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Slovo starostky

Vážení čtenáři,

všichni jsme byli šokováni závažným 
obviněním dnes již bývalého náměstka 
primátora Petra Hlubučka z organi-
zovaného zločinu. On jako bývalý sta-
rosta malé městské části-Lysolaje chápal 
problémy malých městských části, které 
z vlastních peněz nemají na investiční 
výstavbu a v Zastupitelstvu hl. m. Pra-
hy velmi úspěšně prosazoval jejich fi-
nanční podporu. Ale to neomlouvá jaké-
koliv páchání trestné činnosti. Korupce 
do politiky a veřejné správy nepatří. 

Přes tyto nepříjemné záležitosti, kte-
ré doba přináší, když se ohlédnu za eko-
nomickou stránkou hospodaření radni-
ce, tak musím konstatovat, že toto jaro 
se nám na straně příjmů docela vydaři-
lo. S ohledem na tryskový nárůst cen za 
energie hl. m. Praha (HMP) podpořilo 
neinvestiční rozpočty městských částí. 
Nám se tak navýšil příjem od HMP 
o 2 131 000 Kč. Zároveň jsme z pe-
něz na „Strategii adaptace HMaP na 
změnu klimatu“ získali 1 350 900 Kč  
na výsadbu nových stromů a zdravot-
ní řezy stromů starších. Z kapitoly na 
technickou vybavenost máme na červen 
přislíbeno 6 500 000 Kč na náš chod-
níkový program. Již probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele nových chodníků 
v Ještědské a Úhlavské ulici. Naši hasiči 
dostali mimořádnou dotaci 357 500 Kč  
na opravy hasičské techniky a dopl-
nění opotřebované výstroje. Základní 
škola byla také úspěšná se svojí žádostí 
o dotaci a získala 1 350 900 Kč na mo-
dernizaci odborných učeben historické 
budovy.

Přeji Vám hezké léto, mnoho pozitiv-
ních zážitků a radosti se svými blízký-
mi, a ať si řádně odpočinete. 

Lenka Alinčová, 
starostka
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Kunratice mají zlato
a stříbro v Zlatém erbu

Nápad uspořádat soutěž, ve které by se 
porovnávaly weby obcí a měst, vznikl na 
konci minulého století a impulzem byla 
živelnost, jak weby na svém prvopočátku 
vznikaly. Kunratice se poprvé do soutěže 
přihlásily v roce 2015 a hned zabodovaly 
třemi cenami. Krásným 3. místem v hl. 
m. Praze, 3. místem za elektronickou 
službu aplikace Moje Kunratice a navíc 
cenou veřejnosti. Od té doby se do soutě-
že pravidelně přihlašujeme a získáváme 
pravidelně nejen skvělá hodnocení, ale 
také inspiraci, jak vylepšovat a inovovat 
webové prostředí našich stránek. Ovšem 
bez vás, bez uživatelů našich stránek, 
by to skutečně nešlo. Píšete nám, dá-
váte připomínky a návrhy, jak stránky 

i aplikaci udělat ještě lepší, aby skutečně 
sloužily svému účelu. Letos máme radost 
o to větší, že jedním z důležitých kritérií 
hodnocení bylo, jak jsou tyto stránky pro 
uživatele příjemné, jak jsou přehledné 
a jestli obsahují aktuální informace. Byl 
jsem zvědavý, jak dopadneme, protože 
vím, jak si na tom radniční tým zaklá-
dá. Výsledek potvrzuje, že všichni, kdo 
se na tvorbě webu podílejí, dělají dobře 
svoji práci. V kategorií obcí mají za rok 
2022 Kunratice 1. místo v hl. m. Praze 
a 2. místo z celé České republiky. Děkuji 
všem, kdo jste pomohli tato ocenění pro 
Kunratice získat.

Ivan Hýža, 
místostarosta

Z radnice a zastupitelstva

Děkujeme žákům základní školy za pomoc při úklidu Kunratic

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

UŽITEČNÉ INFORMACE:

Kalendárium

červenec, srpen a září 2022

17. 7. neděle / od 12:30 hod. / areál na Šeberáku 
Festival DoModra
Příjemná letní akce u rybníku Šeberák

3. 9. sobota / od 14 hodin / Kostelní náměstí
Zažít Kunratice jinak  
Pořádá OS Kunratice žijou pod záštitou starostky. 

3. 9. sobota / od 19:30 hod. / zámecký park 
Letní kino  
Začínáme doprovodným hudebním programem a po setmění 
promítání filmu Po čem muži touží 2. 
Pořádá MČ Praha-Kunratice.

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

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

Kultura

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.

Volný čas

Z obsahu

Z radnice a zastupitelstva

3  Slovo starostky 
Nejen o investicích do Kunratic v době dramaticky zvýšených cen 
za energie a stavební materiály  

 3  Kunratice mají zlato a stříbro v Zlatém erbu   
Kunratice opět zabodovaly v soutěži, ve které se porovnávaly 
weby obcí a měst. V kategorii obcí mají za rok 2022 1. místo 
v hlavním městě Praze a 2. místo z celé České republiky. Je to 
rovněž inspirace, jak vylepšovat a inovovat webové prostředí 
našich stránek. 

4  Informace k podzimním volbám 
Volby do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a zastu-
pitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních 
městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitel-
stev jeho městských částí budou v pátek 23. září od 14 do 22 
hodin a v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin. V Kunraticích budou 
volby probíhat v 6 volebních okrscích. Pokud se chcete stát 
členem okrskové komise, můžete se hlásit na radnici.

 5  Přivítali jsme další kunratické novorozence 
V prostoru před radnicí se 1. června na Den dětí uskutečnilo 
další vítání kunratických miminek, která se narodila v druhé 
polovině roku 2021. Do Knihy zápisu o uvítání do života se po-
depsali rodiče 10 holčiček a 13 chlapečků. Hudební vystoupení 
si pro přítomné připravila Základní umělecká škola Jižní Město 
a pěvecký sbor Větrník ze Základní školy Kunratice.

Aktuálně
6  Ulehčí „buspruh Vídeňská“ Kunraticím? 

Zklamání kvůli záměru zrušit chystaný projekt vyčleněného 
jízdního pruhu pro autobusy a vozy integrovaného záchran-
ného systému na Vídeňské. Jde o rozšíření této ulice o jeden 
pruh ve směru do centra k Thomayerově nemocnici.

6  Výlety seniorů 
Další místa, která poznávají senioři při svých výletech po naší 
zemi. Tentokrát do Muzea techniky a řemesel v Koloveči, do 
Domažlic, na zámek v Horšovském Týně a na hrad Landštejn, 
do Slavonic a Dačic.

7  Doplňujeme venkovní mobiliář 
Díky mírnému průběhu zimy a úspoře peněz na zimní údržbu 
jsme mohli 200 tisíc korun přesunout na investice do ven-
kovního mobiliáře. Tak se zámecký park, rekreační zóna vedle 
bývalého kravína, okolí rybníčka Ohrada a Zelené údolí dočkaly 
dalších piknikových setů. Úplnou novinkou je umístění stolního 
fotbálku u rybníčku Ohrada.

7  Adaptace Prahy na změnu klimatu 
Hl. m. Praha se zavázalo snížit emise CO2 o 45 % do roku 
2030. Proto i v tomto roce vyčlenilo určitou finanční částku 
pro městské části na pomoc s plněním tohoto závazku. 

Požádali jsme o 1 465 000 korun na výsadbu nových stromů 
a zdravotní řezy stromů starších. Požadovanou částku jsme 
obdrželi v plné výši.

7  Jarní výsadby v Kunratické bažantnici 
Proběhla jarní obnova lesa ve spolupráci s občany Kunratic. Ti 
se s vervou zapojili do zalesnění plochy vzniklé po těžbě. Práci 
lesníků si tak mohl vyzkoušet i náhodný kolemjdoucí. Nově 
vzniklá výsadba poté zaplnila smutný pohled na vykácenou 
paseku.

Rozhovor

8–9  Václav Čumpelík 
Kunratický rodák Václav Čumpelík je srostlý s kunratickým fot-
balem od dětství. Začal zde hrát jako žák. V roce 1995 se stal 
členem předsednictva S. K. Slovan Kunratice. A postupně se 
vypracoval až na předsedu kunratického Slovanu. Kromě toho 
je členem dozorčí rady Mysliveckého spolku Praha–Západ. 
Jinak ale od roku 1997 provozuje v Kunraticích zámečnictví. 

Kultura

10  Divadlo po dvouleté pauze zase v Kunraticích 
Po dvou letech vynucené přestávky jsme si opět mohli užít 
krásného nedělního dne v zámeckém parku při konání dalšího 
ročníku Divadla v parku. Nechyběl pestrý program pro děti 
i dospělé. Program na podiu zahájil Bombarďák, kterého vy-
střídala kapela EVERYDAY FRIDAY. Vyvrcholením odpoledního 
programu bylo vystoupení kapely Žlutý pes s frontmanem 
Ondřejem Hejmou.

Školství 
10  Léto v ZŠ Kunratice  

Ani přes léto nebude budova základní školy v Kunraticích 
osiřelá. Skoro by se až dalo říct, že provoz bude stejný jako 
v běžném školním roce. Ve spolupráci s organizací Dům dětí 
a mládeže Praha 10 - Dům UM se tak budou konat příměstské 
kempy a tábory s různou tematikou. 

11  Spolupráce se školou funguje 
V rámci projektu „Týden aktivního občanství“ jsme se dohodli 
se školou na akcích „Máme rádi čisté zastávky“ a „Za hezčí psí 
koše“. Během dvou dnů žáci vyčistili autobusové zastávky, na-
leštili skla a odstranili čmáranice na nich. Natřeli také zábradlí 
u rybníčka Ohrada, očistili a vyměnili samolepky na všech psích 
koších, a ještě umyli všechny lavičky v zámeckém parku.

