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Z radnice a zastupitelstva

Slovo starostky

Vážení čtenáři, 

na konci května se život začal vracet do nor-
málnějších kolejí. Částečně se otevřely školy 
a restaurace. Obnovily se kulturní, sportovní 
a další akce. Ekonomické důsledky tohoto jara 
budeme ještě dlouho vnímat. Proto mám ra-
dost, že můžu napsat i pár skutečně dobrých 
zpráv. Konečně jsou pozemky v Zeleném údolí, 
na kterých se nachází veřejná zeleň, přepsá-
ny ze společnosti GV Reality, s.r.o. na město 
Prahu a naše zastupitelstvo požádalo o jejich 
svěření do správy. Také zápisy do mateřské 
a základní školy, které letos proběhly zcela neob-
vykle, pouze písemně, dopadly pro všechny děti 
s trvalým bydlištěm v Kunraticích dobře a byly 
přijaty. Revitalizace rybníčku Ohrada by měla 
být v době vydání tohoto čísla hotova. Teď jen, 
aby napršelo a rybníček se naplnil dešťovou vo-
dou z přilehlých ulic a školského areálu. Zadr-
žování dešťových přívalových vod je jeho hlavní 
funkcí. Také oprava chodníků na hřbitově spěje 
k závěru. Koronavirová situace nám umožnila 
zahájit rekonstrukci staré budovy mateřské ško-
ly dříve a budeme moci školku pro děti otevřít 
již v půlce srpna, abychom tak mohli odlehčit 
značně vytíženým rodinám. V září se také roz-
jedeme s našimi seniory na výlety. Blíže o tom 
píše moje zástupkyně paní Petra Hilmarová. 

Musím poděkovat paní ředitelce Mateřské 
školy Kunratice Alici Hozmanové, panu ředi-
teli Základní školy Kunratice Vítu Beranovi 
a všem, kteří v našich školách pracují, za ob-
rovské nasazení, se kterým se dětem na dálku 
a později i ve školách v omezených podmínkách 
věnují. Obě naše školy obstály na jedničku. 

Vám všem přeji, abyste rychle zapomněli na 
nepříjemnosti, které nám koronavirus přinesl, 
prožili hezké léto se svými rodinami a načerpali 
hodně sil. 

Lenka Alinčová (lal)

Zvýšení daně z nemovitosti 
přišlo ve špatnou dobu 

Zvýšení místního koeficientu daně 
z nemovitosti schválilo Zastupitelstvo 
hl. m. Prahy v loňském roce na pod-
zim. Kdo jak hlasoval, si můžete najít 
na webových stránkách hl. m. Prahy. 
Je nutné zdůraznit, že nikdo v té době 
netušil, jak těžce dolehne na celý svět 
koronavirová krize, která přinese všem 
i velké ekonomické problémy. Vzhle-
dem k tomu, že Praha doposud měla 
daň z nemovitosti jednu z nejnižších 
v České republice, platy i důchody pra-
videlně stoupaly, neproběhla na toto 
téma ani na jednání pražského zastu-
pitelstva moc horká diskuze. Zároveň 
dal magistrát vloni poprvé městským 
částem možnost individuálně požádat 
o snížení velikostního koeficientu, kte-
rý měla celá Praha jednotně posledních 
snad deset let nastaven na čísle 5. Daně-
mi z nemovitosti se zabýval sněm všech 
pražských starostů 10. června 2019, kde 
nám náměstek primátora Vyhnánek 
oznámil, že to vnímá tak, že ty městské 
části, které si velikostní koeficient sníží, 
zřejmě nepotřebují peníze na investice 
od hlavního města. Následně Svaz měst-
ských částí, kde je zastoupeno všech 
35 malých městských částí, doporučil 
svým členům, aby velikostní koeficient 
nesnižovali a aby peníze, které získají 
navýšením místního koeficientu, pou-
žili na investice. Proto většina malých 
městských částí velikostní koeficient 
nesnížila, nebo ho snížila jen o půl či je-
den stupeň. Některé velké městské části 
se zachovaly zdrženlivěji, především ty, 
které mají velký majetek (zejména byty 
a nebytové prostory), jehož pronájmem 
získávají velké investiční prostředky, 
a nejsou tak zcela závislé na hl. m. Pra-
ze. To malé městské části jsou investice-
mi převážně zcela závislé na dotacích ze 
strany magistrátu. Jediným pravidelným 
přímým příjmem městských částí je prá-
vě daň z nemovitostí. Proto také většina 
malých městských částí velikostní koe-
ficient nesnížila. Projednala jsem tuto 
problematiku na jednání finančního 

výboru a poradě starostky. Nikdo z na-
vrženého řešení neměl radost, ale nikdo 
nenavrhl velikostní koeficient snížit. 
Zvýšený příjem do rozpočtu velice po-
třebujeme. V roce 1989  Kunratice ne-
měly ani plyn, kanalizaci, telefonní síť, 
a někde nebyl ještě ani vodovod. Postup-
ně se podařilo inženýrské sítě vybudo-
vat, ale zůstaly zdevastované silnice, lec-
kde nejsou ani chodníky, postavili jsme  
12 hřišť, o které se musíme starat, máme 
havarijní stav rozvodů vody a kanali-
zace v Mateřské škole Kunratice. Nyní 
magistrát vykoupil od GV REALITY  
pozemky-veřejnou zeleň v Zeleném údo-
lí za podmínky, že jsme se zavázali tuto 
zeleň převzít do správy a budeme se o ni 
starat. To vše zatíží již nyní dost napjatý 
rozpočet. A rostoucí inflace vše velmi 
prodražuje. 

Peníze ze zvýšené daně z nemovitosti 
použijeme konkrétně  na projekční přípra- 
vu a realizaci další etapy plošných rekon-
strukcí komunikací a výstavbu nových 
chodníků. Konkrétně se jedná o chodníky  
v ulicích Ještědská, Úhlavská, podél 
Vídeňské ulice (v části U Tří svatých) 
a podél části ulice U Rakovky a komu-
nikací Za Bažantnicí, Kriváňská, Klíno-
vecká a bezejmenné přístupové cesty 
k bytovým domům pod ulicí K Zeleným 
domkům. Předpokládaná realizace je 
pro roky 2020-2022. Jedná se o investici 
v řádu desítek milionů. V těchto dnech 
finišuje plošná rekonstrukce původních 
asfaltových cest na starém hřbitově a za-
číná výstavba chodníku podél Vídeňské. 
Další stavby se budou realizovat podle 
rychlosti stavebního úřadu Prahy 4, který 
vyřizuje naše žádosti o stavební povole-
ní. Také máme finanční spoluúčast na re-
vitalizaci rybníčku Ohrada, investujeme 
do projektové dokumentace na zásadní 
rekonstrukci fotbalového areálu, doplňu-
jeme herní prvky na dětská a polyfunkční 
hřiště a plánujeme další méně finančně 
náročné akce. 

   lal 

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu 
sobota 15. 8. 2020
Lokalita Čas

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

Přistavení VOK Čas přistavení Lokalita

  9. 9. 2020  16 - 20 hod. Ještědská (u pošty)
  9. 9. 2020  16 - 20 hod. Sídliště Flora (u kotelny)
16. 9. 2020  16 - 20 hod. Zelené údolí
16. 9. 2020  16 - 20 hod. Volarská u hřiště

Harmonogram přistavení velkoobjemového kontejneru 
II . pololetí rok 2020

Datum Čas přistavení Lokalita

ne 12. 7. 2020      13 - 16 hod.  Za Parkem x Hynaisova                
ne 12. 7. 2020      13 - 16 hod.  K Bažantnici x Netolická  

Harmonogram bioodpadu II. pololetí roku 2020
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Chod úřadu v době koronavirové pan-
demie skutečně neutichl. Pouze nebyl 
umožněn volný pohyb cizím lidem po bu-
dově radnice. Podatelna a většina agend 
fungovaly dál. Jenom v prvních třech týd-
nech byla z důvodu karantény, nemoci 
(ne covidu-19) a péče o malé děti, omeze-
na činnost referátu přihlašování k trvalé-
mu pobytu, placení za pronájmy hrobo-
vých míst, psy a rybářské lístky. Výbory 
a komise se sice dva měsíce nescházely, 
ale v případě potřeby jsme vše řešili s je-
jich členy elektronickou poštou. Vedení 
radnice se především věnovalo opatřením 
k ochraně obyvatel před nákazou. 

