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Z radnice a zastupitelstva

Slovo starostky

Vážení čtenáři, 

před chvílí 12. června jsem se vráti-
la z první letošní opožděné hromadné 
akce v Kunraticích, „letního kina“ 
v zámeckém parku. Chci se s Vámi 
podělit o její atmosféru. Naposledy se 
velká akce – Babí léto v pohybu kona-
la vloni na podzim v zámeckém par-
ku. Poté jsme byli zavřeni doma nebo 
na svých pracovištích. Dnes nás čer-
né nebe a několik přepršek varovalo, 
že venkovní událost může zůstat bez 
diváků. Ale opak byl pravdou. Bylo 
vidět, jak jsou všichni natěšení se ko-
nečně sejít. Vládla zde velice příjemná 
atmosféra. Nastartovala ji taneční 
skupina A.D.A. Jany Večerkové pro-
kládaná hudbou kapely Jakuba Cini-
bulka. Nakonec se i počasí umoudřilo 
a přestalo pršet. Musím poděkovat 
paní Anně Nové za její lahodné jaho-
dové vdolky, které zmizely jak mávnu-
tím kouzelného proutku. Tomáš Cí-
sařík se svým občerstvením jako vždy 
nezklamal. O pivo, klobásy a další 
občerstvení byl velký zájem. Tento ve-
čer nastartoval návrat ke kulturnímu 
životu v Kunraticích. Na léto jsou na-
plánovaná další „letní kina“, 31. srp-
na startují zájezdy seniorů (podrobné 
informace v článku uvnitř KZ), chys-
táme „Babí léto“ a další akce. Přeji 
Vám, ať si užijete rozvolnění všech 
protikoronavirových omezení a krás-
né léto s Vašimi blízkými. 

Lenka Alinčová, (lal)

Na akcích budou pořizovány audiovizuální 
záznamy, které mohou být uveřejněny za 
účelem propagace, například v Kunratickém 
zpravodaji a webových stránkách MČ Praha-
Kunratice.

Upozornění na pravidla  
při ochraně osobních 
údajů, tzv. GDPR

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

UŽITEČNÉ INFORMACE:

Vítání kunratických miminek

Co se dělo na Verneráku
Většina z vás si jistě všimla týdenní 

uzavírky ulice K Verneráku. Mnoho ři-
dičů bylo nepochybně rozladěno, proč 
jsou zase nějaká další dopravní omezení. 
Řidiče chápeme, ale uzavírka byla nutná. 
Všem řidičům, kteří poctivě dodržovali 
objízdnou trasu a nesnažili se přes něko-
lik zákazů projet, moc děkujeme za pocti-
vost a trpělivost. A co se to vlastně dělo? 

Uzavírku odstartovala společnost PRE 
distribuce a.s., která potřebovala přes 
horní křižovatku vyměnit kabeláž elek-
trického vedení. S ohledem na bídný stav 
povrchů jsme je nechali křižovatku pře-
kopat, než aby draze protlačovali kabeláž 
pod zemí. Křižovatku bychom uzavírali 
stejně kvůli povrchu, jenom jindy a za dal-
ší peníze. Využili jsme této uzávěry a na-
plánovali tak další úpravy a opravy v této 
ulici. Došlo k úpravě dopravního značení, 
opravám povrchu, očištění komunikace, 
vyčištění uličních vpustí, opravě zábradlí 
na hrázi rybníka, opravě chodníku po zde-
formování špatně rostlým, již pokáceným 
stromem, byly opraveny nájezdové klíny 
zvýšených křižovatkových ploch. Správce 
veřejného osvětlení začal s instalací toho-
to osvětlení do ulice Za Rybníkem, kde se 
zároveň na hrázi rybníka opravil vstup na 
přechod pro chodce.  

A co všechno znamená to značení 
a sloupky nahoře na křižovatce? Hráz Ver-
neráku a její opěrná zeď z druhé strany 
od rybníka jsou ve velmi špatném stavu 
a už dávno za bodem možné záchrany. 
Přípravu celkové rekonstrukce plánuje 
pražský magistrát. Ovšem časový hori-
zont jejího provedení se nyní nedá, kvůli 
obrovskému propadu příjmů z důvodu 
epidemie coronaviru, odhadnout. Do 
té doby je každé těžké vozidlo pro zeď 
velkým nebezpečím. Přistoupili jsme 
proto k zákazu vjezdu všech vozidel nad  
3,5 tuny a shora od ulice U Kunratického 
lesa jsme museli zajistit, aby tato vozidla 
a zvláště kamiony k nám do Kunratic vů-
bec neodbočily. I přes stávající zákazy jich 
tudy denně projede několik, a bloudí tak 
ulicemi Kunratic. Proto došlo k instalaci 
sloupků na horní křižovatce. Tyto sloupky 
nejsou nic hezkého, ale kamiony se kvůli 
nim v křižovatce nevytočí. Pokud bychom 
tato vozidla z hráze nedostali, hrozí v ná-
sledujících letech okamžité uzavření hrá-
ze pro všechny. A to na hodně dlouho. 
Tomu ale chceme předejít. Otázka totiž 
není, jestli se hráz uzavře, ale kdy a na jak 
dlouho.  

Ivan Hýža (ivhy), 
místostarosta  

17. 7. sobota / 21:30 hod. / zámecký park 
Letní kino  – od 19:30 zajištěn doprovodný 
program a občerstvení
Další promítání pod širým nebem

18. 7. neděle / od 12:30 hod. / Areál na Šeberáku 
Festival DoModra   
Příjemná letní akce u rybníka Šeberák 

14. 8. sobota / 21 hod. / zámecký park 
Letní kino  – od 19:30 zajištěn doprovodný 
program a občerstvení
Další promítání pod širým nebem 

5. 9. neděle / 9:30 hod. / RC U Motýlků 
Pohádkový les
Navštivte akci se zábavou pro rodiny s dětmi. 

11. 9. pátek
Kunratice žijou / od 14 hod. / Kostelní náměstí
Pořádá z.s. Kunratice žijou pod záštitou starostky

12. 9. neděle / 10 - 18 hod. / zámecký park 
Babí léto v pohybu 
Kunratická radnice a Divadlo v parku zvou na tradiční 
povedenou akci na sklonku léta v parku Kunratického zámku.

17. - 19. 9. pátek až neděle 
Kunratické Vinobraní 2021
V prostoru za zámeckým parkem pořadatel pan Klofáč 
nabídne z odrůd bílých i červených vín. 

19. 9. neděle / 14 - 18 hod. / až 20. 9. pondělí /  
9 - 18 hod. / kunratická radnice 
Výstava hub a jiřinek
Tradiční podzimní akce pro milovníky hub a jiřinek

KALENDÁRIUM
červenec, srpen a září 2021

Kultura

Z OBSAHU
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3  Slovo starostky 
Letní kino a přidružený program nastartovaly návrat ke kulturní-
mu životu v Kunraticích.  

3  Co se dělo na Verneráku  
Týdenní uzavírka způsobila dopravní problémy, ale udělat se 
musela. Pokládalo se nové elektrické vedení, upravovala se hráz 
rybníka a vzniklo nové dopravní značení. 

4  Velkorysý dar 
Radnice získala darem velmi pěkný a zachovalý nábytek, kterým 
zařídila prostory uvolněné kanceláře úředníků stavebního úřadu 
Prahy 4. 

5  Rybníček Ohrada zase bez vody 
Rychle se ztrácející vodu měla na svědomí vadná spodní výpusť 
rybníčku. Tu je nutné v rámci reklamace vyměnit.

Aktuálně

6 Když v Kunraticích zafouká  
  Náporům silného větru podlehl jeden z nejurostlejších jasanů 

v kunratické bažantnici. Do odklízení polomu se opět zapojili 
dobrovolní hasiči a je dobře, že patříme mezi ty malé městské 
části, které je mají. 

6  Výlety pro seniory 60+ aneb další pokus 
o návrat do normálu 
Po zrušení zájezdů kvůli zhoršení pandemické situace se opět 
obnovuje tradice výletů pro seniory.

Kultura a spolky

7 Náš sokol jede dál  
  Největší radostí pro sokolníky je, že opět můžou pozvolna 

spouštět cvičení v sokolovně.
8 Barvy a radost  
  Vernisáž výstavy obrazů výtvarníka Pavla Soukupa, kterou pořá-

dal počítačový klub pro zdravotně postižené U Zeleného ptáka.
9 Nosící miniveletrh se vydařil  
  Společenská akce je pro všechny, kteří podporují myšlenku 

kontaktního rodičovství a nošení dětí.