11  Zápisy do mateřské a základní školy  
Z dětí, které přišly k zápisu do ZŠ Kunratice, bylo přijato  
89 dětí s trvalým bydlištěm v Kunraticích. Všechny kunratické 
děti byly přijaty. Ukrajinské děti mají zápis až v červnu a ve 
škole zbývá jedno místo. Maximální počet žáků v jedné třídě 
je 30. Do MŠ bylo přijato všech 60 dětí s trvalým pobytem 
v Kunraticích.

Proměny Kunratic 

12–13  Kunratický uličník – 3. část  
Ve třetím pokračování Kunratického uličníku se věnujeme 
ulicím v oblasti Paběnic, ale i tomu, co pojmenování 
Paběnice znamená. 

Spolky
14  Co je nového u seniorů?  

V květnu a červnu se uskutečnily tolik oblíbené výlety. Kromě 
cestování si senioři mohli prověřit i svoji paměť. A obyvatele 
Domu s chráněnými byty navštívil zpěvák Bohuš Matuš. Zpívání 
střídalo krátké povídání a vzpomínky na kolegy z oboru. 
Ohlasy? Vynikající.

15  Prázdniny se blíží. Co nás v Sokole čeká a nemine?  
S končící cvičební sezonou finišují i všechny sokolské akce. 
Jejich přehled najdete v článku.

15  Otvírání studánek 2022 
Po dvouleté pauze se podařilo uskutečnit 41. ročník pravidelné 
akce TJ Sokol Kunratice s názvem Otvírání studánek. Počasí 
vyšlo, přišli pravidelní účastníci a zároveň dorazily i nové tváře. 

Sport
16  Fotbalový turnaj na „novém“ hřišti v Zeleném údolí 

Fotbalové hřiště v Zeleném údolí pod Oranžovou pyramidou 
bylo dlouho v neutěšeném stavu. Fotbal se na něm hrát nedal. 
Proběhla jednání o jeho opravě, radnice vyčlenila peníze 
a firma ho kvalitně opravila. A hřiště se otevřelo, jak jinak než 
formou fotbalového turnaje.

17  Basketbalový turnaj Kunratický koš 2022 
Proběhl už pátý ročník tradičního basketbalového turnaje 
mládeže Kunratický koš.  Turnaj se hraje po skončení sezony 
mistrovských soutěží, a tak se v něm kromě zkušenějších hráčů 
objevují i ti, kteří s tímto sportem teprve začínají. 

17  A.D.A Kunratice – mistři ČR v taneční soutěži CZECH 
DANCE TOUR 2022 
Taneční skupina A.D.A Kunratice, která má své domovské 
působiště v ZŠ Kunratice, prožila svou nejlepší taneční sezonu 
a vše završila veleúspěšným víkendem na konci května. Celková 
bilance taneční skupiny A.D.A je úctyhodných 30 medailí 
a pohárů.



Z radnice a zastupitelstva

Přivítali jsme další kunratické novorozence

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu 2022

Datum Trasa Čas

SOBOTA 1. ul. Za Valem č. 1375 (u kontejneru na textil) 8:00–8:20
13. 8. 2022 2. křižovatka ul. K Zeleným domkům x Suppého 8:30–8:50
  3. ul. K Betáni (za parkem) 9:00–9:20
  4. nám. Prezidenta Masaryka 
 (u restaurace U Zavadilů) 9:30–9:50
  5. křižovatka ul. K Václavce x Jana Růžičky 
 (u kontejneru na textil) 10:00–10:20
  6. ul. K Šeberáku (točna autobusu) 10:30–10:50

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice

•  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

• souhlasí
 –  s poskytnutím dotace z rozpočtu městské části Praha-Kun- 

ratice v roce 2022 Start98 Kunratice ve výši 200.000,- Kč

USNESENÍ Z 26. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva 
MČ Praha-Kunratice ze dne 25. 4. 2022

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice

•  schvaluje
 –  účetní závěrku vč. výsledku hospodaření městské části Pra-

ha-Kunratice sestavenou k 31. 12. 2021 v rozsahu: Rozva-
ha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce, Přehled 
o pohybu dlouhodobého majetku, Přehled o peněžních 
tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu.

 –  účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 
Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 sestavenou k 31. 12. 2021

 –  účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola 
Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 sestavenou k 31. 12. 2021

 –  změnu rozpočtu č. 9., zvýšení o 357,5 tis. Kč, o dotaci 
HMP na činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů

 –  změnu rozpočtu č. 10., zvýšení o poskytnutí neinvestiční 
neúčelové dotace 2 131,0 tis. Kč z rozpočtu HMP z titulu 
doplnění dodatečného finančního vztahu k městským čás-
tem z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022

 –  změnu rozpočtu č. 11., zvýšení o 1 350,9 tis. Kč, o dotaci 
v rámci OP PPR na projekt Základní školy Kunratice - Mo-
dernizace odborných učeben historické budovy školy

•  zásadně nesouhlasí
  se zrušením dlouhodobě připravované akce buspruh Vídeň-

ská stavebně rozšiřující ulici Vídeňská pro preferenci auto-
busů ve směru do centra z důvodu značného dopravního 
významu pro hromadnou i individuální dopravu v území 
městské části Praha-Kunratice a dlouhodobého úsilí ze stra-
ny městské části k zajištění této úpravy.

USNESENÍ Z 27. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva 
MČ Praha-Kunratice ze dne 23. 2. 2022

1. června na Den dětí jsme přivítali kunratická miminka, kte-
rá se narodila v druhé polovině roku 2021. Slavnostní obřad 
proběhl venku vedle budovy radnice. Do Knihy zápisu o uvítá-
ní do života  se nám podepsali rodiče 10 holčiček a 13 chlapeč-
ků. Hudební vystoupení si pro přítomné připravila Základní 
umělecká škola Jižní Město a pěvecký sbor Větrník ze Základní 
školy Kunratice. Dárky pro miminka věnovala jak radnice, tak 

i DetskyDum paní Raiserové. Dárkové poukazy na ukázkové 
hodiny věnovaly soukromá školka PlayWisely, RC U Motýlků 
a Centrum dětského plavání Magic Castle Kunratice. Všem 
jmenovaným velice děkujeme za účast a podporu konání to-
hoto milého setkání.

Petra Hilmarová, 
místostarostka

Informace k podzimním volbám
Prezident republiky vyhlásil volby do Senátu Parlamentu 

České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev měst-
ských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do 
Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho 
městských částí. Tyto volby budou probíhat v pátek 23. září 
2022 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 
do 14.00 hodin.

Občané Kunratic volí členy zastupitelstva městské části Pra-
ha-Kunratice a zároveň členy zastupitelstva hlavního města Pra-
hy. Volby do Senátu se však občanů Kunratic tentokrát netýkají.

Na území městské části Praha-Kunratice budou volby pro-
bíhat v 6 volebních okrscích. Volební okrsek č. 37001, 37002, 
37003, 37004 se sídlem v Základní škole Kunratice, Předškolní 
420, Praha 4 – Kunratice. Volební okrsek č. 37005, 37006 se 
sídlem v Základní umělecké škole, Jana Růžičky 1179, Praha 
4 – Kunratice. Více informací k volbám naleznete na webových 
stránkách www.praha-kunratice.cz.

S ohledem na skutečnost, že již nyní Úřad městské části Praha- 
Kunratice pracuje na přípravě voleb a vytváří seznam mož-
ných členů okrskových volebních komisí, pokud máte zájem 
podílet se na realizaci nadcházejících voleb, můžete nám za-
slat své kontaktní údaje na email: saskova@praha-kunratice.cz  
a my Vás v případě potřeby budeme kontaktovat.

Členem okrskové volební komise může být státní občan 
České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit 

přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vá-
zána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, 
je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České repub-
liky, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle  
§ 4 odst.1 ( z.č. 491/2001 Sb.), a který v den složení slibu (30. 
8. 2022) dosáhl věku 18 let, u něhož nenastala překážka vý-
konu volebního práva (§ 4 odst.2 z.č. 491/2001 Sb.), a který 
není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je 
okrsková volební komise vytvořena.

Ivana Šašková, 
tajemnice Úřadu MČ Praha-Kunratice

Poděkování za blahopřání  
k životnímu jubileu zasílají
Milan Hobza, Helena Vondráčková, František Pata, 
Irena Smrkovská, Ivan Premauer, Pavel Novák, 
Lenka Pátková, Věra Zmítková, Zdeněk Průša, 
Jaroslav Škabrada

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

4



Aktuálně

6

Aktuálně

7

Doplňujeme venkovní mobiliář
Loňská instalace venkovních pikniko-

vých stolů se osvědčila a na radnici byl 
vyslán požadavek na další umístění setů. 
Využili jsme mírného průběhu letošní 
zimy a ušetření peněz na zimní údržbu, 
kde jsme mohli 200 000 korun přesu-
nout na investice do venkovního mobili-
áře. Tak se zámecký park dočkal dalších 
dvou piknikových setů. To samé rekreač-
ní zóna vedle bývalého kravína. Jeden set 
byl umístěn u rybníčka Ohrada a jeden 
u nově opraveného hřiště na fotbálek 
v Zeleném údolí. Úplnou novinkou je 
umístění stolního fotbálku u rybníčka 
Ohrada. Jde o pilotní projekt, a tak se 
dopředu omlouváme za možné ne zce-
la dokonale domyšlené řešení s balóny. 
Zatím je budeme průběžně doplňovat. 
Ale doporučila bych zájemcům o hru si 
je stejně jako v případě pingpongových 
stolů zakoupit. Na internetu je široká na-
bídka na jejich nákup. Pokud se fotbálek 
osvědčí, určitě další umístíme do Zelené-
ho údolí a na Floru.

