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Z radnice a zastupitelstva

Slovo starostky

Vážení čtenáři, 

ohlédnu-li se za závěrem tohoto léta, 
musím konstatovat, že byl opravdu vel-
mi hektický. Všichni pořadatelé včetně 
naší radnice se snažili dohnat pro veřej-
né akce ztracené jaro a přesunuli je na 
září a počátek podzimu. Nebyl v Kunra-
ticích týden, kdy by se něco nedělo v par-
ku, sokolovně, na fotbalovém hřišti, 
v Domě s chráněnými byty apod. Se 
seniory jsme i stihli absolvovat většinu 
původně naplánovaných výletů. Tečkou 
byl první říjnový víkend, kdy v krásném 
počasí proběhl Den otevřených dveří 
v pivovaru Muflon a v sokolovně Sva-
továclavské setkání sportovců, myslivců 
a přátel myslivosti. Obě akce se moc pěk-
ně vydařily, o čemž svědčila i jejich velká 
návštěvnost. Uvidíme, co nám ze strany 
epidemie přinese podzim, a tak zatím 
žádné další akce v uzavřených prosto-
rách neplánujeme. Pokud to jenom 
trochu půjde, počítáme s tradičním roz-
svěcením vánočního stromu, které plá-
nujeme na první adventní neděli. Ta vy-
chází  letos na  28. listopadu. V každém 
případě Vám doporučuji sledovat naše 
webové stránky, facebook, popř. úřední 
desky, kde Vás o všech akcích budeme 
pravidelně informovat.

Lenka Alinčová, starostka

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

Nová Billa aneb 
POTŘEBUJEME DALŠÍ NÁKUPÁK?

Nejenom já, ale celé vedení kunratické 
radnice včetně stavební a dopravní komi-
se si myslíme, že určitě ne. Ale o tom my 
nerozhodujeme. K samotnému záměru 
i projektu jsme se vyjádřili negativně, ale 
to je tak vše, co jsme mohli udělat. Inves-
tor vyvrátil všechny naše argumenty jako 
např. úbytek zeleně, blízkost Nákupního 
centra Chodov a prodejny Lidl, zmenše-
ní volné plochy pro volnočasové aktivi-
ty asi 5 tisíc vysokoškolských studentů, 
nárůst dopravy v již tak přetížené ulici 
K Verneráku apod. A upravil projekto-
vou dokumentaci tak, že k realizaci stav-
by nepotřeboval žádné naše pozemky. 
O tomto záměru se vedla diskuse už del-
ší dobu a pokoušeli jsme se jej kvestoro-
vi Vysoké školy ekonomické vyvrátit, ale 
škola pozemek pro účel výstavby nákup-
ního střediska již před tím investorovi 
dlouhodobě pronajala, aniž nás o tom 
dopředu informovala. Dle vyjádření 

kvestora se škola již k záměru nemohla 
vyjádřit jinak. Investor získal na všechny 
naše připomínky kladná stanoviska od 
hl. m. Prahy. A hlavně splňoval to nejdů-
ležitější, a to je soulad s platným Územ-
ním plánem hl. m. Prahy a stavebními 
předpisy. Stavební úřad  Prahy 4 nepod-
léhá naší městské části. Jedná se o stát-
ní úřad a my na něj nemáme žádný vliv. 
Naše stanovisko je pouze jedním z mno-
ha stanovisek dotčených orgánů. O po-
čátku výstavby jsme se dozvěděli týden 
předem, kdy byl již Kunratický zpravo-
daj v tisku, takže jsme nestihli veřejnost 
o výstavbě v předstihu informovat. A tak 
jsme v daném okamžiku udělali jediné, 
co jsme udělat mohli, a zveřejnili jsme 
tuto novinku na webových stránkách 
MČ Praha-Kunratice. Podle sdělení sta-
vební firmy má výstavba trvat 8 měsíců.

                                                                                                       
Lenka Alinčová

Babí léto roztančilo diváky
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KOMUNIKACE S LIDMI NÁS BAVÍ
A nás na radnici komunikace oprav-

du baví. Prvním krokem bylo pracovat 
na Kunratickém zpravodaji, aby přinášel 
kunratickým čtenářům aktuální informa-
ce z radnice, dopravy, školství, historie, 
kultury a sportu. Jsme rádi, že Kunratický 
zpravodaj získal v soutěži „Radniční listy 
roku 2020“ krásné druhé místo v katego-
rii obcí a měst do 10 000 obyvatel. Dal-
ším krokem bylo vytvoření moderního, 
dynamického webu, který je užitečným 
pomocníkem nejen pro místní, ale také 
pro turisty, kteří Kunratice navštěvují. 
Návštěvníci webu jsou intuitivně navádě-
ni tak, aby během pár kliknutí našli to, co 
hledají. Změny a úpravy na webu byly le-
tos ohodnoceny porotou v soutěži „Zlatý 
erb 2021“ (klání o nejlepší webové stránky 
obce) skvělým druhým místem v krajském 
kole. Tohoto ocenění si na radnici vážíme 
a do budoucna chceme stránky ještě vylep-
šovat. Už delší dobu máme v Kunraticích 
vlastní aplikaci – Moje Kunratice, která 

byla vylepšena tak, aby byla uživatelsky 
příjemná a poskytovala uživatelům lepší 
použitelnost v komunikaci úřadu s obča-
ny. Dalším krokem je zavedení radničního 
facebookového profilu, který aktuálně in-
formuje o tom, co se v Kunraticích právě 
děje. Snažíme se na facebookovém profilu 
zveřejňovat informace ihned, jakmile se 
k nim dostaneme. Až na výjimky se neřídí-
me žádným plánováním příspěvků. Priori-
tou je pro nás rychlost a aktuálnost zveřej-
ňované informace. V nadpisu článku jsem 
napsal, že komunikace s lidmi nás baví. 
Ano, lidé nás na radnici nyní již mohou 
oslovovat prostřednictvím webu městské 
části, mobilní aplikací, facebookovým 
profilem, e-mailem, ale také osobně se-
tkáním na radnici. Na podněty a návrhy se 
v rámci našich možností snažíme pružně 
reagovat. A prověřte si, zda to skutečně 
funguje.

Ivan Hýža, místostarosta

Kalendárium říjen, listopad a prosinec 2021 

31. 10. neděle / 15 hod. / Nazaret, fara u kostela sv. 
Jakuba
Bál svatých pro děti
1. ročník akce s maskami, převlékáním se za svaté i anděly, 
s hrami i tancem, prostě se vším, co k bálu patří. 

14. 11. neděle Kunratický les 
Velká kunratická 2021 
88. ročník tradičního běžeckého závodu Kunratickým lesem 

27. 11. sobota / 10 hod. / kostel sv. Jakuba
Hubertská mše svatá
Mše svatá v kunratickém kostele 

28. 11. neděle / zdobení adventních věnců od 14 hod., 
doprovodný program od 15 hod. /
Rozsvěcení vánočního stromu před radnicí 
a restaurací Šeberák
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před kunratickou 
radnicí a restaurací Šeberák. Od 14 hodin zdobení adventních 
věnců. Začátek programu na pódiu v 16 hodin, v 17 hodin 
rozsvěcení stromu a následuje průvod se světly na Šeberák. 
Pořádá MČ Praha-Kunratice.

24. 12. pátek / od 12 hod. / Kunratická tvrz
Rozdávání Betlémského světla
Přijďte si na Štědrý den pro Betlémské světlo

24. 12. pátek /15/17 a 24 hod. / kostel sv. Jakuba
Půlnoční mše svatá
Bohoslužba zvláště pro rodiny s dětmi od 15 a 17 hodin 
a Půlnoční mše svatá od 24 hodin.

25. 12. sobota / 8 a 10 hod. / kostel sv. Jakuba
Boží hod vánoční – mše svaté
Bohoslužba se zpěvem koled pro rodiny s dětmi

25. a 26. 12. sobota a neděle / 13 až 16 hod. / kostel 
sv. Jakuba
Návštěva kostela
Možnost navštívit kostel a betlém

31. 12. pátek / 16 hod. / kostel sv. Jakuba
Mše svatá na poděkování za uplynulý rok
Bohoslužba s poděkováním na závěr roku 2021

Kultura

Volný čas

Z radnice a zastupitelstva
3  Slovo starostky 

Akce, které se nemohly konat na jaře, proběhly na sklonku léta 
a na podzim. Se seniory jsme stihli absolvovat i většinu původně 
naplánovaných výletů. O prvním říjnovém víkendu proběhl Den 
otevřených dveří v pivovaru Muflon a v sokolovně Svatováclav-
ské setkání sportovců, myslivců a přátel myslivosti.  

