přidali 
jsme pro radost i námi vyro-
bené kytičky. Po tak příjem-
ně stráveném dni nám to nedalo a nabídli 
jsme, že přijedeme babičkám a dědečkům 
v Den laskavosti 13. listopadu zahrát naše 
divadelní představení Šípková Růženka. Po 
vystoupení jsme si ještě společně zazpíva-
li, předali jsme dárečky, které jsme vyrobili  
a na závěr jsme si se seniory příjemně popo-

vídali. Obě akce se nám moc líbily, hřál nás 
příjemný pocit, že jsme udělali radost těm, 
kteří již nemají tak pestrý život jako my a ra-
dují se z maličkostí. Slíbili jsme, že za nimi 
opět přijedeme.

     žáci ZŠ Kunratice

Laskavý projekt žáků školy,
který pomáhá seniorům

V prosinci nás čeká Mikulášská akademie, 
kde všechny dětské oddíly předvedou, co 
se děti naučily a jak jsou šikovné. Možná 
se na nás přijde podívat i Mikuláš s celou 
družinou. Tato akce je letos poslední, ale 
nezoufejte, hned v lednu 19. pořádáme náš 
tradiční Dětský karneval. Jaké bude téma 
karnevalu, je zatím tajemství, které včas 
odhalíme na našich webových stránkách, 
Facebooku nebo na našich nástěnkách. Na 

karneval všechny srdečně 
zveme, pokaždé zde hraje 
živá muzika a je vždycky 
veselo. 

Opět se dostáváme do 
doby, kdy se loučíme 
se starým rokem a bi-
lancujeme. Do Sokola 
nám přibyla spousta no-
vých cvičenců ve všech 
dětských oddílech, ale  
i v oddílech pro dospělé. 
Máme velikou radost, když 
vidíme v Sokole spousty 
lidí, kterým se pohyb stal 
naším přičiněním přiroze-
nou součástí života.

Chtěli bychom podě-
kovat všem našim spon-
zorům, příznivcům, ze-

jména městské části Praha - Kunratice  
a všem, kteří pomáhají při našich akcích. 
Děkujeme.

Přejeme vám krásné a klidné vánoční svát-
ky, hodně štěstí do nového roku, abychom 
se zase mohli ve zdraví a v hojném počtu 
setkat při cvičení. SPORTU ZDAR!

Text článku byl dodán před redakční uzá-
věrkou.

TJ Sokol Kunratice

Možná přijde i Mikuláš...
Projekt  
„nemocnice  
pro medvídky“
Mateřská škola se již třetím rokem zapoji-
la do projektu „Nemocnice pro medvídky“, 
který pořádají studenti medicíny z 1. lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy.

Hlavním smyslem projektu je zábavnou 
formou odbourat u malých předškoláčků 
strach z „bílých plášťů“ při běžném vyšetře-
ní u lékaře. Děti si do školky přinesly svého 
oblíbeného plyšového medvídka, proměni-
ly se v lékaře, vyzkoušely si různé postupy 
vyšetření podle toho, co malému pacientovi 
zrovna scházelo. Do projektu se s nadšením 
zapojily a pochopily, že návštěva u lékaře 
nám neublíží, ale pomůže.

kolektiv zaměstnanců MŠ

Poděkování  
fotbalového  
Slovanu  
Kunratice
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Historie a společenská rubrika

Fotbalové soutěže se v polovině listopadu 
ukládají k zimnímu spánku. Je tak na čase 
zrekapitulovat fotbalový podzim z pohledu 
Slovanu. A-tým mužů si prošel výsledkovou 
i herní krizí, které se projevily zejména ne-
vyrovnanými výkony v průběhu podzimu, 
kdy výborný výkon vždy střídala doslova 

