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Autorem fotografie na titulní straně je Ronald Hilmar.

Omezení na Vídeňské 

26. 2. středa / 18 hod. / kostel sv. Jakuba 
Popeleční středa  
Zahájení postní doby, mše svatá s udělováním popelce
29. 2. sobota / 20 hod. / sokolovna 
Ples sokolského florbalu
Pořádá TJ Sokol Kunratice.
9. 3. pondělí ZUŠ Jana Růžičky / 18:30 hod. /
Koncert žáků školy 
Přijďte si vyslechnout hudební vystoupení žáků ZUŠ. 
14. 3. sobota / 20 hod. / sokolovna
Hasičský bál 
Tradiční zábavu pořádá SDH Kunratice.
5. 4. neděle / 8 a 9:30 hod. / kostel sv. Jakuba 
Květná neděle  
Mše svatá se zpěvem pašijí
9. 4. čtvrtek / 18 hod. / kostel sv. Jakuba 
Zelený čtvrtek 
Mše svatá na památku Večeře Páně
10. 4. pátek / 15 a 18 hod. / kostel sv. Jakuba 
Velký pátek 
Mše svatá na památku Večeře Páně
Modlitba křížové cesty od 15 hodin, Velkopáteční obřady 
od 18 hodin
11. 4. sobota / 20 hod. / kostel sv. Jakuba 
Bílá sobota 
Velikonoční vigilie s žehnáním ohně
12. 4. neděle / 8 a 9:30 hod. / kostel sv. Jakuba 
Boží hod Velikonoční  
Mše svaté
20. 4. pondělí ZUŠ Jana Růžičky / 18:30 hod. / 
Koncert žáků školy 
Přijďte si vyslechnout hudební vystoupení žáků ZUŠ.

19. 3. čtvrtek / 17 hod. /
Seminář RC U Motýlků  
Jak podpořit sebevědomí rodiče a dítěte? 
27. 3. pátek / od 16 hod. /
Noc s Andersenem 
Přiveďte své děti na čtení pohádek s přenocováním do RC 
U Motýlků.
4. 4. sobota / 9 hod. / 
Ukliďme Česko - Ukliďme Kunratice 
Přiložte ruku k dílu a pomozte uklidit svoje okolí. 
Registrace na: hyza@praha-kunratice.cz
5. 4. neděle
Velikonoční nedělní dílna v ZŠ Kunratice 
Pořádá Středisko volného času při ZŠ Kunratice. 
6. – 8. 4. pondělí až středa 
Dny Země
Den věnovaný naší planetě. Akci pořádá ZŠ Kunratice 

16. 4. čtvrtek / 17 hod. /
Seminář U Motýlků 
Jak vylepšit vztah mezi sourozenci?
25. 4. sobota / 13 hod. / sraz u kostela
Otvírání studánek
Procházka Kunratickým lesem se zajímavým programem  
– pořádá TJ Sokol. 

1. 3. neděle / 17 hod. / SH Jižní Město
FAT PIPE Start98 vs. Hu-Fa PANTHERS OTROKOVICE
Utkání 1. florbalové ligy
1. - 6. 3. / neděle - pátek / LVZ 5. tříd  
Lyžařský výcvik žáků 5. tříd 
Probíhá ve středisku na Pomezních Boudách v Horní Malé 
Úpě v Krkonoších. 
15. – 20. 3. / neděle - pátek /  
Zimní ozdravný pobyt  
Určen pro zájemce o lyžování a snowboarding pro žáky 
1. - 3. tříd – pobyt na Moravské boudě nad Špindlerovým 
Mlýnem. 
4. 4. sobota / 16:30 hod. / SK Slovan  
SK Slovan Kunratice – TJ Praha - Kyje  
Mistrovské domácí utkání týmu A
18. 4. sobota / 17 hod. / SK Slovan  
SK Slovan Kunratice – SK Viktoria Štěrboholy  
Mistrovské domácí utkání týmu A

Sport

Hned na jarní měsíce si pro nás hlavní 
město Praha, tedy jeho akciová spo-
lečnost Technická správa komunikací 
(TSK) připravila skutečnou lahůdku. 
Opět nastalo omezení průjezdu ulice 
Vídeňská a zcela uzavření provozu ulice 
ve směru K Libuši a Dobronická. Pro-
běhne důkladná rekonstrukce kruhové-
ho objezdu U Tří svatých. Skutečně tato 
oprava potřebná je, ale vystává jeden 
důležitý otazník. Nešlo to provést v roce 
loňském, kdy byla zcela uzavřena Vídeň-
ská ulice?  V loňském roce jsme byli rádi, 
že se nám podařilo TSK dotlačit k tomu, 
aby opravu ulice Vídeňské od ul. K Zele-
ným domkům po kruhovou křižovatku 
u Tří svatých, kterou vysoutěžili, z pro 
nás neznámých důvodů, ve dvou zcela 
oddělených zakázkách pro dvě nezávis-
lé firmy, nakonec realizovali alespoň ve 
stejné době v průběhu letních prázdnin, 
a nadělalo se tak alespoň co nejméně 
škody pro obyvatele Kunratic.  Zároveň 
TSK plánuje výstavbu bezpečnostního 
ostrůvku na úrovní OC Kunratice. Úpra-
va tohoto přechodu byla vybrána v rám-
ci akce „Bezpečná cesta do školy“ v rám-
ci BESIP. Veškeré práce budou zahájeny 
17. března, kdy bude provoz omezen na 
okružní křižovatce U Tří svatých (Vídeň-

ská x Dobronická x K Libuši). Příjezdy 
od Libuše a Kunratic na okružní křižo-
vatku budou znemožněny, na okružní 
křižovatce bude probíhat kyvadlový 
provoz po linii Vídeňské, což zname-
ná, že kruhový objezd nebude uzavřen. 
V době uzávěrky tohoto čísla probíhá 
ladění podoby dopravního omezení tak, 
aby byly Kunratice co nejvíce ochráněny 
před rozléváním aut do vnitřních ulic 
a zároveň bylo omezení pro nás všechny 
co možná nejvíc snesitelné. Proč práce 
nerealizoval správce Vídeňské a inves-
tor obou akcí TSK hl. m. Prahy během 
loňské uzavírky Vídeňské, kdy na to byly 
nejpříhodnější podmínky, necháme ra-
ději bez komentáře. Nyní jsme postaveni 
TSK Praha před hotovou věc a snažíme 
se alespoň minimalizovat negativní do-
pady na Kunratice. Máme zhotovitelem 
slíbeno, že práce budou probíhat inten-
zivně, aby omezení bylo co nejkratší. 
Detaily k omezení, objízdné trasy apod. 
naleznete min. týden před začátkem 
stavby na www.praha-kunratice.cz a na 
naší FB stránce: www.facebook.com/re-
konstrukcevidenskevkunraticich

Ivan Hýža (ivhy),
místostarosta

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

Slovo starostky

Užitečné informace:

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

3. 4. pátek /19 hod./ZŠ Kunratice 
9. společenský večer ve škole jako poděkování 
zaměstnancům, rodičům žáků i všem 
podporovatelům školy  

Z obsahu

26. 4. neděle / 9:30 až 11:30 hod. / sraz u RC
Pohádkový les
Pořádá RC U Motýlků. 
Tradiční pohádková cesta Bažantnicí se zakončením  
v zámeckém parku
27. – 28. 4. pondělí až úterý
Dny otevřených dveří v ZŠ Kunratice + zápis do 
prvních tříd 
ZŠ Kunratice

Vážení čtenáři, 

nejprve Vám chci popřát úspěšný rok 
2020. Na jeho začátek si společnost 
Lesy hlavního města Prahy pro nás 
připravila skutečně milý dárek. Je jím 
rybník Šeberák, který se v těchto dnech 
po rozsáhlém odbahnění a rekonstruk-
ci napouští. Pro letošní rok jsme si pro 
Vás v Kunratickém zpravodaji připra-
vili nový seriál o kunratických rybní-
cích a Kunratickém potoce. Tam se 
dočtete i podrobnosti k Šeberáku.

Ples naší radnice patří již k tra-
dičním kunratickým akcím. Děkuji 
všem, kteří se postarali o jeho úspěch.

Letos nás ale čekají i nepříjemnos-
ti. Pročtěte si pečlivě oba články na 
straně tři, kde se dočtete o nepocho-
pitelném opětném omezení provozu 
na ul. Vídeňská ze strany Technické 
správy komunikací. Z toho vůbec ra-
dost nemáme, protože jsme očekávali, 
že hned na jaře začne rekonstrukce ul.  
K Zeleným domkům, ale dokud ne-
bude plně v provozu Vídeňská, není 
možné ul. K Zeleným domkům začít 
rekonstruovat. Na straně 7 naleznete 
článek o připravovaném mimořád-
ném letním omezení provozu Mateř-
ské školy Kunratice z důvodu havarij-
ního stavu rozvodů vody a kanalizace, 
a tím i celkové rekonstrukce sociálních 
zařízení. Doufám, že se nám na tuto 
akci podaří získat dotaci z rezervy hl. 
m. Prahy. Takže se obrňme trpělivostí. 

Lenka Alinčová
(lal)

Dětský karneval – Sokol Kunratice Terezčin memoriál – 9. ročník
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3  Slovo starostky 

Nejen rekonstrukce rybníku Šeberák, ale i vynucené uzavření 
mateřské školy. I to jsou témata, o kterých Vám řekne víc paní 
starostka. 

3  Další omezení na Vídeňské 
Proběhne důkladná rekonstrukce kruhového objezdu U Tří svatých.

4  Nový ročník výletů pro seniory 
I letos jsme pro seniory vybrali 6 celodenních výletů. Jaká další 
místa plánuje radnice navštívit a jaká pravidla výletů budou letos 
platit? 

Spolky
10  Kunratičtí hasiči mají nového velitele jednotky  

Krizi u dobrovolných hasičů pomohl vyřešit všemi respektovaný 
bývalý velitel Jaroslav

11  Kynologové cvičí psy pro záchranné akce  
V rámci hlavní činnosti provádějí kynologové vyhledávání živých 
i neživých pohřešovaných lidí za pomoci speciálně vycvičených 
psů ve volných i těžce prostupných terénech, štolách, sutinách, 
vodních plochách, případně i na lavinovém poli.

Sport
15  Fotbalisti Slovanu se připravují na jarní sezonu 

Kunratičtí muži vstupují do zimní přípravy poprvé pod trenérem 
Tiborem Mičincem, který tým převzal po trenéru Havlíkovi v 
průběhu podzimní části soutěže.

15  Co nového v kunratickém FAT PIPE START98 
Tři čtvrtiny florbalové sezony jsou minulostí a teď je příležitost 
ke shrnutí, co všechno zatím přinesla.

Aktuálně
6  Nucené kácení v Kunratickém lese 

Už od roku 2016 se občané setkávají s častějším kácením stro-
mů v Kunratickém lese. Důvodem je sucho a napadení kůrovcem.

6  Úklid v Kunraticích startuje v sobotu 4. dubna 
Dobrovolnická akce Ukliďme Kunratice, opět pomáhá uklidit naši 
městskou část a její bezprostřední okolí.

