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„Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou první číslo KUNRATICKÉHO ZPRAVODAJE-INFORMÁTORA, který vydává Místní zastupitelstvo a Místní úřad v Praze-Kunraticích.“
To je úvod úplně prvního čísla Kunratického zpravodaje (KZ), který vyšel
v březnu 1991. Podrobný článek o historii
Kunratického zpravodaje naleznete v archivu KZ na našich stránkách www.praha-kunratice.cz číslo 1/2011 strana 3 pod
názvem „20. ročník Kunratického zpravodaje“ od tehdejšího šéfredaktora Svatomíra
Mydlarčíka.
V roce 2021 si připomeneme i další významné výročí. V lednu uběhlo již
600 let od obléhání a dobytí Nového hradu
v Kunraticích. Tuto událost si podrobně
připomeneme v příštím čísle Kunratického zpravodaje.
Uvnitř tohoto zpravodaje naleznete
rozhovor s naším panem doktorem Macharáčkem. Velice Vám jej doporučuji přečíst i s ohledem na stávající epidemickou
situaci. Zůstává rozum zcela stát, že v této
těžké situaci, kdy světlem na konci tunelu
je proočkování co největšího počtu obyvatel
a obzvlášť seniorů, kteří jsou covidem-19
nejvíce ohroženou skupinou, se našel někdo, kdo se pokouší naše seniory odradit od
očkování a straší je. Roznáší do schránek
některých kunratických seniorů dopis,
v němž uvádí, že po očkování zemřou. Již
jsme podali trestní oznámení a vyšetřuje
jej kriminální policie.
Na závěr něco potěšujícího. Ozvali se
nám někteří obyvatelé sídliště Zeleného
údolí s tím, že konečně mají pozemky pod
domy odkoupené od společnosti GV Reality
a.s. a jsou zapsány na katastru do jejich
vlastnictví. Původně tato společnost chtěla, aby pozemky ve vnitroblocích a přilehlou zeleň museli tito lidé také odkoupit.
Díky tomu, že se nám podařilo přesvědčit
hlavní město Prahu, aby pozemky vykoupilo, mohlo konečně dojít k odkupu pozemků pod domy a jejich vlastníci tak ušetřili
nemalé peníze.
Lenka Alinčová, (lal)

KUNRATICKÝ ZÁMEK

stále chátrá
Jsou to již čtyři roky, kdy nám tehdejší primátorka Prahy Adriana Krnáčová
slíbila získat do vlastnictví Prahy Kunratický zámek, zrekonstruovat jej a předat
do správy Kunratic. Vzhledem k tomu, že
jsem se nikde nemohla dopátrat, jak se
situace aktuálně vyvíjí, a velmi mě trápí
stálé chátrání zámku, obrátila jsem se písemně s žádostí o pomoc na stávajícího
primátora Zdeňka Hřiba. Také mě zajímalo, jak se k převodu zámku staví stávající
vedení hlavního města. Můj dopis podpořili a osobně podepsali sousední starostové Prahy 4 Irena Michalcová, Prahy 11 Jiří
Dohnal a městské části Praha-Libuš Jiří
Koubek. Pan primátor nám odpověděl, že
převod na Prahu může proběhnout pouze prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
Ten doposud nepřevzal zámek od Národ-

ního muzea, protože probíhá majetkové
vyrovnání a legalizace některých staveb na
nemovitostech přilehlých k areálu zámku
z Golčovy ulice. Poslední majitelé zámku zde nechali na části zámecké zahrady
postavit svým zaměstnancům domky se
zahrádkami. Dodnes tak některé soukromé stavby stojí na pozemcích ve správě
Národního muzea. Cituji přímo z dopisu
pana primátora: „Po dořešení těchto nesrovnalostí ÚZSVM přistoupí k převzetí
do správy a bude pokračovat v jednání
s městem Prahou o převodu této nemovitosti.“ Nejvíce potěšující je poslední věta
dopisu pana primátora. „Rád bych Vás
ujistil, že hl. m. Praha bude vyvíjet veškeré úsilí na získání těchto nemovitostí, a to
v duchu současných jednání se státem.“
lal

Schodiště v Kunratickém zámku 2020

POZOR! Změna otevírací doby pošty Praha 44 - Kunratice
od 1. 10. 2020 natrvalo:
PO, ST - 1
 0:00– 12:00 a 13:00–18:00 hod.
ÚT, ČT, PÁ - 08:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ

Upozorňujeme majitele psů na splatnost poplatku za psa na rok 2021:
– nečiní-li víc než 600 Kč ročně, nejpozději do 31. března 2021
– činí-li víc než 600 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna 2021
Poplatek lze platit v hotovosti na ÚMČ Praha-Kunratice v přízemí, bankovním převodem na číslo účtu
2000690389/0800, nebo složenkou typu A. Informace o výši poplatku, variabilním symbolu nebo složenku
obdržíte na ÚMČ Praha-Kunratice, tel. č. 244 102 210 nebo na e-mailové adrese: chalupova@praha-kunratice.cz
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Z radnice a zastupitelstva

USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ

Zastupitelstva MČ Praha-

Kunratice ze dne 21. 12. 2020
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice

• schvaluje

– r ozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2021 pro Základní školu Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 v celkové
výši 4 980,0 tis. Kč na provozní náklady
– r ozpočet hlavní činnosti na rok 2021 Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 s náklady ve výši 62 993,0 tis.
Kč, výnosy ve výši 62 993,0 tis. Kč
– rozpočet doplňkové činnosti na rok 2021 Základní školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 s náklady ve výši
3 885,00 tis. Kč, výnosy ve výši 4 486,0 tis. Kč, výsledkem
hospodaření ve výši 601,0 tis. Kč
– r ozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2021 pro Mateřskou školu Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 v celkové
výši 1 513,0 tis. Kč na provozní náklady
– r ozpočet hlavní činnosti na rok 2021 Mateřské školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 s náklady ve výši 19 888,9 tis.
Kč, výnosy ve výši 19 888,9 tis. Kč
–n
 ávrh na zapojení do rozpočtu 919,0 tis. Kč z fondu domu
s chráněnými byty;
– rozpočet MČ Praha-Kunratice na rok 2021 v hlavní činnosti:
objem příjmů celkem ve výši
63 593,5 tis. Kč
objem výdajů celkem ve výši
74 447,8 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů,
plánovaný schodek, ve výši
-10 854,3 tis. Kč
krytý financováním z úspor vlastních zdrojů /třída 8/

Jak funguje ÚŘAD
V DOBĚ KORONAVIRU
S ohledem na krizová opatření vlády, kdy úřadům byla stanovena povinnost omezit rozsah úředních hodin na dva dny v týdnu
v rozsahu pěti hodin v daném dni, jsme i my byli nuceni omezit provoz radnice. Upravili jsme úřední hodiny Úřadu městské
části Praha-Kunratice pro veřejnost takto: pondělí a středa: 8–10
a 14:30–17:30. Abychom vyšli občanům co nejvíce vstříc, snažili
jsme se stanovit úřední hodiny i s přihlédnutím k otevírací době
pošty tak, aby občan měl možnost využít služeb Czechpointu či
ověření podpisu od 8 hodin v rámci Úřadu a od 10 hodin pak
mohl využít stejných služeb u České pošty. Pracovníci Úřadu se
snaží, pokud je to možné, vyhovět občanům v jejich záležitostech i mimo rámec úředních hodin. Budova radnice však není
ani v době úředních hodin volně přístupná veřejnosti, pro vyřízení své potřeby je proto nutné zvonit na příslušného referenta,
který má danou problematiku na starosti. Poté budete vpuštěni
k okénku, kde s Vámi bude Vaše záležitost řešena. Snažíme se
maximálně zajistit bezpečnost nejen pro úředníky, ale i pro občany samotné, neboť i v rámci naší radnice se už vyskytly případy
nákazy koronavirem. I my se tedy musíme vyrovnávat s pracovní
neschopností či karanténními opatřeními jednotlivých zaměstnanců a zároveň zajistit plynulý chod radnice.
Na závěr si dovolím požádat všechny občany, aby v této nelehké době upřednostňovali především písemný, telefonický či
emailový kontakt.
Ivana Šašková,
tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice
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Aktuálně

– finanční plán hospodářské činnosti MČ pro rok 2021:
výnosy
13 301 429 Kč
náklady
2 604 000 Kč
hospodářský výsledek před zdaněním
10 697 429 Kč
– prominutí dluhu ve výši 50 % z měsíční platby 32 125 Kč,
tedy promíjí 16 062,50 Kč /měsíc za období od 1. 10. 2020 do
30. 11. 2020, tj. 2 měsíce, celkově tedy se jedná o prominutí
dluhu ve výši 32 125 Kč, společnosti Zařízení školního stravování-Party CATERING spol. s. r. o., se kterou má MČ Praha-Kunratice uzavřenou Nájemní smlouvu o nájmu prostor
sloužících k podnikání a nájmu věcí movitých, vše umístěno
v domě chráněné byty Kunratice v ul. K Zeleným domkům čp.
1435/26a v Praze 4-Kunraticích za účelem provozování prostor pro výrobu jídel a jejich rozvoz pro Klasické gymnázium
Modřany a Základní školu, s. r. o. Rakovského 3136/II, 143 00
Praha 4, z důvodu vyhlášení krizového opatření vlády o zákazu prezenční výuky v ZŠ a SŠ.
– prominutí dluhu na nájemném za období od 22. října do
2. prosince r. 2020 Olze Hoškové, IČO: 44422121, za pronájem nebytového prostoru kadeřnictví v domě s chráněnými
byty v ul. K Zeleným domkům čp. 1435/26a, Praha 4-Kunratice ve výši 100 % z měsíční částky 2 472 Kč, celkem tedy za
celé období od 22.10.2020 do 2.12.2020 činí odpuštění dluhu na nájemném částku ve výši 3 428 Kč, z důvodu uzavření
provozovny na základě krizového opatření vlády.
– prominutí dluhu na nájemném za období od 22. října do
2. prosince r. 2020 Tereze Vojtové, IČO: 74454285, za pronájem nebytového prostoru pedikúry v domě s chráněnými
byty v ul. K Zeleným domkům čp. 1435/26a, Praha 4-Kunratice ve výši 100 % z měsíční částky 1 798 Kč, celkem tedy za
celé období od 22. 10. 2020 do 2. 12. 2020 činí odpuštění
dluhu na nájemném částku ve výši 2 494 Kč, z důvodu uzavření provozovny na základě krizového opatření vlády.