Rozhovor

10–11 Dáma s nanorouškou    
  Rozhovor s Janou Růžičkovou, která se specializuje na 

vývoj a výrobu nových materiálů na bázi nanovláken.

Povodím Kunratického potoka

12–13  Přírodní památka Údolí Kunratického 
potoka   
Prvopočátky využívání přírodní památky Údolí Kunratic-
kého potoka k výletům spadají do 18. století.

Kunratické zajímavosti

14–15  Historie jedné rodiny   
Směrem ke koleji Volha široko daleko jediný prudký 
kopec v Kunraticích. Říká se mu Banseťák. Jak přišel 
k tomuto jménu?

Školství

16  Losovat jsme prvňáčky nemuseli, ale bylo 
to o „fous“   
Zápisem do prvních tříd prošlo 109 dětí. Pro nový školní rok 
bylo přijato maximum, tedy 90 dětí s trvalým pobytem ve 
spádovém obvodu Kunratice. Od září 2021 se budou otevírat 
3 třídy po 30 žácích.

16  MŠ Kunratice má venkovní žaluzie již ve 
všech třídách   
Všechny třídy mateřské školy jsou kompletně ochráněné 
před slunečními paprsky, které hlavně na jaře a na konci léta 
způsobovaly přehřátí tříd.
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Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice

•  vydává
–  v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpi-
sů, osvědčení o tom, že se Ing. Jaroslav Vrba stal členem Za-
stupitelstva městské části Praha-Kunratice dnem 16. 4. 2021

•  bere na vědomí
–  složení slibu zastupitele Ing. Jaroslava Vrby
•  volí
–  předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části 

Praha-Kunratice zastupitele Ing. Jaroslava Vrbu 

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice

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

ha-Kunratice sestavenou k 31. 12. 2020 
–  účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 sestavenou k 31. 12. 2020 
–  účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola 

Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 sestavenou k 31. 12. 2020 
•  bere na vědomí
–  prezentaci Strategického plánu městské části Praha-Kunratice
–  rezignaci Ing. Jaroslava Vrby na členství ve Finančním vý-

boru Zastupitelstva městské části Praha-Kunratice ke dni  
5. 5. 2021

•  volí
–  členem Finančního výboru Zastupitelstva městské části Pra-

ha-Kunratice Ing. Pavla Čiháka
Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci se studenty 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy od 19. května opět nabí-
zí službu bezplatné právní poradny. Služba je k dispozici pro 
obyvatele s trvalým pobytem na území Prahy v budově Škodo-
va paláce (Jungmannova 35/29, Praha 1), a to každou středu 
od 14 do 16 hodin. Návštěvu v poradně je třeba si vždy předem 
telefonicky objednat na telefonním čísle 12444. Poradna ne-
supluje služby poskytované advokáty či notáři. Poradna řeší 
drobné právní záležitosti, jako jsou sousedské spory, náleži-
tosti nájemní smlouvy a další, nevyhotovuje však žádná písem-
ná podání ani smlouvy. Bližší informace naleznete přímo na 
webových stránkách hlavního města Prahy www.praha.eu. 

BEZPLATNÁ
právní poradna 

5. května jsme si tradičně připomněli začátek povstání, které 
osvobodilo Prahu z nacistického područí. Pomníčky ve svém 
okolí najdou občané na interaktivní mapě, na které je možné 
uctít hrdiny, kteří bojovali a umírali za naši svobodu. Zapálit 
zde mohou také virtuální svíčku. 

Magistrát hlavního města Prahy zpracoval aktuální seznamy 
pietních míst na základě dat z Centrální evidence válečných 

hrobů Ministerstva obrany ČR. V návaznosti na to Institut plá-
nování a rozvoje hl. m. Prahy zpracoval data do interaktivní 
mapy. 

Odkaz na interaktivní mapu: https://app.iprpraha.cz/apl/
app/pietni-mista-1945/

Úřad městské části

INTERAKTIVNÍ MAPA PŘIPOMÍNÁ 
pietní místa spojená s Pražským
povstáním v květnu roku 1945 Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat v pátek  

8. října 2021 od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8 do  
14 hodin. Právo volit má občan České republiky, který nejpozdě-
ji druhý den voleb dovrší věk 18 let. Volič hlasuje v tom volebním 
okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu, případně v jakémko-
liv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí, má-li vystaven voličský průkaz.  

Voličský průkaz je vydáván na žádost, která musí obsahovat 
jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu místa trvalé-
ho pobytu a případně požadovaný způsob doručení průkazu 
(není předepsaný formulář). Žádost se podává u příslušného 
úřadu městské části, kde je volič přihlášen k trvalému poby-

tu. Občané s trvalým pobytem v Kunraticích, kteří chtějí volit 
v jiném místě, mohou již nyní podávat své žádosti o voličské 
průkazy, a to v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem 
voliče, případně elektronicky prostřednictvím datové schránky 
voliče na adresu Úřadu městské části Praha-Kunratice, K Li-
buši 7/10, 148 00 Praha 4 – Kunratice, s doručením úřadu do  
1. října 2021. Žádost o voličský průkaz lze podat i osobně, 
v rámci úředních hodin Úřadu městské části Praha-Kunratice, 
nejpozději do 6. října 2021 do 16 hodin. Voličské průkazy bu-
dou podle zákona vydávány od 23. září 2021. 

Bližší informace naleznete na webových stránkách MČ Praha- 
Kunratice v sekci Volby.

INFORMACE K VOLBÁM 
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky

Po odchodu úředníků stavebního úřadu Prahy 4 z budovy 
kunratické radnice na  ÚMČ Praha-4, Antala Staška 2059 slou-
žila jejich bývalá kancelář jako sklad. Umístěny tady byly na-
příklad stany, respirátory, roušky, rukavice, materiál pro akci 
„Ukliďme Svět – ukliďme Kunratice“, letní kino a další pomůc-
ky pro různé radniční akce. Kompletní vybavení kanceláře stojí 
nemalé finanční prostředky. Máme jiné priority, kde je utrácet, 
a tak jsme s vybavením kanceláře zatím nepospíchali. Koncem 
května jsme dostali nabídku od kunratického občana, že se stě-
huje s firmou do nových prostor a ve stávajících prostorách je 
velmi kvalitní nábytek, který radnici nabízí jako dar k využití. 
Společně s tajemnicí úřadu jsme se byli na nábytek podívat 
a zjistili jsme, že se jedná o velmi pěkný a zachovalý kus. Roz-
hodli jsme se nabídku využít. Nábytek už máme na radnici 
a šikovné ruce na jeho montáž také. Jsem rád, že jsme ušetřili 
nemalé peníze a máme kvalitně zařízenou nejenom místnost 
po bývalém stavebním úřadě, ale i další kancelář. Velmi děkuje-
me společnosti Arthur D. Little s.r.o. za dar kunratické radnici 
a přejeme jí další úspěšné podnikání.        

ivhy

Velkorysý dar 
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Z radnice a zastupitelstva/Aktuálně

Lokalita Čas 

 1. ul. Za Valem č. 1375  (u kontejneru na textil) 08:00–08:20                  
 2. křižovatka ul. K Zeleným domkům x Suppého 08:30–08:50                  
 3. ul. K Betáni  (za parkem) 09:00–09:20                  
 4. nám. Prezidenta Masaryka  (u restaurace U Zavadilů) 09:30–09:50                  
 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                  

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu (14. 8. 2021)

USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Kunratice ze dne 17. 5. 2021

USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Kunratice ze dne 26. 4. 2021 V okamžiku, kdy tento článek píšu, není jisté, zda nadpis 

bude ještě pravdivý, až jej budete číst. Jak jsme se již měli mož-
nost přesvědčit, jeden pořádný přívalový déšť dokáže rybníček 
zcela naplnit. Rybníček nemá vlastní přirozený přítok, ale je 
plně závislý na dešťových vodách z prostoru vymezeného uli-
cemi Kudeříkové, K Betáni a Za Parkem. Vloni po jeho rekon-
strukci a naplnění jsem si všimla, že rybníček i po slušných 
deštích má rychlý pokles hladiny. Společnost Lesy hl. m. Prahy, 