3  Nová Billa aneb potřebujeme další nákupák? 
Vedení kunratické radnice včetně stavební a dopravní komise se 
k výstavbě prodejny vyjádřilo negativně. Neuspěly ani takové 
argumenty jako je úbytek zeleně, blízkost Nákupního centra Cho-
dov a prodejny Lidl, zmenšení plochy pro volnočasové aktivity 
vysokoškolských studentů a nárůst dopravy.

3  Komunikace s lidmi nás baví 
Kunratický zpravodaj získal v soutěži Radniční listy roku 2020 
druhé místo v kategorii obcí a měst do 10 tisíc obyvatel. Vytvořili 
jsme moderní, dynamický web, který byl ohodnocen porotou 
v soutěži Zlatý erb 2021 skvělým druhým místem v krajském kole. 
A vylepšujeme aplikaci Moje Kunratice.  

4  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
2021 
Konkrétní a přehledné výsledky voleb za Městskou část 
Praha-Kunratice  

5  Po nucené pauze jsme navázali na tradici výletů pro seniory  
Během čtyř týdnů se uskutečnily čtyři celodenní výlety do Třeboně 
se Schwarzenbergskou hrobkou, na zámek Orlík a hrad Zvíkov, do 
sklárny Bořka Šípka v Lindavě, hradu Sloup a na Panskou skálu. 
Poslední vedl do zámku Zbiroh a kláštera Plasy.

6  Přivítali jsme kunratická miminka  
V obou termínech 14. června a 13. září vyšlo počasí a akce 
proběhla venku vedle radnice. Přivítali jsme 32 kunratických dětí, 
které se narodily v roce 2021.

16  Podpora duševního potenciálu dětí 
Osobnost člověka se nejvýrazněji utváří v prvních letech života

16  Florbalisté a florbalistky Start98 Kunratice zahájili sezonu 
Hráči a hráčky elitních týmů Startu98 Kunratice se od začátku 
září naplno zapojili do nové florbalové sezony.

Školství a sport

Z obsahu

Rozhovor

10–11  Alice Hozmanová vede mateřskou školu už čtyři roky 
Jakým výzvám musela čelit ředitelka mateřské školy 
v Kunraticích po jejím nástupu do funkce.

Proměny Kunratic

12–13   Potravní daň na čáře neboli Akcíz v Kunraticích 
Na všech hlavních přístupových cestách do uzavřených 
velkých měst Rakouska, později Rakousko-Uherska, byla 
od roku 1829 zřizována tzv. potravní čára. Označovala 
kontrolní místo pro vybírání potravní daně na čáře, 
městiště neboli Akcíz.

Kultura 

7  Houby a jiřiny opět bodovaly 
Výstava hub byla tradičně doplněna květinami. Exponáty 
přilákaly mnoho návštěvníků nejen z řad dospělých, ale i dětí 
z kunratické mateřské a základní školy. 

7  Novinky z NAUTIS 
Poděkování Střediska volnočasových aktivit a odlehčovací 
služby v Kunraticích za dlouhodobou zápůjčku auta, které 
umožní vyjíždět s dětmi na výlety a pobyty.

Aktuálně
8  Úprava Golčovy ulice
  Dopravní změny mají zajistit zvýšení bezpečnosti všech účast-

níků provozu. Zajistit se má jeho plynulost a byly nastaveny 
základní parametry parkování.   

8  Cyklisté se konečně dočkají celé cyklotrasy z Vestce do 
Kunratic 
Po deseti letech se cyklisté konečně dočkají propojení Vestce 
a Kunratic. Jde o chybějící část cyklostezky A 202 v lokalitě 
zvané U Vesteckých. 

9  Kácení nebezpečných topolů za rybníčkem Ohrada 
Stromy zde rostly od poloviny 50. let a přiblížily se ke konci své 
životnosti. Dendrolog doporučil tři z nich pokácet okamžitě  
a ostatní podrobit úpravě kvůli bezpečnosti lidí a majetku.  
Po odstranění topolů bude možné vyměnit chodníček.  

9 Piknikové stoly 
 V Kunraticích přibyly stoly a lavičky, kde by se mohli scházet  
 obyvatelé i návštěvníci Kunratic. Piknikové stoly jsou na  
 exponovaných místech, kam chodí více lidí.  
9  Ostrůvek na rybníčku Ohrada  

Řešení, které je dnes na vodních nádržích běžně k vidění. 
Umělý plovoucí ostrůvek s vodními rostlinami a prostorem pro 
odpočinek vodního ptactva. 

Spolky

14  Babí léto roztančilo diváky 
Pestrý program letošního ročníku rodinného festivalu s ná-
zvem Babí léto přilákal do zámeckého parku velké množství 
návštěvníků. 

14  Kmen Lokos opět přijal nové indiány 
Nová sportovní sezona se rozjela v plném nasazení, s nadše-
ním a novinkami. Proběhla tradiční akce Indiánský běh parkem. 
Děti plnily sportovní disciplíny s indiánskou tematikou a na 
závěr si musely vyzkoušet, jak mají šikovné prsty.

Spolky

14  Setkání v kunratické Sokolovně 
Svatováclavské setkání sportovců, myslivců a přátel myslivosti. 
Akci uspořádaly fotbalový klub Slovan Kunratice, Myslivecké 
sdružení Světice, Honební společenstvo Jesenice Vestec a Klub 
Dámy české myslivosti ČMMJ.  

15  Sousedské slavnosti Zažít Kunratice jinak podruhé 
Druhý ročník sousedských slavností Zažít Kunratice jinak. 
Letos se k prostoru náměstí připojila i farní zahrada, mobilní 
stánek čajovny Setkání či přednáškový program o správném 
nošení miminek v šátku. Pro děti byly k dispozici výtvarné dílny 
a pohybové aktivity.

14  Kulaté výročí kunratických chovatelů 
80 let od založení první chovatelské organizace na území 
Kunratic. V organizaci se v poválečném Československu ustavily 
čtyři odbory. Některé zanikly, některé naopak v 70. a 80. letech 
minulého století vznikly. 

11. 11. čtvrtek / 17 - 19 hod. / RC U Motýlků – sraz na 
parkovišti u pošty, konec v restauraci Šeberák
Svatomartinská jízda
Lampionový průvod Kunraticemi zakončený ohňostrojem
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Po nucené pauze 
jsme navázali 
na tradici výletů 
PRO SENIORY 

Letošní výlety pro seniory se s ohledem na jarní vlnu coro-
naviru přesunuly až na podzim. Během čtyř týdnů se uskuteč-
nily čtyři celodenní výlety do Třeboně se Schwarzenbergskou 
hrobkou, na zámek Orlík a hrad Zvíkov, do sklárny Bořka Šípka 
v Lindavě, hradu Sloup a na Panskou skálu a poslední vedl do 
zámku Zbiroh a kláštera Plasy. Zájem o výlety je opravdu velký, 
takže už plánujeme další na příští rok. Dokonce se objevil návrh 
uspořádat dvoudenní výlet do Valdicko-lednického areálu spo-
jeného s návštěvou vinných sklepů. Výletů plánujeme pro příští 
rok opět šest, pokud nás nenadálé okolnosti znovu neomezí. Do-
poručuji zájemcům, aby sledovali první číslo Kunratického zpra-
vodaje roku 2022, kde by se k výletům na příští rok měly objevit 
podrobné informace. Zároveň jako obvykle budou ke stažení na 
našich webových stránkách www.praha-kunratice.cz.

Lenka Alinčová

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
•  schvaluje
–  rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti za 

rok 2019:
 •  převod do fondu Domu s chráněnými byty 1 300 000,00 Kč
 •  ponechat na účtu 432 hospodářské činnosti nerozdělený 

zisk 7 657 642,16 Kč

Městská část Praha-Kunratice má od října 7 stanovišť tříděné-
ho odpadu, na kterých se mohou odevzdávat jedlé tuky a oleje 
z domácností. Třídit můžete všechny druhy potravinářských ole-
jů (slunečnicový, olivový, řepkový, sójový, palmový, kokosový 
a další), tuky (máslo, margarín nebo sádlo). To znamená veškeré 
oleje a tuky z konzerv, ze zeleniny, masa, ryb, salátů, fondue, 
sýrů či hub nakládaných v oleji nebo marinády na grilování, 
a samozřejmě ze smažení i fritování. Předejdete tím ucpávání 
kanalizačního potrubí a zároveň pomůžete životnímu prostředí.

