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Slovo starostky

Vážení čtenáři, 

toto číslo Kunratického zpravodaje 
je poslední před podzimními komunál-
ními volbami. Je tedy na místě, abych  
poděkovala všem svým kolegům zastu-
pitelům, členům výborů a odborných 
komisí za jejich práci pro Kunratice. 
Poslední čtyři roky se s nimi velmi dob-
ře spolupracovalo napříč politickým 
spektrem. Díky této široké nekonfliktní 
spolupráci se podařilo získat na inves-
tice téměř čtvrt miliardy korun včetně 
vlastních úspor a vhodně je proinves-
tovat. Shoda byla velmi jednoduchá, 
protože, pročtu-li si volební programy 
všech stran, které před čtyřmi lety na 
kunratickou radnici kandidovaly, a je-
jich zástupci byli do našeho zastupitel-
stva zvoleni, byly si tyto programy velmi 
podobné. V komunálních volbách se ne-
mají slibovat nereálné snílkovské věci. 
Komunální politika je proti té velké 
pořádná dřina a musí se tvrdě odpra-
covat, má-li být úspěšná. Na malé rad-
nici nejsou vedoucí odborů, specialisté, 
ale zastupitelé se toho musí rychle hod-
ně naučit, protože za svá rozhodnutí 
nesou trestněprávní zodpovědnost. Za-
stupitelé, kteří se bojí hlasovat, na malé 
radnice nepatří. A to tady v posledním 
volebním období skutečně nebylo. Po-
děkování patří samozřejmě ředitelům 
a zaměstnancům našich školských za-
řízení, dobrovolným hasičům a pře-
devším Vám všem, kteří jste za námi 
přicházeli s dobrými nápady, které jsme 
mohli realizovat.

   Na závěr Vás chci poprosit, abyste 
se chopili svého práva a abyste přišli 23. 
a 24. září k volbám. Nikdo nic nemá 
jisté a Kunratice si zaslouží opět mít 
velmi kvalitní zastupitelstvo.

Lenka Alinčová, starostka
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Kunratičtí hasiči nasazeni v Hřensku
Věděli jsme, že to musí přijít, a tak 

jsme nebyli překvapeni, že naši dobro-
volní hasiči byli 3. srpna povoláni do 
Hřenska k hašení největšího požáru 
v naší zemi v celé známé historii. Po-
stupně se zde střídají hasiči z celé České 
republiky za pomoci letecké techniky ze 
zahraničí. Tentokrát v 5 hodin ráno vy-
razily 4 pražské jednotky včetně pěti na-
šich hasičů, kteří vezli s sebou cisternu 
značky Scania a Ford Tranzit. Scania byla 
první den nasazena na dovážení vody 
pro bambivaky (velké vaky s obsahem  
1 000 až 3 000 litrů) pro vrtulníky do vyš-
ších poloh, kam hadice natažené z Labe 
nemohly vodu vytlačit. Ostatní s tranzi-
tem pomáhali řídit dopravu po úzkých 
horských cestách, kde se dvě velká auta 
nemají šanci vyhnout. Druhý den naši 
hasiči vyrazili se scanií přímo hasit, a to 
vodním dělem zabudovaným do střechy 
cisterny. Jeho dosah je asi 40 metrů. Tře-
tí den byli naši hasiči vysláni vyhledávat 
skrytá ohniska v půdě. Místy dosahovala 
teplota země až 70 stupňů Celsia a zdvi-
hající se vítr lámal ohořelé stromy. A to 
vše v horkém letním počasí, kdy teplo-
ta mimo požářiště běžně přesahovala  

30 stupňů Celsia. Tato fáze zásahu patřila 
mezi nejnebezpečnější a jistě potřebova-
la značnou dávku odvahy. Poté byli naši 
hasiči převeleni na zřízení nového sta-
noviště, protože silný vítr způsobil zno-
vu vznícení již uhašeného lesa. Pro větší 
představivost naši hasiči na tomto výjez-
du mimo jinou činnost přepravili zhru-
ba 270 000 litrů vody, což znamená asi  
30 jízd do kopců od hladiny řeky Labe.

  Není divu, že se zde družstva střídají 
většinou po třech dnech. Jedná se o veli-
ce fyzicky i psychicky náročnou a nebez-
pečnou práci bez řádného odpočinku. 
Noci strávené pod markýzou tranzitu za 
neustálého hukotu techniky nad hlavou 
moc odpočinku přinést nemohly. Všem 
hasičům a především těm dobrovolným, 
patří můj hluboký obdiv a dík a jejich 
zásluhy budou naší radnicí oceněny. Dík 
také patří jejich zaměstnavatelům, kteří 
je uvolňují z práce bez nároku na náhra-
du. Ne všichni dobrovolníci mají toto 
štěstí, a tak např. velitel družstva, které 
v Hřensku zasahovalo, čerpal na tento 
výjezd svoji dovolenou.   

                                                Lenka Alinčová

Z radnice a zastupitelstva

ÚMČ Praha-Kunratice: tel.: +420 244 102 214, 
info@praha-kunratice.cz, Městská policie 156, 
Záchrana zvířat 773 772 771

UŽITEČNÉ INFORMACE:

DALŠÍ HRŮZA ZMIZÍ Z KUNRATIC
Trafokafé má stavební povolení. Torzo 

bývalé trafostanice u autobusové zastáv-
ky vedle rybníčku Ohrada dostalo po ně-
kolika letech projednávání se Stavebním 
úřadem Praha 4 stavební povolení. Podle 
něj zmizí téměř celá stavba. Zůstane je-
nom 40 cm vysoká podezdívka a vznikne 
zde nová stavba. Majitel objektu, který 

provozuje Kunratickou Stodolu hned 
přes ulici, chce zahájit stavbu ještě letos 
na podzim. Plánuje zde občerstvení Tra-
fokafé. Přejme mu rychlý průběh stavby, 
harmonický soulad s okolím a spokojené 
zákazníky.

Lenka Alinčová

  

Zahradní slavnost v kunratické škole
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3  Slovo starostky 
Poděkování za spolupráci v končícím volebním 
období. Víc ve slovu starostky.  

 3  Kunratičtí hasiči nasazeni v Hřensku  
Nejen profesionalita, ale i ohromné osobní nasa-
zení kunratických dobrovolných hasičů, kteří byli 
3. srpna povoláni do Hřenska k hašení největšího 
požáru v naší zemi v celé známé historii.

4–5  Oznámení o době a místě konání voleb  
Veškeré nezbytné informace o volbách do 
Zastupitelstva hlavního města Prahy a voleb do 
Zastupitelstva městské části Praha-Kunratice.  
Ty se uskuteční 23. září od 14 do 22 hodin  
a 24. září od 8 do 14 hodin.  

6  Na radnici s platební kartou   
Forma bezhotovostní platby je dnes už samo-
zřejmostí. Nyní je možné na kunratické radnici 
platební kartou hradit veškeré platby.

6  Zastupitelstvo schválilo připomínky k návr-
hu Metropolitního plánu   
Jedna ze zásadních připomínek k návrhu metro-
politního plánu se týká obchvatu Kunratic, tedy 
obchvatu, o kterém v Kunraticích kolují fámy, že 
má zkapacitněním zatížit dopravou Zelené údolí.

Rozhovor

8–9  Rozhovor s Ivanou Kabelovou 
Bývalá dlouholetá starostka Kunratic nejen 
o územním rozvoji městské části

Aktuálně

9  Chodci v Ještědské a Úhlavské bezpečněji 
Po dvou letech dostala výstavba chodníků koneč-
ně zelenou a ty by měly být na podzim předány 
k užívání chodcům. 

9  Historická hasičská stříkačka opět v Kunraticích 
Hasičská stříkačka z roku 1910 je zpět v Kunraticích 
a má čestné místo u zbrojnice dobrovolných hasičů, 
kde je možno ji vidět v nové prosklené vitríně.  

