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Z radnice a zastupitelstva

Slovo starostky

Vážení čtenáři, 

před několika dny jsem něco soukro-
mého řešila se starostou města Tanvald. 
V průběhu našeho jednání intenzivně 
řešil zásadní problém: sekat trávu nebo 
nesekat? A tak vidím, že tento problém 
je všude stejný. Když jsme v červnu pro-
váděli celoplošnou seč v Kunraticích, 
volali lidé, že zrovna neprší a tráva 
neporoste a že zabíjíme larvy, broučky 
a další hmyz, a ať okamžitě přestaneme 
sekat. Podle přání jsme pozdrželi sečení 
o několik dní, a přišly extrémně dlouhé 
a silné deště, a tím i rychle vyrostla trá-
va do velké výšky a opět to bylo špatně. 
Aby se vše stihlo posekat, najali jsme 
externí firmu na seč pozemků, které ne-
máme smluvně ošetřené s firmou pana 
Richtera. Mít hodně perfektně udržova-
né zeleně je v dnešní době velký finančně 
náročný luxus. Snažíme se mu aspoň 
trochu přiblížit. Ale tak moc mě trápí 
velký vandalismus jak na životním pro-
středí (pořezané a polámané stromy), 
tak na dětských hřištích a mobiliáři 
(rozkopaná branka do parku, zničené 
odpadkové koše, posprejované cedule, 
rozbitá zrcadla u silnic apod). Bez toho 
by byly Kunratice mnohem hezčí.

Vzhledem k tomu, že kvůli koronavi-
ru jsme museli zrušit Divadlo v parku, 
chceme se o to víc soustředit na rozšíře-
ní programu akce Babí léto v pohybu, 
která se bude konat v sobotu 11. září. 
Přijďte celé rodiny. Bude tam pro Vás 
všechny dost zábavy. Ostatně celý záři-
jový kulturní program je nabitý. Využij-
te toho.

Lenka Alinčová, (lal)

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

UŽITEČNÉ INFORMACE:

Historická stříkačka 
KONEČNĚ ZÍSKÁ SVŮJ DOMOV

Jak jsem psala již dříve, náš Sbor dob-
rovolných hasičů vlastní funkční histo-
rickou stříkačku z roku 1910. Na jejím 
zprovoznění a dalších úpravách naši 
hasiči strávili víc jak 200 hodin. Z kapa-
citních důvodů nemohla být umístěna 
v naší hasičské zbrojnici, a tak se s ní za-
tím pyšní profesionální hasiči v Modřa-
nech, kteří ji umístili u hlavního proskle-
ného vchodu do budovy. My si ji zatím 
občas jenom „půjčujeme“ jako atrakci 
na větší akce. Na přístavbu proskleného 
přístavku pro historickou stříkačku jsme 
získali dotaci od hl. m. Prahy ve výši jed-
noho milionu korun již před dvěma lety, 

ale získání stavebního povolení výstavbu 
poněkud protáhlo. Teď už máme platné 
stavební povolení a ve výběrovém řízení 
vybranou stavební firmu EMV s.r.o., kte-
rá výstavbu provede. Kvůli skokovému 
navýšení cen ve stavebnictví si budeme 
muset ještě zhruba 200 tisíc korun k do-
taci od hl. m. Prahy připlatit. S firmou 
EMV s. r. o. máme velmi dobré zkuše-
nosti, takže počítám s tím, že do konce 
roku se historická stříkačka již natrvalo 
přestěhuje tam, kam patří, tj. do hasič-
ské zbrojnice u nás v Kunraticích.

lal

Léto v Kunraticích - Festival DoModra, příměstský tábor, letní promítání a sportovní den se sokolem
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3  Slovo starostky 

Péče o kunratickou zeleň, ale i všudypřítomný vandalismus 
trápí vedení radnice. Přichází i pozvánka na akci Babí léto 
v pohybu, které proběhne v sobotu 11. září. Všichni jste zváni.  

3  Historická stříkačka konečně získá svůj domov 
Historická hasičská stříkačka z roku 1910 by měla do konce 
roku najít nové přístřeší v hasičské zbrojnici v Kunraticích.

4–5  Oznámení o době a místě konání voleb 
Kompletní informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky, které se konají 8. a 9. října.  

6  Praha podporuje programy na snížení ekologických zátěží 
Kunratická radnice dostala dotaci na výstavbu dvou pod-
zemních retenčních nádrží na jímání dešťových vod v Domě 
s chráněnými byty i na výsadbu a údržbu stromů. 

6  Služebna městské policie prochází obnovou  
Kunratičtí strážníci by se měli dočkat modernější a lépe 
vybavené služebny.

9  Přejeme si nový školní rok bez on-line výuky 
Na nový školní rok se škola zodpovědně připravuje. Bude 
o něco málo vybavenější. Ale nadále se budou muset 
dodržovat zvýšená hygienická opatření. Naprostá většina 
zaměstnanců školy je očkovaná.

Školství

Z obsahu

Aktuálně
7  Potíže s rybníčkem Ohrada nekončí   

Nejdřív plevelná vodní rostlina, nakonec sinice, které působí 
problémy opraveného rybníčku Ohrada. Teď se pracuje na 
instalaci plovoucího vegetačního ostrova pro vodní ptactvo.  

Doprava

7  Pokračujeme v rekonstrukcích ulic i chodníků 
Kvůli koronavirovým problémům s financemi už na další rekon-
strukce v péči magistrátu nezbylo, a tak se radnice dohodla 
s magistrátem na předání dokumentace a zbytek ulic opraví 
radnice z uspořených rezerv.  

8  Lepší průjezd kruhovým objezdem na Vídeňské  
Auta do 3,5 tuny získají malou zkratku a odbočí na Kunratickou 
spojku rovnou bez nutnosti dávat přednost autům na okružní křižo-
vatce. Příměstské autobusy přijedou do Kunratic méně zpožděné.

8  Oprava ulice k Zeleným domkům 
Klíčová stavba v Kunraticích se blíží k úspěšnému finále. 
V červenci došlo k pokládce asfaltů na úseku od ulice Pražského 
povstání po objekt bývalé prodejny Atalanta. Uzávěra je 
plánovaná do konce roku.  

9  Zóna s omezenou rychlostí 30 km/h 
Do konce prázdnin by měl vzniknout pilotní projekt Zóna 30 se 
zákazem vjezdu nákladních aut nad 3,5 tuny. Mezi Kostelním 
náměstím a Golčovou ulicí vznikne koridor pro chodce a dojte 
k úpravě parkovacích stání.  

Kalendárium září, říjen a listopad 2021 

5. 9. neděle / 9:30 až 14:00 hod. / RC U Motýlků, program 
v zámeckém parku 
Pohádkový les
Navštivte akci v zámeckém parku se zábavou pro rodiny s dětmi. 

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

11. 9. sobota / 10 - 18 hod. / zámecký park 
Babí léto v pohybu 
Pořadatel akce Divadlo v parku ve spolupráci s MČ Praha-Kunratice zve 
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 Pavel Klofáč nabídne 
z odrůd bílých i červených vín z Moravy a Čech. 

Volný čas

21. 9. úterý /od 17 hod./ zámecký park
Indiánský běh 
TJ Sokol Kunratice pořádá sportovní odpoledne pro malé sportovce.

14. 11. neděle Kunratický les 
Velká kunratická 2021 
88. ročník tradičního běžeckého závodu Kunratickým lesem. Spuštění 
registrace 11. 10. 2021 ve 20 hodin.

Sport

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

Rozhovor

10–11  Martina Preissová hraje i píše knihy 
S herečkou Národního divadla Martinou Preissovou nejen 
o hraní v koronavirové uzávěře, ale i o jejím soukromém 
životě v době pandemie.

Povodím Kunratického potoka

12–13  Kunratické rybníky – Ohrada 
Rybníček Ohrada sloužil kdysi jako zdroj užitkové vody. 
Po jeho revitalizaci se vyskytlo ale mnoho problémů. Po 
opravách se postupně opět stává příjemným místem 
k zastávce a odpočinku.

Kultura a spolky 

14  Festival DoModra 2021 – ohlédnutí po patnácti letech 
Vzpomínky na historii festivalu i současné informace o pro-
běhlém svátku bluegrassového setkání DoModra v areálu 
restaurace Šeberák. 

15  Konečně jsme se dočkali 
Po skoro ročním čekání se mohlo uskutečnit setkání seniorů 
s panem Josefem Fouskem, který je známý jako spisovatel, 
básník, textař, humorista, písničkář a fotograf.