fotbalová katastrofa. To bohužel stačilo jen 
na postavení v horším středu tabulky s vel-
kou ztrátou na čelo soutěže. Přes léto po-
sílila i rezerva Kunratic, která vstoupila do 
sezony velmi slibně. Nakonec se ale žádné 
bodové hody, i přes viditelné zlepšení, ani v 
jejím podání nekonaly. Daří se naopak žá-
kům, ti starší jsou ve své soutěži dokonce 
na druhém místě, když prohráli jen s lídrem 
soutěže CU Bohemians. Mladší žáci se zase 
po postupu do vyšší soutěže usadili v klid-
ném středu tabulky. Také výsledky přípravek 
jsou pro klub i diváka potěšující. Zde je však 
nejdůležitější, aby mladé hráče fotbal bavil 
a naplňoval a zároveň aby se něco nového 
naučili. Nezbývá nám než Vám popřát spo-
kojené prožití svátků vánočních a povedený 
vstup do nového roku. Na jaře na viděnou!

TJ Slovan Kunratice

Se začátkem školního roku se opět rozběhl 
i kolotoč různých školních a meziškolních 
sportovních turnajů a utkání.

Naše ZŠ se tradičně účastní soutěží škol  
v různých sportovních odvětvích – tzv. PO-
PRASK, kde jsme již sklidili první úspěchy. 
Žákyně 6. a 7. tříd postoupily ve florbalu do 
celopražského finále.

Chlapci i děvčata 1. stupně se zúčastnili 
celostátního turnaje ve florbalu ČEPS Cup 
pro žáky základních škol. Pro většinu dívek  
z pátých tříd to byl první turnaj v tomto 
sportu, pro některé dokonce i jejich první 
utkání v životě vůbec. I když děvčata ne-
vyhrála ve skupině žádný zápas, v souboji 
o sedmé místo uspěla. Naši chlapci po jed-
noznačných výhrách ve skupině i ve finále 
postupují do krajského kola.

Dalším již tradičním tur-
najem byly 9. listopadu Čes-
ko-srbské hry v basketbalu 
a fotbalu. Basketbalisté po 
výhře nad srbskou i českou 
školou v základní skupině po-
stoupili přímo do finále, které 
jsme především kvůli fyzické 
převaze soupeře prohráli. Ale  
i tak je druhé místo na tomto 
mezinárodním turnaji velkým 
úspěchem.

V listopadu také začal na-
plánovaný projekt žáků 2. stupně z oboro-
vého dne „Sport není jen o sportovcích“. 
Žáci pro své mladší spolužáky z 1. stup-
ně připravují, organizují a pořádají škol-
ní „miniturnájky“. Zatím se uskutečnil 

turnaj v přehazované pro žáky 4. a 5. tříd  
a turnaj ve vybíjené pro družinové děti. Dal-
ší akce jsou naplánované až do dubna příš-
tího roku. 

Jitka Kopáčová,  
zástupkyně ředitele ZŠ Kunratice

Osm. Osmička je číslo dělitelné dvěma, čtyř-
mi, ale také v tomto roce zajímavé číslo pro 
kunratický basketbal. A to nejen tím, že se 
píše rok 2018, a tedy onu číslici 8 obsahu-
je. Ale popořadě. V roce 2010 založila parta 
mladých nadšenců okolo učitele místní zá-
kladní školy, který byl v další roli zároveň 
trenérem, basketbalový kroužek pro 2. stu-
peň. Tím byl položen základ nejen basket-
balu, ale i první osmičky v našem krátkém 
povídání. Nyní, v roce 2018, je to tedy 8 let 
od tohoto prvního, ale velmi důležitého kro-
ku. Pak se s každým novým školním rokem 
objevila nová kategorie a z žáků původní-
ho kroužku se stal solidní základ pro první 
kunratický tým mužů. Jak šly roky, tak vždy 
v září se hlásily nové děti do nově otevřené 

přípravky a basketbal se tak rozvinul až do 
dnešní podoby, kdy čítá překvapivě 8 druž-
stev. Ano, druhá osmička, a tedy co rok, to je-
den nový tým. Od zmiňované přípravky přes 
mládežnické kategorie U11 (zkratka je podle 
anglického slova under, tedy tým do věku 
11 let), U13, U14, U15, U17, U19, až k týmu 
mužů. Ten funguje teprve třetím rokem, ale 

