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Z radnice a zastupitelstva

Slovo starostky

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

Vážení čtenáři,

začátek roku 2023 byl velmi ruš-
ný po všech stránkách. Začali jsme 
jej velmi společensky. Tentokrát se po 
dvouleté pauze uskutečnily všechny již 
tradiční akce. Podrobnosti o nich se do-
čtete v jednotlivých článcích tohoto čís-
la Kunratického zpravodaje. Leden se 
nesl především na vlně kampaně pre-
zidentských voleb a výsledkem zisku té-
měř 80 % hlasů řekli kunratičtí občané 
zcela jednoznačně, že si na Pražském 
hradě přejí zcela nový typ politické 
kultury, jejíž nositelem bude prezident 
Petr Pavel. Také skončilo nekonečné 
bezvládí ve vedení Hlavního města 
Prahy. Věřme, že nově zvolená Rada 
hl. m. Prahy posune její rozvoj pozi-
tivním směrem. Obzvlášť je potěšen 
Svaz malých částí hl. m. Prahy, že se 
stal radním pro školství dlouholetý ko-
lovratský starosta Antonín Klecanda, 
starosta dynamicky se rozvíjející malé 
městské části, který přesně zná potře-
by malých městských částí nejenom 
v oblasti školství na okraji Prahy, což 
se samozřejmě týká i Kunratic. Proto 
přeji novému radnímu z řad „malých 
starostů“, ale samozřejmě celé nové 
Radě hl. m. Prahy hodně úspěchů.

Lenka Alinčová

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.
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Dětský maškarní karneval v sokolovně

Nemálo starostí nám dělá udržet 
Kunratice čisté. Máme na úklid trvale dva 
pracovníky, kteří pravidelně uklízejí ve 
všech částech naší městské části. Navíc 
máme k dispozici smluvní firmu, která 
pravidelně likviduje černé skládky a ob-
čas jeden pracovník firmy vypomáhá při 
likvidaci většího nepořádku. Například 
v pondělí po oslavách Silvestra pracova-
li na úklidu úplně všichni. Třikrát týdně 
se pravidelně vyvážejí odpadkové koše, 
koše na psí exkrementy s pravidelným 
doplňováním sáčků. Uklízet také pomá-
hají žáci ze školy při svých Dnech aktiv-
ního občanství. Pořád to nestačí, a tak 
pravidelně pořádáme velký jarní úklid za 
přispění dobrovolníků. Ten se jmenuje 

Ukliďme svět – Ukliďme Kunratice a ně-
kteří sousedé a občanské spolky se této 
akce pravidelně zúčastňují. Za to jim pa-
tří můj dík a doufám, že i letošek nebude 
výjimkou. V letošním roce se akce bude 
konat v sobotu 25. března od 9 hodin. 
A jak na to? Zaregistrovat se mohou zá-
jemci sami na https://uklidmesvet.cz/ ,  
kde si vyberou, ke kterému úklidu se 
přidají, anebo si sami zorganizují vlast-
ní úklid některé lokality v Kunraticích. 
Logistickou a materiální podporu opět 
poskytne kunratická radnice. Zájemci 
z řad dobrovolníků se mohou přihlásit na 
e-mail: hyza@praha-kunratice.cz .

  
Ivan Hýža, místostarosta

Ukliďme Kunratice 25. března 

Na ustavujícím zasedání Zastupitel- 
stva Městské části Praha-Kunratice (ZMČ)  
19. prosince 2022 byl zvolen sedmičlenný 
finanční výbor (FV) dle klíče respektující-
ho výsledek komunálních voleb, tedy čtyři 
zástupci Hnutí Praha-Kunratice (HP-K), 
dva členové Kunratice sobě a jeden zá-
stupce Společně pro Kunratice. Zároveň 
jsem byl zvolen jako člen HP-K předsedou 
finančního výboru. Ten je poradním or-
gánem zastupitelstva. FV hned po svém 
zvolení spadl oběma nohama rovnou do 
své nejdůležitější práce, a to je projedná-
ní rozpočtu na rok 2023, který připravila 
starostka Lenka Alinčová s ekonomkou 
radnice paní Blankou Vomáčkovou. FV 
probral celý rozpočet po jednotlivých 
paragrafech a položkách (je zveřejněn na 
webových stránkách radnice) a podpořil 
jeho schválení v ZMČ. FV průběžně pro-
jednává všechny finanční záležitosti, které 
jsou následně projednávány v zastupitel-
stvu. Jde především o rozpočtové změny 
a úpravy. Rozpočtové změny jsou změny 
celkového rozpočtu MČ, kdy dochází 
k neplánovaným příjmům (především 
dotace) a výdajům (především z důvodu 
různých vynucených oprav a investic). 

Rozpočtové změny spočívají v úpravách 
rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol – 
paragrafů, tedy např. v oblasti dopravy 
přesun peněz v rámci paragrafu č. 2212 
mezi jednotlivými položkami, např. z ná-
kupu dopravních značek na posílení úkli-
du komunikací apod., a nemají vliv na 
celkový stav rozpočtu. Rozsah činnosti 
FV záleží na odbornosti jeho jednotlivých 
členů. Např. pan Karel Fíla jako respek-
tovaný bankéř je pověřen jednáním s pe-
něžními domy o úrocích úspor naší MČ. 
Díky výsledkům jeho práce má radnice 
roční zisk z úspor v řádu milionů korun, 
které máme na investice. Finanční výbor 
může na základě pověření zastupitelstva 
kontrolovat hospodaření jím zřízených 
příspěvkových organizací, tedy mateřské 
a základní školy. V minulém volebním 
období se předseda FV zúčastnil kontroly 
hospodaření ZŠ Kunratice. FV se schází 
podle potřeby a na jeho jednáních je sa-
mozřejmostí přítomnost starostky, popř. 
jejích zástupců dle aktuálních potřeb.

Jaroslav Kokeš,
předseda finančního výboru

O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU
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Cenu pro účastníky jsme nezvyšovali, protože jsme v na-
šem rozpočtu navýšili částku na pořádání výletů tak, aby-
chom zachovali jejich četnost na 6 celodenních výletů. 
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6  Údržba zeleně majitelů nemovitostí
  Pro majitele pozemků platí povinnost zeleň upravovat. 
6  Parkování a bezpečnost chodců
  Rekonstrukce některých ulic, ve kterých byla nově zřízena 

zóna 30, vystavěny chodníky a vyznačena místa pro parko-
vání, přispěly ke zvýšení bezpečnosti všech druhů dopravy. 

7 Doprava u školy
  Doprava v  okolí školy je hodně diskutovaným tématem, 
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8–9  Michal Kocourek
  Ředitel a výkonný producent Divadla Kalich, bývalý dět-

ský filmový a  televizní herec, dnes uznávaný manažer 
a divadelní producent. Malý Vladimír Menšík alias Zemá-
nek z filmu Což takhle dát si špenát. Historie a současnost 

14–15  Josef Adam - továrník, sokol a vlastenec
  Josef (František) Adam byl jednou z nejvýznamnějších 

osobností kunratického podnikatelského a  společen-
ského života 1. československé republiky.

Kultura
16  Ples kunratické radnice vyprodal sokolovnu 
  Po dvouleté covidové pauze uspořádala radnice v soko-

lovně již počtvrté ples. Natěšení Kunratičáci vzali útokem 
předprodej vstupenek, že nezbylo ani jediné volné místečko. 

Školství 

10  Projektové dny – Za Kunratice krásnější 
10  Pěškobusem ke zdraví i zklidnění dopravy
11  Kdo může přijít k zápisu do ZŠ Campanus?
11  Česká školní inspekce prověřila kvalitu ZŠ Kunratice
  Prvním zjištěním bylo, že sloučením tříd nedošlo k žádné 

újmě na vzdělávání dětí. Naopak byly konstatovány silné 
stránky výuky.

11 Zápisy do prvních tříd ZŠ Kunratice

Sport a spolky

12  Kunratická sokolovna, kulturní centrum plné 
zážitků

13  První sezona komunitní zahrady U Tří svatých je za 
námi

13  Florbal v Kunraticích jede naplno
  Kunratický florbal směřuje do druhé fáze letošní florbalo-

vé sezony 22/23. 
13  Start zimní fotbalové přípravy
  Přípravné zimní zápasy „A“ týmu

a proto situaci v ulicích, které přiléhají ke škole, dlouhodo-
bě monitorujeme a staráme se o větší bezpečnost. 

7  Spustili jsme pilotní projekt přístřešků na komunál-
ní odpad 

  Dle pozitivních reakcí veřejnosti chceme v budování tako-
vých přístřešků pokračovat.

Kalendárium březen, duben  2023 

25. 3. sobota
Ukliďme svět 
Pořádá MČ Praha-Kunratice.
Zapojte se i Vy do úklidu okolí Kunratic. 

31. 3. pátek / od 16 hod. / Rodinné centrum U Motýlků 
Noc s Andersenem
S březnem Měsícem knihy a s knihou pro děti nejen  
na dobrou noc. Přiveďte své děti na čtení pohádek  
s přenocováním do RC U Motýlků.

2. 4. neděle / od 14 hodin / před radnicí 
Jarní slavnost + velikonoční dílna 
Pořádá městská část Praha Kunratice.

22. 4. sobota 
Otvírání studánek 
Pořádá TJ Sokol Kunratice.
Procházka Kunratickým lesem se zajímavým programem 

Kultura

25. 3. sobota / od 20 hodin / sokolovna 
Hasičský bál
Tradiční kulturní akce pro milovníky hudby a tance v budově 
T. J. Sokol. Pořádá SDH Kunratice.

