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Z radnice a zastupitelstva

Slovo starostky

Vážení čtenáři, 

vždy, když se ocitnu v naší zá-
kladní škole a slyším ten rachot, co 
naši žáci dokáží udělat, říkám si, že 
učitelkou bych být nemohla. Dnes  
12. dubna, kdy tyto řádky píši, mi 
připadalo pokřikování dětí ve škole 
jako rajská hudba. Konečně se jich 
totiž aspoň část vrátila do školy. 
Doufám, že kombinace testování, 
očkování a velký počet již covi-
dem-19 „promořených“ lidí začne 
celou situaci zlepšovat, a dožijeme 
se tak mnohem uvolněnějšího léta. 
Na tuto situaci jsme na radnici plně 
připraveni. Stále počítáme s akcemi, 
jako jsou výlety pro seniory, kulturní 
vystoupení v Domě s chráněnými 
byty, oslavami v zámeckém par-
ku apod. Jenom čekáme na uvol-
nění protiepidemických opatření. 
Většina z nás je dlouhou zimou, 
kdy jsme z velké části uzavřeni ve 
svých bytech a domech bez možnos-
ti sportování a společenského živo-
ta, unavena. Mnoho lidí si stěžuje 
na nabraná kila. Pevně věřím, že 
konečně dojde k obratu k lepšímu 
a postupně se vrátíme k normální-
mu životu. Přeji nám všem pevné 
zdraví, a abychom si jara a sluníčka 
užili v plné míře. 

Lenka Alinčová, (lal)

Na akcích budou pořizovány 
audiovizuální záznamy, které mohou 
být uveřejněny za účelem propagace, 
například v Kunratickém zpravodaji 
a webových stránkách MČ Praha-
Kunratice. Některé fotografie byly 
pořízeny před povinností nosit roušky.

Upozornění na pravidla  
při ochraně osobních údajů,  
tzv. GDPR ÚMČ Praha-Kunratice: tel.: +420 244 102 214, info@praha-kunratice.cz

Městská policie 156, Záchrana zvířat 773 772 771

UŽITEČNÉ INFORMACE:

Aplikace MOJE KUNRATICE
má nový kabát

Cílem mobilních aplikací je usnadnit 
život jejich uživatelům. Kunratice tako-
vou aplikaci mají už delší dobu a nyní 
je čas, přizpůsobit aplikaci současným 
podmínkám. Aplikaci „Moje Kunratice“ 
jsme inovovali za účelem zvýšení použi-
telnosti a komunikace úřadu s občany. 

Změny spočívají v grafickém designu, 
přeuspořádání a zjednodušení položek, 
změnách struktury prezentovaných in-
formací a  také v navýšení zpětné vazby 
k uživatelům a motivaci ke komunikaci 
s úřadem. Nabídkové menu je intuitiv-
ní a ihned po instalaci se objeví vstupní 
stránka s vysvětlením, co aplikace umí 
a k čemu slouží. V nové verzi najdete ak-
tuality, nakládání s odpady, hlášení závad, 
jak si zařídit záležitosti na úřadě, řešení 
krizových situací, ztráty a nálezy, kontak-
ty na pracovníky úřadu s jejich gescemi, 
formuláře, Kunratický zpravodaj a mno-
ho dalšího včetně kalendáře akcí. Uživatel 
dostává potvrzení o odeslané komunikaci 
a úřad s uživatelem komunikuje přímo 
v mobilní aplikaci. Na aplikaci jsme začali 
pracovat od ledna tohoto roku a testovací 
režim v březnu pomohl vychytat poslední 
mouchy a doladit detaily aplikace. Osob-
ně všem doporučuji si aplikaci stáhnout 
do svých mobilů. Neuniknou vám žádné 
informace z kunratické radnice ze stra-
ny úřadu, a bude navíc vaším užitečným 
pomocníkem. A aby bylo stažení co nej-
jednodušší, stačí vám vyfotit si QR kód 
a aplikace je vaše.

                                                                                                       
Ivan Hýža, 

místostarosta (ivhy)

Velikonoční bohoslužba na Kostelním náměstí
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16  Pozitivní zpráva je ta, že jsme negativní  
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proběhlo rychle a všech 220 žáků mělo test negativní.

16  Jak letos proběhnou zápisy do prvních tříd 
Zápis do prvních tříd ZŠ Kunratice se uskuteční v úterý 
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Spolky a sport

14 S větrem o závod 
  I v pandemii vymýšlejí kunratičtí sokolové venkovní 

sportovní akce, kde se děti proběhnou a zároveň 
zapojí i hlavu. 
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Alespoň částečný návrat dětí do školy a víra v to, že 
testováním, očkováním a velkým počtem již covidem-19 
„promořených“ lidí se konečně začne celá situace 
zlepšovat.  

3  Aplikace Moje Kunratice má nový kabát  
Cílem mobilní aplikace je usnadnit život jejich uživatelům. 

4  Dům s chráněnými byty čekají velké investice 
Po šestnácti letech provozu Domu s chráněnými byty če-
kají radnici velké investice do vnitřního zařízení budovy. 

4  Ze 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha- 
 -Kunratice 
O čem rozhodovali zastupitelé na svém posledním 
zasedání.

Aktuálně

5 Kunratice v totální uzávěře  
  Vyhlášení tzv. lockdownu od 1. března, kdy došlo ke 

zpřísnění nouzového stavu a především k omezení  
pohybu mezi jednotlivými obcemi, dopadlo i na obyva-
tele Kunratic. 

5  Testování na covid-19 v Kunraticích 
Kromě ordinace MUDr. Macharáčka vzniklo na parkovišti 
za radnicí ještě jedno nové odběrové místo, kde se 
testuje na covid-19 formou antigenních i PCR testů.  

5  Ledňáček je zase doma  
Poděkování nálezcům ztraceného ledňáčka z Předškolní 
ulice.

Životní prostředí

6  Kam s ním?  
Problém separovaného odpadu u domů v Zeleném údolí 
zatím nemá řešení. 

6  Ukliďme svět – Ukliďme Kunratice  
I v období pandemie mají lidé zájem o životní prostředí. 
A tak se podařilo vyčistit nejen okolí sportovišť, část 
Kunratického lesa a zámeckou oboru Bažantnici, ale 
také lokalitu Zelené údolí a jeho okolí. 

Rozhovor

8–9 Rozhovor s Martinem Ladyrem   
  Zakladatel a majitel firmy, která vyrábí české respi-

rátory a dodává antigenní testy do škol, se podělil 
o svůj příběh, jak získal výrobní linky z Taiwanu.