Lenka Alinčová

VÝLETY SENIORŮ

Ulehčí „buspruh 
Vídeňská“ Kunraticím?

JARNÍ VÝSADBY 
v Kunratické bažantnici

Po pro les náročném období, spojeném 
se zdravotně bezpečnostním kácením ja-
sanů napadených chalarou a lýkohubem 
jasanovým, proběhla jarní obnova lesa ve 
spolupráci s občany Kunratic. Poslední 
dubnový den se sešli dobrovolníci u dět-
ského hřiště v Bažantnici a zapojili se 
s vervou do zalesnění vzniklé plochy po 
těžbě.   Práci lesníků si tak mohl vyzkou-
šet i náhodný kolemjdoucí. Lesnické sa-
záky a sekeromotyky se tak zakusovaly do 

hlíny a rukama dobrovolníků tak prošla 
každá sazenice, jedna po druhé. Důleži-
té bylo nezapomenout sazeničku v zemi 
upěchovat. Během dopoledne se tak vel-
ká část oplocenky zaplnila sazeničkami 
dubů, lip, javorů, ale také borovic nebo 
jedliček. Nově vzniklá výsadba poté zapl-
nila smutný pohled na vykácenou paseku.

Napadení jasanů houbovými choro-
bami a následně podkorním hmyzem je 
v posledních dvou letech výrazným pro-

ADAPTACE PRAHY NA ZMĚNU KLIMATU
Hl. m. Praha (HMP) se zavázalo sní-

žit emise CO2 (oxid uhličitý) o 45 % do 
roku 2030. Proto i v tomto roce vyčleni-
lo určitou finanční částku pro městské 
části na pomoc s plněním tohoto závaz-
ku. Požádali jsme o 1 465 000 korun na 
výsadbu nových stromů a zdravotní řezy 
stromů starších. Požadovanou částku 
jsme obdrželi v plné výši. Do výběrové-
ho řízení na zdravotní řezy jsme se pus-
tili již začátkem května. Byly osloveny 

tři specializované firmy na ošetřování 
stromů. Nejvýhodnější nabídku podala 
firma ARBONET s. r. o. s cenou 519 982 
korun. Kvalitní provedení zdravotních 
řezů vylepší nejen jejich vzhled, ale pře-
devším prodlouží jejich život.

Brzy z jara jsme ještě z loňské dota-
ce vysadili 33 vzrostlých stromů v ulici 
K Zeleným domkům, ve Velenické ulici 
a U Tří svatých. Jednalo se o muchovní-
ky, javory a duby. O jejich výsadbu se po-

starala kunratická firma Zahrady a zeleň 
s. r. o., která zvítězila ve výběrovém říze-
ní. Na další výsadbu stromů z letošní do-
tace v 1. pololetí je již pozdě, a tak nové 
výsadby za nevyčerpaných 945 018 korun  
proběhnou až na podzim. Do té doby 
vybereme dodavatelskou firmu, místa 
a vhodné druhy pro výsadbu.

Karel Fíla, 
místostarosta

Na výlety byli senioři skutečně natě-
šeni. Jenom nám chyběla Anuška Nová, 
která se nešťastně poranila při návštěvě 
seniorů v Klementinu. Tak nám chyběl 
organizátor autobusových zpěvánek. 
Přejeme jí rychlé uzdravení, ať s námi 
zase může vyrazit na další poznává-
ní naší země. Nejprve jsme vyrazili do 
Muzea techniky a řemesel v Koloveči. 
V muzeu se nachází přes 6 000 exponá-
tů, z toho 67 kompletních řemeslných 

dílen a živností a dalších dvanáct tech-
nických expozic. Jedná se např. o dílnu 
řeznickou, pekařskou, cukrářskou, vlá-
senkářskou, bednářskou, sedlářskou, 
kloboučnickou, kartáčnickou, kame-
nickou, hřebenářskou, hodinářskou, 
zlatnickou, kominickou, kamnářskou 
a spousty dalších. Majitel muzea záro-
veň vyrábí tradiční lidovou keramiku. 
Obtíženi nákupem keramiky jsme vyra-
zili do Domažlic, kde se část autobusu 

Byli jsme nemile překvapeni, že hl. 
m. Praha (HMP) má záměr zrušit dlou-
hodobě připravovaný projekt „buspruh 
Vídeňská“. Je jenom shoda okolností, 
že pro společnost ROPID p. o. tento 
projekt zpracovává náš zastupitel, od-
borník na dopravu Ondřej Nováček. 
Jedná se o rozšíření Vídeňské ulice 
o jeden pruh ve směru do centra, kte-

rý má být vyhrazen pouze pro autobu-
sy a vozy integrovaného záchranného 
systému HMP (záchranka, hasiči….). 
Slibujeme si od něj, že hladký průjezd 
městské hromadné dopravy Vídeňskou 
ulicí až na Kačerov bude motivovat lidi 
nechat auta doma a jet autobusem, a to 
především v ranní dopravní špičce, kdy 
se táhnou kolony od Thomayerovy ne-

mocnice až ke kunratickému PENNY. 
Proto jsme v našem zastupitelstvu stej-
ně jako Rada Prahy 4 vyslovili zásadní 
nesouhlas se zrušením tohoto záměru. 
Považujeme snahu o zrušení záměru za 
naprosto nekompetentní.

Lenka Alinčová

zaplnila krabicemi s voňavými chodský-
mi koláči. V dolních útrobách autobusu 
přežily krásný teplý den a naši návštěvu 
zámku v Horšovském Týně a na dalším 
výletě, tentokrát na hrad Landštejn, do 
Slavonic a Dačic, byly vděčným téma-
tem, kdo má podobný recept na takovou 
dobrotu. Ani nepřející počasí nepokazi-
lo náš výlet, který jsme improvizovaně 
zkrátili o komentovanou prohlídku Sla-
vonic, a před deštěm se ukryli v zámku 
v Dačicích, který za to určitě stál.

Lenka Alinčová

blémem nejen lesních porostů na území 
města Prahy, ale i parkových a soliterních 
výsadeb. Bohužel se tato skutečnost ne-
vyhnula ani Kunratické bažantnici. Práce 
na odstraňování napadených stromů bu-
dou probíhat průběžně i nadále po celý 
rok. Nutný zásah je ještě třeba provést 
především okolo rybníčku.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do 
obnovy lesa, ale také do předešlých akcí 
spojených s úklidem odpadků, ale i nele-
gálních kompostů, které zde dlouhodobě 
živelně vznikají. Těšíme se na další spo-
lupráci.

Petr Hrma, 
vedoucí střediska Lesy – lesní správce

Lesy hl. m. Prahy
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Kunratický rodák Václav Čumpelík 
je srostlý s kunratickým fotbalem již od dětství
Začal zde hrát jako žák. V roce 1995 se stal členem předsednictva S. K. Slovan 
Kunratice, v roce 2010 místopředsedou a v roce 2016 předsedou výkonného  
výboru S. K. Slovan Kunratice z. s. Je členem dozorčí rady Mysliveckého spolku 
Praha–Západ. Jako živnostník provozuje v Kunraticích od roku 1997 zámečnictví.

Jako předseda jste převzal kunratický fotbal v nezávidě-
níhodné situaci v červených číslech. Zároveň družstvo „A“ 
mužů spadlo ze soutěže přeboru do nižší 1/A třídy, což je 
2. nejvyšší soutěž v Praze. Vím, že dnes se Slovan pohybuje 
opět v černých číslech, rozšířila se hráčská základna přede-
vším těch mladších. Jak se Vám podařilo se z té šlamastiky 
dostat?

Především zkvalitněním vedení výkonného výboru. Ten se 
nám podařilo složit ze slušných lidí, kdy každý člen má jasné 
kompetence. Většinou jsme vybírali z lidí, kteří přišli třeba tré-
novat, stali se členy zapsaného spolku a dostali se později do 
vedení klubu. A díky jejich kvalitám se povedlo to, že to fun-
guje, jak má. Samozřejmostí je, že se provádějí detailní zápisy 
o hospodaření. A tím se podařilo finance klubu srovnat.

Vedení tak velké organizace zabere hodně času. Co Vaší anga-
žovanosti říká Vaše rodina? Jak dlouho Vám to bude ještě trpět?

Díky podpoře rodinného zázemí a lidí kolem fotbalu, kteří 
to chtějí dělat dobře, se nám daří. Bez toho by to prostě nešlo. 
A jak dlouho bych to chtěl dělat? Samozřejmě by se mi líbilo 
postavit nové hřiště a budovu zázemí a šaten a někomu z mlad-
ších to předat, abych se mohl věnovat svým dalším zálibám.

Máte ještě čas na jiné své koníčky?
Mým hlavním koníčkem kromě fotbalu je myslivost, které se 

věnuji 30 let. I tady se nám daří. Nejde jenom o lovy, ale také 
o kulturní akce jako jsou Hubertské mše a posezení v kunratic-
ké sokolovně s přáteli myslivosti s vystoupením Jožky Šmukaře. 
Svoji odbornost využiji i na obecní úrovni při různých jedná-
ních ohledně životního prostředí v Kunraticích.

Fotbal ale není Vaším zaměstnáním. Dá se skloubit s vede-
ním zámečnické firmy, kterou vlastníte?

