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Vážení čtenáři,

O Kunratické vítání jara byl zájem

nosným tématem posledních
měsíců bylo sestavení a schválení
rozpočtu naší městské části pro
tento rok. Jaký je? Deficitní. Ale
není zde žádná obava ze zadlužení.
Důvodem deficitního rozpočtu je,
že do letošního roku přešly
finančně zajištěné rozestavěné
a naplánované akce z loňska.
Podrobný rozpočet najdete na
www.praha-kunratice.cz.
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6 Téma

Kunratický les je ostrovem přírody
Vedou jím cyklotrasy, žije zde divoká
zvěř a je tu i přírodní památka Údolí
Kunratického potoka.

7 Rozhovor

s houslařem Janem B. Špidlenem,
pokračovatelem světoznámého
houslařského rodu s mnohaletou
tradicí.

8 Bezpečnost
a životní prostředí

Jak probíhá údržba zeleně?
Sekání trávy má svá pravidla a termíny.
Začne se koncem dubna.
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9 Kultura a volný čas

Přijďte si vyrobit dort
SVČ při ZŠ Kunratice chystá další
nedělní dílnu, tentokrát na výrobu
dortů.

10 Školství a spolky
Paprsek oslavil 25. výročí
Skautské středisko Paprsek oslavilo
čtvrt století fungování v Kunraticích.

11 Sport

Florbalisté slaví velký úspěch
Florbalisté postoupili do finále 1. ligy
a jsou jen krůček od extraligy.

12 Historie a společenská
rubrika
Počátky školství v Kunraticích
Otevřením Masarykovy měšťanské školy
rozvoj školství v Kunraticích nekončí.

Do diáře…
17. 5.
ABBA revival
– koncert ke dni matek
Od 15 hodin v sokolovně. Koncert
profesionální zlínské skupiny
hrající písně skupiny ABBA.
Zdarma.

Dále bych chtěla poděkovat všem
kolegům našeho zastupitelstva
i toho pražského, kteří se zasloužili
o schválení této finanční pomoci.
Přeji Vám hezké jarní prožitky
a s nimi i optimismus do
všedních dní.

Jak jsem již psala ve slově starostky, jen provozní náklady na školství odčerpávají z rozpočtu zhruba 30%. Nemluvě o investicích na
dostavbu školského areálu, se kterými nám
dlouhodobě vydatně pomáhá hl. m. Praha
(HMP).
Téma školství bylo i prioritou setkání 37
starostů malých městských částí s primátorkou Adrianou Krnáčovou a náměstkyní pro oblast financí Evou Kislingerovou.
V minulosti HMP povolilo přes náš nesouhlas živelný rozvoj okrajových částí Prahy
bez koncepčního řešení kapacit škol a další infrastruktury. Faktem je, že z příspěvku
HMP nyní pokrýváme jen asi 75% provozních
nákladů Kunratic. HMP dostává ze státního
rozpočtu 32 000 korun na jednoho obyvatele
na rok a malým městským částem z toho přeposílá pouze 2 500 korun na jednoho obyva-

Divadlo v parku
Od 10 do 19 hodin v zámeckém
parku. 7. ročník rodinného
divadelního a hudebního festivalu.

Po všech problémech, které přinesla přestavba budovy staré školy na zdravotní středisko, se konečně přiblížilo jeho otevření.
V době, kdy budete číst tyto řádky, očekáváme vydání kolaudačního souhlasu.
Neprodleně po nabytí jeho právní moci
dojde k předání budovy novému nájemci spol. GM Ordinace s.r.o. Očekáváme, že
vzhledem k tomu, že se jedná o stěhování v rámci Kunratic, Magistrát hl. m. Prahy vydá rychle povolení k přestěhování
praxe praktického lékaře MUDr. Macharáčka a pediatričky MUDr. Červenkové do
objektu. Zároveň se sem přesune lékárna
z ulice K Borovíčku. Předpokládáme, že
k tomu dojde začátkem léta. Rozběh ordi-

23. 6.
Zahradní slavnost 2015
Od 17 do 22 hodin v areálu
ZŠ Kunratice. Tradiční a největší
společenské setkání ZŠ Kunratice.

Více Kalendárium na straně 16

ÚMČ Praha-Kunratice

+420 244 102 214
info@praha-kunratice.cz
Úřední hodiny:
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek

8-12, 13-17:30
8-12, 13-14:30
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nací gynekologa a stomatologa potrvá delší dobu, protože se jedná o stěhování praxí
z jiných částí Prahy a republiky a bude zde
delší projednávání s pojišťovnami a Magistrátem hl. m. Prahy.
Plný provoz zdravotního střediska se dá
očekávat nejpozději na podzim.
lal

Opravujeme výtluky v Kunraticích

Ing. Lenka Alinčová

K Libuši 7
148 00 Praha 4

tele. Obě dámy přislíbily prověřit možnost
změny financování malých městských částí. Je rozpracováno několik variant a my se
k nim v průběhu dubna vyjádříme.
Ale vraťme se k ZŠ Kunratice. V roce 2000
jsme si nechali zpracovat u Útvaru rozvoje
HMP demografickou studii, ze které vyplynulo, že naše MČ potřebuje základní školu
s 18 kmenovými třídami. Jako spádová škola
pro Zelené údolí byla počítána ZŠ Ke Krčskému lesu a pro komplex Flora ZŠ Campanus. Bohužel Praha 4 ZŠ Ke Krčskému lesu
prodala gymnáziu PORG a ZŠ Campanus
zaplavil babyboom na Jižním Městě. Proto letos probíhají dvě další etapy dostavby
školy. V dubnu byly dostavěny 2 nové třídy,
jak jsem již psala v minulosti, a rozbíhá se
dostavba šatnového centra.
Lenka Alinčová (lal)

Stavba zdravotního střediska
je dokončena

23. 5.

16 Kalendárium
Akce z oblasti kultury, sportu
a volného času, které se u nás budou
konat v měsících květen až červenec.

Největším příjemcem peněz je
stejně jako i v jiných okrajových
částech Prahy již několik let
školství. Proto hl. m. Praha na svém
jednání dne 26. 3. 2015 vyčlenilo
400 milionů pro městské části,
a to především do oblasti školství.
Zde musím poděkovat radní hl.
m. Prahy pro oblast školství, Ireně
Ropkové, že do návrhu dotací pro
městské části zahrnula dostavbu
šatnového centra naší ZŠ ve výši
11 milionů.

Školství je největší
příjemce peněz z rozpočtu

Pro opravy výtluků po zimě jsme zvolili
osvědčenou metodu ITHR. V čem spočívá?
Na rozdíl od běžně používané metody, která
zahřívá opravované místo plamenem, dochází při metodě ITHR k infrazahřátí živičných pojezdových vrstev sálavou metodou,
která zahřeje opravované místo celoplošně.
Výhodou je hloubková a stejnoměrná teplotní příprava pro záplatu, která je nahřívána již v zásobníku pracovního stroje. Výhodou technologie ITHR také je, že opravy

budou provedeny bez tzv. pracovních spár.
Takto opravovaný výtluk vydrží asi 5 let.
Součástí oprav budou také místa poškozená
havárií vody v ulicích K Betáni, Do Dubin
a úprava povrchu zelené plochy u Kostelního náměstí při ulici Golčova, včetně opravy
poškozené krajnice vozovky a její vyrovnání. Dále upravíme okap budovy, kterou
využívají strážníci městské policie. Po této
opravě bude Kostelní náměstí bez tradiční
velké louže.
Ve schváleném rozpočtu máme na opravy komunikací vyčleněn zhruba 1 milion
korun, za který opravíme 1 500 m2 výtluků,
děr a spár ve více než 40 ulicích.
Práce na opravách plánujeme v průběhu
června. Ještě předtím na začátku dubna zahájíme celkový úklid silnic a chodníků po
zimní údržbě, jedná se o 62 000 m2.
Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy)
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Z radnice a zastupitelstva

Aktuálně

Budujeme nový přechod
v ulici Za Parkem

Vzhledem k husté dopravě a snaze o zvýšení
bezpečnosti dětí a rodičů v blízkosti mateřské a základní školy i autobusové zastávky
Kunratická škola bude vybudován nový pře-

chod pro chodce v ulici Za Parkem.
Od autobusové zastávky se tak
bezpečněji přejde na chodník lemující zahradu MŠ. Přechod bude
mít i speciální vodící pruh pro nevidomé.
Vše schválila dopravní komise
MČ, příslušný povolující úřad Prahy 4 a Policie ČR. V rozpočtu jsme
s ním počítali a projekt je již vypracován.
Zebra bude namalována v měsíci
dubnu. Vše záleží již jen na dobrém počasí,
které je nutné k tomu, aby se plastový nátěr
dobře přichytil k asfaltovému povrchu.
ivhy

Sirény a kamery v Kunraticích
V MČ máme 3 elektronické sirény. Uvědomíme si to
vždy první středu v měsíci,
kdy probíhají zkoušky v celé
republice. První je na budově radnice, druhá na budově
ZŠ Kunratice v ulici Předškolní a poslední na střeše
ZUŠ J. Růžičky. Sirény je
možné ovládat z operačního
střediska krizového štábu
hl. m. Prahy nebo z pracoviště Hasičského záchranného sboru Praha, případně
z GŘ HZS. Tu na budově
úřadu MČ můžeme ovládat
i přímo z budovy radnice. Sirény mohou vydávat elektronické varovné signály, ale umožňují
i hlasové informace. Jak se zachovat v případě,
že krizový štáb vyhlásí varovný signál, najdeme podrobně na www.varujemevas.cz.