Povodím Kunratického potoka

10–11  Přírodní památka Údolí Kunratického 
potoka 1/2  (7. část)   
Údolí se vine podél toku potoka od rybníka Dolno-
mlýnského (Mlejňáku) po rybník Labuť.

Doprava

7  Jarní etapa stavby ulice K Zeleným dom-
kům zahájena  
Po ukončení první etapy rekonstrukce ulice K Zeleným 
domkům začala na jaře další etapa stavby, a to od ulice 
Pražského povstání po Mašatovu ulici.  

7  Montáž chytré elektrické sítě pokračuje 
Pokládka tzv. kombinovaných kabelů v Kunraticích při-
náší vysokou spolehlivost a možnost při poruše dálkově 
směrovat tok elektrického proudu, a tím podstatně 
urychlit průběh opravy.

Historie

12–13  600. výročí obléhání Nového hradu  
u Kunratic    
V lednu uplynulo 600 let od obléhání a dobytí Nové-
ho hradu u Kunratic, královského sídla, kde během 
krátké historie pobývalo několik významných osob. 

Spolky a sport

15  Rodinné centrum U Motýlků   
U Motýlků se život nezastavil a využívají tak dobu, kdy 
je vše uzavřeno, k obnově zahrady rodinného centra.  

15  Florbalová sezona je za námi   
Na začátku dubna byla ukončena letošní florbalová 
sezona. Od května se budou hráči a hráčky opět 
připravovat na další období. 
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Datum Čas přistavení Lokalita

 ne 25. 4. 2021 13–16 hod Velenická x Sobolákova
 ne 25. 4. 2021 13–16 hod K Betáni x Do Dubin      

Harmonogram bioodpadu I. pololetí roku 2021

Přistavení VOK Čas přistavení Lokalita

 8. 4. 2021 16–20 hod Nad Šeberákem x K Jelenám                   
 28. 4. 2021 16–20 hod Sídliště Flora (u kotelny)                            
 26. 5. 2021 16–20 hod Zelené údolí (ul. Za valem)                       
 26. 5. 2021 16–20 hod Sídliště Flora (u kotelny)                            
 26. 5. 2021 6–20 hod Ještědská (u pošty)      

Harmonogram přistavení velkoobjemového kontejneru  
I. pololetí roku 2021

Datum Lokalita Čas 

 ČTVRTEK  1. ul. Za Valem č. 1375 (u kontejneru na textil) 15:00–15:20
 20. 5. 2021 3. ul. K Betáni (za parkem) 16:00–16:20
 14. 10.  2021 4. nám. Prezidenta Masaryka  
  (u restaurace U Zavadilů) 16:30–16:50
  5. křižovatka ul. K Václavce x Jana Růžičky  
  (u kontejneru na textil) 17:00–17:20
  6. ul. K Šeberáku (točna autobusu) 17:30–17:50

 SOBOTA  1. ul. Za Valem č. 1375 (u kontejneru na textil) 08:00–08:20
 14. 8. 2021 2. křižovatka ul. K Zeleným domkům x Suppého 08:30–08:50
  3. ul. K Betáni (za parkem) 09:00–09:20
  4. nám. Prezidenta Masaryka  
  (u restaurace U Zavadilů) 09:30–09:50
  5. křižovatka ul. K Václavce x Jana Růžičky  
  (u kontejneru na textil) 10:00–10:20
  6. ul. K Šeberáku (točna autobusu) 10:30–10:50

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu
pro rok 2021, Praha–Kunratice  

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice

•  vzalo na vědomí
–  zprávu o provedených rozpočtových opatřeních v kompe-

tenci starostky městské části Praha-Kunratice v období od 
1. ledna 2021, především změnu rozpočtu č. 4., zvýšení 
o investiční dotaci 5 000 000,- Kč z rezervy rozpočtu HMP 
2021 na Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích  
III. etapa a změnu rozpočtu č. 5., poskytnutí dotací z Ope-
račního programu Praha – pól růstu pro Základní školu 
a Mateřskou školu Kunratice celkem ve výši 5 763 600,-Kč,

–  petici občanů městské části Praha-Kunratice k pokácení 
stromu Cerasus avium (třešeň ptačí) v ulici Do Dubin při 
pozemku parc. č. 1913/1.

•  konstatovalo
–  že strom Cerasus avium (třešeň ptačí) byl pokácen v souladu 

s posudkem uvedeným ve Strategickém dokumentu „Inventa- 

AktuálněZ radnice a zastupitelstva

 Po šestnácti letech provozu nás čekají velké investice 
v Domě s chráněnými byty. V havarijním stavu se ocitly vý-
tahy a kotelna. Vzhledem k tomu, že se poslední roky zvyšo-
valo množství poruch a také výdajů za jejich opravy, nechali 
jsme si vypracovat odborné posudky na jejich celkový stav. 
Z nich vyplynulo, že neustálé opravy-záplaty nejsou ekono-
mické a bezpečné. U výtahů by pak ani po kompletní výměně 
elektroinstalace nedošlo ke splnění stávajících norem, proto-
že samotné kabiny mají ještě postaru jednoduché dveře, což 
neodpovídá dnešním normám. Ani větší opravy kotlů by ne-
zaručily jejich stoprocentní funkčnost. Proto proběhlo výbě-

rové řízení na pořízení dvou nových výtahů (ze starých částí 
zůstanou pouze již vyměněné kladky a lana a kabiny bez dve-
ří) a projektant zpracovává projektovou dokumentaci na dva 
nové kotle. Jedná se o finančně náročnou akci, ale ta neroz-
hodí náš rozpočet, protože Dům s chráněnými byty má svůj 
vlastní účet, kde se z nájemného vytváří fond oprav. Za těch 
šestnáct let provozu na něm je dost peněz na takto důležité 
a finančně náročné opravy. Také v blízké době bude potřeba 
vyměnit některá okna. Ale tady se ohlížíme po nějakém do-
tačním titulu.

 lal

 Je na místě poděkovat nejmenovaným obyvatelům Kunratic, 
kteří ztraceného ledňáčka z Předškolní ulice uviděli za plotem 
jedné kunratické zahrady a upozornili na něj. V současné době 
ledňáček prochází rekonvalescencí a jistě znovu bude těšit ko-
lemjdoucí, především děti. Záleží na jeho majitelích, zda jej umís-
tí opět na sokl před zahradou, či ho více zabezpečí.