Spolky

15  Přípravy na novou cvičební sezonu v Sokole  
Kontrola kvality nářadí a náčiní, úprava šaten 
pro venkovní sportovní oddíly, i oprava starých, 
ale velmi funkčních lavic u ohniště, to vše pro 
zahájení nové cvičební sezony, která odstartuje 
v týdnu od 5. září. 

Školství a kultura

14  V zámeckém parku je nová zahradní učebna 
Na skutečnou stavbu venkovní učebny se 
skleněným zastřešením ještě není projektová 
dokumentace, stavební povolení, ani peníze. 
Umístěním dvou bytelných piknikových setů ke 
dvěma stávajícím v zámeckém parku ve stínu 
stromů vznikla zahradní učebna ve velmi příjem-
ném prostředí parku.

Školství 

12  Kunratická škola o prázdninách a na startu 
nového školního roku 
O prázdninách střídal ve škole jeden příměstský 
tábor druhý. Současně probíhala velká oprava 
stropů, osvětlení a podlah ve třídách historické 
budovy. A ve sportovní hale se vyměnila stará 
a energeticky náročná světla za ledková. 

12  Léto v mateřské škole opět ve stavebním 
ruchu  
Proto, aby byla mateřská škola 1. září opět 
v plné kondici, proběhly nutné stavební úpravy, 
jako je sanace vnitřních i venkovních vlhkých zdí 
suterénu staré školní budovy.

Kalendárium září, říjen a listopad 2022

3. 9. sobota / od 19 hod. / zámecký park 
Letní kino  
Začínáme v 19 hodin doprovodným hudebním 
programem a po setmění promítání filmu Po čem 
muži touží 2.
Pořádá MČ Praha-Kunratice.

10. 9. sobota / 10 - 18 hod. / zámecký park
Babí léto 
Pořadatelé akce MČ Praha-Kunratice a Divadlo 
v parku zve na tradiční akci na sklonku léta v parku 
Kunratického zámku.

4. 9. neděle / od 9:30 hod. /
Pohádkový les
Navštivte zábavnou akci pro rodiny s dětmi. 
Pořádá Rodinné centrum U Motýlků.

11. 9. neděle / 14 - 18 hod. / a 12. 9. pondělí 
/ 9 - 18 hod. / kunratická radnice
Výstava hub a jiřinek 
Tradiční podzimní akce pro milovníky hub a jiřinek.
Pořádá MČ Praha-Kunratice. 

16. - 18. 9 pátek až neděle
Kunratické vinobraní 2022
V prostoru za zámeckým parkem pořadatel pan 
Klofáč nabídne z odrůd bílých i červených vín z 
Moravy a Čech.

3. 9. sobota / od 14 hodin / Kostelní náměstí
Zažít Kunratice jinak  
Pořadatelé Kunratice žijou z.s. a MČ Praha-Kunratice 
vás zvou na sousedské setkání. 

11. 11. pátek / od 17 hod. /
Svatomartinská jízda 
Lampionový průvod Kunraticemi v čele se svatým 
Martinem na bílém koni.
Pořádá RC U Motýlků. Sraz v 17 hodin u pošty

Kultura

27. 9. úterý /od 17 hod. / zámecký park
Indiánský běh parkem
TJ Sokol Kunratice pořádá sportovní odpoledne pro 
malé sportovce.

12. 11. sobota Kunratický les
Velká kunratická 2022
 89. ročník tradičního běžeckého závodu Kunratickým 
lesem. Spuštění registrace 10. října ve 20 hodin

Sport

Volný čas
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Okrsek 37001
ZŠ Kunratice
Předškolní 420/5

Beethovenova
Beskydská
Dobronická
Dunajevského
Fadějevova
Frydrychova
Glazunovova
Hornická
Hutnická
Jeřábnická
Jihočeská
K Borovíčku (mimo č.p. 37, 
38, 62, 66, 71, 103, 104, 119, 
126, 128, 131, 168, 470)
K Písnici
K Ústavu
K Zeleným domkům
Kálmánova
Ke Skladům
Klínovecká (pouze č.p. 1789)
Krále Václava IV.
Kriváňská
Kunratická spojka
Lisztova
Mašatova
Maternova
Musorgského
Obrataňská
Pramenná
Pražského povstání
Suppého
Ševčenkova
Turgeněvova
U Rakovky
V Rybníkách
Valcířská
Vedlejší
Vídeňská (bez čp. 1116)

Okrsek 37002
ZŠ Kunratice
Předškolní 420/5
Bořetínská
Bukovanská

Děbolínská
Do Dubin
Františka Šimáčka
Golčova
Hynaisova
Jaromíra Jindry 
K Betáni
K Libuši
Kostelní náměstí      
Krameriova 
Kudeříkové
Na Jahodách
Nad Rybníčky
Odboje
Pod Betání
Pod Javory
Předškolní
Ratajova
U Javoru
U Zámeckého parku
Vavákova
Volarská
Za Bažantnicí
Za Hájovnou
Za Kostelem
Za Parkem
Žižkova

Okrsek 37003
ZŠ Kunratice
Předškolní 420/5

Dřevnická
Hřbitovní
Janovická
Ještědská
K Bažantnici
K Borovíčku (pouze č.p. 37, 
38, 62, 66, 71, 103, 104, 119, 
126, 128, 131, 168, 470)
K Jelenám
K Šeberáku
K Verneráku
Klatovská
Klínovecká 
Labská
Lesní
Lišovická

Na Rynku
Nad Splavem
Nad Šeberákem
nám. Prezidenta  
Masaryka
Neprůjezdná
Netolická
Pálavská
Ploučnická
Poběžovická
Rozvadovská
Sobolákova
Strouhalova
Šebkova
Tichého
Úhlavská
Úhlová
Ukončená
V Honu
V Chatách
V Jahodách
Velenická
Vimperské náměstí
Vožická
Za Studánkou

Okrsek 37004
ZŠ Kunratice
Předškolní 420/5

K Zelené louce
Kunratický les
Merhoutova
Muškova
Na Zelené louce
Pískovna
Pod Haltýřem
V Zeleném údolí
Velké Kunratické
Vídeňská (pouze čp. 1116)
Za Valem
Zelená louka

Okrsek 37005
ZUŠ Jana Růžičky 
čp. 1179/19

Dolnomlýnská

Herrova
Hornomlýnská
Houbařská
K Novému hradu
K Václavce
K Verneráku (pouze č.p. 68, 
511)
Ke Hrádku
Královny Žofie
Na Jelenách
Na Lhotech
Nad Belvederem
Pod Belvederem
Sechterova
Šťastného
U Kunratického lesa
U Želivky
Urešova
Za Rybníkem

Okrsek 37006
ZUŠ Jana Růžičky 
čp. 1179/19

Demlova
Dunovická
Ekonomická
Chemická
Jana Růžičky
Na Knížce
Nad Akáty
Nad Skálou
Nad Šauerovými sady
Nad Vernerákem
Technologická
U Krelovy studánky
U Zeleného ptáka
V Parcelách

Starostka městské části Praha-Kunra-
tice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, oznamuje:
Volby do Zastupitelstva hlavního měs-
ta Prahy a volby do Zastupitelstva 
městské části Praha-Kunratice se usku-
teční 

dne 23. 9. 2022 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin

a dne 24. 9. 2022 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin

Hlasování probíhá ve volebních míst-
nostech pouze na území České republi-
ky.

Voličem je:
Státní občan ČR, který nejpozději  

24. 9. 2022 dovrší 18 let a má v Praze- 
Kunraticích trvalý pobyt.

Občan jiného členského státu EU, kte-
rý nejpozději 24. 9. 2022 dovrší 18 let, má 
v Praze-Kunraticích trvalý nebo registro-
vaný přechodný pobyt a požádal o zápis 
do dodatku stálého seznamu voličů.

Místo konání voleb:
Na území městské části Praha-Kunra-

tice budou volby probíhat v 6 volebních 
okrscích.

Volební okrsek č. 37001, 37002, 37003, 
37004 se sídlem v Základní škole Kunra-
tice, Předškolní 420, Praha 4-Kunratice.