Dá. Stojí to ale spoustu úsilí a soukromého času. Ale když 
se Vám koníček stane koněm, tak jste ochoten tomu věnovat 
maximum úsilí.

Jak jste přišel k povolání zámečníka?
Po základní škole jsem šel do učení do Dopravních podni-

ků jako mechanik – opravář pro stroje a zařízení. Potom jsem 
odešel pracovat na šachtu a hloubil jsem Strahovské tunely 
a v roce 1997 jsem šel dělat do Kunratic zámečnictví. Tady jsem 
si založil vlastní firmu, protože jsem měl tatínka, který byl také 
zámečníkem, a já převzal mnoho zkušeností právě od něj.

A jak jste se dostal k fotbalu? 
No u fotbalu jsem byl od 70. let jako žák. Od té doby jsem 

členem kunratického fotbalu a členství jsem nikdy nepřerušil. 
V roce 1997 jsem dělal trenéra „B“ týmu, pak jsem se dostal 
do výboru a v roce 2010 jsem se stal místopředsedou. A dál to 
dotáhl až na předsedu.

S. K. Slovan Kunratice byl založen v roce 1924. Zanedlouho 
oslaví 100 let od svého vzniku. Jaké chystáte oslavy? 

Budou samozřejmě akce na hřišti. Velmi intenzivně jsme 
začali s kunratickou radnicí, která je vlastníkem fotbalového 
areálu, pracovat na vybudování nových kabin, které by v rámci 
oslav měly být největší třešničkou na dortu. Doteď máme to-
tiž nejhorší zázemí. Protože ale naše členská základna roste, 
máme přes 200 dětí, tak ho velmi nutně potřebujeme. Máme 
studii z roku 2017 na vybudování nového areálu, kdy věříme, 
že se nám podaří udělat projekt, na základě kterého získáme 
stavební povolení. Po 20 letech úsilí se nám tak snad podaří 
oslavit 100 let kunratického fotbalu důstojným dárkem. Areál 
se ale i tak postupně mění. Máme nový plot, sloupy na zábrany 
proti míčům. Do budoucna chceme také vybudovat umělý tráv-
ník na tréninkovém hřišti. Reálné oslavy budou ale vypadat tak, 
že budou turnaje, společenská zábava, kulturní program. Ne-
zapomeneme také na kunratické fotbalové veterány. Akce bude 
dvoudenní, protože za jeden den bychom to nestihli.

Ve výboru klubu působíte od roku 1995 a jako žák jste hrával už 
v 70. letech. Kde čerpáte energii starat se o kunratický fotbal?

Energii beru v dětech, v mládeži. Máme přes 200 dětí, které 
se zdokonalují ve svém fotbalovém životě. Můžeme se pyšnit 
i tím, že Jiří Valenta to dotáhl až do ligy. Ale jinak mě nabíjí 
i myslivost. Protože klid nacházím v přírodě.

O kolik svěřenců se staráte a kolik má klub oddílů?
Staráme se o víc jak 300 svěřenců a máme v 7 kategoriích  

8 oddílů.

Jaké má klub ambice do budoucna?
Uplatnit děti v co nejvyšších soutěžích. Vrátit se do přebo-

ru. A hlavně vybudovat zázemí pro nejvyšší fotbalovou soutěž 

v Praze. Samozřejmě, aby to byl moderní sportovní areál, který 
odpovídá 21. století a na který bychom mohli být pyšní. 

Co byste popřál kunratickému fotbalu?
Ať se mu daří a ať mezi sebou mají jen slušné lidi, nejsou 

závistiví a chovají se k sobě slušně. 

Jak se promítají zvýšené ceny energií na chodu klubu? 
Díky obecní podpoře, příspěvků rodičů dětí a grantu ma-

gistrátu se daří zvládat navyšování cen energií. Zatím držíme 
i cenu klubových příspěvků.

Kdyby se zvýšila cena klubových příspěvků, obávali byste se 
úbytku členů?

Myslím si, že ne. Vzhledem k tomu, že máme kvalitní trenéry 
a vedení jednotlivých mužstev, tak si myslím, že toto se tady 
dít nebude. 

Jaké je hlavní poslání S. K. Slovan Kunratice?
Slušné zázemí a mládež by měly jít dohromady. Vybudovat 

co nejkvalitnější zázemí, ale i postupy do soutěží nejvyšších 
pater. Ale to už jsem vlastně říkal.

Spolupracuje S. K. Slovan Kunratice i s jinými místními orga- 
nizacemi?

Nejtěsnější spolupráci máme se Sborem dobrovolných hasi-
čů Kunratice, T. J. Sokol Kunratice a Honebním společenstvem 
Jesenice–Vestec. Spolupracujeme na různých vzájemných ak-
cích. A na příležitostech jako je Dětský den, Babí léto v pohybu, 
Divadlo v parku tak prezentujeme především kunratický fotbal. 

Jméno Čumpelík je v Kunraticích poměrně frekventované. 
Kolik Vás tu vlastně je a patříte všichni k jedné rodině, nebo 
je to jen shoda jmen?

Skutečně patříme všichni k jedné rodině. Můj otec byl z osmi 
dětí a všichni jeho potomci zde žili. A všichni podporovali buď-
to fotbalisty, Sokol nebo hasiče tím, že byli jejich členy. V té 
době to prostě jinak ani nešlo. Například tatínek za svého mlá-
dí v sokolovně dokonce bydlel. A jeho otec sloužil zde v zámec-
kém parku u barona Korba.

Čeští fotbalisté si nedávno zahráli v rámci Ligy mistrů pro-
ti takovým soupeřům, jako je Portugalsko a Španělsko. Co 
jste říkal jejich výsledkům?

Je tady vidět, jak je mládež důležitá pro vybudování kvalitních 
ligových mužstev. Je potřeba podpořit mladé, věnovat finance 
a pozornost dětem, aby z nich vyrostli skvělí hráči. Výkon na-
šich fotbalistů tedy nebyl úplně přesvědčivý. Je zde tedy vidět, 
že nám chybí spousta kvalitních hráčů, kteří nehrají jen pro pe-

níze, ale srdcem. Nechci být jen kritikem, protože připouštím, 
že náznak určité kvality v zápase byl. Zejména v jeho úvodu.

Jakou soutěž teď hraje Slovan Kunratice?
Hraje druhou nejvyšší soutěž v Praze – 1. A třídu. Hrajeme 

s týmy, jako jsou Troja, Kyje, Ďáblice, FC Tempo, kde se nachá-
zí uprostřed tabulky.

Máte dost mládeže, která by zajistila pokračování kunratic-
kého fotbalu? 

Ano, máme. Protože většina dětí z mládežnických týmů už 
je z Kunratic a nemusí tedy dojíždět. Proto se nebojím, že by 
kunratický fotbal vymřel.

Čím je způsobeno to, že máte dost mládeže pro pokračová-
ní kunratického fotbalu?

Kromě baby-boomu je to způsobeno i tím, že máme dvě 
hřiště. Dalším faktorem je to, že jsou tady trenérky, které děti 
vnímají jako maminky. Je to vlastně taková mateřská škola, kde 
trenérky mají velmi vstřícný vztah k dětem. I proto máme velký 
přírůstek nových malých fotbalistů.   

Jakou péči věnujete trávníku na fotbalovém hřišti?
Máme trávník nejvyšší kvality, to je na takové úrovni, kdy 

nám ho i okolní kluby a kluby z nejvyšší soutěže závidí. Může 
za to i to, že se o něj dobře staráme. Provádíme pravidelné 
údržby, rozřezání, vertikutace, dosetí, dopískování, zahnojení 
a závlahu.

Když jste mluvil o výstavbě nových šaten a zázemí pro hráče, 
tak v jakém stadiu to teď je a kdy se můžeme těšit na nové?

Nyní se těšíme, že do konce prázdnin naše radnice získá sta-
vební povolení a začne připravovat inženýrské sítě pro výstav-
bu nových šaten. A aby se to do stého výročí klubu vše stihlo.

Vaše rodina žije v Kunraticích po několik generací. Jak vní-
máte proměny Kunratic?

Jako kluk si pamatuju, že tudy po silnici jezdili koně. Teď tu 
projíždějí auta a luxusní limuzíny. Dřív to byla vesnice u Prahy. 
Dneska jsme sice městská část Prahy, ale pořád se tak trochu 
můžeme pyšnit venkovem. A zázemí máme na úrovni okresní-
ho města. Služby, obchody, školy… Přesto se nevytratil ten tra-
diční venkovský duch malé obce, kde i ti z nejstarších obyvatel 
Kunratic se chodí koukat na fotbal. Je tu řada rodáků, kteří si 
pamatují staré Kunratice a starý fotbal. A jejich největšími vzo-
ry jsou dědové Šteklů, Neumannů, Hanzlíků, Ditrichů, Kučerů 
a jiných. Ti všichni se tam pravidelně scházeli. A sport jako ko-
paná neboli fotbal vlastně lidi spojuje.

 Ivo Rikačev



Kultura / Školství

Divadlo po dvouleté pauze 
opět v Kunraticích

Po dvou letech vynucené přestávky 
jsme si opět mohli užít krásného neděl-
ního dne v zámeckém parku při konání 
dalšího ročníku Divadla v parku.

V divadelním šapitó se děti mohly se-
tkat s opravdu velkým maxipsem Fíkem 
a Ájou nebo se podívat na loutkovou po-
hádku v podání spolku Buchty a loutky.

Nechyběl pestrý doprovodný program 
v podobě stánků s kreativními dílnič-
kami a ukázkami místních sportovních 
oddílů. Velký zájem byl o lezeckou stěnu 
i lanovou dráhu. Na pódiu bylo také živo. 
Program zahájil Bombarďák, kterého vy-
střídala kapela EVERYDAY FRIDAY. Vy-
vrcholením odpoledního programu bylo 
vystoupení kapely Žlutý pes s frontma-
nem Ondřejem Hejmou. 