redakce Kunratického zpravodaje

Od 1. března byl vyhlášen tzv. lockdown, kdy došlo ke zpřísně-
ní nouzového stavu a především k omezení pohybu mezi jednot-
livými obcemi. Mnoha rodičů dětí se dotklo uzavření mateřských 
i základních škol. Mateřská škola Kunratice a Základní škola 
Kunratice neosiřely, protože byly vybrány jako určená školská 
zařízení zajišťující vzdělávání dětem ve věku od 2 do 10 let pro 
rodiny zaměstnané v integrovaném záchranném systému a v dal-
ších vybraných profesích. Patří sem děti zdravotníků, policistů, 
hasičů, ale i dalších profesí, jako jsou zaměstnanci distribuč-
ních sítí, soudci, zaměstnanci samosprávných celků atd. Výběr 
kunratických škol byl zcela logický vzhledem k tomu, že tu máme 
IKEM a Thomayerovu nemocnici. Trochu nám situaci „zkompli-
kovala“ vysoká úroveň našich školských zařízení, protože se nám 
k docházce v čase lockdownu přihlásily i rodiny dětí, které měly 
zajištěnu školní docházku ve svých městských částech, ale pra-
covaly poblíž. Prostě se jim u nás líbilo. Stále u nás bylo velmi 
živo. Všem zaměstnancům našich škol patří velký dík, protože 
tato služba na ně kladla velkou zátěž. Museli skloubit distanční 
i prezenční výuku, což přineslo velkou zátěž pro pedagogický 
sbor. Snad pro ně bylo satisfakcí, že za svoji nadstandardní služ-
bu byli všichni zaměstnanci Mateřské i Základní školy Kunratice, 
kteří o to projevili zájem, přednostně očkováni očkovací látkou 
Moderna. Doufejme, že i to přinese velké plus k budoucímu sys-
tému výuky. Celá situace přinesla finanční zátěž naší pokladně, 
protože na základě pokynu pana primátora tuto  službu musely 
školy poskytovat zcela bezplatně a radnice jim to musely refun-
dovat. Kunratice jsou jedinou malou městskou částí hlavního 
města Prahy, která tuto službu poskytla. Jinde je to pouze na vel-
kých městských částech. Jsem přesvědčená, že jsme postupovali 
správně a pomohli jsme správné věci.

Dům s chráněnými byty 
ČEKAJÍ VELKÉ INVESTICE

Ze 17. zasedání Zastupitelstva 

MČ Praha-Kunratice 
ze dne 15. 3. 2021

rizace stromů a zeleně městské části Praha-Kunratice“ zpra-
covaném renomovanou společností Safe Trees s.r.o., Hlinky 
162/92, 603 00 Brno, zaštítěnou arboristou Ing. Jaroslavem 
Kolaříkem, Ph.D. a že náhradní výsadba v této lokalitě není 
vzhledem k vedení inženýrských sítí možná.

•  schválilo
–  změnu rozpočtu č. 7., zapojení prostředků 2 500 000,- Kč 

z fondu Domu s chráněnými byty na kompletní výměnu 
elektroinstalace dvou výtahů a na výměnu soustavy kotlů 
v objektu s chráněnými byty,

–  poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Kunratice 
v roce 2021 SK Slovan Kunratice ve výši 300 000,- Kč,

–  poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Kunratice 
v roce 2021 TJ Sokol Kunratice ve výši 200 000,-Kč,

–  poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Kunratice 
v roce 2021 Start98 Kunratice ve výši 200 000,-Kč,

–  úplatný převod části pozemkové parcely parc. č. 2404 
o výměře 35 m2, za cenu dle znaleckého posudku, ve výši  
826 175,- Kč.

Vzhledem k současné povinnosti pravidelného testování za-
městnanců firem, školských zařízení a úřadů na covid-19 jsem 
ráda, že se nám podařilo mimo MUDr. Macharáčka zajistit ještě 
jedno nové odběrové místo. Nachází se přímo na parkovišti za 
naší radnicí. Vjíždí se sem z Ještědské ulice. MUDr. Macharáček 
provádí antigenní testy na základě objednání, a především jeho 
zaměstnanci chodí testovat celé skupiny přímo do místních firem, 
školských zařízení i na radnici. Odběrové místo za radnicí slouží 
široké veřejnosti bez objednání sedm dní v týdnu od 8 do 16 ho-
din. Objednat se na určitou hodinu je také možné. Provádí neje-
nom antigenní, ale i PCR testy. Průběžně sem chodí lidé celý den, 
a dokonce i děti z naší mateřské a základní školy, které se nechtějí 
testovat přímo ve školách. A to buď z určitého nepohodlí, které 
přináší velký počet testovaných ve stejnou dobu, nebo nechtějí, 
aby se výsledky jejich testů dozvěděli spolužáci. Firma, která testo-
vání provádí, má testovací kontejner umístěn na našem pozemku 
na základě bezúplatné výpůjčky. Naší podmínkou bylo, že se tu 
budou provádět i testy PCR. Kontejner zde bude umístěn, dokud 
pandemie neodpadne a pravidelné testování nebude nutné. 

lal

Ledňáček je zase doma

Kunratice v totální uzávěře 

TESTOVÁNÍ
na COVID-19
V KUNRATICÍCH

Velký dík patří také Martinu Ladyrovi, který věnoval naší měst-
ské části 10 tisíc respirátorů FFP2. Povšimnete-li si cen respirá-
torů na dnešním trhu, jedná se o největší soukromý dar obyva-
telům Kunratic, co pamatuji. Na jednání zastupitelstva jsme se 
shodli, že je budeme distribuovat mezi seniory 70+, obyvatele 
Domu s chráněnými byty a Domu zvláštního určení. Rozhovor 
s panem Martinem Ladyrem naleznete uprostřed tohoto čísla.