za sebou má již první úspěchy. Vždyť kdo se 
může pochlubit tím, že za dva roky postou-
pil o dvě soutěže výš? Dalším úspěchem je 
působení týmu U14 v celostátní žákovské 
lize. Ale samozřejmě nejde jen o postupy, 
medaile a poháry, nýbrž o to přitáhnout 
co nejvíce dětí k tomuto krásnému sportu  
a v neposlední řadě také vychovávat slušné 
lidi. Protože jen slušní lidé hrají fér a tvoří 
dobrou partu. To je pro původní i nové nad-
šence nejlepší odměna a stimul do další práce.  
Z původního kroužku, který čítal 10 až 15 
dětí, se dnes každý týden prohání po spor-
tovní hale Základní školy Kunratice téměř 
stovka mládežníků. Další, kteří v této hale  
s basketbalem začínali, hrají za jiné kluby. 

BK Kunratice

Slovan Kunratice rekapituluje

Kunratické děti sportují 

Úspěchy Basketbalového klubu Kunratice

Podzimní část sezony 2018/19 absolvovali 
fotbalisté starší přípravky SK Slovan Kunra-
tice pod novým trenérským vedením Ond-
ry Kapusty, Jardy Troníčka a Josefa Svitáka. 
Spolu s 21 kluky a 2 děvčaty vytvořili dob-
rou partu, což prokazovala vysoká tréninko-
vá účast. Zápas od zápasu šly jejich výkony 
nahoru, podzim odehráli bez prohry a vše 
zakončili vítězstvím 9:0 nad druhými Uhel-
nými sklady a 6:5 nad čtvrtými Bohnicemi. 
Do zimní přípravy jim přejeme hodně vytr-
valosti.     

Jaroslav Kokeš, vedoucí starší přípravky 

Úspěšná starší
přípravka má 
nové vedení

Historické příběhy hostinců, které se 
začaly odehrávat na začátku minulého 
století, jsme popsali velmi podrobně  
v předchozích devíti vydáních Kunra-
tického zpravodaje. Navštívili jsme tak 
staré hospody Na Betáni, Na tý louce 
zelený, U Bezuchů, U Zavadilů, U krále 
Václava IV., ale i Ve mlýně, U Zoulů, 
Na zastávce a U Klozarů. Poslední čtyři 
jmenované podniky, které se do dneška 
jako restaurace nedochovaly, nejsou ale 
jediné. Dají se najít i stopy po dalších 
více či méně známých kunratických 
pohostinstvích. I ty ale stihl stejný osud. 
Škoda, že na tyto podniky s bohatou 
historií a vztahem ke kunratickému 
spolkovému životu si vzpomenou už  
jen staří kunratičtí pamětníci. 

U Šebků 
Restaurace U Šebků otevřela v létě roku 
1940. Kousek od rybníka Vernerák, podél 
dnešní ulice K Verneráku, ji zde začali pro-
vozovat manželé Václav a Marie Šebkovi. 
Bohužel nevybrali si dobrou dobu. Nejdří-
ve to byla válka a posléze poválečný vývoj  
v Československu. Záměr zřídit hospodu 
vznikl sice ještě v době velkého hospodář-
ského rozmachu první republiky ve třicátých 
letech, realizace ale spadla do doby útlumu. 
Budovu, kde hospoda sídlila, začal Václav Še-
bek stavět v listopadu 1939. Tehdy požádal  
o převedení hostinské koncese vystavené  
z č.p. 85 na novou budovu č.p. 507. Ta vznika-
la jen několik metrů ve svahu nad objektem 
č.p. 85. Koncese byla se svolením úřadu pře-
místěna z dnešní ulice Nad Splavem do ulice 
K Verneráku. Novou restauraci stihl podobný 
osud jako mnohé jiné. Bolševické hospodaře-
ní její činnost převedlo pod národní podnik 
Restaurace a jídelny a v duchu socialistic-
kého provozování byla její existence v roce 
1982 ukončena. Dříve než byla definitivně 
uzavřena, koupili budovu v roce 1980 manže-
lé Monevovi. Po roce 1989 se pokusili oživit 
bývalou restauraci a po stavebních úpravách 
otevřeli výčep a rychlé občerstvení. V sou-
časnosti je hostinec opět uzavřen a budovu 
opravila a užívá soukromá firma.  