Volební okrsek č. 37005, 37006 se síd-
lem v Základní umělecké škole, Jana Rů-
žičky 1179, Praha 4 – Kunratice.

Detailní přehled ulic dle příslušných 
volebních okrsků naleznete na konci to-
hoto příspěvku, rovněž je zveřejněn na 

webových stránkách městské části Pra-
ha-Kunratice v sekci volby a na úřední 
desce.

Prokázání totožnosti:
Volič musí ve volební místnosti pro-

kázat svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním pa-
sem České republiky. Jde-li o cizince, 
musí prokázat státní občanství státu, je-
hož příslušníci jsou oprávněni volit dle  
§ 4 odst. 1, a dále se musí prokázat prů-
kazem o povolení k trvalému pobytu 
nebo potvrzením o přechodném pobytu.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupe-
ní není přípustné.

Hlasovací lístky:
Každému voliči budou dodány 3 dny 

přede dnem voleb hlasovací lístky (tj. 
nejpozději 20. září 2022). Ve dnech voleb 
může volič obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

Hlasovací lístek může být vytištěn 
oboustranně. V takovém případě je v zá-
patí uveden text „Pokračování na druhé 
straně“. Údaj o členství jednotlivých 
kandidátů v politických stranách nebo 
politických hnutích je na hlasovacím 
lístku uveden zkratkou. Pořadové číslo 
kandidáta, který byl při registraci škrt-
nut, zůstává na hlasovacím lístku neob-
sazené.

Průběh hlasování:
Volič obdrží od okrskové volební ko-

mise prázdnou úřední obálku opatře-
nou úředním razítkem. Na požádání mu 
komise vydá i hlasovací lístky. Po obdr-

žení úřední obálky, případně i hlasova-
cích lístků od okrskové volební komi-
se, vstoupí volič do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků. V případě, 
že se volič do tohoto prostoru neodebe-
re, nebude mu hlasování umožněno.

Počet členů zastupitelstva obce, kte-
rý má být zvolen v dané obci, je uveden 
v záhlaví hlasovacího lístku.

Hlasovací lístek je nutné upravit jed-
ním z uvedených způsobů:
1.  Označit křížkem ve čtverečku v záhla-

ví sloupce před názvem volební stra-
ny pouze jednu volební stranu. Tím 
je dán hlas kandidátům této volební 
strany v pořadí dle hlasovacího lístku 
v počtu, kolik členů zastupitelstva má 
být voleno.

2.  Označit v rámečcích před jmény kan-
didátů křížkem toho kandidáta, pro 
kterého volič hlasuje, a to z kterékoli 
volební strany. Nejvýše lze označit to-
lik kandidátů, kolik členů zastupitel-
stva obce má být zvoleno.

3.  Kombinovat oba způsoby a označit 
křížkem jednu volební stranu a dále 
v rámečku před jménem kandidáta 
další kandidáty z libovolných ostat-
ních volebních stran. V tomto případě 
je dán hlas jednotlivě označeným kan-
didátům a z označené volební strany 
je dán hlas podle pořadí na hlasova-
cím lístku pouze tolika kandidátům, 
kolik zbývá do počtu volených členů 
zastupitelstva.
Pokud volič označí křížkem volební 

stranu, neoznačuje již v této volební 
straně konkrétní kandidáty. K označe-
ní kandidátů u této volební strany se 
v takovém případě nepřihlíží. Neplatné 

jsou hlasovací lístky, které nejsou na 
předepsaném tiskopise, hlasovací lístky 
přetržené a ty, které nebyly vloženy do 
úřední obálky. Označení volební strany/ 
kandidátů se provádí křížkem, k jiným 
značkám nebude přihlíženo.

Voliči v městské části Praha-Kunra-
tice vloží hlasovací lístek pro volby do 
Zastupitelstva hl. m. Prahy i hlasova-
cí lístek pro volby do Zastupitelstva 
městské části Praha-Kunratice do jed-
né úřední obálky.

Po opuštění prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
úřední obálku s hlasovacím lístkem před 
okrskovou volební komisí do volební 
schránky. S voličem, který nemůže pro 
tělesnou vadu vybrat zvolený hlasova-
cí lístek, anebo nemůže číst nebo psát, 
může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ni-
koliv však člen okrskové volební komise, 
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit 
do úřední obálky, a popřípadě i úřední 
obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební 
schránky

Volič může ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů požádat Úřad 
městské části Praha-Kunratice a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla komise 
zřízena. V případě zájmu o přenosnou 
volební schránku se voliči mohou obra-
cet na Úřad MČ Praha- Kunratice, tel. 
244 102 218.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
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Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice

• souhlasí
 –  s celoročním hospodařením městské části Praha-Kunratice  

v roce 2021 bez výhrad

•  schvaluje
 –  změnu rozpočtu č. 5., zvýšení o 546 000,- Kč, o dotaci 

HMP na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním 
pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agre-
sí Ruské federace

 –  úpravu rozpočtu č. 3, financování oprav (výměna podla-
hové krytiny a osvětlení) sportovní haly základní školy ve 
výši 4 000 000,- Kč

 –  návrh „Smlouvy o spolupráci – darování finančních 
prostředků a výstavbě dopravní infrastruktury“ ve výši  
1 milionu korun mezi vlastníky pozemků parc. č. 2121/1  
a 2121/2 a MČ Praha-Kunratice

USNESENÍ Z 28. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva 
MČ Praha-Kunratice ze dne 27. 6. 2022

Na radnici i s platební kartou
Mohu platit kartou? To byla častá otázka občanů, na kterou 

jsme bohužel odpovídali ne. Protože víme, že forma bezhoto-
vostní platby je čím dál více oblíbená, a přiznejme si, v dnešní 
době je snad i trochu samozřejmostí, rozhodli jsme se jít s do-

bou. Úřad městské části Praha-Kunratice se snaží zkvalitňovat 
poskytování služeb svým občanům, a tak jsme hledali cestu, jak 
bezhotovostní platby umožnit. Vím, že si řeknete, že to přece 
není nic složitého pořídit terminál, vždyť ho mají v kdejaké ve-
čerce či bistru. Ale to neplatí pro městskou část. Vedení účet-
nictví městské části má svá pravidla a předepsané systémy, a tak 
to nebylo zrovna snadné. Mezi malými městskými částmi Prahy 
právě proto není platba kartou zcela běžnou záležitostí. Zařa-
dili jsme se tak k těm několika málo, které tuto službu nabízejí.

V rámci zodpovědného hospodaření s veřejnými financemi 
se nám povedlo najít technologické řešení systému akceptace 
platebních karet bez nutnosti softwarového propojení terminá-
lů na účetní a databázové systémy úřadu a pražského magist-
rátu. Tímto úřad nejen vylepšil svoji službu občanům, ale také 
ušetřil nemalé peníze. Nyní je tedy možné platební kartou hra-
dit veškeré platby, jako jsou například poplatky za psy, nájem-
né za hrobová místa, pokuty či správní poplatky za ověřování 
podpisů a podobně.

Ivana Šašková, tajemnice úřadu

Datum Čas přistavení Lokalita

ne 16. 10. 2022 13–16 hod. Úhlavská x Sobolákova
ne 16. 10. 2022 13–16 hod. K Betáni x Do Dubin
so 29. 10. 2022 13–16 hod. Nad Šeberákem x K Jelenám
so 29. 10. 2022 13–16 hod. Na Lhotech x Nad Belvederem

Harmonogram velkoobjemových kontejnerů BIOODPADU  
II. pololetí roku 2022

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu 2022

Datum Čas přistavení Lokalita

 7. 9. 2022 16–20 hod. Zelené údolí (Za Valem)
 7. 9. 2022 16–20 hod. Sídliště Flora (u kotelny)
 21. 9. 2022 16–20 hod. Ještědská (u pošty)
 21. 9. 2022 16–20 hod. Sídliště Flora (u kotelny)
12. 10. 2022 16–20 hod. Zelené údolí (Za Valem)
12. 10. 2022 16–20 hod. K Betáni x Do Dubin

KUNRATICE MAJÍ ZPRACOVANOU ENERGETICKOU STUDII

Už v roce 2010 byla uvedena do provozu fotovoltaická 
elektrárna (FVE) na střechách obou pavilonů Základní školy 
Kunratice. I když městská část Praha-Kunratice (MČ) nedo-
sáhla na žádnou dotaci, celá investice je již zaplacena a FVE 
vydělává ročně zhruba 500 000 korun, které jsou používány na 
energetický provoz školy. MČ byla v té době v tomto způsobu 
získávání energie na střeše školy průkopníkem. Také ve všech 
budovách ve správě MČ, kde se po roce 2005 rekonstruovalo 
vytápění, byly instalovány kondenzační kotle, které jsou opro-
ti původním atmosférickým mnohem úspornější. Dalšími pro-
váděnými opatřeními bylo zateplování budov (ZŠ Kunratice, 
knihovna, radnice) v průběhu rekonstrukcí a výměna osvětlení 
za LED (ZŠ Kunratice).