6. 4. čtvrtek / 18 hod. / kostel sv. Jakuba
Zelený čtvrtek 
Mše svatá na památku Večeře Páně 

7. 4. pátek / 15 a 18 hod. / kostel sv. Jakuba 
Velký pátek  
Mše svatá na památku Večeře Páně 
Modlitba křížové cesty od 15 hodin a Velkopáteční obřady 
od 18 hodin 

8. 4. sobota / ve 20 hodin / kostel sv. Jakuba  
Bílá sobota 
Velikonoční vigilie s žehnáním ohně a křty dospělých, čas 
bude případně ještě upřesněn.

Volný čas 9. 4. neděle / 8 a 10 hod. / kostel sv. Jakuba 
Boží hod Velikonoční – Velikonoce 
Mše svaté 

14. 4. pátek / 20 hod. / sokolovna 
První jarní ples RCUM 
Pořádá RC U Motýlků.

26. 3. neděle sportovní hala / 9:00 – 16:30 hod. /
2. liga juniorů Start98
Přijďte fandit našim florbalistům.

1. 4. sobota sportovní hala / 8:00 – 19:30 hod. /
3. liga ženy Start98
Přijďte fandit našim florbalistkám.

2. 4. neděle sportovní hala / 9:00 – 16:30 hod. /
2. liga juniorek Start98 
Přijďte fandit našim florbalistkám.

Sport

Autor snímku na titulní straně: Ronald Hilmar st.
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Ve chvílích, kdy s předstihem píšu tento článek, pevně doufám, 
že se na nás nesnese žádná další pohroma jako v posledních letech 
a my v květnu zase vyrazíme na naše výlety pro seniory 60+. Vzhle-
dem k všeobecnému zdražování jsme v našem rozpočtu navýšili 
částku na pořádání výletů tak, abychom zachovali jejich četnost na 
6 celodenních výletů. Spoluúčast seniorů jsme nenavýšili, protože 
vysoká inflace a ceny energií zasáhnou především seniory a mladé 
rodiny. Opět pojedeme s cestovní kanceláří CK2, se kterou máme 
uzavřenou rámcovou smlouvu na čtyři roky. Se službami této spo-
lečnosti jsme dlouhodobě velmi spokojeni. Po zkušenostech z mi-
nulých let prosím všechny zájemce o výlety, aby si pečlivě prostu-
dovali jejich program, fyzickou náročnost, reálně posoudili svoje 
síly a vybrali si ty výlety, na které budou skutečně stačit jejich síly. 

Co na nás čeká?
•  9. 5. na první výlet se vydáme do Národního hřebčína v Kladru-

bech nad Labem a za jeho kladrubskými bělouši. Stavba patří 
mezi nejstarší velké hřebčíny na světě. Jeho součástí je i barokní 
zámek, kde pobývali významní císařští návštěvníci hřebčína. My 
si prohlédneme stáje i zámek. Odpoledne nás čeká návštěva uni-
kátní kostnice pod kostelem Všech svatých na hřbitově v Sedlci 
u Kutné Hory, která je „vyzdobena“ výhradně lidskými kostmi 
– ostatky celkem 40 tisíc zemřelých především během morových 
epidemiích a během husitských válek.

•  23. 5. se vydáme na výlet do středočeských Zásmuk se stejno-
jmenným zámkem. Tento raně barokní zámek byl pánům ze 
Šternberka v 50. letech minulého století zabaven a následně těž-
ce zdevastován armádou. Po roce 1989 byl i se zámkem Často-
lovice (jeho návštěva patřila mezi naše úplně první výlety) rodu 
Šternberků vydán v restituci a nyní probíhá jeho postupná re-
konstrukce. Na oběd se zastavíme v Čáslavi a pak zamíříme na 
nedaleký romantický zámek Žleby s mnoha věžičkami, sbírkami 
zbraní, luxusního nábytku a originálních předmětů denní potře-
by šlechty zejména v 19. století.

•  6. 6. nás cesta nejprve povede na návštěvu Bechyňského zámku 
a bude tak dalším střípkem do skládanky, kterou našimi výlety 
skládáme rozsah panství pánů z Rožmberka. Pak se přesune-
me do Tábora, kde je překrásná procházka v historickém jádru 
města se zdobenými štíty měšťanských domů, úzkými uličkami 
a zbytky hradeb. V ceně je pro zájemce návštěva muzea čokolády 
a marcipánu s celou historií pěstování kakaových bobů, jejich 
dovozu do Evropy a následného zpracování.

•  20. 6. navštívíme jednu z nejkrásnějších renezančních staveb 
u nás - zámek v Nelahozevsi, který patří rodině Lobkoviců. Během 
cesty podél Vltavy na chvilku zastavíme u jezového mostu, elek-
trárny a zdymadla v Miřejovicích a přesuneme se na oběd do his-
torického centra Litoměřic. Odpoledne zamíříme do malé vesnice 
Ploskovice se stejnojmenným barokním zámkem hojně využíva-
ným filmaři, obzvláště v pohádkách. Byl letním sídlem posledního 
korunovaného českého krále Ferdinanda V. Habsburského.

•  5. 9. vyrazíme na prohlídku vodního zámku Blatná s vodním pří-
kopem a nádherným anglickým parkem se stádem daňků. Kdo 
by zámek neznal například z pohádky Šíleně smutná princezna 
nebo Bílá paní? Poměrně nedaleko se nachází renezanční zá-
mek Březnice se zahradou obklopenou baštami na straně jedné 
a krásným parkem na straně druhé. Prohlédneme si reprezentač-
ní interiéry s řadou portrétů, zbraní a afrických loveckých trofejí.

•  19. 9. letošní putování ukončíme výletem až do podhůří Šumavy 
do staletého sídla Rožmberků - města Rožmberk nad Vltavou se 
stejnojmenným novogoticky přestavěným hradem a mobiliářem 
připomínajícím poslední zástupce tohoto významného českého 
rodu Viléma a Petra z Rožmberka. Rožmberky byl v roce 1259 
založen i poslední cíl našeho letošního putování - cisteciácký 

Letošní výlety pro seniory

Pravidla pro objednávání našich cest se nemění. Umožní tak, aby 
se dostalo na zájezdy mnohem více kunratických seniorů. Prodej vý-
letů bude zahájen v pondělí 17. dubna v 8:00 hodin ve velké zaseda-
cí 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 Lucie Nejedlé v 1. poscho-
dí. V týdnu od 17. do 21. dubna si senioři mohou vybrat pouze dva 
výlety. Zbytek neprodaných zájezdů si budou moci senioři doob-
jednat až od pondělí 24. dubna od 8:00 hodin do jejich vyprodání. 
Jinak zůstávají pravidla stejná jako v předchozích letech.

•  Seniorem je občan s trvalým bydlištěm v Kunraticích a dovršil 
věku 60 let.

•  Kapacita zájezdového autobusu je omezená na maximum  
49 výletníků.

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

•  Při naplnění kapacity autobusu budou další zájemci zapisování 
jako náhradníci.

•  Účastníci zájezdu se budou finančně podílet na ceně výletu spo-
luúčastí ve výši 100 korun za osobu.

•  Peníze na spoluúčast budou vráceny pouze v případě, že za 
účastníka výletu 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 infor-
mace o zájezdech zveřejněny na Úřední desce ÚMČ a na interne-
tu: www.praha-kunratice.cz.

Lenka Alinčová

Pravidla výletů pro seniory

Dva lednové víkendy se po celé republice a vlastně i v zahra-
ničí nesly v duchu voleb prezidenta republiky. Letošní volby 
byly mimořádné především z hlediska zájmu voličů. Úřad měst-
ské části vydal před každým kolem stovky voličských průkazů. 
Příprava a organizace voleb není věcí zrovna jednoduchou, ale 
v rámci městské části Praha-Kunratice proběhlo vše v napros-
tém pořádku. Za to patří velký dík všem, kteří se na organizaci 

a průběhu voleb podíleli. Zejména si dovolím poděkovat všem, 
kteří se dobrovolně hlásili ať už jako členové, či náhradníci do 
okrskových volebních komisí. Pro přehled níže uvádíme kon-
krétní výsledky za městskou část Praha-Kunratice.

Ivana Šašková, tajemnice úřadu

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY klášter ve Vyšším Brodě s hrobem a slavným křížem manžela 
královny Kunhuty - vdovy po Přemyslu Otakarovi II. - Záviše 
z Falkenštejna. Vzhledem ke vzdálenosti od Prahy a terénu bude 
tento výlet opravdu fyzicky náročný. 

Lenka Alinčová

II. kolo, volební účast 78,12 %I. kolo, volební účast 76,47 %

Pavel Petr, Ing. M.A. Babiš Andrej, Ing.

Pavel Petr, Ing. M.A.

Babiš Andrej, Ing.

Nerudová Danuše, prof. Ing. PH.D.

Fischer Pavel

Bašta Jaroslav

Diviš Karel, PHDr.

Zima Tomáš, prof. MUDr. DrSc.

Hilšer Marek, BC. Ph.D.