Spolky a sport
16  Nautis otevřel detašované pracoviště v Kunraticích 

Organizace poskytuje nabídku služeb lidem s autismem a li-
dem kolem nich, tedy rodičům, sourozencům, spolužákům, 
učitelům, lékařům a dalším odborníkům. 

16  Jaké bylo florbalové léto 2021 
Letní turnaje, tréninky a příprava na další ročník, a tudíž 
vyhlížení na novou sezonu florbalu
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starostka městské části Praha-Kunratice podle § 15 zákona 

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, oznamuje:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky se uskuteční dne 8. 10. 2021 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a dne 9. 10. 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá ve volebních místnostech na území Čes-
ké republiky a v zahraničí na zastupitelských a konzulárních 
úřadech.

Místo konání voleb:
Na území městské části Praha-Kunratice budou volby probí-

hat v 6 volebních okrscích.
Volební okrsek č. 37001,37002,37003,37004 se sídlem v Zá-

kladní škole Kunratice, Předškolní 420, Praha 4 – Kunratice.
Volební okrsek č. 37005,37006 se sídlem v Základní umělec-

ké škole, Jana Růžičky 1179, Praha 4 – Kunratice.
Detailní přehled ulic dle příslušných volebních okrsků na-

leznete na konci tohoto příspěvku, rovněž je zveřejněn na 
webových stránkách městské části Praha-Kunratice v sekci vol-
by a na úřední desce.

Prokázání totožnosti a státního občanství:
Volič (státní občan České republiky, který alespoň dru-

hý den voleb dosáhl věku 18 let) je povinen po příchodu do 
volební místnosti prokázat okrskové volební komisi svou to-
tožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pa-
sem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který 
tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským prů-
kazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební ko-
misi a prokázat svou totožnost. Poté volič obdrží od okrskové 
volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním 
razítkem městské části a hlasovací lístky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Hlasovací lístky:
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hla-

sovací lístky (tj. nejpozději 5. října 2021). Ve dnech voleb může 
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou 
stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku 
je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politic-
kých stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech vo-
lebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud 
některá politická strana, politické hnutí či koalice nepodaly 
kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v da-
ném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu 
tak nemusí hlasovací lístky, které volič obdrží, tvořit úplnou 
nepřerušenou číselnou řadu.

Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických 
hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrt-
nutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, 
původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.

Průběh hlasování:
Po obdržení úřední obálky, případně i hlasovacích lístků 

od okrskové volební komise, vstoupí volič do prostoru urče-
ného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič do to-

hoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží 

volič do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek té poli-
tické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl 
hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické 
strany, politického hnutí či koalice. 

Volič může, ale nemusí na hlasovacím lístku vybrané politic-
ké strany, politického hnutí či koalice zakroužkováním pořa-
dového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hla-
sovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává preferenční 
hlas. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nebudou zohled-
ňovány.  Ve prospěch politické strany, politického hnutí či ko-
alice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména 
kandidátů škrtnuta, změněna či dopisována.  Při označení více 
než 4 kandidátů se hlasovací lístek počítá ve prospěch politic-
ké strany, politického hnutí či koalice a k preferenčním hla-
sům se nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsa-
ném tiskopise, hlasovací lístky přetržené a ty, které nebyly vlo-
ženy do úřední obálky. Neplatný je hlas, je-li v úřední obálce 
několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích líst-
ků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrsko-
vou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený 
hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací 
lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky a popřípadě 
i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravot-

ních důvodů, Úřad městské části Praha-Kunratice a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla komise zří-
zena. V případě zájmu o přenosnou volební schránku 
se voliči mohou obracet na Úřad MČ Praha-Kunratice,  
tel. 244 102 218.

Informace pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu one-
mocnění covid-19

Voličům, jimž bude v době konání voleb nařízena karanténa 
nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19, bude hlasování 
umožněno, avšak zvláštním způsobem. Zvláštní způsoby hla-
sování se použijí, bude-li dne 15.9.2021 trvat stav pandemické 
pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část 
území ČR. Pro výše uvedenou skupinu se zavádí 3 možnosti 
hlasování:
•  Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního 

stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – tato volební stanoviš-
tě budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpů-
sobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič 
hlasovat ve středu ve volebním týdnu (7. října) od 8 do  
17 hodin.

•  Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo 
uzavřeno – pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavře-
ná zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vy-
šle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude mož-
né od čtvrtka (7. října) volebního týdne od 8 hodin do pátku 
volebního týdne (8. října) do 18 hodin.

•  Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud 
volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in 
hlasování, může do čtvrtka volebního týdne (6. října) do 20 
hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální 
komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto 
hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) 
od 8 hodin do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin.

Bližší informace k těmto způsobům, umístění konkrétních 
stanovišť či kontakty na Magistrát hlavního města Prahy pro 
zažádání o zvláštní přenosnou volební schránku budou zve-
řejněny nejpozději 10 dní před konáním voleb na webových 
stránkách Ministerstva vnitra i městské části Praha-Kunratice.

Okrsek 37001
ZŠ Kunratice
Předškolní 420/5
Beethovenova
Beskydská
Dobronická
Dunajevského
Fadějevova
Frydrychova
Glazunovova
Hornická
Hutnická
Jeřábnická
Jihočeská
K Borovíčku 
(mimo č.p. 37, 38, 62, 
66, 71, 103, 104, 119, 
126, 128, 131, 168, 470)
K Písnici
K Ústavu
K Zeleným domkům
Kálmánova
Ke Skladům
Klínovecká 
(pouze č.p. 1789)
Krále Václava IV.
Kriváňská
Kunratická spojka
Lisztova
Mašatova
Maternova
Musorgského
Obrataňská
Pramenná
Pražského povstání
Suppého
Ševčenkova

Turgeněvova
U Rakovky
V Rybníkách
Valcířská
Vedlejší
Vídeňská 
(bez čp. 1116)

Okrsek 37002
ZŠ Kunratice
Předškolní 420/5
Bořetínská
Bukovanská
Děbolínská
Do Dubin
Františka Šimáčka
Golčova
Hynaisova
Jaromíra Jindry 
K Betáni
K Libuši
Kostelní náměstí      
Krameriova 
Kudeříkové
Na Jahodách
Nad Rybníčky
Odboje
Pod Betání
Pod Javory
Předškolní
Ratajova
U Javoru
U Zámeckého parku
Vavákova
Volarská
Za Bažantnicí
Za Hájovnou

Za Kostelem
Za Parkem
Žižkova

Okrsek 37003
ZŠ Kunratice
Předškolní 420/5
Dřevnická
Hřbitovní
Janovická
Ještědská
K Bažantnici
K Borovíčku 
(pouze  č.p. 37, 38, 62, 
66, 71, 103, 104, 119, 
126, 128, 131, 168, 470)
K Jelenám
K Šeberáku
K Verneráku
Klatovská
Klínovecká 
Labská
Lesní
Lišovická
Na Rynku
Nad Splavem
Nad Šeberákem
nám. prezidenta Ma-
saryka
Neprůjezdná
Netolická
Pálavská
Ploučnická
Poběžovická
Rozvadovská
Sobolákova
Strouhalova

Šebkova
Tichého
Úhlavská
Úhlová
Ukončená
V Honu
V Chatách
V Jahodách
Velenická
Vimperské náměstí
Vožická
Za Studánkou

Okrsek 37004
ZŠ Kunratice
Předškolní 420/5
K Zelené louce
Kunratický les
Merhoutova
Muškova
Na Zelené louce
Pískovna
Pod Haltýřem
V Zeleném údolí
Velké Kunratické
Vídeňská 
(pouze čp. 1116)
Za Valem
Zelená louka

Okrsek 37005
ZUŠ Jana Růžičky  
čp. 1179/19
Dolnomlýnská
Herrova
Hornomlýnská
Houbařská

K Novému hradu
K Václavce
K Verneráku 
(pouze čp. 68, 511)
Ke Hrádku
Královny Žofie
Na Jelenách
Na Lhotech
Nad Belvederem
Pod Belvederem
Sechterova
Šťastného
U Kunratického lesa
U Želivky
Urešova
Za Rybníkem

Okrsek 37006
ZUŠ Jana Růžičky  
čp. 1179/19
Demlova
Dunovická
Ekonomická
Chemická
Jana Růžičky
Na Knížce
Nad Akáty
Nad Skálou
Nad Šauerovými sady
Nad Vernerákem
Technologická
U Krelovy studánky
U Zeleného ptáka
V Parcelách



Z radnice a zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice

•  schvaluje
–  Závěrečný účet městské části Praha-Kunratice za r. 2020 bez 

výhrad.
–  Poskytnutí slevy na nájemném za období od 1. ledna do  

31. srpna 2021 společnosti Zařízení školního stravování-Par-
ty CATERING spol. s r. o. ve výši 6/7 z měsíční platby nájem-
ného, celkem tedy za celé období od 1. ledna do 31. srpna 
2021 poskytnutí slevy na nájemném ve výši 210 698,- Kč. 