RYBNÍČEK Ohrada ZASE bez vody 

V loňském roce se nám podařilo uspět s žádostí o grant Ev-
ropské unie na vybudování dvou podzemních nádrží na jímání 
dešťových vod Domu s chráněnými byty (DCHB). Nádrže mají 
celkovou kapacitu 28,6 metrů krychlových. Umožní tak zalé-
vat bezplatně zahradu u DCHB. Slibujeme si od toho také, že 
ušetříme za poplatek za vypouštění dešťových vod z DCHB. Na 
stejný projekt jsme obdrželi stejnou dotaci od hlavního města 
Prahy z dotací na podporu klimatického závazku hl. m. Prahy 
na boj se změnami klimatu. Proto jsme požádali o možnost 
čerpat tuto dotaci na výsadbu stromů. Změnu účelu dotace 
máme u pražského magistrátu již slíbenou. Nyní vytipovává-
me, kde a jaké výsadby provedeme. 

lal

V DCHB zachycujeme dešťovou vodu DO NÁDRŽÍ 

která rybníček revitalizovala, se mě snažila přesvědčit, že se 
jedná o přirozený odpar. Nechala jsem si to u odborníků spo-
čítat a ti mi dali za pravdu, že voda z rybníčku musí někudy od-
tékat. Nakonec Lesy hl. m. Prahy provedly podrobný průzkum 
a zjistily, že je vadná spodní výpusť rybníčku a je třeba ji v rám-
ci reklamace vyměnit. Ke vší smůle došlo ke kolizi dvou právě 
probíhajících akcí, tj. opravy rybníčku, který se musel vypus-
tit, a výstavby spadiště dešťové kanalizace v ulici Krále Václava 
IV., kam zrovna vede výpusť z rybníčku. Proto bylo potřeba 
s vypuštěním rybníčku počkat až do konce května, kdy bylo 
dokončeno betonování spadiště. Doufám, že jsme nepromar-
nili velmi deštivé jaro a ještě něco naprší. Přejme si, aby to celé 
stálo za to a rybníček byl zase stále plný vody a byla u něj ra-
dost posedět. Dalším problémem je, že se v rybníčku objevily 
jakési rostliny, podle odborníků rdest kadeřavý. Tato rostlina 
se vyskytuje tam, kde je bohatý výskyt dusíku a fosforu, což je 
zrovna náš případ, kdy je rybníček saturován dešťovými voda-
mi z komunikací. Jeho největším nepřítelem jsou vodní ptáci, 
především kachny, které se jím živí. Ale tito vodní ptáci z ryb-
níčku téměř zmizeli, protože při rekonstrukci byl odstraněn 
rákosový ostrůvek (velmi škodil fólii na dně rybníčku a hrozilo 
její protrhnutí). Vodní ptáci na břehu jsou rušeni volně po-
bíhajícími psy. Proto v současné době jednáme s odborníkem 
na plovoucí ptačí ostrovy a chceme se pokusit jeden takový 
na rybníček instalovat. Jedná se o rákosovou rohož porostlou 
vodními rostlinami. Sami jsme na to velmi zvědavi. 

lal

Z radnice a zastupitelstva
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Procházet se kunratickou bažantnicí od-
poledne 4. května nebylo moc bezpečné. 
Silný vítr zkoušel pevnost tamních stro-
mů. A všechny to skutečně nevydržely. Ná-
porům větru podlehl jeden z nejurostlej-
ších jasanů a vzal s sebou dva další menší 
stromy. Zavolala jsem velitele našich 
dobrovolných hasičů, který vyhlásil pro 
jednotku poplach. Netrvalo to víc jak 10 
minut od mého zavolání, kdy přijela čty-
řčlenná skupina našich „dobráků“ a po-
lom zcela profesionálně odstranila. Opět 
jsem se přesvědčila, jak je dobře, že patří-
me mezi ty malé městské části, které mají 
dobrovolné hasiče, a k tomu ještě na velmi 
vysoké úrovni. Členství u dobrovolných 
hasičů patří mezi tradiční venkovské a ma-
loměstské spolkové činnosti. Proto většina 
velkých městských částí dobrovolné hasiče 
nemá a je zcela závislá na profesionálních 
sborech, na které nemají žádný vliv, nebo 
na pomoc „dobráků“ ze sousedních měst-
ských částí. Těm našim moc děkuji.

 lal

Když v Kunraticích zafouká

Výlety pro seniory 60+ 
aneb Další pokus o návrat do normálu

V loňském roce se v září uskutečnily 
všeho všudy dva zájezdy pro seniory 60+. 
Pak kvůli zhoršení pandemické situace 
byly další zájezdy zrušeny. I když odbor-
níci míní, že kvůli nevůli části obyvatel 
České republiky postoupit očkování je 
možné na podzim očekávat další covido-
vou vlnu, sázíme na to, že naši senioři se 
konečně odložených zájezdů dočkají. Co 
nás letos čeká? Jsou to již v loňském roce 
s cestovní kanceláří CK2 smluvně zajiště-
né a odložené zájezdy:
•  31. srpna vyrazíme do Třeboně, kde 

si prohlédneme zámek s parkem, cen-
trum města, seznámíme se s více než 
600 let starou historií vaření piva v jed-
nom z nejstarších pivovarů na světě 
a na závěr se zajedeme podívat ke slav-
né Schwarzenberské hrobce. Tento vý-
let bude fyzicky náročnější. Zájezd je již 
z loňského roku zcela vyprodán.

•  7. září navštívíme schwarzenberský zámek 
Orlík s rozlehlým anglickým parkem, po 
hladině Orlické přehrady doplujeme výlet-
ní lodí k naší druhé zastávce, hradu Zví-
kov. Z jeho hradeb nás čekají překrásné 
vyhlídky na Vltavu a Otavu a rovněž i na 
jejich soutok. Na hradě si prohlédneme 
Královský palác s Hlízovou věží a expozici 
místních archeologických nálezů.

•  14. září zahájíme exkurzí do sklárny Sla-
via v Novém Boru, kde budeme mít mož-
nost zblízka sledovat ruční výrobu skla, 
návštěvou místního sklářského muzea 
a návštěvou hradu Sloup, který je po-
staven na rozlehlé plošině na výše než  
30 metrů vysokém pískovcovém suku. 
Tečkou výletu bude procházka u Panské 
skály, známé z pohádky Pyšná princezna.

•  21. září ukončíme sezonu na zámku 
Zbiroh, který vznikl na sklonku 12. sto-
letí jako nejstarší české šlechtické sídlo. 
Zvláštností jsou původně románsko-
-gotická věž, která je nejstarší samostat-
ně stojící hlásnou věží u nás, i nejhlubší 
studna v Evropě. Pak se přesuneme do 
cisterciáckého kláštera Plasy a navštíví-
me budovu bývalého pivovaru se stálou 
expozicí stavitelství, která je součástí 
Národního technického muzea.

PRAVIDLA VÝLETŮ PRO SENIORY
Pravidla pro objednávání výletů se 

nemění. Prodej výletů bude zahájen 
v pondělí 12. července v 8 hodin ve velké 
zasedací místnosti v přízemí kunratické 
radnice, a to formou vyplněných závaz-
ných přihlášek, které budou k dispozici 
na místě. V dalších dnech budou při-
hlášky u sekretářky paní Lucie Nejedlé  

V uplynulé době všech možných ome-
zení jsme téměř všichni zjistili, jak moc 
nám chybí pohyb a sportovní vyžití. Spor-
tování venku se stalo jedinou alternativou 
a mnozí z nás si tuto možnost sportová-
ní přenesou i do normálních časů. Proto 
jsme přemýšleli, čím bychom zatraktivnili 
venkovní sportoviště. Z řady nápadů jsme 
vybrali koupi tří betonových stolů na stol-
ní tenis. Jeden jsme instalovali do Zele-
ného údolí v ulici Za Valem. Toto místo 
jsme nevybrali náhodou. V této lokalitě 
je jen minimum pozemků, které má naše 
městská část ve správě a může na nich 
hospodařit. Druhé místo je u kravína, kde 
je největší veřejný fit park v Kunraticích. 
Posledním vybraným sportovištěm je hři-
ště Hornomlýnská. Podle vyšlapaných 
míst pod stoly je vidět, že tato novinka se 
u vás setkala s kladným ohlasem a je pra-
videlně využívána. Na podzim tato místa 
opravíme a zpevníme instalací protisklu-
zových gumových desek. Doufáme, že se 
nám podaří i v budoucnu doplnit hřiště 
o další sportovní prvky. Všechno bude zá-
ležet na finanční situaci radnice.  