Obdrželi jsme několik dotazů, proč jsme nerespektovali do-
poručení vlády a neuzavřeli dětská hřiště. Toto doporučení (ne 
nařízení) je realizovatelné pouze u velkých komplexů, které jsou 
oplocené a pod stálým dohledem. Ověřili jsme si to na poly-
funkčním hřišti na sídlišti Flora, kdy se na zamčené hřiště „zá-
jemci“ dostávali přes plot a sítě a silně je poničili. Raději jsme 
písek vyměnili a hřiště pravidelně dezinfikovali. Stále nám chy-
bí zaměstnanci na úklid chodníků a přilehlé zeleně. Po roztání 
sněhu jsme nechali celé Kunratice uklidit, ale jednorázový úklid 
zdaleka nestačí. Nejhorší jsou snad všudypřítomné povalující se 
roušky a respirátory. Pokud byste o někom věděli, byť jenom na 
brigádu, každou pomocnou ruku uvítáme.

lal
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DopravaŽivotní prostředí

V minulém čísle Kunratického zpra-
vodaje jsem vás informoval o tom, že 
kunratická radnice se určitě nechce vzdát 
pořádání dalšího ročníku Ukliďme svět – 
Ukliďme Kunratice. Akci jsme zveřejnili 
nejen na stránkách Kunratického zpra-
vodaje, ale také na webových stránkách, 
v aplikaci Moje Kunratice a na sociálních 
sítích. Byl jsem velmi mile překvapen, 
kolik z vás mělo chuť se do akce zapojit. 
Podařilo se vyčistit nejen okolí sporto-
višť, část Kunratického lesa a zámeckou 
oboru Bažantnici, ale také lokalitu Zele-
né údolí a její okolí. Nejmenší účastníci 
dobrovolnického úklidu navíc získávají 
vztah k přírodě a k našim Kunraticím. 
Jeden z nejmenších dobrovolníků se do-
konce speciálně věnoval sbírání nedopal-
ků. Poprosil bych kuřáky, aby nedopalky 
odhazovali do odpadkových košů, aby byl 
příště tento dobrovolník bez práce. Od-
padkové koše postupně přidáváme, ale na 
každém rohu opravdu být nemohou. Od-
voz pytlů s nasbíraným odpadem, kterých 
bylo celkem 89, zajistila kunratická radni-

Jedná se o separovaný odpad v Zeleném 
údolí. Je to stará, opakující se historie. 
Mnoho lidí chce odpad třídit, ale nechce 
mít nádoby na tříděný odpad pod okny. 
Jen několik málo bytových domů v Zele-
ném údolí (ZÚ) má nádoby na tříděný od-
pad přímo v domě. Většina však je závislá 

na venkovních stáních, ale zatím jediná, 
která doposud nevzbudila nevůli obyvatel 
ZÚ, jsou ta v ulici K Zelené louce. Mnoho 
obyvatel ZÚ si stěžuje, že k nim mají da-
leko. V posledních letech jsme vyzkoušeli 
několik nových stanovišť, ale pokaždé to 
skončilo žádostmi o jejich přesun „ně-

KAM S NÍM?

UKLIĎME SVĚT – Ukliďme Kunratice
ce ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy, a my 
všichni tak můžeme přivítat jaro v čistých 
Kunraticích. Závěrem děkuji všem dobro-
volníkům za pomoc a dovolte mi, abych 

všem popřál lepší časy v Kunraticích. My-
slím, že určitě přijdou.

ivhy
Po ukončení první etapy rekonstruk-

ce ulice K Zeleným domkům jsme se na 
jaře přesunuli do další etapy, kdy začína-
jí práce této stavby od ulice Pražského 
povstání za Mašatovu ulici. Postupně 
se prokousáváme úskalími, která tyto 
velké stavby přinášejí. V předstihu také 
probíhá výměna kabelů elektrického ve-
dení a pokračují také práce na budování 
nové dešťové kanalizace z druhé strany 
ulice. Pod povrchem silnice jsou někde 
vybudovány šachty, ke kterým nejsou 
k dispozici žádné plány a které navíc 
mají kolizi s kabelovými trasami. Občas 
se také vyskytne odvodňovací drenáž, 
která zasahuje do projektu. Dochází tak 
k dalším přeložkám těchto inženýrských 
sítí, se kterými si stavba musí poradit. 
Tím také dochází k jednotlivým úpravám 
dopravních opatření, aby se na stavbě 
mohlo pracovat. Snažíme se o pravidel-
nou aktualizaci a popis jednotlivých částí 
stavby zveřejňujeme na webových strán-
kách radnice. V sekci „Doprava“ najdete 
odkaz na „Stavba č. 0138 TV Kunratice 
etapa 009 K Zeleným domkům“ a kliknu-
tím na něj se rozbalí časové osy a plány 
pro celý letošní rok. Jednotlivé fáze bu-
dou průběžně aktualizovány podle sku-

Jarní etapa stavby ULICE 
K ZELENÝM DOMKŮM zahájena

tečného vývoje prací na stavbě. V sekci 
„doprava“ najdete spolu s interaktivní 
mapou také další dopravní projekty, na 

kterých pracujeme, ale i to, v jakém stá-
diu se nyní nacházejí.

ivhy

V posledním čísle Kunratického zpra-
vodaje v loňském roce jsem naše čtenáře 
informoval o pokládce tzv. „kombino-
vaných kabelů“ v Kunraticích. Jedná se 
o náhradu stávajících kabelů nízkého 
napětí (NN). Staré kabely NN budou po 
přepojení objektů na nové odtěženy. Tyto 
kabely, které pokládá Pražská energetika, 
budou mít mimo silového vedení také 

možnost optického vlákna, které umožní 
dálkový odečet elektroměrů, anebo sledo-
vání spotřeby elektrické energie. Výho-
dou je také vysoká spolehlivost a možnost 
při poruše dálkově směrovat tok elektric-
kého proudu, a tím podstatně urychlit 
průběh opravy. Volné kapacity optických 
trubiček lze také do budoucna využít 
pro poskytovatele datových služeb a pro 

Montáž chytré elektrické 
SÍTĚ POKRAČUJE

vysokorychlostní internet. Koronavirus 
práce nezastavil a pokládka kabelů pokra-
čuje. V jarních měsících probíhají práce 
v ulicích Golčova, Děbolínská, Volarská, 
Bořetínská, Poběžovická a dále budou 
práce pokračovat ulicí K Libuši na jedné 
straně od sokolovny směrem na Kostelní 
náměstí. Podle tempa výkopových pra-
cí by v letních měsících měla začít etapa 
výměn v okolí základní školy v Předškolní 
ulici a přilehlých ulicích Za Parkem, Hy-
naisova, Vavákova, Krameriova, Jaromíra 
Jindry, Kudeříkové. Majitelé nemovitostí 
budou vždy v dostatečném předstihu in-
formováni o přesném termínu dopisem ve 
svých schránkách. Chtěl bych Vás požádat 
o trpělivost. Práce probíhají ve svižném 
tempu a výsledná výměna kabelů s kom-
pletním přepojením Vašich domů na nové 
kabely NN a postupným rekonstruová-
ním trafostanic v Kunraticích budou do 
budoucna velmi přínosné. Po této stavbě 
budou rekonstruovány všechny chodníky, 
které byly stavbou dotčeny. Podrobnější 
informace najdete na našem webu v sekci 
Doprava.

ivhy

kam do vedlejší ulice“. Jediným možným 
řešením nejspíš bude, když zasednou ke 
společnému jednání zástupci sdružení 
vlastníků jednotek a sami se dohodnou, 
kam bychom mohli kontejnery na separo-
vaný odpad umístit. Rádi jim vyhovíme. 
V současné době pracujeme na projektu, 
jak stanoviště tříděného odpadu zlidštit. 
Umožnuje nám to vykoupení pozemků 
od společnosti GV REALITY.