Více na stránkách https://www.tridimolej.cz/ nebo na mapě 
stanovišť tříděného odpadu KSNKO.

 Č. stanoviště Adresa (přibližná)
 2 K Zeleným domkům 261/40
 10 Ještědská (za úřadem MČ)
 12 Nad Šeberákem 561/1
 15 Volarská u hřiště
 19 Jana Růžičky 1233/2
 20 K Zelené louce 1367/4
 26 K Václavce 1266/3

Datum Čas přistavení Lokalita

ne 14. 11. 2021 13–16 hod. Nad Šeberákem x K Jelenám
ne 14. 11. 2021 13–16 hod. Na Lhotech x Nad Belvederem
ne 21. 11. 2021 13–16 hod. Do Dubin x Pod Javory
ne 21. 11. 2021 13–16 hod. K Zeleným domkům x Lisztova

Harmonogram bioodpadu

Datum Čas přistavení Lokalita

20. 10. 2021 16–20 hod. Ještědská (u pošty)
20. 10. 2021 16–20 hod. Sídliště Flora (u kotelny)
24. 11. 2021 16–20 hod. Zelené údolí (Za Valem)
24. 11. 2021 16–20 hod. Sídliště Flora (u kotelny)

Harmonogram VOK II.

USNESENÍ z 21. zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice 

ze dne 30. 8. 2021

–  rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti za 
rok 2020:

 •  převod do fondu Domu s chráněnými byty 1 300 000,00 Kč
 •  ponechat na účtu 432 hospodářské činnosti nerozdělený 

zisk 6 252 873,74 Kč
–  koupi pozemku parc. č. 132/2, ostatní plocha, ostatní ko-

munikace v katastrálním území Kunratice, obec Praha, za 
účelem výstavby chodníku v ul. Ještědská,

–  změnu rozpočtu č. 29., zapojení prostředků 1 800,00 tis. Kč  
z fondu Domu s chráněnými byty na kompletní výměnu 
elektroinstalace výtahů a celkovou modernizaci a na rekon-
strukci plynové kotelny v objektu s chráněnými byty podle 
důvodové zprávy.

Z radnice a zastupitelstva

Poděkování za blahopřání k životnímu jubileu zasílají

Marie Horková, Jindřich Nevrla, Josef Gottwald, František Prokš, Jana Fantová, Jarmila Stýblová,  
Ludmila Rejzková, Jana Hovorková, Marie Koucká, Milena Bandrowská, Marie Petrová, Ludmila Dočkalová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 2021

Dny 8. a 9. října 2021 se po celé republice a vlastně i v zahra-
ničí nesly v duchu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR.  Organizace voleb není věcí zrovna jednoduchou, ale v rámci 
městské části Praha-Kunratice proběhlo vše v naprostém pořád-
ku. Za to patří velký dík všem, kteří se na organizaci a průběhu 
voleb podíleli. Zejména si dovolím poděkovat všem, kteří se dob-

rovolně hlásili ať už jako členové, či náhradníci do okrskových 
volebních komisí. Pro přehled níže uvádíme konkrétní výsledky 
za městskou část Praha-Kunratice. 

Ivana Šašková, 
tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice

 1 Strana zelených 35 0,77 3 9 9 7 4 3

 2 Švýcarská demokracie 7 0,15 2 1 1 0 3 0

 3 VOLNÝ blok 29 0,64 2 6 4 3 10 4

 4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 185 4,08 36 30 28 34 32 25

 5 Česká str.sociálně demokrat. 144 3,17 24 24 18 23 39 16

 6 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 4 0,09 2 1 1 0 0 0

 7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 6 0,13 0 1 1 1 1 2

 8 Trikolora Svobodní Soukromníci 110 2,42 10 20 14 29 23 14

 9 Aliance pro budoucnost 11 0,24 1 1 2 3 2 2

 10 Hnutí Prameny 4 0,09 0 0 0 2 1 1

 11 Levice 1 0,02 0 0 0 0 1 0

 12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 144 3,17 26 37 21 22 23 15

 13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 2061 45,43 359 411 324 396 365 206

 14 SENIOŘI 4 0,09 0 1 2 0 0 1

 15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 1 0,02 0 1 0 0 0 0

 16 Koruna Česká (monarch.strana) 5 0,11 2 1 1 0 0 1

 17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 921 20,30 154 140 120 199 169 139

 18 Komunistická str.Čech a Moravy 83 1,83 21 18 18 6 15 5

 20 ANO 2011 757 16,69 147 151 165 78 125 91

 21 Otevřeme ČR normálnímu životu 22 0,48 7 6 5 1 2 1

 22 Moravané 3 0,07 0 0 1 0 2 0

Počet odevzdaných platných hlasů 4 537 796 859 735 804 817 526
Počet opráv. voličů 5 991 1 018 1 194 927 1 021 1 099 732
Účast v % (pouze započtené platné hlasy)  75,73 78,19 71,94 79,29 78,75 74,34 71,86

Číslo Název strany Odevzdané platné Počty platných hlasů dle volebních okrsků v MČ Praha-Kunratice
strany  hlasy        
   celkem v % 37001 37002 37003 37004 37005 37006

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky 
konané ve dnech 8. 10. – 9. 10. 2021 ZA MĚSTSKOU ČÁST PRAHA-KUNRATICE
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Houby a jiřiny opět bodovaly
Na letošní výstavě hub jsme vystavili celkem 204 exemplářů. 

Vzhledem k velkému suchu, které postihlo větší část Česka, jsme 
museli houby zajistit dokonce až z Moravy. Já osobně sbíral 
houby na Táborsku, Mělnicku a Českolipsku a pro několik vzác-
nějších exponátů jsem vyrazil dva dny před výstavou do Přerova 
a Ratíškovic, kde jsme si s kolegy vyměnili několik hub. V Přerově 
totiž probíhala výstava hub o dva dny dříve nežli v Kunraticích.

Další houby přivezl z Příbramska a Vysočiny Jaroslav Henzl 
a z okolí Prahy Ludmila Vavrdová.

K nejvzácnějším vystaveným druhům patřily mnohokrčka dír-
kovaná (Myriostoma coliforme), krásnopórka citronová ( Albat-
rellus citrinus), bedlovnice zlatá (Phaeolepiota aurea), strmělka 
mlženka bílá (Clitocybe nebularis var. alba) a čirůvka celerová 
(Tricholoma apium). Na uspořádání výstavy se nezištně podílelo 
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vícero lidí z mykologické společnosti, zejména Ludmila Vavrdo-
vá, Pavel Hruška, Ivo Novotný a Jaromír Malík.

Výstava hub byla tradičně doplněna květinami, a to jiřinami 
pěstitelky Jany Čermákové z Čečelic. Exponáty přilákaly mnoho 
návštěvníků nejen z řad dospělých, ale i dětí z kunratické mateř-
ské a základní školy.

Jaroslav Malý,
osvětová činnost a poradenství v oblasti mykologie

http:/houby.naturatlas.cz/atlas-hub

Přivítali jsme 
kunratická 
MIMINKA

I v tomto roce jsme měli milou povin-
nost mezi námi slavnostně přivítat nově 
narozená kunratická miminka. Obřad 
proběhl 14. června a 13. září. V obou ter-
mínech nám počasí vyšlo a akce mohla 
proběhnout venku vedle radnice. Přiví-
tali jsme 32 kunratických dětí, které se 
narodily v roce 2021. Sváteční atmosféru 
navodilo hudební vystoupení žákyň Zá-
kladní umělecké školy Jižní Město se síd-
lem v ulici Jana Růžičky. Nechyběly dárky 
a pamětní medaile pro nejmenší, které 
věnovala městská část Praha-Kunratice, 
tak i další dárky od společnosti Detsky-
Dum, s.r.o. paní Petry Raiserové, které 
tímto velice děkujeme. Rodiče se pode-
psali pod jméno svého děťátka do knihy 
zápisů o uvítání do života. Tyto knihy se 
archivují, a kdo ví, třeba se jednou ně-
kdo za několik desítek let v této knize 
najde. Doufáme, že příští rok proběhne 
v normálním režimu a budeme moci dál 
v této pěkné tradici pokračovat.