Na Růžku 
Restaurace Na Růžku byla známou a velmi 
oblíbenou hospodou, kterou každý kunratic-
ký pamětník znal. Dokonce se části Kunratic 
kolem budovy s č.p. 415 na rohu ulic Duna-
jevského a K Zeleným domkům říkalo a říká, 
na Domkách nebo na Růžku.   

Na konci roku 1932 majitel pozemku pan 
Antonín Chotaš, který byl architektem  
a stavitelem, žádá o povolení ke stavbě 
činžovního domu s restaurací. V té době se 
jedná o jednu z prvních staveb v této části 
Kunratic, jinak byla všude kolem převážně 
pole. V plánu je zanesen název Hostinec Na 
Rohu, ze kterého se postupně stal Hostinec 
Na Růžku. Součástí stavby je i obchod s po-
travinářským zbožím. Stavba byla dokonče-
na v roce 1933. Hostinský Ladislav Tympán 
zažádal v létě roku 1934 o udělení koncesní 
listiny. Tu získal. Zajímavostí známou spíše 
z filmů pro pamětníky je podmínka v bodě 8, 
která stanovovala nutnost rozmístit v míst-
nosti dostatečný počet plivátek a na stě-
nách umístit upozornění na zákaz „volného 
vyplivování“. V roce 1935 během působení 
hostinského Bohuslava Krále se zde čepoval 
smíchovský Staropramen. Kromě hospody 
byl v domě i zmíněný obchod s potravina-
mi a mandlem. Aby mohl dobře fungovat  
i za deště, žádá první obchodník pan Bě-
lohlávek o povolení postavit přístavek u krá-
mu za plotem tak, aby nebyl z ulice viditelný 
a aby sloužil pro vybalování zboží z beden za 
deštivého počasí. Přístavba je patrná i dnes. 
Zajímavostí hostince Na Růžku bylo provo-
zování kuželníku. Předpis, který jeho zřízení 
povoloval, dbal na to, aby se stavěč kuželek 
nezranil a byl chráněn proti případným od-
raženým koulím. Nánosiště koulí tak muselo 
být opatřeno příslušným tlumičem. Začát-
kem čtyřicátých let se stává majitelem bu-
dovy Jaroslav Daníček, který sám provozuje 
hostinec i obchod. Hostinec Na Růžku brzy 
po válce zaniká, ale obchod funguje až do 
začátku osmdesátých let minulého století. 
V hostinské místnosti se od padesátých let 
do současnosti vystřídalo mnoho uživatelů. 
Byla zde například zubní ordinace, oddělení 
Veřejné bezpečnosti, kulturní středisko. Te-
prve v roce 1991 byla budova zpět vrácena 
rodině Daníčkových. 

U Dobřanských, nebo  
U Štěpána, nebo U Sedláčků 
Tři názvy, ale hostinec je jeden. Šlo o dům  
s číslem popisným 92 na náměstí Preziden-
ta Masaryka. Dnešní vzhled štítu budovy 
téměř odpovídá stavbě z roku 1881. Majite-
lem a hostinským byl pan Antonín Blabolil. 
V roce 1888 dostal majitel povolení přesta-
vět taneční sál hostince. Sál je posléze ještě 
několikrát upravován tak, aby lépe sloužil 