Karel Fíla, místostarosta
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Kunratice mají další prvenství. Našla zde svoje výrobní 
prostory firma GoodMask, největší výrobce respirátorů 
FFP2 v Česku a současně dodavatel antigenních testů 
Singclean, kterými se testují žáci českých škol. Zakladatel 
a majitel Martin Ladyr se stal během jednoho roku 
úspěšným podnikatelem v oboru, který vznikl jako 
důsledek pandemie koronaviru. Přesto se ale netají tím, 
že se těší, až covid-19 nebude hrozbou a bude moct svoji 
výrobu ukončit a věnovat se původnímu oboru. 
Co pro Vás bylo největší motivací pro to, abyste začal podni-
kat ve výrobě respirátorů?

Byl jsem se synem o jarních prázdninách v USA. Tam zatím 
žádná pandemie nebyla a běžel tam úplně normální život. Když 
jsme se 10. března vrátili do Česka, tak tady, jako kdyby nastal 
konec světa, pomalu se všechno zavíralo a začaly tu být povinné 
roušky. Chtěl jsem si opatřit respirátor, ale nebylo, kde ho kou-
pit. Neměli ho na e-shopu, nebyl v lékárnách ani obchodech. Se-
hnal jsem ho až 24. března. Do té doby jsem byl v jakémsi vakuu, 
bezprizorní, nechtěl jsem věřit tomu, že i kdybych byl schopen 
zaplatit libovolnou částku, abych se mohl chránit, tak nemo-
hu. Prostě to zboží nebylo. To mě doslova vyburcovalo. Sám už 
jsem chráněn byl, a tak jsem začal tíhnout k tomu, že bych měl 
pomáhat ostatním. Nesnesl jsem pocit, že je tady spousta lidí, 
kteří jsou v ohrožení, lidé na venkově, kteří nemají třeba takové 
možnosti jako lidi ve městech. S hlavní edukační sestrou v IKEM 
jsem řešil, jak pomoct. Napadlo mě, vzít nějakou sumu, koupit 
respirátory a nabídnout je potřebným, například seniorům. Ale 
byla to cílová skupina, kterou jsem vlastně špatně vyhodnotil. 
Nakonec jsem se zaměřil na jinou, daleko ohroženější skupinu 
– diabetiky v produktivním věku, kteří musí chodit do práce, 
a jsou tak v častém kontaktu se spoustou lidí. Protože vydávám 
časopis DIAstyl a na něj navazuje obchod DIAlékárna, něco o je-
jich onemocnění vím. Bylo to ale technicky i početně neprove-
ditelné. Kdybych dal například sto tisíc, tak je to kapka v moři, 

když jeden stál tehdy i 300 korun. Postupem času, když největší 
krize ustoupila, jsem nakoupil v jednom velkoobchodě respirá-
tory za cenu 100 korun za kus. A dal jsem nabídku na svůj e-shop 
DIAlékárna. Odběr jsem ale omezil počtem kusů. Jako úsměvné 
mi přišlo, když mě jeden distributor popotahoval za to, že ačkoli 
jsem nakupoval za stovku, dal jsem respirátor do nabídky za 99. 
Říkal, že to je nepovolený dumping a že na mě pošle ČOI.

To ale byl opravdu spíš jen přeprodej. Kdy jste pořídil výrob-
ní linky a začal s opravdovou výrobou?

Mám kamaráda, který je hodně technicky založen, a s tím jsme 
zkoumali možnosti výrobních linek. Ale od těchto úvah jsme mu-
seli přejít k činům. K tomu nám pomohly dvě okolnosti, které se 
spojily ve vhodnou chvíli. Tou první bylo to, že byla zrušena daň 
z převodu nemovitosti. A protože jsem předtím koupil nemovi-
tost, což mi ušetřilo několik milionů, řekl jsem si, že to jsou pení-
ze, které mi vlastně stát daroval, tak s nimi můžu zariskovat a po-
slat je do Číny. A použít je na nákup linky na respirátory. Věřil 
jsem, že mi nepřijdou třeba cihly, ale plně fungující výrobní linka. 

Druhou okolností je, že jsem se spojil s velmi úspěšným pod-
nikatelem s LED osvětlením. Sám se na čínském trhu docela dob-
ře orientuje a věděl, jak funguje import z Číny. Říkám o něm, že 
je to taky blázen jako já, ale o něco menší. Ale jeho zkušenosti 
a moje sebevražedné úsilí „zavinily“ to, že na počátku května, 
tedy skoro po dvou měsících, jsme tady měli první linku. Cena 
tehdy převyšovala ty současné tak 30 až 40 krát. Bedny přišly 

v pátek, s kamarádem jsme je vybalili a začali s montáží. A vlast-
ně už během víkendu vyráběli. Hned po neděli jsme vezli vzorky 
spolu s žádostí na Výzkumný ústav bezpečnosti práce, což je 
instituce, která umožňovala získat certifikát ve zkráceném řízení 
na 3 měsíce. Normálně by schvalovací řízení trvalo i víc než půl 
roku. Ale na doporučení Evropské komise vybraly jen ty nejdůle-
žitější parametry sloužící k ochraně lidí před covidem-19. Kdyby-
chom toto přechodné období nestihli, pak by nám půl roku stála 
linka a my bychom nemohli vyrábět. Plán B, kdyby toto nevyšlo, 
ale nebyl. Risk se vyplatil, povedlo se to a to byl zárodek pro 
vznik společnosti GoodMask. Hned jsme ji zaregistrovali pod té-
měř všemi evropskými doménami, a máme tak e-shopy v mnoha 
zemích, kde své výrobky prodáváme. 

Jak se k Vám dostaly z Taiwanu linky na výrobu respirátorů?
Objevilo se konspirativní video, které bylo zacíleno na mou 

osobu. Jinými slovy s jakými politiky se znám, kdo zajistil to, že 
jsem dostal ty linky z Taiwanu? Dárce – společnost AutoLand 
se někde v médiích vyjádřil, že jedna linka měla přinést české 
ekonomice miliardu korun. Taiwan po návštěvě předsedy Senátu 
Miloše Vystrčila daroval Česku 5 linek. To je 5 miliard. Good-
Mask provozuje 4 linky, takže Martin Ladyr okradl český stát  
o 4 miliardy. Tomu věnoval desetiminutové video, kde rozebíral 
mě, moje firmy, co dělám a jak. Mě to ale naprosto pobavilo 
a vůbec jsem se tím nechtěl zabývat. Jenom jsem mu napsal, že 
mě video pobavilo a že je úplně vedle.