Petra Hilmarová, 
místostarostka

Zemřela nejstarší obyvatelka Kunratic
14. září opustila tento svět paní Ma-

rie Skramovská. Odešla v klidném spán-
ku v nemocnici po předchozím úrazu, 
v požehnaném věku nedožitých 104 let. 
Věnujme zde tichou vzpomínku na paní 
Marii, kterou si všichni, kdo jsme se s ní 
setkali, budeme pamatovat jako ženu pl-
nou elánu a optimismu. Marie v Kunra-
ticích prožila téměř celý život. Byla nej-
starší obyvatelkou naší městské části.

Narodila se v roce 1917 manželům 
Tichým. Její tatínek František byl v té 
době řídícím učitelem Obecné školy 
v Kunraticích. V roce 1941 uzavřela 
manželství v kostele sv. Jakuba Star-
šího v Kunraticích s panem Jakubem 
Kůstem, který byl v té době profesorem 
matematiky a fyziky. Výchově svých tří 
dětí se plně věnovala až do roku 1952, 
kdy nastoupila jako učitelka do ško-
ly v Kunraticích. Svou práci milovala. 
Kromě českého jazyka se jako vedlejší-
mu předmětu v rámci výuky na škole 
věnovala hudební výchově. Učitelské 

profesi zůstala věrná až do odchodu do 
důchodu roku 1982, tedy celých 30 let. 
Jako svoji učitelku ji tak pamatují tři ge-
nerace kunratických obyvatel.

Jako babička se po celou dobu sna-
žila přenášet své znalosti, zkušenosti 
a moudra na vnoučata a později také 
pravnoučata.

Ve svém vysokém věku byla stále 
soběstačná. Ráda sledovala různá zpra-
vodajství, se stálým zájmem o dění ko-
lem sebe i ve světě. Snažila se hledat 
vždy jen to dobré a na zlé zapomenout, 
i když to někdy nebylo lehké. A jak se 
dožít tak vysokého věku? Citace slov 
paní Marie: „Mít na práci stále něco, 
co vás těší. Mít dobrou vůli a pomáhat 
druhým. Nacházet radost i v maličkos-
tech, občas si dát třeba i malou štam-
prdličku. Umět odpočívat. A vážit si 
toho, co máme.”

Rodina děkuje za projevenou sou-
strast.

Novinky z NAUTIS
Náš nový partner AUTO JAROV dlouhodobě zapůjčil Stře-

disku volnočasových aktivit a odlehčovací služby v Kunraticích 
nový vůz Volkswagen Transporter. Vážíme si nejen zapůjčené-
ho vozu, ale také vřelého přijetí a přátelské atmosféry, kterou 
vedení AUTO JAROV nastavilo. Prostřednictvím odlehčova-
cích pobytů chceme umožnit rodičům, aby se alespoň na ví-
kend, nebo jeden týden v roce, které děti stráví s námi, mohli 
věnovat sobě navzájem, přátelům a nabrat nové síly. 

Vůz nám umožní vyjíždět s dětmi na výlety a pobyty. Za ten-
to krásný dárek děkujeme. 

Michaela Danešová,
ředitelka střediska dobrovolnictví a volnočasových aktivit 

pro děti a dospívající s PAS

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledám hezkou holku do 50 let, co má ráda lidi. 

Kluk (66) :-) s domem v Kunraticích. pp@systemic.cz
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Aktuálně

Úprava Golčovy ulice
Mnozí z řidičů určitě zaznamenali novou jednosměrku Gol-

čovy ulice, okružní křižovatku na jejím konci a úpravu par-
kování na Kostelním náměstí. K takovým zásadním změnám 
v dopravě vždy přistupujeme po důkladném a opakovaném 
projednávání v komisi dopravy a také na setkání s rezidenty 
dotčených ulic. Víme, že těmito změnami se nezavděčíme 
všem, ale vždy hledáme cestu, aby tyto změny zajistily zvýše-
ní bezpečnosti všech účastníků provozu, byla zlepšena jeho 
plynulost a byly nastaveny základní parametry parkování. Tě-
mito úpravami máme nyní zajištěno snížení intenzity provo-
zu v Golčově ulici, vyznačení koridoru pro chodce (v Golčově 
ulici není chodník), legalizovaná parkovací stání před čp. 24, 
tj. mateřským centrem, klubovnami seniorů a skautů, knihov-
nou a vstupem do zámeckého parku. Na celém Kostelním 

Kácení nebezpečných 
topolů za rybníčkem Ohrada

Začátkem října byly pokáceny nebezpečné topoly za rybníčkem 
Ohrada. Rostly zde od poloviny padesátých let a poslední dobou 
bylo vidět, že se blíží ke konci své životnosti. Dendrolog doporučil 
pokácet tři stromy okamžitě a ostatní podrobit drastické úpravě 
kvůli bezpečnosti osob a majetku. Radikální ořez je velmi drahá 
a krátkodobá záležitost, nakonec by se stejně musely pokácet. To-
poly byly v blízkosti dětského hřiště pro nejmenší děti. Tento kul-
tivar topolu se už ve městech nevysazuje, protože s ním byly četné 
problémy. Topoly byly tehdy vysazeny jako výplňové rychle rostou-
cí dřeviny, aby zakryly nevzhlednou provozovnu Kovony n. p. Po 
odstranění topolů bude možné vyměnit chodníček, který byl koře-
ny topolů poničen tak, že po něm mohli chodit jen fyzicky zdatní 
jedinci. Pro matky s kočárky byl nepoužitelný. Výměna chodníku 
proběhne ještě letos a bude zahrnovat i odstranění kořenového 
systému po topolech. Součástí povolení ke kácení je i náhradní 
výsadba na stejném místě, tentokrát ovšem z vhodnějších dřevin.

Karel Fíla, místostarosta

PIKNIKOVÉ STOLY

Cyklisté se konečně 
dočkají CELÉ CYKLOTRASY 
Z VESTCE DO KUNRATIC

Zdá se mi to až neuvěřitelné, ale až po deseti letech různých 
žádostí a jednání se cyklisté konečně dočkají propojení Vest-
ce a Kunratic. Jde o chybějící část cyklostezky A 202 v lokalitě 
zvané U Vesteckých (prodloužení ulice Do Dubin). Společně 
s městskou částí Praha-Šeberov jsme v roce 2011 nechali zpra-
covat projektovou dokumentaci na celou část chybějící cyk-
lostezky, ale Stavební úřad Prahy 4 tu část, která je umístěna 
v Kunraticích nepovolil z důvodu, že se podél ní nacházejí cha-
ty a vjezd na pole. A vyžádal si výstavbu zpevněné komunikace 
o šířce 3 metry. Aby se nám na pozemky taková silnice vešla, 
museli jsme přikoupit část sousedního pozemku. To nám vý-
stavbu opět protáhlo, protože jeden z vlastníků pozemku byl 
nezletilý, a tak se k prodeji musel vyjádřit opatrovnický soud. 
1. září jsme konečně předali pozemky Technické správě komu-
nikací, která výstavbu zajišťuje. Předpokládaná doba výstavby 
je 12 týdnů. Samozřejmě záleží na počasí. Tak nenáročná vý-
stavba, která trvala tolik let, poukazuje na to, jak složité bývá 
posunout Kunratice o kousek dopředu.

Lenka Alinčová

náměstí a před čp. 24 je možno parkovat tři hodiny, stejně 
jako v ulici K Libuši. Zbytek stání zůstává bez omezení. Na 
Kostelním náměstí byla upravena podoba parkování tak, aby 
dále řidiči nestáli na trávníku, ze kterého se postupně stáva-
la jen čím dál větší prašná a bahnitá plocha. Tuto zničenou 
zeleň plánujeme obnovit. Nebude také docházet k celodenní-
mu odstavování aut. Pro celodenní parkování je určen dvůr 
u služebny městské policie a parkoviště u pošty. Miniokružní 
křižovatka ulic Golčova x Volarská x Poběžovická se může zdát 
přehnaným dopravním opatřením, nicméně její vybudování je 
v souladu s již dříve schválenou dokumentací na rekonstrukci 
dotčených ulic připravovanou pražským magistrátem. Tou-
to úpravou je zabezpečený bezpečný průchod chodců touto 
křižovatkou a snížení rychlosti projíždějících vozidel. Ověřili 
jsme, že rychlost aut projíždějících touto křižovatkou z uli-
ce Do Dubin do Volarské ulice nezřídka přesahovala i 50 km 
za hodinu. Věříme, že tyto úpravy pomohou zklidnit provoz 
v zastavěné části Kunratic, zvýší komfort chodců, návštěvníků 
zámeckého parku, pejskařů a také pro cyklisty bude průjezd 
ulicí bezpečnější.