kulturním, společenským nebo politickým 
událostem. Konaly se zde například kunra-
tické plesy a zábavy. Název U Dobřanských 
se vyskytuje v záznamech o akcích, které 
se zde konaly v průběhu prvních třech de-
setiletí dvacátého století. Dokladuje to, že 
název hospody vždy nemusí být oficiálně 
nikde zapsán, stačí pouze to, aby ho začali 
používat štamgasti, kteří hospodu pojme-
nují podle hostinského. Staré písemnosti  
z roku 1909 vypovídají, že majitelem byl 
dobřejovický sládek Václav Štěpán, který 
tehdy žádal o stavební úpravy. Na stejné 
listině je uvedeno i jméno hostinského Dob-
řanského. Ve třicátých letech minulého sto-
letí koupili dům Sedláčkovi. Podle nich nesl 
hostinec svůj název. Tradiční scénář jako  
u ostatních soukromých podniků na sebe 
nenechal dlouho čekat. V roce 1960 došlo  
k vyvlastnění a v roce 1961 k uzavření.  
Budovu si přivlastnil místní národní výbor. 
V rámci restitucí byl dům vrácen posledním 
majitelům až po roce 1989.

ir

Podniky, které bývaly místy komunitního  
života, ale do dneška se nedochovaly 

U Šebků

Na Růžku

U Dobřanských

10. díl seriálu z historie kunratických hospod a hostinců

Společenská rubrika

Poděkování za blahopřání 
k  životnímu jubileu zasílají
Petr Marek, Jana Bartůňková,  
Emilie Nováková, Martina Chybová,  
Miroslav Pospíšil, Naďa Chvalná,  
Vladimír Zrzavý, Jaroslav Prchal.
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Inzerce

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

NOVĚ OTEVŘENO!
KADEŘNICTVÍ dámské-pánské

Jitka Uhrová 
KUNRATICKÁ TVRZ, 

Golčova 1/2 (bývalý mandl) 
Kunratice,Praha 4

mobil: 775 914 595

v 

K Verneráku 70/1
148 00 Praha 4

Brigáda, která ti nezavaří!  

Hledáme pomocné kuchaře na víkendovou 
brigádu v době obědů.  
Dáme ti 125 Kč na hodinu, personální jídlo  
a další benefity.

Už se vidíš v Lokále? Ozvi se nám na 
uzavadilu@ambi.cz.
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Inzerce

LÉČBA
FOTOTERAPIÍ

Tel: 607 037 172, 601 129 744 (recepce objednání)

R

LÉČBA JE URČENA PACIENTŮM S CHRONICKÝM KOŽNÍM 

ONEMOCNĚNÍM, PŘEDEVŠÍM LUPÉNKOU, ATOPICKÝM 

EKZÉMEM, VITILIGO, AKNÉ, SOLÁRNÍ KOPŘIVKOU A DALŠÍMI. 

MOŽNOST ZDRAVÉHO OPALOVÁNÍ POD LÉKAŘSKÝM 

DOHLEDEM

LÉČBA JE HRAZENA POJIŠŤOVNAMI.

VYŠETŘENÍ POUZE NA OBJEDNÁNÍ

AMBULANTNÍ PROVOZ

www.ambicare.eu

Mezinárodní  
česko-anglická školka  
Little fox – Kunratice

• Montessori výuka, Montessori pomůcky 

• Bilingvní česko-anglické prostředí každý den 

• Individuální přístup k dětem 

• Zdravá strava, zdravé svačinky a pitný režim

• Plavání (plavecký bazén přímo v budově školky)

• Zbrusu nové vybudované prostory o rozloze 350 m2  
a z toho vlastní zahrada 550 m2

• Přijímáme děti od 3–6 let

Ta naše je tou správnou volbou. 

Hledáte školku pro vaše dítě?

Kunratická tvrz 
Golčova 485 
148 00 Praha 4

+420 770 191 396
skolka@little-fox.cz 

littlefoxkunratice.cz

Každé dítě 
dostane 

k zápisu dárek

Prohlídka školky po telefonické domluvě

D O P R A V A  Z D A R M A
LÍDR V DODÁVKÁCH ŠVÉDSKÉHO  
SUPERPRÉMIOVÉHO KRMIVA  

PRO PSY A KOČKY 

Nabízíme:
•  švédská superprémiová krmiva pro psy a kočky  

(granule, konzervy, kosmetika, doplňky stravy)
•  podporu s krmením při různých zdravotních problémech  

(zažívací obtíže, diabetes, nadváha, alergie na lepek,  
onemocnění ledvin, jater, srdce a slinivky)