NOVĚ MŮŽETE V KUNRATICKÉM
ZPRAVODAJI VYUŽÍT ŘÁDKOVOU INZERCI

V ROZSAHU MAXIMÁLNĚ 100 ZNAKŮ ZA 200 KČ bez DPH.

Podklady a objednávky posílejte na e-mail:
info@praha-kunratice.cz. Tel.: 244 102 212

Harmonogram přistavení velkoobjemového kontejneru
I. pololetí roku 2021
Přistavení VOK
3. 3. 2021
3. 3. 2021
17. 3. 2021
17. 3. 2021
28. 4. 2021
28. 4. 2021

Čas přistavení
16–20 hod.
16–20 hod.
16–20 hod.
16–20 hod.
16–20 hod.
16–20 hod.

Lokalita
Ještědská (u pošty)
Sídliště Flora (u kotelny)
Zelené údolí (ul. Za valem)
K Betáni x Do Dubin
Nad Šeberákem x K Jelenám
Sídliště Flora (u kotelny)

Harmonogram bioodpadu I. pololetí roku 2021
Datum

Čas přistavení

Lokalita

ne 21. 3. 2021
ne 21. 3. 2021

13–16 hod.
13–16 hod.

Ještědská (u pošty)
K Chodovu x Nad Akáty

ne 25. 4. 2021
ne 25. 4. 2021

13–16 hod.
13–16 hod.

Velenická x Sobolákova
K Betáni x Do Dubin

ODTAHOVÁNÍ AUTOVRAKŮ v Kunraticích
Od května 2020 vešla v platnost novela zákona, která výrazně usnadňuje odtahy vraků a dlouhodobě odstavených vozidel.
Stačí, aby autu chyběla identifikace nebo mělo více jak šest měsíců propadlou technickou, aby mohlo být určeno k odtažení.
Do května musel vozidlu chybět třeba celý motor nebo střecha,
aby bylo možné jej vůbec prohlásit za vrak, zákon byl v tomhle
zcela bezzubý a vůči správcům komunikací (obcím) a přítomností vraků postiženým občanům dost nepřátelský.
Vozidlo je po nahlášení prohlédnuto pracovníky Správy služeb hl. m. Prahy (SSHMP) a Praha 4 jako silniční správní úřad
následně vyzývá vlastníka vozidla, aby jej odstranil nebo uvedl
do provozuschopného stavu. Pokud uplyne marně lhůta dvou
měsíců, je vozidlo odtaženo a běží lhůta do jeho likvidace.
Kunratice tyto úkony nevykonávají, to je ze zákona úkol pro
Prahu 4, pouze podezřelá vozidla hlásíme a posíláme podklady,
ale samotné řízení nemáme šanci ovlivnit ani urychlit.
Z dat SSHMP vyplývá, že od roku 2016 do 10. ledna 2021
bylo přijato z Kunratic 91 oznámení na podezření, že se jed-

ná o vrak, a 28 oznámení na vozidla bez platné technické prohlídky. Některá vozidla majitelé odstranili sami, některá nebyla
shledána vraky, některá jsou v řešení, další byla odstraněna.
Když na podezřelé vozidlo narazíte, dejte nám vědět třeba
prostřednictvím aplikace „Moje Kunratice“, pošleme ho se vším
potřebným dál na SSHMP a zkusíme mu trochu umést cestičku
směrem do servisu, do dražby nebo na vrakoviště. Ne u všech
vozidel poznáme, že už stojí na jednom místě podezřele dlouho, na to jich je v Kunraticích až příliš mnoho. Uvítáme tedy
malou pomoc od vás. V současné době spolupráce s SSHMP
funguje velmi dobře a na zaslané podněty reagují neprodleně.
Kompletní informaci o procesu odtahování vraků a nepojízdných vozidel od ředitele SSHMP Tomáše Stařeckého s podrobnějším vysvětlením a statistikou naleznete na webu MČ
Kunratice v sekci Doprava.
Ivan Hýža (ivhy),
místostarosta

Kunratické

KRÁDEŽE

A VANDALISMUS
S potěšením sleduji, že alespoň v jedné oblasti má covid-19
nějaký pozitivní přínos. Policie České republiky hlásí pokles
kriminální činnosti téměř o 17 procent. O to více mě zlobí
místní vandalismus a drobné krádeže. V Kunratickém lese
snad není jediná naučná cedule bez postřiku sprejerů. Nejsou
tam složité obrazce, ale stupidní čáry uličníků, které znemožňují přečíst texty a orientovat se v mapách. Komu se hodil sedák s řetězem houpačky u kravína? Zdánlivá drobnost, ale za
pouhých 12 tisíc korun. Vyřezaná malovaná soška ledňáčka na
sloupku proti školní jídelně dělala školákům radost několik
let. Nebyla tak drahá, ale byla vyřezaná od srdce. Pyšný byl
na ni i malý řezbář, který ji se svým dědečkem vyrobil. Prosím
čtenáře Kunratického zpravodaje, pokud vědí, kam se soška
jedné prosincové noci poděla, ať nám dají vědět.
lal

UKLIĎME SVĚT – Ukliďme Kunratice
Další ročník dobrovolnického úklidu „Ukliďme Kunratice“
je opět tady. Hlavním úklidovým dnem je sobota 27. března,
a tak dobrovolníci, kteří mají zájem pomoci zlepšit životní prostředí, se mohou přihlásit na mail: hyza@praha-kunratice.cz,
telefon: 244 102 219, anebo mohou založit vlastní dobrovolnickou skupinu na www.uklidmecesko.cz. Letos bychom rádi
pomohli vyčistit nepořádek v okolí kunratických rybníků
a v Kunratickém lese. Mám radost, že se dobrovolníci pravidelně zapojují a společnými silami se snažíme mít Kunratice
zelené a čisté. Tak jako vždy zajistíme odvoz nasbíraného odpadu a necháme zlikvidovat černé skládky, které v Kunraticích
stále vznikají.

Takhle to vidím na začátku února, kdy stagnuje epidemická
situace. 27. březen je ale daleko. Můžeme být stále v nouzovém
stavu a hromadné akce budou zakázány. My se naší akce „Ukliďme Kunratice“ určitě nechceme vzdát. V případě, kdyby celostátní akce byla zrušena, prosím kunratické občany, aby utvořili
dvojice, popř. rodinné skupinky, ty se nám ozvaly a s úklidem
při dodržení všech bezpečnostních pravidel pomohly vyčistit Kunratice. Ty jsou v posledním roce, stejně jako celá země,
enormně zatíženy nepořádkem z odpadů z krabic, jídel a nápojů. Obzvláště odhozené roušky působí depresivně. Těším se, že
jaro přivítáme v čistých Kunraticích.
ivhy
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Aktuálně

Školství

Praha otevřela nábytkovou banku

Dali jsme RAZÍTKŮM A ZNÁMKÁM červenou

Radní hl. m. Prahy Milena Johnová
otevřela na pomezí městských částí Praha-Libuš a Praha-Kunratice přímo proti
vjezdu do sběrného dvora v Obrataňské
ulici nábytkovou banku, kterou provozuje Centrum sociálních služeb HMP.
Lidem v hmotné nouzi poskytne nábytek a základní vybavení domácnosti. Do
banky mohou věnovat nevyužívaný nábytek drobní dárci i firmy. Do nábytkové
banky mohou lidé i firmy kupovat nový
nábytek stejně jako do již velmi proslulé
potravinové banky. Ale darováním nepotřebných věcí se zde dají zachránit i věci,
které často končí v přilehlém sběrném
dvoře nebo na smetišti a přitom mohou
ještě dobře sloužit. Často se na nás obracejí obyvatelé Kunratic, kteří likvidují
starší zachovalý nábytek a je jim líto ho
vyhodit. Do skladu mohou lidé i firmy
přivézt použitý nábytek a spotřebiče,
které už nechtějí, nebo pro ně nemají
využití. Všechny věci budou na základě
spolupráce se sociálními službami a sociálními odbory městských částí distribuovány lidem v nouzi na území hlavního města Prahy.
Tým nábytkové banky tvoří aktuálně
čtyři lidé, vedoucím je Tomáš Valenta,
který příjem a distribuci nábytku koordinuje. Po domluvě s ním je možné nábytek dovézt přímo do haly v Obrataňské
ulici, v níž nábytková banka sídlí, nebo
si pro něj zaměstnanci nábytkové banky
přijedou vlastním vozidlem. Do banky je
možné věnovat i nábytek s drobnými vadami, které lze opravit.

Jako budoucí třídní učitelky prvních
tříd jsme věnovaly čas přemýšlení nad
strategií výuky a hodnocením. Shodly

Kontakt na vedoucího nábytkové
banky:
Tomáš Valenta
tomas.valenta@csspraha.cz
704 610 086
lal

Černé skládky bioodpadu

V PRAŽSKÝCH LESÍCH
I v dnešní době se stále setkáváme s nelegálně vzniklými černými skládkami, mezi
které patří i nepovolené odkládání bioodpadu – listí ze zahrad, posekaná tráva, ořezané
větve stromů, kuchyňské zbytky a podobně.
V jihovýchodní části Prahy jsme v posledních letech zaznamenali nárůst těchto nepovolených skládek zvláště v Kunratické
bažantnici a Kunratickém lese.
Tyto “černé” skládky bioodpadu se nejčastěji nacházejí na kraji lesních pozemků, které jsou v blízkosti lokalit rodinných
domů či zahrádkářských kolonií.
Skládky bioodpadu narušují vzhled
lokality a jejich přítomnost je cizorodým prvkem, který vlivem škůdců či zahníváním bezprostředně ohrožuje lesní
prostředí. Dále se kvůli těmto skládkám

stahují k obydleným částem například divoká prasata, která následně působí škody
rozrytím zelených ploch.
Hromady bioodpadu se postupně rozrostou i o stavební a komunální odpad
a z lesa se stává regulérní skládka. Prosíme tedy všechny občany, aby vzniklý
bioodpad ukládali pouze na místa k tomu
určená, nebo využili kompostování na
vlastním pozemku. Stav naší přírody je
odrazem úrovně naší společnosti. Upřímně doufáme, že nikdo z obyvatel Kunratic
si nepřeje prodírat se hromadou nepořádku a odpadků před tím, než se probojuje
na procházku do lesa.
Petr Hrma, lesní správce,
Lesy hl. m. Prahy