Kamerový systém v Kunraticích slouží k získávání nezbytných informací
v rámci krizového řízení.
Instalovány jsou celkem
4 kamery v centrální části
Kunratic, které jsou zařazeny v metropolitním
systému Hlavního města
Prahy (náměstí Prezidenta Masaryka, Kunratický
zámek, ulice Za Parkem I
a MŠ Za Parkem II). V lokalitě Zelené údolí jsou dvě
kamery na budově IKEM.
Plánujeme
vybudovat
další kamerové stanoviště, které bude před
ZŠ v ulici Předškolní. Cílem je zvýšení bezpečnosti žáků a monitorování veřejného
prostoru před školou.
ivhy

Jak nahlásit
nepořádek?
Kunratice mají rozlohu 810 ha. Máme 27
sběrných míst pro tříděný odpad. Spravujeme 61 250 m2 vozovek a 19 331 m2 chodníků.
Na území MČ se nachází 5 rybníků, obora
„Bažantnice“, část Kunratického lesa, zámecký park a 11 dětských hřišť.  
Ne vždy stačí kontroly ze strany úřadu.
S hlášením nepořádku se na nás obracejí
i občané Kunratic. To můžete udělat několika způsoby. Na telefonní číslo 244 102 214,
e-mailem na info@praha-kunratice.cz, pomocí webu www.praha-kunratice.cz v sekci
„hlášení nepořádku“, kde můžete v podsekcích (komunikace, veřejná zeleň, veřejné
osvětlení, elektrické vedení, kanalizace, vodovod, plynovod) podrobněji závadu nebo
nepořádek popsat. Můžete využít i aplikaci
pro chytré telefony. Nahlásit nepořádek lze
i dopisem na adresu MČ. Samozřejmě Vás
rádi přivítáme i osobně.
ivhy

Oznámení
majitelům
psů
Očkování psů se koná v úterý 12. 5. od 15 do
18 hodin před budovou radnice. Upozorňujeme majitele psů, kteří nezaplatili poplatek za psa splatný 31. 3. 2015, že jim bude
vyměřen hromadným předpisným seznamem. ÚMČ má možnost včas nezaplacený
poplatek zvýšit až na trojnásobek. Poplatek
lze platit v hotovosti na ÚMČ v 1. patře, převodem na účet 2000690389/0800 nebo složenkou typu A. Informace o výši poplatku,
variabilním symbolu nebo složenku obdržíte na ÚMČ, tel.: 244102215 nebo e-mailu:
krejcova@praha-kunratice.cz

3. zasedání Zastupitelstva 11. 3. 2015
Schvaluje
•	rozpočet neinvestičního příspěvku MČ
roku 2015 pro Základní školu Kunratice,
Praha 4, Předškolní 420 v celkové výši
4 400 tis. Kč na provozní náklady
•	rozpočet neinvestičního příspěvku MČ
roku 2015 pro Mateřskou školu Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 v celkové výši
1 484 tis. Kč
•	zapojení části zisku z hospodářské činnosti let 2010, 2011, 2013 ve výši 11 600 tis.
•	rozpočet MČ na rok 2015, podrobný rozklad na www.praha-kunratice.cz
•	poskytnutí dotace 165 tis. Kč pro TJ Sokol
Kunratice na výměnu oken budovy sokolovny
•	úpravu rozpočtu č. 2., přesun částky
80 tis. Kč z rezervy rozpočtu na ošetření
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fasády objektu čp. 57 zdravotní středisko
ochranným nátěrem proti vandalským poškozením
•	poskytnutí dotace Občanskému sdružení
pro Kunratice ve výši 63 tis. Kč na právní služby AK Kocián Šolc Balaštík spojené
s ochranou zájmů MČ Praha Kunratice
v kauze vodního díla Šeberák

•	rozpočet hospodářské činnosti pro rok
2015:
výnosy 9 941 729 Kč
náklady 2 203 960 Kč
	hospodářský výsledek před zdaněním
7 737 769 Kč
	 (podrobný rozpočet na
www.praha-kunratice.cz)
•	změnu platného územního plánu sídelního útvaru HMP spočívající ve změně
funkčního využití z monofunkční plochy
veřejného vybavení VV na polyfunkční
plochu čistě obytného území OB na pozemcích parc.č. 1233, 1234 a 1235, k.ú.
Kunratice (stávající zdravotní středisko ve
Velnické ul. čp. 147).
•	vstup MČ Praha-Kunratice do Svazu městských částí Hlavního města Prahy.

Co je nového
v kauze Šeberák?

Odvolání proti rozhodnutí MHMP o odbahnění k Ministerstvu ŽP nebylo úspěšné
a rozhodnutí bylo potvrzeno. Z uvedeného
ale vyplývá, že vypuštění rybníka v zimě musí
být posuzováno podle faktického charakteru,
a tedy jde o proces zimnění, který následuje po předchozím letnění. Jelikož ale tyto
procesy, které následují ihned za sebou, mohou být ve smyslu vydaných rozhodnutí realizovány maximálně jednou za 6 let, může

tedy další zimnění či letnění
následovat nejdřív v roce 2021.
Navíc proces odbahnění může
pokračovat až po tzv. zimnění,
které již proběhlo a bylo ukončeno tím, že rybník Šeberák byl
v měsíci lednu napuštěn. Při
pravidelné kontrole bylo 16. 3.
zjištěno, že hladina klesá a rybník je opět vypouštěn. Přivolaní
zástupci Inspekce ŽP a MHMP
konstatovali porušení všech
pravidel. MHMP vydal předběžné opatření a zahájil správní řízení o omezení škodlivé činnosti. 18. 3.
proběhlo šetření povodňové komise MČ za
účasti zástupce Lesy Praha a.s. a zástupce
společnosti OGOPOGO. Výpustní místo bylo
upraveno tak, aby se rybník Šeberák napustil na provozní hladinu. Bohužel ke dni, kdy
píšu tento článek k tomu nedošlo, protože
pravděpodobně někdo opět manipuloval
s výpustním místem.
ivhy

Rybníček
Ohrada vysychá

V únoru jsem absolvovala schůzku s náměstkem primátorky Hlavního města Prahy Petrem Dolínkem.
V průběhu čtyř let je to již čtvrtý kompetentní představitel HMP, který se se zástupci naší MČ sešel kvůli opravám komunikací
v Zeleném údolí, které jsou majetkem Hlavního města Prahy.
Doposud naše snaha vyšla naprázdno. Zdá
se, že přeci jen svitla naděje, protože náměstek přede mnou dal pokyn na okamžité zpracování podkladu do Rady Hlavního
města Prahy na objednání průzkumu stavu
inženýrských sítí a komunikací v Zeleném
údolí. Silnice jsou v této lokalitě ve velmi
špatném stavu.
Navíc jsme na Magistrátu Hlavního města
Prahy získali příslib, že v jarních měsících
proběhne v Zeleném údolí blokové čištění
komunikací.
lal

Krátce

Rybník Ohrada je napájen silným pramenem
podzemní vody od Tří svatých, odkud je voda
vedena melioračním kanálem podél ulice
K Libuši. V posledních dvou letech však
voda do rybníka přestala téci.
Prohlídkou kanálu kamerovým systémem
jsme zjistili, že velká část potrubí a vpustí,
do kterých vedou dešťové vody z přilehlých
ulic, je rozpadlá. Oprava v řádu milionů je
tak rozsáhlá, že na ni musíme získat sloučené územní a stavební povolení. Jeho zís-

kání trvá zhruba půl roku, což znamená, že
minimálně do podzimu bude vodní hladina
rybníčku Ohrada napájena jen dešťovými
srážkami.
lal