7  Zásadní rekonstrukce omezí provoz v mateřské 
škole 
Stará budova školy bude uzavřena od 15. června do konce 
srpna. Musí se vyměnit veškeré rozvody, které jsou původní  
a místy téměř nefunkční. 

7  Kotlíkové dotace 
Využijte poslední příležitosti k získání vysoké dotace před 
zákazem topení uhlím v emisně nevyhovujících kotlích.

Školství
14  Nová nabídka svačin pro děti v základní škole 

Od 3. února mají žáci možnost koupit si ve škole čerstvou svačinu. 
V únoru v rámci zkušební doby je menu pevně dané o velikosti pro 
žáky na 1. stupni na dopoledne a menší svačinou na odpoledne.

Rozhovor
12–13  Ohlédnutí za rokem 2019  

Úkoly lidí z kunratické radnice, které se vloni podařilo splnit, 
nebo je jen rozjet. Ale co dalšího se musí letos dokončit?

Povodím Kunratického potoka 
– Olšanský rybník

8  Kunratické rybníky 1. část 
Zakládání rybníků podporoval už i nejvýznamnější majitel Kunratic 
počátku 15. století, král Václav IV.

Společenská rubrika
9  Třetí Kunratický ples obrazem 

Podívejte se na atmosféru třetího plesu kunratické radnice.

Arnošt Vít: Povídky na pokračování 
16  Šestá část seriálu Povídání o lidech 

Poslední díl vyprávění v Kunratickém zpravodaji. Celé dílo pana 
Arnošta Víta pak vydá radnice v samostatné brožuře, která bude 
k mání na úřadě a v kunratické knihovně.

Kalendárium únor, březen a duben 2020 

Kultura

Volný čas

Volný čas
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Zastupitelstvo MČ  Praha-Kunratice

•  schvaluje 
–  změnu rozpočtu č. 29., zvýšení o 465,0 tis. Kč, investiční dota-

ci z rozpočtu HMP na výkup pozemku pro stavbu TV-chodník 
ul. Golčova. 

–  změnu rozpočtu č. 30., zvýšení o 813,0 tis. Kč, o odvod z vý-
herních hracích přístrojů a výnos daně z technických her za 
období 1. 6. - 30. 11. 2019. 

–  rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2020 pro Základ-
ní školu Kunratice, v celkové výši 4 500,0 tis. Kč na provozní 
náklady. 

–  rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2020 pro Mateř-
skou školu Kunratice v celkové výši 1 513,0 tis. Kč na provozní 
náklady. 

–  rozpočet MČ Praha-Kunratice na rok 2020 v hlavní činnosti: 
 • objem příjmů celkem ve výši 64 231,0 tis. Kč 
 • objem výdajů celkem ve výši 89 519,0 tis. Kč 
 •  rozdíl příjmů a výdajů, plánovaný schodek, ve výši  

-25 288,0 tis. Kč krytý financováním z úspor vlastních 
zdrojů 

–  návrh finančního plánu hospodářské činnosti MČ pro rok 2020 
 • výnosy 12 906 933,0 Kč 
 • náklady 3 085 000,0 Kč 
 • hospodářský výsledek před zdaněním 9 821 933,0 Kč

Usnesení z 10. zasedání zastu-
pitelstva MČ Praha – Kunratice 
ze dne 17. 12. 2019

Oprava hřbitovních cest 
a nový chodníček 
U Tří svatých 
Kouzlo staré části kunratického hřbitova je v jeho chaotic-
ké minulosti. Kdysi se někdo snažil nastínit páteřní cesty, 
ale různé přestavby a hlavně kořeny velmi starých lip dělají 
v této části hřbitova již skutečně problém. Snad se pro nej-
bližší dobu podařilo vyřešit situaci se sesouvajícími zdmi 
a opadáváním omítek. Ale neutěšený stav prostor mezi hroby 
si vyžaduje zásadní opravu. Aby návštěvníci hřbitova byli co 
nejméně omezeni, tak teprve v čase po velikonočních svátcích 
částečně uzavřeme starou část hřbitova. Bude tam totiž probí-
hat kompletní rekonstrukce hlavních cest, kdy stávající oškli-
vé nálitky betonu a asfaltu budou vybourány, nově se povrchy 
vybudují z esteticky vhodnějšího mlatu, podobně jako v nové 
části hřbitova. Práce budou probíhat co nejcitlivěji, aby neby-
la narušena pieta. Po dobu trvání prací bude možné hřbitov 
z bezpečnostních důvodů navštěvovat pouze omezeně. 

Ve stejném termínu také plánujeme zahájit stavbu nového 
dlážděného chodníku od okružní křižovatky U Tří svatých po-
dél Vídeňské směrem na Prahu až k poslednímu domu č.p. 
1185. Dále je již volný neobydlený prostor, jehož zástavba 
v budoucnosti přinese i prodloužení chodníku dále k Jihočes-
ké ulici. Tento chodník umožní lidem procházet k nákupnímu 
centru OC Kunratice bez použití auta. V době vydání tohoto 
čísla by mělo probíhat společné výběrové řízení na zhotovitele 
obou akcí. Náklady zatím odhadujeme kolem dvou milionů 
korun bez DPH.  

ivhy 

Nový ročník výletů pro seniory 
Výlety pro seniory 60+ si pro svoji oblibu již našly trvalou po-
ložku v našem rozpočtu. Také letos jsme pro naše seniory vy-
brali 6 celodenních výletů. Opět pojedeme s cestovní kanceláří 
CK2, se kterou jsme velmi spokojeni. CK2 nám dokonce slíbi-
la, že s námi bude pravidelně jezdit průvodce pan Kučera, je-
hož služby jsme si po zkušenostech z let minulých sami vyžá-
dali, i stejný dopravce pan Kupr, kterému nikdy, oproti jiným, 
nečinilo potíž zastavit při návratu z cest tam, kde jsme chtěli 
my. Opět je zajištěno vstupné a cestovní pojištění. Doporučuji 
zájemcům, aby si pečlivě prostudovali nabídku a program vý-
letů a vybrali si ty, na které budou skutečně stačit jejich síly. 
Co na nás čeká? 

•  5. 5. první cesta nás povede do cisterciáckého kláštera Zla-
tá koruna původně nazývaného Svatá koruna podle relikvie 
trnu z Kristovy trnové koruny, kterou zakladatel kláštera 
Přemysl Otakar II. získal od francouzského krále Ludvíka IX. 
Svatého. Následuje přesun do Českého Krumlova, kde na-
vštívíme zámek a projdeme křivolaké uličky staré části města. 
Tento výlet bude fyzicky náročnější. 

•  19. 5. vyrazíme do Třeboně, kde si prohlédneme zámek 
s parkem, centrum města, seznámíme se s více než 600 let 
starou historií vaření piva v jednom z nejstarších pivovarů na 
světě a na závěr se zajedeme podívat ke slavné Schwarzen-
berské hrobce. Tento výlet bude fyzicky náročnější. 

•  2. 6. se vydáme na zámek Zbiroh, který vznikl na sklonku  
12. století jako nejstarší české šlechtické sídlo. Zvláštností 
jsou původně románsko-gotická věž, která je nejstarší samo-
statně stojící hlásnou věží u nás, i nejhlubší studna v Evropě. 
Pak se přesuneme do cisterciáckého kláštera Plasy a navští-
víme budovu bývalého pivovaru se stálou expozicí stavitel-
ství, která je součástí Národního technického muzea. 

•  16. 6. navštívíme schwarzenberský zámek Orlík s rozlehlým 
anglickým parkem, po hladině Orlické přehrady doplujeme 
výletní lodí k naší druhé zastávce, hradu Zvíkov. Z jeho hra-
deb nás čekají překrásné vyhlídky na Vltavu a Otavu a rovněž 
i na jejich soutok. Na hradě si prohlédneme Královský palác 
s Hlízovou věží a expozici místních archeologických nálezů. 

•  8. 9. vyrazíme do Chebu, kde si prohlédneme nejvýznamněj-
ší stavby v centru města a navštívíme Retromuseum, jehož 
stálá expozice je věnovaná designu a životnímu stylu 60. až 
80. let minulého století. Pak přejedeme na hrad Loket, kte-
rý leží na výrazném skalním ostrohu obtékaném ze tří stran 
řekou Ohří. Na závěr se projdeme městečkem Loket, kde se 

seznámíme s bohatou historií místních měšťanských domů 
a barokním sloupem Nejsvětější Trojice. Tento výlet bude fy-
zicky náročnější. 

•  Letošní putování ukončíme 22. 9. exkurzí do sklárny Slavia 
v Novém Boru, kde budeme mít možnost zblízka sledovat 
ruční výrobu skla, dále návštěvou místního sklářského mu-
zea a návštěvou hradu Sloup, který je postaven na rozlehlé 
plošině na výše než 30 m vysokém pískovcovém suku. Teč-
kou za letošními výlety bude procházka u Panské skály, zná-
mé z pohádky Pyšná princezna. 
                                                                                                                                lal 

Pravidla pro objednávání výletů se nemění. Umožní tak, aby 
se dostalo na výlety mnohem více kunratických seniorů. Pro-
dej výletů bude zahájen v pondělí 6. dubna v 8 hodin ve velké 
zasedací místnosti v přízemí kunratické radnice, a to formou 
vyplněných závazných přihlášek, které budou k dispozici na 
místě. V dalších dnech budou přihlášky u sekretářky paní Lu-
cie Nejedlé v 1. poschodí. V týdnu od 6. do 10. dubna si senioři 
mohou vybrat pouze dva výlety. Zbytek neprodaných výletů 
si budou moci senioři doobjednat až od úterka 14. dubna od  
8 hodin. Jinak zůstávají pravidla výletů stejná jako vloni. 

•  Seniorem je občan s trvalým bydlištěm v Kunraticích a dovr-
šil věk 60 let. 

•  Kapacita zájezdového autobusu je omezená na maximum 49 
výletníků. 

•  Senioři budou zapisováni na výlet dle pořadí, v jakém se při-
hlásí a zaplatí spoluúčast na Úřadu MČ Praha-Kunratice. 

•  Při naplnění kapacity autobusu, budou další zájemci zapiso-
vaní jako náhradníci. 

•  Účastník výletu se bude finančně podílet na ceně výletu spo-
luúčastí ve výši 100 korun. 

•  Peníze na spoluúčast budou vráceny v případě, že za výletní-
ka pojede náhradník. 

•  V případě zrušení výletu budou peníze účastníkům vráceny. 
•  Ve stejný den, kdy bude roznášen Kunratický zpravodaj, což 

by mělo být o předposledním víkendu v únoru, budou stejné 
informace o zájezdech zveřejněny na úřední desce ÚMČ a na 
internetu: www.praha-kunratice.cz. 