Městská policie V KUNRATICÍCH
Vznik Městské policie hl. m. Prahy
(MP) se datuje k 11. květnu 1992. Tehdy
před 29 lety bylo pražských strážníků 87.
Vznikl první útulek pro psy, oddíl psovodů, velitelství Metro, Dopravní oddíl
a Strážní oddíl. Úkolů pro MP přibývalo.
V následujících letech tak došlo k založení útulku pro opuštěné kočky a jiná opuštěná zvířata, který mají MP pod patronátem. Zásadními změnami prošla pražská
městská policie od 1. ledna 2000, kdy
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vznikla obvodní ředitelství MP 1 až 15.
Byl zřízen statut strážníka – okrskáře,
který má své úřední hodiny v okrskové
služebně a při výkonu služby využívá vynikající znalost svěřené lokality.
Kunratice měly tehdy celkem 10 strážníků, kteří dodnes mají od radnice k dispozici okrskovou služebnu na Kostelním
náměstí. Bohužel jich v současné době
kvůli odchodům od MP i nešťastnému
úmrtí slouží polovina. Ročně se sice do

náboru hlásí až 600 lidí, ale uspěje okolo
10 procent. Z letošních úprav v tabulkových místech MP vyplývá, že v Praze
zbývá naplnit nejméně 150 míst. Chybějící strážníky ve službě pravidelně nahrazují strážníci z Prahy 4 anebo hlídková
služba. Doufám, že se podaří uchazečům o tuto práci uspět a tým strážníků
v Kunraticích bude zase kompletní.
ivhy

jsme se, že nebudeme známkovat. Známky jsme nahradily popisnou zpětnou vazbou. Konkrétní popis žákova výkonu se
netýká jen výsledku, ale i průběhu práce,
jeho samostatnosti při plnění úkolů.
V době, kdy se známkování nedoporučuje, potřebují rodiče více než jindy zpětnou vazbu, jak si jejich dítě vede. Každé
dva měsíce proto připravujeme souhrnný
test z hlavních předmětů – matematiky,
českého jazyka a prvouky. Děti si ověří
v bezpečí známých cvičení z používaných
učebnic úroveň zvládnutí příslušné kompetence. Pro matematiku a prvouku používáme ve všech třídách shodné zadání.
Český jazyk přizpůsobujeme metodě čtení: genetické nebo analyticko-syntetické

Každé ráno spolu
Od zavedení online výuky každé ráno
všechny ročníky začínají start dne společně ve třídním kolektivu. Nazýváme to
ranními dýchánky, a jak probíhají? Rozepsali se o tom žáci ze 7. A: „Online výuka
přinesla do našich životů jiný režim. Začít
hned po ránu koukat soustředěně do kamery a vnímat výklad učitele, není pro každého snadné, a tak naše škola měla skvělý
nápad. Zavedla ranní dvacetiminutové dýchánky. Je to prostor, kde si můžeme jen
tak popovídat nebo si zahrát různé hry.
Tou nejoblíbenější je hra “najdi věc”. Má
jednoduchá pravidla. Hledáte předmět ve
vašem pokoji, který splňuje zadání. Třeba
věc, co vypadá jako neobvyklá a nečekaná
zbraň. A když jeden ze spolužáků vybere
páchnoucí ponožky, pobaví to hned po
ránu celou třídu,“ popisuje ve svém textu
Vája Šantorová.
Bára Preissová k tomu dodává: „Máme
zde prostor k vyjadřování osobních názorů a pocitů. Reflektujeme uplynulé dny
online a případně se radíme o různých důležitých událostech, co nás v nejbližších
dnech čekají. Při technických problémech
si radíme navzájem, bavíme se a snažíme
se mezi sebou udržovat přátelské vztahy.“
„Ranní dýchánky jsou nejlepším začátkem dne!“ píše Dia Blatská. „Věřte, nebo
ne, ale kdybych měla psát hned ráno test
v pyžamu se slepenýma očima, tak by nedopadl úplně za jedna. Na ranních dýcháncích
se v podstatě nic moc důležitého neřeší, jen
se bavíme.“ A na závěr dodává: „Sednout si
ke stolu, dát nohy nahoru a k tomu si udělat teplý čajík… Co víc si přát, že?”
A jak to vidíme my učitelé? Máme možnost komunikovat s dětmi mimo naše

předměty, zjišťovat jejich potřeby, vytváříme prostor pro společné zážitky. Dýchánky mohou být v kompetenci učitelů,
ale i samotných žáků. Mohou být hravé,
přemýšlivé nebo povídavé. Promyšlené,
anebo tak jednoduché, jak na závěr po-

metodě. Testy ihned po napsání kontrolujeme společně s žákem. Reflektujeme
případné chyby, společně vyhodnotíme
jednotlivé úkoly a zaznamenáme získanou úroveň do sebehodnotící tabulky.
Vítáme, když se k výsledkům vyjádří také
rodiče. Získávají tak přehled, jaké kompetence by mělo dítě v dané době zvládat.
Díky sladění třídních učitelek v cílech
a hodnotících kritériích působíme konzistentně v rámci ročníku. Věřím, že takto
se nám daří posouvat spolupráci rodiny
a školy na vyšší úroveň. Rodiče jsou nedílnou součástí vzdělávání dětí.
Alena Leksová a Markéta Vokurková,
třídní učitelky 1.tříd
pisuje Maty Hrášek: „Ze začátku si povídáme, jak se máme a co jsme dělali atd.,
potom hrajeme hry, např. najděte jednu
věc, se kterou bych žil na pustém ostrově.
Rozloučíme se a začínáme hodinu.“
Je to příjemný start pro nás pro všechny.
Veronika Valínová,
třídní učitelka 7. A

Nahlédli jsme pod

pokličku EVOLUCE ČLOVĚKA
Proč vyhynuli neandrtálci? Proč jsme začali chodit po dvou? Jak se vyvíjel náš kulturní a kultovní život? Jak jsme lovili zvířata? To jsou otázky, na které hledali osmáci
ZŠ Kunratice odpovědi při tvorbě příspěvků na odbornou videokonferenci. Mezi cíli
našeho učení bylo získání znalostí při práci s odborným textem, rozpoznání podstatných informací a jejich prezentace, ale
i schopnost spolupracovat ve skupině.
Prvním úkolem byla příprava anotací
odborných příspěvků. Již z anotací bylo
zřejmé, že účastníky konference čekají zajímavé poznatky k významným milníkům
evoluce člověka. Po zahájení konference
proběhla prezentace příspěvků řešitelskými týmy, které přinesly aktuální vědecké

poznatky k tématu. Nechyběla ani navazující diskuse a kladení otázek. O sdílení
obsahu konference s veřejností se postarali novináři odborného časopisu Kunratická Živa, místního Kunratického deníku
i populární Kunratické Drbny.
Ačkoli by se nám jistě vedlo lépe společně ve škole, tak i v online prostředí
Microsoft Teams jsme pracovali jak v celé
třídě, tak i v malých skupinách odborníků
a novinářů. Průběh konference jsme sdíleli na webu školy na stránce Přírodopisu
osmých tříd v článku: Úvod do biologie
člověka.
Jakub Holec a Vít Beran,
ZŠ Kunratice

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2021/2022
Zápis do kunratické mateřské školy proběhne v polovině května. Prosíme všechny zájemce o předškolní vzdělávání, aby
sledovali webové stránky školy, kde bude
s dostatečným předstihem zveřejněn termín, způsob a podoba zápisu s ohledem

na epidemickou situaci a veškeré další
informace na www.mskunratice.cz . Vaše
dotazy zodpovíme na telefonním čísle:
735 129 438.
Alice Hozmanová, ředitelka MŠ
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Rozhovor

Rozhovor

„OČKOVÁNÍ JE pro mě

SVĚTLEM NA KONCI TUNELU,“
říká kunratický lékař David Macharáček.
V roce 2005 vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2010 atestoval v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé. Během předatestační přípravy absolvoval stáže u praktického lékaře v Anglii a Skotsku. V současné době je
navíc externím lektorem na Ústavu všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy a lektorem předmětu všeobecné praktické lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V Kunraticích zastává funkci ambulantního lékaře.
blízko lidem a jejich osudům. Na některé
pandemie tvrdě dopadla a s osobními či
ekonomickými důsledky pandemie musí
nadále bojovat. Naštěstí většina lidí se
přizpůsobila situaci a jde dál svojí cestou
více či méně poznamenanou pandemií.
A jak ji zvládají obyvatelé Kunratic?
V rámci svých možností také dobře.
Lidé si začali více pomáhat. Zajímají se
více o lidi ve svém okolí, soused pomáhá
sousedovi, zdá se, že lidé začali být více
vnímaví vůči potřebám svého okolí, na
jaře to bylo milé, teď s pokračující pandemií je to obdivuhodné. Lidé nerezignovali, nekapitulovali, pomáhají si dále, třeba
i přes vlastní starosti pomáhají svému
okolí. Kvůli zavřeným školám a práci na
home office jsou rodiny více spolu. Je
to jedna z pozitivních stránek celé pandemie. Negativní zprávy se ke mně také
dostávají, ale těch naštěstí není mnoho.