USNESENÍ z 20. zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 

ze dne 28. 6. 2021

PRAHA PODPORUJE PROGRAMY  
na snížení ekologických zátěží

Vzhledem k tomu, že se hl. m. Praha zavázalo do roku 2030 
snížit emise oxidu uhličitého o 45 procent, navýšilo i finanční 
prostředky do projektů jak hl. m. Prahy, tak městských čás-
tí, které pomohou tento závazek naplnit. V loňském roce tak 
naše městská část získala dotaci ve výši 1 441 000 korun na 
výstavbu dvou podzemních retenčních nádrží na jímání deš-
ťových vod v Domě s chráněnými byty. Následně jsme uspěli 
s žádostí o grant na stejný záměr i u Ministerstva životního 
prostředí z prostředků EU. Hl. m. Praha vyhovělo naší žádosti 
a změnilo účel dotace na výsadbu nových stromů a provedení 
výchovných a zdravotních řezů. Zároveň jsme uspěli i s letošní 
novou žádostí o dotaci ve výši 1 337 000 korun za stejným úče-
lem i pro letošní rok, takže nás čeká v oblasti výsadby a údržby 
stromů horký podzim. Poslední část obdržené dotace ve výši 
1 081 000 korun je určená pro příští rok. Velmi nám přichází 
vhod to, že máme zpracovaný pasport zeleně, kde je přesně 
uvedeno, které stromy potřebují provést výchovné či zdravotní 
řezy. Seznam nových výsadeb připravujeme tak, aby nejpoz-

SLUŽEBNA MĚSTSKÉ POLICIE prochází obnovou
V devadesátých letech minulého století, kdy byla v Praze 

založena městská policie, byl domek čp. 34 na Kostelním ná-
městí zrovna prázdný. Doposud sloužil k bydlení. Tehdy se 
dohodlo vedení kunratické radnice s městskou policií (dále 
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Aktuálně/Doprava

ději v září mohlo proběhnout výběrové řízení na dodavatele 
nových stromů.

Karel Fíla,
místostarosta

jen MP), že sem umístí služebnu strážníků městské policie. 
Radnice domek nechala opravit a od té doby si žil svým novým 
životem. Před dvěma lety nás požádalo vedení MP Prahy 4, 
kam naše okrsky spadají, o instalování klimatizace, což jsme 
také udělali. Jinak do údržby objektu nikdo nevkládal význam-
né finanční prostředky, a tak se stalo, že v dnešní době jsou 
některé části objektu značně opotřebené. Velmi jsme uvítali 
dotační program, který vyhlásilo hl. m. Praha na opravy bu-
dov služeben MP. Získali jsme dotaci ve výši téměř 500 tisíc 
korun a pustili se do oprav. První přišla na řadu výměna všech 
podlahových krytin. Ta je hotová. V září proběhnou výměny 
vnějších částí špaletových oken a úpravy sociálního zaříze-
ní (výměna umyvadel, obkladů, úpravy sprchového koutu 
apod.). Plánovali jsme rozsáhlejší opravy jako kompletní vý-
měnu všech oken, ale enormní skokové zvýšení cen nám do-
slova udělalo čáru přes rozpočet. Stavební úpravy provádějí 
místní firmy na základě poptávky jednotlivých řemesel.

lal

6

Přistavení VOK Čas přistavení Lokalita

 8. 9. 2021 16–20 hod. Zelené údolí (Za Valem)
 8. 9. 2021 16–20 hod. Sídliště Flora (u kotelny)
 22. 9. 2021 16–20 hod. Ještědská (u pošty)
 22. 9. 2021 16–20 hod. Zelené údolí (Za Valem)
 20. 10. 2021 16–20 hod. Ještědská (u pošty)
 20. 10. 2021 16–20 hod. Sídliště Flora (u kotelny)

Harmonogram přistavení velkoobjemového kontejneru  
II. pololetí roku 2021

Datum Čas přistavení Lokalita

ne 17. 10. 2021 13–16 hod. K Betáni x Do Dubin
ne 17. 10. 2021 13–16 hod. K Chodovu x Nad Akáty

Harmonogram bioodpadu II. pololetí roku 2021

Datum Čas přistavení Lokalita

14. 10. 2021 16:30–16:50 nám. Prezidenta Masaryka 
  (u restaurace U Zavadilů)
 17:00–17:20 křižovatka ul. K Václavce x Jana Růžičky
  (u kontejneru na textil)
 17:30–17:50 ul. K Šeberáku  
  (točna autobusu)

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu  
pro rok 2021 Praha-Kunratice

Potíže s rybníčkem Ohrada nekončí
Po opravě výpusti letošní hojné deště rybníček Ohrada lehce 

naplnily. Radost nám ale zkazila podivná hnědá rostlina, kte-
rá se zde mohutně rozrostla. Odborníci ji identifikovali jako 
rdest kadeřavý, který se vyskytuje především ve vodách boha-
tých na dusík a fosfor. Těchto prvků je letos kvůli intenzivním 
dešťům v rybníčku nadbytek, protože sem přitékají dešťové 
vody z okolních ulic (rybníček nemá přirozený přítok vody, je 
pouze retenční nádrží). Rdest kadeřavý jsme částečně nechali 
odstranit. Jeho odstranění ale přineslo živnou půdu pro sinice. 
Nyní nám odborníci radí, abychom vytvořili vhodné prostředí 
pro zahnízdění vodního ptactva, které se živí vodními rostli-
nami. Vodní ptáci z rybníčku odlétli, protože je zde neustále 

rušili a honili volně pobíhající psi. Proto se pokusíme vytvořit 
vhodné prostředí pro ptactvo instalováním plovoucího vege-
tačního ostrova o rozměru 3 x 5 metrů připoutaného ke dnu 
rybníčka. Jedná se o plovoucí konstrukci osázenou vodními 
rostlinami - kosatcem žlutým, šmelem okoličnatým a tužební-
kem jilmovým. Vegetace bude umístěna ve středové části os-
trova a po stranách širokých 30 cm na modřínových prknech 
bude prostor pro ptactvo včetně budky pro kachny. Ostrov by 
měl vzniknout na přelomu srpna a září. Záleží na počasí, jestli 
bude možné vodní rostliny předpěstovat.

lal

Nové zázemí PRO PRACOVNÍKY ŠKOLNÍHO ÚKLIDU 
V posledních letech bylo zvykem, že v průběhu letních prázd-

nin se ve škole rozjíždějí velké stavební práce. Jinak tomu je 
letos. Dělají se jenom drobné opravy a úpravy. Největší z nich 
je výstavba zázemí pro zaměstnance úklidu. Jedná se o sádro-
kartonovou vestavbu do chodby v prvním nadzemním podlaží. 
Vznikne zde malá šatna s odpočinkovou místností a sprchový 

kout s umyvadlem. Celá akce bude do konce prázdnin hotová 
a bude stát zhruba 350 tisíc korun. Ve výběrovém řízení zakázku 
získala stejně jako hasičskou zbrojnici firma EMV s. r. o. Stavba 
je financována z našeho rozpočtu.

lal

–  Poskytnutí slevy na nájemném za období od 1. ledna do  
11. dubna 2021 společnosti AUTO-GRUBER s.r.o. ve výši 
50 %, celkem tedy za celé období od 1. ledna do 11. dubna 
2021 poskytnutí slevy na nájemném ve výši 135.293,- Kč. 

–  poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,- Kč na pomoc 
městysi Moravská Nová Ves postiženému tornádem dne  
24. června 2021 s tím, že dar bude použit na odstraňování 
následků tornáda dle uvážení starosty městyse. 