Nyní nás napadení Ukrajiny Ruskem, v důsledku toho rostou-
cí ceny energií a hrozba vypnutí plynu přinutily nechat si zpra-
covat komplexní Energetickou studii s cílem hledání dalšího 
snížení energetické náročnosti budov ve správě MČ. Ve studii je 
vyhodnoceno stáří kotlů, resp., které bude potřeba vyměnit co 
nejdříve a za jaký způsob vytápění, stav zateplení, cenová nároč-
nost osvětlení, doporučení na konkrétní instalace FVE, řízené-
ho větrání se zpětným získáváním tepla (VZT), dále zhodnocení 
a návrh vhodné koncepce energetického managementu (EM), 
tj. komplexní plán a povinnosti pro správce objektů.

Vzhledem k cenové náročnosti a potřebě různých stavebních 
povolení není možné očekávat okamžité řešení všech problé-

mů v krátkém čase, ale dle studie, kde jsou uvedeny i různé 
dotační výzvy, je možné si určit priority. V letošním roce jsme 
začali instalací tepelného čerpadla vzduch/voda v objektu 
nově zrekonstruovaného bývalého zdravotního střediska ve 
Velenické ulici. Další prioritou je budova hasičské zbrojnice, 
kde je plynový kotel na konci své životnosti. Nyní očekáváme 
cenovou nabídku na zpracování projektu na výměnu kotle za 
tepelné čerpadlo vzduch/voda a instalaci FVE na části stře-
chy zbrojnice včetně žádosti o dotaci. Zbrojnici bude potřeba 
i zateplit, ale zde očekáváme investice ze strany hl. m. Prahy 
(HMP). Vzhledem k intenzitě využívání našich dobrovolných 
hasičů očekáváme, že budou uvolněny ze strany HMP další fi-
nanční prostředky na rekonstrukce zázemí hasičů. Zateplení 
je skutečně nutné, protože vzhledem ke stálé akceschopnosti 
jednotek vyjíždět k zásahům, je nezbytně nutné celou zimu 
temperovat velkou garáž, aby ve stále naplněných cisternách 
nezamrzla voda. A to je velká finanční zátěž.

V přiložené tabulce jsou uvedena všechna doporučená opatře-
ní. V červených políčkách je znázorněno, že nutná opatření byla 
již při posledních rekonstrukcích budov uskutečněna nebo se 
nevyplatí je realizovat. Celkové náklady na ideální stav se pohy-
bují v desítkách milionů korun, které samozřejmě nemáme, ale 
je jasné, kam máme směřovat své úsilí v průběhu rekonstrukcí  
objektů ve správě MČ.

Lenka Alinčová

Zastupitelstvo schválilo připomínky 
K NÁVRHU METROPOLITNÍHO PLÁNU

Odbor územního rozvoje hl. m. Prahy nás informoval o ko-
nání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu nového 
Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu-MP) 
a Vyhodnocení vlivů MP na udržitelný rozvoj území a vyzval 
všechny pražské městské části a občany k připomínkování ná-
vrhu MP do 30. 6. 2022. Na jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Kunratice 27. června jsme jednomyslně schválili 31 zásad-
ních připomínek. Jejich přehled lze najít na našich stránkách  
www.praha-kunratice.cz .

Nemohu se nezmínit o jedné zásadní připomínce, která 
se týká obchvatu Kunratic (přeložky Vídeňské), tedy obchva-
tu naší městské části, o kterém v Kunraticích kolují fámy, že 
má zkapacitněním zatížit dopravou Zelené údolí. Toto tvrze-

ní beru ne jako úmyslné zkreslování skutečnosti, ale pouze 
jako neznalost. Jedná se o přeložku Vídeňské ulice, která vede 
přímo mezi rodinnými domy do průmyslové zóny Kunratic. 
Opět se bude jednat o dvouproudou komunikaci, jejíž kapaci-
ta nebude navýšena, a nemůže tedy více zatížit Zelené údolí. 
Naše zásadní připomínka se týkala požadavku, aby bylo hle-
dáno takové řešení severní části obchvatu Kunratic, které by 
v delší budoucnosti neznemožnilo realizovat variantu se za-
hloubením obchvatu do tunelu. Jediným smyslem obchvatu 
Kunratic je ochránit jejich obyvatele před nežádoucími vlivy 
automobilového provozu ve Vídeňské ulici.

Lenka Alinčová

Solární panely na základní škole instalované v roce 2010

Budova Energetický management Zateplení VZT Tepelné čerpadlo LED osvětlení FVE

Areál ZŠ Ano Ne Ne Ne Ano Ano (školní jídelna)

Mateřská škola Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Bytový dům s chráněnými byty Ano Ano Ne Ne Ano Ano (úprava krytiny)

Knihovna a rodinné centrum Ano Ne Ne Ne Ano Ne

Hasičská zbrojnice Ano Ano Ne Ano Ano Ano

Radnice Ano Ne Ne Ne Ano Ano (přístřešek na auta)

SK Slovan Kunratice (projekt) Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Vhodnost navrhovaných opatření



Chodci v Ještědské a Úhlavské bezpečněji
Téměř 2 roky jsme čekali na vydání 

stavebního povolení pro výstavbu chod-
níku v Ještědské a Úhlavské ulici. Dočkali 
jsme se, a protože máme rozpočet velmi 
napjatý, pokusili jsme se získat na stav-
bu dotaci. Vše se povedlo, dotaci od hl. 
m. Prahy ve výši 6,5 milionu korun jsme 
získali a firma SWIETELSKY stavební 
s.r.o., která byla úspěšná ve výběrovém 
řízení, v srpnu zahájila stavbu. První na 
řadě je stavba chodníku v Ještědské ulici, 
který bude hotový koncem září, a potom 
v ulici Úhlavské. Před vlastní stavbou 
chodníků nastoupila společnost PRE dis-
tribuce s výměnou starých kabelů za nové 
s optickým vláknem a společnost Tech-
nologie hlavního města Prahy s moder-
nizací veřejného osvětlení. Tento článek 
píšu s předstihem podle harmonogramu 
a doufám, že až ho budete číst, stavba 
bude skutečně v plném proudu. Potěšíme 
také příznivce elektromobility. V rámci 
ekologických trendů bude jako třešnič-
ka na dortu zároveň vybudována dobí-
jecí stanice na dva elektromobily. A to 
u trafostanice v Ještědské ulici. V rámci 
těchto staveb dochází k drobným omeze-
ním dopravy, o kterých informujeme na 

Kunratice pod vodou
Červnová noc z 25. na 26. byla nejen 

v Kunraticích velmi divoká. V silných 
přívalech tu řádil padesátiletý přívalový 
déšť. Jenom v Kunraticích napadlo 110 
milimetrů srážek, což je 110 litrů vody 
na metr čtvereční. Samozřejmě největší 
příděl práce dostali jako vždy hasiči včet-
ně těch našich kunratických dobrovolní-

ků. Jezdili, odsávali vodu ze zatopených 
prostor, včetně těch v Kunraticích, celou 
noc. Pánové, děkujeme. Následky toho-
to neobvyklého přídělu vody budeme 
odstraňovat ještě nějakou dobu. Nejhů-
ře dopadla mateřská škola, kde byla za-
plavena jižní třída nad školní jídelnou. 
Ta byla zcela vyřazena z provozu. Škoda 

se vyšplhala do několika set tisíc korun. 
Musely být strženy podhledy, vyhozeny 
zničené koberce a další věci. Školáčci si 
toho prvního září při nástupu do škol-
ky naštěstí už ani nevšimnou. Máme 
uzavřenou velmi dobrou pojistku, a tak 
oprava nebude mít vliv na náš rozpočet.  
Škody jinde nebyly tak velké. Šlo spíš 
o nějaké vysušování a malování.