Zde je na místě poděkovat pražskému 
zastupitelstvu. V době, kdy krize propuk-
la, schválilo pro městské části Prahy do-
taci ve výši 300 korun na osobu na „boj“ 
s koronavirem. Pro nás to byl příjem té-
měř 3 miliony korun, které budeme mu-
set městu vyúčtovat. Zatím jsme utratili 
něco málo přes milion korun, ale pande-
mie nejspíš ještě nekončí. Od magistrátu 
jsme v době nouzového stavu průběžně  
dostali omezené množství jednorázových 
roušek, gumových rukavic, 100 respi-
rátorů a 50 brýlí a každý týden 250 litrů 
dezinfekce ANTI COVID. Tyto ochranné 
prostředky jsme nabídli především zdra-
votníkům, jejichž zásobování bylo v prv-
ních týdnech nedostatečné. První dodáv-
ku dezinfekce jsme rozdali obchodům, 

ŽIVOT NA RADNICI SE 
V NOUZOVÉM STAVU 
NEZASTAVIL 

Rozpočet Kunratic 
a pomoc živnostníkům 
a firmám

Vyhlášení nouzového stavu a další 
opatření srazily na kolena jak jednotli-
vé živnostníky, tak i velké firmy. Někteří 
dostali částečnou pomoc od státu, ale je 
jasné, že ti, kteří podnikají v prostorách 
a na pozemcích, které má ve správě MČ 
Praha-Kunratice, potřebují pomoc i od 
nás – správce nemovitostí. V době, kdy 
píšu tento článek, nemohu říct, kolik, 
komu odpustíme, odložíme platby apod. 
Především čekáme na ministrem průmys-
lu avizovaný zákon, že každý, kdo odpustí 
část nájmu, dostane pomoc od státu. Naši 
nájemci dostali nabídku po dobu nouzo-
vého stavu neplatit nájemné bez účtování 
penále s tím, že o výši finanční pomoci 
rozhodne zastupitelstvo až po zveřejnění 
textu zákona. Také ji všichni náležitě vy-
užili. Každou žádostí o pomoc se bude 
naše zastupitelstvo zabývat individuálně, 
protože každý měl v době stavu nouze 
jiné omezující podmínky, jinou dobu uzá-
věrky a rozběhu činnosti. Někteří, jako 
prodejci potravin a drogerie, měli přímo 
žně po celou dobu mimořádných opatře-
ní. Naším cílem je, aby naši nájemci toto 
těžké období přežili v co nejlepší formě. 

 lal 

Připomněli jsme si 75. výročí 
PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ

V Kunraticích máme 10 pomníků a po-
mníčků, které se váží k II. světové válce. 
Dva velké pomníky padlým v této válce, 
jak českým, tak sovětským, se nacházejí 
na kunratickém hřbitově. Pomníček so-
větským vojákům padlým ve II. sv. válce 
najdete na křížení ulic K Zeleným dom-
kům a Vídeňské. A dalších 7 pomníčků 
připomínající oběti Pražského povstání 
se nachází přímo na místech, kde tito 

hrdinové 5. května 1945 padli. O všech-
ny tyto pomníky se průběžně staráme, 
obnovujeme na nich písmo a čistíme 
je. Jeden zcela zničený v příkopu podél 
Vídeňské ulice jsme dokonce nechali 
vyrobit zcela nový a přemístili jej na dů-
stojnější místo. Letos, v den výročí Praž-
ského povstání, se mimo kytice od naší 
radnice (ty klademe každý rok ve stejný 
den ke všem pomníkům z II. světové vál-

OČKOVÁNÍ PSŮ 
se bude konat ve středu 24. 6. 
2020 od 16.00 do 17.30 hod. 
před radnicí MČ Praha-Kunratice, 
K Libuši 7.
Zájemce žádáme o dodržení  
bezpečnostních nařízení  
(odstup, rouška).

restauracím, školským zařízením, která 
byla v provozu, a dalším místním podni-
kům. Další várku jsme již nabídli široké 
veřejnosti. Přímo od společnosti Čepro 
jsme si koupili dalších tisíc litrů dezin-
fekce (i s dovozem nás přišla na nějakých 
cca 30 tisíc korun, tedy 30 korun za litr), 
pořídili si vysokotlaký čistič a pravidelně 
s ním dezinfikujeme autobusové zastávky 
a dětská hřiště. Nakoupili jsme 80 dávko-
vačů na dezinfekci a rozmístili je po ce-
lých Kunraticích a veřejných budovách 
včetně školských zařízení a autobusových 
zastávek a pravidelně je doplňujeme. 
Pouze na zastávce MHD U Kunratického 
lesa jsme boj s vandaly vzdali a přestali 
ukradené dávkovače nahrazovat. Dez-

infekci jsme rozdávali dle zveřejněného 
rozpisu. Vzhledem k tomu, že jsme díky 
nákupu vlastní dezinfekce nemuseli šet-
řit a rozdávali jsme ji poměrně ve velkém 
množství, opadl o ni zájem. Proto již ne-
budeme dezinfekci vydávat na určených 
stanovištích, ale bude k dispozici po do-
mluvě na radnici, nebo ji zájemcům indi-
viduálně přivezeme. K dispozici jsme ji 
ponechali rovněž v cukrárně v Zeleném 
údolí a v lékárně na Floře.

Za co jsme dále utráceli? Největší investi-
cí je termokamera do základní školy. Hlídá, 
aby do školy nevstoupil nikdo se zvýšenou 
teplotou. Jedná se o skutečně profesionál-
ní model, který stačí změřit na 900 lidí, 
kteří přicházejí do školy každé ráno v prů-
běhu jedné hodiny. Další bezdotykové 
teploměry jsme zakoupili pro potřebu 
naší mateřské školy. Dále jsme zakoupili 
6 generátorů na výrobu ozónu. Jeden ta-
kový přístroj dokáže vydezinfikovat jedno 
křídlo budovy. Pro zaměstnance školských 
zařízení, hasiče a pracovníky dalších orga-
nizací jsme zakoupili roušky s nanotextilií 
a aktivním stříbrem, které fungují jako 
respirátory. Za většinu těchto ochranných 
prostředků jsme zaplatili zlomek ceny, než 
je nabízejí někteří obchodníci, a to  díky 
pomoci některých obyvatel Kunratic. Moc 
jim za to děkuji. Z přidělené dotace jsme 
také koupili 10 notebooků pro učitele Zá-
kladní školy Kunratice, aby mohli zahájit 
výuku „na dálku“. Mateřská i základní ško-
la se dostaly do problémů, když zaplatily 
zálohy na školy v přírodě a sportovní týden 
a společnost, které peníze zaplatili, vyhlá-
sila úpadek. Magistrát nám umožnil vráce-
ní záloh rodinám také z dotace.

Na závěr chci poděkovat našim dobro-
volným hasičům pod vedením starosty 
sboru Martina Wagnera a velitele jednot-
ky Davida Běhunka. Nejenže v době, kdy 
některé pražské jednotky profesionálních 
hasičů byly v karanténě, u nich „zaskako-
vali“, ale po celou dobu nám nesmírně 
pomáhali. Je dobrý pocit mít za sebou 
takový tým skvělých lidí. 

lal

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice

•  s c h v a l u j e
– účetní závěrku vč. výsledku hospoda-
ření městské části Praha-Kunratice, Zá-
kladní školy Kunratice a Mateřské školy 
Kunratice 
– změnu rozpočtu č. 2, zapojení hl. m. 
Prahou ponechaných nevyčerpaných 
investičních dotací roku 2019 celkem  
12 702 859,60 Kč
– změnu rozpočtu č. 3., zvýšení o celkem 
9 500 000 Kč, o investiční dotaci z rezer-
vy HMP roku 2020 pro MŠ a ZŠ Kunra-
tice
– změnu rozpočtu č. 4, zvýšení o 1 318 
500 Kč, o dotace z programu Operační 
program Praha pól růstu pro základní 
školu a mateřskou školu:
– změnu rozpočtu č. 5., zvýšení o nein-
vestiční dotaci HMP 3 087,1 tis. na výda-
je při řešení krizové situace v souvislosti 
s šířením koronaviru

– změnu rozpočtu č. 8., zvýšení o inves-
tiční dotaci HMP 1 300,0 tis. Kč na re-
konstrukci hasičské zbrojnice a dovyba-
vení JSDH Kunratice
– úpravu rozpočtu č. 2., přesun 500,0 
tis. Kč uvnitř par. 2212 silnice na opravu 
Golčovy ulice

•  r o z h o d u j e 
– poskytnout dotaci z rozpočtu měst-
ské části Praha-Kunratice SK Slovanu 
Kunratice z.s. ve výši 300 000,- Kč
– poskytnout dotaci z rozpočtu městské 
části Praha-Kunratice ve výši 200 000,- Kč  
z.s. Start 98 Praha-Kunratice
– poskytnout dotaci z rozpočtu městské 
části Praha-Kunratice ve výši 200 000,- Kč  
TJ Sokol Kunratice

•  s o u h l a s í 
– s návrhem požádat ZHMP o svěření 
pozemků, které hl. m. Praha vykoupilo 
od spol. GV Reality v Zeleném údolí

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MČ Praha – Kunratice ze dne 25. 5. 2020

ky) u hrobu padlých sovětských vojáků 
na kunratickém hřbitově objevila i krás-
ná kytice od neznámého dárce se stuhou 
v azbuce. Těší nás, že si po mnoha letech 
někdo i mimo nás a náš klub seniorů na 
tento pomník vzpomněl. Tady se neře-
ší vysoká politika, ale osud obyčejných 
vojínů, kteří v Praze položili své životy. 
Připravujeme pro Vás také mapku s pře-
hledem, kde všude se v Kunraticích tyto 
pomníčky nacházejí. Naleznete ji na 
webových stránkách kunratické radni-
ce. Půjdete-li okolo takového pomníčku, 
zastavte se na chvíli a vzpomeňte na ty, 
kteří položili své životy za naši svobodu.                                                                                                                                       

  lal  
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Na posledním jednání Zastupitel-
stva hl. m. Prahy, ještě před vyhlášením 
nouzového stavu, byla rozdělena finanč-
ní rezerva 57 městským částem ve výši  
500 milionů korun. My jsme z ní získali 
7 milionů na rekonstrukci rozvodů vody 
a kanalizace ve staré budově mateřské 

ŠKOLA I ŠKOLKA JSOU 
PLNÉ ŘEMESLNÍKŮ 

Rybníček Ohrada vznikl úplně pra-
původně pro to, aby zachycoval dešťo-
vé vody z lokality Tří svatých. Dokonce 
zde tekl potůček. Po výstavbě novodo-
bé komunikace Vídeňská je tu proto, 
aby zachycoval vody přívalových dešťů, 
které po výstavbě všech ulic mezi Ví-
deňskou ulicí a zámeckým areálem 
podmáčely višňovku a způsobovaly 
zaplavení tohoto území, protože zde 
není dešťová kanalizace. V průběhu vý-
stavby splaškové kanalizace v 90. letech 
minulého století došlo k porušení dna 
rybníčku. Ten tak přišel o svoji funkci. 
V roce 2000 získala kunratická radni-
ce grant ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na položení vodotěsné 
folie na dno rybníčku, která by umož-
nila opětné zadržování dešťových vod. 