POKRAČUJEME V REKONSTRUKCÍCH ULIC I CHODNÍKŮ 
V době vydání tohoto čísla zpravodaje by měla být dokonče-

na soutěž na zhotovitele rekonstrukce tzv. „uměleckých ulic“ 
spolu s ulicí Za Bažantnicí (východní část) a podepsána by 
měla být smlouva s vybraným zhotovitelem firmou Swietelsky 
stavební s.r.o., která bude v Kunraticích rekonstruovat silnice 
poprvé. Tato společnost nabídla nejnižší cenu a splnila všechny 
podmínky výběrového řízení. Jedná se o velkou firmu s dobrý-
mi referencemi. Výběrové řízení, o které byl mezi stavebními 
podniky velký zájem, jsme odstartovali hned, když nám projekt 
„uměleckých ulic“ předal Magistrát hl. m. Prahy. Ten měl tyto 
ulice rekonstruovat sám, ale kvůli koronavirovým problémům 
s financemi už na další rekonstrukci v Kunraticích nezbylo 
a nejspíš dlouhou dobu nezbyde. Dohodli jsme se s magist-
rátem, aby nám dokumentaci předal a rozhodli jsme se ulice 
opravit z našich uspořených rezerv. A které to vlastně ty „umě-
lecké ulice“ jsou a jak to bude probíhat? Nejprve se bude bě-
hem podzimu opravovat ulice Musorgského a Beethovenova ve 
společné uzavírce se Zelenými domky. Současně by se měla do 
konce roku stihnout ulice Za Bažantnicí. Na jaře, kdy stavba 
ulice K Zeleným domkům již vyklidí pole, se bude moct uzavřít 
a zrekonstruovat ulice Suppého, Lisztova a Kálmánova a bude 
vybudován chodník v ulici Pražského povstání. Sledujte rad-

niční webové stránky a facebook, můžete si stáhnout mobilní 
aplikaci „Moje Kunratice“.  Přihlaste se k odběru newsletteru 
a termíny uzavírek, důležité aktuality zde budou zveřejněny jako 
první a v největším rozsahu.

Ivan Hýža, místostarosta (ivhy)



Doprava
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Lepší průjezd KRUHOVÝM 
OBJEZDEM na Vídeňské

V průběhu léta bude realizován malý 
zlepšovák. Okružní křižovatka Vídeň-
ská x Kunratická spojka dostane nový 

tzv. bypass ve směru od Vestce (D0) na 
Kunratickou spojku směrem na Chodov. 
Nebude to stavební úprava, musíme si 

PRE vyměňuje 
staré kabely

Stále pokračuje výměna rozvodné sítě 
PRE distribuce v Kunraticích. Tentokrát 
v okolí základní školy. Součástí je obnova 
všech chodníků, pod kterými jsou kabely 
a další dílčí prvky, které se mají opravit. 
Akce skončí v průběhu podzimu a pak 
budeme odstraňovat postupně problé-
my nových povrchů chodníků, zeleně 
apod. Zkrátka kde se co nepovede úpl-
ně podle představ napoprvé. S partou, 
která práce na této etapě výměn provádí, 
máme ale jinak velmi dobré zkušenosti.

ivhy

Doprava/Školství

ZÓNA S OMEZENOU RYCHLOSTÍ 30 KM/H 
Do konce prázdnin by měla vznik-

nout pilotní Zóna 30 se zákazem vjezdu 
nákladních vozidel nad 3,5 tuny, dále 
úpravy na Kostelním náměstí a v Golčo-
vě ulici, kde bude vytvořen koridor pro 
chodce a zároveň zde bude legalizováno 
parkování. Na konci Golčovy u Volarské 
ulice vznikne provizorní miniokružní 

křižovatka, protože tento bod se ukázal 
jako jeden z nejvíce nebezpečných ve 
vnitřní části Kunratic. Nebylo výjimkou, 
že řidiči, zejména ve větších vozech, 
zde nedodržovali předepsanou rychlost 
a křižovatkou projeli vysokou rychlos-
tí bez jakéhokoli zajištěného rozhledu 
nebo dání přednosti, bez ohledu na 

chodce vykračující středem křižovatky. 
Naším cílem je tento stav ukončit. Podle 
toho, jak se řešení osvědčí, ho budeme 
dolaďovat, aneb každý plán nepřežije 
zcela nedotčen srážkou s realitou.

ivhy

Oprava ulice K Zeleným domkům

PŘEJEME SI nový školní  
rok bez on-line výuky  

Stavba se drží plánovaných termínů 
a v červenci tak došlo k pokládce asfaltů 
na úseku od ulice Pražského povstání po 
objekt bývalé prodejny Atalanta, která je 
nyní novým majitelem postupně rozebí-
rána. Následně se uzavřel zbývající úsek 
k rybníčku Ohrada. Uzávěra je plánovaná 
do konce roku, avšak doufáme, že hlavní 
práce skončí výrazně dřív. Během pod-
zimu bychom rádi vysadili alespoň část 
plánovaného stromořadí. Na úpravě bu-
doucí zeleně a plánu výsadby pracuje náš 
kolega Karel Fíla s referentkou životního 
prostředí Lucií Hrdinovou a příslušnou 
komisí. Částečně se opravená ulice za-
zelená na podzim, další výsadby stromů 
budou pokračovat na jaře příštího roku. 
Tato klíčová stavba v Kunraticích se po-
malu blíží k úspěšnému finále. 

(ivhy)

Všichni si přejeme, aby nový školní 
rok byl v ZŠ Kunratice co nejpřirozenější 
a blížil se k tomu, co známe z předchá-
zejících let před nouzovým stavem a uza-
vřením škol. Od 1. září 2021 se asi neu-
bráníme tomu i nadále dodržovat zvýšená 
hygienická opatření, dbát nejen na čisto-
tu prostor, ale mít vzájemný respekt při 
ochraně dýchacích cest zakrytím ochran-
nými pomůckami, a to zejména v prosto-
rách, které jsou společné, kde se budou 
potkávat děti z různých tříd… Při vyučo-
vání ve třídách, pokud nebude nařízeno 
jinak, budeme učit bez roušek – respirá-
torů, ale zejména v prvních týdnech škol-
ního roku se ještě nebudeme stěhovat za 
výukou do odborných učeben.  

Co rozhodně pomůže k průběhu hlad-
kého školního roku, je zvýšení imunity 
každého z nás. Je důležité mít dostateč-
né množství protilátek, které zabrání 
tomu, aby propuklo onemocnění u větší 
skupiny lidí nebo při onemocnění jedin-
ců mělo těžký průběh. K tomu může do-

pomoci očkování, které dnes má již na-
prostá většina zaměstnanců naší školy. 
Víme už i o některých dětech, které jsou 
očkovány, a věříme, že tuto možnost vy-
užijí i další.  

Na nový školní rok se všichni připra-
vujeme. Těší nás, že škola opět bude 
o něco málo vybavenější. Těší nás, že 
díky kunratické radnici budou mít nové 
zázemí naše paní uklízečky. V průběhu 
léta a podzimu postupně doobjednává-
me další výukové technologie a pomůc-
ky pro výuku informatiky a pro zvýšení 
názornosti i v běžném vyučování, a to 
jak ve třídě, tak mimo ni. Počítáme s tím, 
že budeme pokračovat jak v synchronní 
výuce, tedy tak, že výuka probíhá ve ško-
le pod vedením učitelů, tak v asynchron-
ní výuce, kdy jednotliví žáci či skupiny 
žáků budou dostávat zadání, které bude 
souviset s jejich učením, objevováním, 
hledáním nových věcí. Přípravě školní-
ho roku proto věnují pozornost všichni 
pedagogové, kteří na své letní škole ladí 

vzdělávací program pro nový školní rok. 
Společně hledáme cesty, jak propojo-
vat předměty, jak rozvíjet gramotnosti 
a kompetence vedoucí nejen k učení, 
spolupráci a komunikaci, ale také rozví-
jející digitální znalosti a dovednosti.  

Co si přát pro nový školní rok? Hlav-
ně to, abychom byli zdraví. Právě zdraví 
nám umožní se zúčastnit veškeré škol-
ní práce ve škole, abychom naplňovali 
naši vizi, která nás vede k výuce naplno, 
k učení, které nás baví, k naší odpověd-
nosti za učení, sebeřízení učení a respek-
tování sebe i druhých. Naplňování vize 
souvisí nejenom s vedením výuky učiteli, 
ale také s tím, jakou podporu mají děti 
doma. Děkujeme všem, kteří učení svých 
dětí podporují, kteří podporují to, aby 
se děti účastnily školní práce, kteří nám 
pomáhají v jejich přípravě na život.  

Všem dobrý školní rok. 