Lenka Alinčová

webových stránkách kunratické radnice 
v mobilní aplikaci Moje Kunratice, face-
booku a také na vývěsce před budovou 
úřadu. Každá stavba přináší určitou část 
nepohodlí, ale pevně věřím, že stavba 

bude ukončena v plánovaném termínu 
a výsledek bude stát za to. A tím je větší 
bezpečnost a pohoda chodců.

Ivan Hýža

HISTORICKÁ HASIČSKÁ STŘÍKAČKA 

ZPĚT V KUNRATICÍCH
Celý svůj život mám velmi blízký 

vztah k historii a památkám. Proto mě 
nadchlo, když naši dobrovolní hasiči 

získali pro kunratický sbor hasičskou 
stříkačku z roku 1910. Parta nadšenců 
ji opravila tak, že dnes je plně funkční. 

Ale pro rozsáhlý akční vozový park se 
již nevešla do hasičské zbrojnice, a tak 
byla převezena k profíkům do Modřan, 
kde byla umístěna na čestném proskle-
ném místě hned vedle hlavního vchodu 
do budovy. Podařilo se nám získat do-
taci hl. m. Prahy a přistavit k hasičské 
zbrojnici jakýsi „skleník“, kam se naše 
stříkačka mohla vrátit. No, modřanští 
z toho asi nebyli moc nadšeni, ale stří-
kačka je díky svému umístění ve „skle-
níku“ v plné kráse k vidění v hasičské 
zbrojnici v Bořetínské ulici vedle fotba-
lového areálu. A je zabezpečena proti 
krádeži stejně jako celá budova alar-
mem napojeným přímo na bezpečnost-
ní agenturu. Naši dobrovolní hasiči se 
chystali na Den otevřených dveří a slav-
nostní představení naší krásky, ale stálé 
náročné služby v době ukrajinské krize, 
přírodní pohromy, a teď i služby v době 
našeho předsednictví v Radě Evropské 
unie zcela vyčerpaly personální kapacity 
našich „dobráků“. Takže zatím si his-
torickou stříkačku můžou kolemjdoucí 
prohlédnout jenom přes plot, anebo je 
možné, a naši hasiči jsou velmi ochot-
ní, si dojednat osobní návštěvu přímo 
s nimi. Stojí to za to!

Lenka Alinčová

AktuálněAktuálně
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Se strážníky na obhlídce

ANKETA OHLEDNĚ UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
Protože se objevily negativní reakce, 

proběhla v červenci anketa, abychom 
zjistili, jak jsou občané spokojeni se sta-
novištěm kontejnerů na tříděný odpad, 
které bylo umístěno na roh ulic Pod Ja-
vory a Do Dubin. Účastníky ankety byli 
všichni, pro které je cesta na řešené sta-
noviště kratší než na ostatní místa. Do 
schránek jsme roznesli celkem 167 an-
ketních lístků. Zpět se nám jich vrátilo  
75 (45 %). Z nich se po odečtení neplat-

Bezpečnost v Kunraticích nám velmi 
leží na srdci. Není to vždy jednoduché, 
a navíc strážníků městské policie je ža-
lostně málo. Situaci také komplikova-
lo velké nasazení strážníků na pomoc 
v kontaktním centru pro uprchlíky. 
V současné době se strážníci z Kunratic 
podílejí na zabezpečení jednání před-
stavitelů neformálních rad členských 
států EU v Kongresovém centru. Přesto 
se snažíme alespoň pomocí mobilních 
hlídek zabezpečit běžné úkoly hlídko-
vé činnosti. Abychom věděli, jak taková 

služba probíhá, osobně jsem s hlídko-
vou službou projel katastr Kunratic 
a upozornil na lokality, které je důle-
žité kontrolovat častěji. Vyznačil jsem 
krizová místa a upozornil na lokality, 
kde dochází k častějším vloupáním do 
rodinných domků a pohybu a nocování 
lidí bez domova. Na pravidelných pora-
dách řešíme s vedením městské policie 
bezpečnostní situaci v Kunraticích, sta-
novujeme priority a podle zkušeností 
a hlavně podnětů občanů se snažíme 
o efektivní spolupráci s našimi strážníky. 

Obezřetnost je na místě, a proto věnuj-
te pečlivost ochraně bytu nebo domu, 
kombinace mechanického a elektronic-
kého zabezpečení určitě vylepší zabez-
pečení vaší nemovitosti. Požádejte sou-
sedy o vybírání schránky s doručenou 
poštou a na sociálních sítích se nechlub-
te fotkami, že jste právě na dovolené. 
V případě potřeby určitě volejte linky  
156 nebo 158. Mobilní hlídka, která je 
pravidelně v pohybu, přijede co nejdříve.

Ivan Hýža, místostarosta

ných hlasů (duplicita, parcela bez domu) 
vyslovilo  78 % domů pro toto stanoviště. 
Někteří připojili i prosbu, aby se v mís-
tě vytvořila zpevněná plocha a ohrádka 
a abychom přidali ještě kontejner na 

kovy. Obojí je určitě dobrý nápad. Děku-
jeme všem, kdo se ankety zúčastnili.

Lucie Hrdinová, 
referentka životního prostředí
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Rozhovor

Je místní rodačkou a s velmi malými přestávkami tu i celý život žila. 
Chodila tady do základní i střední školy. Pak vystudovala stavební fakultu 
ČVUT v Praze, obor architektura. Angažovala se v Sokolu Kunratice 
i v Tenis golf klubu Kunratice. S manželem, architektem, a dcerou, rovněž 
architektkou, ale také padesátikilovým psem Beníkem bydlí v domě, který 
si sami postavili. 

V roce 1991 měly Kunratice 3 321 obyvatel, nyní jich je více 
jak deset tisíc. Vznikla dvě sídliště, a i stará část Kunratic se 
rozrostla, vše v souladu s platným územním plánem Prahy. 
Jak si vysvětlujete to, že i přes velkou atraktivitu Kunratic 
zde nevznikly a nevznikají žádné stavby, které nerespektují 
ani územní rozhodnutí, ani nechtěné rozšiřování města do 
krajiny?

Samozřejmě, že takové tendence investorů tu jsou. Městská 
část Praha-Kunratice však dělá vše, co je v její kompetenci, aby 
nepovolené stavby nebyly dodatečně povolovány. A nepodpo-
ruje ani změny územního plánu spočívající v rozšiřování zasta-
vitelného území.

Věříte, že se dá vždy nepodlehnout tlaku developerů a in-
vestorů, a nepřekročit tak práh mezi zastavitelným a neza-
stavitelným územím?

Pokud jde o stanovisko vedení kunratické radnice, myslím, 
že nebezpečí podlehnout tlaku investorů nehrozí. Kunratická 
radnice však vydává pouze stanoviska, to znamená, že neroz-
hoduje. Záleží pak tedy na stanovisku Zastupitelstva hl. m. 
Prahy, na tom, jak pražští zastupitelé respektují názor radnice 
příslušné městské části.

Po roce 1989, kdy jste se dostala do vedení kunratické radni-
ce, měla Základní škola Kunratice kapacitu 280 žáků. Dnes 
je její kapacita 810 dětí. Asi nebylo snadné sehnat finance 
na její dostavbu.