RYBNÍČEK OHRADA 
v celé kráse, ale 
ZATÍM BEZ VODY 

Dlouhodobé vyjednávání o rozšíření 
autonomního systému vyrozumění a va-
rování obyvatelstva (ASVV) přineslo své 
ovoce. Plně v provozu je totiž další siré-
na, která je umístěna na střeše pivovaru 
Muflon. V této části jsme neměli úplně 
pokryto elektronické varování obyvatel. 
Teď máme v Kunraticích plně funkční  
4 elektronické sirény. První je na budově 
radnice, druhá na budově ZŠ Kunratice, 
třetí na střeše ZUŠ Jana Růžičky a po-
slední nově na střeše pivovaru Muflon. 
Sirény je možné obsluhovat z operační-
ho střediska krizového štábu hlavního 
města Prahy nebo z pracoviště Hasič-
ského záchranného sboru, případně 
z jeho generálního ředitelství. Sirénu 
na budově radnice můžeme ovládat 
přímo z radnice po souhlasu magistrá-
tu. Sirény mohou vydávat elektronické 
varovné signály, ale umožňují i hlaso-
vé informace. Vše o varovných signá-
lech, co znamenají a jak se při jejich 
vyhlašování zachovat, můžete najít na  
www.varujemevas.cz. Chtěl bych touto 
cestou poděkovat panu Hozákovi z pi-

V únoru na jednání Zastupitelstva hl. 
m. Prahy bylo schváleno odkoupení po-
zemků tzv. veřejné zeleně, včetně vnit-
robloků v Zeleném údolí, od společnosti 
GV Reality. Návrh na odkoupení před-
kládal v Radě HMP pan radní Chabr. 
Doufám, že mu od našich díků zvonilo 
v uších. Tím skončila další etapa letité 
anabáze soudních řízení kvůli pozem-
kům v Zeleném údolí. Nejprve hrozilo 
obyvatelům domů, pak kunratické radni-
ci, že budou platit miliony korun za bez-

důvodné obohacení, což by trvale rui-
novalo náš rozpočet. V polovině května 
se tento převod objevil na údajích v ka-
tastru nemovitostí. Naše zastupitelstvo 
na svém jednání 25. května schválilo žá-
dost o svěření těchto pozemků do správy 
Kunratic, adresovanou magistrátu. Tím-
to splnilo slib, který jsem osobně dala 
majetkové komisi pražského magistrátu, 
že se o zeleň v Zeleném údolí budeme 
starat, když ji město vykoupí. Stejné to 
bude v případě, že město vykoupí zeleň 

Rozšíření bezpečnostního systému 

Přebíráme údržbu zeleně po GV Reality 

Veřejná hromadná doprava dostala po 
celé republice velkou ránu, ať už se jedná 
o městské autobusy, tramvaje, vlaky nebo 
metro. Koronavirus a s ním spojená opat-
ření způsobil pokles cestujících leckde 
i o více jak 80 procent. Byly rušeny spoje, 
MHD použila prázdninový provoz. Část 
řidičů byla vyřazena ze služby kvůli ošet-
řování dětí či karanténám a jen pomalu se 
vrací do práce.  

Nyní, po zatím nejhorší fázi korony, 
se MHD vrací postupně k původnímu 
objemu provozu, stejně jako se navrací 
život do ulic, obchodů, hospůdek apod. 
Řidičů je však stále celkově nedostatek po 

celé republice, takže, kdo ztratil práci či 
podnikání, a nemůže se již vrátit, může 
se mu volant/řídící pult stát záchranným 
lanem. 

V době, kdy vychází toto číslo zpravo-
daje, by měl být provoz MHD na původní 
úrovni. Ale od napsání článku do vydání 
KZ uběhne nějaký čas a v případě korona-
viru může být i týden dlouhá doba. Takže 
teď hodně s nadsázkou předvídám. Ale co 
bude platit i nadále, je, že v dopravním 
prostředku bude povinností mít nasaze-
nou roušku, po výstupu z MHD a přícho-
du domů/do práce je stále potřeba si řád-
ně umýt ruce, případně je vydezinfikovat. 

S ohledem na znovuspuštění modrých 
zón se pro některé lidi stává MHD opět 
nutností, ne jen volbou. Nemějte zbyteč-
ně z MHD strach, je to skoro podobně 
nebezpečné, jako když jdete do obchodu 
nebo zajdete na jídlo do restaurace. Na 
zastávky v Kunraticích jsme pro vás umís-
tili dávkovače na dezinfekci, další dezin-
fekci vydáváme lidem na úřadě, můžete 
si tedy vždy nosit malou lahvičku v zava-
zadle a cestovat téměř bez obav. Autobu-
sové přístřešky v Kunraticích pravidelně 
dezinfikujeme a také čistíme od nápisů 
graffiti.

 ivhy 

Pražská hromadná doprava v době krize 

školy a 2,5 milionů na instalaci venkov-
ních žaluzií v základní škole. Využili jsme 
uzavření škol a obě akce jsme urychlili. 

Především v mateřské škole se jedná 
o rozsáhlou a náročnou akci, protože 
kovové potrubí je kvůli stáří téměř ne-
průchodné, což znamená zcela zásadní 

rekonstrukci sociálních zařízení v 1. a 2. 
poschodí. Nemění se ale pouze trubky, 
obklady a dlažby, ale dojde k prostoro-
vé přestavbě sociálních zařízení tak, aby 
budoucí uspořádání umyvadel a toalet 
vyhovovalo moderním požadavkům bez-
pečnosti dětí. Učitelka bude mít dokona-
lý přehled o všech dětech v místnostech. 
Takovou rekonstrukci vzhledem k tech-
nologickým lhůtám ve stavebnictví (bou-
rání, instalace, zrání, vysychání) nelze 
urychlit, a tak jsme využili uzavření škol-
ky a ihned se pustili do stavby. Díky tomu 
nehrozí, že by 1. září nebyla budova při-
pravená pro nástup dětí. Předpokládá-
me, že stavbaři dílo dokončí nejpozději 
do poloviny srpna. 

V základní škole probíhá instalace ven-
kovních žaluzií na obou pavilonech. Ve 
výběrovém řízení podaly nabídku tři fir-
my, ze kterých byla vybrána firma MHST 
stínící technika, s.r.o., která nabídla nej-
výhodnější cenu 2 274 418,38 Kč včetně 
DPH. Od instalace venkovních žaluzií si 
slibujeme, stejně jako v ostatních částech 
budovy, snížení teploty v horkých dnech 
až o 7 stupňů Celsia. Instalace žaluzií má 
být hotova do konce července. 

lal

i od Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových. Vzhledem k tomu, že 
takové svěření trvá dost dlouho, zahájili 
jsme s odborem správy majetku ihned 
jednání o bezúplatné výpůjčce těchto 
pozemků, abychom se o zeleň mohli sta-
rat co nejdříve. Stejně jako o zeleň v cen-
trální části Kunratic a na sídlišti Flora 
v části nám svěřené do správy. Doufám, 
že až budete číst tyto řádky, bude na 
těchto pozemcích posečeno, uklizeno 
a budeme se bavit o instalaci nových la-
viček apod. 

lal

Kunratice mají 
síť WiFi4EU 

Kunratická radnice se zapojila do nové 
výzvy z Evropských fondů tzv. WiFi4EU. 
To znamená, že jsme se ucházeli o grant, 
který byl vyhlášen za účelem propojení 
Evropy, a uspěli jsme. 

Iniciativa WiFi4EU slouží k vybudo-
vání WiFi sítí umožňujících bezplatný 
přístup k internetu ve venkovních veřej-
ných prostorách, např. na úřadech, ve 
školách, parcích a na náměstích.  

WiFi síť ve škole a na radnici již existu-
je, a tak jsme se rozhodli pro pokrytí zá-
meckého parku a prostoru před radnicí. 
Měla by se tak zvýšit nabídka moderních 
veřejných služeb. 

Síť WiFi4EU bude schopna poskytovat 
uživatelům vysoce kvalitní služby od-
povídající nejrychlejšímu dostupnému 
internetovému připojení v dané oblasti 
a bude poskytována bez reklam a bez 
povinnosti poskytnout osobní údaje pro 
komerční účely. 

Síť bude otevřená v tom smyslu, že se 
během připojení nebude vyžadovat žád-
né ověřování informací (například pou-
žitím hesla). 

Síť bude zprovozněna počátkem toho-
to léta. 

Karel Fíla, místostarosta

vovaru Muflon za podporu a přístup 
k umístění sirény na střeše pivovaru. 