Vít Beran, 
ředitel školy 

vystačit se stávajícím prostorem a stá-
vajícím asfaltem, ale vozidla do 3,5 tuny 
tím získají malou zkratku a nebudou 
muset čekat tak dlouho v koloně. Větší 
auta musí klasicky přes prstenec okružní 
křižovatky, tolik místa na plnohodnot-
ný bypass tam bohužel není. Očekává-
me zároveň, že díky rozložení „fronty 
na kruhák“ do dvou, ušetří příměstské 
autobusy ve špičce nějakou tu minu-
tu a přijedou k nám do Kunratic méně 
zpožděné. Použili jsme dnes již celkem 
klasický model, že ačkoliv není žádná 
z dotčených silnic svěřená do správy 
Kunratické radnice, připravili a zaplatili 
jsme dokumentaci, probrali tyto úpravy 
s vedením radnice v Jesenici a dlouhým 
úředním kolečkem na Magistrátě hl. m. 
Prahy věc dokončili. Hotovou jsme ji 
odevzdali Technické správě komunika-
cí hl. m. Prahy, jak se říká v mašličkách 
(tedy kompletně připravenou), k realiza-
ci. Realizace byla přislíbená ještě v prů-
běhu prázdnin. Tak doufáme, že se vše 
zdaří bez komplikací. Není to všespásné 
řešení, sami jsme trochu zvědaví, co to 
všechno na této zatížené křižovatce udě-
lá, ale efekt by měl být nejen pro Kunra-
tice jednoznačně pozitivní.

ivhy
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Rozhovor

Martina Preissová
hraje i píše knihy
Rodačka ze Znojma, už ale šestnáctým rokem obyvatelka Kunratic. Vystu-
dovala Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Od roku 2000 je stá-
lou členkou Činohry Národního divadla v Praze. Známá je také díky rolím 
v českých filmech a seriálech.

Jste divadelní, televizní a filmová he-
rečka a nelze tedy nepoložit jako prv-
ní otázku, jak se pandemie koronaviru 
promítla do Vaší profese?

To je svízelná otázka, protože po dobu 
první i druhé vlny pandemie jsem byla ne-
typickou herečkou. V létě loňského roku 
jsem totiž dostala nabídku na práci v te-
levizi, kterou jsem dojednala s divadlem, 
takže jsem nemusela zkoušet, a tak jsem 
pandemii přečkala tak moc pracovně, jak 
jsem to nikdy v životě nezažila.

Nestěžovala jsem si na to, že nám pan-
demie zakázala hrát, ale byla jsem naopak 
ráda, že po celodenní šichtě v televizním 
ateliéru jsem nemusela jít večer do diva-
dla, ale mohla se vrátit domů. Ale nikoli 
věnovat se rodině, ale učit se texty na dru-
hý den. Paradoxně tak pandemie pro mě 
byla po pracovní stránce jedno z nejšťast-
nějších období v životě. Na pandemii si 
tak vlastně nestěžuju, ale nestěžuju si ani 
v otázce toho, že leccos změnila. 

Změnila můj hodnotový žebříček, ale 
i hodnotový žebříček dětí a celé rodiny. 
A za to jsem jí vlastně vděčná.
Máte široké spektrum profesního zábě-
ru. Dá se říct, že práce na seriálech byla 
pro Vás vysvobozením od toho, že jste 
se nemohla realizovat v divadle?

 Celý život se snažím vyvažovat rovno-
váhu mezi vyděláváním peněz a bytím 
kumštýře. Protože být tvůrcem a vytvá-
řet nějaké hodnoty, to se nám v seriálech 
moc nepodaří, protože tam jsme za inter-
prety. Tam jsme ti nositelé replik a děje. 
Je to vlastně zábavní průmysl, čemu se 
věnujeme a co nás de facto živí. Ale exi-
stuje i druhá stránka toho, čemu se chci 
věnovat. Je to takový můj celoživotní kříž, 
protože se nechci upnout jen do jedné 
škatulky, a proto se tak zuby nehty držím 
divadla, protože tam můžu vytvářet hod-
noty a dávat divákovi potravu pro duši. 

A když se během pandemie tato druhá 
složka mé osobnosti cítila být neuspoko-
jena, protože jsem vlastně pracovala jen 
na televizních seriálech, tak jsem začala 
psát. A přestože mě ve volném čase hodně 

zaměstnávala rodina a péče o děti, našla 
jsem další pole a spektrum, jakousi kru-
hovou výseč činností, které můžu dělat. 
Tím jsem si trochu počechrala duši, aby 
se měla čím zabývat, a měla jsem pocit, že 
to, co dělám doma nad psacím strojem, 
to je jen to bytostně moje, ta tvůrčí práce, 
které se věnuju jen z hlubokého smyslu 
pro to, něco dělat. Píšu tam třeba i o tom, 
jak se mi žije tady v Kunraticích. Takže je 
to knížka velmi spojená se mnou.

Jste teď hodně angažovaná při točení 
seriálu Slunečná. Jak to budete stíhat, 
až se od září budete muset věnovat Vaší 
domovské scéně, angažmá v Národním 
divadle? 

V životě člověka se dějí některé věci 
proto, aby se napravily samy. Takže já ně-

kterým věcem nedávám moc velký význam 
a nepřemýšlím o nich dřív, než je potřeba 
je řešit. A i zde se to vlastně vyřešilo samo, 
protože Slunečná v září končí. Takže já 
mám otevřené hledí. Jednak samozřejmě 
očekávám, že dá-li bůh, přijde jiná televiz-
ní práce. A když nepřijde, tak vedle toho 
ještě učím na akademii herectví, a jak už 
jsem zmínila, snažím se psát. Nebojím se 
toho, že bych neměla, jak říkal můj děde-
ček, do čeho zapíchnout vidle.

Máte dva syny, Šimona a Matouše, kte-
ří právě skončili čtvrtou a šestou třídu. 
Jak jste s nimi prožívala období uzavře-
ných škol a domácí on-line výuky?

V naší rodině to bylo téma na novelu, 
ne-li na román. Máme dva syny ve 4. a 6. 
třídě. Ten starší se se svými spolužáky na 

druhém stupni prakticky neviděl, ještě je 
ani nepoznal a některé učitele taky nikdy 
neviděl a poznal je až skrze obrazovku. 
Takže když jsem se ho v prvních dnech 
ptala, co je to za paní učitelku, tak šep-
tal, já moc nevím, ale myslím, že máme 
zeměpis, tak se podívám, kdo to je a hle-
dal na webu školy, kdo ho ten zeměpis 
vlastně učí.

Mladší mě překvapil svou vynaléza-
vostí, okamžitě se v on-line prostředí 
dokázal zabydlet. Hned věděli, jakým 
tlačítkem se kam dostanou. Co mě ale 
pobouřilo, bylo to, že dokázal obcházet 
systém. Vytvořil si svoje chatovací míst-
nosti, kam si stahoval své kámoše, kde si 
během hodiny matematiky vytvářeli ně-
jaké světy v Minecraftu. Takže to od nás 
vyžadovalo neustálou přítomnost. Což se 
ale ne vždy podařilo, protože jsme oba 
s manželem zaměstnaní. Takže jsme je 
někdy nechávali u výuky o samotě, což se 
nám nevyplatilo. Mladší se naučil ulejvat 
a ten starší se ztrácel v prvním ročníku 
druhého stupně. Když se škola otevře-
la, tak oba rozkvetli, těšili se tam a oba 
dokázali dotáhnout známky do pěkného 
vysvědčení. Ale ten hlavní díl práce byl na 
učitelích. Naše škola udělala neskutečný 
kus práce. Dokážu si představit, jak těžká 
komunikace je, když děti nedokážete chy-
tit za ruku. Vtáhnout je do výuky jinak, 
než tím že je člověk daleko. Myslím si, že 
rok on-line výuky všechny pedagogy una-
vil jako za dva školní roky, protože vydali 
daleko víc energie.

 
Myslíte, že pandemie a s ní spojená 
opatření zanechají na dětech nesmaza-
telné stopy nebo se naopak rychle vrátí 
k normálu a můžou i něčím překvapit?  

Straním se toho hodnocení, že vzniká 
nějaká ztracená pandemická generace. 
Že by děti ztrátou roku normální výuky 
něco ztratily a že by jim ujel vlak. Znám 
spoustu velikánů, vědců, spisovatelů, 
kteří třeba za druhé světové války vůbec 
nemohli chodit do školy. Takže si nemy-
slím, že by naše děti ten rok nedohnaly. 
Jako podstatné vnímám to, že se dokáza-
ly přizpůsobit.

Vzaly to tak, že to je normativ, že to je 
fakt a prostě se přizpůsobily. A hlavně se 
naučily hledat informace, což my jsme 
neuměli.

Rozhovor děláme na začátku léta, 
tedy v období začínajících divadelních 
prázdnin. Pracujete i v létě? A pokud 
ne, tak jak relaxujete?

Máme doma takové nepsané pravidlo, 
že se snažíme, co to jde, věnovat dětem. 
Protože během běžné divadelní sezony 
tak během měsíce deset večerů nejsem 
doma, nebo je manžel ve studiu, často 

pracujeme i o víkendu. Prázdniny si pro-
to hájíme, což jsme převzali jako zvyk od 
manželových rodičů. Ne vždy se to ale 
dá zachovat. Takže teď, když se dotáčí 
Slunečná, tak například 9 dnů v měsíci 
točím, ale snažíme se odjet z Prahy, od-
jet na chalupu, odjet na Moravu za mou 
rodinou a tak nějak si udělat ty prázdniny 
hezké. A pak paradoxně, když děti odje-
dou na tábor, tak se s manželem vrátíme 
do Prahy a užíváme si prázdných Kunra-
tic. A toho, že nemusíme nikam a nic.