To určitě ne. Vždy v takových případech záleží na momentál-
ní ekonomické situaci hl. m. Prahy, na kvalitě projektu a na ar-
gumentaci městské části. Myslím, že u nás se to podařilo díky 
tomu, že byl zvolen projekt na postupné rozšiřování kapacity 
školy, a tedy jsme nenárokovali peníze na rozšíření školy na-
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jednou, ale po částech. Také pomohlo, že naše škola má v po-
sledních 15 letech v Praze dobrý zvuk a umí si prostředky na 
drobnější investice opatřit sama.

Je kapacita 810 žáků dostatečná?
Není a již delší dobu se vyskytují při zápisech do prvních 

tříd problémy. Navíc, když uvážíme, že všechna zastavitelná 
území ještě nejsou zastavěna a že i kolem konečné stanice me-
tra v Písnici má dojít k zahuštění zástavby, je jasné, že do bu-
doucna budeme potřebovat jednu až dvě další školy. Byly by to 
školy pro kunratické i libušské děti zároveň. Obě městské části 
se již na to v předstihu připravují. Vypadá to, že jedna škola 
by měla vzniknout v blízkosti konečné stanice metra a druhá 
zhruba západně od Ústavů Akademie věd.

Jste na kunratické radnici stále aktivní?
Jen omezeně. Jako osoba samostatně výdělečně činná řeším 

dle potřeby dílčí úkoly týkající se územního plánu a některých 
stavebních akcí.

Neuvažovala jste o tom kandidovat v letošních komunál-
ních volbách do zastupitelstva v Kunraticích?

Vůbec ne. Myslím, že 24 let na radnici bylo až dost (2 vo-
lební období jako zástupkyně starosty a 4 období jako starost-
ka). Je dost schopných a mladších lidí, kteří kandidátku obsa-
dí. Kdyby tomu tak nebylo, možná bych o tom uvažovala, ale 
takhle není co řešit.

Hned vedle radnice je nedostavěná budova. Stavební úřad 
Praha 4 stavbu zastavil, protože je v rozporu se stavebním 
povolením. Co s ní bude dál? Proč tomu kunratická radnice 
nezabránila?

Jak jsem už v úvodu našeho rozhovoru zmínila, radnice 
může dělat jen to, co je v její kompetenci. V tomto případě 
opakovaně žádala stavební úřad o provedení kontrolní pro-

hlídky, což mělo za následek právě opakované nařízení zasta-
vení stavby a udělení pokuty. Teď bude investor žádat o doda-
tečné povolení stavby a já jsem přesvědčená, že městská část 
Praha-Kunratice v příslušném řízení vydá negativní stanovis-
ko. Myslím, že argumentů pro to je dost, ale je otázka, jak se 
k tomu postaví stavební úřad. Vydá-li stavební úřad i přesto 
dodatečné povolení, je ještě možnost se odvolat k Magistrátu 
hl. m. Prahy, ale to je asi vše.

Má kunratická radnice usilovat o získání zámku do správy 
i za cenu toho, že ho dostane do správy ve stávajícím stavu?

Jistě by asi bylo výhodnější, kdyby jej opravilo přímo hlav-
ní město a kdyby účel, ke kterému bude sloužit, stanovilo po 
dohodě s městskou částí. Ale kdyby tato možnost nebyla, mys-
lím, že by bylo dobře trochu zariskovat a zámek převzít.

Byla jste dlouhodobě oblíbenou starostkou Kunratic. Jste 
nyní spokojena s tím, jak to funguje?

Jsem a myslím, že ani nemám tendenci zastupitelům do toho 
nějakým způsobem nevyžádaně zasahovat. Přece jenom jsme se 
současnou starostkou dlouho spolupracovaly a postupně se na-
ladily zhruba na stejnou notu. Takže mám pocit, že většinu věcí 
bych řešila velmi podobně jako ona. A ostatní zastupitelé zase 
postupně přebírají její zkušenosti, což je velmi důležité. Znám 
mnoho městských částí, kde došlo po komunálních volbách 
k totálnímu převratu, a většinou to nepřineslo nic dobrého.

Jaká je Vaše osobní vazba a případný citový vztah ke Kunra-
ticím?

Narodila jsem se tu, narodili se tu i moji rodiče a většina pra-
rodičů. Takže jsem už od dětství slýchala různé příběhy z his-
torie Kunratic, a to se člověku vryje pod kůži. Jen mě mrzí, že 
jsem se víc neptala.

Ivo Rikačev

Bývalá starostka Ivana Kabelová 
je expertem na územní plán a rozvoj Kunratic
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Léto v mateřské škole opět  
ve stavebním ruchu

Léto a v této době během letních prázdnin uzavřenou Mateř-
skou školu Kunratice (MŠ) jsme využili na další nutné stavební 
úpravy, tj. sanaci vnitřních i venkovních vlhkých zdí suterénu 
staré školní budovy. Vlhké zdivo je nebezpečným podkladem 
pro uchycení a bujení plísní, které produkují aflatoxiny, nebez-
pečné karcinogeny, a to především pro játra. Proto MŠ dostala 
absolutní přednost a proběhlo výběrové řízení na zhotovitele 
zakázky. Ze tří firem podala cenově nejvýhodnější nabídku firma 
Tomáš Bartůněk, s dobrými referencemi, za cenu 705 140,- Kč.  
1. září bude naše školka opět v plné kondici.

Lenka Alinčová MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12, LIBUŠ, KUNRATICE 
netuctový přístup ke vzdělávání

Již tři roky mohou jak státní kunratic-
ká základní a mateřská škola, tak i školy 
soukromé, využívat společně s MČ Pra-
ha-Libuš podpory MAP Praha 12 – Míst-
ního Akčního Plánu rozvoje vzdělávání 
na území správního obvodu Prahy 12, 
Libuše a Kunratic. Naše městská část 
je příliš malá, aby sama byla nositelem 
MAPu. V prvním období byly kunratické 
školy součástí MAP Prahy 4. Ten ale ne-
pokračoval. Celé druhé a připravované 
třetí období spolupracujeme s Prahou 
12 a Libuší. Zapojení do MAPu je pro 
kunratické školství významné i z důvodu 
plánovaných investičních a neinvestič-
ních akcí, které rozvíjejí naše školy. Na 
jednotlivých programech, pracovních 

skupinách kunratické školy pedagogové 
spolupracují. Aktivity MAPu jsou nabíze-
ny i rodičům, a zejména všem dětem. Ob-
líbené jsou KnihoMAPy, otevřené akce 
spojené se čtenářstvím, programy namí-
řené na podporu digitálních technologií, 
přírodních věd… – podrobně na webu  
www.mappraha12.cz. Připojte se.

Vize MAP:
Vzdělávání je na území městských částí 

Praha 12, Libuše a Kunratic významnou 
hodnotou. Vzdělávání je dostupné pro 
všechny a každému se dostává takové 
podpory, aby se ve škole cítil bezpečně, 
příjemně a mohl dosáhnout svého osob-
ního maxima při svém rozvoji. Ve školách 

AKTIVITY STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU
Vážení rodiče, milé děti, žáci a přátelé 

ZŠ Kunratice, letní prázdniny uběhly jako 
voda, ale na ty, prožité v areálu ZŠ Kunra-
tice a jeho nejbližším i vzdálenějším okolí 
budeme jistě dlouho rádi vzpomínat!

Středisko volného času při naší ZŠ opět 
zorganizovalo ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže DŮM UM, sportovním 

klubem Krav Maga Point, o.p.s., Věda 
nás baví nebo agenturou Berukroužky 
několik příměstských táborů, ve kterých 
přes 500 dětí zažilo mnoho sportovních, 
kulinářských, vědátorských, objevovatel-
ských, ale i vzdělávacích zážitků.

Více než 70 dětí vyjelo i mimo Kunra-
tice. Účastníci SUMMER CAMPU ten-

Kunratická škola o prázdninách 
A NA STARTU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

O prázdninách jeden příměstský tábor střídal druhý a po 
celou dobu školního volna měly svůj český a volnočasový pro-
gram v adaptační skupině i děti z Ukrajiny. Velký počet dětí ve 
škole si vyžádal i vaření obědů ve školní jídelně.