•  bezplatný vzorek na vyzkoušení
•  dovoz objednávky ZDARMA AŽ K VÁM DOMŮ!
•  naši infolinku Husse 777 773 900,  

kde vám rádi poradíme

www.husse.cz

SHOWROOM:  
Černokostelecká 27/50, Říčany 
tel.: 724 920 313

Městská část Praha-Kunratice pořádá

2. KUNRATICKÝ PLES

• hodnocení předmětů v procentech
• formativní hodnocení od 1. třídy ZŠ 
•

 

e-learningová podpora
•

 

spolupráce s Centrem talentované mládeže (CTM)

 

• volitelné ITS specializace

EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a základní škola Praha s.r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, 
tel.: 774 773 367, jakub.pour@educanet.cz, 
http://praha.educanet.cz/www.facebook.com/Edupraha

 

 

Bilingvní 
česko - anglické gymnázium 

• výuka předmětů v AJ
• rozšířená výuka cizích jazyků (FRJ, NJ, RUJ)
• nízký počet žáků ve třídě
• výuka pomocí moderních IT technologií
• mimoškolní aktivity a kroužky

Česko - anglická 
 

základní škola
 

Přednosti naší školy

EDUCAnet
Síť soukromých středních škol

• výuka všech předmětů v anglickém jazyce 
  od 1. ročníku
• příprava na mezinárodní zkoušku na úrovni C2
• volitelné semináře CTM ve spolupráci
  s univerzitami v USA 

Gymnázium 

 

• rozšířená výuka jazyků
• přípravné kurzy na FCE a CAE
• volitelné semináře od 1. ročníku
• zahraniční stáže
• prospěchová a sociální stipendia

Informační technologie
• programování JAVA 
• webový design a webové technologie
• databáze a hardware 
• výuka předmětů v AJ 
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Havárie dodávek plynu 1239  výjezd je bezplatný
Havárie dodávek elektřiny 1236 poruchy@pre.cz
Havárie dodávek tepla 266 753 611 ptas@ptas.cz
Havárie dodávek vody  840 111 112  
 Hlášení poruchy veřejného osvětlení   800 404 060 poruchyvo@thmp.cz  
  nahlásit číslo lampy, která nesvítí
Záchrana zvířat 773 772 771   
Městská policie 156 

Volný časVolný čas
8. 3. pátek / 19 hod. / ZŠ Kunratice
8. společenský večer  Základní  
školy Kunratice
Tradiční společenský večer s tematickými 
kostýmy v ZŠ Kunratice.

16. 3. sobota  / od 20 hod. / sokolovna
Hasičský bál
Tradiční společenský večer pořádá SDH 
Kunratice.

28. 3. čtvrtek / 16:00 – 18:00 hod. /  
RC U Motýlků
Velikonoční keramické tvoření  
s Petrou Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vyrobíme misku s květy. 

29. 3. pátek / RC U Motýlků a knihovna
Prohlídka knihovny a čtení
Přijďte se s dětmi podívat do knihovny  
a poslechnout si živé čtení.

14. 1. pondělí / 16:00 – 18:00 hod. /  
RC U Motýlků
Zimní keramické tvoření s Petrou 
Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vyrobíme krmítko.

16. 1. středa / ZŠ Kunratice
Den otevřených dveří v ZŠ Kunratice 
Můžete se přijít podívat, kam chcete  
přihlásit svoje dítě do školy.

17. 1. čtvrtek  / 16:00 – 18:00 hod. /  
RC U Motýlků
Zimní keramické tvoření s Petrou 
Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vyrobíme krmítko.

19. 1. sobota  / 14 hod. / sokolovna
Dětský karneval
Vítány jsou masky dětské i dospělé. Za kaž-
dou dětskou vstupenku dítě obdrží dáreček.

26. 1. sobota / od 19 hodin / sokolovna
2. Kunratický ples
K tanci a poslechu zahraje skupina Epigon.

3. 2. neděle / 15 – 18 hod. / ZŠ Kunratice
Valentýnská nedělní dílna
Udělejte si dárek na sv. Valentýna. 