Ivan Hýža, 
místostarosta (ivhy)

Po dvaceti letech folie sklouzla v hrázi  
a výpusti rybníčku se objevily trhliny. 
Díky štědré dotaci od vedení pražské-

ho magistrátu, především Jany Plamín-
kové a Petra Hlubučka v posledních 
letech, se podařilo získat dostatečné 
finanční krytí na totální rekonstrukci 
rybníčku. Bohužel kvůli epidemii koro-
naviru a absenci zahraničních dělníků, 
bude stavba dokončena až v letních 
nejsušších měsících. Protože napuště-
ní je závislé na dešťových vodách, bu-
deme si muset na jeho naplnění počkat 
do vodou štědřejších zimních měsíců. 

lal 
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ZAJÍMAVOSTI 
nejen Z DOPRAVY

V minulém čísle Kunratického zpra-
vodaje jsem vás informoval o stavbě kru-
hového objezdu U Tří svatých a nového 
bezpečného přechodu pro chodce přes 
Vídeňskou ulici směrem k Obchodnímu 
centru Kunratice. Připravujeme ještě je-
den přechod a to blíže křižovatce, aby 
byla cesta k obchodnímu centru co nej-
komfortnější. Důvod je jasný – někteří 

zdatní či příliš odvážní chodci podlézají 
zábradlí i s plnými taškami a mrštně uhý-
bají před jedoucími auty. Bojím se, že to 
jednou někomu nevyjde a skončí pod koly 
nákladního auta. Po získání patřičných po-
volení přechod namalujeme a doděláme 
k němu chodníčky, ale jsme teprve na za-
čátku bitvy. V době vydání tohoto čísla by 
mělo finišovat magistrátní výběrové řízení 

Opravy kunratických silnic po zimě      
Mnozí z vás si už určitě všimli, že jsme 

zahájili jarní opravy výtluků na kunra-
tických silnicích. Opravíme postupně 
ty nejhorší, které byly v plánu z loňska 
a další, které zmapoval předseda komi-
se dopravy Milan Matoušek. Letošní 
zima byla mírná, a proto můžeme silnice 
opravit také z peněz, které byly určeny 
na zimní údržbu. Jedna z nejhorších 
silnic je ulice Golčova, zvaná „V Bam-
bouskách“. Čeká na velkou rekonstruk-
ci od magistrátu už dlouhá léta, a tak si 
větší opravu určitě zaslouží. Uděláme 
zde alespoň dlouhou plošnou opravu 
frézováním a následně finišerem. Takto 
opravená silnice vydrží déle než běžné 
„záplatování“ děr a mělo by nám to ve 
výsledku, kromě starostí, ušetřit také 
nějaké peníze v letech následujících. 
Zároveň vytvoříme koridor pro chodce 
a silnici pro auta zjednosměrníme tak, 
jak bylo obyvateli této ulice v napros-
té většině schváleno na veřejné schůzi 
v loňském roce. Tím klesne provoz mo-
torových vozidel a chodci budou více 
chráněni. Zároveň zachováme možnost 

parkování. Tento režim jsme si již nahru-
bo otestovali během omezení na Vídeň-
ské a máme na něj vesměs samou chválu. 
Pro cestu do ulice K Šeberáku poslouží 
Volarská ulice s novým povrchem a da-
leko bezpečnějším napojením. Následo-
vat bude úprava dopravního značení na 

Kostelním náměstí, aby zde řidiči neod-
stavovali auta na celý den a neparkovali 
na zeleni. Využijeme opět osvědčený re-
žim parkovacích hodin. V dokumentaci 
nyní ladíme poslední detaily.

  ivhy 

na zhotovitele stavby rekonstrukce ulice 
K Zeleným domkům. Jenom doufejme, že 
se někdo opět neodvolá a opět neoddálí 
zahájení stavby. Výběrové řízení na zhoto-
vitele rekonstrukce hlavních cest ve staré 
části hřbitova a vybudování chodníku po-
dél Vídeňské bylo ukončeno. Nejlepší na-
bídku podala firma DePa s.r.o. Firma zvítě-
zila nejlepší cenou ve výši 1 870 006,91 Kč  
+ DPH, a má také výborné reference od 
jiných městských částí. Začínáme na hřbi-
tově a po dobu rekonstrukce bude hřbitov 
otevřen. Pokud jej nakonec bude nutné 
z bezpečnostních důvodů na jeden či dva 
dny uzavřít, bude o tom zveřejněna infor-
mace jak přímo na hřbitově, tak na našich 
webových stránkách www.praha-kunratice.
cz. Prosím procházejte tam opatrně a dbej-
te pokynů stavbyvedoucího, vstup je na 
vlastní nebezpečí.  

Začali jsme na hřbitově a v době vydá-
ní zpravodaje by měly být cestičky hoto-
vé. Chodníčky budujeme ze speciálního 
mlatu (dovoz ze SRN), který by měl být 
pevný a zároveň pohodlný na chůzi. Po-
kračujeme stavbou chodníku na Vídeň-
ské. Tento chodníček bude ze zámkové 
dlažby a umožní obyvatelům přilehlých 
domů jít pohodlně pěšky okolo sousoší 
Tří svatých do nákupního centra. V další 
výstavbě chodníků chceme v Kunraticích 
pokračovat i nadále. 

ivhy 

Vážení rodiče, milé děti,  
představujeme vám nabíd-

ku příměstských táborů na 
léto 2020 od agentury  
Berukroužky. Letošní ročník 
se nese v duchu Lovci pokla-
dů – Indiánské léto. Sou-
běžně bude probíhat také 
tábor Lovci medailí – Olym-
pijské léto, který je určen 
pro všechny děti, které rády 
sportují. Dále proběhne 
oblíbený golfový tábor pro 
začátečníky i pokročilé 
golfisty. 

Na indiánském táboře si 
děti vyrobí indiánskou čelen-
ku, totem nebo teepee. Bě-

hem tábora budou děti plnit 
jednotlivé úkoly, za které bu-
dou dostávat pírka na svou 
čelenku, která je dovede až 
k pokladu. Olympijský tábor 
obnáší plnění deseti spor-
tovních disciplín. Na závěr si 
malí olympionici převezmou 
při ceremoniálu své medaile. 
Na golfovém táboře si děti 
pod vedením zkušených 
trenérů osvojí základy golfu, 
naučí se puttovat do jamky, 
chippovat, hrát dlouhé rány 
a hrát z bunkeru. Poslední 
den se utkají v golfovém 
turnaji, kde mohou získat 
super ceny. 

Druhá polovina školního 
roku přinesla kvůli epide-
miologické situaci zcela 
jiný přístup ke vzdělávání 
dětí, se kterým se musely 
vyrovnat snad všechny typy 
a stupně škol. Mateřská 
škola se ještě navíc potýká 
s omezenými prostory kvůli 
rozsáhlé rekonstrukci sociál-
ních zařízení, která probíhá 

v hlavní budově. Chtěla 
bych využít této příležitosti 
a poděkovat především Vám, 
rodičům, za pochopení 
a trpělivost, rovněž všem 
zaměstnancům mateřské 
a základní školy za pomoc 
s vytvořením podmínek 
k obnovení provozu. Můj 
dík patří i paní učitelkám za 
spoustu nápadů a aktivit, 

které pro děti připravily. 
Nezapomínáme ani na 
naše předškoláčky. Tradiční 
rozloučení plánujeme na po-
slední týden v srpnu, pokud 
to vývoj epidemiologické 
situace dovolí. Těšíme se na 
společné setkání v nových 
prostorách naší školy. 

Provoz mateřské školy od 
25. 5. 2020 do 31. 8. 2020: 

• od 25. 5. do 30. 6.  
(detašované pracoviště + 
prostory ZŠ) 
• od 1. 7. do 10. 7.  
(pouze detašované pracoviště) 
• od 17. 8. do 31. 8.  
(pouze detašované pracoviště) 

Alice Hozmanová,                                                                                                                       
ředitelka MŠ

Z nabídky příměstských 
táborů na léto 2020

Vážení rodiče, protože 
si uvědomujeme, jak bude 
pro Vás v létě vše složité a 
komplikované, připravili jsme 
pro Vaše děti prázdninový 
program v podobě příměst-
ských táborů, ještě bohatší 
než v minulých letech. 

Kromě tradiční nabídky 
táborů DDM-DŮM UM, 
jako jsou sportovní kem-
py s basketbalovými nebo 
florbalovými trenéry, jsme ve 
spolupráci s profesionálními 
organizátory prázdninových 
aktivit připravili nabídku 
nejrozmanitějších zážitků na 
dobu celých šesti týdnů od 13. 
července až do 21. srpna.  

Každý den od pondělí do 
pátku, od rána do pozdního 
odpoledne budou moci Vaše 
děti zažívat dobrodružství při 
hledání podkladů, při výletech 
za poznáním, při soutěžích na 
golfových hřištích nebo i při 
vědeckých pokusech.  

Stačí si vybrat příslušný 
týden a téma a včas se online 
registrovat na: www.zskunra-
tice.cz/web/aktuality/pri-
mestske-a-vyjezdove-tabory-
-pobytove-akce-2020 

Těší se na Vás oddílový 
vedoucí, praktikanti i trenéři. 

Těšíme se na Vás! 
                                                                    

Vaši trenéři 

Florbalové a sportovní příměstské tábory  
a kempy 2020 

Ve spolupráci Střediska volného času při ZŠ Kunratice, DDM-DŮM UM a florbalového oddílu 
Start98 jsme pro Vaše florbalisty a nadšené sportovce připravili několik nových příměst-
ských táborů a kempů, které se budou konat ve sportovní hale a školním hřišti. 
 