Karel Fíla, místostarosta

Pojďte si zahrát STOLNÍ TENIS 

v 1. poschodí. V týdnu od 12. do 16. 
července si senioři mohou vybrat pouze 
dva výlety. Zbytek neprodaných zájezdů 
si budou moci senioři doobjednat až od 
pondělí 19. července od 8 hodin. Jinak 
zůstávají pravidla výletů stejná jako v mi-
nulých letech.
•  Seniorem je občan s trvalým bydlištěm 

v Kunraticích, který dovršil věk 60 let.
•  Kapacita zájezdového autobusu je ome-

zená na maximum 49 výletníků.
•  Senioři budou zapisováni na výlet dle 

pořadí, v jakém se přihlásí a zaplatí spo-
luúčast na Úřadu MČ Praha-Kunratice.

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

•  Účastníci výletu se budou finančně po-
dílet na ceně výletu spoluúčastí ve výši 
100 Kč/1 osoba.

•  Peníze na spoluúčast budou vráceny 
v případě, že za účastníka výletu pojede 
náhradník.

•  V případě zrušení výletu budou peníze 
účastníkům výletu vráceny.

•  Účastníci zájezdu se budou řídit hygi-
enickými pravidly vyhlášenými v době 
konání zájezdu (očkování, testy apod.)

•  Ve stejný den, kdy bude roznášen 
Kunratický zpravodaj, což by mělo být 
poslední týden v červnu, budou stej-
né informace o zájezdech zveřejněny 
na Úřední desce ÚMČ a na internetu: 
www.praha-kunratice.cz .

 lal

Proběhla Noc kostelů
V pátek 28. května se naše farnost 

opět zapojila do celorepublikové akce 
Noc kostelů. Jejím cílem je nabídnout 
široké veřejnosti návštěvu míst jindy 
nepřístupných, formou doprovodného 
programu nastínit kulturní hodnoty ka-
tolické církve a pochopitelně přiblížit 
i samotný význam křesťanství. Naše far-
nost se do této aktivity, probíhající od 
roku 2009, zapojuje již tradičně. Otevře-
né byly kostely v Kunraticích, který zá-
roveň nabídl kulturní program, a v Hrn-

čířích. V Kunraticích začala Noc kostelů 
v 18 hodin bohoslužbou, od 19 do 21:30 
probíhal samotný kulturní program, 
spočívající ve varhanním preludiu pana 
Karla Holny s flétnami v podání Danie-
ly Steifové a Jany Kačenové a následné 
prohlídce kostela se zvonicí a gotickou 
sakristií s výkladem. Po úvodním slově 
Jakuba Halody si mohli návštěvníci pro-
hlédnout jednotlivá místa kostela. Sou-
částí programu byla prohlídka rodinné 
hrobky posledních vlastníků Kunratic, 

rodu Korbů von Weidenheim, umístěné 
v sousedství kostela. Program byl násled-
ně zakončen večerní modlitbou při svíč-
kách s hudebním doprovodem a příleži-
tostí přednést Bohu své osobní prosby.

I přes přetrvávající opatření v souvis-
losti s onemocněním covid-19 přišlo za-
tím nejvíce zájemců a do přípravy i reali-
zace se zapojila řada farníků.

P. Vojtěch Smolka, farář

Náš SOKOL JEDE DÁL
Naše venkovní akce jsme rozšířili ješ-

tě o akci květnovou, nazvanou Sokolský 
orienťáček. Počasí nás trochu zlobilo, ale 
sokolští borci se ukázali být velmi odolní 
a déšť je rozhodně ve sportovním výko-
nu nezastavil. Děti se musely orientovat 
podle mapky parku s vyznačenými body, 
navíc se jednalo o akci tzv. na čas. Neby-
lo pro ně jednoduché zorientovat se v, 
byť známém, prostoru parku. Všichni to 
zvládli na jedničku. Největší radostí pro 

nás je, že opět můžeme pozvolna spouš-
tět cvičení v sokolovně. Náš pan správce 
sokolovnu vypulíroval, vydezinfikoval 
a zahrada je také v dokonalém pořádku 
připravená pro sportovce. Cvičení jsme 
napříč věkovými kategorii zahájili emo-
tivně. Dospělí i děti se viděli téměř po 
roce, bylo znát, že sport a společnost 
všem náramně chyběla. Naše sokolská 
jednota se také potýkala s velkým problé-
mem. Řešili jsme odchod pana správce 

a hledali jsme novou paní hospodářku. 
Ani jedno pro nás nebylo jednoduché. 
Jde o nové členy týmu a vlastně takové 
rodiny, kterou sokol rozhodně je.

V červnu se budeme zase loučit. Bylo 
to krátké, ale zato srdečné setkání. Pro 
sokolské děti bude připravena akce Mini 
KDD. Bude samozřejmě sportovní a s pl-
ným nasazením.

Držme si palce, ať se všichni ve zdraví 
po prázdninách sejdeme v co největším 
počtu a s chutí sportovat.

Sportu zdar!
T. J. Sokol Kunratice
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Co nového v knihovně
Kunratická knihovna získala darem 

velmi pěkné knihy pro děti od nakla-
datelství Albatros. Z prvního čtení 
například Já chci taky do školy nebo 
Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc. Dob-
rodružné Tajemství jeskyně pokladů, 
Záhada dračího klíče, Lovci mamutů, 
Volání rodu. Tajuplný ostrov a Dvacet 
tisíc mil pod mořem Julese Verna pře-
vyprávěné spisovatelem Ondřejem Nef-
fem. Humorného Jamese Pattersona 
Já, srandista na třetí. Ilustrovaný atlas 
neuvěřitelných faktů o zvířatech. Výbor-
ně hodnocený fantasy román Tajemství 

karet a ještě řadu dalších krásných knih.  
Opět jsme se přihlásili do projektu 

Česká knihovna. Je to projekt Minister-
stva kultury České republiky podporují-
cí nekomerční tituly uměleckých děl čes-
ké literatury a české ilustrované beletrie 
pro děti a mládež. Kunratická knihovna 
takto získá zajímavé knihy v hodnotě 
zhruba 10 tisíc korun zcela zdarma. 

Už je tady čas dovolených, tak se k va-
šemu odpočinku možná necháte optimi-
sticky naladit novými romány Čajovna 
v Tokiu, Tajemství italské vily, Julinčina 
pekárna, Dům bez zrcadel a nakonec 

NÁRODNÍ ÚSTAV 
PRO AUTISMUS 
otvírá své středisko v Kunraticích

Nabídka služeb:
 volnočasové aktivity
 příměstské tábory
 odlehčovací služby
 školička
 herna
 víkendové akce

Děkujeme panu Pavlu Zavadilovi za 
jeho vstřícnost, empatii, ochotu a po-

PODĚKOVÁNÍ 
mladému 
PEJSKAŘI

Ráda bych touto cestou poděkovala 
mladému pejskaři, který mně a mé bor-
derkolii ochotně pomohl v obtížné si-
tuaci. V pondělí 3. 5. při venčení svého 
psa u Kunratického mlýna nás začal ob-
těžovat a atakovat volně pobíhající teriér 
malého vzrůstu v barvě špinavě bílošedé. 
Pronásledoval nás až do parku u rybní-
ku Ohrada. Svého psa jsem byla nucena 
nést v náručí, a nemohla proto ani zavo-
lat o pomoc. Teprve v parku nám velice 
ochotně pomohl mladý pejskař, který si 
tam hrál se svým psem, také rasy bor-
derkolie. Následně jsem zjistila, že psí 
uprchlík je v Kunraticích známý svými 
útěky a že jsme nebyli první, kteří s ním 
mají nepříjemnou zkušenost. 

Děkuji neznámému mladíkovi z Kunra- 
tic! Jsem ráda, že mezi námi stále žijí 
dobří lidé.