Ivan Hýža

Je na místě poděkovat spolku Kunratice žijou za inspiraci. 
Členky spolku se na nás obrátily na konci školního roku s ná-
vrhem zakoupit a rozmístit po Kunraticích stoly a lavičky, aby 
se tam mohli scházet obyvatelé i návštěvníci Kunratic. Rozhod-
li jsme se koupit a instalovat bytelné piknikové stoly, které by 
měly snést i trochu horší zacházení. Vytipovali jsme expono-
vaná místa, kde se schází více lidí. Jedná se zatím o zkoušku, 
a když se piknikové stoly osvědčí, dáme si do rozpočtu na příští 
rok další peníze na jejich dokoupení.První piknikový set najdete 
na revitalizované ploše u bývalého kravína. Umístili jsme ho do 

OSTRŮVEK NA RYBNÍČKU OHRADA
Po naplnění rekonstruovaného rybníčku Ohrada jsme se dosta-

li doslova pod palbu našeho kolegy zastupitele Milana Matouška. 
„Rybníček přišel o rákosí, zmizely kachny, které tam posedávaly, a nyní 
je honí psi, život v rybníčku se zastavil.“ Oslovili jsme projekční fir-
mu, která projektovala rekonstrukci rybníčka, rybáře a Lesy hl. 
m. Prahy s žádostí o návrhy řešení. Zásadním problémem je, že 
rybníček není skutečným rybníčkem, ale retenční nádrží na zadr-
žování dešťových vod bez vlastního vodního zdroje. Nemá přiro-

zené dno, ale fólii, takže rákosí, které zde před rekonstrukcí bylo, 
hrozilo prorůst dnem a zničit fólii. Takže nakonec se naši poradci 
shodli na návrhu řešení, které je dnes již na vodních nádržích 
běžně k vidění, a to vyrobit umělý plovoucí ostrůvek s vodními 
rostlinami a prostorem pro odpočinek vodního ptactva. V září 
byl tento ostrůvek do rybníčku Ohrada umístěn a nyní můžeme 
již jen počkat, jak se osvědčí.

Lenka Alinčová

stínu blízko ohniště. Ostatně všechny piknikové sety jsou ve stí-
nu. Druhý set je přímo vedle radnice na místě, kde si maminky 
s dětmi v létě často roztahují deky. Třetí najdete na hrázi ryb-
níčku Ohrada, čtvrtý v Zeleném údolí u dolního dětského hřiště 
a poslední dva v zámeckém parku. Ty jsou posazené vedle sebe, 
aby je mohly využívat kunratické školy např. jako zahradní učeb-
nu. V případě, že se pro školy osvědčí, lze vedle těch stávajících 
umístit další sety. Podle toho jsme i vybírali vhodné místo. Má-
te-li návrh na další plochy, neváhejte nám napsat. Podmínkou je 
rovný povrch, nejlépe ve stínu, kde posezení návštěvníků a jejich 
hlasitější mluva nebudou zatěžovat okolí.

Lenka Alinčová
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Rozhovor Rozhovor

Alice Hozmanová je ředitelkou Mateřské školy Kunratice čtyři roky. 
Pochází z Prahy a se svou rodinou žije v pražské Uhříněvsi. V předškolním 
vzdělávání působí od roku 1993, kdy vystudovala střední pedagogickou 
školu. K profesní dráze ředitelky MŠ ji v roce 2011 nasměrovalo studium 
školského managementu na Pedagogické fakultě UK. Pod jejím vedením 
došlo k nedávné rekonstrukci školní zahrady a sociálních zařízení nebo  
ke zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí.

Co Vás přivedlo k oboru pedagogiky 
předškolního věku?

K předškolní pedagogice mě přivedla, 
jak už to v životě bývá, souhra náhod. 
Práci na základní škole jsem vyměnila 
před mnoha lety z důvodu obtížnější 
adaptace syna v mateřské škole za práci 
s mladší věkovou skupinou. Rozhodně 
toho nelituji.

Kde jste působila předtím a nastupo-
vala jste do funkce ředitelky kunratic-
ké MŠ ze stejné pozice?

Ano, do funkce ředitelky MŠ Kunrati-
ce jsem nastupovala z ředitelské pozice. 
Spolupodílela jsem se na vzniku menší 
mateřské školy v okrese Praha-východ, 
kde jsem získala i šestiletou ředitelskou 
praxi.

Musela jste hodně změnit svoje uvažo-
vání, pracovní návyky a přístup k pod-
řízeným oproti bývalému působišti? 

Nemyslím si, že bych celkově měnila 
uvažování a přístup ke kolektivu, o tom 
to není.  Každý ředitel přichází s nějakou 
představou a koncepcí, důležité je, aby 
nastolení změn proběhlo plynule, ne 
příliš násilně, s důrazem na zachování 
určité kontinuity.

Co Vás nejvíc „nakoplo“ k výkonu, 
abyste funkci ředitelky zvládala s úspě-
chem?

To, jak zvládám svou práci, bych ne-
chala na posouzení ostatních, ale roz-
hodně to byl přechod z menší mateřské 
školy na větší a s tím i související výzvy.

S čím jste musela po nástupu do 
kunratické školky začít jako s prvním 
největším úkolem?

Jednoznačně to byla celková obnova 
školní zahrady. 

Co se povedlo za dobu Vašeho působe-

ní změnit? Myslím organizačně i např. 
stavebně. 

Pokusím se odpovědět za celý kolektiv 
mateřské školy. Určitě se nám společně 
povedlo zlepšit přípravu předškoláků 
na plynulý přechod k základnímu vzdě-
lávání a celkově nastavit v této oblasti 
spolupráci se Základní školou Kunrati-
ce. Díky získané dotaci jsme mohli školu 
vybavit spoustou didaktických pomůcek 
na environmentální a polytechnickou vý-
chovu včetně dílničky pro děti. Na školní 
zahradě máme dvě venkovní učebny, ve 
spolupráci se zřizovatelem proběhla cel-
ková rekonstrukce umýváren a instalace 
venkovních žaluzií apod.

Na co jste za ty čtyři roky nejvíc pyšná?
Při nástupu do funkce ředitelky jsem 

vnímala větší potřebu vzdělávání dětí 
se speciálními vzdělávacími potřebami 
a dětí s odlišným mateřským jazykem, 
což se povedlo. Třetím rokem máme 

cizojazyčného asistenta, který posky-
tuje dětem intenzivnější výuku češtiny 
dle probíraných témat, od září funguje 
i jako tlumočník. Dále je to poměrně 
dobře propojená spolupráce pedago-
gů a asistentů pedagoga v oblasti péče 
u dětí se speciálními vzdělávacími potře-
bami. Sdílený školní asistent poskytuje 
podporu i dětem s odkladem povinné 
školní docházky. Mám radost z postup-
né proměny školy a chtěla bych tímto ce-
lému kolektivu mateřské školy poděko-
vat za práci a trpělivost při plánovaných 
i operativních změnách.

A naopak, kdyby to bylo ve Vaší moci, 
co byste ještě do budoucna chtěla vy-
budovat nebo vylepšit?

Při představě neomezeného množství 
finančních prostředků by se toho našlo 
víc, prioritně mne napadá modernizace 
dětských šatniček, krásná barevná fasá-
da školky…

Mateřská škola sídlí ve dvou budo-
vách, vnímáte to jako nevýhodu?

Mnoho výhod v tom nespatřuji, takže 
ano, z organizačního hlediska je to spí-
še nevýhoda, naštěstí jsou obě budovy 
v těsném sousedství.

Silné ročníky přinášely velké problémy 
při přijímání dětí jak do MŠ, tak ZŠ. 
Různá bodová hodnocení nutná pro 
příjem přihlášek, ale i kalkulace rodi-
čů s dočasným přehlášením k trvalému 
pobytu v Kunraticích, aby získali dva 
cenné body. Jaká je situace letos?  

Děti jsou přijímány do mateřské školy 
na základě dvou kritérií, což je věk a byd-
liště ve spádové oblasti. V letošním škol-
ním roce byly přijaty k předškolnímu 
vzdělávání všechny děti z naší spádové 
oblasti. 