První věc, kterou bych rád uvedl na pravou míru je to, že ty lin-
ky z Taiwanu tu máme zdarma. Vycházejí nás mnohem dráž než 
linky dovezené z Číny. My jako GoodMask dokonce nejsme jako 
obdarovaný. Tím obdarovaným je společnost Evropské centrum 
pro vývoj a výrobu respirátorů, kterou jsme založili s technolo-
gickou společností InoCure. My je provozujeme, ale platíme ko-
merční nájem ECVVR. 

Jaký materiál pro výrobu respirátorů používáte a odkud ho 
získáváte? 

Jedná se o filtrační materiál s názvem meltblown, který byl 
vyvinut ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, tedy 
tam, kde s nanovlákny mají ty nejlepší zkušenosti. Námi použí-
vaný materiál není nanovlákno, ale vychází z něj. Jde o to, aby 
se dal vyrábět sériově ve velkých objemech. Základem pro jeho 
výrobu jsou plastové granule. Osobně jsem ke srovnání nano-
vláken s jinými technologiemi malinko rezervovaný. Nejslabším 
článkem totiž je uživatel sám. A jestli respirátor vykazuje nižší 
účinnost o pár procent, to moc neřeším. Důležitější je těsnost 
k obličeji. Průduchy v místech, kde má respirátor těsně přiléhat 
k obličeji, zejména kolem nosu, jsou právě těmi slabými místy. 
Filtrační materiál meltblown, který používáme, pro nás vyrábí 
česká firma ve Znojmě. Ta se k technologii dostala přes profe-
sora Šedlbauera z liberecké univerzity. Nebýt pana profesora 
Šedlbauera, tak není ani firma GoodMask. Protože pan profesor 
přivedl ke znojemské firmě a jejímu šéfovi panu Zvěřinovi pro 
změ nu zase mne. K českému výrobci mám plnou důvěru. Osob-
ně majitele znám, je to velký srdcař, osobně si kvalitu každé šar-
že měří, vždy ráno a večer. Tím dělá maximum pro to, aby to, co 
vyrábí, byl kvalitní filtrační materiál. 

Náš respirátor je z 98 % vyroben z českých materiálů. Jediné, 
co je z Číny, jsou gumičky a drátky. Zatím nám je zajišťuje naše 

kolegyně v Číně. Rozená Číňanka, kterou jsme objevili a která 
se stala částí našeho úspěchu. Teď z ní je ředitelka GoodMask 
Čína. Kromě nákupu některých součástí respirátorů v Číně se 
stará i o dopravu. Ale českého výrobce gumiček za uši a drátků 
upevňujících respirátor kolem nosu, který by dokázal naplnit 
naše požadavky, už zřejmě máme. 

Kolik linek na výrobu respirátorů máte?
Na začátku roku jich bylo 5. Poptávka po respirátorech stou-

pala, tak jsem to začal intenzivně řešit a velmi rychle jsem se na-
učil objednávat ta slavná charterová letadla v Číně na trase Shan-
ghai – Ostrava, na něco jsme využili komerční dopravní služby, 
něco plulo lodí a pak nakonec dorazily linky z Taiwanu. Celkem 
tedy plně automatických a poloautomatických linek máme třicet 
ve třech výrobních halách.

A kolik respirátorů se na nich dá vyrobit?
Doteď jsme vyráběli 800 tisíc respirátorů za jeden den. Po 

kompletaci posledních dvou linek bychom se měli dostat na mi-
lion dvě stě tisíc kusů denně.

Kam dodáváte?
Do určité doby jsme část produkce vyváželi a část dodávali na 

tuzemský trh. Vývoz jsme ale enormně omezili, protože jsme 
nestíhali dodávat českým zákazníkům. Bohužel jsme jim museli 
krátit objednávky. A protože se nedá válčit na více frontách, tak 

jsme se zaměřili na naše zákazníky doma. Kromě několika řetěz-
ců, se kterými nemáme smlouvu, tak dodáváme téměř do všech 
ostatních. Denně jsme bombardováni telefonáty, které se ptají 
na to, kolik mohou objednat, kdy zboží dostanou a tak podobně.

A máte nějaké další plány do budoucna?
S Technickou univerzitou v Liberci jsme domluveni na tom, že 

my pomocí speciální linky z odpadního materiálu vyrobíme gra-
nule. Tento recyklovaný granulát budeme dodávat a oni z toho 
vyrobí umělohmotné spony, které by se používaly k respiráto-
rům a upínaly by ho za temenem hlavy, aby si naše uši odpoči-
nuly. Zatím to jsou ale jen plány do budoucna.

Co když jednoho dne skončí poptávka po respirátorech 
a Vám bude v halách stát na tři desítky linek?  Jakou vidíte 
perspektivu tohoto oboru?

GoodMask vnímám jako pojištění. Také si platíte pojistku na 
dům nebo byt a věříte, že nebude potřeba, že si platíte za něco, 
co chcete, aby nenastalo. Tak nějak vnímám svoje podnikání. 
Vlastně si přeju, aby pandemie co nejdříve skončila a vrátili jsme 
se zase k normálnímu životu a já to, co dělám teď, dělat nemu-
sel. Co bude dál, vlastně moc neřeším. Co bude, vlastně nevíte 
nikdy.  Stejně jsem k tomu přistoupil hned na začátku vloni na 
jaře. Prostě musí vyjít varianta A. O řešení varianty B jsem ni-
kdy nepřemýšlel. Jsem docela tvořivý člověk a něco musím dělat. 
Dřív jsem hrozně rád cestoval. Teď nemám kam jet, tak se prostě 
věnuji něčemu jinému. A navíc potřebnému. Kdybych měl kam 
odjet, tak by mě to už tady asi nebavilo. Držím se představy, že 
svět je tak veliký a já můžu být kdekoli jinde, a přitom tady sedím 
a dělám GoodMask. Proto doufám, že pandemie bude mít co 
nejkratšího trvání, abych to dál dělat nemusel. 

 ir
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Nosit respirátor je to nejmenší zlo, a je to ještě akceptovatelná 
oběť pro to, aby se náš život mohl vrátit do normálu.
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Přírodní památka (PP) 
Údolí Kunratického potoka 
o rozloze 151,99 hektarů byla 
vyhlášena v roce 1988.  Na-
chází se v nadmořské výšce 
220–300 m n. m. Je součástí 
Kunraticko-Michelského lesa 
(lidově zvaného Krčský les). 
Táhne se podél toku potoka 
od rybníka Dolnomlýnské-
ho (Mlejňáku) po  rybník 
Labuť. Zahrnuje údolní nivu 
a přilehlé pravostranné svahy 
(patří sem lesní porosty mezi 
Horními Roztyly, rybníkem 
Labuť, Novým hradem a Dol-
nomlýnským rybníkem). 
Část území je součástí areálu 
Thomayerovy nemocnice. 