                                                                                                                                 lal 

Pravidla výletů pro seniory 
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Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu 
čtvrtek 27. 2. 2020, čtvrtek 21. 5. 2020
Lokalita Čas

1. ul. Za Valem č. 1375 (u kontejneru na textil) 15:00–15:20
2. křižovatka ul. K Zeleným domkům x Suppého 15:30–15:50
3. ul. K Betáni (za parkem) 16:00–16:20
4. nám. Prezidenta Masaryka (u restaurace U Zavadilů) 16:30–16:50
5. křižovatka ul. K Václavce x Jana Růžičky (u kontejneru na textil) 17:00–17:20
6. ul. K Šeberáku (točna autobusu) 17:30–17:50

Přistavení VOK Čas přistavení Místo přistavení

 4. 3. 2020 16 - 20 hod Ještědská (u pošty)
 4. 3. 2020 16 - 20 hod Zelené údolí (ul. Za Valem)
 11. 3. 2020 16 - 20 hod Sídliště Flora (u kotelny)
 11. 3. 2020 16 - 20 hod K Betáni x Do Dubin
 22. 4. 2020 16 - 20 hod Sídliště Flora (u kotelny)
 22. 4. 2020 16 - 20 hod Zelené údolí (ul. Za Valem)
 20. 5. 2020 16 - 20 hod Ještědská (u pošty)
 20. 5. 2020 16 - 20 hod Nad Šeberákem x K Jelenám
 17. 6. 2020 16 - 20 hod Sídliště Flora (u kotelny)
 17. 6. 2020 16 - 20 hod Zelené údolí (ul. Za Valem)

Harmonogram přistavení velkoobjemového kontejneru 
I. pololetí rok 2020

Datum Čas přistavení Lokalita

ne 15. 3 .2020 13 - 16 hod Ještědská (u pošty)  
ne 15. 3. 2020 13 - 16 hod křižovatka ul. K Betáni x Do Dubin
ne 5. 4. 2020 13 - 16 hod křižovatka ul. Lizstova x Kalmánova 
ne 5. 4. 2020 13 - 16 hod křižovatka Na Lhotech x Nad Belvederem
ne 5. 4. 2020 13 - 16 hod křižovatka ul. Velenická x Sobolákova 
ne 26. 4. 2020 13 - 16 hod Volarská u hřiště  
ne 26. 4. 2020 13 - 16 hod Za Parkem x Hynaisova  
ne 26. 4. 2020 13 - 16 hod křižovatka ul. Do Dubin x Pod Javory
ne 24. 5. 2020 13 - 16 hod K Chodovu x Nad Akáty  
ne 24. 5. 2020 13 - 16 hod Ke Hrádku x Houbařská 

Harmonogram bioodpadu I. pololetí roku 2020

Krátce z dopravy 
Komise dopravy na svém prvním letošním zasedání 8. ledna 
doporučila k realizaci pilotní provoz zóny 30 a zákazu vjezdu 
nákladních vozidel v jižní polovině Kunratic, tj. na jih ulice K Li-
buši – K Šeberáku směrem na Vestec. Komise dále doporučila 
k dalšímu projednání řešení provozu a parkování na Kostelním 
náměstí a v Golčově ulici, zásobovací ploše na náměstí Prezi-
denta Masaryka, řešení situace chodců a parkujících aut na Be-
táni a úpravu organizace křižovatky Vídeňská a Pramenná pro 
zvýšení plynulosti dopravy. Jedním z klíčových bodů programu 
na zasedání komise dopravy bylo také doporučení členů, aby byl 
vypracován ucelený návrh dopravních opatření v lokalitě Zelené 
údolí. Po vypracování návrhu vstoupíme v jednání se správcem 
komunikace pražským magistrátem k posouzení a následnému 
přijetí opatření. Cílem je podstatně zkvalitnit dopravu a systém 
parkování v této lokalitě. Podněty pro jednání komisi dopravy 
můžete zasílat na e-mail: hyza@praha-kunratice.cz.  

ivhy
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NUCENÉ KÁCENÍ  
v Kunratickém lese  

Kotlíkové dotace 

ZÁSADNÍ REKONSTRUKCE 
OMEZÍ PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Lesnické práce v Kunratické bažantnici 

Už od roku 2016 se bohužel občané 
mohou setkat v Kunratickém lese s čas-
tějším kácením stromů. Tzv. nutné na-
hodilé těžby zde probíhají po celý rok, 
a to především v porostech, kde v dře-
vinné skladbě jsou více zastoupené 
jehličnaté druhy. Porosty častěji pod-
léhají napadení kůrovcem a houbovým 
chorobám. Nedostatek srážek způso-
buje také trvalý pokles nebo opakující 
se kolísání hladiny spodních vod. Ani 
dospělí jedinci svým kořenovým sys-
témem nedosáhnou na vodu. Smrk, 
modřín a v posledním roce i borovice 
postupně hynou. Bohužel se začínají 
mezi usychajícími objevovat i listnaté 
dřeviny, např. duby a buky, které jsou 
z důvodu sucha více náchylnější na 
tracheomykózu, houbové onemocnění 
způsobené mikroskopickými houbami 
v cévních svazcích.  

Během roku 2019 jsme v Kunratic-
kém lese, který obhospodařujeme, za-
znamenali zatím největší nárůst v cel-
kovém množství zpracované nahodilé 
těžby za posledních několik let.   

Současný stav lesníci i nadále mo-
nitorují a dále zpracovávají napadené 
stromy.  

Letos to budou čtyři roky, kdy poprvé 
vznikla zákonná povinnost objednat si 
revizního technika, aby provedl revizi 
vašeho kotle na pevná paliva. Využijte 
poslední příležitosti k získání vyso-
ké dotace před zákazem topení uhlím 
v emisně nevyhovujících kotlích, sta-
noveným zákonem a nyní upraveným 
vyhláškou hl. m. Prahy. Cílem je v co 
nejkratší době zlepšit imisní situaci ze-
jména v oblastech se zástavbou rodin-
ných domů. 21. října byl zahájen příjem 
žádostí o „kotlíkovou dotaci III“ v rám-
ci třetí, ale již poslední výzvy. Příjem 
žádostí v této výzvě byl sice ukončen 
30. října 2020, ale pražský magistrát 
stále přijímá nové žádosti a vyjednává 
s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
o prodloužení termínu a navýšení do-
tace pro Prahu ze strany ministerstva. 

V této třetí výzvě nastala změna v ad-
ministraci příjmu žádostí. S žadateli, 
kteří podají žádost se všemi požadova-
nými doklady, bude po schválení pří-
slušným orgánem hl. m. Prahy uzavřen 
smluvní vztah, aniž by žadatel musel 

Jak jsem již několikrát v loňském roce 
psala, mezi naše letošní největší in-
vestiční akce bude patřit rekonstruk-
ce sociálních zařízení v hlavní budově 
Mateřské školy Kunratice (MŠ). Čeká 
nás kompletní výměna rozvodů vody 
a kanalizace v 1. a 2. poschodí. Hlavní 
budova MŠ byla vystavena v akci „Z“ 
na počátku osmdesátých let minulého 
století, tzn., že tu stojí více než 40 let. 
Od té doby byla modernizována školní 
kuchyně, výdejny svačin a obědů v jed-
notlivých patrech, vybavení tříd, školní 
zahrada a v r. 2000 přistavěno podkroví 
včetně nové střechy, zateplení budovy 
a výměny oken. Rozvody jsou však stá-
le původní, zarostlé vodním kamenem 
a místy téměř nefunkční.

V loňském roce jsme v průběhu let-
ních prázdnin v předstihu vyměnili roz-
vody v suterénu MŠ. Celá akce si vyžádá 
velký zásah do budovy, protože dojde 
k zcela zásadní přestavbě sociálních 
zařízení tak, aby budoucí uspořádání 
umyvadel a toalet vyhovovalo moder-
ním požadavkům bezpečnosti dětí (uči-

Již od roku 2015 probíhá těžba kůrov-
cem napadeného dříví. Největší nárůst 
kůrovcové těžby nastal v roce 2019, kdy 
zde muselo dojít k vykácení většiny smr-
ků v důsledku napadení kůrovcem nebo 
z důvodu poškození suchem. Smrky 
v porostu napadá nejčastěji lýkožrout 

smrkový, lýkožrout lesklý a lýkožrout 
modřínový. Mezi standardní opatření 
patří rychlé odstraňování napadených 
stromů z porostu tak, aby se omezilo 
další šíření škůdce. Opakující se ne-
dostatek srážek a s ním spojené sucho 
a snížení množství vody v půdním pro-

Na jaře a na podzim probíhá v Kunra- 
tickém lese následné zalesňování holých 
ploch vzniklých po kůrovcové těžbě. 

Úklid v Kunraticích startuje 

v sobotu 4. dubna
UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Upozorňujeme majitele psů na splatnost poplatku za psa na rok 2020, která bude  
31. března. Poplatek lze platit v hotovosti na Úřadu MČ Praha-Kunratice v přízemí, ban-
kovním převodem na číslo účtu 2000690389/0800 nebo složenkou typu A. Informace  
o výši poplatku, variabilním symbolu nebo složenku obdržíte na ÚMČ Praha-Kunratice, 
tel. č. 244 102 215 nebo na e-mailové adrese: krejcova@praha-kunratice.cz. 

mít předem provedenou kompletní 
realizaci výměny starého kotle za nový 
ekologický tepelný zdroj. Ve smlouvě, 
která bude s žadatelem uzavřena, bude 
uvedená maximální možná výše dota-
ce, kterou může obdržet v závislosti na 
typu nového tepelného zdroje, který 
uvedl ve své žádosti. Žádosti jsou po-
dávány pouze v listinné podobě a lidé 
bydlící v rodinných domech dosud 
o výměnu starých kotlů na pevná paliva 
nejevili přílišný zájem. 

Veškeré konkrétní informace, jak při 
podání žádosti postupovat, a vzory do-
kladů, jsou uvedeny na: portalzp.pra-

Už několik let se kunratická radnice za-
pojuje do celostátní akce Ukliďme Čes-
ko. Pod tímto názvem s přidáním výzvy 
Ukliďme Kunratice organizuje dobro-
volnický úklid naší městské části a její-
ho bezprostředního okolí. A ani letošek 
nebude výjimkou. Zvu všechny zájem-
ce na sobotu 4. dubna. Pokud chcete 

pomoct, přihlaste se na můj e-mail  
hyza@praha-kunratice.cz. Kunratická 
radnice poskytne materiální podporu 
a také zajistí odvoz nasbíraného odpa-
du. Vítáni jsou všichni, od nejmenších 
až po aktivní seniory. Chci poděkovat 
všem, kteří se zapojí a kterým leží na 
srdci Kunratice.                                ivhy

filu způsobuje oslabení vitality a odol-
nosti jednotlivých stromů. Stromy jsou 
náchylnější k napadení škůdci (různé 
druhy kůrovců) i různými dřevokaznými 
houbami. 

Současný stav Bažantnice lesníci mo-
nitorují a bohužel zaznamenávají další 
pomístní nárůst kůrovcem napadených 
stromů. Průběžně budeme tyto stromy 
zpracovávat minimálně do konce března 
roku 2020. 

Na jaře a na podzim probíhá v Kunra-
tické bažantnici následné zalesňování 
holých ploch vzniklých po kůrovcové 
těžbě. V druhové skladbě převažují list-
naté druhy jako dub zimní, buk lesní, 
lípa malolistá a třešeň ptačí. Z jehlična-
tých dřevin je zde nejvíce zastoupena 
jedle bělokorá. Stejná druhová skladba 
se bude používat i na další nově vzniklé 
holé plochy po kůrovcové těžbě.