Zaostřeno na
zakázané kamiony
na Vídeňské

Uspěli jsme
v krajské soutěži
o Zlatý Erb

Problém s kamiony netrápí jen obce, přes
které vede tranzitní doprava. Hodně kunratických občanů si stěžuje na tahače s návěsy
ve Vídeňské ulici. Řidiči těchto nákladních
aut si tudy zjevně krátí cestu.
O tom, že se to děje často, svědčí počet stížností. V březnu jsme proto vyvolali jednání se
zástupci Městské policie Praha i Policie ČR.
Slíbili nám, že v nejbližší době ve Vídeňské
ulici zahájí zvýšené kontroly aut nad 12 tun,
která mají do zmíněné lokality značkami zakázán vjezd v obou směrech.
ivhy

Úřad MČ Praha-Kunratice získal v kategorii Nejlepší elektronická služba 3. místo za
mobilní aplikaci „Moje Kunratice“ a 3. místo
v kategorii Nejlepší webové stránky obcí. Díky
občanům jsme navíc získali Cenu veřejnosti.
Hl. m. Praha vyhlašuje krajské kolo soutěže zaměřené na webové stránky měst a obcí
a jejich elektronické služby již od roku 2004.
O titul Nejlepší webové stránky letos soutěžilo 14 městských částí Prahy, které do další
kategorie soutěže Nejlepší elektronická služba přihlásily 18 elektronických nabídek.
ivhy
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Dočká se Zelené
údolí opravy silnic?

Oprava zdí hřbitova
Návštěvníci kunratického hřbitova si
jistě všimli, že se rozběhla oprava jeho
zdí. Nejprve bude opravena část, která
spadla vlivem podmáčení při povodních
v roce 2013. Následovat bude zeď kolem
hlavního vchodu, která dostane novou
košilku (fasádu). Celá oprava si vyžádá
1 milion korun.

Minipivovar Kunratice
zahájil výrobu piva Muflon
Na jaře zahájil činnost Minipivovar
Muflon Praha-Kunratice a navázal tím
na dlouhou tradici výroby piva v této
městské části. Pivo Muflon bude
dostupné v Kunraticích a časem
i v celé Praze.

Food Story
– jídlo s příběhem
Už třetí prodejnu v Praze otevřela
v Kunraticích naproti kostelu sv. Jakuba
společnost Food Story. Zaměřuje se na
kvalitní sortiment regionálních delikates
z celého světa. Chce být alternativou
českým produktům.
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Téma

Rozhovor

Jan B. Špidlen

Pokračovatel
světoznámého
houslařského rodu
Kunratický les
- ostrov přírody uprostřed města
Kdyby do lesa zabloudil mimopražský návštěvník, těžko by se mu vysvětlovalo, že je uprostřed
husté městské zástavby, navíc obehnán frekventovanou Jižní spojkou a brněnskou dálnicí D1.
Přesto by si mohl myslet, že je v nedotčené přírodě na území, kde nejsou vidět negativní stopy
civilizace, ale kudy vedou turistické trasy i cyklotrasy, kde žije divoká zvěř.

Rekreační les
zvláštního určení
Kunratický les je s výměrou necelých 300
ha nejrozsáhlejším souvislým lesním komplexem v Praze. Jedná se o historický les,
ve kterém se po staletí hospodařilo. Většina současných pražských lesů je podstatně
mladší a vznikaly postupně v minulém století v okrajových částech. Obrovský význam
Kunratického lesa tkví v jeho poloze mezi
velkými pražskými sídlišti. Stejně tak jako
všechny lesy vlastněné hlavním městem, je
i Kunratický les určen přednostně k oddechu
a rekreaci. Z pohledu lesnické legislativy
a předpisů se jedná o rekreační les zvláštního určení. Tomuto účelu je podřízena jak
infrastruktura, tak mobiliář i hospodaření
v lese.   
Už v minulosti sloužil k produkci dříví.
Nejdřív především na otop a později, v 19.
století, k produkci tzv. stavebního dříví,
kterého byl v období průmyslové revoluce
nedostatek a jehož cena tak vylétla velmi
vysoko. Zaměření na produkci dřeva se ještě
dnes odráží v druhové skladbě těch nejstarších porostů, kde je zastoupeno vysoké procento smrku a borovice.

Kácení pod drobnohledem
Dnes lidé vnímají les především jako rekreační oblast. A také proto poukazují na to, že
se v něm kácí příliš, že plně naložená auta se
zdravými kmeny vyjíždějí z lesa velmi často.
Také je vidět mnoho mýtin, kde kdysi býval
hustý a možná i zdravý les. Zaznívá i otázka, jestli tak razantní omlazování lesa není
zbytečné. Ředitel Lesů hl. m. Prahy Vladimír Krchov ale vysvětluje: „Obnova lesa je
nezbytnou součástí aktivní péče o les, který
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má sloužit trvale svému účelu. Bez pravidelné obnovy by se rekreační les, jak jej dnes
vnímáme, začal pomalu, nezřetelně, ale nezadržitelně rozpadat a jeho charakter měnit
směrem k pralesovitým formám. Celý proces rozpadu je sice z biologického hlediska
velmi zajímavý, ale mám za to, že maminky
s dětmi i za padesát let ocení více bezpečné
dětské hřiště v bezpečném rekreačním lese.“
Návštěvníci lesů se můžou potkat v průběhu celého roku s nahodilou těžbou, která
v podstatě znamená odklízení padlých nebo
nebezpečně nakloněných stromů po silných
větrech. Tak tomu bylo i v týdnu na přelomu

března a dubna, kdy republiku trápil velmi
silný vítr, který způsobil škody i na stromech
v Kunratickém lese. Vítr byl v nárazech tak
silný, že při jednom ze silných poryvů ulomil 5 metrovou špici u majestátního sekvojovce obrovského, který roste v zahradě hájovny U Václava.
„V zimním období, které je pro obnovu lesa
nejvhodnější, provádíme plánované zásahy.
Každý jednotlivý zásah musí být jednak
v souladu s platnými právními předpisy, zejména se jedná o lesní zákon, jednak musí
reagovat na konkrétní situaci v tom kterém
porostu,“ dodává ředitel Vladimír Krchov.

Mnoho lidí - sem tam
problém
Podle provedených průzkumů má z pražských rekreačních zón Kunratický les pravděpodobně nejvyšší celkovou roční návštěvnost - přes 2,3 milionu lidí ročně!
Takové množství ale znamená i devastaci
přírody a projevy vandalismu. „S ohledem na
obrovský rekreační tlak na les vydává Praha
nejvíce finančních prostředků na úklidy odpadků v porostech, vyvážení odpadkových
košů, ale i likvidaci černých skládek.
Naproti tomu krádeže dřeva jsou minimální, neboť les je pod trvalým dohledem návštěvníků. Z ryze lesnických činností je věnováno nejvíce prostředků na zalesňování,“
upřesňuje Krchov.
Protože se lesem pohybují jak pěší, tak
cyklisté, je potřeba vzájemné tolerance. Občas si vadí na cestách sobě navzájem. Nutné
je však dodat, že s běžnou mírou ohleduplnosti je zde dostatek místa pro všechny.
Problémem pro les jsou cyklisté mimo
značené cesty. Dráhy horských kol narušují
lesní půdu a někdy i kořeny stromů. I s cyklisty se dá ale najít shoda.
A tak se město snaží vyjít vstříc těm, kteří mají rádi volný terén. Pro ty se na jiných
místech v Praze připravují i speciální jednosměrné singltrekové stezky.
Ředitel Lesů hl. m. Prahy si ale pochvaluje
jedno: „Problémy, které mají jiní správci lesů
se čtyřkolkáři, se této lokalitě zatím vyhnuly. Občas se stane, že někdo osobním autem
zaparkuje na kraji lesa a blokuje tak vjezd
či výjezd údržby, ale takové věci dokážeme
zpravidla vyřešit i bez aktivní účasti Městské
policie Praha, směje se Krchov.
red