Současně probíhala velká oprava stropů, osvětlení a podlah 
ve třídách historické budovy. Na začátku prázdnin se stará 
a energeticky náročná světla vyměnila i ve sportovní hale za 
ledková. Zde se začátkem školního roku bude měnit i spor-
tovní povrch. Výměna zářivkových světel ve třídách a lamp ve 
sportovní hale za ledkové je významná. Díky námi podanému 
projektu „Modernizace odborných učeben historické budo-
vy školy v rámci Operačního programu Praha – pól růstu“ 
a úprav ve sportovní hale financovaného kunratickou radnicí 
dojde k významné úspoře elektrické energie. Modernizace se 
týká i nového vybavení učeben pro čtvrtý a pátý ročník. V ka-
ždém ročníku bude jedna třída vybavena pro badatelskou vý-
uku, další bude určena více pro matematiku a výtvarnou vý-
chovu a třetí učebna bude vybavením více přizpůsobena výuce 
českého jazyka a dramatické výchovy. Na rozvrhu učeben se 
budou domlouvat třídní učitelé tak, aby mohli pro výuku efek-
tivně využívat i prostředí tříd.

Školní rok startujeme 1. září 2022. Ve 27 třídách je v průmě-
ru 30 žáků na třídu. Chybí nám učebny nejen na dělenou výu-
ku. Proto jsme z důvodu vysokého počtu žáků ve všech třídách 
školy a usnadnění organizace vyučování do nového školního 
roku museli spojit, ač neradi, i bývalé čtyři druhé třídy ve tři 
nové třetí třídy. Nové přerozdělení žáků je také v 6. ročníku. 
Pomáhá nám i párová výuka, kdy jsou současně dva učitelé ve 
třídě, a navýšení počtu asistentů pedagoga, které je možné ve 
spolupráci odborníků našeho školního poradenského praco-
viště a třídních učitelů.

Zahájení nového školního roku má i svá organizační a hy-
gienická opatření. První dny jsou v režii třídních učitelů, a to 
i z toho důvodu, že chceme, aby se nemísily třídy mezi s sebou 
a aby děti, které případně po prázdninách do školy přináší 
nějaký zdravotní problém, tak tento byl izolovaný pouze na 
konkrétní třídu.

Chceme se učit být dobrými hospodáři. Projekty, na které 
se chceme zaměřit, mají velkou vazbu na zdravý životní styl, 
a proto bychom chtěli požádat všechny rodiče, aby nám s nimi 
pomohli. Vše je dražší, vše stojí více peněz a každému z nás 

pomůže více chodit pěšky než jezdit auty. A právě jeden z pro-
jektů se bude věnovat „Bezpečným cestám do školy“. Podobně 
se musíme učit být většími hospodáři. Musíme se učit, kdy 
svítit, zhasínat, zavírat vodu, jak topit a jak větrat. I ve školní 
jídelně má hospodárnost své místo. Je potřeba se naučit, že 
oběd ve školní jídelně se skládá z polévky, hlavního jídla, pití, 
dezertu nebo salátu a že je dobré si oběd vybrat a to, co si ob-
jednám, také sníst. Ceny potravin nás nutí zvýšit ceny obědů.

Od září pokračujeme ve všech pedagogických projektech, 
které mají dopad na učení dětí. Učíme se samostatně a vzá-
jemně učit. Rozvíjíme čtenářskou a pisatelskou gramotnost. 
Chceme hodně využívat strategie badatelsky orientované výu-
ky. Výuku propojujeme do bloků a své místo má i projektová 
výuka. Budeme se učit venku a dále rozvíjíme zavádění robo-
tiky a umělé inteligence do výuky. S tím vším bude souviset 
i tvorba nového kunratického školního vzdělávacího progra-
mu pro základní vzdělávání.

Ve škole zlepšujeme výuku žáků tím, že se my dospělí učí-
me společně a navzájem. Proto v novém školním roce pokra-
čujeme v projektu Demokratická kultura, který má vliv nejen 
na demokratické hodnoty, ale i na kulturu podporující učení 
každého žáka, každého učitele. Podali jsme další, tzv. „Šablo-
ny“, kterými podporujeme financování školního poradenské-
ho pracoviště. Pokračujeme v roli projektové školy v projektu 
„Pomáháme školám k úspěchu“, ve kterém síťujeme a pod-
porujeme 11 škol v rámci lokality Praha a spolupracujeme 
s programy Učitel naživo a Ředitel naživo, ale třeba i s pro-
jektem „Dějepis+“, který naše dějepisce podporuje v tom, jak 
badatelsky učit moderní dějiny. Čtyři pedagogové naší školy 
spolupracují na tvorbě nového Rámcového vzdělávacího pro-
gramu pro základní vzdělávání. I v tomto školním roce úzce 
spolupracujeme s fakultami, které vzdělávají budoucí učitele. 
Těšíme se na spolupráci jak se studenty, tak i s jejich fakult-
ními učiteli.

Školní rok je na svém startu a všichni si přejeme, aby to byl 
dobrý školní rok, abychom byli všichni zdraví a aby nás nepo-
tkala žádná omezení a uzavírání školy. I v tomto si můžeme 
všichni pomoci. Děkujeme za podporu.

Podrobně i na www.zskunratice.cz.

Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice

V ZŠ Kunratice je stále co zlepšovat
Oproti mateřské škole, která je přes část 

léta zcela uzavřena, je v základní škole 
problém najít časový prostor na stavební 
úpravy, protože tu stále běží příměstské 
tábory a další aktivity. Ač je vedení školy 
dobrým hospodářem a pečlivě se stará 
o svěřený majetek, po patnácti letech jsme 
museli přistoupit ke kompletní výměně 
světel a podlahových krytin ve sportovní 
hale. I tak jejich životnost deset let byla 

prodloužena o 50 %. Výměna světel pro-
běhla v červnu v době, kdy většina žáků 
školy byla mimo Kunratice na sportovním 
výcviku. Ze tří oslovených firem nám na-
bídku poslaly dvě společnosti. Výběrová 
komise doporučila smlouvu uzavřít s lev-
nější nabídkou firmy Solarius Energy ve 
výši 410 869,72 Kč, která měla velmi dob-
ré reference. Výměnu podlahové krytiny 
jsme museli nechat až na přelom srpna 

a září, kdy je možné halu uzavřít na delší 
čas, než budou obsazeny všechny sportov-
ní kroužky a škola najede na běžný režim. 
Ve výběrovém řízení byla vybrána firma 
Spinflo, s. r. o., s velmi dobrými reference-
mi a cenou 1 747 576,31 korun, která byla 
podstatně nižší, než jsme z průzkumu 
trhu předpokládali, což je pro naši poklad-
nu velmi dobrá zpráva.

Lenka Alinčová

panuje příjemné a přátelské klima. Děti 
a žáci mají trvalý zájem o vzdělávání ve 
všech oblastech, rozšiřují získané kompe-
tence a informace vyhodnocují v souvis-
lostech. Děti a žáci znají dobře místo, kde 
žijí. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracov-
níci jsou motivovaní, dále se vzdělávají 
a pro zajištění kvalitní výuky i výchovy 
spolupracují s rodinami, ostatními škola-
mi všech stupňů a typů, lokálními aktéry 
i celou komunitou. Výrazným rysem míst-
ního vzdělávání je jeho kvalita a současně 
orientace na praktické využití. Všemi spo-
lupracujícími subjekty jsou aktivně vyhle-
dávány a vytvářeny příležitosti pro aplika-
ci poznatků a dovedností v praxi, čemuž 
napomáhá funkční síťování a spolupráce 
na všech úrovních. Iniciativa a podnika-
vost jsou vítány.

Vít Beran, 
ředitel ZŠ Kunratice

tokrát s tématem „travelling“ projeli po 
vzoru Terryho Foxe za jeden den celou 
Prahu s použitím veškerých možných do-
pravních prostředků, a jeden plný auto-
bus dětí vyjel dokonce na několikadenní 
„pirátskou výpravu“ do táborové základ-
ny Garnataurus u Zruče nad Sázavou. Ti, 
co se nemohli vzdálit a program situovali 
do příjemného klimatu kunratického zá-
meckého parku, byli nadšeni z nové „ven-
kovní třídy“, kterou pro veřejnost vybu-
dovala městská část. 