Ondřej Palička, 
ředitel Lesy hl. m. Prahy

V druhové skladbě převažují listnaté 
druhy. Nejvíce zastoupený je zde buk 
lesní, který je doplněný dubem zim-
ním, lípou malolistou a třešní ptačí. 
Z jehličnatých dřevin je zde nejvíce za-
stoupena jedle bělokorá.

Ondřej Palička, 
ředitel Lesy hl. m. Prahy

ha.eu, pod záložkou „ENERGETIKA“ 
- „KOTLÍKOVÉ DOTACE III“. Čas je 
skutečně neúprosný a 1. říjen 2020 je 
termínem, od něhož bude v Praze za-
kázáno topit v kotlích 1. a 2. emisní tří-
dy na základě vydané vyhlášky HLMP. 
Plné znění uvedené vyhlášky je zveřej-
něno opět na: portalzp.praha.eu, v zá-
ložce „OVZDUŠÍ“. 

Vy všichni, kteří bydlíte v rodinných 
domech a stále ještě topíte kotlem na 
pevná paliva, využijte nabízené příleži-
tosti, vyřešte si problém nevyhovující-
ho kotle dříve, než vám k jeho výměně 
vznikne zákonná povinnost. Čerpejte 
dotace, dokud jsou k dispozici! 

ÚMČ 

telka bude mít přehled o všech dětech 
pro případ uklouznutí apod.). Tak roz-
sáhlou rekonstrukci v objemu 7 milionu 
korun vzhledem k technologickým lhů-
tám ve stavebnictví (bourání, instalace, 
zrání, vysychání) nelze urychlit. Přes 
veškerou snahu bude muset být stará 
budova MŠ uzavřena od 15. června do 
konce srpna, tedy musí být uzavřena 
o měsíc dříve, než je obvyklé. Dvě třídy 
nad školní jídelnou budou plně v pro-
vozu až do 10. července, kdy začínají 
v MŠ pravidelné letní prázdniny.

Jsme si vědomi, že tato situace 
zkomplikuje nejedné rodině program 
na letošní léto. Požádali jsme rodiče 
dětí z MŠ o pomoc, tedy v případě, 
že si mohou zajistit program pro děti 
vlastními silami, aby je nechali doma. 
Samozřejmě o ty děti, jejichž rodiny 
tuto možnost nemají, jsme připraveni 
se postarat. Všem rodičům, kteří mají 
v MŠ předškoláky (jedná se o čtyři tří-
dy), jsme nabídli na třetí týden v červnu 
školku v přírodě. Sociálně slabým ro-
dinám jsme nabídli finanční pomoc na 

úhradu školky v přírodě. Další pomoc 
nám nabídla Základní škola Kunratice, 
která pro provoz MŠ vyčlení dle poža-
davků hygieny od 15. června uzavřenou 
část staré budovy školy a zajistí po ce-
lou dobu stravování všech dětí, protože 
kuchyň v budově mateřské školy bude 
mimo provoz.

Vzhledem k tomu, že rekonstrukci 
bude provádět velice zkušená a osvěd-
čená firma, věřím, že 1. září bude školka 
po rekonstrukci plně v provozu.

                                                                                                                          lal
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Společenská rubrika

Kunratické rybníky 1. část

3. Kunratický ples obrazem 

Kunratický Olšanský rybník, který nikdo z Kunratic nenazve 
jinak než Olšaňák, má při normální hladině 286,33 m n. m plo-
chu 4,38 ha a objem 68,72 tis. m³ vody. Je umělou průtočnou 
vodní nádrží, kterou vlastní v současnosti hl. m. Praha.  Správu 
vykonává organizace Lesy hl. m. Prahy. Rybníkem protéká Ol-
šanský potok, který ústí do Vesteckého potoka, jak je již znázor-
něno na historické mapě Stabilního katastru z roku 1841 (dnes 
je úsek Olšanského potoka od výpustě z rybníka po vyústění do 
Vesteckého potoka veden podzemním potrubím (zatrubněn) 
od 70. let minulého století.

Nejstarší písemnou zmínku o rybníku, nazývaném Olšaňák 
(Olšanský, Wolschanskey), uvádí ve své knize z roku 1912, Čte-
ní o Novém hradě a Kunraticích, Cyrill Merhout: „Roku 1597 
prodává Jindřich Hýzrle z Chodův kunratické panství Magdaléně 
Šárovcové a při výčtu rybníků jmenuje také rybník, který slove 
Volšanský.“ Další zmínka o rybníku Volšanský pochází ze začát-
ku 18. století, která uvádí, že do rybníka byla vypuštěna násada 
30 kop ryb.

Olšanský rybník je i místem, na kterém žije cenná a početná 
populace obojživelníků, jako jsou například čolek obecný a sko-
kan zelený. Společně s ostatními rybníky v okolí je významným 
hnízdištěm mnoha druhů vodních ptáků a klíčovou tahovou za-
stávkou pro migrující ptačí druhy. Olšaňák slouží jako rybářský 

sportovní revír obhospodařovaný Českým rybářským svazem, 
z. s., Územním svazem města Prahy.

Celková revitalizace rybníka proběhla v roce 2018. Nejprve 
bylo ze dna rybníka vyvezeno cca 21 800 m³ sedimentu, následo-
vala oprava hráze a výměna poškozeného vypouštěcího zařízení. 
Hráz rybníka byla opevněna těžkou balvanitou rovnaninou. Ná-
sledovalo osazení nového vypouštěcího zařízení (tzv. požeráku), 
který byl celý obezděn kamenem. (viz fotografie z ledna 2020) 
Bylo zřízeno loviště i kádiště, aby zde mohly být prováděny 
výlovy. Práce na rybníku budou ještě pokračovat. Rybník totiž 
nemá bezpečnostní přeliv a při povodních 2013 voda neřízeně 
přetékala přes hráz. Vybudování nového přelivu bude součástí 
II. etapy revitalizace, která zahrnuje i obnovu původní nivy Ol-
šanského potoka mezi rybníkem a Vesteckým potokem.

První novodobá zmínka o plánované rekonstrukci je z roku 
1963. Jak tehdy Olšaňák vypadal zachytil kunratický malíř Jaro-
mír Jindra. Tehdejší letní idylku koupajících se lidí u venkovské-
ho rybníka si dobře pamatuji z vlastních vzpomínek. Kunrati-
čáci se tehdy chodili koupat spíše na Olšaňák, než na Šeberák. 

Děkujeme sponzorům za podporu Kunratického plesu:  
S.O.S. DEKORACE, KUNRATICKÁ STODOLA, PIVOVAR MUFLON, 
PIVOVAR SPOJOVNA, VINOTÉKA DECINKA, KUNRATICKÁ VINOTÉKA, 
FOOD STORY, KUNRATICKÉ SUSHI, KUNRATICKÁ MASNA DOLEJŠ, 
FA JANPE a HNUTÍ PRAHA-KUNRATICE.

Jak si vede kunratická knihovna
Všem přeji, aby započatý rok 
2020 byl dobrý a úspěšný. 
V knihovně se vyplňují nej-
různější statistiky za uply-
nulý rok. Na první pohled 
mě upoutala téměř shodná 
čísla počtu knih 6325 a počtu 
výpůjček 6630. Nepůjčili jste 
si ale každou knihu jednou, 
některé jste si oblíbili více. 
Shodně15 krát byla v minu-
lém roce půjčena kniha Hana 
od Aleny Mornštajnové a Pas-
týř od Jamese Pattersona. Na 
třetím místě jsou se třinácti 
výpůjčkami hned tři knihy: 
V lese visí anděl, Přítelkyně 
a Zmizelá. Je z čeho vybírat, 
protože loni jsme měli stejně 
jako předloni 1000 nových 
přírůstků.  

Nejčastěji přicházíte od  
15 do 16 hodin. Máme 
86,25% čtenářek, a jen 
13,75% čtenářů. Diplom 
nejpilnějšího čtenáře získal 
za uplynulé pololetí tradičně 
pan Ivan Premauer. Největší 
změnou pro knihovnu v roce 
2019 byl přechod na nový 
knihovní počítačový systém. 

Kunratická knihovna se 
bude snažit, aby pro každého 
čtenáře měla právě ty knihy, 
co si chce zrovna přečíst. 
Neregistrovaní zájemci 
se mohou přijít podívat, 
posedět a prohlížet. Rádi vás 
u nás přivítáme.

knihovna Kunratice

Popeleční středa a postní doba
Popeleční středa připadá letos 
na 26. února. Tímto dnem 
zahajujeme čtyřicetidenní po-
stní dobu, období přípravy na 
Velikonoce. Pro zajímavost, 
pokud byste dny postní doby 
spočítali, došli byste k číslu 
46. Je to proto, že neděle ne-
jsou chápány jako postní dny. 

Kde se postní doba vzala? 
V období raného křesťanství 
existovala praxe přípravy do-
spělých ke křtu, trvající i léta. 
Závěrečnou fází přípravy 
byla právě postní doba před 
křtem, který se slavil na Bílou 
sobotu při Velikonoční vigilii. 
S katechumeny, dospělými, 
kteří se na křest připravovali, 
byla postní doba důležitá také 
pro kajícníky. Pokud někdo 

spáchal těžký hřích, bylo mu 
uloženo pokání, oblékl se do 
kajícího roucha a byl ze spo-
lečenství věřících vyčleněn. 
Postní doba byla vrcholem 
pokání, v jejím závěru došli 
kajícníci smíření a byli přijati 
zpět do společenství. Postní 
doba se postupně stala také 
určitou duchovní obnovou 
pro všechny křesťany, a to 
právě v souvislosti s blížícími 
se Velikonocemi. 

Popeleční středa, při které 
si necháme sypat popel na 
hlavu na znamení kajícnosti, 
může být i dnes pro nás krás-
nou příležitostí k zamyšlení 
a duchovní obnově. 

P. Vojtěch Smolka 

Nebylo tam tolik „Pražáků.“ Součástí Prahy jsou Kunratice to-
tiž až od prvního ledna 1968. Topoly v pozadí lemují dnešní 
Vídeňskou. V 70. letech 20. století proběhly na Olšaňáku další 
úpravy, které zahrnovaly i zatrubnění vytékajícího Olšanského 
potoka a pravděpodobně i navýšení terénu (zavezení původní 
nivy potoka) mezi rybníkem a Vesteckým potokem. 

(my)
autorem obrazu je Jaromír Jindra
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Kunratičtí hasiči mají nového velitele jednotky
Poslední lednovou sobotu tradičně proběhla valná hromada 
Sboru dobrovolných hasičů Praha-Kunratice (dále jen Sbor).  
Tentokrát si starostka Lenka Alinčová se starostou Sboru Mar-
tinem Wagnerem a velitelem Jaroslavem Průšou připravili pro 
valnou hromadu překvapení. Mnozí si asi vzpomenou na kri-
zi vyvolanou před dvěma roky bývalým velitelem, který svým 
chování málem ochromil akceschopnost jednotky. Došlo k ně-
kolika odchodům členů z jednotky a situace byla vyřešena až 
odvoláním velitele jednotky a jeho vyloučením ze Sboru. Krizi 
nám pomohl vyřešit všemi respektovaný bývalý velitel Jaroslav 
Průša, který se uvolil na dobu nezbytně nutnou vrátit se do 
velitelské funkce, než někdo jiný bude připraven se jí ujmout. 
S administrativou mu velmi pomáhal starosta Sboru. Nyní ta 
situace nastala. Na valné hromadě starostka předala jmenovací 
dekret velitele panu Davidovi Běhunkovi, který je profesionál-
ním hasičem. Proslavil se již jako mladý hasič-žák naší základní 
školy, kdy mu pražský primátor osobně přivezl ocenění za zá-
chranu lidského života a posléze byl oceněn i Sdružením hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska. Jmenováním Davida, se vrací velení 
jednotky do jednoho kunratického rodinného domku, kde by-
dlí celá hasičská rodina včetně dědečka Jaromíra Chaloupky, 
který býval rovněž velitelem našich dobrovolných hasičů. 