Světová pandemie covidu-19 za necelý
rok ovlivnila životy všech. Jak na ni pohlížíte a bylo tu něco, co pro Vás bylo
překvapivé, co jste nečekal?
Nelehká otázka hned na začátek, ale
pokusím se odpovědět stručně. Sám
osobně na pandemii pohlížím jako na
zcela přirozenou situaci v lidských dějinách. V historii lidstva se objevovaly
nejrůznější epidemie, které historici
nazývají morové rány, pravděpodobně
ale ne vždy se jednalo o mor. Naposledy
to byla španělská chřipka před sto lety,
která měla více obětí než v té době právě
skončená první světová válka. Na přelomu století již klepaly na dveře epidemie
SARS, MERS, ptačí chřipky, které ale
naštěstí nikdy nenarostly do rozměrů
pandemie, jakou zažíváme v těchto měsících, a nejspíš se nejedná o pandemii
poslední, které bude muset lidstvo v 21.
století čelit. Jsem ze skupiny těch lidí,
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které pandemie zcela zaskočila, ale to asi
většinu lidí. Nečekal jsem takovou vlnu
solidarity a obyčejné lidské soudržnosti
hlavně na začátku pandemie, jsem však
překvapen také nesmírnou lhostejností
a ignorancí některých lidí k protiepidemickým opatřením. Vím, pandemie už
nás trápí dlouho a bohužel ještě nějakou
dobu potrvá. Je potřeba tuto skutečnost
přijmout, smířit se s ní, pracovat a dělat
vše pro to, abychom z toho byli co nejdříve venku, tedy chránit sebe a své blízké
před nákazou a naočkovat většinu populace vakcínou proti covidu.
Jak pandemii zvládáme jako obyvatelé
Česka?
Jsem v zásadě optimista. Upozorňuji,
že ne vždy je to člověk, který má málo
informací. Myslím si, že pandemii zvládáme celkem dobře, i když vždycky je
co zlepšovat. Ve své práci jsem hodně

Jsou přijatá protiepidemická opatření
dostatečná a hlavně důsledně dodržovaná?
Teď už jsou protiepidemická opatření
dostatečná, jen mohla přijít mnohem
dřív, už někdy na začátku září, to jsme
byli v dobrých číslech, usnuli jsme na
vavřínech a pandemie nás zcela zaskočila na podzim. Překvapením pro mě
bylo rozvolnění opatření před vánočními
svátky. Nárůst hospitalizovaných na sebe
nenechal dlouho čekat. Oheň je potřeba
hasit, i když jen doutná. Na druhou stranu chápu, že s plamenem pořádně dusíme i podnikatele v pohostinství a jiných
odvětvích, ale to už je na našich představitelích, jak efektivně podpořit ty, kteří
jsou pandemií postiženi i ekonomicky. A dodržování opatření? To je druhá
stránka věci. Naštěstí většina lidí opatření dodržuje a tím brání kolapsu zdravotního systému. Zneklidňují mě postoje
antirouškařů a lidí, kteří opatření vědomě porušují. Představují reálné nebezpečí pro zdravotníky a pomocný personál

na covidových jednotkách. Tito lidé bojují o záchranu lidských životů a zaslouží
si naši úctu a podporu. Nikdo neví, kdy
bude také jejich péči potřebovat. Chci
všechny poprosit, aby opatření dodržovali, není to nic složitého a můžeme tím
zachránit spoustu lidských životů.
Jak podle Vás zvládá ministerstvo zdravotnictví komunikaci ohledně koronaviru a v organizaci očkování a distribuci očkovacích dávek?
Dělají to právě tak, jak to umí. Samozřejmě, že je spousta věcí, které já ze své
židle praktického lékaře vidím jako nezvládnuté nebo zvládnuté pozdě, které by
šly dělat lépe, ale i přes chyby je spousta
věcí, které se povedly. Kapacity testovacích míst jsou velké, testování se dostalo
naštěstí i do ordinací praktických lékařů.
Již se očkuje a to je teď to hlavní, zatím ne
v dostatečném množství, ne v dostatečné ,,kadenci“, ale očkuje se. Nyní vidím
největší problém v nedostatku očkovacích látek napříč celou Evropou. V počtu
naočkovaných na tom nejsme v Evropě
úplně nejhůře, a až budou vakcíny, věřím, že se situace výrazně zlepší i proto,
že se snad vakcíny dostanou i do ordinací
praktických lékařů. V současné době jediná u nás dostupná vakcína Comirnaty
od společnosti Pfizer/Biontech se sice
musí skladovat při teplotách pod mínus
60 stupňů Celsia, ale následně v lednici
vydrží pět dní, naředěná v injekční stříkačce poté pět hodin. Tedy pokud by byla
dobře nastavená logistika a distribuce
vakcín, očkování by mohlo probíhat rychleji. Trocha hry s čísly – očkovací centra
při svém současném počtu dokážou naočkovat denně v jednotkách tisíců lidí,
tedy za měsíc jsme někde – dobře už jsem
řekl, že jsem optimista – při svém největším nasazení, budou-li mít dostatek personálu, přes půl milionu lidí. Praktických
lékařů je přes pět tisíc. Pokud praktický
lékař v průměru denně naočkuje 10 lidí
a to je počet, který se dá zvládnout i za
běžného provozu ordinace (v době očkování na chřipku očkujeme i větší počty
lidí), dostaneme se pak někam na jeden
milion naočkovaných za měsíc jen v ordinacích praktických lékařů. Tedy až budou
vakcíny v republice v dostatečném množství a dostanou se do očkovacích center
a do ordinací praktických lékařů, věřím,
že pandemii zvládneme. Očkování je pro
mě světlo na konci tunelu.
Sdružení ambulantních specialistů ČR
vyzvalo své členy - zapojte se do očkování. Jaký je na to Váš pohled a jak složité je to z organizačního hlediska?
Ano, to je dobrá myšlenka. Očkovací
centra mohou mít problém s personál-

ním obsazením. Lékaři v nemocnicích
jsou potřeba při péči o nemocné s covidem, ale není jen covid, ostatní nemoci
nezmizely jako mávnutím kouzelného
proutku. I v době pandemie je potřeba
postarat se o pacienty s infarktem, mrtvicí, po dopravních nehodách, o lidi
s úrazem atd. Tito lékaři mají své místo
v nemocnici, a ne v očkovacím centru.
Zapojit do očkování celý ambulantní sektor dává v tomto kontextu smysl.
A jsou podle Vás důležitá velká očkovací centra?
Jsou. Jakákoli iniciativa směrem k plošnému očkování je dobrá, otázkou však je,
jak je právě uskutečnitelná v tom širokém
měřítku. Očkovat musí zdravotník a těch
nemáme neomezený počet. Zdravotnictví funguje dál a funguje dobře i přes covid, ale jen díky nezměrnému úsilí zdravotníků. Nedovedu si představit, že tito
zdravotníci by po pracovní době očkovali
ještě v očkovacích centrech. Lidských rezerv máme velice málo.

nění není hladina protilátek dostatečně
vysoká a časem zcela vymizí. Po řádném
očkování je hladina protilátek několikanásobně vyšší. Jak dlouho protilátky po
očkování vydrží zatím nevíme, data naznačují, že to bude déle než po prodělaném onemocnění. Pokud někdo covid
prodělal a je očkován, lze předpokládat,
že protilátky vydrží ještě déle. V současné době dle platného doporučení České
vakcinologické společnosti se lze nechat
naočkovat již sedm dní po bezpříznakovém covidu a dva týdny po překonané aktivní infekci covid-19 s příznaky.
V současné době očkujete klienty a zaměstnance některých domovů pro seniory, jaký je ohlas na očkování?
Velmi kladný, jak ze strany klientů, tak
i jejich rodin. Většina klientů domova
pro seniory se nechala naočkovat. V této
skupině jsme dosáhli proočkovanosti daleko přes 60 %, tedy lze očekávat dobrou
kolektivní imunitu, a tedy dobrou ochranu seniorů před covidem.

Ministr Blatný říká, že v Česku bude
možné naočkovat až sto tisíc lidí denně. Věříte tomu?
Věřím. Pokud bude vše dobře zorganizováno a budou očkovat očkovací centra
a hlavně praktičtí lékaři, nevidím tato čísla jako nereálná.

Dá se skloubit práce ve Vaší ordinaci
a současně očkovat stovky lidí jinde?
Na nějaký čas se to dá zvládnout, ale
hodně to pak ovlivní osobní život – tu
část dne, kdy čerpáte energii, abyste ji
pak mohl ze sebe v práci vydávat. Je to
náročné, to přiznávám.

Co soudíte o důvěře Čechů v očkování
a co byste jim jako lékař vzkázal?
Důvěra v očkování proti covidu mě
překvapila, je velká. Jsem zvyklý spíš na
odmítavý postoj stran očkování třeba
u chřipky. Tam zaostáváme za západními zeměmi o mnoho procent. Naštěstí
jen minimum lidí ,,podlehlo“ dezinformacím a fake news o očkování proti
covidu. Zájem o očkování je opravdu
velký. A co bych chtěl vzkázat těm, kteří
o očkování uvažují a ještě nejsou rozhodnuti? Proberte se svým praktickým
lékařem nebo se svým odborným lékařem, ke kterému docházíte, zda můžete
být očkováni s ohledem na váš současný
zdravotní stav a stav vašeho imunitního
systému. Pokud netrpíte autoimunitním
onemocněním, není třeba se očkování
obávat.

Jak důležitá je očkovací kampaň, kterou by měla vláda vést?
Velmi. To je jedna z věcí, které se věnuje málo pozornosti. Chybí mi spoty
v televizi, chybí mi spoty na internetu,
celkově kampaň většího rozsahu pro
očkování, konkrétní vysvětlení, proč se
mám já jako občan této země nechat
očkovat, proč se má nechat očkovat
mladý zdravý jedinec. Pokud zájemce
o očkování informace hledá, je otázkou,
na jaký druh informací naráží, jak moc
jsou validní a z jakého zdroje pocházejí.
Přijde mi, že dezinformační kampaň zaujímá v médiích příliš velký prostor, a to
je škoda. Chybí mi dostatek spolehlivých
informací od odborníků.

Jak velká část populace musí být proočkovaná, abychom mohli pandemii
úspěšně zvládnout?
Otázka spíš pro epidemiologa pana
profesora Prymulu, ale je to okolo 60 %.
Musí se očkovat i lidé, kteří nákazu covid-19 již prodělali?
Podle dat z nedávno zveřejněných studií je to více než žádoucí. Po onemoc-

Jaké poplašné zprávy považujete za
nejhorší a nejvíc nebezpečné?
Jsou to zprávy, které vedou lidi k tomu,
že bojkotují protiepidemická opatření
a odmítají očkování. Naprostá většina
zavedených protiepidemických opatření
má smysl, očkování má smysl. To jasně ukazují data ze všech studií za doby
pandemie. Toto popírat je jako pádlovat
proti proudu řeky plynoucí ke klidnějším
vodám bez epidemie
ir
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KUNRATICKÉ RYBNÍKY 6. část

Povodím Kunratického potoka-Dolnomlýnský rybník (Mlejňák) 2/2

Okroužkovaný ledňáček

Dolnomlýnský rybník a okolí na pohlednici přibližně z roku 1913 (stodola je označena žlutě)

Pohlednice z roku 1913
znázorňuje závěrečné období
pěstování vinné révy v Kunraticích ve větším rozsahu,
jak je zřejmé z terasovitého
uspořádání svahu v pravém
rohu obrázku. Citujme z knihy Cyrila Merhouta. „Čtení
o Novém hradě a Kunraticích“ z roku 1912: „Blízko
hradu bývala od starodávna,
ještě i asi za dob krále Václava

Hrozny na stodole pana Bartůňka
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IV., vinice. Vinice tato byla asi
značně veliká, o prodeji jejím
mluví se již roku 1445, kdy
ovšem byla ještě plodná. Později zpustla a připomíná se od
r. 1597 ve všech prodejích až
ještě do století osmnáctého“.
Pěstování vína zde dodnes nezaniklo, jak ukazuje obrázek
hroznů révy na vratech stejné
stodoly zobrazené na více než
stoleté pohlednici.