Jan Špidlen vyrábí prvotřídní smyčcové nástroje, které prodává v Česku i po celém světě. Během
jeho kariéry se mu podařilo získat řadu prestižních cen na mezinárodních houslařských soutěžích,
kterých se v posledních letech účastní už také jako porotce.
Jste významným českým houslařem, který
vyrábí a prodává housle u nás i v cizině.
Jak těžké je udržet se na špici v oboru?
Houslařství je běh na velmi dlouhou trať.
Tradice a dobré jméno jsou zásadní hodnoty, protože budí důvěru zákazníků. Ta
je nenahraditelná, když tvoříte něco tak
mýtického a objektivně obtížně posouditelného, jako jsou housle. Já jsem díky všem
svým předkům ve výsadní pozici na trhu,
ale to neznamená, že už se nemusím snažit.
Důvěra se dlouho buduje, ale dá se rychle
ztratit. Stále nalézám prostor pro zlepšení
a doplnění vzdělání. Houslařství je tlustá
kniha, která tloustne ještě víc, jak se do ní
začítáte.
Kolikery housle vyrobíte ročně a jaké
procento jde na export?
Asi čtvery, ačkoli v poslední době ještě
méně, protože mi hodně času bere expertíza a obchod. Do ciziny jde většina nástrojů.
Kdo z českých mistrů houslistů hraje
na nástroje z vaší dílny?
Jak víte, Pavel Šporcl je nejvýraznějším
houslistou, který hraje na mé housle, které
jsou také nejvýraznější. Jaroslav Svěcený
je do houslí fanda a má jich vícero, včetně
jedněch ode mne. Dříve hrál na mé housle
i Ivan Ženatý a svého času i Josef Suk.
Velkým příznivcem je k mému štěstí i Leoš
Čepický, primarius Wihanova kvarteta, ten
má ode mne dvoje housle. Václav Hudeček
je legenda, která však po léta tíhne spíš ke
kolegovi Vávrovi. V našem oboru totiž více
než jinde záleží na osobních vztazích.
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Nedávno jste otevřeli nové reprezentační
prostory, kam jste přesunuli dílnu a prodejnu z přízemí. Jak se cítíte v prostorách
domu, kde kdysi žil i sám Jungmann?
Josef Jungmann nebyl předkem mým,
ale našich spolumajitelů domu. Bylo to tak,
že můj dědeček Otakar Špidlen koupil
v roce 1926 polovinu tohoto domu právě od
potomků Jungmanna. Později dům nastavil
o tři patra. Jistě je příjemné nyní obývat
prostory s takto významným geniem loci.
I naše předchozí dílna v přízemí byla
zajímavá a ještě o hodně starší. Ty prostory
kdysi patřily k františkánskému klášteru
a jsou asi z 16. století.

Kromě houslí
asi není nástroj,
který by lépe dovedl
zprostředkovat
hráčův prožitek.
Máte dvě děti, je tak zajištěna kontinuita
v generaci Špidlenů i ve výrobě houslí?
Máme syna Františka a dceru Josefínu.
Snažíme se jim vštípit smysl pro hudbu
a kulturu vůbec. Samozřejmě ale nelze
dětem poručit, aby se v budoucnu živily
houslařstvím. Je to docela diplomatický
úkol je k tomu přivést a neodradit. Mým
rodičům se to povedlo. Jestli se to podaří
i nám, se ještě uvidí. Zatím se zdá, že Fran-

tišek s tím už počítá. Nyní studuje němčinu
a chystá se na zkoušky na houslařskou
školu do Německa. Za rok bude maturovat
a potom by měl jít tam. Josefína má velmi
blízko k hudbě, studuje zpěv na hudebním
gymnáziu.
Jak jste se ocitli v Kunraticích?
Na počátku 90. let moji rodiče zřejmě vytušili vhodnou chvíli pro investici a koupili zde
v Kunraticích vilku. Snad i vážně uvažovali,
že se sem sami přestěhují z centra, ale
z toho sešlo. Táta to měl do dílny pár schodů
a všechno tam měli na dosah. Špatně by si
na stará kolena zvykali na život téměř na
venkově. O pár let později jsem se já oženil
a čekal rodinu. Bylo nasnadě, že do Kunratic
půjdeme my. Domek jsme nejdříve z gruntu
přestavěli a pár změn proběhlo i v pozdějších letech. Nyní jsme zde moc spokojeni.
Já s manželkou jsme sice ještě „náplava“,
ale naše děti jsou už zdejší rodáci.
Víme, že Vaše umění prolíná i do Kunratic.
Jak je to možné?
To je spíš zásluhou mé ženy. Ona kromě
toho, že vede náš obchod, také produkuje
tzv. Mistrovské kurzy Praha. Tedy na konci
léta takový tréning pro mladé houslisty,
violoncellisty a pěvce s věhlasnými lektory
jako je např. Pavel Šporcl nebo Dagmar
Pecková. Kurzy se konají na Žižkově na
hudebním gymnáziu a jsou vždy ukončeny
společným koncertem studentů s lektory,
ale Marta pomohla uspořádat i pár koncertů zde v Kunraticích.
red
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Dobrovolní hasiči
bojují se strakapoudy

V rámci energetických úspor je trendem
zateplovat stavby polystyrénem. Bohužel zateplené fasády domů v blízkosti lesů
a parků lákají ptáky, především strakapoudy.
Ti vyklovou do polystyrénu otvory a v nich
zakládají hnízda.
Strakapoud velký je v Česku široce rozšířený šplhavec z čeledi datlovitých. Je průměrně 22,5 cm dlouhý, černobíle zbarvený

s červenými spodními ocasními krovkami. Zjara je nápadný svým charakteristickým
„bubnováním“ do kůry stromů
nebo na plechové části staveb.
Přes léto v jeho potravě převažují malí bezobratlí živočichové, občas plení i hnízda jiných
ptáků; přes zimu, kdy je živočišné stravy nedostatek, požírá
zejména různé plody.
Nejvíc je v Kunraticích takto
postižen dům s chráněnými byty a základní škola. Pokoušeli jsme se instalovat různá
plašící zařízení, ale přesto každý rok zůstávají na fasádách díry. Ty se musí brzy na jaře,
ještě než ptáci zahnízdí, zalepit montážní
pěnou. Nemalé peníze nám ušetřili dobrovolní hasiči, kteří se oprav ujali. Názorná
ukázka jejich práce je na titulní fotografii.
lal

Kultura a volný čas

Představujeme
strážníky
Městské policie
Strážník okrskář Marek Farský
Jako okrskář Městské policie působí
v Kunraticích od roku 2007. A tady i bydlí.
Zdejší lokalita mu plně vyhovuje díky krásnému krajinnému rázu a menší anonymitě
vztahů s místními občany, tolik potřebné
pro komunitní práci, která je základem poslání strážníka okrskáře.

Strážník okrskář Miloš Procházka
Pracuje v Kunraticích jako okrskář od roku
2012. Předtím působil v Hodkovičkách. Tuto
část Prahy si vybral kvůli její pestrosti, členitosti, ale i celkové atmosféře. Ta je dána
specifičností „venkovského rázu“ této městské části. Lidé zde mají bližší vztahy.
Oba si váží velmi dobré spolupráce s radnicí i místními občany, což oběma významně
pomáhá při jejich práci.

Jak probíhá údržba zeleně?
MČ Praha-Kunratice spravuje 195.040 m2
ploch. Plochy zeleně jsou zařazeny do třech
tříd údržby.
Třída I. - plochy s největšími nároky na
údržbu (zeleň na náměstích a u významných budov). Třída II. - plochy středně náročné na údržbu (zeleň na sídlištích, okolo
bytových domů a zeleň u objektů občanské
vybavenosti).
Třída III. - plochy na údržbu nenáročné
(zeleň charakteru volné přírody a plochy
k budoucí výstavbě).
Pokosy ploch I. a II. třídy v údržbě MČ jsou
prováděny v období od 20. 4. do 31. 10. Seč
se zahajuje na velkých plochách, následují
menší plochy a jako poslední se seče zeleň

v ulicích. Seče se v intervalu cca 4-5 týdnů.
V rámci seče je odstraňována posekaná
travní hmota. Pokosy ploch III. třídy jsou
prováděny v období od 1. 6. do 31. 8. dle potřeby 1-2x ročně.
Na území MČ jsou i pozemky soukromých
vlastníků, které MČ neudržuje. Jedná se
o sídliště Zelené údolí, Flora a zeleň při
ulicích Vídeňská, Dobronická a Kunratická
spojka. MČ vyzývá vlastníky k součinnosti,
aby seč probíhala současně jako na pozemcích MČ a první letošní seč proběhla do konce měsíce dubna.
Výsadou dobrého hospodáře má být péče
o vlastní pozemek a ten je vždy jeho vizitkou.
I. Mezteková

Společně uklízíme Kunratický les
Studenti maturitního ročníku gymnázia Nový PORG
začali dobrovolně před více
než rokem zbavovat Kunratický les odpadků. Založili
tím tradici a také ukázali, že
společným úsilím je možné udělat hodně pozitivního. My jsme se do úklidu
lesa nedávno také zapojili
a byli jsme překvapeni, jaké
množství odpadků je možné
v Kunratickém lese posbírat
za velmi krátký čas.
Chtěli bychom napomoci
rozšíření této smysluplné aktivity, a budeme proto několikrát do roka organizovat
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společné úklidy, které ještě
více zpříjemní prostředí „našeho“ lesa.
Rádi bychom Vás proto
ve spolupráci s kunratickou radnicí pozvali na další úklid Kunratického lesa,
který proběhne v sobotu
30. 5. od 10 do 11:30 hodin.
Sraz bude na dětském hřišti
v blízkosti restaurace U Krále
Václava IV. Každá ruka je přínosná, těšíme se na setkání
s Vámi. Více informací na
w w w.praha-kunratice.cz
nebo na e-mailu: uklid-lesa@seznam.cz.
OS Rozvoj Zeleného údolí