22. 2. pátek  / 16 – 18 hod. / RC U Motýlků
Dětský karneval s Hopsíkem
Zahopsejte si v maskách.

23. 2. sobota  / 19 hod. / sokolovna
Sokolský ples 
Na společenskou akci Vás zve TJ Sokol  
a florbal Kunratice.

25. 2. pondělí / 16:00 – 18:00 hod. /  
RC U Motýlků
Předjarní keramické tvoření s Petrou 
Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vytvoříme strom.

28. 2. čtvrtek / 16:00 – 18:00 hod. /  
RC U Motýlků
Předjarní keramické tvoření s Petrou 
Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vytvoříme strom.

2. 3. sobota / 9:30 hod. / od sokolovny 
Masopustní průvod v Kunraticích
Připojte se k už 13. ročníku masopustního 
průvodu plného masek s trasou  
od sokolovny až k radnici.

Sport
5. 1. sobota / 17:00 /    
sportovní hala ZŠ Kunratice 
Start98 vs. Florbal Primátor Náchod  
Utkání 1. florbalové ligy.

12. 1. sobota /čas ještě není znám/ 
sportovní hala ZŠ Kunratice 
Start98 vs. Florbal Ústí   
Utkání 1. florbalové ligy.

13. 1. neděle / 8-20 hod. / 
sportovní hala ZŠ Kunratice 
Terezčin memoriál 
8. ročník vzpomínky na spolužačku  
a žákyni naší ZŠ. 

25. 1. pátek / čas ještě není znám / 
sportovní hala ZŠ Kunratice 
Start98 vs. Florbal Chomutov  
Utkání 1. florbalové ligy.

9. 2. sobota / čas ještě není znám / 
sportovní hala ZŠ Kunratice 
Start98 vs.  
FBC Štíři České Budějovice  
Utkání 1. florbalové ligy.

23. 2. sobota / čas ještě není znám / 
sportovní hala ZŠ Kunratice 
Start98 vs. 1. MVIL Ostrava WOOW    
Utkání 1. florbalové ligy.

 Kultura
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.

30. 12. neděle / 15 hod. / kostel sv. Jakuba
Cimbálová muzika v kostele
V barokním kostele zahraje kapela  
Antonína Stehlíka ze Znojma.

1. 1. úterý / 8 a 9:30 hod. /  
kostel sv. Jakuba
Nový rok a mše svaté 

6. 1. neděle / 8 a 9:30 hod. /  
kostel sv. Jakuba
Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
Další velká slavnost v rámci vánočních 
svátků.

9. 1. středa / od 9 hod. / kostel sv. Jakuba
Žáci mateřské školy  
zpívají v kostele 
Přijďte si poslechnout zpěvy dětí  
do barokního kostela.

14. 1. pondělí / ZUŠ Jana Růžičky
Koncert žáků školy
Přijďte si vyslechnout hudební  
vystoupení žáků ZUŠ.

21. 1. pondělí / ZUŠ Jana Růžičky
Koncert žáků dechového oddělení
Přijďte si vyslechnout hudební  
vystoupení žáků ZUŠ.

4. 2. pondělí / ZUŠ Jana Růžičky
Koncert žáků školy
Přijďte si vyslechnout hudební  
vystoupení žáků ZUŠ.

11. 3. pondělí / ZUŠ Jana Růžičky
Koncert žáků školy
Přijďte si vyslechnout hudební  
vystoupení žáků ZUŠ.

25. 3. pondělí / ZUŠ Jana Růžičky
Koncert žáků dechového  
a kytarového oddělení
Přijďte si vyslechnout hudební  
vystoupení žáků ZUŠ.

Upozornění na nová pravidla při ochraně osobních 
údajů, tzv. GDPR
Na akcích budou pořizovány audiovizuální záznamy,  
které mohou být uveřejněny za účelem propagace,  
například v Kunratickém zpravodaji a webových  
stránkách MČ Praha-Kunratice.

Máte-li zájem zařadit Vaši akci do
Kalendária, kontaktujte nás na e-mailu:
hyza@praha-kunratice.cz