Všichni, kdo byli letos v létě s námi, 
si užili a těší se na příští prázdniny a na 
nové i staré kamarády.

Do té doby se budeme během školního 
roku potkávat na společných akcích. I na 
školní rok 2022/2023 nabízíme zájmové 
kroužky, oblíbené tradiční nedělní dílny 
a mnoho dalších aktivit pro Vaše děti i do-
spělé. Jsme rády, že se vracíte a těšíme se 
na Vás!

Za Středisko volného času 
při ZŠ Kunratice 

Alena Fáčková a Renata Linhová
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Spolky

LETNÍ A PODZIMNÍ DĚNÍ 
v Rodinném centru U Motýlků

V létě jsme Vás pozvali do zámeckého parku na letní cvi-
čení pro rodiče s dětmi i na pohybovou průpravu s Hankou 
a také na lekce jógy s Ditou. Na letní cvičení jste se mohli hlásit 
u Dity Šindlerové, kurzy@umotylku.cz, 608 323 545. Jóga byla 
bez registrace. Celé léto u nás běží příměstské tábory, dětská 
skupina a letní tábor Želiv.

V plném proudu je přihlašování na kurzy pro nový semestr 
září až listopad 2022. Začínáme v pondělí 12. září. Kromě 
mnoha kurzů pro děti nabízíme pro dospělé Seberozvojové 
skupiny pro ženy a také uzavřenou skupinu ženské jógy.

V neděli 4. září Vás a Vaše děti srdečně zveme na naši tra-
diční akci – 10. ročník pohádkového lesa - Cesta do minulosti. 
Opět můžete s dětmi absolvovat trasu s úkoly a v zámeckém 
parku bohatý doprovodný program zdarma – divadlo pro děti, 
skákací hrad, dětský koutek, tvoření pískem, občerstvení a dal-
ší. Více informací na našem FCB a webu.

Dětská skupina U Motýlků má pro rok 2022/23 už obsaze-
no, ale můžete se hlásit jako náhradníci. Otevíráme ve čtvrtek 
1. září. Pro aktuální informace sledujte náš FCB i web www.zit-
spolu.cz/u-motylku/. Přihlašování zde: zitspolu.webooker.eu.

Rodinné centrum U Motýlků

Krav Maga 
Přemýšlíte, jaký sport zvolit pro Vaše dítě v dalším školním 

roce? Zkuste sebeobranu Krav Maga. Tréninky budou v TJ 
Sokol Kunratice probíhat každé pondělí a středu. Smyslem 

Přípravy na novou cvičební sezonu v Sokole

Poděkování za blahopřání k životnímu jubileu zasílají
Zdeňka Nežerná, Jan Bureš, Marie Pešková, Alena Břichnáčová, Libuše Hříbalová, Hana Šilhavá, Božena Jenšovská, Alice Roučková, 
Alena Lipoldová, Vladimír Chejn, Věra Tůmová, Jana Peštová, Ludmila Vopálková, Václav Macháček, Jaroslava Přibylová, Helena Hrubá

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

tréninků je naučit studenty lépe vnímat své okolí, vyhnout se 
konfliktu a v případě napadení se aktivně bránit. 

Učíme studenty, co dělat po útoku, jak se zachovat a jak 
to dál řešit. Týká se to i dlouhodobých problémů. Vše v rám-
ci nutné obrany. Již nejmenší děti seznamujeme s tím, kdy je 
možné se bránit a kdy musí s obranou skončit, aby se nestali 
agresory. 

Krav Maga rozvíjí člověka, jeho koordinaci, sílu, sebeovládá-
ní. Studenti získávají sebevědomí, a tím pak na různé situace 
začínají reagovat jinak, než by reagovali dříve. 

Krav Maga pro dospělé
Pro dospělé opět otevíráme třídu ve středu večer. Dospělí 

mají Krav Magu velmi bohatou. Na tréninku řešíme jak běžná 
napadení, tak obrany proti útokům nejrůznějšími zbraněmi, 
jako je nůž, tyč, nebo vyhrožování střelnou zbraní. 

Přijďte si zatrénovat do dospělých. Přihlašujte se na www.
krav-maga-point.cz. 

Marcel Simonides, Krav Maga Point

Jako každý rok v letních měsících kontrolujeme kvalitu nářa-
dí a náčiní, aby bylo vše bezpečné a v dostatečném množství. 
Také máme v plánu upravit šatny pro venkovní sportovní oddí-
ly. Chystáme výměnu věšáků a nové lavice na sezení. Šlo nám 
hlavně o to, aby zde bylo více místa a také aby oko estéta zaple-
salo. Ale nezůstáváme jen uvnitř. Naše zahrada také doznává 
změny. Staré, ale velmi funkční lavice u ohniště dostávají nový 
kabát a máme krásný nový dřevník. O vše se starají naši správ-
covi, kterým moc děkujeme.

Novou cvičební sezonu odstartujeme v týdnu od 5. září. 
Otevřeme všechny oddíly pro děti i pro dospělé. Dětské oddíly 
jsou Rodiče a děti, kam chodí děti od 1,5 roku s rodiči, dále 
Školička pro děti 3–5 let (první cvičení bez rodičů), následuje 

oddíl Předškoláci pro děti 5-7 let, pak nejstarší děti ve věku 
7 let a výše v oddíle Školáci a Gymnastika, kde jsou děvčata 
od 7 roků. Ve všech oddílech cvičí pouze zkušené proškole-
né cvičitelky, které dětem postupně vtisknou základy atletiky, 
míčových sportů a naučí je správně posilovat vlastním tělem. 
S malými dětmi zpíváme, recitujeme a hravou formou rozví-
jíme jejich pohybové schopnosti. A také pro dospělé se toho 
v kunratickém Sokole najde spousta! Rekreační volejbal, stolní 
tenis, cvičení pro ženy s Renatou 2x týdně a cvičení 60+ pro 
ženy i muže s Hankou.

Ostatně, veškeré informace ke cvičebním hodinám i všem 
sokolským akcím najdete na našich webových stránkách. V so-
botu 10. září nás můžete také vidět se stánkem v kunratickém 
zámeckém parku na akci Babí léto. Přijďte se na nás podívat.

V úterý 27. září vypukne v parku naše první akce: Indián-
ský běh parkem. Všichni malí indiáni budou plnit sportovní 
disciplíny s indiánskou tematikou a vyzkouší si v naší osadě 
LOKOS svou manuální zručnost a při tom se nasytí mletými 
bizony (alias tradičními špekáčky).

Rádi Vás uvidíme při cvičení v sokolovně i na všech našich 
akcích! 

Sportu zdar! T.J. Sokol Kunratice

Inzerce

V zámeckém parku 
je nová zahradní učebna

Již delší dobu volá vedení kunratické školy po zahradní učeb-
ně. Snahu o její zajištění umocnily poslední dva covidové roky, 
kdy bylo důležité trávit čas víc mimo místnosti. Dokonce již 
existuje studie na její výstavbu v zahradě za školní studovnou. 
Na tuto stavbu však ještě není projektová dokumentace, sta-
vební povolení, a to nejhlavnější – peníze. Jedná se o stavbu na 
zpevněné ploše s možným skleněným zastřešením. Proto jsme 
po dohodě s vedením školy zvolili velmi jednoduchou a efek-
tivní variantu. Již v loňském roce jsme po Kunraticích rozmís-
tili piknikové sety. Rychle získaly oblibu a velmi se osvědčily. 
Proto jsme letos nakoupili šest dalších bytelných piknikových 
setů a dva z nich jsme umístili ke dvěma stávajícím v zámec-
kém parku ve stínu stromů. Vznikla tak zahradní učebna ve 
velmi příjemném prostředí parku.

                       
Karel Fíla , místostarosta
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