Florbalový PT Kunratice – 13. 7. - 17. 7. 2020 
http://www.dumum.cz/tabory-a-vyjezdy/7216-florbalovy-pt-kunratice-2020 
Florbalový PT Kemp Kunratice  – 27. 7. - 31. 7. 2020 
http://www.dumum.cz/tabory-a-vyjezdy/7217-florbalovy-pt-kemp-kunratice-2020 
Sportovní PT Kunratice - 10. 8. – 14. 8. 2020 
http://www.dumum.cz/tabory-a-vyjezdy/7301-sportovni-pt-kunratice-2020 
Kunratický sport-florbal PT – 10. 8. - 14. 8. 2020 
http://www.dumum.cz/tabory-a-vyjezdy/7302-kunraticky-sport-florbal-pt-2020

Příměstské tábory 2020  
v areálu ZŠ Kunratice 

Věk: 3 – 15 let 
Doba tábora: 9 – 16 hodin (možno předat děti již v 8 hod. a vyzvednout v 17 hod.) 
Cena: 3 790,- korun Lovci pokladů a medailí, 4 990,- korun Golfový (sleva 10 % pro 
sourozence a pro účastníky více turnusů) 
Lokality: Tábory probíhají v ZŠ Kunratice, ale i v dalších lokalitách v Praze: ZŠ 
Norbertov, Praha 6, v ZŠ Roztoky Praha - západ, v ZŠ Métis, Praha 9, v ZŠ Basic, 
Praha 9, v ZŠ Zličín, Praha 5.  
Termíny: 
Lovci pokladů – Indiánské léto a Lovci medailí – Olympijské léto 
• 13. 7. - 17. 7. ZŠ Kunratice, Praha 4  • 20. 7. - 24. 7. ZŠ Kunratice, Praha 4  
• 27. 7. - 31. 7. ZŠ Kunratice, Praha 4  • 3.  8. - 7. 8. ZŠ Kunratice, Praha 4 
•10.  8. – 14. 8. ZŠ Kunratice, Praha 4 • 17.  8. – 21. 8. ZŠ Kunratice, Praha 4 
Golfový tábor 
• 13. 7. – 17. 7. 2020 ZŠ Kunratice + Golfresort Průhonice 
• 20. 7. – 24. 7. 2020 ZŠ Kunratice + Golfresort Průhonice 
• 27. 7. – 31. 7. 2020 ZŠ Kunratice + Golfresort Průhonice

Na všech táborech nás 
čekají klasické táborové hry, 
návštěva kina, kde nesmí 
chybět popcorn, výlet do Tri-
loparku, kde budeme bádat 
po dinosaurech, opékání buř-
tů, tvoření z Lega, keramiky 

a dřeva, závěrečná párty a dá-
rek – kšiltovka Berukroužky!  

Každý večer zasíláme 
rodičům email s reportem 
a fotkami z uplynulého dne. 

 Více informací a přihlašo-
vání na www.tabortabor.cz

Jak bude fungovat mateřská škola
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Přežijí minipivovary 
dopady koronavirové krize?
Šířící se pandemie nového koronaviru dopadla 14. března na všechny české re-
staurace, bary a hospody. Ty musely z rozhodnutí vlády zavřít a nikdo nevěděl, 
jak dlouho opatření potrvá. Povolen byl pouze prodej přes okénko. Nadlouho se 
život v české gastronomii úplně zastavil, nebo alespoň velmi omezil.

Češi jsou národem pivařů. Podle Českého svazu pivovarů 
a sladoven jsou se 141 vypitými litry na osobu za loňský rok na 
prvním místě celoevropského žebříčku v konzumaci piva.

Největšími hráči na trhu jsou sice velké pivovarské skupiny, 
ale svou významnou roli mají v posledních desetiletích minipi-
vovary, kterých každý rok přibývá. V Kunraticích jsou hned dva, 
Muflon a Spojovna.

Jenže přestože je Muflon jedním z největších minipivovarů 
u nás a po rekonstrukci začal vařit pivo v únoru roku 2016, 
nemá svou vlastní restauraci. Svoji produkci distribuuje jako 
sudové pivo do vybraných restaurací nebo v PET lahvích do vy-
braných prodejen.

Na rozdíl od toho pivovar Spojovna, který vznikl teprve 
v roce 2018 na rozhraní-spojnici Kunratic, Chodova a Šebero-
va, a podle toho nese i své jméno, má vlastní restauraci, kde 
mohl alespoň jídlo a pivo s sebou prodávat přes okénko.

Jak nouzový stav dopadne na malé pivovarníky? A jak vidí bu-
doucnost české gastronomie? Nejen to jsou otázky pro zástup-
ce obou kunratických podniků.

Ptali jsme se Patrika Godovského, jednatele a sládka Pivova-
ru Kunratice:
Vzpomenete si na vaši první reakci po vyhlášení nouzové-
ho stavu? A jaké byly první kroky, které jste museli ve firmě 
podniknout?

Vyděsilo nás to stejně jako všechny ostatní. Situace to je pro 
všechny zcela nová. Trh, na který jsme se orientovali, se (změ-
něn slovosled) ze dne na den rozhodnutím vyšší moci zavřel. 
Museli jsme velice rychle přejít z trhu sudového piva na trh piva 
v malých obalech. Naštěstí jsme se již dříve velice dobře etablo-
vali v sítích Albert, Globus a Makro. Lidé, kteří si naše pivo 
nemohli koupit v hospodách, si jej začali kupovat právě zde. 
Začali jsme pivo rozvážet, intenzivně jsme začali pracovat přes 
e-shop. Registrovali jsme se na platformě www.zachranpivo.cz. 
Tyto kroky můžou naši spotřebitelé vidět. Co vidět není, bylo 
vyřešení nedostatku obalů, etiket, přepravek, protože ve stejné 
situaci se najednou ocitlo dalších 500 minipivovarů.

Vedete velký minipivovar. Jak se promítly do jeho provozu uzavře-
né restaurace a obchody, které výlučně nabízely vaše produkty?

Říkáte velký minipivovar, toto sousloví zní jako protimluv. 
Ale je to pravda. Podle výstavu jsme po Staropramenu v Praze 
druhým největším pivovarem. Kvůli vládním opatřením se nám 
i přes veškerou snahu výstav pivovaru propadl 3krát. Paradox-
ně jsme museli přijmout další zaměstnance. Stáčení piva do 
lahví a jejich rozvážení po jednolitých klientech přinesly mno-
hem větší pracnost. Takže jsme se propadli do mínusu a bohu-
žel, protože jsme se snažili zachovat výrobu a nenechali lidi 
doma, tak jsme za aktivitu potrestáni – nemáme nárok na žádný 
z vládních programů. Kdybychom lidi nechali doma a nedělali 
nic, tak dotace získáme. Této politice nerozumíme.

Odřeklo hodně restaurací vaše dodávky?
Ano, skoro všechny. Okénko nezavřelo jen pár statečných – 

např. restaurace „Na tý louce zelený“.

Je vůbec reálné vyrábět na sklad?
Vyrábět na sklad je ekonomická sebevražda v každém oboru. 

Cílem podnikání není vyrábět, ale dosahovat zisku a ten s ri-
zikem investovat a růst; a tak pořád dokola. Výroba na sklad 
žádné zisky nepřinese, jen skladovou položku, kterou bude po-
třeba po době expirace zlikvidovat. Pivovary, které měly velké 
skladové zásoby, musely určitě toto pivo vylít. S pivem v oba-
lech na skladě toho moc nenaděláte. Naším dlouholetým pro-
blémem je malá kapacita skladů, maximálně na týden prodejů. 
Do krize jsme si na to stěžovali, nyní se tato nevýhoda ukáza-
la jako pravý opak. Sklady jsme rychle doprodali a zrání piva 
v tancích jsme zpomalili. Naopak pivo ze skladů restaurací jsme 
stáhli zpět a přetočili je ze sudů do PET lahví, aby je restaurace 
mohly prodávat z hladových tedy žíznivých okének.

Měli jste pro zaměstnance náhradní pracovní náplň?
Během krize jsme si sáhli všichni na dno a makali jsme a ma-

káme více než před krizí. Bohužel přibylo nám práce, ale ubylo 
peněz. Zaměstnanci to pocítili na mzdách, o zisku pivovaru ani 
nemluvím. Kolektiv nám posílili další čtyři kolegové.

Počítáte s tím, že s rozvolněním opatření budete vyrábět stej-
né množství piva?

To bychom rádi. Za první tři měsíce jsme měli přirůst výstavu 
oproti prvnímu kvartálu loňského roku. V podstatě každý rok 
jsme navyšovali výstav, dokupovali tanky, abychom nemuseli 
zkracovat doby ležení.

Ale naše přání nestačí. Bojíme se, že krize, která přijde, může 
přinést propad ekonomiky až o 25 % a stejně vysokou neza-
městnanost. Všimněte si, že odhady odborníků se prodlužují, 

délkou krize zpřesňují – a bohužel ta hrozná čísla nezaměstna-
nosti se již dnes blíží 10 procentům. Ale ekonomika ještě ne-
nastartovala. Naše přání a kumšt sládků na geopolitické vlivy 
nestačí.

Podle odhadů některých ekonomů by mohlo zavřít až 30 
procent hospod. Straší vás tato čísla?

Ano, straší a máme signály, že tomu tak bude.

Jak se bude, podle vás, dál vyvíjet trh malých pivovarů?
Těžko říct, před 20 lety jeden samozvaný odborník tvrdil, že 

v Česku je místo pro 20 minipivovarů, později uváděl 100, pak 
500, dnes hovoří o tisíci. Nechci být dalším špatným prorokem. 
Navíc kdybych věděl, co bude, tak sázím sportku. Určitě mno-
ho malých pivovarů tuto krizi nepřežije. Spousta pivovarů byla 
postavena a řízena zapálenými nadšenci bez ekonomického, 
nebo pivovarnického vzdělání. Nad počiny některých z nich se 
laik jenom divil. Tyto projekty nedávaly smysl ani před krizí, a ta 
přirozený výběr jenom urychlí.

Na druhou stranu je několik pivovarů, které vaří dobrá piva. 
Piva, která lidi baví. Pivovary mají jasnou představu a dobré 
ekonomické řízení. Doufáme, že jsme vnímáni jako pivovar z té 
druhé skupiny. Právě rostoucí výstav je nám potvrzením, že li-
dem naše pivo chutná, a doufáme, že jim naše hořká piva po-
mohou „osladit“ hubená nadcházející léta. Držíme palce všem 
a doufáme, že tuto krizi zvládneme i jako pivovar i jako občané 
tohoto státu.

Ptali jsme se Jaroslava Šlaufa, člena představenstva a ředitele 
Pivovaru Spojovna a.s.:
Vzpomenete si na vaši první reakci po vyhlášení nouzové-
ho stavu? A jaké byly první kroky, které jste museli ve firmě 
podniknout?