 
Jste sice původně z jižní Moravy, ale 
v Kunraticích žijete dlouho. Čím Vám 
imponují? A co máte naopak ráda prá-
vě na rodné Moravě?

 Snažila jsem se to spočítat a jsem tady 
šestnáctý rok. A musím říct, že si dnes 
a denně uvědomuju, jak jsem ráda za to, 
že jsem poznala kluka z Kunratic. Proto-
že sama pocházím z venkova, tak jsem 
tady našla absolutně automaticky druhý 
domov. A je to dáno jednak malebností 
tohoto místa, jednak že si Kunratice neu-
stále udržují venkovský ráz života. Všudy-
přítomná příroda. Miluji malé komunity. 
Komunity lidí, kteří se znají, kteří se na-
vzájem na sebe můžou spolehnout. Vědí, 
že si děti můžou jít hrát na ulici nebo 
na kraj lesa. A vždycky mi někdo, kdo 
jde kolem plotu, řekne, viděl jsem vaše 
kluky… Nebo když se něco nenadále při-
hodí, když mi dojde sůl a už je i večerka 
zavřená, tak mohu zazvonit na kteroukoli 
branku u nás v ulici a ti lidé mi pomůžou. 
A to se v té anonymitě velkoměsta najít 
nedá. 

Podruhé jsem zajásala, když se nám na-
rodily děti.

Tak jsem si uvědomila, že i ty děti od 
nejútlejšího věku žijí ve své komuni-
tě. Jdou se svými kamarády od kočárku 
z Kunratického lesa, od Motýlku, až po 
devátou třídu. A to já pokládám za největ-
ší dar, který jsem jim mohla dát. Protože 
takhle jsem vyrostla já. U nás na Moravě 
říkám, já nežiju v Praze. Já žiju v Kunrati-
cích. To byste museli vidět. Kunratice jsou 
pro mě snesitelná podoba života v Praze.

Co byste návštěvě z jižní Moravy 
v Kunraticích ukázala na prvním místě?

Zase se vracím k oné pospolitosti a ko-
munitnímu způsobu života. Kunratice 
tím, že tu žijí lidé, kteří chtějí tady pra-
covat, chtějí tady podnikat, chtějí tady 
něco vytvářet, tak na tomto základě mají 
co nabídnout. Vzniká tady spousta pod-
niků, do kterých zajdete, kavárna, je tu 
galerie ve vinotéce, je tu možnost koupit 
dobré kvalitní jídlo, je tu krásná příroda, 
kterou nám můžou ostatní městské čás-
ti závidět. Je tady škola, školka, veškeré 
vybavení k životu, takže když přijede ně-
kdo k nám z mé rodiny, tak je vezmu na 
vycházku.

Procházka po Kunraticích je klasika, 
kterou jim chci ukázat. Můžu tu strávit 
celý den s rodinou a pořád je co dělat. 
Takže je to takové místo, které má genius 
loci samo o sobě.

Jste činná i v kunratickém společen-
ském životě. Například moderujete 
akci Rozsvěcení vánočního stromu 
před radnicí. Čím je pro Vás to, být ak-
tivní i zde?

Manžel tomu říká, to je maminčina 
dobrovolničina. Ona se bez dobrovol-
nické práce nedokáže obejít. A já to tak 
mám. Když patřím k nějaké komunitě 
lidí, tak se jim snažím pomáhat. A když 
jsem se stala herečkou, tak to vnímám 
jako součást svojí lidské povinnosti, že té 
komunitě pomůžu.

Chápu, že ne každý má v sobě tu srd-
natost, odvahu a schopnost si stoupnout 
před svařákem rozpitý dav a ten dav 
ukočírovat a říct jim podstatné informa-
ce v kostce a nějakým způsobem tu akci 
zarámovat. Takže rozsvěcení vánočního 
stromu a zahradní slavnost ve škole jsou 
pro mě události, které tvoří tradiční ko-
lorit vesnice. Na vesnici byly také hody 
a jiné společenské události. V mé rodné 
vesnici se také rozsvěcuje strom. Jsou to 
rituály lidí, kteří se setkávají. A já jsem 
toho ráda součástí.

 ir

Rozhovor
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Poprvé je rybníček Ohrada 
zakreslen na mapě I. vojen-
ského mapování, které probí-
halo na území Čech, Moravy 
a Slezska v letech 1764 – 
1768 a 1780 – 1783. Název 
Vohrada (s jednoduchým V) 
zmiňuje ve své knize Čtení 
o Novém hradu a Kunraticích 
z roku 1912 Cyrill Merhout. 
Uvádí, že rybník je od roku 
1785 zapsán v Josefinském 
katastru. Na Císařském 
povinném otisku stabilního 

katastru v měřítku 1 : 2880 
z roku 1841 (viz obrázek) je 
uveden jako Wohrada. Sou-
časný tvar rybníčka se téměř 
shoduje s vyobrazením na 
historické mapě.

Rybníček Ohrada sloužil 
jako zdroj užitkové vody. 
Voda přitékala jednak z ob-
lasti remízku v místech, kde 
ulice Kálmanova přechází do 
Lisztovy, a jednak z prostoru 
Na Musyle. Podle Ústavu pro 

jazyk český Akademie věd 
České republiky je výklad 
názvu Na Musyle následující. 
„Rybníky dříve často nesly název 
Musyl, a tak pomístní jméno Na 
Musyle připomíná, že zde býval 
někdy v minulosti založen nebo 
provozován rybník. Jméno tedy 
souvisí s přednostní údržbou 
chovných rybníků některými 
osadníky.“ Pole Na Musyle 
v  blízkosti křižovatky U Tří 
svatých je pravděpodobně 
pozůstatkem rybníčka Musil. 

Ten je na počátku 18. století 
zmiňován ve výčtu násad ryb 
jednotlivých kunratických 
rybníků. Pomístní jméno Na 
Musyle tak téměř s jistotou 
určuje i polohu zaniklého 
rybníka. Číslo 1 na mapě dále 
označuje polohu původního 
barokního sousoší Tří svatých 
a 2 nového, od profesora Jana 
Hendrycha z roku 2015.

Kunratický zámecký statek 
a obyvatelé z okolí využívali 
Ohradu mimo jiné také k cho-
vu hus. Od jara do podzimu 
se každé ráno otevřela vrata 
panské stodoly v dnešní ulici 
Za Parkem a čeleď hnala husy 
do vody. Ptáci za mohut-
ného křiku a mávání křídel 
pospíchali do rybníka, kde 
se připojili k husám míst-
ních chovatelů. V podvečer 
dva panští čeledíni natáhli 
přes Ohradu silný provaz 

Historická mapa části Kunratic z roku 1841 s rybníčkem Ohrada (Wohrada)

Jaromír Jindra: Zamrzlá Ohrada, tempera, 1935

 Detail mapy s Ohradou

a celé hejno posunovali ke 
břehu, který se, v porovnání 
s dnešním stavem, od ulice 
K Libuši mírně svažoval tak, 
aby se dalo zajíždět do vody 
i s povozem. Jak se ale dostaly 
husy večer zpátky domů, aniž 
by se popletly? Na nepan-
ské opeřence každý majitel 
nějak volal, ti jej podle hlasu 
poznali a kolébali se za ním. 
No a zbývající „panské husy“ 
čeledíni zahnali do statku.

Ohrada v zimě sloužila 
jako kluziště pro menší děti. 
Jakmile začalo mrznout, 
zkoušeli jsme sílu ledu. 
Pouze poklepáváním delším 
klackem, neboť by si nikdo 
nedovolil házet na led kame-
ny nebo kusy ledu a tím jej 
znehodnotit. Svoje kluziště 

jsme opatrovali, abychom pak 
bruslili, v rámci možností, 
na kvalitním ledě. Nevím, co 
by dnešní úzkostliví rodiče 
asi říkali jedné zálibě žaků 
vyšších ročníků základní 
školy v předjaří. Na břehu 
u školy se na ledu seřadila 
řada starších kluků a naráz 
vyběhla na opačný konec 
rybníka. Pod ledem se tím 
vytvářela asi třiceticentime-
trová vlna a my mladší jsme 
to vše s nadšením sledovali. 
Ještě jako školák nižší třídy 
si dokonce pamatuji, že se 
jednou na Ohradě vyřezávaly 
bloky ledu, určené ke chlaze-
ní piva v pivovarském sklepu. 
Odvozem části ledu vznikl 
volný prostor pro uvolnění le-
dových ker. Delší tyč do ruky 

Zimní stadion Ohrada únor 2021

a jelo se. Zájemců o jízdu na 
kře bylo mnoho, a tak se pře-
tížením začala během plavby 
pomalu potápět. Při rozmě-
rech a hloubce rybníka se ale 
vždy stihlo utéct včas na břeh. 
Pokud zima dovolí, jako tomu 
bylo i počátkem letošního 
roku. Nadšení současných 
malých bruslařů je stejné, ale 
vybavení nesrovnatelné.