Na závěr chci poděkovat Jaroslavu Průšovi za dva posled-
ní roky, kdy skloubení funkce velitele, otce dvou malých dětí 
a podnikatele, bylo pro celou jeho rodinu určitě velmi nároč-
né. Za to také obdržel ocenění starostky. 

Petra Hilmarová, místostarostka 

Založení spolku 
Kunratice žijou
Jsme parta kunratických lidí, které spojuje zájem o místo, kde 
žijeme. Zajímá nás podoba veřejného prostoru i to, jak je vy-
užíván. Líbí se nám akce, které se v Kunraticích v průběhu 
celého roku konají, ať už jsou jejich pořadatelem sokolové, 
fotbalisté, rodinné centrum nebo jiné kunratické organizace. 
Žije se tu skvěle a my k tomu chceme aktivně přispívat.

V listopadu jsme proto založili občanský spolek, jehož úče-
lem je jak podpora místního kulturního a občanského dění, tak 
i ochrana zdejšího jedinečného prostředí. Chceme také větší 
zapojení obyvatel Kunratic do debaty o veřejném prostoru, je-
likož některá místa by si podle nás zasloužila více pozornosti.

A co chystáme v nejbližší době? Můžete se těšit na jarní 
blešák nebo přednášku o historii Vídeňské ulice. V dubnu 
plánujeme v koordinaci s dalšími kunratickými spolky a MČ 
připojení k akci Ukliďme Česko, jejíž jarní úklidový den bude 
v sobotu 4. dubna. 

Další nápady pak mohou přijít klidně i od vás. Budeme rádi, 
pokud se k nám připojíte, pro více informací se můžete podí-
vat na náš web www.kunratice-zijou.cz

Kateřina Linková
místopředsedkyně spolku Kunratice žijou

Občanský spolek Pro Kunratice oslavil 10 let 
Občanský spolek Pro Kunratice (OSPK) pracuje na ochraně 
životního prostředí v Kunraticích už 10 let. V souladu se záko-
nem o ochraně přírody a krajiny byl pro kunratickou radnici 
partnerem v mnoha řízeních související s ochranou životního 
prostředí. Mezi nejdůležitější patří pomoc před bezohledným 
vypouštěním rybníka Šeberák bývalým soukromým majitelem, 
připomínkování developerského projektu bývalé prodejny 
Atalanta v ulici K Zeleným domkům, jednání s příslušnými in-
stitucemi o zachování zámecké obory Bažantnice jako kultur-
ní památky. Další aktivity spolku Pro Kunratice můžete najít 
na našich webových stránkách www.prokunratice.cz Bohužel 
díky nabytí účinnosti zákona č. 225/2017 Sb. o územním plá-
nování a stavebním řádu se už spolek Pro Kunratice nemůže 
účastnit stavebních řízení. Přesto se spolek Pro Kunratice ak-

tivně zapojuje v poradních orgánech starostky a podílí se na 
životě v naší městské části. Členové spolku také každoročně 
spoluorganizují akci „Ukliďme Česko“. Byly podány také zá-
sadní námitky k návrhu nového metropolitního plánu. Obje-
vily se snahy o významnou redukci zeleně ve prospěch staveb-
ních pozemků. Spolek považuje další významné zahušťování 
obce na úkor kvality bydlení a únosnosti obslužné infrastruk-
tury (školky, škola, doprava, parkování,…) za nepřijatelné. 
Děkujeme vedení radnice za podporu a kunratickým spoluob-
čanům za udržitelnou kvalitu bydlení a života v naší městské 
části, která je právem velmi vyhledávanou lokalitou. 

výkonný výbor OS Pro Kunratice 

Kynologové cvičí psy pro záchranné akce
Záchranná brigáda kynologů Praha je neziskovou organi-

zací zaměřenou na výcvik a aktivní využití záchranných psů. 
V rámci své hlavní činnosti provádíme vyhledávání živých i ne-
živých pohřešovaných osob za pomoci speciálně vycvičených 
psů ve volných i těžce prostupných terénech, štolách, suti-
nách, vodních plochách, případně i na lavinovém poli.  

Kynologové ze ZBK Praha tvoří spolehlivý pracovní tým, 
který se účastní nasazení při živelných a průmyslových kata-
strofách. Průběžně jsou vybíráni nejlepší psi a psovodi brigá-
dy, kteří tvoří zásahovou jednotku. Ta úzce spolupracuje s Ha-
sičským záchranným sborem ČR, Policií ČR, Městskou policií 
Praha a ostatními složkami IZS. 

ZBK Praha v současné době registruje zhruba 70 členů, 
z nichž je zhruba 20 ve vrcholné formě. To dokazují pravidel-
ným umístěním na čelných místech národních soutěží záchran-
ných psů a zejména pravidelnou účastí a umístěním na mistrov-
ství světa. V řadách brigády jsou i čtyřnásobná mistryně ČR ve 
vyhledávání v sutinách a mistryně světa záchranných psů FCI. 

Nejdůležitější je však účast členů při praktických nasazeních 
a záchranných pracích ve svém regionu. Pravidelně jsou voláni 
k zásahům, při nichž je požadováno hledání pohřešovaných 
především v přírodních terénech. Někteří členové jsou atesto-
váni MV ČR pro nasazení v Česku i pro zahraniční mise. 

V klubu seniorů se slavilo 
9. prosince 2019 jsme v našem klubu seniorů oslavili 30 let od 
jeho založení. Paní starostka Alinčová a pánové místostarosto-
vé Hýža a Fíla nám přišli popřát k Vánocům a k novému roku. 

Poděkovali jsme zastupitelům městské části za péči, kterou 
nám věnují. Pěkné zájezdy, milé koncerty s pohoštěním a vždy 
si nás poslechnou při našich připomínkách. 

Náš dlouholetý předseda klubu pan Ing. Zdeněk Zeman sla-
vil 5. prosince 2019 neuvěřitelných 94 let. Paní starostka i my 
členky jsme poděkovaly za jeho práci pro náš klub. Za pěkné 
články a přednášky o historii Kunratic a za milá slova při osla-
vách a pietních akcích v květnu a v říjnu na hřbitově u hrobů 
hrdinů revoluce. Vždy nám připomene, na co se nesmí zapo-
mínat a jak nám léta běží. 

Od ledna se opět scházíme v pondělí a v úterý a zveme seni-
ory mezi nás. Cvičíme si paměť slovními hrátkami, zpíváme, 
vyprávíme si a hlavně si každý měsíc oslavíme společně své 
svátky a narozeniny. Je nás 34 členek a 1 muž, pan inženýr 
Zeman. 

Amálie Petrášková, klub seniorů  

Ze života kunratických 
chovatelů 
V příštím roce oslaví naše základní organizace již 80 let od 
svého založení. Ustavující schůze naší ZO ČSCH proběhla  
1. června 1941 v bývalé restauraci „U Šebků“. Vloni měla naše 
základní organizace chovatelů 19 členů, většinou holubářů. 
V lednu se účastníme meziokresní výstavy v Lysé nad Labem. 
Tato výstava patří k největším výstavám chovatelů v Česku. Na 
této výstavě získal čestnou cenu předseda naší ZO př. Henkl. 
V měsíci únoru pořádáme výroční členskou schůzi. Od března 
do konce léta probíhá chovatelská sezona. Na podzim začíná 
výstavní sezona, kdy naši členové vystavují na výstavách v oko-
lí. V září jsme obeslali výstavu v Hostivaři. Zde vystavovalo 
pět našich členů. Čestnou cenu získali př. Hrubá, př. Jaroš 
a př. Římek. Ve dnech 18. – 19. října 2019 jsme se zúčastni-
li Celopražské výstavy v Modřanech. Tato výstava je největší 
na území Prahy. Opět jsme byli velice úspěšní. Z pětice vysta-

Společenská rubrika
Poděkování za blahopřání k životnímu jubileu zasílají
Vlasta Frajtová, Milan Dvořák, Anna Macháčková, Jaroslava Hlavatá, 
Jan David, Marie Fučíková, Václav Čiko, Libuše Mazuchová, Iva Kvasničková, 
Jana Heřmanová, Anna Nová, Hana Zachařová, Dagmar Novotná,  
Zdeněk Čumpelík, Václav a Marie Hartlíkovi, Eva Vrabcová, Anna Krejčová.

vujících členů získali čtyři ocenění. Př. Hrubý získal pohár za 
kolekci pražských krátkozobých rejdičů a dále získal čestnou 
cenu na českého staváka. Př. Hrubá získala čestnou cenu na 
pražského středozobého rejdiče. Další ocenění čestnou cenu 
získal př. Jaroš na staroholandského kapucína a př. Římek, 
který získal dvě čestné ceny. V listopadu jsme obeslali speci-
ální výstavu rejdičů a racků v Libčicích nad Vltavou. Př. Hru-
bý získal šampiona na svého pražského středozobého rejdiče 
a př. Římek na orientálního racka. Dále jsme na této výstavě 
získali dvě čestné ceny.  

V září jsme pro naše děti na začátek školního roku pod pa-
tronací MČ Praha – Kunratice uspořádali malou výstavku zví-
řat v zámeckém parku v rámci akce Babí léto. 

Na konci listopadu jsme provedli vakcinaci proti holubímu 
moru. U našich 8 členů jsme celkem vakcinovali 360 holubů. 
Pokud by nějaký kunratický chovatel měl zájem vstoupit do 
našich řad, tak se scházíme každou neděli od 7 do 9 hodin na 
nedělních trzích před restaurací „Na Betáni“.    

Jaromír Hrubý, jednatel ZO ČSCH Praha 4 - Kunratice

Tento náročný výcvik zaměřený na záchranu lidských životů 
jsme schopni realizovat i díky dlouholeté podpoře a vstřícnos-
ti MČ Praha -  Kunratice.

Jitka Dědinová, Záchranná brigáda kynologů Praha
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Ohlédnutí za rokem 2019

Funkce starosty nebo starostky 
bývá spojována s představou, 
že se člověk zvolený do vedení 
radnice musí umět postarat 
o všechno, co souvisí s životem 
a agendou obce nebo městské 
části. Přesto jsou jednotlivé role 
místní samosprávy přesně roz-
děleny a každý ve vedení radnice 
má odlišné úkoly. Starostka Len-
ka Alinčová má v péči finance, 
majetek, územní plán a oblast 
výstavby, školství, sociální oblast 
a dobrovolné hasiče.