Samozřejmě prvním pocitem bylo zděšení, které však ihned 
přešlo ve vymýšlení strategie, s jakou vést podnik v tomto bez-
precedentním stavu. Hned první den jsme svolali všechny za-
městnance a představili jim plán, jak udržet stoprocentní za-
městnanost s co nejmenšími osobními a finančními újmami. 
Dalšími kroky bylo zajištění všeho potřebného pro expedici 
našich produktů přes okénko, informace o pokračování našeho 
provozu na všech používaných sociálních sítích a v neposlední 
řadě zaškolení lidí na nových pozicích.

Popište, prosím, jak vypadal běžný den restaurace v době 
omezení provozu.

S ohledem na změnu provozní doby jsme se začali scházet 
v pivovaru již v brzkých ranních hodinách a s Jakubem Valsou, 
sládkem Spojovny a vrchním sládkem našich spřátelených pivo-
varů Spojovna, Hostivar a Trautenberk Františkem Poláčkem, 
abychom optimalizovali distribuci piva ze všech tří minipivova-
rů, které patří pod jednu střechu. Personál nastupoval dle ak-
tuálních potřeb ať již na pomocné práce při plnění, etiketování 
a stáčení piva, nebo při úklidu a údržbě nábytku a provozních 
prostor pivovaru a restaurace.

A jak vypadalo fungování samotného pivovaru?
Jelikož nejsme klasický distribuční pivovar, ale spíše spolé-

háme na prodej celé produkce v naší restauraci a v letních mě-
sících na přilehlé zahradě, museli jsme se rychle přizpůsobit 
nové pozici. Jelikož naše prodeje v láhvích a PET obalech byly 
doposud pouze okrajovým segmentem, nebylo snadné zajistit 
požadované objemy. Vše u nás probíhá ručně bez automati-
zace. Zde se naplno projevilo spojení s Hostivarem a hlavně 
Trautenberkem. Trautenberk je pivovar v Malé Úpě ve východ-
ních Krkonoších a tam se na základě vládních nařízení v půlce 

března život zastavil úplně. Navařené zásoby piva připravené 
na konec sezony, včetně Velikonoc, bylo nutné v co největším 
množství dostat k lidem. Takže vnikl zásobovací most, díky kte-
rému jsme si pomohli navzájem.

Jídlo a ani pivo v plastu není úplný ideál. Jak jste se s tím 
srovnával jako reprezentant gastronomického podniku na 
úrovni?

Nejsem odborníkem v ekologii, ale z dostupných zdrojů 
vím, že papír a zvláště jeho kartónová podoba, ze které se al-
ternativní obaly na jídla vyrábějí, jsou podobným problémem 
jako plasty. Nikdo papír od nás nevykupuje a sami ho neumí-
me v současných objemech dále zpracovávat. V normální době 
jsme se snažili o prodej našich piv ve skle. Doufám, že se k tomu 
budeme moci zase brzy vrátit.

Jaké jste měli propady tržeb? Respektive, co jste museli udě-
lat pro to, aby si k vám lidé našli cestu i v této složité době?

První dny byly fatálním propadem o 90 %, ale postupem času 
i díky velké vlně přízně občanů z okolí pivovaru a hlavně na-
šich akcionářů se to dařilo narovnávat a dostali jsme se až na 
70 % běžných tržeb. Samozřejmostí bylo neustálé informování 
zákazníků a zviditelňování našeho podniku ve všech vzniklých 
programech na podporu prodejů, za což strůjcům patří velký 
dík (Zachraň pivo, Zachraň svou hospodu atd.)

Určitě jste v omezeném režimu nemohli zaměstnat všechny 
zaměstnance. Propouštěli jste?

Ne.

Podle odhadů některých ekonomů by mohlo zavřít až 30 pro-
cent hospod. Bojíte se, že by se vás to mohlo nějak dotknout?

Doufám, že se to našeho pivovaru Spojovna nebude týkat, 
a že touto tvrdou zkouškou se ctí projdeme.

Jakou vidíte budoucnost českého pohostinství a mini pivo-
varnictví?

Pokud i v tomto lidském oboru platí zákony přírody, tak dou-
fám, že dojde k přirozené selekci a první to postihne ty slabší 
méně přizpůsobivé, aniž bych jim to přál. Samozřejmě že situ-
ace restaurací a jiných gastronomických provozů zaměřených 
výhradně na turismus je smrtící, ale zároveň si myslím, že ze 
všeho špatného se vždy dá vytáhnout i něco pozitivního. Ať už 
je to větší stmelení kolektivů, více flexibility v nabídce nebo vyš-
ší reflexe na přání koncových zákazníků. A to jsou postřehy, 
které by nás mohly v budoucnu obohatit.

Ať se všem daří, jak nejlépe to jde. Protože my budeme spo-
kojení, jen když bude spokojené naše okolí.

ir



Kultura

Návrat ke společenským a kulturním akcím
Období od vyhlášení nouzového stavu až do pomalého 

rozvolňování přísných podmínek je možné pro kulturu, sport 
a společenské akce nazvat dobou temna. Byly zrušené všechny 
kunratické akce, jako je Divadlo v parku, Dětský den v parku, 
výlety pro seniory, kulturní akce v Domě s chráněnými byty 
(DCHB). Zavřená byla knihovna, knihobudka, klub seniorů, do-
konce bylo doporučeno nenavštěvovat seniory v DCHB.  

Uvolnění přísných podmínek nám umožnilo pozvolna rozjet 
i kulturní akce. První bylo dlouhodobě naplánované představení 
Míši Málkové v DCHB. Míša je skvělá holka. Když zavřete oči a za-
posloucháte se do jejího sytého hlasu a skvělého vlastního dopro-
vodu kláves, či kytary, nenapadne Vás, že tato hezká šestnáctiletá 
brunetka – absolventka Deylovy konzervatoře je nevidomá. Naši 
senioři si předem objednali lidové písničky, které by si chtěli za-
zpívat. V milém odpoledni s Míšou se střídaly lidovky se skladba-
mi její oblíbenkyně Radúzy a dalšími folkovými písničkami.  

Kunratická radnice se jako spolupořadatel podílí na akci Di-
vadlo v parku. Protože se ale letos nemohlo uskutečnit, rozhodl 
se organizátor pan Jan Andelt uspořádat příměstský tábor s Di-

Pravidla pro objednávání výletů se nemění. Prodej výletů 
bude zahájen ve středu 8. 7. od 8 hodin ve velké zasedací 
místnosti v přízemí kunratické radnice, doprodej proběh-
ne ve středu 15. 7. od 8 hodin na radnici u paní Nejedlé  
v 1. patře. 

Petra Hilmarová, místostarostka

Máme dobrou zprávu i pro seniory, kteří s námi jezdí na oblíbené 
výlety. Věříme, že je nové zářijové termíny potěší:

 8. 9. Loket a Cheb
15. 9. Český Krumlov a Zlatá Koruna
22. 9. Nový Bor a Hrad Sloup
29. 9. Třeboň

vadlem v parku v Základní škole Kunratice. Kunratická radnice 
finančně podpoří kunratické děti, které se tábora zúčastní. 

Kunratická knihovna 
zase otevřena

Milí čtenáři, od 4. května už jsme se zase začali scházet v knihov-
ně a půjčujete si knihy. V době koronavirové uzávěrky bylo právě 
vypůjčeno 672 knih, což je více než každá desátá kniha. Myslím, že 
je to hodně a je prima, že si tolik půjčujete.

Proběhla revize celého knihovního fondu podle prováděcí vy-
hlášky ministerstva kultury. Všechno máme v pořádku. Vaše čtenář-
ské průkazy dostaly za dobu zavření prodlouženou platnost o tři 
měsíce. Provoz v knihovně je klidný, všichni jste ukáznění a dodr-
žujete hygienická pravidla. Vrácené knihy dávám před opětovným 
půjčováním do karantény. Máme koupeno hodně nových knih.

Loni zemřel ve věku devadesáti osmi let pan Arnošt Vít. Tento 
aktivní pán se stal spisovatelem až v důchodovém věku a napsal pro 
děti mnoho pěkných pohádek. Některé jsou přímo o Kunraticích. 
V naší knihovně si půjčujete Pohádky z Kunratického lesa a Kráč-
mera, kouzelník kunratický. Díky dobrému nápadu paní starostky, 
která požádala pana Víta o sepsání vzpomínek, mohla teď městská 
část Praha – Kunratice vydat brožuru vzpomínek nazvanou Povídá-
ní o lidech. Knihu dostanete jako dárek v knihovně nebo na radnici 
v podatelně.

Hezké čtení vám přeje knihovna.
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Sport/Společenská rubrika

Společenská rubrika
Poděkování za blahopřání k životnímu jubileu zasílají
Jana Lachmanová, Rudolf Voigt, Otakar Ungr, Zdeňka Klápšťová, Miluška Marešová, Stanislav Šafařík, Jitka Kovářová, Marie a Václav Zoulovi, Jitka Morkesová, 
Pavlína Pospíšilová, Eva Möhringová, Zdeněk Vokoun, Věra a Ladislav Brigantovi, Bohuslava Klánová, Marie Brejchová, Tomáš Teissing, Miroslav Tuček,  
Jana Köhlerová, Ela Šimková, Jan Hovorka, Jitka Andeltová, Věra Zmítková, Lenka Pátková.

Vážená paní starostko,

chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za velkou pomoc při zajištění 
ochranných prostředků (dezinfekce a roušek) proti Covid19. Bydlíme v Horních 
Kunraticích v Urešově ulici.

Mile nás překvapila Vaše rychlá reakce na vzniklou situaci, za což Vám ještě 
jednou chceme upřímně poděkovat.

Přejeme Vám a všem Vašim kolegům hodně zdraví a spokojenosti.
                      