Pokud se vydáte cestou
do kopce směrem k ulici Na
Lhotech, uvidíte v potůčku,
několik desítek metrů nad
studnou, Urešovu studánku.
Roku 1981 ji obnovil „Studánkový dědeček“ Ing. Eduard
Ureš, který se soustavně
věnoval pramenům a studánkám na území hl. m. Prahy.
Turistické značení na hrázi
vás zavede po zelené a žluté
zpátky k rybníku po okruhu
dlouhém 4,5 km nebo můžete
zamířit po žluté do 9 km vzdálených Průhonic či opačným
směrem 5 km ke stanici metra
C Roztyly. Cyklisté rádi využijí
trasu A21, která je několik kilometrů shodná s turistickým
značením. Skála Dešťovka ve
stráni (podle staré pohlednice z roku 1913 je v místech
nahoře v pravém dolním
rohu) je vyznačena i v horolezeckých mapách. Lze na ni
nalézt asi deset lezeckých cest
obtížnosti 3-5 UIAA (Union
Internationale des Associations d´Alpinisme – Mezinárodní svaz horolezeckých

asociací). Skála je dnes ukryta
společně s dalšími menšími
skalními útvary pod náletovou
vegetací. Horolezecké vyžití
usnadňují vrtané a do skály
zalepené skoby. Břidlice se
místy drolí, ale celkově se jedná o dostatečně pevnou skálu
s výškou až 8 m Vedle největší
Dešťovky jsou zde ještě skalky
Zakázaná a Prostřední.
Pokud budete mít štěstí,
zahlédnete u rybníka velmi
vzácného a krásného ptáčka,
ledňáčka říčního (Alcedo
atthis). Hloubí si vlastní noru
na příkrých březích v blízkosti
vod. Většinou bývá umístěna

Urešova studánka

vysoko, v některých případech
až 37 m nad hladinou, díky čemuž je chráněna před mnoha
predátory, jako jsou například
lasičky. Čisté potoky s bohatým výskytem ryb poskytují
ledňáčkům říčním ideální
životní prostředí, a tak nás
těší, že k takovému místu patří i Kunratický potok a svah
nad Mlejňákem. Pták patří
mezi přísně chráněné druhy
a žije samotářsky. Na území
ČR hnízdí pouze v počtu 300
- 700 párů, na podzim se provádí odchyt ke kroužkování.
Kunratický kroužkovatel pan
Zdeněk Žibřid jich zde například okroužkoval roku 2013
a 2015 po jednom, 2014 dva,
2011 pět a 2008 deset. Motiv
ledňáčka a točenice si oblíbil
král Václav IV. Ledňáček je
symbolem věrné manželské
lásky, točenice (věník, čechlík)
představuje závoj svázaný
do „uzlu lásky.“ Obrázek
nazvaný Ledňáček na točenici
pochází z Václavovy bible,
zhotovené v letech 1389-1395
Skála Dešťovka

v Praze. Mlejňák má v oblibě
i vodní ptactvo. Divoké, jako
slípka zelenonohá (Gallinula
chloropus), kachna divoká
(Anas platyrhynchos), volavka
popelavá (Ardes cinerea), či
labuť velká (Cygnus olor).
Nebo domácí, například husa
labutí (Anser cygnodes), která
to má domů přes hráz.

Můžeme také zavzpomínat
na sáňkování u Mlejňáku
v období 1949–1959. Začínalo se nahoře u Borovíčka
a končilo u splavu rybníka.
Nebo také na poli, kde je dnes
usazovací nádrž a zahrádky.
Spád byl vyhovující, dalo se
jezdit na kunratické možnosti
daleko. Na dřevěných sáňkách
a později, jako větší kluci, na
„bobech”. To se z coulových
prkýnek stloukl obdélník
40 x 50 cm a zespodu připevnily velké brusle „šlajfky”
(brusle na kličku s čelistmi,
které svíraly podrážku boty).
Sedačka se „vypolstrovala” kusem pytle, naplněným senem,
na strany sedačky se připevnily držáky ze starého koženého
pásku. To abyste se měli při
jízdě čeho držet. Jako spojovací materiál částí „bobu“
sloužily hřebíky potřebných
velikostí a tvarů. Zledovatělý
povrch tratě byl vítán, ale uježděná trasa po saních vyhovovala také. A „technika jízdy“?
Uchopíte držáky, přitisknete
bob k sedací části a pak se
rozeběhnete. Při dostatečné
rychlosti prudce dosednete
s bobem na dráhu, položíte
se do vodorovné polohy, nohy
napnete asi dvacet cm nad
zemí, hlavu mírně nadzvednete, neboť potřebujete také
vidět, kam jedete. Přenášením
váhy ze strany na stranu řídíte.
Brzdit se dá zatáhnutím držáků tak, že dostanete brusle
„na zadní“ nebo prostě dáte
nohy na zem a podrážkami
bot zastavíte. Jak tehdy vypadal prostor našeho sáňkování,
bobování nebo i začátečnického lyžování přibližuje pohlednice z roku 1948. Záběr je
pořízen z vyústění lesní cesty
z Borovíčka do ulice krále Václava IV., domky za loukou jsou

Naše „bobová“ dráha dnes

v ulici K Borovíčku a břeh nad
polem je dnešní Kriváňská.
Nejvíce Mlejňák proslavila
Velká kunratická, která letos
přivítá již 88. ročník. Závod
vznikl v roce 1934 jako klubový závod Vysokoškolského
sportu Praha. Byl intimním
klubovým podnikem, začínající během, pokračující
fotbalem a posezením v zahradě restaurace Ve Mlýně.
Účastnili se jej z počátku jen
členové klubu a pozvaní hosté.
Charakteristický byl veselý ráz
tohoto setkání. Počet závodníků byl z počátku malý, do
desátého ročníku nedosahoval
padesátky. Postupně se stával
stále oblíbenějším a po 50.
ročníku značně překročil možnosti přírodního prostředí.
Jeho ochrana se potom stala
nedílnou součástí pořádání
závodu. Velká kunratická se
koná nepřetržitě od svého založení každou druhou neděli
v listopadu. Loňský 87. ročník
se běžel v netradičním termínu 13. prosince v důsledku
epidemie covid-19.
(my)
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Koronavirová krize v loňském roce, a není tomu ještě stále konec, poškodila nejen v Kunraticích
kulturní, společenský i rodinný život, vzdělávání, finance. Zasáhla tak do života nás všech. Jediné,
co viditelně nepoškodila, byla investiční činnost naší radnice. Samozřejmě Praha a následně i my
cítíme poklesy příjmů jak daňových, tak z místních poplatků a pronájmů. Praha vzala zatím na sebe
všechny velké ztráty. Pokud se po proočkování naší společnosti plně otevřou zavřené školy, provozovny a služby, vrátí se do Prahy turistický ruch, jsme zatím schopni z našich úspor plně nahradit
propad příjmů a pokračovat tak v plnění našeho programového prohlášení z roku 2018. S mými
místostarosty jsme si připravili přehled splněných projektů z loňského roku. Každý zde píše z oblastí, které spravuje.
Dům s chráněnými byty a senioři
Získali jsme stavební povolení na výstavbu dvou nádrží na
dešťovou vodu u domu s chráněnými byty a vybrali jsme firmu,
která výstavbu zrealizuje v roce 2021. Využili jsme nouzového
stavu a uzavření provozu Klubu seniorů v Golčově ulici a provedli jsme výměnu linolea a vymalovali jsme tam.
Fotbalový areál
Odstranili jsme starý vlnitý plech u hlavního hřiště a navázali na plot vystavěný přímo SK Slovan Kunratice o rok dříve
na tréninkovém hřišti. Na výstavbu plotu jsme použili hlavně
finance z hazardu, které nám posílá do rozpočtu hl. m. Praha.
Tato investice za téměř 600 tisíc korun otevřela a prosvětlila
celý fotbalový areál, na což mnoho obyvatel Kunratic reagovalo pozitivně.