Přítoky a odtoky vody 
z Ohrady

Porovnáme-li si historickou 
katastrální mapu se součas-
ností, uvidíme postupnou 
proměnu vodní nádrže 
z průtočné na retenční. Místo 
dřívějších polí jsou zde ro-
dinné domky a silnice. Bývalé 
potůčky jsou zrušeny a do 
rybníka nyní ústí odtok dešťo-
vé vody z oblasti za panskými 
stodolami, mezi ulicemi Ví-
deňskou, Za Parkem a K Libu-
ši. Ohrada však dobře slouží 
během přívalových dešťů, kdy 
velice účinně zbrzdí prudký 
odtok vody z uvedeného 
prostoru. Během sedmde-
sátých let minulého století 
proběhla výstavba areálu 
Vodních staveb v  Dobronické 
ulici. Dešťové a drenážní vody 
se místo vsakování či odto-
ku odváděly do podzemní 
nádrže a následně přečerpá-
valy do Libušského potoka. 
Tím byly srážkové a částečně 
i podzemní vody převedeny 
z  povodí Kunratického do 
povodí Modřanského potoka. 
Samotné zmenšení povodí 
a podchycení podzemních 
vod neznamenalo vyschnutí 
rybníka. Po deštích nebo 
jarním tání sněhu se rybník 
vodou naplnil, ale v 80. letech 
minulého století přestalo fun-
govat jeho přirozené zemní 
utěsnění. V  těsné blízkosti 
Ohrady se totiž vybudoval 
podzemní sběrač s použitím 
trhacích prací, které způsobi-
ly narušení podloží rybníka.
Pro obnovení původní funkce 
bylo nezbytné především 
utěsnit dno. V  létě 2002 se 
na dno položila těsnící folie 
chráněná geotextilií, kterou 
přikryla 30 cm vrstva zemi-
ny. Provedla se i biologická 
revitalizace a zřídil ostrůvek 
pro úkryt a hnízdění vodního 

ptactva. Slípka zelenonohá 
(Gallinula chloropus) zde 
každoročně vyvedla dvě nebo 
tři generace, občas zahnízdi-
la i kachna březňačka (Anas 
platyrhynchos). Kachny si ryb-
níček oblíbily nejvíce a dokud 
nezamrznul, plavalo jich zde 
vždy několik desítek. Občas 
na rybníček krátce zavítala 
i čírka modrá (Anas querque-
dula), lžičák pestrý (Anas 
clypeata) nebo volavka po-
pelavá (Ardea cinerea). Bujný 
ostrůvek z rákosu a orobince 
ale zároveň přispíval k poško-
zování folie.

Po téměř dvaceti letech 
však již fóliové těsnění 
nefungovalo, jak by mělo, 
a stav vody během roku velmi 
kolísal. Voda navíc prosakova-
la také kolem spodní výpusti, 
která byla podobně jako 
odpadní potrubí v havarijním 
stavu. Koncem roku 2019 
byla zahájena revitalizace. 
Nejprve se z nádrže odvezlo 
350 m³ usazenin a zbourala se 
původní návodní zeď včetně 
bezpečnostního přelivu. Ná-
sledovala výstavba nové beto-
nové hráze s bezpečnostním 
přelivem, obložená žulovým 
kamenem. Do hráze se zabu-
dovala nová spodní výpusť 
rybníka s uzávěrem. Původně 
byly břehy rybníka opevněny 
kačírkem, ten se ale postup-
ně sesunul na dno nádrže. 
Břehy byly proto urovnány 
tak, aby měly jednotný sklon. 
Svahy jsou zpevněny kamen-
nou dlažbou, dno nádrže je 
vysypáno štěrkovými valouny 
(viz obrázek). Do rybníka se 
tak opět vrátila voda, která 
dříve kvůli špatnému těsnění 
unikala. Jenže přece jenom 
vše neproběhlo hladce. Voda 
z rybníka i přes vydatné deště 
utíkala a po podrobném prů-
zkumu se zjistilo, že je vadná 
spodní výpusť. Dnes je již 
vše opraveno a Ohrada se po-
stupně opět stává příjemným 
místem k zastávce a odpočin-
ku. Náramně se ale zde začalo 
dařit vodní rostlině zvané 
rdes kadeřavý (Potamogeton 
crispus). Roste pod vodou 
ve stojaté nebo jen mírně 
proudící vodě a přezimuje 
pod ledem. Je ale oblíbenou 
potravou vodního ptactva. 

Vodní ptáci na břehu jsou 
bohužel rušeni psy, a proto 
bude na Ohradu umístěn 
plovoucí ptačí ostrov, což 
je rákosová rohož porostlá 
vodními rostlinami. Uvidíme, 
zda se ostrůvek ptákům zalíbí 

jako ten minulý a k tomu 
jim zachutná rdes kadeřavý. 
Pokud si dobře pamatuji, 
před současnou rekonstrukcí 
se v Ohradě v takové míře 
nevyskytoval.

(my)

Ptačí ostrůvek v létě 2019

Stav rekonstrukce Ohrady v létě 2020
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Nová Ohrada v červenci 2021
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Festival DoModra 2021– OHLÉDNUTÍ PO PATNÁCTI LETECH Konečně jsme se dočkali
A to doslova. Po téměř ročním čekání se mohlo uskutečnit 

slibované setkání našich seniorů s panem Josefem Fouskem. 
Pan Fousek je známý jako spisovatel, básník, textař, humoris-
ta, písničkář a fotograf. Do povědomí české veřejnosti se 
poprvé zapsal jako host Miloslava Šimka v pořadech Divadla 
Semafor – později Divadla Jiřího Grossmanna, kde také účin-
koval až do roku 1998. Na zahradě Domu s chráněnými byty 
bylo vidět, že se čekání vyplatilo. Atmosféra byla, jako když 
se potkají dlouholetí přátelé, kteří se dlouho neviděli a mají 

si stále co vyprávět. Bonmoty střídaly anekdoty a čas plynul 
mezi vyprávěním a písničkami velice rychle.  Řada návštěv-
níků byla vybavena knihami, které napsal pan Fousek, a na 
konci pásma si knížky nechali osobně autorem podepsat.  
Doufáme, že nám epidemická situace na podzim dovolí pro 
vás uspořádat další kulturní akce. 

Petra Hilmarová, 
místostarostka

V září 2007 nikdo netušil, že se tento festival dožije patnác-
tého výročí. Byl to vlastně spíš takový hec. Udělat festival bez 
peněz a předchozích zkušeností.

I místo se několikrát změnilo. V roce 2007 Šlechtovka v pražské 
Stromovce, následně s propadem tunelu Blanka hledáme nové 
místo, a tak jsme na několik ročníků zakotvili v restauraci U Krále  
Václava IV. v Kunratickém lese. Od roku 2012 se festival koná již 
na současném místě v areálu restaurace Šeberák v Kunraticích.

V programu minulých ročníků jsme představili jak skupiny 
z Česka, Slovenska, ale i z Holandska. Hudebních těles se vy-
střídalo 84, některá zahrála i několikrát. Jen filozofie festivalu – 
předvést bluegrass v Praze co nejširší veřejnosti a umožnit vstup 
všem příchozím a kolemjdoucím – zůstává. Proto je po všechny 
ročníky vstup volný.

Stejně tak tomu bylo i letos při zmíněném patnáctém ročníku, 
který i ve ztížené situaci zapříčiněné přítomností COVID–19, 
proběhl již tradičně třetí neděli v měsíci – 18. července 2021.

Festival zahájila ve 12:30 skupina Prospect z Ústí nad Labem 
a ve 20:30 festival svým vystoupením, včetně přídavků, kterými 
uspokojili náročné posluchače, uzavřela skupina Monogram.

Počasí bylo vydařené, místní rybník opět napuštěný a občers-
tvení v režii týmu restaurace Šeberák bylo letos z pohledu pořá-
dajícího VEGETu bez chyby.