František a Marie Kolářovi

Vážená paní starostko,

děkujeme Vám za blahopřání k narozeninám. Ačkoli bydlíme v Kunraticích  
„teprve“ 18 let, je to pro nás jediný domov a cítíme se tu dobře. Patříme určitě 
mezi nejstarší obyvatele (93 a 90 let), a velmi pravděpodobně jsme  nejstarší  
manželský pár  – v červnu  uplyne 70 let od naší svatby. Jelikož už máme jen 
velmi málo příbuzných, omezíme  vzpomínání tak, že  si prohlédneme fotogra-
fie a tím výročí  oslavíme. Klidné prostředí  Kunratic má na naší dlouhověkosti 
určitě také zásluhu. 

Za přání a dárek děkují Drahomíra a Jiří Zmatlíkovi.
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HISTORICKY NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ 
ŽENSKÝ FLORBALOVÝ TÝM 
BUDE PŮSOBIT V KUNRATICÍCH!

Před dvěma lety se kunratic-
ký Start vydal cestou maxi-
málního rozvoje mladých, 
dospívajících hráčů. Letošní 
postup výrazně omlazeného 
mužského týmu do play off 
1. ligy jen potvrdil správnost 
této cesty. 

Příští sezóna 2020/21 
přinese další velký milník 
v historii kunratického florba-
lu. Poprvé se pod hlavičkou 
Startu bude hrát nejvyšší 

ženská soutěž. V polovi-
ně května byla definitivně 
potvrzena fúze se spolkem 
Tigers Jižní Město. Kunratice 
se tímto krokem ještě více 
zviditelnily na české florbalo-
vé mapě, neboť není mnoho 
obcí v České republice, které 
se mohou pyšnit mužskými 
i ženskými týmy hrajícími 
nejvyšší soutěže tohoto stále 
populárnějšího sportu. Tigers 
Jižní Město se mohou za 

dobu své existence pochlubit 
mnoha úspěchy. V ženské 
kategorii jsou osminásobnými 
vítězkami Extraligy, stejně 
jako Poháru České florba-
lové unie a šestkrát vyhrály 
i mezinárodní turnaj Czech 
Open.  Výborných výsledků 
však dosahují i v jiných kate-
goriích.  Příkladem mohou 
být dorostenky, které vyhrály 
letošní švédský Gothia Inne-
bandy Cup. V kunratickém 

Startu tak budou chtít na 
slavnou minulost navázat 
a vychovávat dál nové naděje 
pro celý český florbal. To 
potvrzují i slova členky vedení 
Tigers Karolíny Šatalíkové, 
která k fúzi mimo jiné uvedla: 
„ Florbal se chce profesio-
nalizovat, od organizačních 
struktur klubů, po trenéry 
a hráče. Kluby mají mít 
zaměstnance, kteří se budou 
činnosti v klubu věnovat 
naplno. Profesionál=odbor-
ník na danou činnost. Čistě 
ženský oddíl nemá šanci tyto 
odborníky zaplatit a dát jim 
pracovní náplň, jelikož té 
činnosti není tolik. Pochopilo 
to již více klubů a tento trend 
bude pokračovat. My chceme 
dále pokračovat v naší vizi 
a vidíme v tom smysl.“

 Tato fúze však přinese do 
Kunratic nejen ženskou Extra-
ligu, ale především kompletní 
dívčí strukturu družstev. Díky 
tomu kunratický Start může 
nabídnout sportovní vyžití ve 
svých týmech v jakékoliv věko-
vé kategorii chlapců a nyní už 
i dívek. 

Václav Pašek,
Start98 Praha Kunratice
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KUNRATICKÉ RYBNÍKY 3. část
Rybník Šeberák je největ-
ší vodní plochou, která se 
nachází na katastru MČ 
Praha Kunratice. Plocha  
nádrže při normální výšce 
hladiny činí 10 ha a zadr-
žuje 169 800 m³. Nádrž 
je průtočná, z východu 
napájena protékajícím 
Kunratickým a z jihu 
Vesteckým potokem. 
Do rybníka vtéká i voda 
z Bažantnice v potru-
bí pod Lišovickou ulicí.  
Vlastníkem nádrže je 
Hlavní město Praha a její 
účel je v současnosti 
krajinotvorný a rekreač-
ní. Z dříve převažujícího 
hospodářského využívá-
ní zůstal odběr vody pro 
závlahy. Správu rybníka 
zajišťují Lesy hl. m. Prahy.

Černobílá fotografie z vrtulníku, poří-
zená na podzim 2007, umožňuje pohled 
na tvar rybníka z ptačí perspektivy. Při-
pomíná písmeno řecké abecedy τ (tau). 
Na staré mapě Stabilního katastru z roku 
1841 si povšimněte potůčku vedoucího 
z Bažantnice a dvou odtoků ze Šeberáku, 
které se spojují asi 200 m pod hrází a po-
kračují dále opět jako Kunratický potok. 
Od konce 70. let dvacátého století je ze 
Šeberáku odebírána voda pro zálivku ja-
hodových plantáží a růží. 

Historie Šeberáku a hospodářské vyu-
žívání

První písemnou zmínku o rybníku Še-
berovském najdeme v roce 1597. Tehdy 
Kunratice koupila Magdalena Šárov-
cová, sestra Adama Hýzrleho. V kupní 
smlouvě je mezi výčtem rybníků uveden 
i Šeberovský. Po několik století sloužil 
k chovu ryb a rybníkářství na kunratic-
kém panství bylo vždy na vysoké úrovni. 
Uchoval se záznam, že na počátku 18. 
století byla násada 60 kop ryb v Šeberá-
ku. Jaká byla druhová skladba ryb, neví-
me. Obsádky byly z dnešního pohledu 
nízké, ale druhově pestré. Dlouho byly 
obecně rybníky pouze rybami nasazo-
vány a následně loveny bez intenzifi-
kačních opatření. Ještě ve 30. letech 20. 
století byla běžná produkce malá, mezi 
50 až 100 kg na 1 ha. V první polovině 

20. století vlastnil Šeberák baron Karel 
Korb z Weidenheimu. Po ukončení výlo-
vu bylo tehdy zvykem, že nevylovené ryby 
uvízlé v bahně mohli místní občané zdar-
ma vysbírat. Baron, který neuměl dobře 
česky, k  tomu podle pamětníků dával 
pokyn zvoláním „Hožží!“ (hoří). Chov ryb 
naposledy provozovalo Rybářství Líšno, 
které rybník po roce 1989 zprivatizovalo. 
Každým druhým rokem se konal výlov 
přibližně 10 tun ryb. Největší podíl měl 
kapr lysec, vylovila se ale i štika, sumec, 
candát, okoun nebo amur. Chov ryb byl 
ukončen v roce 2009. Ryby ale z rybní-
ka nezmizely ani dnes, jsou nasazovány 
z hlediska rybničního ekosystému. Za-
chovává se tím vyšší průhlednost vody, 
podporuje růst vodních rostlin a zvyšuje 
druhová pestrost a početnost vodních ži-
vočichů. Šeberák je oblíbeným cílem vod-
ního ptactva. Běžná je kachna březňačka 
(Anas platyrhynchos), lyska černá (Fulica 

atra) nebo labuť velká (Cygnus olor). Ne-
chybějí ani polák chocholačka (Aythya fu-
ligula), potápka roháč (Podiceps cristatus), 
lžičák pestrý (Anas clypeata) nebo slípka 
zelenonohá (Gallinula chloropus). Občas 
nad vámi zakrouží i volavka popelavá 
(Ardea cinerea).

Rybník se v zimě využíval k těžbě ledu. 
Ke chlazení piva v hospodách sloužily ve 
sklepních prostorách ledárny. Ty muse-
ly mít takové zásoby ledu, aby vydržely 
po celý rok, nebo alespoň do léta. Jedna 
hospoda spotřebovala ročně asi 80-120 
fůr ledu. Těžba ledu a práce s tím spo-
jené probíhaly tehdy, jakmile led dosáhl 
tloušťky alespoň 10 cm. Prací se účastni-
lo velké množství lidí a byly zejména pro 
rodiny, kde jejich příslušníci nacházeli 
obživu pouze v době sezonních prací, 
vítanou příležitostí k výdělku. Železnými 
tyčemi se nejprve prorazily otvory do le-
dové plochy. Dělníci led nařezali po dél-

ce pilou ocaskou a pak tyčemi rozbíjeli 
na kusy o velikosti přibližně půl čtvereč-
ního metru. Tyto malé ledové kry přita-
hovali ledaři k sobě pomocí dlouhých 
železných kleští na dosud neporušenou 
ledovou plochu a dále na břeh, odkud se 
odvážely. V hospodských sklepích byly 
dobře izolované dvojité chladící pro-
story, které sestávaly z vlastní ledárny 
a předsíně, určené ke skladování zásob 
ledu. V předsíni byl led rozbíjen na men-
ší kusy a dopraven do vlastní ledárny. 
Tam byl nadobro rozdrcen a pevně upě-
chován. Celá prostora byla plna ledových 
krystalů, pokud možno co nejvíce zbave-
na přístupu vzduchu, dveře obloženy slá-
mou a na dlouhý čas trvale zavřeny. Voda 
vznikající táním se pak odváděla kanálky 
pryč z prostoru. 