Alena Fáčková, 
pedagog v ZŠ Kunratice

Poděkování za bla-
hopřání k životnímu 
jubileu zasílají

Jarmila Chejnová
Miloslav Volf
Jaroslav Větrovský
Jana Valtrová
Pavel Mindl
Marie Pešková
Arnoštka Pehrová
Irena Pajmová
Marie Brejchová
Karel Kratina
Monika Pokorná
Marie Siková
Zdenka Palasová

SPOLEČENSKÁ 
RUBRIKA

Tak takový měla název vernisáž vý-
stavy obrazů výtvarníka Pavla Souku-
pa, kterou pořádal počítačový klub pro 
zdravotně postižené U Zeleného ptáka. 
Obrazy Pavla Soukupa skutečně přiná-
šejí radost, nenajdete ani jeden obraz, 
který by byl smutný a který by vám ne-

přinesl dobrou náladu. Vernisáže se 
zúčastnil zástupce Spolku výtvarných 
umělců Mánes a samozřejmě nechyběla 
také absolventka konzervatoře J. Deyla 
nevidomá Míša, která nádherně výstavu 
uvedla svými písněmi a hrou na kytaru. 
Míšu už známe, svými písněmi potěšila 

také naše seniory v chráněných bytech.  
Jsme rádi, že výstavy, koncerty a další 
kulturní akce a vystoupení nás po dlou-
hé pauze mohou opět všechny potěšit. 

 ivhy 

Zámecký park letos poprvé přivítal již 
5. ročník Nosícího miniveletrhu.

Nosící miniveletrh je pro všechny, kte-
ří podporují myšlenku kontaktního rodi-
čovství a nošení dětí. V parku jste mohli 
zahlédnout bohatou škálu šátků na no-
šení dětí, nosítek a dalšího příslušenství. 
Připraveno bylo poradenství a celý den 
byl plný workshopů.

Nestihli jste na tuto akci zavítat? Již 
brzy se můžete těšit na další ročník.

Více na www.nosiciminiveletrh.cz 

BARVY a RADOST

Nosící
MINIVELETRH 
SE VYDAŘIL

skytnutí prostor pro naše středisko. Tě-
šíme se na vás. 

Michaela Danešová a Tereza Švábová 
www.nautis.cz

si přibalíte ještě pár detektivek napří-
klad od Angely Marsons nebo Františka 
Niedla.

Krásné dovolené vám přeje 
kunratická knihovna

Středisko volného času pro děti a dospívající s poruchami 
autistického spektra NAUTIS se stěhuje do Kunratic. 
29. června od 15 do 18 hodin proběhne den otevřených 
dveří, kde se seznámíte se službami, které poskytujeme, 
a to nejen pro děti s poruchami autistického spektra. 
Připravené bude tvoření, sportovní soutěže, herna 
a občerstvení. Naše adresa je: K Verneráku 1193/4.
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Rozhovor

Dáma s nanorouškou
Jana Růžičková vystudovala u profesora Jirsáka obor technické textilie na 
Technické univerzitě v Liberci. Uplatnění v oboru „nano“ našla ve firmě Par-
dam NANO4FIBERS, která sídlí v Roudnici nad Labem a specializuje se na 
vývoj a výrobu nových materiálů na bázi nanovláken. A až teď v období pan-
demie se stala jedním z předních výrobců respirátorů. S manželem a třemi 
dcerami Jana zakotvila v pražských Kunraticích.

Kdy jste poprvé zaznamenala informaci o tom, že existují na-
novlákna? 

V roce 2003 se o nanovláknech zmínil profesor Jirsák na před-
nášce, krátce potom mi nabídl, abych pod jeho vedením po-
kračovala v postgraduálním studiu. Tehdy jsem se s nanovlák-
ny seznámila důkladněji a napsala jsem první „nanovlákenná“ 
skripta, protože v té době žádné texty pro studenty nebyly.

Přibližte laikům, co je nanovlákno, nanotextilie a v čem spo-
čívá nanotechnologie. 

Stará definice říká, že jde o vlákno, které má průměr menší než 
jeden mikrometr.

Kdo s tím vlastně ve světě přišel jako první? Dá se říct, že jde 
o český patent?

První nanotechnologie jsou známé už ze 4. století a souvisejí 
s barevným sklem, jen ti skláři tehdy netušili, že jsou nanotechno-

logové. I výroba nanovláken byla známá dřív, než s jejich vývojem 
profesor Jirsák začal. On přišel s novým způsobem, který umož-
nil jejich průmyslovou výrobu, a to znamenalo obrovský průlom.

Čím si vysvětlujete to, že jsou v tom Češi tak dobří?
V době, kdy přišel nástup technologií vyrábějících nanovlák-

na, byla Textilní fakulta, navzdory silnému propadu textilního 
průmyslu, daného nástupem levného textilu z Číny, ještě v rela-
tivně dobré kondici. Navíc to byl nový obor vyžadující značnou 
dávku kreativního myšlení a kutilství, které máme my Češi pro-
stě v krvi. 

A proč právě na Technické univerzitě v Liberci se výzkumu 
a vývoji tohoto oboru tak daří?

Nejspíš proto, že v době, kdy to začalo, byla Katedra netka-
ných textilií, která za vývojem nanovláken stála, plná mladých 
doktorandů. Část z nich na katedře zůstala a část z nich se vrhla 
do firem, které mají vlastní výzkum a vývoj, ale s Technickou 
univerzitou i nadále spolupracují. A určitě to souvisí i s tím, že 
profesor Jirsák tehdy sehnal silného komerčního partnera, který 
té technologii věřil a investoval do ní obrovské peníze.

Jak jste se k nanotechnologiím dostala a představovaly pro 
vás výzvu?

Jako slepý k houslím. Po dokončení inženýrského studia 
jsem nevěděla, co dál, a když mě profesor Jirsák požádal, abych 
k němu nastoupila na doktorské studium, tak jsem zjistila, že se 
ze mě stane „nanovláknař“.

Je někdo bez koho by tento obor pro Vás neměl takový smysl?
Pro mne určitě profesor Jirsák, ten to všechno přivedl k ži-

votu. Nejen, že to byl velký praktik, on uměl lidi kolem sebe 
neuvěřitelně nadchnout. 

Od vzdělání a metodického vedení na Technické univerzitě 
v Liberci je do praxe jen krok. Jaký jste ale musela udělat Vy, 
než jste se stala tím, co teď děláte?

Já jsem to měla vlastně hrozně jednoduché. Tím, že nanovlák-
na jsme uměli dělat jen my. Po masivní medializaci se na nás 
firmy samy obracely s žádostí, abychom zkusili zvláknit jejich 
materiály. Jednu z firem, pro které jsem dělala výzkum a vývoj 
ještě během studia, jsem oslovila a začala pro ni pracovat.

Můžete popsat, jak konkrétně vaše „vývojářské snažení“ vy-
padá?

Je to velmi pestré, obracejí se na nás firmy i výzkumné institu-
ce z různých oborů a my musíme neustále vymýšlet nová řešení 
a nové výrobky. Prakticky pořád studujeme, protože musíme 
mít alespoň základní vědomosti o nově vyvíjených materiálech. 
Nejdřív je to detektivní práce, při které zjišťujeme, jestli už to 
před námi někdo dělal a jak to dělal. No a pak začínáme s hle-
dáním něčeho nového a lepšího, to pak zkoušíme v laboratoři, 

a když to vypadá nadějně, tak to přenášíme na velké průmyslové 
zařízení. Někdy je to rychlé, jindy takový úkol trvá roky. 

Co všechno u vás ve firmě z nanovláken děláte?
My jsme asi jediná firma na světě, která průmyslově z nano-

vláken dělá nebo dělala už úplně všechno. Určitě jsme jediný 
průmyslový výrobce anorganických vláken na světě. Tahle na-
novlákna se používají do kompozitů, katalyzátorů nebo nových 
typů baterií. Chystáme se s nimi vychytávat těžké kovy, anebo 
těžit lithium z mořské vody. Kromě toho děláme i vlákna poly-
merní pro různé typy membrán, filtraci, nanovlákennou kosme-
tiku, hojení ran a farmacii. 

Jaké jsou ohlasy na vaše výrobky, jako jsou respirátory? 
A srovnejte je s konkurencí. Nebo je vůbec u nás nějaká kon-
kurence? 