Moc ráda bych Vás pozvala 10. září do 
zámeckého parku, kde proběhne rodin-
ná akce s názvem Babí léto, kterou MČ 
Praha-Kunratice spolupořádá s Divadlem 
v parku. A bude se na co těšit. Přejme si 
vlídné počasí. O zábavu bude postaráno. 

Petra Hilmarová
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Spolupráce se školou funguje
V kunratické základní škole proběhl 

zajímavý projekt „Týden aktivního občan-
ství“. Cílem projektu bylo, aby žáci z naší 
školy v rámci skutečné realizace poznali 
své prostředí v Kunraticích, vyzkoušeli si 
konkrétní pomoc a přemýšleli o tom, v ja-
kém prostředí žijeme, co se děje okolo nás 
a jak to můžeme ovlivnit. Domluvili jsme 
se s učiteli a dohodli jsme se na akcích 
„Máme rádi čisté zastávky“ a „Za hezčí psí 
koše“. Radnice poskytla veškerý pracov-
ní materiál jako kbelíky, rukavice, mycí 
prostředky apod. A projekt mohl začít. 
Během dvou dnů žáci ze školy vyčistili au-
tobusové zastávky v Kunraticích, naleštili 
skla a odstranili čmáranice na nich. Nat-
řeli také zábradlí u rybníčka Ohrada, očis-
tili a vyměnili samolepky na všech psích 
koších, a ještě umyli všechny lavičky v zá-
meckém parku. Tenhle projekt se oprav-
du povedl a dává smysl. Věřím, že žádný 
z těchto žáků v budoucnosti nerozkopne 
psí koš, nebude čmárat sprejem na auto-

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Dezinformace se šíří přímo raketově, 

a tak mě ani moc nepřekvapila otázka 
některých lidí, proč bereme do našich 
školských zařízení přednostně ukrajin-
ské děti před českými. Tuto fámu musím 
naprosto vyvrátit. Z dětí, které přišly 
k zápisu do Základní školy Kunratice, 
bylo přijato 89 dětí s trvalým bydlištěm 
v Kunraticích. Všechny kunratické děti 
byly přijaty. Ukrajinské děti mají zápis až 
v červnu a v naší škole zbývá jedno místo 
pro jejich prvňáčka. Další ukrajinské děti 
z Kunratic bude přijímat Praha 4. V sou-
časné době je v ZŠ Kunratice 22 ukrajin-
ských dětí, které doplňují počet žáků ve 
třídě do maximálního počtu 30. Nejvyšší 

možná povolená a nepřekonatelná ka-
pacita školy je 810 žáků (27 kmenových 
tříd po 30 žácích). Ministerstvem povole-
né výjimky naplnění všech tříd do počtu  
34 žáků mimo sloučených tříd neplánu-
jeme, protože třídy v pavilonech jsou 
poměrně malé oproti třídám škol na síd-
lištích. Další lavice se do nich nevejdou. 
Musíme mít volné třídy na dělenou výuku.

Stejná situace je i v Mateřské škole 
Kunratice. Bylo přijato všech 60 dětí s tr-
valým pobytem v Kunraticích, které se 
narodily do 31. 12. 2019. Nikdo ze spá-
dových dětí narozených k uvedenému 
datu nebyl odmítnut. Děti narozené po 
31. 8. 2019 jsme ani brát nemuseli, ale 

chtěli jsme vyjít vstříc kunratickým ma-
minkám. Také v MŠ Kunratice jsou děti 
uprchlíků, ale doplňují pouze počty dětí 
ve třídách, kde byla nevyužitá kapacita. 
Rodinám uprchlíků se snažíme pomoci 
např. tím, že budovu po bývalém zdra-
votním středisku rychle opravujeme 
a chceme zde umístit adaptační cent-
rum pro děti ukrajinských uprchlíků, 
ale to určitě není na úkor českých dětí. 
Doufám, že válka brzy skončí a domeček 
budeme moci použít na původně určený 
záměr. Tím je ordinace veterináře.

Lenka Alinčová

Základní umělecká škola 
v Kunraticích ve vrcholné formě

   Žáci a pedagogové kunratické ZUŠ 
směřují k závěrečným týdnům tohoto 
školního roku. A byl to rok výsostně 
úspěšný! Důkazem toho jsou významná 
ocenění v tuzemských i mezinárodních 
soutěžích, organizování mnoha kon-
certů i víkendových kurzů. V klavírním 
oddělení se radovali z mnoha vítězství 
na tuzemských i mezinárodních sou-
těžích. Diplomové žně zažili také žáci 

dechového oddělení, kteří „vtrhli“ na 
soutěž základních uměleckých škol ve 
vrcholné kondici, a jejich pedagogové 
opětovně potvrdili své nezastupitelné 
postavení v oboru výuky na dechové 
nástroje. Vrcholné ocenění ale neminu-
lo ani pěvecké oddělení, jehož žáci bo-
dovali na celostátní soutěži v Turnově, 
či žáky kytarového a tanečního oboru. 
Krásným a pro sbory Pražské kantilény 

již tradičním zlatým pásmem letos po-
rota ohodnotila v celostátní soutěži také 
výkon dětského sboru Pražská kantiléna. 
Pro příznivce výtvarného umění připra-
vili žáci školy rozsáhlou výstavu, kterou 
bylo možné navštívit v průběhu celého 
dubna v galerii Kulturního centra Zahra-
da. Pro děti, toužící započít svou umě-
leckou dráhu právě v této škole, máme 
pozvání k přijímacím zkouškám, které 
proběhnou 6., 7. a 15., 16. června. Všich-
ni zájemci jsou srdečně zváni!

František Hlucháň, 
ředitel ZUŠ Jižní Město

Školství

busové zastávky a lavičky v parku. Užil 
jsem si to s vámi se všemi, díky za pomoc.

Ivan Hýža

Léto v ZŠ Kunratice
Ani přes léto nebude budova základní školy v Kunraticích 

osiřelá. Skoro by se až dalo říct, že provoz bude stejný, jako 
byl v běžném školním roce. Díky spolupracující organizaci Dům 
dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM se, jako každoročně, podaři-
lo pro děti zajistit příměstské kempy a tábory s různou temati-
kou. Jako už tradičně se bude jednat nejen o sport (Basketbalový 
kemp a Florbalový kemp), ale i o praktické vaření (Kulinářství, 
Kuchtíci), a je pamatováno i na přírodu (Zvířátka, Táborniče-
ní). Jiné subjekty pak zajišťují tábory s všeříkajícími názvy, jako 
Věda nás baví, Golfový tábor nebo Lovci pokladů. Útočiště ve 
škole naleznou i autistické děti ze sdružení PT NAUTIS. Pest-

rou paletu zájmů pak doplňují další sportovní aktivity. A tak se 
děti mohou těšit nejen na všesportovní kempy Kids on Track 
a AIM kemp (loni k nám zavítal i zlatý olympionik Lukáš Krpá-
lek, letos to pravděpodobně bude strongman Jiří Tkadlčík), ale 
i na mezinárodní florbalové turnaje Czech Open, Prague Games 
a Salming Cup. S tím, jak jsou prostory škol někdy až extrémně 
vytíženy, souvisí i pravidelná údržba a rekonstrukce. Proto se 
již v červnu bude ve sportovní hale dávat nové úspornější LED 
osvětlení a na přelomu srpna a září pokládat nový sportovní po-
vrch. Ten starý po více jak 15 letech už téměř dosloužil. Jeho 
původní životnost byla 10 let.

Vít Beran,
ředitel ZŠ Kunratice
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Kunratický uličník – 3.část

a do Libuše.“ Ulice nesla v le-
tech 1971 až 1990 název Košic-
kého programu. Od roku 1990 
se z ulice Košického progra-
mu vedoucí od kunratického 
náměstí Presidenta Masaryka 
až do Libuše, staly ulice dvě. 
Dobronická a K Libuši. Dvě 
ale byly již uvedeny ve stejné 
délce na orientačním plánu 
Hl. m. Prahy z roku 1938. 
Část mezi náměstím a křižo-
vatkou U Tří svatých se jme-
novala Tyršova a od křižovatky 
do Libuše Husova. Téměř jistě 
bylo Tyršovo jméno, zaklada-
tele Sokola, za okupace 1939-
1945 v nemilosti a muselo být 
proto odstraněno.

Dobronická 
Vesnice Dobronice u Bechyně 
leží v Jihočeském kraji. Místní 

Ve třetím pokračování 
Kunratického uličníku se 
věnujeme ulicím také v oblasti 
Paběnice. Co pojmenování 
Paběnice znamená dnes již 
nevíme, a tak jsme požádali 
o výklad paní PhDr. Martinu 
Ptáčníkovou, Ph.D., z Ústavu 
pro jazyk český AV ČR. „Pabě-
nice (též doloženo ve formě Babě-
nice) byly původně samostatnou 
osadou a ke Kunraticím se připo-
jily v polovině 19. století. Název 
se vykládá z osobního jména 
Pabian (vzniklo z lat. Fabianus) 
a znamenal ves lidí Pabiano-
vých.“ Název Paběnice možná 
vznikl i jinak, jak se dozvíte 
v jedné kapitole knihy Nové 
pražské pověsti od Václava 
Cibuly, nazvané O loupež-
nících z Paběnic. V osadě se 
prý usadili „loupežníci s babou, 
a když se dělili o kořist, říkali 
Bábě nic.“ Příběh je založen na 
vysvětlování původu Paběnic 
kunratickým farářem Tomá-
šem Trubačem, který sloužil 
na kunratické faře 1813-1837 
a roku 1837 se stal sídelním 
kanovníkem vyšehradským. 