Je něco, co Vám je z těchto ob-
lastí nejbližší?

Nejbližší jsou mi věci související 
s majetkem městské části (dále jen 
MČ), školství a sociální oblast, ale 
vzhledem k tomu, že mám jako 
jediná na radnici podpisové právo, 
a tudíž i 100procentní právní 
i hmotnou zodpovědnost za každé 
špatné rozhodnutí, je potřeba, 
abych se dobře orientovala v celé 
radniční agendě. Jinak bych mohla 
skončit v lepším případě bez stře-
chy nad hlavou. Technické vzdělá-
ní na Vysoké škole chemicko-tech-
nologické a dosavadní činnost 
po roce 1989 včetně čtyřletého 
předsedání sociálnímu výboru 
pražského magistrátu mi dalo 
hodně zkušeností. Ve své před-
chůdkyni starostce Ivaně Kabelové 
jsem měla výbornou učitelku. Ale 
i tak bez lidí, které máme kolem 

sebe, kteří jsou zdatní v profe-
sích, jako je doprava, stavařina či 
územní plán, bychom se neobešli. 
A jsou to lidé prověření, kterým 
důvěřujeme. Bez nich by to nešlo.

Jak těžké je udržet vyrovnaný 
rozpočet radnice?

Otázky sestavování vyrovnané-
ho rozpočtu, kontrola jeho čerpá-
ní a získávání grantů a dotací jsou 
vždy zásadním úkolem, který musí 
zastupitelstvo řešit. Vloni jsme 
v mimořádných dotacích získali 
od pražského magistrátu 8 milio-
nů na plošné rekonstrukce komu-
nikací, 8 milionů na nové požární 
vozidlo, další finance na vybavení 
SDH a hasičské zbrojnice, 2,2 mi-
lionu navýšení dotace na revitali-
zaci rybníčku Ohrada. To všechno 
jsou peníze, které nám pomáhají 
sestavit takový rozpočet, abychom 
se nezadlužovali a Kunratice se 
dál rozvíjely.  Na druhou stranu se 
musíme obrnit proti požadavkům 
na navyšování výdajů ať investič-
ních, či neinvestičních. Nastavené 
dlaně jsou natažené ze všech stran 
a my musíme vyhodnotit ty, co 
nejvíce hoří.

Zastáváte názor, že městské části 
musí táhnout spolu. Jak se této 
spolupráci daří?

Určitě. Důležité je členství 
všech malých (je nás 35) praž-
ských radnic ve Svazu městských 
částí hlavního města Prahy a na 
sněmu všech pražských starostů 
(s těmi velkými je nás 57). Díky 
spojení kdysi velkých rivalů byla 
Praha dotlačena k navýšení toku 
peněz od magistrátu ke všem 
městským částem. Bohužel poli-
tika stávající parlamentní koalice 
zvyšuje inflaci a znehodnocuje 
naše příjmy i úspory. Naštěstí 
u všech nájemních smluv máme 
ošetřenou inflační doložku, 
takže tam zvyšující se inflací biti 
nebudeme. Ale znehodnotí se 
uložené peníze, což dnes poškodí 

především seniory a jejich úspory 
na stáří.

Jak se staráte o obecní majetek?
Tady je potřeba, aby majetek ne-

ležel ladem, aby pronájmy přinášely 
další peníze, a to nejlépe na inves-
tice naší městské části. Lze říci, že 
téměř všechny pozemky a budovy 
v majetku radnice, které nejsou 
využívané pro vzdělávání, kulturu 
a sociální služby, jsou pronajaty 
a přinášejí tak Kunraticím zisk. Cel-
kem se jedná o zhruba 10 milionů 
korun ročně před zdaněním.

Aktivity developerů se stupňují 
a snaha o výstavbu v zajímavých 
lokalitách je velká. Jak čelíte 
zájmu o stavební pozemky 
v Kunraticích?

Pokračují práce na tvorbě 
pražského metropolitního plánu. 
Magistrát má představu, že Praha 
se musí zahušťovat. Není vzácnos-
tí, že investor zakoupí pozemek 
o výměře třeba 800 m2 uprostřed 
rodinných domů a přijde s nápa-
dem postavit tam bytový dům  
s 12 byty. A magistrát jim jde 
s jejich požadavky přes náš nesou-
hlas na ruku. Bohužel stejně jako 
jiné městské části nemáme šanci 
v návrhu Metropolitního plánu 
prosadit všechny naše požadavky. 
Musíme se soustředit jenom na 
ty nejdůležitější, jako je obchvat 
Kunratic a Libuše apod. 

Velmi se ujaly výlety seniorů. Jak 
jste na tento nápad přišli?

Inspirovala jsem se na jednání 
Svazu městských částí, kde máme 
zavedený bod „burza nápadů“ 
a předáváme si tam zkušenosti. 
Tam jsem dostala i tip na cestovní 
kancelář CK2, se kterou již 3 
roky jezdíme. Zájezdy na české 
hrady, zámky a za zajímavostmi, 
které děláme, jsou plně obsazené 
a jejich obliba je ohromná. Kromě 
toho od loňska organizujeme pro 
seniory finančně podporované 
plavání v bazénu na Jižním Městě, 
které si senioři také velmi oblíbili. 
Podepsali jsme již i pro letošní rok 
smlouvu se společností Sociál-
ní jihoměstská o pokračování 
smlouvy. 

A co vaši dobrovolní hasiči?  
Situace po odvolání bývalého 

velitele JSDH se uklidnila. Jednot-
ka je akční a stále patří mezi nej-
lepší pražské sbory. Má nové mla-
dé členy, kteří jsou do své práce 
nadšeni. Již dnes jsou jejími členy 
někteří pražští „profesionálové“ 

nebo adepti na členství v profesi-
onálním sboru. Novým velitelem 
je David Běhunek – profesionální 
hasič. Dosavadní velitel Jaroslav 
Průša na vlastní žádost ustoupil 
na post zástupce velitele. Má dvě 
malé děti a firmu náročnou na čas. 
Velmi si jich vážíme a snažíme se 
jim vytvořit co nejlepší podmínky 
pro jejich činnost.

Funkce místostarosty je už podle 
názvu zřízena proto, aby fungo-
vala zástupnost starostky v její 
nepřítomnosti. Jak už bylo ale 
zmíněno, jsou všichni členové 
vedení radnice zodpovědní za 
různé oblasti a společně pak řeší 
případné nesrovnalosti. Pan Ivan 
Hýža má na starosti agendu do-
pravy, údržby komunikací včetně 
chodníků, webové stránky rad-
nice, bezpečnost, ale také jednu 
velice nevděčnou kompetenci 
- likvidaci autovraků. 

Co je na likvidaci autovraků tak 
obtížného?

Neřekl bych, že obtížného, ale 
před tím, než necháte odtáhnout 
auto, které dlouhodobě stojí na 
ulici, musíte vyřídit velké množ-
ství byrokratických úkonů, aby 
nebyl porušen zákon. Mám ovšem 
pro kunratické čtenáře skvělou 
zprávu. V lednu byla sněmovnou 
schválena novela zákona, díky 
které by mělo jít chátrající vozidla 
lépe z ulic odstranit. Jakmile 
totiž bude mít auto propadlou 
technickou prohlídku déle než půl 
roku, bude majitel vyzván, aby do 
dvou měsíců technickou kontrolu 
obnovil, anebo vozidlo odstavil 
z veřejného prostoru. Pokud to 
neudělá, bude vůz odtažen na 
náklady majitele a navíc může 
dostat pokutu až do výše 300 tisíc 
korun. Myslím, že se nám všem 
v Kunraticích hodně uleví. Jsem 
rád, že poslanci vyslyšeli nářky 
měst a obcí. 

Kunratičtí obyvatelé často 
upozorňují na zdlouhavý postup 
oprav ulic. Proč někde pořád 
jezdíme po ulicích plných 

výmolů, v lepším případě po 
záplatovaném asfaltu?  

Díky dotaci z magistrátu 
a úsporám z let minulých jsme 
mohli pokračovat v plošných 
rekonstrukcích komunikací. 
Zrekonstruovali jsme následující 
ulice: Netolická, Ke Hrádku, Nad 
Belvederem, Za Hájovnou, Krále 
Václava, Tichého. Vybudovali 
jsme dva nové chodníky a do toho 
konečně magistrát přistoupil 
k rekonstrukci Volarské ulice. Tam 
jsme se pravidelně účastnili kon-
trolních dní a nenechali si vnutit 
špatně položený asfaltový kobe-
rec. Firma musela silnici předělat 
a až poté jsme schválili převzetí. 
Také se povedlo donutit TSK, 
aby spojila 2 etapy rekonstrukce 
Vídeňské do jedné, a povedlo se ji 
tak zrekonstruovat během června 
až srpna, tedy v měsících s nej-
menším provozem. Víte, tyhle 
rekonstrukce musíme zvládnout 
nejen papírově od získání dotace, 
přes projektové práce až po 
stavební povolení a vysoutěžení 
stavební firmy, ale také v teré-
nu při vlastní stavbě a také při 
kontrolních dnech. V rekonstruk-
cích silnic a v budování dalších 
chodníků budeme samozřejmě 
pokračovat. Těším se, že letos 
snad konečně začne velká rekon-
strukce ulice K Zeleným domkům. 
Ta si to opravdu zaslouží. 

Jak bezpečno je v Kunraticích?   
Na pravidelných poradách s ve-

dením Městské policie Praha - 4 
rozebíráme aktuální bezpečnostní 
situaci v Kunraticích. Zároveň 
vytipováváme rizikové oblasti 
a místa pro zvýšený dohled. Stráž-
níci jsou mimo celopražské úkoly, 
jako ranní hlídkování  na pře-
chodech u škol apod., průběžně 
posíláni na místa, kde se projeví 
aktuální problémy. Řeší zábory 
veřejného prostranství, kontrolují 
stav mobiliáře, pořádek, zabez-
pečení objektů a vůbec plní prů-
běžně úkoly, které od kunratické 
radnice dostávají. Pravidelně jsou 
Kunratice kontrolovány i v noci. 
Míváme také schůzky s ředitelem  
policie ČR a DI PČR Praha 4, kde 
vyhodnocujeme aktuální situaci 
v Kunraticích. 

 
Na některých radnicích dochází 
k hádkám a rozpadům koalic, 
jaká je situace v Kunraticích? 

U nás na radnici fungujeme 
bez hádek a všichni spolu pra-
cujeme na tom, aby plánované 
projekty byly úspěšně dokončeny. 
Lenka Alinčová je zkušená sta-
rostka, dobře zná, jak probíhají 
procesy a v gescích, které máme 
rozděleny, si všichni vzájemně 
pomáháme. Nejde úplně oddělit 

životní prostředí od dopravy, 
bezpečnost od školství apod. 
Všechny oblasti se vzájemně 
propojují, a pokud bychom 
vzájemně nesdíleli veškeré sta-
rosti, které máme na stole, těžko 
bychom nacházeli dobrá řešení. 
Veškerou agendu spolu konzultu-
jeme na pravidelných poradách. 
Je opravdu skvělé, že nemáme 
spory, tato pracovní atmosféra je 
nakonec ve výsledcích, myslím, 
vidět. Důležitá je také spolupráce 
s členy poradních orgánů, komisí 
a výborů. Tímto bych jim chtěl 
poděkovat. Pomáhají nám udržet 
a rozvíjet Kunratice jako výborné 
místo pro život.