21,77 %

78,22 %

53,7 %

17,81 %

13,92 %

8,1 %

2,42 % 2,22 % 1,36 % 0,44 %

Datum Čas přistavení Místo přistavení

 ne 2. 4. 2023 13–16 hod. křižovatka ul. Do Dubin x Pod Javory 
 ne 2. 4. 2023 13–16 hod. Nad Šeberákem x K Jelenám
 ne 2. 4. 2023 13–16 hod. K Chodovu x Nad Akáty
  ne 7. 5. 2023 13–16 hod. Lisztova x Kalmánova
 ne 7. 5. 2023 13–16 hod. křižovatka Na Lhotech x Nad Belvederem
  ne 14. 5. 2023 13–16 hod. Ještědská (u pošty)
 ne 14. 5. 2023 13–16 hod. křižovatka ul. Velenická x Sobolákova
 ne 14. 5. 2023 13–16 hod. křižovatka ul. K Betáni x Do Dubin

HARMONOGRAM BIOODPADU I. POLOLETÍ ROKU 2023

Datum Čas přistavení Místo přistavení

 1. 3. 2023 16–20 hod. Ještědská (u pošty)
 1. 3. 2023 16–20 hod. Zelené údolí (ul. Za Valem)
 8. 3. 2023 16–20 hod. Sídliště Flora (u kotelny)
 8. 3. 2023 16–20 hod. K Betáni x Do Dubin
 12. 4. 2023 16–20 hod. Sídliště Flora (u kotelny)
 12. 4. 2023 16–20 hod. Zelené údolí (ul. Za Valem)
 10. 5. 2023 16–20 hod. Sídliště Flora (u kotelny)
 10. 5. 2023 16–20 hod. K Chodovu x Nad Akáty
 24. 5. 2023 16–20 hod. Ještědská (u pošty)
 24. 5. 2023 16–20 hod. Na Lhotech x Nad Belvederem
 31. 5. 2023 16–20 hod. Lisztova x Kálmánova
 31. 5. 2023 16–20 hod. Nad Šeberákem x K Jelenám

HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU 2023

23. 2 ČT
18. 5 ČT

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Datum – den Zastávka Čas od–do

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 
284 098 887, 284 098 888

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) 16:30–1650
5.  křižovatka ul. K Václavce x Jana Růžičky  17:00–12:20 

(u kontejneru na textil)
6. ul. K Šeberáku (točna autobusu)16:00–16:20 17:30–17:50

23. 2. ČT
18. 5. ČT

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
•  schvaluje
–  rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2023 pro Základ-

ní školu Kunratice v celkové výši 6 260,0 tis. Kč na provozní 
náklady

–  rozpočet hlavní činnosti na rok 2023 Základní školy Kunratice 
s náklady ve výši 76 771,0 tis. Kč, výnosy ve výši 76 771,0 tis.

–  rozpočet doplňkové činnosti na rok 2023 Základní školy 
Kunratice s náklady ve výši 3 839,0 tis. Kč, výnosy ve výši  
4 851,0 tis. Kč, výsledkem hospodaření ve výši 1 012,0 tis. Kč

–  rozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2023 pro Mateřskou 
školu Kunratice v celkové výši 1 768,0 tis. Kč na provozní náklady

–  rozpočet hlavní činnosti na rok 2023 Mateřské školy Kunratice 
s náklady ve výši 22 242 380,0 Kč, výnosy ve výši 22 242 380,0 Kč

–  zapojení do rozpočtu MČ 9 000,0 tis. Kč z fondu Domu s chrá-
něnými byty

–  zapojení do rozpočtu části nerozděleného zisku hospodářské 
činnosti 15 000,0 tis. Kč

–  rozpočet MČ Praha-Kunratice na rok 2023 v hlavní činnosti
 objem příjmů celkem ve výši 89 382,0 tis. Kč
 objem výdajů celkem ve výši 121 874,0 tis. Kč
  rozdíl příjmů a výdajů, plánovaný schodek, ve výši -32 492,0 tis.  

Kč krytý financováním z úspor vlastních zdrojů
–  finanční plán hospodářské činnosti MČ pro rok 2023:
 výnosy 15 385 000,0 Kč
 náklady 3 098 000,0 Kč
 hospodářský výsledek před zdaněním 12 287 000,0 Kč
–  koupi chaty bez čp./če, na pozemku parc. č. 267/19 druh 

pozemku zastavěná plocha, využití jiná stavba v katastrálním 

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva 
MČ Praha-Kunratice ze dne 19. 12. 2022

území Kunratice, obec Praha a nabytí uvedené chaty do majet-
ku hl. m. Prahy-svěřená správa nemovitosti městské části Pra-
ha-Kunratice, za celkovou kupní cenu 410 00 Kč.

•  nesouhlasí
–  s dodatečným povolením rozestavěné stavby na pozemcích 

parc. č. 364 a 365/1 v k. ú. Kunratice (rozestavěná stavba ve-
dle radnice) dle projektové dokumentace zpracované Studiem 
Mija v 02/2022

•  volí
–  členem kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha-

-Kunratice paní Hanu Němcovou
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Doprava u školy
Doprava v okolí školy je hodně diskutovaným tématem 

v okolí jakékoliv školy, a proto ani nás nenechává chladnými. 
Celkově situaci v ulicích, které přiléhají ke škole, dlouhodobě 
monitorujeme a provádíme dílčí či větší opatření pro zvýšení 
bezpečnosti.

Obecně největším problémem je přivážení dětí do školy 
auty. Na omezení tohoto fenoménu se zaměřuje několik pro-
jektů, které fungují pod Magistrátem hlavního města Prahy.

Jedním z projektů, který proběhl na naší základní škole, je 
Bezpečná cesta do škol (BCŠ). Tento projekt byl realizován za 
spolupráce dětí, učitelů a rodičů v roce 2010 a navrhl několik 
lokalit, které by měly být upraveny tak, aby se děti při cestě do 
školy cítily lépe a bezpečněji.

Na poslední školské radě a dopravní komisi bylo představe-
no zhodnocení tohoto projektu. Většinu zjištěných problémů 

Údržba zeleně 
majitelů nemovitostí

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ

Často se při procházkách v Kunraticích setkávám s tím, že 
z některých soukromých pozemků zasahují keře a větve stromů 
do chodníků a silnic. Někdy také zastiňují dopravní značky ane-
bo veřejné osvětlení. Nejedná se o pár centimetrů přesahu přes 
plot, někdy je to skutečně i několik metrů a chodci se musí vy-
hýbat vstupem do vozovky, řidiči nevidí dopravní značku a večer 
je špatná viditelnost, protože lampu osvětlení zakrývá pořádná 
větev přerostlého smrku. Chtěl bych majitele pozemků upozor-
nit na povinnost tuto zeleň upravovat a vyzvat je k odstranění 
přesahu do veřejného prostranství. Dle § 7 zákona č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny je péče o dřeviny, zejména jejich 
ošetřování a udržování, povinností vlastníků. Nyní, v době vege-
tačního klidu, je ideální doba k provedení těchto zásahů. Ořez 
dřevin proveďte, prosím, do konce března 2023. Kdo nemá bi-
opopelnici, její pořízení je od Pražských služeb zdarma, může 
odstraněné větve odvézt do sběrného dvora, anebo může využít 
přistavené biokontejnery v různých částech Kunratic. Harmono-
gram přistavení biokontejnerů najdete na vývěskách, na webo-
vých stránkách radnice a v tomto vydání zpravodaje.

Ivan Hýža

Spustili jsme pilotní projekt 
přístřešků na komunální odpad

  Před vánočními svátky jsme v ulici Pod Javory spustili pilotní 
projekt výstavby přístřešků na separovaný odpad. Předcházela 
mu výstavba pevně zabudovaného betonového přístřešku na 
separovaný odpad na rohu Kálmánovy a Lisztovy ulice, který 
byl součástí plošné rekonstrukce „uměleckých ulic“. Přístřešek 
v ulici Pod Javory je pojat víc konzervativně, tzn., je ze železné 
kostry doplněné bytelnými plastovými plaňkami napodobující-
mi dřevo. Do země je připevněn pouze železnými trny, je tedy 
možné ho přestěhovat. Dle pozitivních reakcí veřejnosti chceme 

v budování takových přístřešků pokračovat. Další na řadě je Ze-
lené údolí. Nyní jsme „jenom“ limitováni penězi, protože cena 
za jeden takový velký přístřešek se při dnešních astronomických 
cenách za materiál pohybuje kolem čtvrt milionu korun. V roz-
počtu pro letošní rok máme zatím vyčleněny peníze na jeden 
nový přístřešek. Ale vzhledem k tomu, že se materiál vybraný 
pro ulici Pod Javory osvědčil, víme, jakým směrem se dál ubírat, 
a můžeme se poohlížet po nějakých grantech.

Ivan Hýža

OBNOVNÍ ZÁSAHY V LESÍCH HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že v polovině 

tohoto týdne, tj. od 18. ledna 2023 a dále v průběhu února 
a března, budeme v lesích, které spadají do Vaší městské části, 
nebo s ní přímo sousedí, provádět obnovní zásahy. Ty budou 
především formou jednotlivého výběru po ploše porostu, a to 
primárně za účelem podpory přirozeného zmlazování po-
rostu. Tento způsob obnovy lesních porostů je v souladu se 
zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesních ekosysté-
mech a nenarušuje funkce lesa. V jedné lokalitě poté proběhne 

mýtní úmyslná těžba v dubu červeném, kde vznikne holina. 
Tato těžba bude provedena z důvodu odstranění nepůvodní 
a stanovištně nevhodné dřeviny, která potlačuje naše původní 
dřeviny. Vzniklá plocha bude následně zalesněna stanovištně 
vhodnými dřevinami.

Josef Holeš,           
technik ochrany lesa a lesního hospodářství, 

Lesy hl. m. Prahy

se podařilo v uplynulých letech vyřešit (organizace provozu, 
přechody pro chodce), dva další budou realizovány letos. Nej-
náročnější kritické místo z projektu – ulice K Verneráku je 
projekčně připravována k rekonstrukci. Toto zhodnocení je 
možné dohledat na stránkách městské části. V realizaci těchto 
řešení jsme tedy byli úspěšní, ale neznamená to, že bychom 
usnuli na vavřínech.