Přibližně od roku 1937 se mohli kunra-
tičtí řezníci a hostinští rozhodnout, zda si 
budou obstarávat led sami, tak jako dopo-
sud, nebo jej budou nakupovat z místní 
velké ledárny, postavené řezníkem panem 
Bartůňkem ve hrázi Šeberáku Ledárnu 
pak provozovali Albrecht a Antonín Svo-
bodovi, kteří ji roku 1941 koupili. Dalším 
majitelem se stává ještě během války jistý 
Walter Zauner. Po válce byl majetek jako 
německý zkonfiskován a předán do sprá-
vy MNV (Místní národní výbor). Ledárna 

se stala významným kunratickým zaměst-
navatelem. Během roku zde pracovalo 25 
stálých pracovníků a v období těžby ledu 
i několik desítek sezónních zaměstnanců. 
Odbyt ledu byl značný a majitelé ledáren 
velmi rychle bohatli. Led odebíral kdekdo, 
a tak vedle odběratelů z hostinců nebo 
řeznictví můžeme nalézt Zemskou porod-
nici a Ústav pro péči o dítě v Praze. Díky 
tomu se led ze Šeberáku nabízel jako čistý, 
přírodní a vhodný pro nemocniční účely. 
Provoz ledárny byl ukončen v první polo-
vině padesátých let dvacátého století. Na 
fotografii z ledna 2008 je část budovy bý-
valé ledárny, nyní sklad, vyfotografovaná 
ze „suroviny“, zamrzlé hladiny Šeberáku.

Led se již do hospod ze Šeberáku ne-
vozí, ale k jednomu využití v únoru 2012 
posloužil. Začátkem února dosáhla bě-
hem několika dnů síla ledu 20 cm a na 
Šeberáku se řezal led po více než pade-
sáti letech znovu. Mimořádné mrazivé 
nadílky využil sochař Jiří Nekola. Ten 
dodává: „Sochy z ledu jsem dělal letos vůbec 
poprvé. Vzal jsem to jako zpestření své prá-
ce, když už k nám dorazila taková chladná 
zima. U ledových soch, kde je jejich krása 
jen dočasná, je to vlastně jen snaha zpestřit 
lidem pár dnů něčím zajímavým, co po něko-
lika dalších dnech zůstane jen na fotkách. Ze 

kterých se pak těším i já, že jsem udělal zas 
něco nového, zajímavého Ale zpět k ledovým 
sochám. Nejdřív je představa, pak vyříznutí 
ledu z rybníka o potřebné velikosti, potom 
následuje přibližný náčrt špičkou pily na le-
dový kvádr a následně motorovou pilou odře-
závám kousky ledu, které jsou tam takzvaně 
navíc. Detaily se pak udělají řezbářskými 
dláty. Nakonec za pomoci plynového hořáku 
docílím krystalickou průhlednost ledu. Led se 
řeže rychleji než dřevo, ale je křehký, a tak 
se musí pracovat s opatrností“. Život se 
skládá z detailů, a proto se u jednoho za-
stavme. Pan Nekola říká: „.. vyříznutí ledu 
z rybníka o potřebné velikosti...“ Což u an-
děla na obrázku znamená pořádně velký 

a těžký ledový blok 20 x 40 x 180 cm. Jeli-
kož se mně takový manévr s vyříznutím, 
vytažením a vztyčením ledového bloku 
zase tak jednoduchý nezdál, nechal jsem 
si to vysvětlit. A také to nic jednoduché-
ho nebylo. Vyříznutí motorovou pilou 
lze snadno pochopit. Ale jak dál? Musí 
se vyříznout do ledu asi půl metru od 
konce bloku šikmé díry jako opory pro 
nohy, abyste nezajeli při manipulaci 
s blokem do Šeberáku. Pak vhodné háky 
zaseknout do odřezaného ledu a nějaký-
mi šikovnými pohyby, které umí jen pan 
sochař, dostat blok ven do svislé polo-
hy. Sochy byly po dokončení dopraveny 
před vchod restaurace, ale dlouho jste je 
obdivovat nemohli. Změna skupenství 
vody vzala s sebou i sochy. Na památku 
zůstaly jen fotografie. 

Závěrečné 3.vyprávění o Šeberáku bu-
deme věnovat rekreačnímu a kulturnímu 
využívání Šeberáku. 

(my)



Inzerce

KOUPÍM STAVEBNÍ 
POZEMEK V KUNRATICÍCH 

ČI PŘILEHLÉM OKOLÍ 
na výstavbu malého RD. 

RYCHLÉ JEDNÁNÍ. 
Tel. 603 473 796.
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Spolky

Zavřeli nám sokolovnu
V půli března nás, jako 

všechny, ochromila a překva-
pila pandemie koronaviru, 
doslova přetrhla sled našich 
akcí a značně zasáhla do 
našich životů. Najednou byli 
sokolové bez sokolovny. 

Chodili jsme smutně okolo 
zavřené sokolovny a jen rušili 
naše tradiční akce. Otvírání 
studánek, volnou cvičební 
hodinu ke Dni matek a naši 
stěžejní akci Kunratický den 
dětí. 

Nic netrvá věčně, a tak 
jsme 18. května s nadšením 
otevřeli sokolovnu a venkov-
ní sportoviště ve zkušebním 

režimu. Radost, s jakou se 
děti i dospělí vraceli ke cviče-
ní, byla fascinující. 

Červenec jsme maximálně 
využili a naplánovali jsme 
rozlučkový táborák pro děti. 

I o prázdninách bude v 
sokolovně živo, budou zde 
probíhat plánované opravy. 

Děkujeme všem za trpěli-
vost, vstřícnost a soudržnost. 

Těšíme se na všechny 
v nové cvičební sezóně 
2020/21. 

Sportu zdar! 

TJ Sokol Kunratice 

Rodinné centrum U Motýlků 
I nás nepříjemná situace 

ohledně koronaviru velmi za-
sáhla. S vyhlášením nouzové-
ho stavu jsme museli přerušit 
provoz kurzů, přednášek, 
akcí i dětské skupiny. V po-
lovině dubna jsme pomalu 
začali s některými kurzy on-li-
ne, což rodiče dětí ocenili. 

Od 4. května jsme na 
žádosti rodičů opět obno-
vili provoz dětské skupiny 
a většiny kurzů. Samozřejmě 
za zpřísněných   hygienických 
podmínek – s dětmi jsme co 
nejvíce venku, dezinfikujeme, 
nosíme roušky a snažíme se 
dodržovat rozestupy mezi 
dětmi a důsledně zachovávat 
oddělení provozů. Víme, že 
je to netradiční přístup, ale 
věřte, že i pro nás, zaměst-
nance rodinného centra – jak 
lektorky kroužků, tak i chůvy 

v dětské skupině, je nynější 
provoz velmi náročný na 
přípravu i organizaci. 

Na závěr bychom chtěli 
poděkovat všem rodičům, 
kteří nás v této nelehké době 
podpořili a oceňují naši 
snahu i přístup. Poděkování 
také patří kunratické radnici, 
která nám stále dodává dez-
infekci, a také kunratickým 
hasičům, kteří nám dodali 
zdarma ochranné pomůcky. 

Pomalu se vracíme a dě-
kujeme, že jste s námi! Letní 
dětská skupina a příměstské 
tábory budou a ještě máme 
někde poslední volná místa 
– aktuální informace najdete 
na www.umotylku.cz.

                        
Rodinné centrum 

U Motýlků 

Kunratičtí hasiči 
mají novou cisternu

Magistrát si dlouhodobě 
váží práce pražských dobro-
volných hasičů a především 
ty tzv. trojkové jednotky (to 
jsou jednotky, které zasahují 
při událostech na území ce-
lého hlavního města a leckdy 
i mimo jeho hranice, a jejichž 
vybavení je na vysoké úrovni) 
vybavuje moderní techni-
kou. Mezi takové sbory patří 
i jednotka z Kunratic vedená 
velitelem, profesionálním 
hasičem, Davidem Běhunkem 
a jeho zástupci Jaroslavem 
Průšou a Jakubem Jášou, kte-
rý je rovněž profesionálním 
hasičem. Naše městská část 
vloni dostala účelovou dotaci 
hl. m. Prahy ve výši 8 milionů 
korun na nákup nového 
hasičského auta. Parametry 
nového vozu si nastavili sami 
naši hasiči na základě vlast-
ních zkušeností i poznatků 
od dalších pražských sborů. 

Vzhledem k tomu, že mezi 
nimi jsou nyní již čtyři členo-
vé profesionálního pražské-
ho hasičského sboru, bylo na 
místě se na ně zcela spoleh-
nout. Výběrové řízení jsme 
zadali společnosti ikis, s.r.o. 
Toto výběrové řízení proběh-
lo poprvé čistě elektronicky 
a mohl se do něj přihlásit 
kdokoliv z Evropské unie. Ve 
lhůtě pro podání nabídek sta-
novené v zadávacích podmín-
kách uveřejněných na profilu 
zadavatele byla elektronicky 
doručena pouze jedna 
nabídka, a to firmy KOBIT. 
Nebylo to tak velké překvape-
ní, protože v České republice 
se na takto profesionální 
výrobu specializuje pouze ně-
kolik málo společností a pro 
velké zahraniční firmy byla 
zakázka na jeden vůz nezají-
mavá. Se společností KOBIT 
byla uzavřena kupní smlou-

va a nyní je již nová Scania 
v plném provozu. Vzhledem 
ke stávající epidemiologické 
situaci byl den otevřených 
dveří v hasičské zbrojnici 
naplánován až na čtvrtek 3. 
září od 15 hodin, kdy nový 
vůz přijede pokřtít náměstek 
primátora Petr Hlubuček, 
který má pražské dobrovolné 
hasiče na starosti. 

Scania bude sloužit 
i městské části – tedy Vám 
pro ochlazování ulic během 

horkých letních dní, bude 
možno ji využít k tlakovému 
čištění, zkouškám odvodnění 
apod. 

Starý požární automobil 
Tatru T 815 převzala do sprá-
vy pětková (pětkové jednotky 
zasahují na území městské 
části, kde jsou zřízené a mají 
jednodušší a většinou starší 
vybavení) jednotka SDH 
Velká Chuchle. 
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