Dalším zástupcem starostky je 
pan Karel Fíla. Má na staros-
ti veřejnou zeleň, odpadové 
hospodářství, dětská hřiště 
a strategické dokumenty. I on je 
tak součástí systému rozděle-
ných kompetencí lidí z vedení 
kunratické radnice.

Péče o zeleň na veřejných 
prostranstvích je pro městské 
části velkou výzvou. Jak to řešíte 
v Kunraticích?

Péče o zeleň je v měnícím 
se klimatu velkým problémem. 
Na údržbu zeleně je jeden balík 
peněz. Když se poseče tráva 
hodně nakrátko a nezaprší, tráva 
zežloutne. Když se nechá po seči 
tráva vyšší a pořádně zaprší, může 
se sekat po týdnu znovu. Vysou-
těženo máme na 6 ročních sečí. 
Je třeba si uvědomit, že jedna 
seč vyjde téměř na čtvrt milionu 
korun. Sice s ohledem na sucho, 
jsme všechny seče neudělali, ale 
zalévání stromů nás stálo nemalé 
peníze.V péči o zeleň se ujala 
snaha zakládat květinové loučky. 
Jsou to vlastně méněkrát sečené 
trávníky, kde tráva stihne vykvést 
a vysemenit se. Vloni jsme se po-
koušeli zakládat květinové loučky, 
ale neosvědčilo se to. Bujel hlavně 
plevel. Založení správné květinové 
loučky je velmi náročné a náklad-
né. Vzhledem k velkému množství 

veřejné zeleně v Kunraticích je to 
pro nás finančně nereálné.

Staráte se i o finanční úspory 
radnice. S jakým výsledkem?

Vzhledem k tomu, že jsem léta 
působil v bankovnictví, podělil 
jsem se s vedením radnice i o tyto 
svoje zkušenosti. V loňském roce 
jsem přenastavil naše uložené fi-
nance v bankách a získal mnohem 
větší úročení vkladů, než jsme 
dosud měli.

Dětská hřiště a jejich vybavení 
stárnou, co podnikáte pro jejich 
obnovu?

Pokračujeme v obnově starých 
vybavení na dětských hřištích. 
Vloni došlo k výměně velkých 
prvků na horním hřišti v Zeleném 
údolí a na hřišti v ulici Na Lho-
tech. Hřiště na sídlišti Flora byla 
opravena poměrně nedávno.

Co Vás nyní nejvíce zaměstnává?
Vloni se podařilo získat dotaci 

na strategické dokumenty. Jejich 
zpracování bude probíhat i v tom-
to roce a ukončeno bude v dubnu 
2021. Výhodou strategického 
plánu je samozřejmě ten fakt, že 
se zaměřuje na delší časový hori-
zont, než je jedno volební období. 
To je důležité z hlediska dlou-
hodobého udržitelného rozvoje 
naší městské části. Strategický 
plán zahrnuje také inventarizaci 
stromů a pasport zeleně. Vzniklá 
databáze rozvoje zeleně bude in-
tegrovaná do stávajícího systému, 
který radnice používá. To nám 
usnadní nejenom racionálnější 
využití informačních technologií 
(nemusíme budovat interface 
mezi systémy), ale i racionálnější 
údržbu zeleně. Všechny strategic-
ké dokumenty budou zveřejněny 
na našich webových stránkách. Je 
zde už nyní prezentace strate-
gického plánu a demografická 
studie. A postupně budeme 
přidávat další. 

Další členem týmu kunratické 
radnice je místostarostka paní 
Petra Hilmarová. Na starosti má 

kulturu, spravuje kunratickou 
kroniku a fotografuje všechny 
akce pořádané v Kunraticích. 
Je neuvolněnou zástupkyní sta-
rostky, což znamená, že nepra-
cuje na plný pracovní úvazek.

Co považujete za největší výzvu 
v práci na radnici? 

Jsem ráda, že se povedlo založit 
tradici v pořádání kulturních akcí, 
které doprovázejí komunitní život 
v Kunraticích po celý rok. Od 
radničního plesu, který proběhl 
letos již potřetí, přes masopust, 
hasičský bál, Divadlo v parku, 
Dětský den, Babí léto v pohybu, 
výstavu hub, rozsvěcení vánoč-
ního stromu, koncerty v Domě 
s chráněnými byty a mnoho 
dalších. Důležité je, že kunra-
tické organizace spojily své síly 
včetně naší radnice a navzájem si 
pomáhají. Všechny tyto kultur-
ní akce jsou velmi vyhledávané 
a počty lidí, kteří přijdou, jsou 
pro pořadatele vždy největší od-
měnou. Za nejvýznamnější zlom 
považuji to, že se podařilo zapojit 
do akcí všechny tři části Kunratic 
– centrum, sídliště Flora a Zelené 
údolí. Došlo tak ke sblížení jejich 
obyvatel. A to já považuji za velký 
úspěch. 

Jste fotografka a kronikářka. 
V jakém stavu je kunratická 
kronika? 

Za dobu působení na kunratic-
ké radnici jsem dala dohromady 
staré kroniky, doplnila co chybělo 
a nechala je svázat. Významnou 
podporu mám v panu Zemanovi, 
který byl mým dlouholetým pečli-
vým předchůdcem. Jen díky němu 
jsem získala mnoho kvalitního 
starého materiálu, který se nedá 
jinde najít. Pan Zeman mi vše 
ochotně předal. Díky mé profesi 
a vášni k fotografování přibylo 
v kronice nespočet časosběrných 
i reportážních záběrů. 

Zároveň pracujete na grafické 
podobě Kunratického zpravoda-
je. Co řešíte nejvíc?

Těší mě, že je o Kunratický 
zpravodaj zájem a ohlasy na 
něj jsou pozitivní. Na redakční 
radě se vždy snažíme, aby výběr 
článků, témat i fotografií byl 
co možná nejaktuálnější. A aby 
patřil obsah z hlediska čtenáře 
do kategorie „co mě bude bavit“. 
Z pohledu fotografky mám občas 
výhrady k barevnosti fotografií, 
které vyjdou z tiskárny jinak, než 
byly původně nafocené. To mě 
jako fotografku mrzí nejvíc. Proto 
jsem s tiskárnou stále v kontaktu 
a dohlížím na její výstupy.

ir
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Už před 10 lety se dětem od 
18 měsíců do 6 let otevře-
la v Lesní ulici rodinná 
česko-anglická Montessori 
školka a jesle Vrbičky. 
Školka s okny do přírody, 
která atmosférou připomíná 

domov, kde souzní svoboda 
s respektem, kde jsou si 
děti i učitelé partnery a kde 
se mluví různými jazyky. 
Za 10 let jí prošlo mnoho 
dětí z Kunratic i odjinud 
a mnohé dál pokračují na 

Smysluplné vzdělávání 
už pro ty nejmenší 
průzkumníky

Od 3. února budou mít žáci 
možnost koupit si ve škole 
čerstvou svačinu. Nabídka 
přichází vstříc potřebám 
těch žáků, kterým příprava 
svačiny doma činí problémy. 
V únoru, tedy ve zkušební 
době, je menu pevně dané 
o velikosti pro žáky na  
1. stupni na dopoledne 
a menší svačinou na od-
poledne. Množství svačin 
bude omezeno počtem 150 
kusů denně. Objednat si 
ho však můžou i starší žáci. 
Postupně se bude rozlišovat 
velikost svačin pro žáky na 
1. a 2. stupni a dospělé. Také 
se budou doplňovat různé 
druhy surovin. Na výběr tak 
bude bílé nebo celozrnné 
pečivo, bezmasé svačiny, 

různé saláty, ovocné a zele-
ninové šťávy, tzv. smoothie 
a podobně. Nabídka se 
bude stále rozšiřovat, aby 
se uspokojila poptávka 
co největšího počtu žáků 
a zaměstnanců ve škole. 
Svačina bude dodána vždy 
do velké přestávky, která je 
svou délkou určena právě 
pro přestávku na jídlo. Po 
zjištění zájmu se vyrobí dost 
svačin pro všechny a rozliší 
se velikost pro děti na 1. a 2. 
stupni. Více informací a mož-
nosti objednání naleznete na 
www.svacinyprodeti.cz. 

Vít Beran, ředitel školy 
a Ondřej Tesař, 

Svačiny pro děti

Nová nabídka 
svačin pro děti 
v základní škole

základní škole v Braníku. Ze 
školky vyrostl celostní kon-
cept vzdělávání, který bude 
pokračovat až do maturity, 
s posláním rozvíjet autentic-
ké osobnosti s láskou k po-
znávání světa a odvahou 
tvořit v něm vlastní příběh.

 Školka má kromě třídy 
pro děti od 3 do 6 let také 
unikátní třídu jesličkovou 
pro děti od 1,5 do 3 let. 
V malé skupině a s laskavým 
přístupem dvou učitelek, 
české a anglické, tu děti 
v kritickém věku prvního 
osamostatňování a objevo-
vání vlastní síly získávají 
první sociální zkušenosti. 
Společně, jako ve velké 
rodině, se učí starat o sebe 

i svět kolem. Vaří, uklízejí, 
pečují o rostliny, zvířátko. 
Tvoří, rozvíjejí řeč, pozná-
vají první vědy. A s každým 
úspěchem, který dokážou 
samy, roste jejich radost 
a sebedůvěra. 

Vrbičky nabízejí i mož-
nost Montessori přístup 
ochutnat – formou heren 
či kroužků angličtiny pro 
děti různého věku, i formou 
heren s rodiči, kde si děti 
hrají a rodiče s překvape-
ním zjišťují, co všechno už 
dokáží, a získávají inspiraci 
i cenné informace o výchově 
s respektem i hranicemi. 

Více na www.uvrbicek.cz 
nebo info@uvrbicek.cz.

Letní párty v sokolovně

Fotbalisti Slovanu se připravují na jarní sezonu 

Co nového v kunratickém 

FAT PIPE START98 

Kunratičtí muži vstupují do 
zimní přípravy poprvé pod 
trenérem Tiborem Mičincem, 
který tým převzal po trenéru 
Havlíkovi v průběhu podzimní 
části soutěže. Bývalý útočník 
Bohemians a člen ligových 
kanonýrů své svěřence od za-
čátku nešetří. Příprava na jarní 
část sezony začala intervalový-

mi běhy již 13. ledna. Novin-
kou je spojení zimní přípravy 
A-týmu s rezervním mužstvem 
a oba týmy tak nabírají kondici 
společně. Tréninky jsou rozlo-
ženy do třech dní v týdnu, kdy 
pondělní čistě běžeckou část 
doplňuje středeční posilovna 
a čtvrteční technická a taktická 
příprava na hřišti. Od února 

pak oběma týmům přibydou 
do kalendáře ještě víkendová 
přátelská utkání. Bez zimní 
přípravy se však neobejde 
fotbalista žádného věku, a tak 
postupně do tréninkového 
procesu vstupují i kunratické 
mládežnické kategorie, které 
budou chtít ještě vylepšit své 
výkony z podzimní části sou-

těže. Na zimní spánek nemá 
čas ani vedení oddílu, které 
pracuje na tom, aby se vám 
divákům v areálu Slovanu na 
jaře líbilo ještě více, než tomu 
bylo v minulosti. Tak sportu 
zdar! A těšíme se na Vás na 
jaře.