O Kunratické vítání
jara byl zájem

V sobotu 21. 3. se sešly stovky kunratických rodin u rybníka Ohrada, aby společně
oslavily příchod jara a slunce. U rybníka je
uvítaly klece s domácími zvířaty, které dodali kunratičtí chovatelé. Velký stan nabízel
6 rukodělných dílen. Děti vyráběly papírové košíčky na vajíčka, ta také zdobily, vy-

ráběly sádrové odlitky
a rámečky na fotografie
a sázely řeřichu do vymalovaných květináčů.
Vrcholem akce bylo velké
pódium, kde se vystřídalo několik hudebních
skupin studentů ZUŠ
Jižní Město, DDM-DŮM
UM a pěveckého souboru
Větrník při ZŠ Kunratice. Akci moderovali dva
žáci ZŠ Kunratice způsobem, který všem vyrazil dech. Doprovodný
trh s jídlem a pitím, dekoracemi, pomlázkami,
květinami a výrobky dětí ze školní družiny
jen korunoval úspěch akce, kterou uspořádaly pod záštitou starostky Lenky Alinčové
společně SOS dekorace, ZŠ Kunratice a RC
U motýlků. Již se těšíme na příští rok!
Iva Pirníková

Strážníci zadrželi zloděje
Dne 18. března dopoledne zadrželi
na zastávce MHD Šeberák kunratičtí
strážníci muže. Stalo se tak na základě
telefonické výzvy na operační středisko. U podezřelého muže se našly dvě
tašky s různými předměty. V průběhu
šetření a na základě porovnání se
ukázalo, že obsah tašek pocházel
z několika vykradených chat v okolí.
Pachatel se později pod tíhou důkazů
k vloupání doznal.

20. výročí zřízení
služebny v Kunraticích
1. 5. 1995 byla v městské části Praha
-Kunratice zřízena Městské policie
Praha a to v nově opravené budově
na Kostelním náměstí 34.

Kontakty na strážníky
Služebna:
Kostelní nám. 34, Praha – Kunratice
Úřední hodiny:
každou pracovní středu 16 – 17 hodin
Mobilní číslo: 606 392 333
(pouze Po - Pá do 19:00)
Nonstop služba - operační středisko
v ul. Táborská: 222 025 288 nebo 156

Taneční skupina A. D. A Kunratice pod vedením J. Večerkové získala 21. 3. na jedné
z nejprestižnějších soutěží „EMCO Taneční
skupina roku“ 3. místo v kategorii Děti - základní liga Freestyle.
Medaili s choreografií Peklo v pekle vybojovalo 20 dívek a 1 kluk. Téměř všichni jsou žáky
ZŠ Kunratice, kde také v aule 2 x týdně trénují.
V této nejsilněji obsazené kategorii soutěžilo 13 týmů. Jednalo se o pražské kolo
a 3. místo našim pekelníkům zajistilo postup

na mistrovství Čech, které se koná 26. 4.
ve sportovní hale Slavie Praha. Přijďte naše
malé kunratické tanečníky podpořit.
Kateřina Šantorová

Noc kostelů a Dny víry
Rádi byste se dozvěděli něco z historie
kostela? Chcete poznat kostelní atmosféru
nebo vás zajímá, co se děje při bohoslužbě? 29. května máte možnost se naznačené
a mnoho dalšího dozvědět!
Přijměte, prosím, pozvání do kostela
sv. Jakuba Staršího v Kunraticích nebo
sv. Prokopa v Hrnčířích. V netradiční atmosféře vás čeká přátelské přivítání i vstřícný
přístup. Těšit se můžete na komentovanou
prohlídku, varhanní koncert a pro děti je
připravena ukázka liturgických předmětů.
Program začíná v 19 hodin a s výjimkou
ukázky pro děti, která proběhne rovněž v 19
hodin, bude opakován každou celou hodinu.
Ukončení programu bude ve 24 hod. Více na
www.nockostelu.cz
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Středisko volného času při ZŠ Kunratice
(SVČ) organizuje Nedělní dílny, kde si mohou
rodiče s dětmi vyrobit nebo vyzkoušet výrobu předmětů různými technikami a prožít se
svými dětmi krásné odpoledne plné tvůrčí atmosféry a společných zážitků. V březnu jsme
oslavili příchod jara výrobou šperků z FIMO
hmoty a na 17. květen máme připravenu výrobu originálních dortů, které si nazdobíme
fondánem. Je se tedy na co těšit, tak neváhejte a včas se registrujte na renata.linhova@
zskunratice.cz. Účastnický poplatek 350 Kč
zahrnuje materiál na jeden dort.
A. Fáčková a R. Linhová.

Noc s Andersenem
a Drdou

Taneční skupina
získala bronz
Městská policie

Přijďte si vyrobit
originální dort

Na Noc kostelů navazuje projekt Dny víry,
jehož cílem je představit život místní církve. Projekt obsahuje kulturní, společenský,
vzdělávací i evangelizační program. Zahájen
bude 30. května a vyvrcholí 6. června večer
koncertem v centru Prahy a poté v kostele
Nejsvětějšího Salvátora.
Lokální programy připravují farnosti samy.
My bychom vám rádi ukázali něco z farního dění. Součástí programu proto budou
2. června ve 20 hodin Hovory o víře. 6. června nás čeká Putování od křížku ke křížku,
kdy si projdeme kříže a Boží muka v Kunraticích, Šeberově i Hrnčířích.
Sraz v sobotu v 10 hodin před kostelem.
Těšíme se na vás!
P. Benedikt Hudema, P. Stanislav Hrách

Letos byla Noc s Andersenem zaměřená
na 210. výročí narození H. Ch. Andersena
a 100. výročí narození Jana Drdy. Z Drdových pohádek nám předčítaly paní učitelky
E. Léblová z MŠ a I. Vosátková a P. Brodská
z RC U motýlků. Děti měly za úkol něco ze
čteného ztvárnit jako obrázek. Krásných obrázků je nakonec mnoho a můžete si je prohlédnout vystavené v knihovně.
Po předčítání a návštěvě knihovny jsme se
vypravili do RC na divadelní představení p.
Marečka. Po skončení 2 hodinového programu už zůstalo v RC jen 16 dětí ve věku 5-10
let, které se rozhodly u nás přespat. Děti si
přespání moc užily. Za rok na shledanou!
RC U motýlků

Hasičský bál se
opět vydařil
Dne 21. března 2015 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Praha-Kunratice tradiční
„Hasičský bál“ v budově TJ Sokol Praha.
K tanci a poslechu letos hrála skupina
„ROŠÁDA“ a stejně jako v minulých letech proběhlo i slosování vstupenek o hodnotné ceny.
Celá akce se opětovně setkala s velkým
úspěchem a my se pokusíme zachovat tuto
tradiční a oblíbenou akci i do dalších let. Děkuji všem, kteří mají na přípravě a realizaci
našeho Hasičského bálu zásluhu. Zároveň
děkujeme všem našim sponzorům a podporovatelům za obětavou pomoc.
Martin Wagner
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Školství a spolky

Sport

Představujeme projekt „Pomáháme
školám k úspěchu“ v ZŠ Kunratice
Jaká je filosofie projektu? Představujeme
Vám východiska, která ovlivňují klima
školy a která zavádíme do života:
• každý žák je pro nás důležitý
• na každém učiteli záleží
• učitelský sbor pracuje jako tým
• sbor je veden pedagogickými lídry
• sbor a vedení jdou za společnou vizí
• ve škole panuje ovzduší pohody
• ve třídách panuje ovzduší pohody

V září 2010 jsme se stali pilotní školou projektu „Pomáháme školám k úspěchu“. Projekt je podporovaný rodinnou
nadací manželů Kellnerových
„The Kellner Family Foundation“ a řídí ho O.P.S. „Pomáháme školám k úspěchu“.
Vždy jsme v ZŠ Kunratice
mysleli na pedagogický rozvoj školy, ale projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ dal
rozvoji školy nový rozměr
a systém pedagogické podpory a tím i pedagogického rozvoje. Projekt zavedl ve škole
novou školní kulturu a tím i školní klima.
V sedmi projektových školách sdílíme společnou vizi. Jsme přesvědčeni, že každý žák
se může díky naší pomoci denně naplno učit
a zažívat úspěch.