Lenka Alinčová
Školství
V Mateřské škole Kunratice byla provedena rozsáhlá rekonstrukce sociálních zařízení hlavní budovy. Vyšla na 7 milionů
korun a díky jarnímu uzavření školských zařízení byla rekonstrukce ukončena do konce července a umožnila nám zprovoznit školku oproti jiným rokům ještě v průběhu srpna, abychom
mohli ulehčit přetíženým rodinám. Paní ředitelka byla úspěšná
s žádostí o granty v programu „Rozvoj polytechnické a environmentální výchovy“, a tak za cenu cca 1,5 milionu korun byly
na zahradě MŠ zřízeny, mimo mnoha dalších herně-vzdělávacích prvků, dvě zahradní učebny, které se velmi osvědčily hlavně v době koronavirové krize.
V Základní škole Kunratice se podařilo dokončit kompletní
zastínění školy instalací venkovních žaluzií do obou pavilonů
za 2,5 milionů korun.
Dobrovolní hasiči
Z účelové dotace hl. m. Prahy ve výši 8 milionů korun jsme
pořídili nový požární vůz. Také jsme dočerpali starší magistrátní dotaci na opravy budovy hasičské zbrojnice, která je nyní
ve velice dobrém stavu. Současně jsme požádali o Územní rozhodnutí a stavební povolení na „skleník“, kde bude umístěna
historická stříkačka.
Rybníček Ohrada
Dokončili jsme rozsáhlou revitalizaci rybníčku Ohrada. Díky
dotaci hl. m. Prahy ve výši 5,5 milionu korun jsme mohli zachovat stejné stavební řešení, jako mají i ostatní opravené kunratické rybníky včetně posledně opraveného Hornomlýnského
rybníka tzv. Verneráku.
Hřbitov
Výstavba mlatových chodníčků na starém hřbitově je součástí
koncepce postupných rozsáhlejších oprav obou částí hřbitova
a stála 1,2 milionu korun.
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Hospodaření s majetkem a finančními prostředky
Nezbavujeme se majetku, ale vše, co momentálně nevyužíváme, se snažíme dlouhodobě pronajímat. Naopak jsme pro
Magistrát vykoupili potřebný kus pozemku v ulici Do Dubin
pro plánovanou dostavbu cyklostezky z Vestce. Finance z pronájmů pozemků a budov použijeme spolu s penězi z daně z nemovitostí na opravy našeho majetku a rozestavěné a další nové
investiční akce. Po mnohaletém úsilí se nám podařilo přesvědčit hl. m. Prahu, aby vykoupilo zeleň a pozemky pod komunikacemi v Zeleném údolí. Pozemky se zelení nám již hlavní
město svěřilo do správy.
Krizová opatření
Díky velkoryse štědré ruce hl. m. Prahy, která poskytla všem
městským částem účelově 300 korun na každého obyvatele
v době vypuknutí pandemie, jsme získali téměř tři miliony, za
které jsme pořídili mnoho prostředků pro boj s koronavirem,
jako jsou dezinfekce, ochranné filtry z nanotextilie do roušek,
termokamera a další speciální teploměry pro potřeby našich
školských zařízení, vysokotlaký čistič, generátory na výrobu
ozonu a další.
Podpora spolkům
Považuji za důležité, že se podařilo všem pravidelným příjemcům naší podpory v oblasti sportu, zájmových či sociálních
činností zachovat finanční pomoc v plné výši, včetně příspěvku
římskokatolické farnosti na opravu zdi kolem kostela.
Ivan Hýža
Doprava
Na jaře 2020 se nám podařilo přesvědčit Technickou správu
komunikací (TSK), aby využila nouzového stavu, který přinesl
minimalizaci dopravy, a přednostně zrekonstruovala kruhový
objezd U Tří svatých včetně úpravy přechodu pro chodce přes
Vídeňskou ulici, na které vznikl nový bezpečnostní ostrůvek. To
vše v rámci projektu „Bezpečná cesta do školy“. Tím se významně zkrátil čas dopravního omezení, které TSK Praha původně
plánovalo na tři měsíce.

Po letitých odkladech (a málem dalšímu dlouhodobému odložení kvůli chybějícím penězům z důvodu koronavirové krize)
se podařilo přesvědčit Magistrát, aby započal rekonstrukci ulice
K Zeleným domkům. Může to být na několik dalších let poslední
velká finanční investice pražského magistrátu do Kunratic. Důvod? Kvůli koronaviru je pokladnice Prahy vyprázdněná a hlavní
město čeká výstavba metra D.
Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na další rekonstrukce ulic Kriváňská, Klínovecká, Za Bažantnicí, Odboje
a Ratajova a také výstavbu nových chodníků v ulici Ještědská,
Úhlavská, U Rakovky a přechod U Tří svatých. Už téměř před
rokem jsme požádali o vydání stavebního povolení, abychom
mohli tyto stavby začít realizovat. Na povolení čekáme dodnes.
Získali jsme stavební povolení na chodník podél Vídeňské ulice
a příjezdovou cestu k bytovým domům čp. 631 – 633 v lokalitě Zelené domky. Tyto stavby byly dokončeny. Magistrát hl. m.
Prahy jsme požádali o předání (delimitaci) připravené stavby rekonstrukce ulic Kálmánova, Beethovenova, Musorgského, Lisztova a Suppého, které Praha nezvládne opravit ze svých zdrojů.
Tyto komunikace jsou v havarijním stavu, opravíme je v průběhu
letoška a příštího roku. A to podle postupu výstavby Zelených
domků z našich ušetřených zdrojů v rezervě.
Získali jsme účelovou dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy na
přípravu rekonstrukce v současnosti velmi problémových komunikací pod cyklotrasou A213 (Šeberov – Kunratice – Kunratický
les), která zároveň zajistí zkapacitnění a zabezpečení křižovatky
Kunratická spojka x Nad Šeberákem pro auta, chodce i cyklisty.
Vzhledem k tomu, že kompletní rekonstrukce Golčovy ulice
v režii Magistrátu hl. m Prahy je zatím v nedohlednu, přistoupili
jsme k výměně svrchní vrstvy asfaltu v celé šířce. Při té příležitosti si PRE vyměnilo své dosluhující kabely a tato koordinace nám
pomohla se podělit o náklady. Letos bude doplněno dopravní
značení v této ulici včetně Kostelního náměstí.
V ulicích v rámci dlouhodobé činnosti postupně vyznačujeme
parkovací stání, protože na mnoha místech už živelné parkování komplikuje život obyvatelům i řidičům, a je třeba jej trochu
zkultivovat. Někde to přinese pár míst navíc, někde nějaká ubere. Nejdůležitější je ale zachovat ulice bez obtíží průjezdné pro
zásobování, svoz odpadu a samozřejmě složky IZS.
Karel Fíla
Životní prostředí
Na závěr loňského roku jsme provedli rozsáhlou výsadbu stromů, celkem 37 kusů za téměř půl milionu korun. Nekvalitní zeleň podél Volarské ulice byla poničena během rekonstrukce této
komunikace, kterou doprovázela výstavba i přeložky inženýrských sítí a veřejného osvětlení a výstavba chodníku. Tato frekventovaná ulice je nyní doslova perlou Kunratic. Ostatní stromy
doplnily zeleň v dalších zrekonstruovaných ulicích.
Dětská hřiště
Největší radost mně i mým kolegům dělá revitalizace území
vedle bývalého kravína. Toto území plné navážek a bezdomovců
vypadá dnes zcela jinak. Každý rok sem něco nového přidáme.
V loňském roce to byla trampolína, lanovka a kolotoč. Také jsme
začali s opravou plotu kolem bývalého kravína. Obnovy se dočkala velká skluzavka na hřišti Na Lhotech.
Strategické dokumenty a wifi v zámeckém parku a v okolí
radnice
Díky dotaci z Evropského sociálního fondu ve výši 1,5 milionu
korun jsme si mohli nechat zpracovat strategické dokumenty.
Již máme hotovou Demografickou studii, inventarizaci stromů,
pasport zeleně, pasport mobiliáře, plán nakládání s odpady

a generel komunikací. Všechny tyto dokumenty jsou dostupné
na našich webových stránkách. V letošním roce vše dovršíme
zpracováním Strategického plánu. Existence těchto dokumentů
velmi často podmiňuje možnost žádat o dotace.
Z projektu EU ve výši 15 000 EU jsme získali kvalitní bezplatnou wifi do zámeckého parku a do blízkého okolí radnice.
Petra Hilmarová
Kultura
Uplynulý rok kultuře příliš nepřál. Kvůli všem omezením, která v minulém roce proběhla, jsme většinu připravených akcí nemohli uskutečnit, nebo jsme byli nuceni upravit jejich pořádání.
Několik akcí se nám s trochou štěstí i v tak nelehké době přece
jen podařilo zrealizovat. V lednu proběhl úspěšný již v pořadí
třetí Kunratický ples pořádaný naší radnicí. Byl to první a zároveň poslední bál, který se kvůli epidemické situaci v Kunraticích
uskutečnil. Našim seniorům jsme se snažili zpříjemnit osamělý
rok například koncertem Michaely Málkové, nevidomé absolventky Konzervatoře Jana Deyla. Začátkem září proběhlo na zahradě domu s chráněnými byty grilování s pásmem trempských
písní v podání Jana Víznera. Z plánovaných šesti seniorských
výletů se nám podařilo uskutečnit bohužel jen dva a to 8. září do
Chebu a na hrad Loket a další 15. září do kláštera Zlatá koruna
a do Českého Krumlova. Novinkou loňského léta byla dvě promítání letního kina v zámeckém parku, která se setkala s velmi
pozitivním ohlasem, a proto najdete letní kino i letos v seznamu
plánovaných kulturních akcí. Kvůli zrušenému květnovému Divadlu v parku jsme mohli finančně posílit akci Babí léto v pohybu, a stali jsme se spolupořadateli této úspěšné kulturní akce.
Velkou výzvou v koronavirové době bylo uspořádání vítání miminek. Byli jsme nuceni plánované čtyři termíny vítání miminek
přesunout ven před radnici a rozdělit zúčastněné do několika
menších skupin. Přes všechny logistické problémy se nám podařilo přivítat 38 kunratických novorozenců. Tato akce byla rodiči
velmi vřele přijata, a proto jsme se rozhodli, že za příznivého počasí budeme nově narozené děti i nadále vítat venku. Štěstí jsme
měli i při pořádání výstavy hub a jiřinek na kunratické radnici.
Vánoční zdobení adventních věnců bylo nahrazeno zakoupením
hotových vánočních svícnů, kterými jsme seniory obdarovali.
Loňské rozsvícení vánočního stromu před radnicí sice neproběhlo za přítomnosti diváků a ani účinkujících dětí, zato se nám
podařilo zajistit nadstandartní vánoční výzdobu včetně zvonkohry. Jako krásný dárek pro všechny bylo umístění jesliček s Ježíškem, které radnici zapůjčila paní Anna Nová, které bych chtěla
touto cestou velice poděkovat. Instalaci jsme nechali svítit i přes
Tři krále a dále, protože v napadlém sněhu bylo okolí radnice
jako z pohádky. Za ušetřené peníze z neuskutečněných akcích
jsme pořídili stany, židle, lavice a další vybavení, které využijeme
při akcích, až se situace vrátí opět do normálních kolejí.