SK Slovan Kunratice

Tři čtvrtiny florbalové sezony 
jsou za námi a je ta správná 
příležitost si shrnout, co nám 
zatím přinesla. Není toho určitě 
málo. Tým žen se pohybuje 
na 8. až 10. místě druhé ligy 
a mladý tým mužů U23 na 
krásném šestém místě celore-
publikové první ligy. I ostatní 
naše věkové kategorie podávají 
dobré výkony a získávají důleži-
té body do svých výsledkových 
tabulek. Ale tím nejdůležitějším 
pro budoucnost našeho klubu 
je výchova a trénink dětských 
kategorií od přípravek po junio-
ry. Tento úkol se nám s pomocí 

Pokud si myslíte, že se v lednu 
nemůžete prohřát letním slu-
níčkem, je to hluboký omyl. 
Jasný důkaz o letním dni 
získali všichni, kteří přišli na 
dětský karneval do sokolovny. 
Účastníků letní párty bylo 
250. Děti měly nápadité a moc 
hezké kostýmy a potěšilo nás, 
že v kostýmech přišli i jejich 
rodiče. K tanci a různým 
hrám nám skvěle hrála hudeb-
ní skupina Repete a o hla-
dové a žíznící se jako vždy 
perfektně postaral Tomáš 
Císařík. Moc děkujeme. Chtěli 
bychom také poděkovat všem, 
kteří pomohli s organizací 
karnevalu, výzdobou sálu 
a vytvořili tak úžasnou atmo-

sféru. 22. února vás všechny 
zveme na naši tradiční akci 
masopust. Čeká vás spousta 
zábavy, dobrého jídla, pití, 
hudby a zpěvu. Více informací 
najdete na našich webových 
stránkách, v sokolovně nebo 
u kunratické radnice. Hned 
29. února bude v sokolov-
ských sálech pokračovat 
plesová sezóna. Pořádáme 
oblíbený ples sokolského 
florbalu. Můžete se těšit na 
výbornou hudbu a zábavu.

Všechny vás zveme nejen 
na cvičení, ale i k zábavě. 
V sokolovně najdete oboje 
v bohaté míře.

 TJ SOKOL KUNRATICE

skupiny Floorball Group, která 
zahrnuje náš START 98, Florbal 
Chodov a Traverzu Mukařov, 
velmi dobře daří. V letošní 
sezoně se takto staráme jen ve 
STARTU 98 o náplň volného 
času pro 171 dětí z Kunratic 
a blízkého okolí. Samozřejmě 
nebude z každého vrcholový 
sportovec, což není ani účelem 
dětského sportování. Jen by 
měly získat ke sportu dobrý 
vztah, který jim vydrží po celý 
život spolu se správnými spole-
čenskými návyky. 

Budeme moc rádi, když nás 
přijdete podpořit do sportovní 
haly ZŠ Kunratice, kde každý 
víkend hrajeme svá domácí 
utkání a pořádáme turnaje 
všech věkových kategorií. 

Michal Plaček, 
Start98 Praha - Kunratice 
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Arnošt Vít: Povídky na pokračování část 6.

Povídání o lidech
Padlo jméno Jula Verner. Ať mi 

promine, že nevím, jestli se psal 
s jednoduchým či dvojitým W. Byl to 
dělník, který v pekárně zastal veške-
rou práci tak šikovně, že táta mohl 
vstávat až „k peci,“ tj. vytopit ji tak 
akorát, aby pečivo bylo dobře pro-
pečené, křupavé a voňavé, bez „mr-
záků“. Mrzák, nepovedený rohlík, 
nesměl do krámu. Rohlík musel být 
předpisově zahnutý do půloblou-
čku a placka, z níž se rohlík stáčel, 
musela končit právě na horní straně 
toho obloučku. Byl-li rohlík položen 
na plech a upečen s okrajem původ-
ní placky dole, byl to „mrzák“, táta 
ho vyřadil do zvláštní zásuvky, kde 
počkal na ztvrdnutí, a byl rozstrou-
hán na strouhanku do příští neděle 
na řízky. Rovné rohlíky se tehdy dě-
laly pouze slané se solným a kmíno-
vým posypem, pletené housky, které 
Jula uměl současně oběma rukama 
najednou, měly posyp makový a pak 
se ještě pekly „podbělky“, pečivo 
určené k rozkrojení, namazání más-
lem a doplněné nejspíše nějakou 
uzenářskou náplní – na svačinu. Ro-
hlíky i ostatní tátův sortiment stál 
tehdy dvacet haléřů – pět kusů za 
korunu! Dneska je toto „bílé“ peči-
vo desetkrát i vícekrát dražší, a když 
porovnáte jeho současný vzhled 
s tím, co jsem Vám pověděl o „mr-
zácích“, co myslíte, kolik dnešních 
rohlíků by náš táta nechal na prk-
ně, na němž nosil pečivo od pece 
do krámu? Krom tohoto každoden-
ního pečiva se občas pekly a balily 
sladké suchary, dodávané do všech 
okolních hospod dětem a manžel-
kám k čaji nebo kafíčku, anebo sla-
né preclíky, pochoutka pro tatínky 
k pivu. Na balení do úhledných ba-
líčků se aspoň jednou týdně zaměst-
nala celá rodina.

Obsluhovat pec bylo tátovo hob-
by. Ve zvláštní kůlničce měl naští-
pané dříví na podpal. Dovedl pec 
vytopit tak, aby hřála stejnoměrně 
a věděl, které místo chladne rychle-
ji nebo naopak drží teplotu o něco 
déle. Na jeho polínka připravená na 
podpal mu nesměl nikdo sáhnout.

Stalo se, že strýček Josef, dědeč-
kův bratr, se k nám nastěhoval do 

bytu pro hosty. Důvěrně mi pro-
zradil, že to je jeho jubilejní osm-
desáté stěhování… Táta záhy zjis-
til, že mu někdo ubírá připravená 
polínka na roztopení pece. Neřekl 
nic, vzal jedno polínko, navrtal do 
něho díru, naplnil ji střelným pra-
chem a ucpal dřevěným kolíkem. 
Materiál na výrobu patron měl táta 
ve zvláštní zásuvce v ložnici, tedy 
dutinky s rozbuškou, ucpávky, čís-
lování, aby věděl velikost broků, 
a střelný prach. On si dělal před ka-
ždým lovem jen tolik patron, kolik 
kusů zvěře bylo na honu dovoleno 
jednomu střelci skolit. Věděl, že 
co rána, to zásah. Tolik na vysvět-
lenou. To polínko s tajnou dávkou 
střelného prachu vložil mezi ostat-
ní polínka v kůlničce a čekal. Če-
kal, komu ve vsi bouchnou kamna 
a kdo bude muset uklízet. Nečekal 
dlouho, bouchla mu ta v bytě pro 
hosty a nazítří, když tu spoušť strý-
ček Josef s dcerou Toničkou uklidi-
li, se stěhovali po jednaosmdesáté. 
Důvodem toho častého stěhování 
bylo strýčkovo osobité jednání. Za-
býval se sjednáváním různých pro-
dejů a koupí, při nichž zpravidla 
prodávající ani kupující netušili, 
jaká je skutečná cena. Pro strýčka 
bylo zdravější, aby – až to prask-
ne a ti dva se domluví, byl strýček 
už někde v neznámu. Časem jsme 
se dověděli, že jednaosmdesátou 
štací byla Solnice, kde dědův bratr 
dokonce sepsal jakýsi stručný živo-
topis. Popisuje v něm, že jako syn 
starosty byl poctěn tím, že směl 
s „příležitostí“, tj. s kočárem zajet 
do Náchoda, když na studnickou 
faru nastupoval nový pan farář. Ten 
měl hospodyni a s ní žila i její scho-
vanka, krásná mladá dívka. A právě 
tyto dámy byly svěřeny strýčkově 
„příležitosti“. Strýček popisuje, jak 
byl zjevem dívky okouzlen, že se 
nezmohl na kloudnou větu. Jediný 
jeho pokus o rozhovor během cesty 
byla otázka, zda tam u nich se taky 
pěstují brambory. Paní hospodyně 
odpověděla, že oni na faře se pěsto-
vání brambor nevěnují, čímž tichá 
jízda pokračovala. Přesto si nako-
nec tu dívku vzal za manželku.

Laďka si přes strýce Arnošta na tá-
tovi vymohl, že namísto náchodské-
ho gymnázia vystuduje raději hra-
deckou obchodní akademii, a začal 
hned po vojně v náchodské fabrice 
na pryžové zboží dělat to, čemu se 
říká kariéra. Stal se snad nejmladším 
disponentem, záhy ředitelem, a v té 
funkci přešel do fabriky na překliž-
ky, kde jsem od něho dostal základ-
ní vyškolení v kancelářské práci. 
Laďkův jediný syn, rovněž Vladimír 
čili Lála, se v roce 1968 vystěhoval 
do Kanady a hned jak to šlo, přestě-
hoval tátu s mámou k sobě. Začali 
v Halifaxu, nějaký čas žili v Ottawě 
a skončili ve Vancouveru. Lála je ar-
chitekt a v Kanadě postavil několik 
skvělých rezidencí, jednu z prvních 
pro sebe, a tu jsem měl možnost za-
žít, pozval nás s manželkou na ná-
vštěvu. Ostatní stavby dodnes stojí 
na svazích nad Vancouverským záli-
vem a slouží většinou bohatým čín-
ským obchodníkům z Taiwanu.

Laďka se dožil slušných 85 let, 
jeho manželka Zdena zemřela až 
v 91. Popel obou je uložen v rodin-
ném hrobě ve Studnici.

Vážení čtenáři, kdysi jsem na-
bízela panu Vítovi, že vyprávění 
o jeho životě vydáme v samostatné 
brožuře. On, jak byl velmi skrom-
ný, to odmítl s tím, že by jeho ži-
vot nikoho nezajímal. Místo toho 
mi poslal „Povídání o lidech“, kte-
ré jsme vydávali v posledních šesti 
číslech Kunratického zpravodaje. 
Vzhledem k tomu, že jeho vyprá-
vění je ještě velmi dlouhé a jeho 
vydávání by zabralo další 2 až 3 
roky, rozhodli jsme se na redakč-
ní radě, že ukázku z vyprávění 
pana Víta v tomto čísle ukončíme 
a vydáme celé „Povídání o lidech“ 
v samostatné brožuře, stejně jako 
jsme vydali jiné brožury, jako je 
Kunratický zámek, školství, fot-
bal, Jaromír Jindra, hasiči, ochot-
nické divadlo, Sokol, studánky 
Kunratického lesa apod. Až budou 
brožury vytištěné, budou zájem-
cům zdarma k dispozici u nás na 
radnici a v kunratické knihovně. 
O jejich vytištění Vás budeme včas 
informovat ve zpravodaji.

lal
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