Prvního ledna 1968 se 
Kunratice u Prahy staly sou-
částí Hlavního města Prahy. 
V následujícím třech letech 
proběhla nejrozsáhlejší změ-
na názvosloví, která odstra-
nila duplicitní názvy v rámci 
Hlavního města Prahy. Byla 
ukončena roku 1971.

Dobronická a K Libuši
14. února 1947 schválila 
Kulturní komise MNV (Místní 
národní výbor) „přejmenování 
Husovy ulice na Ruskou od Tří 
svatých k Masarykovu náměstí 

hrad vlastnili Malovcové 
z Malovic, kteří byli v 17. 
století také majiteli kunratic-
kého panství. Jetřich Malovec 
z Malovic byl za účast ve 
stavovském povstání roku 
1618 pokutován, ale dosáhl 
pardonu a stal se hejtmanem 
frýdlantského panství. Jeho 
pán, Albrecht z Valdštejna, 
byl 25. února 1634 zavraž-
děn v Chebu. Několik dnů 
před smrtí, 21. února, dal ale 
Malovcovi příkaz vyvézt do 
Drážďan 40 tis. dukátů, za což 
byl Jetřich od 30. března 1634 
vězněn a propuštěn až po 
náhradě hodnoty vyvezených 
peněz. Pan Jetřich z Malovic 
Kunratice miloval a po své 
smrti roku 1651 byl pochován 
ve zdejší malovecké hrobce, 
která se možná ještě nachází 
někde pod podlahou kunratic-
kého kostela. 

K Libuši
Název ulice odvozen od jejího 
směru.

Vídeňská 
Ulice byla přejmenována 
podle Vídně, hlavního města 
rakouské republiky u příleži-
tosti státní návštěvy rakous-
kého prezidenta Rudolfa 

Kirschlägra (prezidentem 
Rakouska 1974-1986) v roce 
1978. Jedná se o úsek od 
jejího styku s ulicí Michelskou 
až po hranice Prahy. Do roku 
1978 nesla název Budějovická, 
který je uveden i na výřezu 
z Orientačního plánu Hlavní-
ho města Prahy z roku 1938. 

Kudeříkové
Marie Kudeříková (1921-
1943), česká studentka, 
účastnice komunistického 
odboje. Popravena 1943 
ve Vratislavi. Roku 1972 
natočil režisér Jaromil Jireš 
film ...a pozdravuji vlaštovky, 
který zachycuje posledních 
99 dní jejího života. Ve filmu 
Kudeříkovou ztvárnila Magda 
Vášáryová. Do roku 1971 ulice 
nesla název Nezvalova. Vítěz-
slav Nezval (1900-1958) byl 
básník, spisovatel, překladatel 
a romanopisec. 

Vavákova
František Jan Vavák (1741-
1816), zvaný též Franěk, rych-
tář v Milčicích na Poděbrad-
sku, český spisovatel, písmák, 
vlastenecký kronikář. Ve svém 
díle F. L. Věk se o něm zmiňu-
je Alois Jirásek. Do roku 1971 
ulice Vančurova. Vladislav 

Vančura (1891-1942) český 
spisovatel, dramatik a filmový 
režisér, původním povoláním 
lékař. Během druhé světové 
války se zapojil do protinaci-
stického odboje a roku 1942 
byl popraven. Díky filmovému 
zpracování jsou velmi známá 
jeho díla Rozmarné léto 
a Markéta Lazarová. 

Krameriova 
Václav Matěj Kramerius 
(1753-1808). český spisovatel, 
nakladatel, dramatik, žur-
nalista a novinář, zakladatel 
novodobé české žurnalistiky. 
Roku 1789 založil knihku-
pectví a nakladatelství Česká 
expedice a v témže roce začal 
i vydávat Pražské poštovské 
noviny. Ve svém díle F. L. 
Věk se o něm zmiňuje Alois 
Jirásek. Do roku 1971 ulice 
Olbrachtova. Ivan Olbracht 
(1882-1952) spisovatel, 
prozaik, publicista, novinář 
a překladatel německé prózy. 
Nejznámějším dílem je Nikola 
Šuhaj loupežník. 

Předškolní
Název ulice je odvozen od její 
polohy, poblíž se nacházejí 
základní a mateřská škola. Do 
roku 1971 Komenského. Jan 
Amos Komenský (1592-1670), 
byl poslední biskup Jednoty 
bratrské a jeden z největších 

českých myslitelů, filosofů 
a spisovatelů. Během svého 
života si získal renomé pře-
devším jako pedagog a autor 
mnoha spisů z tohoto oboru. 

Za Parkem
Název ulice je odvozen od její 
polohy, vede podél zámecké-
ho parku. Do roku 1971 Čs. 
armády.

Hynaisova
Vojtěch Antonín Hynais 
(1854-1925), český malíř. Jeho 
neznámější dílo je dnešní 
opona Národního divadla. Ná-
vrh opony po požáru divadla 
vypracoval v Paříži. Do roku 
1971 Haškova. Jaroslav Hašek 
(1883-1923), spisovatel, pub-
licista a novinář, autor druhé 
nejpřekládanější knihy české 
literatury, Osudy dobrého 
vojáka Švejka za světové války. 

Jaromíra Jindry
Jaromír Jindra (1895-1984) 
učitel a později i ředitel kunra-
tické základní školy, český 
malíř. Zachycuje ve svém díle 
přeměnu Kunratic z vesnice 
na okraji Prahy v rozvíjející se 
součást hlavního města. Mno-
hé obrazy s motivy Kunratic 
zdobí stěny obydlí kunratic-
kých občanů. Ulice nedaleko 
kunratické základní školy nese 
jméno malíře Jindry od roku 

1996. Do roku 1971 Ježkova. 
Jaroslav Ježek (1906-1942), 
český hudební skladatel, 
dirigent, hudební improvizá-
tor, dramaturg a klavírista. Byl 
autorem taneční, divadelní, 
filmové, ale i vážné hudby. 
Hudební inspiraci nabral hlav-
ně v jazzu. Ulice nesla od roku 
1971-1996 název Čulenova. 
Marek Čulen (1887-1957) byl 
československý politik a posla-
nec Národního shromáždění 
za Komunistickou stranu 
Československa.

K Betáni
Název ulice odvozen od 
jejího směru. Do roku 1971 
Zámecká. Na výřezu z Orien-
tačního plánu Hlavního města 
Prahy z roku 1938 je uvedena 
jako Karlova. Císař Karel IV. 
(1316-1378) byl otcem krále 
Václava IV. (1361-1419), nejvý-
znamnější postavy v historii 
Kunratic.

Pod Betání
Název ulice nese od roku 1996 
a je odvozen od části Kunratic 
s pomístním názvem Betáň. 
Ještě před připojením Kunra-
tic k Praze 1968 se jmenovala 
Vzorných vojáků. 

Žižkova
Název ulice nese od roku 
1996. Jan Žižka z Trocnova 

a Kalicha byl český husitský 
vojevůdce, pokládaný za otce 
husitské vojenské doktríny 
a autora či prvního uživatele 
defenzivní bojové techniky, 
vozové hradby. Ještě před 
připojením Kunratic k Praze 
1968 se jmenovala Průkop-
níků. 

U Rakovky
Podle výkladu PhDr. Martiny 
Ptáčníkové, Ph.D. pomíst-
ní jméno Rakovka, které je 
obsaženo v názvu dnešní 
ulice U Rakovky, vzniklo 
patrně z osobního jména Rak 
a z přípony –ovka a označo-
valo Rakův majetek (zřejmě 
pozemky). Příjmení Rak je 
běžně doloženo, zazname-
návají jej i lexikony českých 
příjmení. Vykládá se z názvu 
živočicha a vzniklo zřejmě na 
základě erbu nebo domov-
ního znamení. Také zde tekl 
potok Rakovka. Do roku 
1968 Nerudova. Jan Neruda 
(1834-1891) byl český básník, 
prozaik, novinář, překla-
datel, dramatik, literární 
a divadelní kritik. Na výřezu 
z Orientačního plánu Hlavní-
ho města Prahy z roku 1938 
je uveden název ulice Tylova. 
Josef Kajetán Tyl (1808-1856) 
byl český dramatik, režisér, 
herec, překladatel, divadelní 
kritik, spisovatel a novinář. 
Od kterého data tento název 
ulice nesla a kdy byla přejme-
nována na Nerudovu, se nám 
zatím nepodařilo dohledat.

Frydrychova
Zdeněk Frydrych roku 1945 
padl v květnových revoluč-
ních bojích v Kunraticích. 
Ulice dostala název teprve 
v roce 1968 po připojení 
Kunratic k Praze.

V Rybníkách
Název ulice je odvozen od 
pomístního názvu. Pojmeno-
vána byla ještě před připo-
jením Kunratic k Praze roku 
1968.

K Písnici
Název ulice je odvozen od je-
jího směru k Písnici. Do roku 
1971 nesla název Písnická.