Ohlasy jsou velmi dobré. Většinou, když je někdo zkusí, tak 
je nadšený tím, jak se přes ně dobře dýchá. Je to ekonomičtější 
a ekologičtější, protože je lze vydezinfikovat a použít opakova-
ně. Jsou i jiné firmy, které vyrábějí nanovlákenné roušky nebo 
respirátory. Některé už od nanovláken ustoupily, kvůli velkému 
tlaku na snižování ceny. Některé firmy zase vyrábějí to, čemu 
my říkáme marketingový nános. Nanovlákna tam jsou, ale jejich 
množství je tak malé, že k účinnosti moc nepřispívají a od běž-
ných roušek a respirátorů se tedy neliší.

Čím se vaše společnost bude jednou zabývat, až o respirátory 
nebude tak velký, nebo dokonce vůbec žádný zájem?

Už teď zájem o respirátory klesá. Celá poptávka jde ve vlnách, 
stejně jako epidemická situace a souvisí s vládními opatřeními. 
Respirátory a roušky s námi ještě zřejmě nějakou dobu v ome-
zené míře zůstanou. Výroba se tedy asi zcela nezastaví, ale asi 
už nebude potřeba vyrábět ve třísměnném provozu. On to pro 
nás původně byl produkt, který nikdo nechtěl, prodávalo se tak 
1500 kusů za rok, teď jsme schopní vyrábět milion měsíčně. Ta 
výrobní kapacita, i když nebude využita, zůstane zachovaná pro 
případ dalších mutací nebo dalších pandemií, které Světová 
zdravotnická organizace předpovídá. My se zase vrátíme k vý-
voji nových výrobků, zrovna teď chystáme v oblasti filtrace vody 
a kosmetiky uvedení několika nových produktů na trh.

Už jednou vynalezeno. V čem se dá ale nanotechnologie ještě 
vylepšovat a co se na ní dá dál vyvíjet?

Pokud jde o nanovlákna, pak se stále rozšiřuje množství ma-
teriálů, které se zvlákňují. Když jsme na Technické univerzitě 

v Liberci s nanovlákny začínali, uměli jsme zvláknit jen 2 poly-
mery, dnes už jsou to stovky materiálů, anorganika, syntetika, 
přírodní materiály. My se navíc chystáme přejít od zvlákňování 
roztoků k taveninám, čímž se nám možnosti ještě více rozšíří. 
To, že je něco vyvinuto, ještě neznamená, že se to běžně vyrábí 
a používá. Od materiálů se teď vývoj přesouvá ke konkrétním 
produktům.

Jaká je perspektiva nanotechnologií obecně? Kde jinde, než 
v textilním průmyslu mohou najít uplatnění?

Vyvíjíme i materiály pro vnitřní kryty ran, kosmetiku a farma-
cii. Spolu s Technickou univerzitou pracujeme na vývoji ručního 
zařízení, které bude schopné nanést nanovlákna na různé povr-
chy a tělesa. Jinde se na nanovláknech pěstují tkáně. Věřím, že 
jednou bude díky nanovlákenné konstrukci možné nechat do-
růst porušené nervy. Dovedu si představit, že se nám podaří vy-
vinout katalyzátory pro spalovací motory a bezpečnější baterie.

Na jakých dalších zajímavých projektech pracujete?
Dokončili jsme vývoj nanovlákenných potravinářských filtrů, 

dají se na nich filtrovat oleje, víno, likéry, pivo a další tekutiny. 
Pro nás mají určitou nevýhodu, dají se totiž prát a používat 
opakovaně a díky své trvanlivosti jich moc neprodáme, protože 
malému vinaři vystačí jeden na celou sezónu. Pro zákazníky ale 
znamenají nemalou úsporu. Zrovna teď je testujeme na vodu, vy-
vinuli jsme malé zařízení přímo na kohoutky, ale chceme i velké 
třeba na použití pro studny. V minulosti jsme vyvinuli nanovlá-
kenné bazénové filtry pro malé domácí bazény, které jsou samo-
čisticí a utáhnou i velký plavecký bazén. Také chceme vyvinout 
filtry pro země třetího světa, které odstraní nečistoty a bakterie 
a bude je možné přidělat na dvě PET láhve, z jedné se překlope-
ním přefiltruje špinavá voda na čistou do té druhé, jako písek 
v přesýpacích hodinách. Vyvíjíme materiály pro krytí ran, a to jak 
na povrchu těla, tak i uvnitř. Dosavadní výsledky jsou velmi slib-
né. Aktuálně pracujeme na unikátní nanovlákenné probiotické 
pleťové masce, která půjde brzy na trh. Také vyvíjíme materiály 
pro nové typy vysoce výkonných a bezpečných baterií. Máme pro-
jekt na vychytávání těžkých kovů z důlních odpadů nebo na vývoj 
trojrozměrných prvků, které vylepšují akustiku velkých koncert-
ních sálů. Keramickými nanovlákny dopujeme sklo i třeba tiskové 
struny. Vyvíjíme i nanovlákenné katalyzátory pro filtraci horkých 
spalin, použitelné jak pro spalovací motory, tak pro průmyslové 
provozy. Ale výzkum a vývoj je dlouhá cesta plná slepých uliček, 
tak uvidíme, které z našich cílů se nakonec podaří naplnit.

ir
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Naproti restauraci U Krále Václava IV.  
můžeme na zahradě kunratické hájov-
ny obdivovat  vzácný sekvojovec obrov-
ský (Sequoiadendron giganteum). Je starý 
přibližně 80 let a vyrostl ze sazenice 
zámeckého parku v Ratměřicích na Be-
nešovsku. Tento strom se ve volné pří-
rodě vyskytuje pouze na svazích Sierra 

Nevady v kalifornském národním parku. 
Zdejší největší světový sekvojovec Gene-
ral Sherman je přibližně 2500 let starý, 
vysoký 100 m s obvodem kmene 35 m. 
Na obrázcích můžeme porovnat veli-
kost kunratického sekvojovce z jara 2015 
a 2021. Starší snímek byl pořízen několik 
dní před vichřicí, která strom připravila 
o pětimetrovou špičku. Za šest let se roz-
rostl do šířky, zesílil a má již novou, za-
tím  malou, špičku. 

Krátká odbočka po zelené
Nyní krátce odbočíme ze žluté trasy 

a půjdeme několik stovek metrů po ze-
lené. Ve spodní části zahrady hájenky 
najdeme výběh zookoutku s daňkem 
evropským (Dama dama). Tento sudoko-
pytník býval ozdobou zámeckých parků 
a obor, ale nyní se s ním lze setkat i ve 
volné přírodě. Cesta vede přes  můstek, 
pod kterým protéká Kunratický potok. 
Ten ukončil obtékání skalního hřbetu 
s bývalým královským hradem a vrací se 
lesem za zahradou hájenky pod restau-
raci U Krále Václava IV. Několik metrů 
od můstku přitéká zprava Václavský po-
tok (nebo spíše potůček). Pokračujeme 
dále do kopce. V levém svahu se objeví 
rozvaliny schodiště postaveném v roce 
1936. Schodům se říkalo  Andělské nebo 
Primátorské a poničeny byly již na kon-
ci druhé světové války. Několik desítek 
metrů výše se nad Václavským potůčkem 
nachází studánka Václavka, u které pro-
bíhá každoročně koncem dubna vyvr-
cholení tradičního „Otvírání studánek 
v Kunratickém lese“. Dříve sem lidé ze ši-
rokého okolí chodili pro vodu. Studánka 
ale v posledních letech velmi chátrá a je 
nutné provést zásadní opravy. Putovali 
jsme od restaurace U Krále Václava IV.,  
spatřili přítok Václavského potoka 
a skončili u studánky Václavka. Názvy 
nám připomínají nejslavnější postavu 
kunratické historie, která zde nedaleko 
pobývala.