Vaše školka se vždy orientovala na eko-
logickou výchovu. Co konkrétně pro 
děti v tomto směru děláte?

V tomto duchu pokračujeme, prv-
ky environmentálního (ekologického) 
vzdělávání obsahují všechna témata ve 
školním vzdělávacím programu tak, aby 
si děti vytvořily pozitivní vztah k životní-
mu prostředí.  Hodně využíváme přírodu 
v okolí Kunratic a školní zahradu, která 
je doplněna o nové prvky se zaměřením 
na tuto tématiku: dvě venkovní učebny, 
hmyzí domečky, záhonky, vodní hrátky, 
tichá pošta a další. 

Jakou největší životní zkušenost jste zís-

kala za dobu Vaší pedagogické práce?
Nenapadá mě jedna konkrétní zkuše-

nost. Práce s dětmi je poměrně náročná, 
ale zároveň nesmírně zajímavá, kreativní 
a obohacující, což přináší celé spektrum 
zkušeností.

Během pandemie jste měli výjimku 
a děti pracovníků Integrovaného zá-
chranného systému do školky mohly. 
Jak fungovala vaše MŠ v této době?

Otevřeli jsme jednu třídu na detašova-
ném pracovišti, která fungovala pro děti 
zaměstnanců IZS. Paní učitelky a ostatní 
zaměstnanci školy se v péči o děti střída-
li. Bylo to velmi operativní, protože po-
čet dětí se měnil ze dne na den.

Cítíte, že by celé náročné období zane-
chalo na dětech nějakou stopu? Změ-
nilo se na jejich chování něco?

Na první pohled ne, ale hlavním pro-
blémem byla pro všechny děti delší so-
ciální izolace. Mateřská škola je prostře-
dím, kde vznikají první přátelství, děti se 
učí navzájem komunikovat a spolupra-
covat, přijímat rozhodnutí. Tuhle pří-
mou zkušenost distanční výuka nedoká-
že nahradit. 

 Ivo Rikačev

„Práce s dětmi je nesmírně zajímavá,  
kreativní a obohacující.“    
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Potravní daň na čáře 
neboli AKCÍZ V KUNRATICÍCH

Na všech hlavních přístupových ces-
tách do uzavřených velkých měst Ra-
kouska, později Rakousko-Uherska (jako 
např. Vídně, Lince, Prahy nebo Brna), 
byla od roku 1829 zřizována tzv. potrav-
ní čára. Označovala kontrolní místo pro 
vybírání potravní daně na čáře, městiště 
neboli Akcíz. Mimo tato stanoviště byly 
boční cesty označovány tabulkou proti 
případnému vniknutí do města „omy-
lem“. Jedno ze stanovišť bylo i v Kunrati-
cích, ale od které doby sloužilo, nevíme. 
Možná byl celnicí některý z malých dom-
ků na mapě z roku 1841.

Pohlednice z roku 1908 znázorňuje, jak 
to tehdy na kunratickém městišti vypada-
lo. Závora v popředí je na konci dnešní 
ulice K Zeleným domkům. Domeček 
vpravo dole ještě existuje, zrovna tak jako 
budova v pozadí, dnes již bývalá restau-
race Zelené domky. Čtverhranná stavba 
byla zřejmě budovou Akcízu. Pokud při-
cházející do Prahy vezli nebo nesli určité 
potraviny, museli za ně zaplatit stanove-
nou daň. Mělo se tím zamezit předražová-
ní hůře dostupného zboží na městských 
tržištích. Ten, kdo městem jen procházel 
a zbožím se prokázal i při odchodu, byla 
mu proti potvrzení daň vrácena. 

Po vzniku Československa se ve vybí-
rání potravní daně na čáře pokračovalo. 
Výše poplatků byla roku 1921 například 
za prázdný vůz 20 haléřů, za vůz nalo-
žený 40 haléřů, za automobil (naložený 
i prázdný) 1 koruna, za dovoz 1 kilogra-
mu brambor 6 haléřů, za 1 kilogram obilí 
5 haléřů a za soudek piva 85 haléřů. Na 
stanovišti pro výběr daně sloužili větši-

Ulice K Zeleným domkům a okolí

Výběr potravní daně na čáře v Kunraticích na pohlednici z roku 1908

Bývalá „potravní čára“ v září 2021

Mapa z roku 1841

Budova Akcízu z roku 1934 dnes

Ulice K Zeleným domkům je na Ori-
entačním plánu hlavního města Prahy 
s okolím z roku 1938 uváděna jako Praž-
ská (do digitální podoby plán zpracovala 
Městská knihovna v Praze a je veřejně 
dostupný na adrese http://web2.mlp.
cz/mapa1938/klad.php). Po roce 1947 
se jmenovala 5. května, současný název 
nese od roku 1971. Kunratice u Prahy se 
od 1. ledna 1968 součástí Hl. m. Prahy, 
a protože se nemohou vyskytovat dva 
stejné názvy ulic v rámci obce nebo měs-
ta, bylo nezbytné mnohé v připojených 
obcí přejmenovat. Na mapě z roku 1841 
je uveden pomístní název Zeleny Dom-
ky s několika zakreslenými domečky. 

Části Kunratic se přibližně od Ohrady 
po křižovatku s Vídeňskou (dříve Budě-
jovickou) vždy říkalo Zelené domky, na 
Zelených domkách či na Domkách. Po-
hlednice se záběrem na oblast Zelených 
domků pochází přibližně z 2.poloviny 
třicátých let 20. století a byla pořízena 
zcela jistě z nové budovy školy dokon-
čené v roce 1935. Tehdy se dnešní ulice 
K Libuši nazývala Husova, K Zeleným 
domkům Pražská. Řada vilek je v ulici 
U Borovíčka, dnešní Mašatovy. A dvě 
spojovací ulice mezi nimi nesly názvy 
Smetanova a Dvořákova, nyní Dunajev-
ského a Ševčenkova.  

Svatomír Mydlarčík

nou starší příslušníci finanční stráže, 
kterým se říkalo „akcízáci“. U frekvento-
vaných stanovišť 24 hodin, jinde jen přes 
den. Na vstupech do Prahy bylo během 
třicátých let vybudováno několik desítek 
budov Akcízu. Jedna v dnešní Vídeňské 
ulici nedaleko zastávky autobusů MHD 
Zelené domky směrem do Kunratic. 
Stavba byla zprovozněna koncem čer-
vence 1934 a kromě potřebného vnitřní-
ho vybavení měla před vchodem i mostní 
váhu. Na výřezu Orientačního plánu Hl. 
m. Prahy z roku 1938 je vyznačen Úřad 
potravinářské daně na čáře.

Jak se cestovalo veřejnou dopravou 
přes potravní čáru? 4. října 1925 byla 
zahájena pravidelná doprava linky „B“ 
z Pankráce, konečné tramvajových linek 
18 a 19, do Kunratic u Prahy. Na katast-
ru Kunratic se nacházely zastávky Zelené 
domky a Libuš (tehdy byla ještě Libuš 
součástí Kunratic a zastávka Libuš byla 
v místech křižovatky U Tří svatých). Od 
3. května 1935 se linka do Kunratic jme-
nuje „U“ a je vedena z Kačerova, nové ko-
nečné tramvaje č. 18, na Husovo náměstí 
do centra Kunratic (nyní náměstí Pre-

1938 – Úřad potr. daně na čáře

Pohlednice Kunratic, znázorňuje stav z druhé poloviny 30. let 20. století

Orientační plán Hl. m. Prahy z roku 1938, list č. 67

Orientační plán Hl. m.Prahy z roku 1938, list č. 74

zidenta Masaryka). Autobusy „U“ jez- 
dily jedno období nynější ulicí K Zele-
ným domkům, tehdy Pražskou, kde byly 
zastávky U Pomníku a Na Růžku). Pro 
některé cestující tak býval problém s Po-
travní čárou na Zelených domkách. Mu-
seli si vystoupit a po nezbytném úředním 
výkonu dále pokračovat následujícím 
spojem. Vybírání potravní daně na čáře 
komplikovalo rozvoj tramvajové a auto-
busové dopravy v Praze. Daň byla jako 
zbytečná zrušena za Protektorátu Čechy 
a Morava 28. května 1942 a po osvobo-
zení již nebyla obnovena. Kunratická 
budova Akcízu přešla 14. července 1953 
z Finanční správy na Ministerstvo národ-
ní bezpečnosti. V červnu 1960 předala 
tehdejší Krajská správa Ministerstva vni-
tra objekt MNV (Místní národní výbor) 
Kunratice. V březnu 1967 byla rekolau-
dována na rodinný domek a tak je využí-
vána dodnes. 
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KMEN LOKOS OPĚT 
PŘIJAL NOVÉ INDIÁNY

Rozjeli jsme novou sportovní sezonu v plném nasazení, s nad-
šením a novinkami. Velkou novinkou je, že máme novou paní 
správcovou a paní hospodářku. Obě do naší sokolské rodiny 
pěkně zapadly a doufáme, že se jim u nás bude líbit. Další změ-
nou jsou nové webové stránky, což jste už určitě stačili mnozí 
zaznamenat.