ZŠ Kunratice je v tomto
školním roce na konci pětiletého programu rozvoje
podpořeného projektem
Pomáháme školám k úspěchu. V tomto období se
především podpořil rozvoj
pedagogických dovedností
pedagogů. Na tento rozvoj
navazuje období dlouhodobě udržitelného rozvoje, ve
kterém se budou zúročovat
získané dovednosti především ve výsledcích vzdělávání žáků. Již nyní však
máme příklady zlepšujících
se výsledků. Například se jedná o výsledky
v matematice na I. stupni, rozvoji čtenářské
gramotnosti v celé škole, rozvoji jazykových
dovedností dětí na celé škole, a to jak ve výuce
prvního, tak druhého cizího jazyka.

Mateřská škola
informuje

Proběhla oslava 25 let skautingu
v Kunraticích

Mateřská škola Kunratice má v letošním
školním roce zapsáno 224 dětí v osmi třídách. 168 dětí se v šesti třídách vzdělává
v hlavní budově a 56 dětí se ve dvou nových
třídách vzdělává v 1. patře budovy školní jídelny.
Výchovně vzdělávací program školy má
název „Zelená školka“ a je zaměřen na osobnostní rozvoj dětí a na ekologickou výchovu.
V MŠ nabízíme dětem různé sportovní
a kulturní akce, školu v přírodě, výlety a exkurze. Velmi oblíbené jsou zájmové kroužky
pro děti: výuka anglického jazyka, hra na
zobcovou flétnu, keramický kroužek, taneční kroužek a kurz bruslení.

V sobotu 14. 3. jsme oslavili 25 let
nepřetržitého působení střediska
Paprsek v Kunraticích a také to, že
skauting v Kunraticích žije a má aktivní děti a členy od 7 let věku v různých věkových kategoriích. Společně
s vedoucími podnikají přes celý rok
různé aktivity, které nejen naplňují
jejich volný čas, ale i rozvíjí každého
člena bez ohledu na věk napříč celým skautským střediskem.
Akce se celkově velmi povedla,
byli jsme rádi, že jsme se po letech shledali
s bývalými členy, a bylo krásné sledovat, jak
tým lidí složený nejen z dospělých, ale i těch
nejmenších členů střediska dovede společ-

Jak projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ podporuje nás?
• Projekt podporuje jedinečnou pedagogickou dráhu každé školy a každého učitele.
• Projekt podporuje školu jako celek, nezaměřuje se na vybraný předmět nebo
oblast.
•P
 odporuje svobodné a odpovědné rozhodování jednotlivců i sborů.
ZŠ Kunratice

S dětmi pracuje 16 kvalifikovaných učitelek, ve školní kuchyni připravuje dobrá jídla
5 kuchařek, o pěkné prostředí se stará kolektiv 6 uklízeček a kolektiv doplňují paní
hospodářka a školnice.
Veškerá snaha celého kolektivu směřuje
k tomu, aby se děti v naší MŠ cítily maximálně spokojené. Velkou péči škola věnuje také
spolupráci s rodiči a jejich informovanosti.
Milada Filipová
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Florbalisté z Kunratic mohou slavit – právě
jim končí nejlepší sezóna v historii klubu.
Start98, který trénuje a hraje své domácí
zápasy ve sportovní hale při místní ZŠ, se
probojoval do finále 1. ligy a v době uzávěrky tohoto čísla byl jen krůček od postupu do
extraligy! Ve čtvrtfinále vyřadili Ústí nad Labem a v semifinále překonali Českou Lípu,
velkého favorita, který vyhrál základní část
1. ligy.

„Je to zasloužený
úspěch, udělali jsme
hodně práce“, říká
trenér David Derka, který Start vede
spolu se Zdeňkem
Skružným, nejúspěšnějším trenérem české florbalové historie
(z mistrovství světa
má stříbro a bronz,
8x vyhrál titul v extralize). Přitom loni
touto dobou Start98
horko těžko zachraňoval
prvoligovou
příslušnost v baráži
proti Českým Budějovicím – a teď může patřit mezi 12 nejlepších týmů v republice!
„Nevěděl jsem před sezonou, do čeho jdu.
Nakonec si to ovšem celkem sedlo a zaslouženě jsme tam, kde jsme,“ dodává trenér
Derka. V jeho týmu vyčnívá hlavně druhý
nejproduktivnější hráč 1. Ligy, kanonýr Ondřej Vavro, obránce Jiří Kropáček a brankář
Karel Kotoun.
Jiří Szebinovský

6. ročník
fotbalového
turnaje Prague
Spring Cup
Během velikonočních svátků se v Praze
uskutečnil již šestý ročník mezinárodního
fotbalového turnaje Prague Spring Cup.
Turnaj byl otevřený všem mládežnickým
kategoriím a stejně jako v minulých letech
se ho účastnily i týmy z Itálie, Německa,
Dánska a dalších zemí Evropy.
Již od třetího ročníku, pořádaného na území hlavního města Prahy, mají Kunratice tu
čest být jedním z hostujících hřišť.
Jako v předešlých letech se na našem hlavním hřišti setkaly týmy mladší a starší přípravky. Letošní ročník v Kunraticích ovládly
týmy z Dánska.
Za SK Slovan se turnaje účastnil tým mladšího dorostu. Snad dáme v následujících
ročnících dohromady více týmů, které budou reprezentovat náš klub, jako tomu bylo
v minulosti.
SK Slovan Kunratice

Basketbalisté chtějí postoupit

ně uspořádat takto velkou akci na několika
místech v Kunraticích. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli či nás přišli navštívit.
Marie Tesařová

Bruslení zvádly děti ze školky na jedničku
Naše mateřská škola dostala lákavou nabídku bruslení na stadionu KOBRA Praha 4. Neváhali jsme a nabídku pětidenního bruslení
jsme přijali. Děti se naučily stát na bruslích,
bezpečně padat a zase vstát, překonávat
překážky a nebát se soutěživých her.
Výsledky byly, díky našim instruktorům,
úžasné. Většina dětí se naučila bezpečně
zvládnout tuto sportovní disciplínu a bruslení si zamilovala.
Nevěříte? Tak se také přihlaste - je to krásný pocit naučit se něco nového.
A zlatá tečka nakonec - sladká odměna,
diplomy a exhibiční vystoupení našeho krasobruslaře pana Pavla Kašky.
Všechny děti byly z bruslení nadšené

Kunratičtí florbalisté
slaví velký úspěch

Na poslední utkání kategorie U19 v sezoně 2014/15 v krajském přeboru přijelo do
sportovní haly v Kunraticích družstvo BK
Příbram, se kterým měli naši hráči negativní bilanci 2 prohry a 1 výhru. Po vyrovnané první polovině utkání, kdy se oba týmy
střídaly ve vedení, soupeř i přes mohutnou
podporu našich kunratických roztleskávaček rozhodl o své výhře ve třetí čtvrtině.
Hráči BK Kunratice se tak rozloučili prohrou
a umístili se na konečném 3. místě v soutěži.
Do konce školního roku nás však čeká ještě tvrdá práce. Kromě naplánovaných přátelských utkání budeme ve druhé polovině
května hrát kvalifikaci o ligu. Postup do ligy
nám v loňském roce utekl jen o pár bodů
v jednom utkání, proto se hráči U19 a jejich trenér Martin Skýva chtějí letos poprat
o lepší výsledek, který by znamenal hrát
v sezoně 2015/16 ligu.

Krátce
Šeberácký triatlon
V neděli 30. května od 10 hodin se na
Šeberáku uskuteční tradiční sportovní
klání se spoustou zábavy a soutěží
pro děti. Účastníci se utkají v plavání
(500 m), kole (15 km) a běhu (6,3 km).

Naši nejmenší hráči a hráčky v kategorii
U11 se za své výkony a výsledky ve své první sezoně nemusí za nic stydět. Zatím drží
krásné 9. místo ze čtrnácti v soutěži 3x3
pražského přeboru. Dne 12. 4. si ve sportovní hale Radotín zahrají poslední turnaj
o umístění na 9. – 12. místě. Po něm se už
pilně začnou připravovat na příští sezonu,
ve které nastoupí do soutěže 5 na 5.
BK Kunratice

Roztleskávačky přivezly bronz
a po této výborné zkušenosti bychom proto
určitě chtěli v kurzech bruslení pokračovat
i v budoucnu.
Alena Marková

Tým roztleskávaček, které vystupují pod
názvem Taneční skupina Start98, byl bronzový. Dívky podporují svými dynamickými
a pestrými vystoupeními mužstva kunratických florbalistů a basketbalistů. Skupina se
po úspěšných vystoupeních na domácí i cizí
půdě kvalifikovala do celopražské soutěže.