Školská rada i dopravní komise projednaly možnosti, jak 
dále situaci okolo školy zlepšovat. Nabízí se znovu se účastnit 
projektu BCŠ či jiné jeho alternativy (např. „školní ulice“). Do-
poručeno bylo také aktualizovat školní plán mobility. O vybrá-
ní školy do BCŠ rozhoduje hlavní město, ostatní projekty pak 
vyžadují finanční spoluúčast.

O tom, kterou z možných cest se vydáme, vás budeme infor-
movat v dalších číslech Kunratického zpravodaje.

Ondřej Nováček

Dovolujeme si informovat majitele psů, že se blíží splatnost 
místního poplatku ze psů.

Poplatek je splatný
•  nečiní-li více než 600 Kč ročně, nejpozději 31.3. každého roku,
•  činí-li více než 600 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy 

nejpozději 31.3. a 31.8. každého roku.

Poplatek je možné zaplatit převodem na účet městské části, 
nebo přímo v pokladně úřadu v hotovosti, či platební kartou. 
Bližší informace Vám poskytne paní Chalupová tel: 244 102 
210, chalupova@praha-kunratice.cz.

Aktuálně

Parkování a bezpečnost chodců
V uplynulém roce byla dokončena rekonstrukce tzv. „umě-

leckých“ ulic, ve kterých byla nově zřízena zóna 30, vystavěny 
chodníky a vyznačena místa pro parkování. V některých ulicích 
je pak režim obytné zóny. Vše za účelem zvýšení bezpečnosti 
všech druhů dopravy.

 Co se týče parkování, probíhal zkušební provoz, během kte-
rého bylo cílem, aby si parkující zvykli na nový režim a přizpů-
sobili tomu své parkovací návyky. Tento režim byl také s obyva-
teli několikrát konzultován a značení provedené na místě je tak 
kompromisem mezi požadavky občanů, bezpečností a průjezd-
ností lokality. Poslední korekce a dodělávky proběhnou na jaře.

 Druhou částí loňské výstavby byly chodníky, které byly vybu-
dovány nejen v této lokalitě, ale také v Ještědské a Úhlavské uli-
ci v rámci chodníkového programu. Mnoho lidí však stále cho-
dí ze zvyku po silnici. Chodníky byly budovány za účelem větší 
bezpečnosti a komfortu chodců na základě logických pěších 
vazeb. Tam, kde je chodník, nechoďte po silnici! Řidiči s vámi 
na silnici nepočítají a může dojít ke zcela zbytečné nehodě.

 Chceme také upozornit i držitele řidičských průkazů, kteří 
si zvykli na chodnících parkovat, že slovo „chodník“ je od slo-
va „chodit“, a ne „parkovat“. Jedná se například o Sobolákovu 
ulici, kde toto nastává v nemalé míře i přes to, že na druhé stra-
ně ulice jsou mnohdy volná parkovací stání nebo je dost místa 
na samotné silnici. Chodníky opravdu neslouží pro odstavení 
vozidel. Najížděním autem se i postupně ničí, oprava pak není 
levná záležitost a platíme ji všichni z našich daní. Upozorňu-
jeme, že se na toto chování začnou strážníci více zaměřovat, 
pravidelně budou ulice procházet a zjištěné přestupky posílat 
na Magistrát hl. m. Prahy k vyřešení.

 Cílem není vlastní restrikce, Kunratice žádné peníze za po-
kuty nedostanou. Jde jen o zvýšení bezpečnosti, přehlednosti 
dopravní situace a komfortu užívání pro všechny druhy dopra-
vy. A na některé řidiče nic menšího, než pokuta neplatí.

                   
Ondřej Nováček, místostarosta

Aktuálně
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Rozhovor

Michal Kocourek 
- producent a majitel Divadla Kalich
Bývalý dětský filmový, televizní a divadelní herec, dnes uznávaný manažer 
a divadelní producent. Po studiu na konzervatoři a krátkém hereckém působení 
založil černé divadlo, pak následovalo působení v divadélku Albatros, Divadle 
v Celetné, otevřel Divadlo v Rytířské, Divadlo Palace a letní scénu pod žižkovskou 
věží. Téměř čtvrt století je šéfem Divadla Kalich, kde vznikly velice úspěšné muzikály 
i desítky činoherních titulů. Vedle zmíněných divadel také spoluzaložil agenturu 
Interconcerts, díky níž jsme tu mohli vidět Tinu Turner, Roxette, Stinga a mnoho 
dalších. Kromě divadla má velmi rád hory. Se svou rodinou žije v Kunraticích.

Začal jste hrát už jako malý kluk. Jak jste se k tomu dostal?
Náhoda všech náhod byla ta, že rodiče měli chatu na Vyžlovce 

u Jevan. A vedle nás měl chatu pan režisér Václav Hudeček, vedle 
něj také páni herci Krška a Moučka. A já jsem si tam jako pětiletý 
hrával s režisérovou dcerou Martinou. A protože jsem byl tako-
vý drzý sígr, tak si mě pan režisér vyzkoušel do jedné inscenace 
s názvem Tchýně. Potřeboval totiž přesně takový typ, jakým jsem 
byl já. Zalíbil jsem se mu a v ten moment se to se mnou vezlo. 
Později si mě všiml pan režisér Dudek a začali mě obsazovat do 
několika příběhů Bakalářů a dalších inscenací. Následně jsem 
začal hrát v Divadle E. F. Buriana a Divadle Na Vinohradech dět-
ské role. Tehdy jsme bydleli v Ibsenově ulici, což je boční ulice 
u vinohradského divadla. Pod námi byl divadelní klub, kam jsem 
chodil tátovi pro pivo do bandasky. A i tím jsem se ještě víc stal 
součástí celé místní herecké plejády. 

Jako volba střední školy padla konzervatoř. To bylo Vaše roz-
hodnutí?

Na konzervatoř jsem vůbec jít nechtěl. K tomu mě přesvědčili 
právě všichni ti herci a režiséři, s nimiž jsem natáčel. A tak jsem 
z osmé třídy šel na talentové zkoušky, ale nakonec jsem tam vů-
bec nedošel a v půli cesty jsem se otočil s tím, že se té profesi 
věnovat nechci. Nicméně po dalším přesvědčování jsem to za rok 
zkusil znovu z devítky a nějakým „omylem“ mě vzali. Konzer-
vatoř jsem nakonec v roce 1985 úspěšně vystudoval, ale už na 
škole jsem se začal zaobírat tím, že by mě asi víc bavilo divadlo 
spíš z té druhé strany. Tedy něco vytvářet, mít svoje vlastní a jít 
si svou cestou, než čekat na to, jestli mi někdo zavolá a nabídne 
roli nebo ne. 

A co tedy následovalo?
V té době, po konci studií v roce 1985, to nebylo jednoduché, 

protože kdo neměl rodiče s tím správným kádrovým profilem, 
ten se do pražského divadla jen tak nedostal, a na oblast jsem 
jít nechtěl. A tak jsem radši přemýšlel o tom, že založím vlastní 
divadlo. Což se mezi lety 1985 a 1987 povedlo. Bylo to zájezdové 
divadlo, které vznikalo v tehdejším kulturním domě na Rokos-
ce. Přesvědčil jsem agenturu Pragokoncert, aby si nás vzala pod 
křídla. Takže se divadlo mohlo úspěšně rozvíjet. Byla to vlast-
ně taková syntéza mnoha divadelních žánrů od pantomimy po 
taneční a vizuální divadlo. Po roce 1989 se pak ještě obohati-
lo o prvky černého divadla. Díky tomu, že to byla nonverbální 
show, jsme mohli hrát celoročně, tedy i o letních prázdninách, 
protože nás začali navštěvovat i zahraniční turisté, kteří nepotře-
bovali rozumět textu. Když jsme přišli o zázemí v divadélku Al-
batros, hledal jsem půl roku jiné prostory. Nakonec jsem objevil 
sál v Divadelním ústavu v Celetné ulici, který jsem pojmenoval 

v kuse každý týden a k tomu se přidávaly postupně činoherní 
komedie.  

Co obnáší práce divadelního producenta?
Přirovnávám to k tomu, že producent skládá skládačku 

puzzle. Vybrat titul, dát dohromady výtvarníka, režiséra, herce, 
dramaturga, rozpočet, promo, reklamu, sehnat pro to peníze. 
Mojí prací je ten obraz dokonale poskládat, obrousit hrany, aby 
každé políčko do sebe zapadlo. A ve chvíli, kdy obraz je hoto-
vý, tak ho musíme umět atraktivně nabídnout divákům a prodat 
vstupenky.

Jak si stojíte v hodnocení divadelních recenzentů a jakých 
úspěchů jste dosáhli?

Jak muzikálová, tak činoherní představení jsou veleúspěšná. 
Máme obrovskou reprízovost. Například muzikál Krysař odehrál 
nedávno už 2000. reprízu, u činoherních titulů nejdeme pod 100 
nebo klidně i 200 repríz. Ale pokud se mi někdo zeptá, které 
představení mám nejradši, tak na to neumím odpovědět. Všech-
na jsou pro mě rovnocenná. Je to stejné jako s dětmi, taky pře-
ce nelze říct, které mám rád víc nebo míň. To prostě nejde. Za 
všemi představeními je hodně moc práce a jsme rádi, že se líbí. 
Některé se prodává rychleji, některé pomaleji, ale všechna jsou 
si rovna a všechna slouží k ekonomicky udržitelnému chodu di-
vadla a zároveň, abychom z nich měli radost my i diváci. Také na 
nepřízeň odborné kritiky si naštěstí nemůžeme stěžovat. 