Naše sportovní oddíly pro děti jsou skoro naplněné. Máme ra-
dost, že se nám po prázdninách vrátila spousta dospělých i dět-
ských členů Sokola a přibývají noví.

Na začátku září jste nás mohli vidět na akci Babí léto, kde jsme 
měli sportovní stánek. Této akce se zúčastňujeme pravidelně 
a k naší radosti je u našeho stánku vždy spousta dětí i dospělých.

21. září jsme do zámeckého parku vypustili dav malých in-
diánů v rámci tradiční akce Indiánský běh parkem. Děti plnily 
sportovní disciplíny s indiánskou tematikou a na závěr si musely 
všechny vyzkoušet, jak mají šikovné prsty. Každý indián si udělal 
náramek, který si odnesl domů. Věřte mi, že to zvládli všichni 
na jedničku, i když to byl někdy boj. Za všechnu snahu byl všem 
odměnou opečený buřt, řečený mletý bizon, a pitíčko. Akci pro-
vázela příjemná atmosféra. Bavili se děti i dospělí, bylo nás tam 
kolem 160 a všichni jsme si užívali krásný podzimní den. Chtěli 
bychom poděkovat všem, kdo nám pomohli tuto krásnou akci 
zorganizovat. Teď nás čeká sokolská akce až v prosinci. Je jí Miku-
lášská akademie. Máme teď možnost všichni v dětských oddílech 

Sousedské slavnosti Zažít Kunratice jinak podruhé
V mírně podmračeném sobotním odpoledni 11. září ožilo 

Kostelní náměstí opět čilým ruchem. Konal se zde druhý ročník 
sousedských slavností Zažít Kunratice jinak. Letos se k prosto-
ru náměstí připojila i farní zahrada, kde vzniklo vhodné zázemí 
pro nadšence do hry na hudební nástroj ukulele, mobilní stá-
nek čajovny Setkání či přednáškový program o správném noše-
ní miminek v šátku. Pro děti byly opět k dispozici výtvarné dílny 
a pohybové aktivity. Menší zcela určitě potěšila bublinová show, 
větší nepochybně ocenily setkání s mistrem yoya. Jízda na vyso-
kém kole lákala všechny napříč generacemi. Řada návštěvníků 
si nenechala ujít komentovanou prohlídku kostela rozšířenou 
o návštěvu přilehlé rodové hrobky Korbů z Weidenheimu ane-
bo možnost přispět do ankety na téma zlepšení kvality života 
v Kunraticích. A nechyběl ani knižní stánek s možností volné 
výměny. Závěr programu obstaralo vystoupení hudební kapely. 
Malé i velké lákal stánek s domácími sousedskými dobrotami 
umístěný v pojízdném dřevěném „autobusobaru“ zvaném Du-
šan. Příznivé počasí udržovalo živou atmosféru až do večerních 
hodin společně s pestrou skladbou stánků – kunratického pi-
vovaru Muflon, Food Story, místní cukrárny No. 3 či vinotéky 
Decinka. Zahraniční pochutiny nabídly letošní sousedské no-
vinky v podobě tureckého a skotského stánku. Akci opět uspo-
řádalo občanské sdružení Kunratice žijou s pomocí kunratické 

Babí léto roztančilo diváky
Pestrý program letošního ročníku rodinného festivalu s ná-

zvem Babí léto přilákal do zámeckého parku velké množství 
návštěvníků. Akci pořádalo Divadlo v parku o.p.s. a MČ Pra-
ha-Kunratice. Kulturní program odstartoval DIXIBAND měst-
ské policie. Kapela FAST FOOD ORCHESTRA roztančila malé 
i velké posluchače. Bombarďákovy veselé písničky se líbily nej-
více dětem. Jako zlatý hřeb vystoupila hudební skupina Lucie 
revival, která skvěle zakončila tento kulturní maraton. Nechy-

běl ani bohatý doprovodný program v podobě ukázek oddílu 
jízdní městské policie. Pro návštěvníky byla připravena stano-
viště místních spolků, organizací i sportovních oddílů, kde si 
mohli zájemci vyzkoušet svoje dovednosti. Chtěla bych všem, 
kteří se na přípravě a konání tohoto festivalu podíleli, poděko-
vat za jejich čas a energii, kterou do akce vložili. 

Petra Hilmarová

KULATÉ VÝROČÍ KUNRATICKÝCH CHOVATELŮ
Letos uplyne 80 let od založení první chovatelské organizace 

na území Kunratic. Ustavující schůze se konala 1. června 1941 
v bývalé restauraci U Šebků.

V naší chovatelské organizaci se v poválečném Českosloven-
sku ustavily čtyři odbory. Odbor chovatelů koz, odbor chova-
telů králíků, odbor chovatelů drůbeže a odbor chovatelů holu-
bů. Během několika let odbor chovatelů koz zanikl. V průběhu 
70. a 80. let minulého století ale vznikly další, jako byl odbor 
chovatelů cizokrajného ptactva, tak i odbor chovatelů psů.

Po roce 1989 se výrazně snížil zájem o chov drobných zvířat. 
Z členské základny, která měla 90 členů, jich zbylo 30. Letošní 
členská základna čítá 18 nadšenců a 1 má titul čestného člena. 
Staří členové umírají a mladí nemají o chov drobných zvířat 
zájem. V současné době v naší ZO ČSCH převažují holubáři. 
Máme také několik chovatelů králíků. Chov čistokrevné drůbe-
že je téměř mizivý. Většina členů sice drůbež chová, ale spíše 
pro užitek než jako odchov kvalitního chovného materiálu.

V roce 1986 naše základní organizace začala pořádat závody 
v letech holubů. V průběhu dalších let jsme uspořádali 56 zá-
vodů v letech holubů a 15 dálkových letů. Každý ročník závodů 
jsme na konci chovné sezony zakončili „Holubářským večír-
kem“, kde byli vyhlášeni vítězové jednotlivých závodů a jejich 
celkové pořadí. Po vyhlášení výsledků vždy následovala bohatá 
tombola a volná zábava. V průběhu let 1986 až 2010 jsme cel-
kem uspořádali 25 ročníků závodů v letech holubů. Za celou 
historii závodů se zúčastnilo 17 členů ZO a 2 hosté.

Naši chovatelé vystavují svoje „miláčky“ na výstavách v okolí. 
Například v Hostivaři, Dubči, na Celopražské výstavě v Modřa-
nech apod. Také jsme se zúčastnili meziokresní výstavy v Lysé 
nad Labem a celostátní výstavy tamtéž. Někteří členové obesí-
lají klubové speciálky v Libčicích nad Vltavou a Kolíně. V po-
sledních letech pořádá naše ZO ve spolupráci s kunratickou 
radnicí akci „Babí léto v parku“. Jedná se o malou výstavku 
zvířat, aby děti měly alespoň malé povědomí o chovech drob-
ných domácích zvířat.

základní a mateřské školy, sboru dobrovolných hasičů, Rodin-
ného centra U Motýlků a s podporou kunratické radnice. Všem 
uvedeným subjektům mnohokrát děkujeme! Již nyní se s námi 
můžete těšit, jaká další překvapení přinese třetí ročník.

Tomáš Lachman

Naše základní organizace každou neděli pořádá tradiční ne-
dělní trhy se zvířaty. Na nich probíhá výměna, prodej a nákup 
chovných zvířat.

Každý rok zajišťujeme očkování holubů proti holubímu 
moru. Máme také možnost zajistit očkování králíků proti my-
xomatóze a králičímu moru.

Záliba v chovatelství sbližuje člověka s přírodou a v dnešním 
přetechnizovaném světě zušlechťuje jeho duši. Chovatelská 
setkání jsou místa, kde se navazují přátelství mezi chovateli, 
která mnohdy trvají celý život. Doufám, že i v letech budoucích 
bude platit letité chovatelské heslo: Za krásu – radost – užitek.