    
 Svatomír Mydlarčík

Výřez orientačního plánu Hlavního města Prahy s okolím z roku 1938

Jaromír Jindra: Výstavba ulice U Rakovky, (1950)
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Na dovolenou s knihami
V kunratické knihovně si čtenáři vybírají na dovolenou nej-

častěji nějaké lehké čtení. Román, humor nebo detektivku. Ně-
kdo jiný si zase v čase volna chce například přečíst vícedílnou 
sérii nebo poslední novinky. Nebojte, každý si vybere. Třeba 
další díl od Julie Caplin: Domek v Irsku; Sally Hepworth: Hod-
ná sestra; Carola Lovering: Třetí polovička; Naomi Wood: Hra 
s tajemstvím; Richard Powers: Stromy znamenají svět. Krásnou 
knihu fantasy povídek o Praze: Praga mater urbium. Napína-
vého Daniela Silvu: Violoncellistka. Určitě přibalíme nějakou 

Prázdniny se blíží. 
Co nás v Sokole čeká a nemine?

Cvičební sezona pomalu končí a s ní finišují i všechny so-
kolské akce. Přesto si zavzpomínejme na svátek maminek,  
8. května. Všechny naše dětské oddíly měly volnou cvičební 
hodinu připravenou. Děti rodičům ukázaly, co se naučily a jak 
jsou šikovné. Věřte, že opravdu bylo na co se dívat. Jako cviči-
telky jsme na ně byly opravdu pyšné. Na konci hodiny dosta-
ly maminky perníkovou kytičku ve tvaru tulipánu. Děkujeme 
všem rodičům za projevené uznání a pochvaly na konci hodiny. 
Všem nám to udělalo velikou radost.

A co jste mohli v Sokole dál zažít? 11. června proběhl KDD 
aneb Atletický trojboj s nocí v kunratické sokolovně. Akce se 
skládá ze tří bloků; prvním je Atletika. Děti závodily v běhu na 
60 metrů, skoku do dálky a hodu. Druhý blok je Výtvarná akce 
a občerstvení, tady měly děti vytvářet největší obraz v Kunra-
ticích a dostaly opečený špekáček s pitíčkem. Poslední blok je 
Noc v sokolovně. Děti vůbec poprvé přespaly v prostředí, kde 
se jen cvičí. Viděly ho v novém světle. A to se můžete spoleh-
nout, že pro ně bylo přichystáno také překvapení!

Atletickým trojbojem to ještě nekončí, budeme cvičit do 
konce června. Při hezkém počasí začneme využívat na cvičení 
naši zahradu (cvičitelky v dětských oddílech vás o všem včas 

informují). O prázdninách se sokolovna pro veřejnost na mě-
síc zavře, abychom ji pro vás mohli vylepšit a připravit na další 
cvičební sezonu.

Přejeme všem krásné prázdniny a dovolenou. Opatrujte se, 
ať se v září můžeme ve zdraví zase sejít v sokolovně při sportu 
i zábavě.

Sportu zdar!
TJ Sokol Kunratice

Co je nového u seniorů?
V květnu a červnu jsme uskutečnili tolik oblíbené výlety. Kro-

mě cestování si naši senioři mohli prověřit svoji paměť na semi-
náři pořádaném paní Evou Burianovou, která je členkou České 
společnosti pro trénování paměti a mozkového joggingu.

16. května navštívil obyvatele Domu s chráněnými byty zpě-
vák Bohuš Matuš. Zazněly písničky z muzikálu Noc na Karl-
štejně a písničky Waldemara Matušky. Zpívání střídalo krátké 
povídání a vzpomínky na kolegy z oboru. Díky pozitivním re-
akcím jsme se rozhodli, že Bohuše pozveme ještě jednou před 
vánočními svátky. 

Po prázdninové pauze se můžete opět těšit na zářijové  
výlety. 

12. září pro Vás připravujeme vystoupení kapely Staropraž-
ští pardálové, které proběhne na zahradě Domu s chráněnými 
byty.

 Petra Hilmarová

CO NABÍZÍ NA LÉTO RODINNÉ CENTRUM U MOTÝLKŮ 
Letošní jaro na sebe nechalo dlouho čekat. My jsme se po 

dvouleté pauze v dubnu moc rádi vrátili k oblíbené Noci s An-
dersenem. S dětmi jsme si užili návštěvu knihovny, pestrý pro-
gram, večerní hru v bažantnici i přespávání v rodinném centru. 
Rádi jsme se také zúčastnili nové akce naší městské části Vítání 
jara. Naše dětská skupina je pro nový školní rok úplně plná. 
Rádi bychom kapacitu dětské skupiny zvýšili, a uspokojili tak 
všechny zájemce. Ale bohužel zatím k tomu nemáme prostoro-
vé podmínky, a tak rodičům, kteří se nedostali, nabízíme volná 
místa v naší dětské skupině U Rybek. A na co se můžete tě-

šit o letních prázdninách? Už tradičně celé léto pořádáme pro 
předškoláky i školáky příměstské tábory a také pobytový tábor 
Želiv. Tentokrát s tématem Harry Potter. Máme ještě pár vol-
ných míst a rádi přivítáme nové kamarády. V červnu proběhl 
zápis na nový podzimní semestr a můžete se těšit na nové kur-
zy. A začne i naše vloni oblíbená novinka – jóga v zámeckém 
parku. Pro aktuální informace sledujte náš FCB i web www.zit-
spolu.cz/u-motylku/. Přihlašování zde: zitspolu.webooker.eu.

Rodinné centrum U Motýlků   

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK 2022
   Po dvouleté pauze se podařilo uskutečnit 41. ročník pra-

videlné akce TJ Sokol Kunratice s názvem Otvírání studánek. 
Počasí bylo slunečné. Přišli pravidelní účastníci a zároveň do-
razily i nové tváře. Tentokrát jsme se netradičně sešli u auto-
busové zastávky Na Proutcích. Začali jsme v oblasti mokřadu 
Rybízárna a pokračovali ke Krellově studánce, kde jsme pís-
ničkou přivítali jaro a nechali otevřít studánky. Podél Kunra-
tického potoka jsme postupně navštívili studánku Sadová, 
Pod Krellovou, U Klenotů, Vernerovy prameny a Urešovu stu-
dánku. Letošní program jsme ukončili s písničkou u studánky 
Žofinka. Cestou jsme se jako obvykle dozvěděli něco nového. 

O mokřadu Rybízárna, o tom, jak se měří průhlednost vody, 
nové poznatky o chápání historie geologie či novinky z lesa. 
V meandru Kunratického potoka jsme nezapomněli pozdravit 
metasekvoje čínské. Procházka to byla krásná, jarní.

   Věříme, že se program všem účastníkům líbil. Těm, co se 
na něm podíleli, děkujeme za spolupráci a věříme, že se zase 
za rok ve zdraví všichni sejdeme.

Podrobnou reportáž a aktuality o studánkách najdete na we-
-bových stránkách studanky.websnadno.cz <http://studanky. 
websnadno.cz/>. 

  Za studánkový tým Eva Burianová

Sousedskému obchodu se v Kunraticích daří
Sousedský obchod je nejen ekologický, ale i zábav-

ný. Proto jsme pro vás na jaře připravili hned dvě akce. 
Klasický koncept trhu všeho možného nabídl Kunra- 
tický blešák se SWAPem květin a výstavou drobného zvířectva. 
Sehnat jste tu mohli rozličné předměty od kabátu po náhradní 
kolečka na koloběžku. Velký dík patří nejen našim prodejcům, 
návštěvníkům a zástupcům Českého svazu chovatelů, kteří se 
zúčastnili navzdory nepřízni počasí, ale i městské části, která 
nám operativně umožnila využít vnitřní prostory radnice.

Naopak novou tradicí je SWAP neboli výměna. Souvisí 
s trendem se věcí především zbavovat či potěšit svého souseda 

bez očekávání finanční odměny. V rámci akce Vítání jara jsme 
pořádali SWAP věcí do domácnosti a s radostí jsme sledovali 
spokojené obličeje sousedů odnášejících si své “úlovky”. Nero-
zebrané předměty putovaly do sběrného místa pro ukrajinské 
uprchlíky, kde byl zájem obrovský.

Chcete-li směňovat i mimo stanovené termíny, využijte míst-
ní facebookové skupiny “Kunratický swap/blešák”. Naživo se 
na vás těšíme na naší příští sousedské akci, kterou bude Zažít 
Kunratice jinak se SWAPem knih v sobotu 3. září!

Jana Maršálková, Kunratice žijou

detektivku, Chris Ould: Oheň na pláži nebo Alison Belsham: 
Balzamovač. Kunratická knihovna má obrovské štěstí, protože 
naši věrní dárci, pan ing. Ondřej Vozár a pan nakladatel Michael 
Bronec, vytrvale obdarovávají naši knihovnu krásnými knihami. 
Děkujeme. Další dar knih pro mládež jsme dostali od naklada-
telství Albatros. Hlavně série Kočičí válečníci mnohé potěšila. 
Sami čtenáři přinesli už také hodně knih. Někdo přinese plnou 
tašku, někdo jen jednu knihu, ale myslíte na ostatní, a to je pri-
ma. Všem mockrát děkuji.

Přeji vám krásné léto, hodně odpočinku a načerpání nových sil.

Knihovna Kunratice



16

KUNRATICKÝ FOTBALOVÝ ŽIVOT

17

Sport

A.D.A Kunratice – Mistři ČR 
V TANEČNÍ SOUTĚŽI CZECH DANCE TOUR 2022

Taneční skupina A.D.A Kunrati-
ce, která má své domovské působiš-
tě v ZŠ Kunratice, prožila svou nej-
lepší taneční sezonu a vše završila 
veleúspěšným víkendem na konci května. 
Během roku 2021/2022 se A.D.A Kun- 

Basketbalový turnaj Kunratický koš 2022   

ratice zúčastnila několika pohárových 
i postupových soutěží (např. O Stodů-
lecký pohár, ABCD, Mia Festival, Czech 
Dance Tour, Best World Dance Group). 
Ze všech soutěží si všechny týmy – děti, 
junioři, dospěláci i senioři – vždy odvez-
li některou z medailí. Celková bilance 
taneční skupiny A.D.A je úctyhodných  
30 medailí a pohárů.