Nestýská se Vám po herectví?
Skoro 40 let se věnuji producentství, jenom Kalich letos oslaví 

24 let a za tu dobu jsem dostal hned několik nabídek od kama-
rádů herců, abych si s nimi zahrál. Nějak jsem k tomu už neměl 
odvahu, protože každý rok, kdy nestojíte na jevišti, je znát, kon-
takt a jistota se vytrácejí. Něco uvnitř sice zůstává, ale není tam 
ta jistota. Zároveň je v tom i kus stresu kvůli času, který musí 
herec trávit učením se role. Ale asi před půl rokem jsem dostal 
mail, že by mě pan režisér Arichtev rád obsadil do svého připra-
vovaného seriálu O mě se neboj. Dva dny jsem o tom přemýšlel, 
konzultoval to se ženou. Nakonec jsem souhlasil. Ale měl jsem 
podmínku, že kdybych to kazil, ať mě hned přeobsadí, protože 
nechci dělat ostudu ani jim, ani sobě. Po prvním natáčecím dnu 
jsem dostal pochvalu, čímž jsem zpět získal herecké sebevědo-
mí. A v roli jsem se zřejmě chytil, protože jsem dostal řadu dob-
rých ohlasů. Hrál jsem tam majitele právní kanceláře. Pokud by 
se mělo točit pokračování, těšil bych se na něj. Byla tam skvělá 
parta a já si vlastně odskakuju ze své práce postavit se před ka-
meru. Je to prostě další výzva a mě výzvy baví.

Jak vzpomínáte na roli kluka, který hrál malého Vladimíra 
Menšíka ve filmu Což takhle dát si špenát? 

Divadlo v Celetné. O ten prostor byl brzy takový zájem, že díky 
politickému vlivu jsme záhy přišli i o tuto scénu. Nezbylo nic, 
než jít dál a hledat opět nové prostory. A byla to zase taková ná-
hoda, když jsem procházel Rytířskou ulicí, uvědomil jsem si, že 
v bývalém Domě sovětské vědy a kultury býval krásný sál. Štěstí 
nám přálo a mohli jsme na něj podepsat smlouvu. Dnes jsme 
tam už jednatřicet let a z původního Divadla v Rytířské se před 
několika lety stalo Komorní divadlo Kalich.

Pak nastoupila éra muzikálů. Jak zasáhla Vás?
V roce 1997 za mnou přišel Janek Ledecký, že napsal muzikál 

Hamlet a jestli bychom ho nechtěli produkovat. Pro mě to ne-
bylo lehké rozhodnutí, protože před tím několik muzikálových 
titulů nedopadlo slavně. Přesto jsem se rozhodl do toho jít, a já 
když se pro něco rozhodnu, tak už není cesty zpátky. Nám se 
naštěstí podařilo diváky k muzikálu zase přivést. Nejdřív jsme ale 
museli najít prostor. A vlastně díky tomu vzniklo Divadlo Kalich. 
Protože zdejší prostory původně nebyly divadelními. Začali jsme 
s rekonstrukcí s původním rozpočtem 15 milionů. Ta nakonec 
stála 28 milionů plus jsme museli počítat se třemi miliony jako 
náklady na výrobu titulu. Kus jsme poskládali ze svého, na půlku 
jsme udělali dodavatelské úvěry. Nebylo to jednoduché, ale risk-
nul jsem to. A ono to naštěstí vyšlo. Od začátku jsem ale divadlo 
začal koncipovat nejen jako muzikálové, ale chtěl jsem, aby to 
bylo i divadlo činoherní. Hamlet byl úspěšný, hráli jsme 3 roky 

Foto Lenka Hatašová

Michal Kocourek (vlevo) ve filmu Což takhle dát si špenát

Rozhovor

Byl to pro mě vlastně mezník života, aniž bych to tušil. A patří 
to do něj významně. Tenkrát mi bylo sice jenom deset let, ale 
náš vztah s Vladimírem Menšíkem byl opravdu osobní. Bral jsem 
ho skoro jako druhého tátu. On mě z legrace představoval jako 
svého utajeného syna. Prostě jsme spolu hráli před ostatními 
takovou hru. Vzpomínám na to hrozně rád. A pak se roztočila 
ohromná spirála dalších filmů. Ztvárnil jsem skoro 70 filmových, 
divadelních a televizních rolí, které končily Tankovým praporem. 
Točil jsem prakticky non stop. Někdy to byly tři, čtyři filmy na-
jednou. Prázdniny jsem proto skoro neznal… Ale z čeho mám 
obrovskou radost, po pětatřiceti letech se symbolicky kruh uza-
vřel a vše se propojilo, když v Divadle Kalich začala hrát paní Iva 
Janžurová, jejíž jsem byl krátkodobý filmový parťák právě v Což 
takhle dát si špenát. To je to, co mě na téhle práci hodně baví. Ta-
hle vzácná setkání, kterých bych se tenkrát samozřejmě nenadál.

Vaše veliká láska jsou hory. Co Vás na nich přitahuje?
Mám rád české hory, ale jezdím i do těch vyšších. Pokud mi 

to čas dovolí, účastním se s přáteli expedic třeba na Elbrus, do 
Himálaje, na Kilimandžáro. Miluju atmosféru těchto vysokých 
hor, to neustálé napětí, co tam člověk cítí, nutnost soustředění, 
výkonu a taky ojedinělou příležitost si vyčistit hlavu tak, jak si ji 
nikde jinde nevyčistíte.

Během covidu jste začal s řezbářstvím. Co Vás k němu při-
vedlo?

Máme u Českého Šternberka statek a u něj lesy, o které se sta-
rám. Sázím a prořezávám stromy, dělám dřevo do krbu. A proto-
že s pilou pracuji už mnoho let, jednoho rána jsem se probudil 
a napadlo mě, že bych s ní mohl zkusit i něco jiného. Našel jsem 
si řezbářský kurs v Hanušovicích, přihlásil se a odjel tam. Sezná-
mil jsem se se skvělými lidmi, naučil se spousty zajímavých po-
stupů práce se dřevem a po šesti dnech jsem si odvezl certifikát. 
Kromě řezbářství jsem se učil i kovat a tato dvě řemesla se od té 
doby snažím umělecky kombinovat. 

Co pro Vás znamená rodina?
Všechno v mém životě se kolem ní točí. Rodina mi byla vždy 

oporou. Moje žena Dana mě vždycky podporovala ve věcech, 
které jsem dělal. Jsem šťastný, když se můžu ohlídnout a podívat 
se na naši rodinu, na naše tři děti, dvě vnoučata, a vidím, že jsou 
spokojení a v pořádku. To je pro mne ta největší radost. 

Od kdy bydlíte v Kunraticích?
Do Kunratic jsme se přistěhovali, když jsem byl v sedmé třídě. 

Takže jsem ve zdejší škole strávil 3 roky. Ale moc jsem tam kvů-
li natáčení nechodil. Proto jsem dostal přezdívku středoškolák, 
protože jsem na základku chodil jenom ve středu. 

Máte ke Kunraticím nějaké osobní pouto?
To místo má pro mě několik významů. První je ten, že jsem 

vlastně pamětník, protože znám ještě staré Kunratice. Můj táta 
tu začal stavět dům, ale bohužel zemřel dříve, než by ho stačil 
dostavět. Tak jsem po něm tehdy převzal štafetu. A přestože 
jsem přemýšlel, že odsud odejdu, nakonec jsem si řekl, že zů-
stanu. I z důvodu památky k tátovi. A ničeho nelituji, protože 
prostředí je tady opravdu skvělé. Zámecký park je klenot. Dou-
fám, že se jednou podaří propojit ho s Tvrzí a zámkem. Myslím, 
že tohle žádná jiná čtvrť nemá. Můžu si jít zaběhat, zahrát tenis, 
projet se na kole, vykoupat v rybníku. Je tu vlastně všestranná 
zábava. Baví mě tu bydlet a baví mě pozorovat a vidět stálý po-
sun, jak se to vylepšuje. Mám tu pocit naprosté pohody a cítím 
se tady dobře.

Ivo Rikačev
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PĚŠKOBUSEM KE ZDRAVÍ I ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY
Již několik měsíců se po Kunraticích pohybuje nový „do-

pravní prostředek“ – pěškobus. Vyráží každý čtvrtek v 7:20 ze 
sídliště Flóra a ze Zeleného údolí pod vedením maminek Petry 

Představení školky ve tvrzi
realizaci ve všech oblastech, a to nejrůznějšími činnostmi – mo-
torickými, kognitivními, estetickými ale i zábavnými. Mateřská 

škola je vybavena moderními pomůckami a materiály, 
je podporováno vzdělávání prostřednictvím hry 

a prožitku, do školky jsou přijímány děti ve věku 
od 2–7 let.

Mateřská škola se snaží vytvořit společně 
s rodiči a zaměstnanci “jednu velkou rodi-
nu”. Důraz je kladen na to, aby děti ve školce 
byly šťastné a spokojené, aby v péči o ně byla 
společně s rodiči vytvořena cesta spoluprá-
ce, vzájemné důvěry a otevřenosti. 