Znovu po žluté až k rybníku Labuť
Vracíme se zpět k rozcestníku značek 

a opět pokračujeme podél Kunratického 
potoka. Pro jeho pravý břeh jsou charak-

teristické strmé svahy, levý břeh má da-
leko pozvolnější sklon. Je to způsobeno 
horninovými a tektonickými poměry, kdy 
pravý břeh vytvářejí odolnější ordovické 
sedimenty (ordovik je geologické období ve 
starších prvohorách datované do doby před 
545 až 470 milionů let), zatímco levý břeh 
tvoří sedimenty svahové a eolické (eolické 
sedimenty jsou jemnozrnné horniny uložené 
díky větru). Nesouměrnost příčných pro-
filů je typická i pro jiné přítoky Vltavy na 
území Prahy. V několika opuštěných lo-
mech na pravém břehu je možné nalézt 
ve výchozech (odkryvech) hornin kruho-
vité chodbičky, tvz. skolity neboli obydlí 
červů, kteří obývali písčiny a pláže měl-

kého ordovického moře. Přibližně 0,5 km  
od restaurace U Krále Václava IV. se do-
stáváme ke dřevěnému altánku. Mezi 
cestou a potokem zde vznikl prostor 
s malou loukou, který kunratičtí starou-
sedlíci znali pod názvem U Pepíčka. Před 
několika desítkami let tam bývala bouda 
s občerstvením. Louku se zpustlou bou-
dou si v  polovině devadesátých let pro-
najali kunratičtí skauti. Pozemek včetně 
blízkého okolí vyčistili, boudu přestavěli 
na klubovnu a zřídili volejbalové hřiště. 
Více než deset let zde tábořili, sporto-
vali, soutěžili, hráli hry. Nebo také tře-
ba v klubovně oslavovali Vánoce. Nyní 
je místo zarostlé náletovými dřevinami. 

Sekvojovec březen 2015

Sekvojovec květen 2021

Andělské schody

Nedaleko „Pepíčka“, na levém břehu po-
toka, se nachází  restaurace Na Tý louce 
zelený, postavená koncem třicátých let 
20. století. Nad restaurací začíná rozsáh-
lý areál IKEM a Thomayerovy nemoc-
nice. Asi po 300 metrech od restaurace 
naše cesta nejdříve prudce vystoupá, po-
tom pozvolna klesá a vrací se obloukem 
opět do blízkosti Kunratického potoka, 
který mezitím také obtekl rybníček v ne-
mocničním areálu. Následuje přibližně 
300 metrů téměř po rovině a jsme na 
hrázi rybníka Labutˇ .Plocha hladiny činí  
11 829 m2 a dnešní tvar nádrže pochází 
z roku 1870. Na mapě Stabilního katast-
ru z roku 1841 má rybník ale tvar odliš-
ný. Skládá se ze dvou částí, cesta upro-

střed je původní císařská silnice z Prahy 
do Vídně a je zde zakreslen i hostinec 
Zum Schwan, U Labutě.

Návštěvníci Údolí Kunratického potoka
Prvopočátky využívání přírodní památ-

ky Údolí Kunratického potoka k výletům 
spadají do  18. století. Tehdy začínají být 
oblíbené „landspartie,“ vycházky a vy-
jížďky do přírody. V 19. století se těšily 
velkému zájmu cesty člunem po Vltavě 
do Braníka, odtud pěšky do Krče a dále 
od hostince U Labutě podél Kunratické-
ho potoka ke zříceninám Nového hradu. 
První zmínku o krčmě U Labutě nalezne-
me roku 1499. Založení pravděpodobně 
souviselo se vznikem benešovské silnice 
v pozdním středověku, která se později 
stala hlavním tahem na Vídeň. František 
Ruth připomíná rčení „nožička z Krče“: 
„…jednou v letech 60. devatenáctého století 
v pivovarské restauraci v Horní Krči byla 
hádka studentů českých a německých, do níž 
„zasáhli“ sladovníci, ulámavše „nožičky“ od 
stolic v zahradě.“  Romantické ruiny Vác-
lavova hradu inspirovaly také spisovate-
le Aloise Jiráska (1851–1930), který sem 
umístil jeden příběh ze svého historické-
ho románu F. L. Věk. Místo dobře znal, 
neboť do Kunratického lesa chodil často 
na procházky se známým pražským lé-
kařem Josefem Thomayerem. Zříceniny 
hradu se celkem dochovaly až do roku 
1881, kdy byly nadzemní konstrukce 
zbořeny proto, aby nelákaly výletníky, 
kteří plašili zvěř. Zájem o výlet do Kunra-
tického lesa se zvyšoval také jeho lepší 
dostupností. Roku 1881 byla uvedena 
do provozu jednokolejná železniční 
trať Nusle-Modřany a zastávka Krč byla 
umístěna přibližně 300 m od restaurace Soutok Václavského a Kunratického potoka

Altán U Pepíčka

Opravy skautské klubovny v boudě U Pepíčka 1999

Historická mapa 1841

Labuť v ulici U Krčského nádraží. Dnes 
připomíná původní železnici, zrušenou 
roku 1964, pilíř mostu přes starou bene-
šovskou silnici nedaleko hráze rybníka. 
Patu pilíře omývá Kunratický potok na 
své pouti do Vltavy.

 
(my)

Roku 1913 vedla benešovská silnice po hrázi ryb-
níka Labuť

Pilíř železničního mostu



Kunratické zajímavosti

15

Historie jedné rodiny 
Kunratické zajímavosti

Původní podoba statku

Foto restaurace

Když si kdysi vzal Alois Banseth za 
manželku Annu Deršatovou, hospoda-
řili právě zde, na kopci. Nebylo kolem 
prakticky nic, jen louky, pole, a tak se 
na rozsáhlých pozemcích pásl dobytek, 
chovala se spousta drůbeže, prasat. 
Je známo, že kolem let 1920 bylo na 
kopci 300 ovcí a 12 krav, v chlévech 60 
prasat a držel se i pár koní. Hospodář-
ství vzkvétalo a z něj byla i zásobována 
restaurace U Bansethů v Nuslích, která 
je známa dodnes. Noví majitelé ji pro-
vozují s úspěchem a o jejich kachně se 
mluví po celé Praze. Původně se nachá-
zela o pár domů níže, tam co je nuselská 
poliklinika. Když byl postaven v r.1908 
rohový dům v Táborské ulici, Bansethovi 

ho koupili a  restaurace se tam přestěho-
vala. A sídlí tam stále.

A přišla válka a udržet hospodářství 
nebylo snadné. Protože z Mníšku pod 
Brdy nacisté některé rodiny vystěhova-
li, ujali se jich zde na statku a ubytovali 
je, někdo snad i žil v chalupě pod nimi. 
O práci jistě nouze nebyla. I když na vše 
dohlíželo gestapo, i na počet dobytka 
byly kvóty. Pro zajímavost... za protekto-
rátu se smělo v nuselské restauraci pro-
dat „přes ulici“ jen 50 piv a vytočit uvnitř 
150. Víc nic, nevařilo se. 

Manželům Bansethovým se postup-
ně narodilo 6 dětí, jedna dcera hned po 
sňatku zemřela. Všechny je statek uživil, 
ale když pradědeček Alois zemřel, praba-

bička Anna držela nějakou dobu statek 
dál, ale restauraci předala jednomu ze 
synů, Františkovi, mému dědečkovi. A za 
nějaký čas rozdělila mezi 4 děti i pozem-
ky, pátý Jaroslav Banseth měl dole ve vsi 
mlékárnu. Po její smrti potomci prodali 
statek rodině Kopeckých, v nájmu v něm 
pak žili po nějakou dobu Bílkovi, kteří 
ho následně odkoupili, zrekonstruovali 
a dnes je stále v jejich majetku. 

Dál už mám povědomost hlavně o dě-
dečkovi, majiteli restaurace, který se 
oženil s Alžbětou Heranovou z Libuše. 
Babička Bětuška byla z rozsáhlého rodu 
Heranových, kteří se věnovali drůbežář-
ství (měla 10 sourozenců). Dnes bychom 
řekli, že to byl sňatek majetků, restaura-

Svatební foto

Majitelé před hospodou

Před dávnými časy... ano skoro to dnes už vypadá jako začátek pohádky... ale 
zde se dávná historie prolíná až do dnešních dnů. U nás v Kunraticích máme, když 
pomineme lesnatou část, široko daleko jediný prudký kopec, všichni ho jistě znáte. 
Směrem ke koleji Volha dává zabrat pěším i cyklistům, a když hodně sněží či mrzne, 
i automobilové dopravě. Ti, co více pamatují, ho znají ještě dnes pod jménem 
Banseťák. Jak přišel k tomuto jménu? Musíme se vrátit do dávných časů, kdy zde na 
kopci hospodařili moji  praprarodiče, kteří žili na statku, dnes domu Ke Hrádku 1.

tér a řezník si bral dceru movitého rodu. 
Z babiččina vyprávění vím, že jí bylo 18 let  
při sňatku, manžela do té dobu viděla jen 
2x, i když spolu měli už dvě děti, Františ-
ka a Annu, stále mu vykala. Prostě taková 
byla doba. 