Lidé si vybrali hřeben před 
Novým hradem za své sídlo 
již v mladší době kamenné. 
Obdobné nálezy jsou také 
z míst v bývalé krčské pís-
kovně poblíž rybníka Labuť 
a v prostoru bývalé Společen-
ské zahrady při ulici U Krč-
ského nádraží. Nestor české 
archeologie, kněz Václav 
Krolmus, našel v Kunratic-
kém lese kolem roku 1855 
pod „brouskovou strání“ 
kulturní vrstvu s kamennými 
mlaty, bronzovými předměty 
a střepovým materiálem. 

Pozdější výzkum přiřadil 
nálezy ke kulturám volutové 
a vpichované keramiky. Nále-
zy v katastru Kunratic a Krče 
zahrnují rozsáhlé údobí až po 
epochu Keltů a dobu, kdy je 
vystřídaly germánské kmeny. 

Charakteristika území

Přírodní památka předsta-
vuje na území pražské pánve 
jeden z nejúplnějších, dobře 
přístupných profilů celým 
spodním ordovikem (etapa 
prvohor). Nejzajímavější 
odkryv je v hradním příkopu 
Nového hradu Oblast spravu-
jí Lesy hlavního města Prahy, 

Mapa PP Údolí Kunratického potoka

které jsou od května 2007 
držitelem mezinárodního 
lesnického certifikátu  Forest 
Stewardship Council (FSC). 
V rámci FSC jsou vymeze-
ny tzv. referenční plochy, 
vyjmuté z intenzivního les-
nictví. V Kunratickém lese se 
převážně setkáváme s duby 
a smrky. Na menší části úze-
mí jsou porosty, ve kterých 
převažují nepůvodní dřeviny 
smrky, modříny, borovice 
a duby červené. Z počátku 
20. století pochází smrkové 
monokultury, které vypoví-

dají o tehdejší tzv. smrkové 
„manii“. Dnes se postupně 
přeměňují na smíšené poros-
ty, blízké původnímu přiro-
zenému složení. Na uvolněné 
plochy se vysazují vhodné 
dřeviny včetně některých ne-
původních druhů, jako jsou 
douglaska a modřín. Velký 
důraz je kladen na obnovu 
lesa přirozeným zmlazením, 
především u dubu, na vhod-
ná stanoviště je vysazována 
jedle. Přirozeně meandrující 
Kunratický potok je střídavě 
lemován porosty olše, vrby, 
topolu a jasanu. Zachovaly se 
i větší plochy porostů přiro-
zeného druhového složení.

Blízké okolí potoka vás 
potěší, zejména v jarních 
měsících, bohatými koberci 
sasanek a orsejů jarních nebo 
plicníků lékařských. Později 
je nahradí pomněnky nebo 
kostivaly. V nivě potoka 
najdete zajímavé nosatcovité 
nebo střevlíkovité brouky. 
Z motýlů se zde vyskytuje 
např. pouzdrovníček olšový, 
ostruháček jilmový či batolec 
červený. Z ptáků jsou k vidě-
ní budníček lesní, konipas 
horský, žluna zelená, datel 
černý nebo ledňáček říční. 
Problémem chráněného 
území je mimo jiné  popu-
lace muflonů, kteří zvyšují 
nežádoucí erozi suťových 
strání. Muflon u nás není 
původním obyvatelem lesů. 
Vyhovují mu svahy s vystupu-
jícími skalkami, kde bohužel 
decimuje veškeré byliny 
a zmlazující se stromy. 

Po žluté značce od Mlejňáku 
k Labuti

Naše putování podél 
Kunratického potoka, 
dlouhé 3,5 km, začíná 
u Dolnomlýnského rybní-
ka, Mlejňáku,(na mapě č. 
6) a končí na hrázi rybníka 
Labuť (13). První kilometr od 
hráze Mlejňáku k restauraci  
U Krále Václava IV. a hájence 
půjdeme po „baronské ces-
tě.“ Pojmenovali ji tak místní 
podle posledních šlech-
tických majitelů Kunratic, 

Odkryv v příkopu Nového hradu

Evald Herold: Nový hrad, litografie (kolem roku 1850)

Pískovna. Jaromír Jindra, 40. léta 20. století

baronů (svobodných pánů) 
Korbů z Weidenheimu. 
Přibližně po 300 metrech 
odbočuje cestička značená 
modrou značkou jižním sva-
hem vzhůru. Zavede nás na 
kunratický Nový hrad (č.7). 
Před více než šesti stoletími 
byly dvě třetiny celého jižní-
ho svahu osázeny vinicemi, 
jedna třetina  u hradu byla 
z bezpečnostních důvodů 
holá. Litografie Evalda He-
rolda znázorňuje jižní svah 
pod hradem v první polovině 
19 století. 

Cyril Merhout uvádí 
v knize z roku 1912 Čtení 
o Novém hradě a Kunrati-
cích následující: „Roku 1412 
prováděny pod hradem ob-
ranné podniky vodní. Jakub, 
lamač kamenů, musel se pod 
trestem smrti zavázat, že 
provede dílo rybničné, které 
mělo vyplnit celé údolí pod 
hradem. A u rybníka toho 
měla být hráz 30 loktů široká 
a 9 vysoká, na straně k vodě 
taras 1 a ¼ lokte hrubý a vy-
soký jako hráz.“ Podle bada-
tele Jana Heřmana se hráz 
obranného rybníka s mlýnem 
nacházela nedaleko můstku 
přes Kunratický potok, jak 
je znázorněno na obrázku. 
Rozměry hráze v loktech 
nám dnes již moc neřeknou, 
a tak si vše přepočítáme na 

centimetry a metry. Český lo-
ket, který se tehdy používal, 
odpovídal 59,3 cm. Hráz byla 
v metrické soustavě 17,79 m 
široká, 5,3 m vysoká a zpev-
něná směrem k vodě stejně 
vysokým tarasem. Výška 
hráze je stejná jako u Mlej-
ňáku, ale šířka trojnásobná. 
Díky mírnému spádu toku 
potoka mohla být hloub-
ka vody pod jeho hrází tři 
metry. Zda  Mlejňák tehdy již 
existoval a sloužil jako další 
stupeň vodní ochrany, není 
zatím ani vyloučeno, ani 
potvrzeno.