Kunratický zpravodaj 2/2015

Hned při svém prvním soutěžním vystoupení obsadila skvělé 3. místo ve své kategorii.
Přejeme slečnám, aby jim jejich elán vydržel
i do dalších soutěžních klání a aby se jejich
řady rozšiřovaly a mohly dále s úspěchem
reprezentovat školu a celé Kunratice.
Alena Fáčková

Jarní fotbalové
zápasy SK Slovan
Přijďte podpořit tým mužů A
hrající v 1. A třídě. Na domácí půdě
nastoupíme 8. 5. proti týmu Nebušic,
23. 5. proti AFK Slivenec a 13.6
. proti týmu Praha 1999. Začátek
utkání je vždy v 17 hodin.

Festival Sport4Students
Areál vysokoškolských kolejí na
Jižním Městě se po delší době probudí
k životu. Ve středu 20. května zde
proběhne sportovně hudební festival
Sport4Students.
Spojí v sobě sportovní i hudební
vyžití, představí návštěvníkům řadu
studentských organizací a pokusí se
spojit studenty bydlící na kolejích
Jižní Město s místními obyvateli.
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Historie a společenská rubrika

Inzerce

Od jednotřídky k obecné škole
Počátky kunratického školství sahají do 30. let 18. století, když v roce 1736 byla
otevřena první kunratická
škola – škola vrchnostenská. Na jejím založení se
významně podílel majitel
kunratického panství Jan
Arnošt hrabě z Golče.
Dalším hybatelem rozvoje
školství byl známý tereziánský Schulpatent. Marie
Terezie
prostřednictvím
Všeobecného školního řádu
zavádí roku 1774 povinnou
školní docházku dětí od
6 do 12 let na celém českém
území. Tento řád platil až
do roku 1805, poté byl nahrazen všeobecným škol- Slavnostní průvod před Obecnou školou.
ským zákonem.
úplná škola obecná s pěti třídami. Na ni
Kunratická škola byla školou triviální, tedy
v rámci povinné osmileté školní docházky
venkovskou školou poskytující základní
navazovala škola měšťanská se třemi třídavzdělání. Jak se rozrůstala obec a přibývalo
mi.
dětí, nestačila už kapacita. Proto vrchnost
Na počátku roku 1895 byla při 4.třídě zřínechala postavit novou přízemní budovu
zena pobočka a rozdělena na dívčí a chlaobecné školy v domě čp. 57, hned vedle rybpeckou. Škola tak měla záhy nedostatek
níku Ohrada.
tříd, a proto byla pro pobočku nalezena
Na konci 30. let 19. století už navštěvovalo
místnost v čp. 110 v bývalé budově místního
školu přes sto dětí a vyučovali v ní dva učinárodního výboru na náměstí. Do školy tehtelé.
dy chodilo 371 dětí.
V 70.letech 19.století se z jednotřídky stala
V polovině 80. let 19.století byla utvořena
škola se dvěma třídami.
školní obec Kunratice, Paběnice, Libuš, JaloV roce 1885 ale byla původní budova
vý Dvůr a Nové Dvory se sídlem v Kunraticích.
zbourána a na jejím místě postavena nová
I na tom je vidět význam obce v „centralizadvoupodlažní škola se čtyřmi učebnami
ci“ školního vyučování. Tehdejší české škol(vyučovalo se ve třech ) a bytem pro učiteství patřilo k nejlepším v Evropě. Školský zále. Vyučování bylo zahájeno 29. září 1885.
kon z roku 1869 a pozdější školní řád z roku
Před jejím otevřením však musela být škola
1905 stanovily strukturu, osnovy a rozvrhy
vysvěcena.
škol tak, že téměř nezměněny přežily až do
V kronice se píše, že školní budova čp. 57
poloviny 20.století.
byla otevřena za velmi nepříznivého počasí,
Přelomovým a radostným se stal pro chudeštivého a studeného dne, za přítomnosti
dé obyvatele Kunratic a okolí školní rok
patrona školy, okresního hejtmana Hejdy
1898/99. Obecní výbor v Kunraticích zrušil
a školního inspektora Procházky. Úvodní
školné a rozhodl se platit učitele ze svéslavnostní řeč pronesla žákyně Marie Ruho. Za jedno dítě se dosud platily dva zlaté
dolfská z Libuše.
a osm krejcarů.

Pan učitel a pan řídící

Obecná škola v Kunraticích za II.sv. války

Kunratice mají měšťanku
Ve školním roce 1889/90 navštěvovalo obecnou školu už 257 dětí. A tak se škola postupně rozšiřovala, čtvrtá třída se otevřela v roce
1891 a pátá o šest let později. Tak vznikla
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V roce 1902 nastoupil do funkce učitele Cyril Merhout, po němž je dnes pojmenována
ulice v sídlišti Zelené údolí. Působil ve škole jen do roku 1906. Ale stal se významným
popularizátorem „své obce“, poté, co jako
pracovník památkové péče vydal vlastním nákladem knihu Čtení o Novém hradě
a Kunraticích. Zde na 95 stranách popisuje
dějiny obce a hrádku Václava IV. od nejstarších zpráv do konce 19.století. Připojeno je
i 18 vyobrazení včetně plánu zříceniny. Knihu najdete v Městské knihovně v Praze pod
signaturou D3106.
Druhým významným činovníkem zdejšího školství byl Václav Rataj. Ten nastoupil do školy o rok později než Merhout. Od
1. září 1903 ustanoven učitelem, později
se stal řídícím obecné školy. Proslul ale

i jako první kronikář obce,
starosta místního Sokola
a funkcionář hasičské organizace.

Pořád málo místa

KONCERT KE DNI MATEK

17.5.2015 V 15:00 V SOKOLOVNĚ

Počátek 20. století přináší další problémy s nedostatečnou
kapacitou školy. Obec nechala
v roce 1905 přestavět stodolu
u domu čp. 7 (dnešní Úřad
městské části Praha- Kunratice) na novou budovu obecné
školy.
Ve dvacátých letech se situace se školními prostorami znovu opakovala. To si vyžádalo
i nutné vyčlenění Nových
Dvorů a Jalového Dvora ze
školní obce. Dobrým řešením
a pomocí pro kunratické děti pak byla možnost navštěvovat nově postavenou obecní
školu v Libuši.
To už se ale na počátku 30. let 20. století
rodily plány na výstavbu úplně nové moderní měšťanské školy. Rodiče a děti se dočkali
v září 1935, tehdy byla slavnostně otevřena
Masarykova měšťanská škola v Kunraticích.
red

Stalo se před..
80 lety
6. 4. 1935 byl na slavnostní schůzi
obecního zastupitelstva jmenován
prezident republiky T. G. Masaryk
čestným občanem obce Kunratice
u Prahy.

realitní makléřka

70 lety
6.-7. 5. 1945 byly Kunratice obsazeny
německým vojskem a 9. 5. dorazil
do Kunratic první sovětský tank.
30 lety
29. 4. 1985 vyšlo první číslo
Kunratického zpravodaje.
20 lety
1. 5. 1995 byla v Kunraticích na
Kostelním náměstí zřízena služebna
Městské policie Praha.

Poděkování za blahopřání
k životnímu jubileu zasílají
Alena Andrlová, Jiří Halama, Emilie
Gloserová, Jana Kváčová, František
Morkes, Anna Krejčová, Jaroslava
Čumpelíková, Miluše Marešová,
Magdaléna Halamová, Květoslava
Špačková, Václav Tichý, Iva Pletková,
Libuše Nováková, M. Doležal, Slavoj
Vlček a Otakar Ungr.
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Inzerce

Inzerce

Akce se koná pod záštitou starostky MČ Praha-Kunratice Ing.Lenky Alinčové

Atrium
Zámecký park
Kunratice, Praha 4

Sobota 23.05.2015
10:00 - 18:00

Advokátní kancelář JUDr. Julie Pítrová,
nově se sídlem v Kunraticích

Mgr. Markéta Jedličková
Makléř

U Kublova 1, Praha 4

Komplexní právní služby v oblasti nemovitostí:
prodej, nájem, vyklizení, poradenství
družstvům a SVJ
Čtyřlístek v pohádce

Jaroslav Uhlíř s kapelou

Slavný komiks ožije v 11:00

Výběr hitů začíná ve 13:30

Rodinné právo:
rozvody, úprava výchovy dětí
Vymáhání pohledávek, náhrady škody
Poskytování právních služeb podnikatelům,
zakládání obchodních společností, tvorba
smluvní dokumentace, likvidace

The Tap Tap

Moderuje Karel Zima alias “pan DUCHÁČEK”,

to rozjedou v 17:00

kterého znáte z ČT:Déčka

do 2 let ZDARMA

2-15 let 160,-

od 15 let 190,-

Rodinné vstupné: 2 dospělí + 1 dítě / 1 dospělý + 2 děti : 450,- + každé další dítě 100,-

S TÍMTO LETÁKEM 10% SLEVA NA VSTUPNÉ!