Spolky

Spolky

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK 2021 S OTAZNÍKEM
Loňský rok byl velmi neobvyklý. Plánované dubnové
Otvírání studánek se neuskutečnilo. Ani podzimní procházka ke studánkám se nepodařila zorganizovat. Vývoj
současné epidemické situace
zatím nesměřuje k rychlému
navrácení do „běžného“ života a letošní společné Otvírání
studánek, které je plánováno
na sobotu 24. dubna, je tedy
i letos ohroženo. Sledujte
prosím naše webové stránky
studanky.wbs.cz, na kterých
budou uveřejněny aktuální
informace.
Sami si můžete ve volném
čase zajít ke studánkám
podél Kunratického potoka.
Celou trasu začněte v ulici
Na Knížce. Zamiřte do ulice
Nad Skálou, kde narazíte na
studánku Sadová, blízkou
pěšinou dojdete ke krásně

opravené Krellově studánce. Po pěšině pokračujte
dolů lesem, kde projdete
kolem studánky Pod Krellovou a pod kopcem kolem
studánky U Klenotů, která
je schovaná ve velké skruži.
Dále pokračujete po zelené
značce podél Hornomlýnského rybníka (Verneráku). Ještě
než dojdete k hrázi, uvidíte
pěšinu vpravo, která vede
k Vernerovým pramenům.
Další zastávkou je Urešova
studánka, k ní dojdete ulicí
Za Rybníkem podél Kunratického potoka. Najdete ji
nedaleko Dolního mlýna
vpravo za informační tabulí.
Pokračujete malý kousek po
žluté značce podél potoka.
Do Údolí Dvou pramínků,
kde najdete hned dvě studánky Pod jeslemi a Nezmarku,
musíte odbočit za Dolním

mlýnem přes potok a jít po
druhém břehu, až do míst,
kde se vám na levé straně
otevře malé údolí. Vydáte
se jím až ke studánkám. Ke
studánce Žofince zamíříte
zpět ke Kunratickému potoku. U rozcestí pod Novým
hrádkem potok překročíte
a už jste téměř u Žofinky. Ke studánce Václavce,
která se nachází u přítoku
Kněžka do Kunratického
potoka, musíte vystoupat
od zookoutku u hájovny po
zelené značce asi do dvou
třetin kopce. Poté se vrátíte
zpět k zookoutku a po žluté
značce pokračujete dál po
proudu Kunratického potoka. Studánka Řeřišnicová
vám zůstane bohužel skryta
na druhém břehu potoka
pod sídlištěm Zelené údolí.
Studánka Krychle je schova-

ná dále po proudu opět na
druhém břehu až za restaurací Na Tý louce zelený.
Studánku Habrovka byste
hledali ve stráni Michelského
lesa marně, je už bohužel
úplně bez vody. Poslední
zastávkou je studánka Labutěnka, která se nachází až na
konci lesa u rybníka Labuť.
Jako velká pomoc při návštěvě studánek vám poslouží
mapy od Seznamu a naše
webové stránky, kde najdete
odkazy k jednotlivým studánkám s přesnou GPS polohou.
A pokud vám bude celá trasa
příliš dlouhá, udělejte si z ní
procházky na pokračování.
Všem přejeme hodně
zdraví a těšíme se snad brzy
na viděnou.
za studánkový tým
Eva Burianová

SPOLEK KŘIŽOVATKA.CZ Začátek roku v knihovně
Počítačový klub je tu pro Vás
V první vlně pandemie covid-19 jsme byli nuceni zcela
uzavřít počítačový klub na
dva měsíce a omezit naše
služby pro hendikepované
a seniory. V průběhu července a prázdnin jsme doháněli
zameškané aktivity a kurzy.
Absolvovali jsme týdenní
rekondiční pobyt na Šumavě
ve Střelských Hošticích, kde
jsme jezdili do přírody a cvičili. Rovněž jsme postupně
nasávali informace a připravovali se na další omezení
pomalu se blížící druhé vlny
pandemie. Na podzim jsme
ještě stihli otevřít počítačové
kurzy a připravit společnou
výstavu zdravotně postižených výtvarníků paní E.
Schmidtové a O. Siladijové.
Nikdo z nás netušil, že
tradiční předvánoční výstavu
obyvatel Domova svaté
Rodiny z Petřin již neuskutečníme.
Nyní nemáme zcela
zavřeno – máme štěstí, že
vzhledem k našim klientům
učíme pouze individuální
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formou lektor/účastník
kurzu. Tato forma výuky
nám dovoluje při dodržování veškerých hygienických
pravidel dále učit. Výuka je
ale vhodná spíše pro dojíždějící autem nebo docházející z blízkého okolí. Jakmile
se situace zlepší, budeme
i my postupně naše omezení
dále rozvolňovat a pomoc
pro naše klienty rozjedeme
naplno.
V současnosti máme otevřeno od pondělí do středy
od 10 do 17 hodin. Pokud by
se sešlo více zájemců o počítačové kurzy, rádi otevírací
dobu prodloužíme. Dodávejme si navzájem odvahu
a věřím, že vše zvládneme.
Adresa:
U Zeleného ptáka 1158/5,
Kunratice
Tel.: 271 913 590 nebo 607
534 184
Štěpán Weber
Křižovatka.cz

Tento rok pro knihovny
nezačal zrovna nejlépe, protože úplné uzavření knihoven
z nařízení vlády se prodloužilo. Naštěstí čtenáři jsou
trpěliví a chápou, že nejdůležitější je zdraví.
V roce 2020 opět vzrostl
počet registrovaných čtenářů.
Těší mě, že přibývá mládež.
Kategorie 70 – 79 let si přesto
nenechala vzít v naší knihovně prvenství. Pro zajímavost
nebo jako výzvu uvádím, že
věk 20 – 29 let nemá zatím
žádného zástupce. Podíl
mužů a žen je 14 až 86 procent. Naší nejstarší čtenářce
je 90 let a této paní lze jen
závidět vitalitu. Celkový loňský počet návštěv knihovny
je 2179.
Vypůjčili jste si 7510 knih.
Průměrně je to 40 knih na

jednoho čtenáře. Na jednu
návštěvu zhruba 4 knihy.
Nejoblíbenější čas je 9 až
10 hodin. Do knihovního
fondu bylo vloženo přes tisíc
nových svazků.
Nejžádanější knihou byla
loni Nůž (Jo Nesbo). Na
druhém místě Hana (Alena
Mornštajnová). Vaši nejoblíbenější autoři jsou Angela
Marsons, Táňa Keleová-Vasilková a Alena Mornštajnová.
Kunratická knihovna se
bude snažit pro vás stále chystat ty nejkrásnější
a nejzajímavější tituly pro
příjemnou četbu.
Na vaši návštěvu se těší
kunratická knihovna.
kolektiv kunratické
knihovny

Společenská rubrika
Poděkování za blahopřání k životnímu jubileu zasílají

Naděžda Klozarová, Josef Onuca, Eva Havlíčková, Jiří Rathouský,
Květoslava Dvořáková, Květoslava Fišerová, Pavel Brodil, František Pech,
Božena Rajdlová, Jaroslava Pavlásková, Jana Kuhnová, Milada Zemanová,
Olga Drahokoupilová, Běla Mayerová, Vlasta Barcuchová.

Půlnoční Mše svatá 2020
Štědrovečerní vigilií Narození Páně (z latinského vigilia,
což znamená bdění; ve starší
češtině také svatvečer) vrcholí
slavnostní mší svatou na
oslavu Narození Páně, lidově
nazývanou jako půlnoční. Je
nejnavštěvovanější bohoslužbou roku a v hojném počtu se
jí účastní i lidé, kteří do kostela pravidelně nechodí. Láká je
nejen zpěv koled, ale i zvláštní, neopakovatelná atmosféra
této události. Půlnoční roku
2020 ale byla zcela výjimečná.
Vše bylo jinak. Pokračující
pandemie koronaviru tvrdě zasáhla do všech oblastí lidského
života. Nechybělo mnoho

a nekonala se ani půlnoční.
Počátkem prosince ale přišel
otec Vojtěch s nápadem. Co
kdyby se sloužila venku, na
Kostelním náměstí, aby se
umožnila účast většímu počtu
lidí? Svůj nápad projednal
s kunratickou radnicí, která
jej nejen uvítala, ale i přiložila
ruku k dílu a vyřídila některé
nezbytné náležitosti jako
například dopravní značení. Otec Vojtěch zajistil pro
sloužení mše podium, farníci
jeho osvětlení a ozvučení. Nic
nebylo dlouho jisté, ale nakonec vše dobře dopadlo. Konaly
se tři vánoční mše svaté. 24.
prosince odpoledne pro rodi-

če s dětmi a od 24 hod tradiční
půlnoční. Třetí mše svatá
pod širým nebem tentokrát
i s deštníky byla odsloužena
další den na Boží hod vánoční
v půl desáté. Vše proběhlo
v souladu s nařízenými omezeními. Vysoká účast na všech
vánočních venkovních mších
svatých pod širým nebem se
nelišila od bohoslužeb v tom-

to čase každoročně konaných
za běžných podmínek v kostele. A tak náš dík směřuje ke
všem těm, kteří se podíleli
na zajištění bohoslužeb pod
širým nebem. Umožnili nám
společně oslavit příchod Ježíše
Krista na svět mezi nás před
více než dvěma tisíci lety.
(my)

Valná hromada dobrovolných hasičů se nemohla konat
S ohledem na nebezpečí nákazy koronavirem v letošním
lednu neproběhla klasická
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Praha-Kunratice. Proto jsem vyzpovídala
velitele jednotky Sboru
dobrovolných hasičů (JSDH)
Davida Běhunka ohledně činnosti JSDH v loňském roce.
Vzhledem ke snížení rizika
šíření covid-19 a udržení
akceschopnosti profesionálních jednotek došlo zhruba
v polovině března 2020 ke snížení počtu sloužících hasičů

na profesionálních stanicích
HZS Praha. Z toho důvodu
byl vydán požadavek na všechny pražské JSDH k držení 24
hodinových pohotovostí na
zbrojnicích s vlastní technikou (cisterna a čtyři hasiči)
pro posílení a doplnění profesionálních jednotek hasičů
Praha v případě mimořádné
události. V tomto čase se
pohotovost držící dobrovolní
hasiči nesmí mimo výjezd
z hasičské zbrojnice vzdálit. Po vyhlášení poplachu
musí do dvou minut vyrazit.