Vrchol taneční sezony přišel poslední 
květnový víkend. V sobotu se týmy dětí, 
juniorů a dospěláků pod vedením trené-
rek Jany Večerkové a Karolíny Ciplové 
zúčastnily Mistrovství ČR v postupové 
taneční soutěži CZECH DANCE TOUR 
2022 na pražské Slavii, do které se pro-
bojovaly přes regionální a zemská kola. 
V nabité konkurenci v kategorii Freestyle 
se děti s choreografií „Umělkyně z Paří-
že“ i dospěláci s choreografií „Space mi-
ssion“ umístili na 1. místě a stali se mistry 

ČR, junioři s choreografií „Kdo s koho“ 
vybojovali 2. místo a získali titul vicemistr 
ČR.

Na tento krásný úspěch všichni naváza-
li o den později na mezinárodní taneční 
soutěži MIA FESTIVAL, která se konala 
v pražské Lucerně. Týmy dětí, juniorů 
i dospěláků opět zabodovaly. Ve své kate-
gorii nenašly přemožitele a získaly 1. mís-
ta a zlaté medaile. Dospěláci navíc oce-
nění za absolutního vítěze celého bloku. 
Třetí místo a bronzová medaile seniorské-
ho týmu, který se předvedl s choreografií 
„Kde se pivo pije, tam se dobře žije“, byla 
už jen pomyslnou „třešničkou na dortu“.

Společně se těšíme na novou taneční 
sezonu, která přinese nové výzvy a nové 
zážitky. A věříme, že i spoustu nových 
úspěchů.

Jana Večerková,
taneční skupina A.D.A Kunratice

V sobotu 21. května proběhl ve spor-
tovní hale Základní školy Kunratice pátý 
ročník již tradičního basketbalového 
turnaje mládeže Kunratický koš 2022. 
Hrálo se v kategorii hráčů a hráček U11, 
tedy mladších jedenácti let, a kromě 
dvou týmů domácích (z velké většiny slo-
žených z žáků místní ZŠ) se zúčastnili: 
USK Praha, Velká Ohrada, Jižní Supi, 
Sokol Horní Počernice a Wizards Újezd 

nad Lesy. Turnaj se hraje po skončení 
sezony mistrovských soutěží, a tak se 
v něm kromě již zkušenějších hráčů ob-
jevují i ti, kteří s tímto sportem začínají. 
V přátelské atmosféře si tak mohou vy-
zkoušet, co se naučili v tréninku, a hlav-
ně prohloubit svůj zápal pro sport jako 
takový. Během devíti hodin sportovních 
bojů, před často téměř zaplněnou tribu-
nou, se odehrálo celkem 13 utkání. Ta 

byla pro víc jak 80 dětí zkouškou nejen 
herních dovedností, ale i vytrvalosti. 
A proto byla na závěr všechna družstva 
po zásluze odměněna sladkou tečkou 
v podobě dortu. Pro unavené, ale spo-
kojené pořadatele pak byla pochvalou 
velmi častá otázka: „Bude turnaj i příští 
rok?“

Basketbalový klub BK Kunratice 

Fotbalový turnaj na „novém“ hřišti v Zeleném údolí
Fotbalové hřiště v Zeleném údolí pod 

Oranžovou pyramidou je hojně využívané 
zejména mládeží. O to víc mě začal trápit 
jeho neutěšený stav, který se navíc stále 
zhoršoval. Na nerovné ploše, blátě po 
dešti, velké prašnosti při suchu se praktic-
ky nedal hrát fotbal.

Pozemek, na kterém se hřiště nachází, 
je bohužel stále ve správě Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových, 
a kunratická radnice tak do něj nemohla 
investovat. Proto jsem začal s tímto úřa-
dem jednat o možném řešení, protože 
osobně mám historicky dobré vztahy se 

zaměstnanci tohoto úřadu z doby, kdy 
jsem dojednával odkup pozemků pod 
domy pro majitele bytů. Po několika jed-
náních byla dohodnuta forma bezúplatné 
zápůjčky hřiště kunratické radnici.

Následovala jednání o opravě – zde 
bych vyzdvihl zásluhy vedení naší radnice, 
které ihned vyčlenilo peníze na nezbytné 
opravy. Po výběrovém řízení bylo hřiště 
kvalitně opraveno firmou Petra Křtěna.

Pak už vznikl společný nápad hřiště 
slavnostně otevřít. A jak jinak než formou 
fotbalového turnaje. Turnaj se uskutečnil 
v sobotu 7. května a nutno říci, že zájem 

jak hrajících dětí, tak i přihlížejících ro-
dičů a kolemjdoucích předčil naše oče-
kávání. Zahrály si proti sobě 3 družstva 
systémem každý s každým. Kromě pří-
jemně stráveného odpoledne s kamarády 
si každý zúčastněný odnesl dobroty od 
sponzorů Brick Food potraviny a Dafit.cz. 
Nejlepší tým navíc obdržel z rukou paní 
starostky pohár, který se stane putovním. 
A již se těšíme na druhý ročník.

Jaroslav Kokeš, 
předseda komise školství,  

kultury a sportu

Do jarní části sezony 2021/2022 šel tým 
mužů „A“ SK Slovan Kunratice s cílem udr-
žet se ve středu tabulky, vyzkoušet hráče 
na daných postech, začlenit hráče vracejí-
cí se po zranění a pomalu se připravovat 
na další sezonu. Bohužel, právě zranění 
oslabilo tým v jednom důležitém místě, 
a to na postu hráče ze stoperské dvojice 
obrany. Postupem času byla citelná ztráta 
znát, chyběla konstruktivní rychlá roze-
hrávka, rychlý a razantní důraz. Vstup do 
této druhé části sezony tudíž nebyl vůbec 
jednoduchý. Trenér Ondřej Hatina je však 
kladným prorokem a věří, že tým má na víc 
než jen na umístění v polovině tabulky. Ale 
to se hráči musí vyvarovat individuálních 
chyb hlavně na začátku utkání, kdy tým in-
kasuje góly v prvních desítkách minut. Na 
druhou stranu je na hráčích znát větší se-
hranost a soudržnost. Bolavým místem je 
zakončení, kdy z velmi slibné šance, kterou 
si naši hráči vytvoří, není radost z gólu, ale 
jen sklopená hlava. Momentálně je „A“ tým 

neohrožen sestupem a snaží se podpořit 
velmi mladý tým „B“ mužů pro jejich po-
stup z III. třídy do II. třídy. A povedlo se, 
„B“ tým svou skupinu vyhrál a po několi-
ka letech se vrací do vyšší třídy. V týmu se 
kloubí zkušení hráči s mladými a atmosféra 
je velmi dobrá. Velkou zásluhu na tomto po-
stupu má trenér Milan Novák. Tým je velkým 
příslibem do dalších let. Záměrem je zapra-
covat do „A“ týmu co nejvíce odchovanců.

Členská základna starších žáků se po 
podzimu rozrostla na 30 hráčů. Po účasti 
v zimní lize se dostavily výborné výkony 
v mistrovských zápasech a ze sedmi prv-
ních soubojů to bylo hned 5 vítězných, což 
znamená průběžné 3. místo! Je nutno vy-
zdvihnout bojovný výkon celého mužstva, 
oporou byly výkony brankáře Filipa Kábrta, 
nejlepším naším střelcem byl Adam Hejna. 
V mužstvu je dobrá nálada, a to je příslibem 
pro další boje.

Ani ty nejmenší nezůstávají pozadu, 
mladší přípravka čítá skoro 40 osmiletých 

fotbalistů, kteří pilně trénují, aby v budouc-
nu patřili ke kunratickým oporám. I tato 
kategorie má každý týden mistrovské zá-
pasy, kdy měří své síly s týmy např. Tempa, 
Bohnic, Ďáblic, Třeboradic, Dukly JM…. 
Nedílnou součástí této kategorie je turnaj 
Vítězná kopačka za účasti družstev z Vest-
ce, Jesenice, Dolních Břežan, Dolních Jirčan 
a Čestlic.

Sezona 2021/2022 se chýlí ke konci. 
Všechny kategorie dohrávají svá soutěžní 
utkání, a tak nezbývá nic jiného než se s tou 
právě proběhlou rozloučit. Koncem červ-
na si každý tým uspořádá za podpory klu-
bu „dokopnou“, kde se zhodnotí úspěchy 
a neúspěchy, a připraví se na sezonu novou. 
Teď již na ročník 2022/2023. Mužské týmy 
zahájí přípravu koncem července, mládež-
nické kategorie mají naplánované fotbalové 
soustředění od 15. srpna.

Děkujeme všem fanouškům, rodičům, 
kamarádům a příznivcům za podporu a tě-
šíme se na společná setkání.

SK Slovan Kunratice



Inzerce

Od 1. 7. 2022 otevíráme novou prodejnu živých ryb 
na adrese Opatovská 874, Praha 4 – Háje (u  východu 
z metra vedle benzínové pumpy Kont). V nabídce bude-
me mít až 8 druhů sladkovodních ryb za skvělé ceny – 
kapra, amura, pstruha duhového, pstruha lososového, 
štiku, sivena amerického, sumečka afrického, tilapii 
nilskou, candáta atd.
Na přání zabijeme a  vykucháme, denně čerstvé ryby. 
V nabídce budeme mít také uzené ryby – kapra, amura, 
tolstolobika atd. Více informací na tel.č .: 603 597 674.

PRODEJNA ŽIVÝCH RYB NA HÁJÍCH

Inzerce