                                                                                                      
Jaromír Hrubý,

jednatel ZO ČSCH Praha 4 - Kunratice

Milí sousedé, 
rád bych Vás dnes upozornil na trochu nezvyklý bál – Bál sva-

tých. Je to akce, která se v naší kunratické farnosti koná 31. října od  
15 hodin. Je to opravdu bál se vším všudy, tedy s maskami, převlé-
káním se za svaté i anděly, hrami i tancem, prostě se vším, co k bálu 
patří. Těšit se také můžeme na různé soutěže a piñatu, což je tradič-
ní, například papírový, předmět různých tvarů, naplněný sladkostmi, 
který pak děti rozbijí. Pochází pravděpodobně z Číny, odkud ji do Evro-
py přivezl Marco Polo, ale něco podobného měli už Aztékové. 

A odkud Bál svatých přišel? Tato iniciativa se odehrála poprvé v pa-
řížské diecézi v roce 2002 pod názvem Holywins, který ovšem s názvem 
keltské oslavy zimy nemá nic společného. Navazuje na něj Slavnost 
všech svatých, kterou západní křesťané slaví tradičně 1. listopadu. 

U nás akce proběhne poprvé, tak jsme trochu napjatí, jak to všechno 
dopadne. Rádi bychom totiž Bál svatých opakovali i v dalších letech. 
A určitě se budeme těšit na všechny, mladší i ty starší, děti i dospělé, 
kteří se chtějí zúčastnit! 

Váš Vojtěch Smolka 

Setkání v kunratické sokolovně
V neděli 3. října proběhlo v kunratické sokolovně Svatovác-

lavské setkání sportovců, myslivců a přátel myslivosti. Zajímavá 
akce, kterou uspořádaly fotbalový klub Slovan Kunratice, Mys-
livecké sdružení Světice, Honební společenstvo Jesenice Vestec 
a Klub Dámy české myslivosti ČMMJ. Akce byla podpořena vy-
stoupením operní pěvkyně a sopranistky Marcely Melkové, cim-
bálové muziky pana Jožky Šmukaře a pro naše mladé sportovce 
bylo zajímavé setkání s legendami českého fotbalu. Pozvání přija-
li bývalí reprezentanti naší republiky ve fotbale, pan Jan Brumov-
ský, stříbrný medailista z Olympijských her v Tokiu v roce 1964, 
šestinásobný mistr republiky – 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 
1966 a dvojnásobný držitel Československého poháru (1961, 
1965), pan Jan Fiala, držitel bronzové medaile z mistrovství Ev-
ropy v roce 1980 a fotbalista roku 1982, mistr republiky (1977, 
1979, 1982) a trojnásobný držitel Československého poháru 
(1981, 1983, 1985) a pan Günther Bittengel, držitel Českosloven-
ského poháru z roku 1990, který startoval v reprezentaci do 21 let 
14 krát a nyní působí v Dukle Praha jako trenér mládeže. Dalším 
hostem, se kterým jsme projednávali i další možnosti rozvoje SK 
Slovan Kunratice, byl pan Jan Richter, místopředseda Fotbalové 
asociace ČR. Kolegové myslivci se společně se sportovci snaži-
li podpořit mimoškolní aktivity mládeže, sport, péči o přírodu 
a další rozvoj kulturních akcí. 

Setkání se aktivně zúčastnili naši nejmladší členové SK Slovanu 
Kunratice, kteří naše hosty uváděli a také se zapojili do diskuse.

za pořadatele: Věra Adámková a Václav Čumpelík

poctivě cvičit a trénovat, abychom na akademii ukázali, jak jsou 
naše děti šikovné. Na Mikulášskou akademii dochází pravidelně 
i trojice Mikuláš, anděl a čert, ale to bychom hodně předbíhali. 
Myslím, že bychom měli pro cvičence nechat nějaké překvapení.

Těšíme se na vás v Sokole. Sportu zdar!

T. J. Sokol Kunratice
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prázdniny jsou za námi, ale ve vzpomín-
kách nám ty nejkrásnější zůstaly. 

Ve Středisku volného času při ZŠ Kunra-
tice jsme v jejím areálu přes celé léto užívali 
z nabídky příměstských táborů sportovních, 
kulinářských, vědátorských, objevovatel-
ských i vzdělávacích. Více než 70 dětí vyjelo 
mimo Kunratice, a to do táborové základny 
Garnataurus u Zruče nad Sázavou s témati-
kou oblíbeného Harryho Pottera.  Těšíme se 
už na příští prázdniny, kdy se zase sejdeme 
na našich hřištích, ve sportovní hale, školní 
aule nebo školní kuchyňce. 

Do té doby pro vás připravujeme nedělní 
tvořivé dílny, kroužky a mnoho dalších ak-
tivit pro vaše děti i pro dospělé. Potkáme se 
například u vánočního stromu před kunra-
tickou radnicí 28. listopadu, kde společně 
budeme vyrábět vánoční dekorace. Těšíme se 
na vás. 

Za SVČ 
Alena Fáčková a Renata Linhová

PODPORA DUŠEVNÍHO POTENCIÁLU DĚTÍ
Když se narodí dítě, je to pro jeho oko-

lí jeden z nejsilnějších zážitků v životě. 
Každý rodič se snaží pro své dítě udělat 
to nejlepší. Dnes je již prokázáno, že 
osobnost člověka se nejvýrazněji utváří 
právě v prvních letech života. Naše mi-
minka a batolata jsou obdařena hlubo-
kou vnitřní silou a vůlí učit se a přiroze-
ně procházet všemi vývojovými etapami. 
Úkolem rodičů je poskytnout jim přimě-

řenou stimulaci s ohledem na jejich psy-
chomotorický vývoj a sensitivní období 
vývoje. Rodičům může pomoci program 
PlayWisely®, první ucelený systém vy-
vinutý pro děti ve věku od 4 měsíců do  
5 let na základě nejnovějších vědeckých 
poznatků o vývoji dítěte, který napomá-
há rozvíjet jejich mozkové schopnosti 
a pohybovou obratnost. V říjnu 2021 
přiletí zakladatelka programu Patty 

Hannan opět do Prahy a povede několik 
Workshopů pro rodiče. „Moudré hraní“ 
si můžete vyzkoušet také na ukázkové 
lekci v Centru PlayWisely® v Kunraticích. 
Více informací na www.playwisely.cz, FB 
nebo Instagramu.

Veronika Fílová, ředitelka
 Sportovní školka PlayWisely, Praha

FLORBALISTÉ A FLORBALISTKY Start98 
Kunratice ZAHÁJILI SEZONU

Hráči a hráčky elitních týmů Startu98 
Kunratice se již od začátku září napl-
no zapojili do nové sezony. Ženy do ní 
vstoupily cenným vítězstvím, když po-
razily brněnský celek Židenice, a muži 
si již také připsali jedno vítězství nad 
Jaroměří. Na konci měsíce se do soutěží 
postupně zapojily další týmy od juniorů 
a juniorek až po ty nejmenší žáky a žá-
kyně, přípravku a elévy. Florbal se tedy 
v Kunraticích opět rozběhl a my věříme, 

že děti budou moci sportovat v běžném 
režimu i nadále. Stále máme volná mís-
ta v družstvech nejmenších kategorií od 
přípravky po mladší žáky a žákyně. Zá-
jemci se mohou obrátit na náš náboro-
vý web: florbalovynabor.cz, kde najdou 
všechny potřebné informace.

Za tým Start98 Kunratice
Karolína Šatalíková, 
šéftrenérka mládeže

Vážení rodiče, milé děti, 
žáci a přátelé ZŠ Kunratice, 
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PRODÁVÁTE

VÝKUP VOZŮ AUTO JAROV A AUTO JAROV KUNRATICE

PRODÁVÁTE

AUTO JAROV
Osiková 2, Praha 3
+420 703 828 245
vykup@autojarov.cz 

AUTO JAROV KUNRATICE
Vídeňská 126, Praha 4
+420 731 535 651
novak.o@autojarov.cz

AUTO?
AUTO JAROV
Osiková 2, Praha 3
+420 703 828 245
vykup@autojarov.cz 

AUTO JAROV KUNRATICE
Vídeňská 126, Praha 4
+420 731 535 651
novak.o@autojarov.czPřijdeme k vám, vůz prohlédneme,

oceníme a vykoupíme.

Více na www.autojarov.cz