Restaurace U Bansethů proti nuselské 
radnici byla a stále je velmi oblíbená. 
Protože dědeček byl i vášnivý myslivec, 
babička často vzpomínala, že stále jen 
škubala bažanty, porcovala zajíce a samo-
zřejmě kachny a krůty a veškerou drůbež. 
Nikdy se nazastavila, neznala dovolenou. 
O víkendech se v hospodě scházely růz-
né spolky, turisté, baráčníci, hosty byly 
i známé osobnosti, malíř J. Panuška popí-
jející s K. Hašlerem, tvůrce Dobrého vojá-
ka Švejka J. Hašek tam byl každou chvíli.

V restauraci postupně pomáhali po-
tomci, strýc František a moje máti Anna. 
A pak už to šlo vše úplně jinam, přišlo 
znárodnění a majitelům bylo laskavě 
povoleno v jejich vlastním majetku ještě 
nějakou dobu pracovat. Dědečka to zlo-
milo a po jeho smrti babička Alžběta Ban-
sethová žila s dcerou Annou a následně 
i se mnou až do smrti, měla jsem ji moc 
ráda. I v pokročilém věku se o vše zajíma-
la a byla velmi pozitivní. Moje vzpomínky 
sahají k výletům, kdy se mnou chodívala 
od konečné tramvaje na Kačerově pěšky 
přes Spořilov, přes louky a les právě sem 
na zahradu do Kunratic. Měly jsme výlet 
na celý den. Já po dědečkovi zdědila lás-
ku ke zvířatům a zvláště psům, 8 let jsme 
zde chovali i kobylku Sylvu. To si možná 
pamatují mnozí dospělí, protože je sem 
vodily jako děti učitelky z mateřinky.

A nyní již víte, proč se kopec jmenuje 
Banseťák a že stopy dávné minulosti tu 
je možno najít ještě i dnes. Protože my 
potomci tu stále žijeme, na místě na-
šich předků. Pan M. Puchmeltr z linie 
Františky Bansethové (kterému tímto 
děkuji za poskytnutí mnoha informací 
a detailů) s manželkou Janou a synem 
Petrem, já s rodinou. Krev rodiny Ban-

sethů ponesou u nás dál 3 vnoučata. Ve-
dlejší nemovitost přešla po strýci Jarosla-
vovi (linie Marie Bansethová) na dceru  
Helenu a dům na čtvrtém pozemku, pů-
vodně Z. Bansetha, byl prodán. Moje máti 
Anna, roz. Bansethová, se dožila požehna-
ného věku 92 let, a pokud si někdo chcete 
ještě zavzpomínat, najdete místo jejího 
posledního odpočinku na našem hřbito-
vě, první ulička vpravo, červený hrob. 

A pokud byste někdo z pamětníků 
chtěl laskavě doplnit střípky historie, 
které již složitě skládám dohromady 
o nějaké detaily, pak prosím na jméno  
D. Pavlovská, Ke Hrádku 5, mail:  
salveleon@volny.cz. Děkuji. 
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Losovat jsme prvňáčky nemuseli, ale bylo to o „fous“
Letošní zápis do 1. tříd 

pro školní rok 2021/2022 
se uskutečnil kvůli epide-
mické situaci v ZŠ Kunra-
tice opět online. K zápisu 
do prvních tříd v lednu 
a únoru registrovali rodiče 
122 budoucích prvňáčků. 
Zápisem jich prošlo 109. 
Pro nový školní rok bylo 
přijato maximum, tedy 90 

dětí s trvalým pobytem ve 
spádovém obvodu Kunra-
tice. Odklad školní docház-
ky byl udělen 15 dětem, 
které se v příštím roce musí 
znovu dostavit v řádném 
termínu k zápisu. Čtyřem 
žádostem o přijetí nebylo 
vyhověno. Jsem rádi, že 
jsme nemuseli losovat ty, 
kteří nakonec budou přijati.

Od září 2021 budeme 
otevírat 3 třídy po 30 žá-
cích. První třídní schůzka se 
uskutečnila 9. června 2021, 
kdy rodiče získali základní 
informace o nástupu dětí 
do 1. třídy. 

   Se všemi přijatými dět-
mi jsme se setkali v druhé 
polovině června. Setkání 
alespoň částečně nahradilo 

každoroční program pro 
budoucí prvňáčky: „Hraje-
me si na školu“. Program 
děti seznámil s jejich 
školou, poznali se se svými 
budoucími spolužáky, paní 
učitelkami a při hrách si 
užily společně strávený čas. 

Vít Beran, ředitel 
Základní školy Kunratice

MŠ KUNRATICE MÁ VENKOVNÍ 
ŽALUZIE již ve všech třídách

   V průběhu letošního jara 
jsme dokončili instalaci ven-
kovních žaluzií na jižní straně 
staré budovy Mateřské školy 
Kunratice (MŠ). Nyní máme 
tedy kompletně všechny třídy 
MŠ ochráněné před sluneč-

ními paprsky, které zejména 
v pozdním jaru a na konci 
léta způsobovaly přehřátí 
tříd. Ve výběrovém řízení zví-
tězila ze tří podaných nabídek 
s nabídkou nejnižší ceny fir-
ma MH stínící technika s.r.o. 

za cenu 622 495,- Kč včetně 
DPH. Nejnižší cena vždy 
nemusí být zárukou kvality, 
ale protože jsme s touto fir-
mou již dříve spolupracovali, 
podepsali jsme s ní smlouvu 
o dílo, a nakonec jsme byli 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Do mateřské školy byly 

k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2021/2022 
přijímány děti na základě do-
ložení místa trvalého pobytu 
dítěte ve stanoveném škol-
ském obvodu mateřské školy 
(obecně závazná vyhláška  
č. 4/2019 Sb., hlavního města 
Prahy, o školských obvodech 
mateřských škol) a dále dle 
souboru kritérií sestavených 
ředitelkou školy, na jejichž zá-

kladě bylo stanoveno výsledné 
pořadí uchazečů. 

Zápis do mateřské školy 
proběhl v souladu s kritérii 
pro školní rok 2021/2022. 
Celkový počet obdržených 
žádostí pro předškolní vzdě-
lávání: 74, kapacita mateřské 
školy je 70 míst. Od 1. září 
2021 bylo do mateřské školy 
přijato 70 uchazečů, 3 správní 
řízení byla přerušena. Ze  
4 nepřijatých uchazečů nespl-

ňoval jeden kritérium věku  
a 3 kritérium trvalého pobytu 
dítěte ve stanoveném škol-
ském obvodu mateřské školy.  

V souladu s § 34 školského 
zákona bylo celkem přijato 
5 dětí s místem trvalého 
pobytu ve spádové oblasti 
mateřské školy, na které se 
vztahuje povinnost předškol-
ního vzdělávání. Na základě 
stanovených kritérií bylo dále 
přijato 13 nárokových 4 letých 

dětí s místem trvalého pobytu 
ve spádové oblasti mateřské 
školy, 39 nárokových 3 letých 
dětí s místem trvalého pobytu 
ve spádové oblasti mateřské 
školy a 13 dětí, které dosáh-
nou 3 let do 31. prosince 2021 
s místem trvalého pobytu 
ve spádové oblasti mateřské 
školy, seřazené podle data 
narození. 

Alice Hozmanová, 
ředitelka MŠ 

opět spokojeni. Po zkušenos-
tech z instalací venkovních 
žaluzií v Základní škole 
Kunratice (ZŠ) a třídách MŠ 
nad školní jídelnou očekává-
me snížení teploty ve třídách 
ve slunečných dnech až o 7 
stupňů Celsia. Tak jsme díky 
loňskému čerpání dotací od 
hlavního města Prahy ve výši 
7 milionů korun na rekon-
strukci sociálního zázemí ve 
staré školní budově a paní 
ředitelkou Hozmanovou 
získaných evropských dotací 
na environmentální výchovu 
ve výši zhruba 1,5 milionu 
korun dokončili rozsáhlou 
dostavbu a rekonstrukci MŠ, 
včetně vybavení zahrady, 
která započala rekonstrukcí 
školní jídelny a výstavbou 
dvou tříd MŠ v prvním po-
schodí v roce 2010. 

lal 
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