Rodinné centrum U Motýlků
S rokem 2021 přicházejí
nové výzvy. Hodně věcí musíme, tak jako všichni, dělat
jinak. Opět pro Vás chystáme
spoustu přednášek a nově
i webinářů. Rok zahájil cyklus
webinářů s Evou Královou.
První již proběhl a ve čtvrtek
28. ledna nás čeká další – Jak
podpořit sebevědomí dítěte.
Poslední proběhne 4. února.
Nový semestr kurzů začal, ale
bohužel probíhá stále pouze
online. Zápis je možný na
našich webových stránkách.
Pro aktuální informace o situaci sledujte, prosím, náš web
a FCB.
V lednu už jsme stihli uspořádat pro rodiče s dětmi jednu novou akci a doufáme, že
se z ní stane tradice. Byla to

Tříkrálová stezka s úkoly a tajenkou v Kunratické bažantnici. První tradiční akcí měl být
karneval s Hopsíkem, který se
ale zřejmě kvůli nouzovému
stavu neuskuteční. A i když je
ještě zima, my už myslíme na
léto. Připravili jsme pro Vaše
děti nabídku příměstských
táborů a letní dětské skupiny.
Termíny i s tématy už jsou
vypsány na našem webu.
Přihlašování bude možné od
5. 2. 2021.
Pro aktuální informace
sledujte náš web http://www.
zitspolu.cz/umotylku/ i FCB.
Přihlašování zde: https://
zitspolu.webooker.eu
Rodinné centrum
U Motýlků

Krizový štáb vytvořil plán, do
kterého byly zahrnuty všechny
JSDH na území Prahy a jejich
pohotovosti rovnoměrně
rozloženy k pokrytí každého
hasebního obvodu příslušné
profesionální stanice. To vše
za dodržení přísných hygienických opatření jak během
pobytu na hasičské zbrojnici,
tak i během výjezdu k mimořádné události. Kunratická
jednotka držela 14 pohotovostí a vyjela k 23 zásahům.
Mimo pohotovosti i během
nich všichni členové jednotky
prováděli standardní činnosti
jako údržbu techniky, výcviky,
práce pro městskou část, ale

i běžnou výjezdovou činnost
po vyhlášení poplachu s výjezdem do 10 minut. Celkem
naše jednotka za loňský rok
vyjela k 73 událostem. K tomu
navíc, hlavně během první
vlny, přibyla distribuce a výroba ochranných prostředků
nejen pro občany Kunratic,
ale i například do Thomayerovy nemocnice, Hospicu
Malovická, kunratické školky
a školy i Alzheimer centra
Kunratice.
O tom, že vše naši dobrovolní hasiči dělali opět
zadarmo, se David zapomněl
zmínit.
lal

SOKOLOVÉ OTUŽILCI
Tak dlouho chodí člověk
kolem zavřené sokolovny, až
vymyslí úplně novou akci.
12. prosince 2020 proběhl
v zámeckém parku a bažantnici Vánoční sokolský běh.
Popravdě jsme se trochu
obávali reakce našich malých
sokolů, ale zbytečně. Nezklamali. Na tuto venkovní akci
přišlo celkem 80 dětí. Byla
to nádhera. Děti i rodiče byli
nadšení. Běhalo se, zkoumalo, počítalo a křičelo. A protože to byla akce předvánoční,
v cíli děti dostaly také sladkou
odměnu a dárečky od BESIP.
Bohužel ani v novém roce

se situace nelepší a nám už
se po našich sokolech vážně
stýská, a tak jsme se rozhodli
pokračovat další lednovou
akcí. Pozvali jsme všechny
na Sokolský běh bažantnicí.
Akce se konala 30. ledna
v Kunratické bažantnici. Vše
samozřejmě proběhlo v souladu s nařízením o sportování
venku. Informace jste mohli
najít na našich webových
stránkách, nástěnkách na sokolovně, u kunratické radnice
nebo přímo u cvičitelek.
Sportu zdar!
TJ Sokol Kunratice
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Velká kunratická proběhla v tichosti
Historie Velké kunratické se začala
psát v roce 1934, kdy vznikla jako odlišení od ostatních běžeckých závodů
té doby. Zakladatelé z Vysokoškolského sportu Praha chtěli vytvořit soutěž,
v níž by se smazaly rozdíly mezi atlety
a vyznavači jiných sportů. Kunratická
na rozdíl od většiny svých souputníků
přetrvala přes změny v pořadatelích
několik desetiletí. Získala na popularitě a stala se legendou podobně jako
třeba silniční Běchovice. Má své věrné
příznivce, kterým od dvacátého startu
uděluje titul veterán Velké kunratické,
čímž jim zajišťuje přednostně startovní
číslo. Letošní 87. ročník byl však netradiční, a to bohužel v negativním slova

smyslu. Z důvodu zhoršené epidemické situace byl start závodu opakovaně
odsunut z tradiční druhé listopadové neděle až na druhou prosincovou.
13. prosince nemohlo startovat přes tři
tisíce závodníků jako obvykle, ale jen
1013 sportovců na 8 tratích v 19 kategoriích. Bez podpory diváků a dalšího
pravidelného zázemí závodu mohly běžet jen nejmenší děti, dospělí a junioři, 150 závodnic na své speciální trati
a 500 mužů a žen na klasice přes Hrá-

Po dlouhé florbalové odmlce se opět
po restartu soutěže Extraligy žen představily v kunratické hale ženy Tigers Start98
Kunratice. I přesto, že soutěže probíhají
bez diváků, vstoupily do prvního domácího utkání vítězně, když porazily Bulldogs
Brno 11:5.
Jsme velmi rádi, že se podařilo získat výjimku pro ženskou soutěž, bohužel dětské a mládežnické soutěže zatím
spuštěny nebyly. Nicméně naše družstva
stále trénují pod dohledem svých trenérů a trenérek, ať už individuálně nebo
online z domova. Trenérky a trenéři připravují dětem zajímavé aktivity, venkovní
soutěže a další nejen sportovní program.
Kluci a holky, kteří by se rádi zapojili
do našich mládežnických týmů, nás mo-

umění COVID NEZASTAVÍ
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FLORBAL ZNOVU V KUNRATICÍCH!

NEJVĚTŠÍ ŠKOLU bojových
Minulý rok byl plný nečekaných událostí, které nás zastihly. Na jaře nás přepadla coronavirová opatření, kterým
jsme se museli přizpůsobit. Tréninky, které byly venku, nikomu nevadily, alespoň
jsme byli na čerstvém vzduchu. Horší
byla opatření, co následovně přišla – zákaz stýkání osob, to pro nás znamenalo
i konec tréninků. My jsme se ale nevzdali
a začali jsme s videolekcemi a online tréninky. Náš mistr Martin Zámečník udělal
přes 100 výukových videí a nespočet online tréninků. Probíhaly také soukromé
lekce pro naše členy.
Naši nejlepší členové se připravovali
na mistrovství Evropy, které mělo proběhnout v květnu 2020 v Praze. Našich
16 nominovaných studentů mělo speciální cvičební plán, který museli dodržovat. Nebylo to jenom o trénincích, ale
také o pilné domácí přípravě. Všichni

dek. Vedle obvyklého intervalového
startu po dvojicích vše proběhlo formou 25 časově a prostorově oddělených závodů. Výsledky a umístění jsou
v tomto netradičním ročníku opravdu
až na druhém místě. Podstatné je, že
tradice Velké kunratické byla zachována. Věřme, že 88. ročník bude zase plný
běžeckých nadšenců a diváků.

byli perfektně připraveni, ale bohužel
kvůli špatné situaci se mistrovství Evropy přesunulo na léto, kdy bylo poté taky
zrušeno. Naši nominovaní členové dlouho nesmutnili a začali na sobě pracovat
mnohem více, aby na dalších závodech
prokázali svoji výkonnost.
Tento rok jsme se také chystali obhájit
titul nejúspěšnějšího střediska talentové
mládeže a též obhájit titul nejúspěšnější

hou kontaktovat na emailu adam.havranek@start98.eu a telefonu 725 383 161.
Stále nás můžete podpořit a sledovat
naše utkání na stránce www.start98.eu
Karolína Šatalíková,
šéftrenérka mládeže klubu
Start98 Kunratice

HLEDÁME ŠTIKU PRO NÁŠ OBOR!
školy na mistrovství České republiky. Ač
byly obě soutěže zrušeny/odloženy, my
nepřestáváme cvičit. V novém školním
roce jsme měli velmi slabé nábory, protože nebyly umožněny tradiční exhibiční
ukázky na školách kvůli epidemické situaci. Na podzim kvůli opatřením naši učitelé
začali vysílat opět tréninky online a účast
na trénincích byla opravdu obrovská.
Také je třeba zmínit, že pokračuje
stavba našeho tréninkového centra v Beztahově u Votic. Nyní je na řadě nová prostorná hala, která bude na jaře dokončena. Všichni se již těší, až si v nové hale
naplno zacvičí.
Velký dík patří hlavně našim členům,
kteří nás celou dobu podporovali a byli
s námi.
Staňte se členy největší školy bojových
umění v Česku, posilujte cvičením obranyschopnost svoji i vašeho organismu
a naplňte třeba svůj dávný sen nebo novoroční předsevzetí! Stačí na www.tkd.cz
nalézt vám nejvíce vyhovující trénink
nebo se účastnit našich online lekcí.
Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

Myslíte a jednáte jako podnikatel, který chce naplnit očekávání zákazníka a získat ho pro smysluplná
řešení?
Jsou pro vás netradiční řešení, chytrá propagace, 3D
technologie, design a komplexní přístup stavebními
kameny pro růst byznysu Vašeho zákazníka?
Chcete se učit od nejlepších v oboru, budovat si dlouhodobé vztahy a vydělat si nadprůměrné příjmy?
Hledáme obchodníka, kterého obchod baví.
Jeho cesta je výkon, pružnost a samostatnost.
Nespokojí se s průměrem a věří v úspěch.
Obchodníka, kterého naplňují výsledky jeho práce.
• Jaké budete mít odpovědnosti
– Plnění plánu a ukazatelů výkonnosti (KPI)
– Aktivně vyhledávat a oslovovat nové klienty
– Analyzovat potřeby a požadavky klientů
– Budovat si vliv a vztahy
– Prezentovat klientům naše řešení
– Komunikovat a sdílet s klienty jejich příběhy
– Vést výběrová řízení v tendrech
– Spolupracovat s projektovým manažerem při realizaci
– Budovat si síť spojenců a sponzorů (networking)
– Využívat CRM a podílet se na prezentaci značky na trhu
– Účastnit se akcí, eventů, výstav a konferencí v oboru
• Co nabízíme
– Dlouhodobou spolupráci v zajímavém a kreativním oboru
– Flexibilní pracovní dobu
– Nadprůměrné finanční ohodnocení, které ovlivňujete sami
svým výkonem (KPI) nástupní plat 35.000-60.000 Kč
– Metodiku zácviku a integraci do firmy
– Notebook, mobilní telefon, marketingovou podporu
– Teambuildingy a firemní akce
MYSLÍŠ TO VÁŽNĚ?
Kontaktuj nás: http://www.sosdekorace.cz/
Napiš něco o sobě: personalni@sosdekorace.cz
Zavolej: 605 226 269. HR manažer Barbora Vojtíšková
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