Děkujeme
za pochopení!

Děkujeme našim partnerům!

Hlad? Vyřešíme!

NABÍZÍME VÁM PRÁCI,
KTERÁ MÁ SMYSL
PLUS NOVÉ BENEFITY
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU
STRAVENKY V HODNOTĚ 100 KČ

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

Po–Ne 10–22 hod.

604 444 457

nám. Prezidenta Masaryka 106 (kruhák)
Praha 4 – Kunratice

www.pizzadokrabice.cz
Rozvoz v Kunraticích zdarma

PRACUJ
PRO METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY

PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME:
věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /
ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost
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LEVNÁ DOPRAVA

SOLÁRNÍ STUDIO

S

z/na LETIŠTĚ 480,- KČ/AUTO
Pevná konečná cena bez poplatků
za čekání a nástup, max. 4 pasažéři,
snadné objednávání, spolehlivost.

Kunratický
zpravodaj
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Chemická 953, vchod koleje Vltava
Turbosolárium, Solárium, Kolagenárium
10 opalování + 1 zdarma, ceny od 8 Kč za minutu
www.studio-ergoline.cz
tel.: 602 844 499, otevřeno denně 12.00-22.00 hod

www.mrtransfer.cz
tel.603 431 716/ 608 553 080

Kontakt:
Kudeříkové 1103/11a, Praha 4
+420 216 216 477 +420 604 898 123
e-mail: pitrova@akpitrova.cz

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

VSTUPNÉ:

Zastoupení v řízení před soudy
v civilních a trestních kauzách, zastoupení před
orgány státní správy vč. řízení o přestupcích apod.
Konzultace k novému občanskému zákoníku.

Kompletní informace na WWW.DIVADLOVPARKU.CZ a

+420603262090
marketa.jedlickova@re-max.cz
http://www.remax-czech.cz/marketajedlickova

Inzerce_91x62_v2.indd 1

07.04.15 14:50

Ceník inzerce

1/2 strany
1 strana

Velikosti inzerce a ceny (bez DPH)
1 strana
1/2 strany
1/3 strany
1/4 strany
1/6 strany
1/8 strany

187 x 264 mm
187 x 129,5 mm
187 x 85,5 mm
91 x 129,5 mm
91 x 85,5 mm
91 x 62 mm

5 000 Kč
2 500 Kč
1 800 Kč
1 250 Kč
900 Kč
750 Kč

1/3 strany

1/6
strany

Podklady a objednávky posílejte na e-mail:
info@praha-kunratice.cz nebo tel.: 244 102 214
Nedostali jste Kunratický zpravodaj do schránky?
Zavolejte nám a my to zařídíme!

1/4
strany

1/8
strany

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává MČ Praha-Kunratice. Uzávěrka 31. 3. 2015. Redakční rada: Mgr. Ivo Rikačev (odpovědný
redaktor), Ing. Lenka Alinčová, Petra Hilmarová, Ivan Hýža, Ing. Petr Rybín, Vladimír Petrus, Jitka Voříšková. Jazykový redaktor: Mgr. Bc. Michal
Střítezský. Příjem inzerce: tel.: 244 102 214. E-mail: info@praha-kunratice.cz, www.praha-kunratice.cz. Uzávěrka příjmu podkladů je poslední
pracovní den každého lichého měsíce. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem registrace MKČR E 13344. Nevyžádané rukopisy a podklady
se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo úpravy všech příspěvků. Neoznačená fota převzata z volně přístupných zdrojů nebo se souhlasem autora.
Založeno 1992, ročník XXIV. Náklad 3 800 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v dubnu 2015. Zdarma.
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KALENDÁRIUM

Květen, Červen, Červenec 2015
Sport

Kultura
17. 5. neděle / od 15 hod. / sokolovna

Den matek - ABBA rock show

Volný čas
26. 4. neděle / 9:30 - 15 hod. /
sraz RC U motýlků

Koncert profesionální zlínské skupiny
hrající písně skupiny ABBA. zdarma.

Pohádkový les

23. 5. sobota / 10 - 19 hod. /
zámecký park

Pálení čarodejnic

30. 4. čtvrtek / od 16 hod. / Šeberák
Hrají Nedvědi a spol. u táboráku pro děti.

Divadlo v parku
7. ročník rodinného divadelního
a hudebního festivalu.

17. 5. neděle / od 15 hod. /
ve cvičné kuchyňce ZŠ Kunratice

Nedělní dílna – Dorty s fondánem
Přijďte si vyrobit a nazdobit originální
dort s fondánem.

29. 5. pátek / 18 - 24 hod. /
kostel sv. Jakuba

Noc kostelů kunratické farnosti
Kostel přístupný veřejnosti s kulturním
programem a komentovanými prohlídkami.
2. 6. úterý / 20 hod. / kostel sv. Jakuba

Hovory o víře
Setkání nejen pro věřící v rámci
misijního projektu Dny víry.
6. 6. sobota / 10 hod. / kostel sv. Jakuba

Putování od křížku ke křížku
Procházka po křížích a božích mukách
v Kunraticích, Šeberově i Hrnčířích
v rámci projektu Dny víry.
15. 6. pondělí / 15 hod. / DCHB

Vystoupení Leoše Čepického
Houslista L. Čepický vystoupí se dvěma
studenty pro seniory.

30. 5. sobota / 10 – 11:30 hod. /
sraz před restaurací U krále Václava IV.

Uklízíme Kunratický les

Zapojte se s námi do úklidu
Kunratického lesa. Společně můžeme
zpříjemnit prostředí v něm.
30. 5. sobota / 11 – 17 hod. /
hájenka U krále Václava IV.

Hurá za Čtyřlístkem
2. 6. úterý / 17 hod. /
zahrada MŠ Předškolní

Oslava Dne dětí na zahradě MŠ

Společně oslavíme Den dětí na zahradě
mateřské školy.
6. 6. sobota / celý den / zámecký park

Výstava loveckých psů
13. 6. sobota / 14 hod. / zámecký park

23. 6. úterý / 17 - 22 hod. /
areál ZŠ Kunratice

Den dětí vzámeckém parku

Zahradní slavnost
ZŠ Kunratice 2015

Oslava Dne dětí se sportovním
zaměřením.

Tradiční největší a nejnavštěvovanější
„sláva“ ZŠ Kunratice, na které
spolupracuje celá škola.

13. 7. - 17. 7. / 8 - 16 hod. / RC U motýlků

19.7. neděle / Šeberák

Hudební festival Do Modra
Další ročník hudebního bluegrassového
festivalu.
25. 7. sobota / 10 hod. / kostel sv. Jakuba

Slavnostní svěcení a zavěšení zvonů
S doprovodným programem a oslavou
patrona MČ sv. Jakuba.

Červencová miniškolka

Miniškolka pro děti 2 - 6 let. Klasický
školkový program, výtvarné dílny, zpívání,
pobyt venku, soutěže, hry, zábava.
13. 7. - 17. 7. / 8 - 17 hod. / ZŠ Kunratice

Kunratické táborničení

Tradiční příměstský tábor plný her,
tvořivých dílen a sportu pod vedením
zkušených vedoucích.
20. 7. - 24. 7. / 8 - 16 hod. / RC U motýlků

Příměstský tábor Čmelda I.

Během celého týdne děti připraví vlastní
muzikálové představení. Muzikálový kurz
je určen dětem od 4 do 12 let.

Užitečné info
Velkoobjemové kontejnery
29. 4.
29. 4.

15-18 hod.
15-18 hod.

Ještědská (u pošty)
Zelené údolí

20. 5.
20. 5.

15-18 hod.
15-18 hod.

Ještědská (u pošty)
Sídliště Flora (u kotelny)

10. 6.
10. 6.

15-18 hod.
15-18 hod.

Ještědská (u pošty)
Zelené údolí

Dotazy: meztekova@praha-kunratice nebo 606 925 797.

27. 7. -31. 7. / 8 - 16 hod. / RC U motýlků

Příměstský tábor Čmelda II

Máte-li zájem zařadit Vaši akci z oblasti kultury, sportu
a volného času do Kalendária, kontaktujte nás na e-mailu:
hyza@praha-kunratice.cz.