Vedení mateřské školy Little Fox

Česká školní inspekce prověřila kvalitu ZŠ Kunratice
Na základě „podnětu“ nejmenované matky žáka kunratické 

školy ohledně sloučení čtyř druhých tříd do tří třetích kvůli údaj-
nému snížení úrovně výuky přijela do školy na hloubkovou kont-
rolu Česká školní inspekce (ČŠI). Kontroly se zúčastnil i nejvyšší 
pražský inspektor. Prvním zjištěním ČŠI bylo, že sloučením tříd 
nedošlo k žádné újmě na vzdělávání dětí ani na hygieně provo-
zu tříd. V závěrečné zprávě nebyl žádný nález závad v provozu 
a vzdělávání žáků. Naopak byly konstatovány silné stránky výuky:
•  Nadstandardní úroveň řízení školy umožňuje pedagogický roz-

voj školy a pozitivně ovlivňuje přijímání zodpovědnosti za svoji 
práci u pedagogů i žáků,

•  efektivní systematický přístup k podpoře, spolupráci a vzdělá-
vání pedagogů vede k jejich pedagogickému a osobnostnímu 
růstu, což umožňuje zvyšování kvality procesů při vzdělávání,

•  demokratické vedení a partnerský přístup mezi aktéry vzdělává-
ní podporuje bezpečně klima pro učení,

•  vysoká kvalita účinných vzdělávacích strategií motivuje žáky 
k vlastnímu aktivnímu učení a sebereflexi,

•  komplexní a účinný rozvoj čtenářské a badatelské gramotnosti, 
komunikačních dovedností a kooperace žáků,

•  cílené zařazování aktivit zaměřených na sociální, občanský 
a osobnostní rozvoj žáků,

•  komplexní zkvalitňování podmínek školy do rozvojových pro-
jektů,

•  atd...

Byla i doporučení pro zlepšení činnosti školy jako:
•  podporovat studující pedagogy k dokončení jejich studia, po-

skytovat jim nadále podporu a přiměřeně zvyšovat nároky na 

úroveň jejich pedagogických dovedností tak, aby škola získala 
a udržela kvalifikované a motivované pedagogy,

•  atd...

Zprávu ČŠI v plném rozsahu zveřejnila Základní škola Kunra-
tice na svých stránkách. A není divu, protože pan ředitel a celý 
jeho tým mají být skutečně nač hrdi. Opět se tu osvědčila praxe: 
nejlepší výsledky podávají sehrané týmy pod dobrým vedením.

Lenka Alinčová

KDO MŮŽE PŘIJÍT K ZÁPISU DO ZŠ CAMPANUS?
Ne všichni obyvatelé sídliště Flora vědí, že pro děti z ulic 

Hornomlýnská, U Zeleného ptáka, Jana Růžičky a U Kunra-
tického lesa je spádovou školou také Základní škola Campa-
nus. Je to tak od devadesátých let minulého století, kdy hl. m. 
Praha rozestavělo na sídlišti novou školu a ZŠ Campanus měla 
málo žáků. Proto tehdy došlo k trojstranné dohodě mezi hl. m. 
Prahou, Jižním Městem a Kunraticemi, že z rozestavěné školy 
bude anglická škola (nakonec se stavba změnila v rezidenci pro 
seniory Zátiší) a Kunratické děti budou chodit přes ulici do ZŠ 

Campanus. Na Základní školu Kunratice je velký nápor při zá-
pisu, protože se jedná o vynikající školu. Každým rokem hrozí, 
že se o dětech, které se sem hlásí, bude losovat. Ale ZŠ Campa-
nus má také výbornou pověst. Její poloha je výhodná pro děti 
s trvalým pobytem ve výše jmenovaných ulicích. Proto, když 
tam přijdou k zápisu, musí být jejich přihláška přijata a musí 
být přijaty ke studiu. V případě nejasností či pochybností se 
na mě neváhejte obrátit.

Lenka Alinčová
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Projektové dny – Za Kunratice krásnější
Skupina žáků ZŠ se pod hlavičkou projektu Za Kunratice 

krásnější rozhodla zmapovat ulice v bezprostředním okolí 
školy, a především vyčistit uliční cedule. Před samotnou akcí 
se děti díky Kunratickému uličníku ve Zpravodaji dozvěděly 
to, po kom se ulice jmenují, a vytvořily pro své spolužáky 
vlastní uličník. Žáci pak cedule nejen vlastnoručně vyčistili, 
ale zjišťovali i to, kde jaká cedule chybí, nebo je špatně vidi-
telná. Přicházeli i s vlastními návrhy, jak umístění cedulí uči-
nit na některých místech přehlednější. Zjistili také, že každý 
majitel nemovitosti, na které je cedule umístěna, je povinen 
se řádně starat o její viditelnost. Ve spolupráci s naší rad-
nicí pak předají podněty na zlepšení přehlednosti značení 
kunratických ulic na Magistrát hlavního města Prahy, který 
je správcem cedulí, aby zjednal nápravu. Žáci přišli i s ná-
vrhem, aby klasické červené cedule byly doplněny modrými 
informačními tabulkami o původu názvu ulice. Děkujeme 
žákům ZŠ nejen za čistější cedule, ale i za zájem o historii 
ulic a za zajímavé podněty do budoucna.

Základní škola Kunratice

a Jany ze spolku Kunratice žijou. Trasa vede přes Kunratický 
les do základní a mateřské školy, trvá zhruba 30 minut a vaše 
děti bezpečně doprovodí až do cíle. 

Cesta pěškobusem má hned několik výhod – půlhodinka 
pohybu v přírodě podporuje fyzické i psychické zdraví, děti 
společnou procházkou upevňují přátelské vztahy, příjemně 
se proberou ještě před začátkem vyučování, a v neposlední 
řadě, pěškobusy nevypouštějí žádné zplodiny a pomáhají ule-
vit napjaté ranní dopravní situaci v okolí školy. Nevýhoda je 
tu jen jedna: je třeba vyrazit o něco dříve z domu. Čeká nás 
však období, kdy budou rána dlouhá a slunečná, a tak srdečně 
zveme všechny děti z odlehlých částí Kunratic – zkuste ranní 
procházku s námi! Více informací a telefon, na který registro-
vat dítě do pěškobusu, naleznete na webu ZŠ Kunratice nebo 
www.kunratice-žijou.cz. Budeme se těšit!

Jana Maršálková,
Kunratice žijou z. s.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ KUNRATICE
Zápis do prvních tříd ZŠ KUNRATICE se uskuteční v úterý 

25. dubna a ve středu 26. dubna 2023 vždy od 14:00 do 18:00 
hodin a pro děti se statusem azylanta podle LEX UKRAJINA 
3. května 2023.

Registrace zájemců k přijetí dětí do 1. třídy bude probíhat od 
pondělí 27. března 2023 do pondělí 17. dubna 2023 elektro-
nicky, prostřednictvím programu Škola OnLine. Registrovat se 
musí znovu i děti, které měly pro školní rok 2022/2023 odklad 
školní docházky. Registrují se jak děti s trvalým bydlištěm v ČR 
a zejména v MČ Praha Kunratice, tak děti se statusem azylanta 
podle LEX UKRAJINA. Při registraci označíte čas, kdy bude zá-
pis proveden, a získáte jedinečný identifikační kód k zápisu.

Z důvodu velkého počtu budoucích prvňáčků ze spádo-
vého obvodu budeme dle platné legislativy přednostně při-
jímat děti s trvalým bydlištěm v MČ Kunratice. Pro školní 
rok 2023/2024 otevřeme 3 třídy po maximálně 30 žácích. 
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem dle zvoleného 

a domluveného času. K zápisu je nutné přinést žádost o přijetí 
dítěte do první třídy, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce 
a doklad totožnosti zákonného zástupce – občanský průkaz 
nebo pas. U dětí cizinců i pas, vízum nebo povolení k pobytu 
a doklad o bydlišti.

V případě žádosti o odklad školní docházky je nutné před-
ložit žádost o odklad školní docházky, potvrzení od příslušné-
ho školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Dny otevřených dveří se uskuteční ve dnech zápisu do prv-
ních tříd, tedy 25. a 26. dubna 2023 od 8:00 do 12:00 hodin.

Zápis výhradně pro budoucí prvňáčky, se statusem azylanta 
podle LEX UKRAJINA z Ukrajiny vyhlašujeme na 3. května 
2023 od 14:30 do 17:30 hodin.

Veškeré informace najdete na našich webových stránkách 
www.zskunratice.cz. V případě potřeby můžete kontaktovat zá-
stupkyni ředitele Olgu Královou na telefonním čísle 724 976 
990, či mailem olga.kralova@zskunratice.cz. 

Školství

Mateřská škole Little fox je bilingvní mateřská škola s akre-
ditací MŠMT, která se nachází v krásném prostředí Kunratické 
tvrze. Mateřskou školu založila maminka Petra s dce-
rou Andreou v roce 2019, od samotného počátku 
své existence je mateřská škola zaměřena na 
výuku anglického a českého jazyka, metodou 
OPOL!

V mateřské škole Little fox je prioritou, 
aby se děti ve školce cítily bezpečně a šťast-
ně, proto k nim všichni přistupují s láskou 
a respektem. Děti jsou vedeny k sebevědo-
mému vystupování, rozhodnosti, pokoře, 
toleranci a touze po poznání. Ve školce se dbá 
na to, aby děti měly dostatek možností k sebe-
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Tento rok byl prvním, kdy se mohli 
místní nadšenci komunitního pěsto-
vání zapojit do nové komunitní zahra-
dy U Tří svatých. Komunitní zahrada 
se nachází na části pole na konci ulice 
K ústavu. Vloni se do pěstování zapojilo  
12 členů, většina na svá políčka chodila 
i se svými partnery nebo i celými rodina-
mi. Díky aktivitě členů se podařilo napo-
jit a zprovoznit k pohodlnému užívání  
3 kubíkové nádrže na dešťovou vodu 
sloužící k zalévání záhonků. Většina 
zahradníků byla velmi aktivní. Ti o své 

záhonky pečovali a navzdory suchému 
počasí se políčka zelenala a kvetla vše-
mi barvami. V průběhu roku jsme se se 
zahradníky několikrát setkali u společné-
ho ohně, u kterého jsme na jaře sdíleli 
očekávání a plány na sezonu a na pod-
zim zase úspěchy s pěstováním a plány 
na další rok. Rádi bychom pozvali další 
zájemce o komunitní pěstování, aby nás 
kontaktovali a zamluvili si svůj záhonek 
na příští sezonu. Stále máme prostor, 
který můžeme nabídnout. Od další sezo-
ny si slibujeme více společných akcí na 

Kunratická sokolovna, kulturní centrum plné zážitků
Po Novém roce si naše sokolovna uži-

la kromě sportovců i společenský ruch. 
V sobotu 21. ledna se vyšňořila ku příle-
žitosti IV. kunratického plesu, který po-
řádala radnice naší městské části. Byl to 
nádherný pohled. Z našeho sportoviště 
se rázem stal plesový sál. Zářil v záplavě 
zlatých světel a kunratičtí hosté v róbách 
tančící do rytmu kapely Epigon dodali 
celé akci opravdu sváteční ráz.