Festival se uskutečnil stejně jako všechny minulé ročníky za 
finanční podpory skupiny VEGET, Spolku DoModra z.s. a ro-
dinných příslušníků obou zmíněných uskupení. Velký dík patří 
také Vláďovi a Jakubovi z firmy Wildt Audio, která se již mnoho 

ročníků stará o jasný a ostrý zvuk, který jak my –  pořadatelé, ale 
i diváci a posluchači máme rádi. 

Nesmíme zapomínat na majitele restaurace Šeberák pana 
Jakuba Olberta, který nám každoročně umožňuje konání festi-
valu. Poděkování patří také paní starostce Lence Alinčové, pod 
jejíž záštitou se festival koná. Rádi všechny uvítáme a připomí-
nám: Další v pořadí již 16. ročník festivalu bluegrassu DoModra 
se bude konat v neděli 17. července 2022 na stejném místě v are-
álu restaurace Šeberák.

Na závěr nezbývá než poděkovat vystupujícím, zvukařům, 
sponzorům, divákům a všem, kteří podpořili v minulém patnác-
tiletí náš festival DoModra.

Jarda Náčelník Záruba + VEGET
www.domodra.cz

Poděkování  
za blahopřání 
k životnímu 
jubileu zasílají
Alena Cremonini
Marie Roubíčková
Alena Čiková
Miluše Kohoutová
Drahoslava Melenovská 
Jaroslava Dvořáková
Věra Nucová
Anna Koblížková
Vlasta Pavlíková
Milan Aschenbrener

SPOLEČENSKÁ 
RUBRIKA

Covid-19 slábne, Kunratice žijou
Pandemie covidu-19 slábne a veřejný život naší městské části 

ožívá. Spolek Kunratice žijou připravil venkovní výstavu histo-
rických fotografií s názvem „Historie v ulicích“, jejíž zahájení 
proběhlo v sobotu 12. června při první letošní filmové projekci 
v zámeckém parku. Výstava představila dobové snímky, které 
byly následně umístěny tam, kde byly pořízeny. Snímky byly 
vybrány z archivu kunratické radnice. Za spolupráci velmi dě-
kujeme. Bohužel během deseti dnů všechny fotografie ze stoja-
nů zmizely. Nemile nás to překvapilo, ale výstava byla zkrátka 
atraktivní. Fotky byly doplněny a věříme, že potěšily mnoho 
obyvatel či náhodných návštěvníků Kunratic.

Na začátek září připravujeme druhý ročník sousedských 
slavností Zažít Kunratice jinak. Počasí snad bude příznivé 
a stejně jako loni ožije Kostelní náměstí druhou zářijovou so-
botu čilým ruchem. Připraven je bohatý program pro všechny 
věkové kategorie, návštěvníkům bude k posezení a odpočinku 
otevřena i farní zahrada. Chybět nebude bohaté občerstvení 
od místních dodavatelů či stánek s domácími dobrotami. Po-
znamenejte si tedy sobotní odpoledne 11. září do vašich kalen-
dářů a přijďte na Kostelní náměstí. Těšíme se na vás!

Tomáš Lachman

K nedožitým 100. narozeninám 
zdejšího rodáka pana Václava 
Kučery, které připadají na  
28. 9. 2021, posílají vzpomínku 
dcera s rodinou.

ZAHAJUJEME NOVOU 
CVIČEBNÍ SEZONU

Komu by se zdálo, že se v sokolovně v létě nic neděje, žil by 
v hlubokém omylu. V letní sezoně probíhají opravy, které nejsou 
možné v běžném provozu. Letos opravujeme podlahu v nářaďov-
ně. Současná podlaha nám totiž přestala dobře sloužit a ničila 
při posunu spodní díly nářadí, které následně poškozovalo opra-
venou podlahu ve velkém sále. Do konce prázdnin bude všechno 
v nejlepším pořádku včetně uklizené sokolovny, která bude čekat 
na  malé i velké příznivce sportu. 

Zahájení cvičební sezony plánujeme v týdnu od 6. září. Rozje-
dou se všechny oddíly pro děti, což jsou: Rodiče +děti, Školička, 
Předškoláci, Školáci a Gymnastika.  Stejně budou začínat i oddíly 
pro dospělé: Volejbal, Cvičení žen s Renatou, Florbal, Stolní tenis 

a Cvičení 60+ s Hankou. První cvičební hodina je vždy současně 
i zápisová. Všechny oddíly mají již svoje stálé umístění v rozvrhu. 
Více informací najdete na našem sokolském webu. 

11. září nás můžete vidět na akci Babí léto. Budeme tam mít 
stánek, kde si můžete vyzkoušet vytrvalostní disciplíny, svou ob-
ratnost i bystrost.

21. září máme naši tradiční sokolskou akci pro děti - Indián-
ský běh parkem. Jedná se o sportovní akci, kde si děti vyzkou-
ší hod, běh, spolupráci v oddílu, hbitost, obratnost a zapojí 
i hlavičky. Na závěr budou pro malé indiány připraveny pečené 
buřty, kterým už tradičně říkáme mletí bizoni a ohnivá voda  
(pitíčka).

Jako každý rok máme spoustu plánů. Přejme si, aby nás nic ne-
překvapilo a mohli jsme nerušeně sportovat. Opatrujte se a v září 
se na vás moc těšíme v naší sokolovně. 

SPORTU ZDAR!
T.J. Sokol Kunratice
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NAUTIS otevřel detašované
pracoviště v Kunraticích

29. června jsme se s mojí zástupkyní 
paní Hilmarovou zúčastnily Dne otevře-
ných dveří v nově vznikajícím pracovišti 
organizace NAUTIS. Jedná se o zkratku 
Národního ústavu pro autismus, z.ú. Je 
to nestátní nezisková organizace s právní 
formou ústavu, která poskytuje širokou 
nabídku služeb lidem s autismem a li-
dem kolem nich - tedy rodičům, souro-
zencům, spolužákům, učitelům, lékařům 
a dalším odborníkům. Prostřednictvím 
systému celoživotní podpory poskytu-
je NAUTIS lidem s autismem vysokou 
míru podpory a širokou škálu služeb. 
V Kunraticích se od prvního září otevírá 
v ulici K Verneráku v čp. 1193/4 (proti 
restauraci Lokál) pracoviště, kde budou 
probíhat volnočasové aktivity „nejen“ 
pro děti a dospívající s poruchami auti-
stického spektra (dále jen PAS). Cílem 
střediska volnočasových aktivit je smyslu-
plné trávení volného času, odlehčení ro-
dičům, šíření povědomí o autismu široké 
veřejnosti. Volnočasové aktivity pro děti 
s PAS: předškolní přípravka, dopolední 
herna pro děti s rodiči, dramatický krou-
žek, klavír, volnočasový klub, keramika, 
jóga a výtvarný kroužek. Volnočasové 
aktivity jsou i pro děti bez PAS: výtvarný 
kroužek, jóga, sportovní blok, dramatic-
ký kroužek. V nabídce je také jóga pro 
dospělé, lekce běhu a kruhový trénink. 
Všechny potřebné informace o kunra-
tickém středisku naleznete na webových 
stránkách www.nautis.auksys.com

Jedná se o velmi žádanou službu a vě-
řím, že u nás v Kunraticích bude organi-
zace úspěšná.

lal

Hledám sportovně nadané děti 
(max. 2-3), které by se chtěly učit 
hrát tenis a jejich rodiče by měli vizi 
dostat díky tenisu stipendium na 
nějaké americké universitě.

JUDr. Zdeněk Žofka
CV na linkedin, email: zzofka@volny.cz 
mobil: 604 992 433

Jaké bylo FLORBALOVÉ LÉTO 2021
Letní turnaje, tréninky a příprava na 

další ročník florbalu. To bylo florbalové 
léto v klubu Start98. Tak jako každý rok se 
naši mladí florbalisté a florbalistky zúčast-
nili letního soustředění, které pravidelně 
pořádáme v srpnu v Jizerských horách, 
ve Smržovce. V rámci přípravy na novou 
a věříme že již plnohodnotnou sezonu 
měli hráči a hráčky v programu tréninky 
v hale a dále venkovní sportovní i zábavní 
aktivity. Jsme rádi, že soustředění bavilo 
i ty nejmenší děti z přípravky a všichni 
program zvládli na jedničku. Nyní už ne-
trpělivě vyhlížíme začátek sezony. Těšíme 
se na tréninky a zápasy, které nás čekají. 
Stále je možnost se přidat do našich týmů 
holek a kluků. Navíc si u nás v září můžete 

florbal bezplatně vyzkoušet. Sledujte nás 
na sociálních sítích a na www.start98.eu

Jan Svoboda, 
sekretář klubu Start98 Kunratice, z.s
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