Následující lednovou sobotu jsme v so-
kolovně přivítali děti a rodiče na Dětském 
karnevalu. Tématem letošního karnevalu 
byl Večerníček. Věřte, že takové množství 
pohádkových postav nás na chvilku pře-
neslo až do světa pohádek, a děkujeme 
rodičům, že se i letos nebáli a oblékli se 
do masek taky! Nakonec se nás sešlo přes 
300 plesajících. K tanci nám hrála kapela 
Repete a všichni tančili do roztrhání těla. 
Dokonce jsme se naučili večerníčkovský 
tanec. O hladové a žíznivé se skvěle po-
staral Tomáš Císařík a jeho tým. Moc dě-
kujeme.

V sobotu 18. února se uskutečnila naše 
tradiční akce: Masopust. V klasických 
maskách a v doprovodu kapely jsme po-
přáli všem kunratickým živnostníkům, 
aby se jim v roce 2023 dařilo a měli spous-
tu spokojených zákazníků. Zapojily se 
celé Kunratice. Hrálo se, zpívalo a tanco-
valo. Akce se opravdu vydařila. Masopust 
v Kunraticích žije!

V sobotu 25. března u nás pořádají 
ples kunratičtí dobrovolní hasiči. K tan-

Start zimní fotbalové přípravy
Zpět do procesu. Opakuje se to sezo-

nu co sezonu, jakmile se rozloučíme se 
starým rokem, tak fotbalisty všech vě-
kových kategorií čeká zimní přípravné 
období. 

Ani naši fotbalisté nezahálejí, nic ne-
podceňují a tvrdě na sobě makají pro 

úspěšný start do jarní sezony. Mládež-
nická družstva trénují na venkovním 
hřišti ZŠ Kunratice, žáci a dorostenci ne-
zbytnou fyzičku nabírají běháním v par-
ku. Předpřípravka se v zimním období 
účastní halových turnajů, mladší i starší 
přípravky bojují v rámci zimních lig v na-

PŘÍPRAVNÉ ZIMNÍ ZÁPASY „A“ TÝMU:

Neděle 5. 2. 2023 8:30 hod. SK Slovan Kunratice – SK Modřany (hřiště TEMPO)
Neděle 12. 2. 2023 14:00 hod. SK Slovan Kunratice – Spartak Průhonice (hřiště Újezd Praha 4)
Čtvrtek 16. 2. 2023 18:30 hod. AFK Slavoj Podolí – SK Slovan Kunratice (hřiště Podolí)
Sobota 25. 2. 2023 10:30 hod. ČAFC Praha – SK Slovan Kunratice (hřiště ČAFC)
Neděle 5. 3. 2023 14:00 hod. SK Střešovice 1911 – SK Slovan Kunratice (hřiště Střešovice)

zahradě vedle pole, kde máme zázemí. 
Rádi bychom společnými silami budovali 
příjemnější prostor, kde budou lidé chtít 
společně trávit více svého volného času. 

Kontakt: info@zygon.cz, FB: Zygón  
– městské ekologické zemědělství

Sport a spolky

Florbal v Kunraticích jede naplno
Kunratický florbal směřuje do druhé 

fáze letošní florbalové sezony 22/23. 
Naše mládežnické týmy holek a kluků le-

tos hrají pěkná utkání za fantastické pod-
pory svých rodičů a příznivců. Před Váno-
ci jsme pořádali pro děti a rodiče členů 

pravidelný Mikulášský a Vánoční turnaj. 
Čeká nás ještě několik domácích turnajů 
ve sportovní hale ZŠ Kunratice, kde se 
představíme od těch nejmenších až po do-
spělé. Pro naše členy plánujeme zahranič-
ní turnaj v kolébce florbalu, ve Švédsku.

Elitní týmy žen a mužů mají za sebou 
vyrovnané zápasy a bojují o co nejlepší 
pozici do vyřazovacích bojů a závěr le-
tošní sezony ve svých soutěžích.

Ve spolupráci se ZŠ Kunratice probí-
há florbalový kroužek, kam je možné se 
hlásit i na druhé pololetí školního roku. 
Kroužek probíhá až do konce června 
2023.

Těším se na všechny zájemce, kteří 
se chtějí přidat k našim týmům či si jen 
vyzkoušet kroužek. Kontaktovat nás 
můžete na emailu sekretar@start98.eu 
a telefonu 720 212 295. Stále nás můžete 
podpořit a sledovat naše utkání na strán-
ce www.start98.eu a našich sociálních sí-
tích.

Jan Svoboda, 
sekretář klubu Start98 z.s.

fukovací hale Schulhoffova. Mladší žáci 
hrají zimní ligu ve Vršovicích. Vzhledem 
k velkému množství hráčů a hráček mají 
týmy v rámci přípravy vedle zimních lig 
i několik halových turnajů. 

A to především v halách v Braníku, 
v Kolodějích a v Dolních Břežanech. 
Starší žáci a mladší dorost se kromě pra-
videlných tréninků účastní zimní ligy 
na Šeberově, respektive ve Strašnicích. 
Zimní přípravu zahájili i hráči „A“ a „B“ 
týmu, první trénink proběhl 17. ledna 
na tréninkovém hřišti v Kunraticích. Ná-
sledně se budou 2x týdně připravovat na 
UMT Hrabákova.

Nezbytnou součástí tohoto období 
jsou přípravné zápasy.

SK Slovan Kunratice

ci a poslechu zahraje kapela Černej kůň 
a naše sokolovna se zase pro jednou ob-
lékne do slavnostního kabátu a přivítá 
dámy a pány ve večerních šatech i hasič-
ských uniformách. Přijďte také. Těšíme 

se na vás na všech našich akcích. Podrob-
nosti najdete na sokolských webových 
stránkách a facebooku. Sportu zdar!

T. J. Sokol Kunratice

Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAU-
TIS) je největším poskytovatelem služeb 
pro lidi s autismem v České republice 
a v dubnu oslaví 20. narozeniny. Poskytu-
jeme sociální, zdravotní, psychologické 
a volnočasové služby. Nabízíme odbor-

né poradenství jednotlivcům, rodinám 
i zařízením, která mají v péči klienty 
s autismem. Nabízíme vzdělávací kurzy, 
pořádáme osvětové akce a odbornou kon-
ferenci. Jsme zřizovatelem speciálně - pe-
dagogického centra, mateřské školy pro 

děti s autismem a sociálního podniku – na-
kladatelství PASPARTA, který zaměstná-
vá lidi s autismem. V Kunraticích působí 
naše Středisko dobrovolnictví a volnoča-
sových aktivit pro děti a dospívající s au-
tismem, které nabízí také odlehčovací 
služby. V tomto středisku můžete navští-
vit každou středu od 9 do 12 hodin naši 
dětskou herničku, která je otevřená pro 
širokou veřejnost a je vhodná pro děti do  
8 let. Cena za jedno dítě je 100 korun 
a maminky si mohou v příjemném pro-
středí vypít kávu nebo čaj. Každou první 
středu v měsíci navíc v rámci herničky 
probíhá i cvičení rodičů s dětmi. Pokud 
Vás naše práce zajímá a chcete nás pod-
pořit, rádi se s Vámi setkáme na Jarní 
slavnosti, která se bude konat v neděli 
2. dubna před radnicí. Uspořádáme zde 
velikonoční dílničku pro děti s prodejem 
výrobků našich dětí.

Pro více informací sledujte https://
www.facebook.com/nautis.cz

Michaela Danešová,
ředitelka Střediska NAUTIS 

v Kunraticích

Hernička pro děti v Kunraticích

Sport a spolky
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První sezona komunitní zahrady 
U Tří svatých je za námi

Vážení příznivci hasičů,
i touto cestou bych Vás jménem SDH Praha-Kunratice velice rád pozval na náš  
tradiční Hasičský bál, který se bude konat v budově T.J. Sokol, K Šeberáku 161/16, 
Praha 4 – Kunratice. Budeme se na Vás těšit 25. března 2023 od 20:00 hodin.

Bližší informace najdete na stránkách hasičů www.sdh-kunratice.cz nebo na face-
bookovém profilu hasičů.

Martin Wagner,starosta SDH Praha-Kunratice 
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Historie a současnost

JOSEF ADAM - TOVÁRNÍK, SOKOL A VLASTENEC
Josef (František) Adam (1894-1944) byl jednou z nejvýznamnějších osobností 
kunratického podnikatelského a společenského života 1. československé 
republiky. Na stránkách našeho časopisu jsme se s ním již mnohokrát setkali, 
ale pouze v krátkých zmínkách. Podařilo se nám díky laskavosti pana Františka 
Císaříka, vnuka pana Adama, získat mnoho fotografií z rodinného alba, 
které nás zavedou až na konec 19. století. Umožní nám pohled na úspěšnou 
podnikatelskou a společenskou činnost Františka a Josefa Adamových 
tehdejšího období v Kunraticích. Zvláště ve spojení se Sokolem.

Sportovní a tělocvičné nářadí od Adama do celého světa

Josef Adam rozšířil roku 1922 původní sedlářskou dílnu 
svého otce Františka z roku 1899 na provozovnu, která vyrá-
běla sportovní a tělocvičné nářadí. Ze sedlářského dělníka se 
postupně vypracoval na schopného podnikatele. Výrobu neu-
stále rozšiřoval a začátkem třicátých let 20. století měla firma  
10 stálých zaměstnanců. Zpočátku byla firma Adam jediným vý-
robcem tělovýchovného nářadí v Československu. Vysoká kva-
lita výrobků umožnila také export do zahraničí, a na Adamově 
nářadí se cvičilo dokonce i na olympijských hrách 1932 v Los 
Angeles a 1936 v Berlíně. Sortiment továrny byl široký. Vyrábě-
ly se kruhy, bradla, kladiny, koně, žíněnky a další gymnastická 
nářadí, atletické náčiní jako disky, koule, oštěpy, překážky pro 
běh, fotbalové míče, sítě na odbíjenou, stoly a nářadí pro stol-
ní tenis a speciální obuv, potřebná k různým druhům sportu. 
Firma se často účastnila výstav a veletrhů doma i v zahraničí.  
Firma Adam také vyráběla vybavení do škol a kanceláří. Možná, 
že mnozí vaši rodiče a prarodiče se učili v lavicích, které tehdy 
nabízel dobový katalog výrobků.

Během 2. světové války byla v Adamově továrně zavedena nu-
cená válečná výroba a počet zaměstnanců vzrostl na dvacet. Po 
smrti Josefa Adama v roce 1944 vedl továrnu až do roku 1949, 
kdy na podnik byla uvalena národní správa, jeho syn Vlastimil 
Adam. 11. listopadu téhož roku byl národním správcem usta-
noven n. p (národní podnik) Kovona. Závod měl tehdy 51 za-
městnanců a výměrem Ministerstva průmyslu ze dne 6. prosin-
ce 1950 byl znárodněn. V roce 1954 byla firma převedena pod 
Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport a začleněna do n. p. 
Start s ředitelstvím v Kunraticích. Roku 1956 se továrna stává 
součástí n. p. Sport. Po zásahu bleskem vyhořela 9. června 1957 
provozovna v budově č. p. 106 na nynějším náměstí Preziden-
ta Masaryka, ve které se nacházel sklad truhlárny. Shořelo vel-
ké množství zásob již zpracovaného dřeva a vnitřní vybavení. 

V červnu 1919 přepadlo Maďarsko mladé Československo 
a obec sokolská volala sokoly o pomoc. Z Kunratic odjelo 
s 1. sokolským praporem na Slovensko 11 kunratických členů 
včetně Josefa Adama. 27. března 1924 byl Josef Adam zvolen 
předsedou kunratické obecní osvětové komise, jejímž úkolem 
byla péče o vzdělávání občanstva převážně formou přednášek 
nebo zřízení a udržování veřejné obecní knihovny. Ve své funk-
ci například promluvil v květnu 1927 ke kunratickým občanům 
u příležitosti opětného zvolení Tomáše G. Masaryka preziden-
tem. 13. května 1929 začal Sokol Kunratice se stavbou nové so-
kolovny a 14. července téhož roku slavnostně zasadil do zdiva 
nové sokolovny základní kámen. Jeden ze slavnostních projevů 
pronesl také Josef Adam, předseda stavebního odboru jednoty. 
1. ledna 1932 byl ze smutečně vyzdobené sokolovny vypraven 
pohřeb Františka Adama, dlouhodobého činovníka jednoty 
a posledního žijícího zakladatele z roku 1894. 

Třicátá léta ubíhala a historie nechystala pro Československo 
nic dobrého. Od 3. do 7. července 1938 proběhl slavný X. všeso-

Sedlářská dílna založená Františkem Adamem roku 1899.

Budova č. p. 106 na náměstí bývalá truhlárnou

V budově č. p. 180 probíhala hlavní výroba.

Počet zaměstnanců podniku se postupně zvyšoval až na 150. 
Roku 1994 byla výroba ukončena a objekty rozprodány. Histo-
rie nejznámějšího podniku v Kunraticích se uzavřela.

Josef Adam, Sokol a vlastenec

Josef (František) Adam se narodil 22. července 1894 do staré 
živnostenské rodiny. Otec František vlastnil sedlářství a čalou-
nictví a již od roku 1899 vyráběl žíněnky. 16. prosince 1894 se 
stal jedním z 26 občanů Kunratic a Libuše, kteří založili sokol-
skou jednotu. Na valné hromadě roku 1911 byl František Adam 
poprvé zvolen místostarostou jednoty. 12. ledna 1919 se stal otec 
František opět místostarostou jednoty a jeho syn Josef náčelní-
kem. Dne 13. dubna 1919 se v nynější ulici K Verneráku z podně-
tu Sokola vysazovaly lípy Svobody, které František Adam daroval. 

Vysazování lip Svobody 13. dubna 1919

Shromáždění občanů v květnu 1927

Josef Adam s manželkou (1942)

kolský slet. Dominantní skladbou byla Pecháčkova „Přísaha re-
publice“, při níž cvičilo na ploše Masarykova státního stadionu 
současně přes 30 000 sokolů. Josef Adam cvičení přihlížel z ná-
čelnického můstku. 15. března 1939 vzniká protektorát Čechy 
a Morava a stupňuje se okupační útlak. Represe namířené proti 
Sokolu na sebe nenechají dlouho čekat. 13 dubna 1941 doručil 
velitel místní četnické stanice Vojtěch Kala starostovi tělocvičné 
jednoty Sokol Václavu Ratajovi výnos zemského úřadu, že čin-
nost sokolské jednoty se zastavuje.

Josef Adam umírá 8. března 1944 na mozkovou příhodu. Po-
hřeb se nesměl konat jako u jeho otce ze smutečně vyzdobené 
sokolovny. Ta se nyní nazývala Dům mládeže a patřila kolabo-
rantskému Kuratoriu. Přesto ale vyšel článek v Živnotisku „Za 
továrníkem J. F .Adamem.“ „Z malých počátků vybudoval tovární 
podnik na výrobu tělocvičného a sportovního náčiní. Jeho zájmová ob-
last sahala za hranice bývalého státu a výrobky získaly světovou pověst. 
Jeho činnost projevila se i ve veřejném životě a bývaly mu svěřovány 
důležité funkce. Dbal o tělesnou i duševní výchovu mládeže a mnoho 
času obětoval ve funkci předsedy stavebního výboru k zdárnému do-
končení místního Domu mládeže. Důvěrou občanstva povolán též do 
osvětové komise, v níž působil svého času jako předseda.“ Tehdy se již 
umělo číst mezi řádky, a tak si každý do textu dosadil správná 
slova. Dům mládeže je sokolovna a tělesná a duchovní výchova 
mládeže sokolská činnost.

Svatomír Mydlarčík
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PLES KUNRATICKÉ RADNICE 
VYPRODAL SOKOLOVNU
Po dvouleté covidové pauze uspořádala 
městská část Praha-Kunratice (MČ) v so-
kolovně již počtvrté ples. Natěšení Kunra-
tičáci vzali útokem předprodej vstupenek, 
že nezbylo ani jediné volné místečko. Do-
konce se i poslední volnější kouty malého 
sálu doplnily stoly ze zasedací místnosti 
na radnici. Nevadilo to. Vše překryly bílé 
ubrusy. Sokol nám zapůjčil sokolovnu, 
společnost S.O.S DEKORACE vyzdobila 

Poděkování za blahopřání 
k životnímu jubileu zasílají
Alena Vlčková, Blažena Henzlová,  
Miloslav Volf, Jaroslav Maštalíř,  
Jan Placek, Květoslava Horáková, 
Jaroslava Lukavská, František Vondráček,  
Alena Lasovská, Jarmila Roubíčková, 
Ondřej Vlček, Zdeňka Šumová,  
Milena Bansethová, Jana Trnková,  
Běla Mayerová, Marie Záleská, 
Jarmila Sůvová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

již tradičně nádherně všechny prostory 
sokolovny, kde ples probíhal. Erika KVĚ-
TINKA připravila květinovou výzdobu na 
všechny stoly. Všichni bez nároku na od-
měnu. Neumím jim ani pořádně poděko-
vat. Restaurace Šeberák se postarala o celé 
zajištění plesu včetně pohoštění. Atmosfé-
ra večera byla velice uvolněná, bylo vidět, 
že se lidé opravdu baví. Taneční parket ne-
byl ani chvíli prázdný. Snad jenom v době 
předtančení, kde vystoupili Barbora Sme-
tanová a Antonín Tulach se velký sál ztišil. 
Celý večer se o hudbu starala osvědčená 
plzeňská kapela EPIGON Honzy Krčka.

  Bez tomboly se neobejde žádný „ves-
nický“ ples, a tak ve 23 hodin proběhlo 
slosování vstupenek o užitečné dary, které 
věnovaly kunratické organizace a podni-
katelé: Food Story, pivovar Spojovna, pi-
vovar Muflon, restaurace Šeberák, restau-
race Viet House, FA:JANPE, Kunratická 
stodola, vinotéka Decinka, Kunratická vi-
notéka, Hnutí Praha-Kunratice, řeznictví 
a uzenářství Dolejš a Zozany cosmetics.

  O celou náročnou organizaci slavnost-
ního večera se postarala místostarostka 
Petra Hilmarová, které notně sekundoval 
místostarosta Ivan Hýža.

  Všem patří můj velký dík.

Lenka Alinčová

Inzerce

Masopust roztančil Kunratice
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