Brousková skála

Na jihozápadním úbočí 
těsně pod stavbou Nového 
hradu, k němuž vede od 
můstku příkrá stezka (viz 
obrázek), se vyskytují serpen-
tinové břidlice. Pod názvem 
„Kundraticzer Schleifstein“ 
byly těženy od konce 17. do 
počátku 20. století. Bohuslav 
Balbín (1621-1688) uvádí: 
„Pražský klenotník mi brou-

sek ukázal a vyprávěl, že když 
se ubíral do Francie na vyuče-
nou, nesl si tyto již upravené 
brousky v počtu co největším 
s sebou z Čech. Ve Francii 
je pak prodával zlatníkům 
a brusičům drahokamů za 
tak velkou cenu, že si uhradil 
výdaje celého tovaryšení.“ 
Kolem roku 1790 je zapsáno 
do kunratické gruntovní 
knihy: „Mezi těmi lesy pod 
starým hradem Kundratským 
jest skála kamene, kterému 
není v Aeuropě rovný kámen 
...kteréhož zlatníci a jubiliro-
vé k čištění a pulírování zlata 
a drahého kamení potřebují 
a jej míti musí, té skály jest 
v tom vrchu velký dosta-
tek.“ Ale dostatek zase tak 
veliký nebyl, aby dlouholetá 
těžba nevykousla z hradního 
ostrohu velké sousto, a tím 
způsobila vážné poškození 
jižní části hradní zříceniny. 
V době největšího rozkvětu 
těžby, za vlastnictví kunratic-
kého panství rodem Golčů, 
činila produkce brousků  
10 tisíc kusů ročně. 

Pískovna

Modrá značka z rozcest-
níku Nový hrádek lávka nás 
zavede do příkrého kopce 
a romantické uličky Pískovna. 
Vedle malých domečků býva-
la stěnová pískovna o rozmě-
rech asi 40 × 40 × 5 m. Těžil 
se zde slabě hlinitý písek 
s příměsí břidlicových stříp-
ků a křemenných úlomků. 
Pískovna patřila ke kunratic-
kému velkostatku Ing. Karla 
Korba z Weidenheimu a těž-
ba byla zastavena krátce po 
2. světové válce. Zajímavé je 
srovnání okolí Pískovny dříve 
a nyní. Použijeme malbu 
Jaromíra Jindry (1895-1984) 
ze čtyřicátých let 20. století 
a pokusíme se zorientovat. 

Cesta, po které jdou dvě 
postavy, začínala těsně před 
vyústěním ulice K Zeleným 
domkům do Vídeňské. Pokra-
čovala k můstku pod Novým 
hradem strmým úvozem, 
lemovaném stromy. Vysoká 
budova s červenou střechou 
za postavami je dnes již býva-
lá restaurace Zelené domky. 
Úvoz byl koncem padesátých 
let zavezen a dnes jsou na 
navážce vzrostlé stromy. 
Navážka také skrývá cihlové 
klenby sklepení, na která si 
někteří pamětníci vzpomí-
nají z dětských let. Kdo je 
postavil a k čemu sloužila, 
nikdo neví. Mohlo se jednat 
o vinné sklepy, které náležely 
k zaniklým vinicím z období 

panování Václava IV. Zázna-
my žádné nejsou a fantazii 
lze tak pustit naplno. Prý 
tady vedla úniková chodba 
z královského hradu do 
libušské tvrze, která byla tak 
velká, že jí mohl projet kočár.

Za pozornost stojí meandr, 
který pod lávkou vytváří 
Kunratický potok. Nedokázal 
prorazit koryto přes odolněj-
ší třenické vrstvy, tvořené ze-
jména křemennými pískovci, 
a klabavské vrstvy, vytvářené 
mimo jiné serpentinovými 
břidlicemi. Díky tomu vznikl 
specifický hřbet, na kterém 
byl postaven hrad. Potok 
nás nyní doprovází po pravé 
straně cesty, dostává trochu 
větší spád a učebnicově se 
klikatí. Na levé straně cesty 

míjíme studánku Žofinka 
a po několika stech metrech 
se nám objeví restaurace 
U Krále Václava IV. (konec 
první části). 

(my)

Studánka Žofinka
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Obléhání Nového hradu u Kunratic
V lednu uplynulo 600 let od obléhání a dobytí Nového hradu u Kunratic, dříve 
též nazývaného Wenzelstein. Jednalo se o hrad královský, mezi jehož zdmi 
pobývalo za krátkou dobu, po kterou stál, několik významných osob. Ve své 
době šlo o neobyčejně luxusní sídlo. Z těchto důvodů si o něm dnes můžeme 
přečíst několik původních středověkých zpráv. Zároveň jeho obléhání probí-
halo na svou dobu velmi profesionálně a pozůstatky obléhacího tábora může-
me vidět dodnes. Připomeňme si proto osud nejvýznamnější středověké pa-
mátky, kterou v širokém okolí máme.

V Českém království doznívala éra míru 
a prosperity, neklid však pozvolna narůs-
tal. Král hledal útočiště před potížemi, 
kterých přibývalo, a zvládal je stále hůře. 
Na konci 14. století si sice nechal vystavět 
hrad Točník. Místo pro jeho další hrad ale 
leželo mnohem blíž k Pražskému hradu 
a dnes již nedochovanému královskému 
hradu na Zderaze a zaniklému dvoru 
v místě Obecního domu. Výstavba Nové-
ho hradu začala na rozkaz krále Václava 

Zdroje:
Kronika Vavřince z Březové. Vydání nakladatelství Svoboda, 1979.
Tomáš Durdík: Encyklopedie českých hradů. Libri, 2005.
Dobroslava Menclová: České hrady. Díl 2. Odeon, 1972.
Jaroslav Podliska a kolektiv: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu. NPÚ, 2012.
Jan Kypta a Jaroslav Podliska: Tábor obléhatelů na předpolí Nového hradu u Kunratic (1420/1421). Archeologické rozhledy LXVI, 2014.
Jaroslav Podliska a Matouš Semrád: Nový hrad u Kunratic v Praze. Výzkum a obnova zanikající hradní stavby. Archeologia Historica 40, 2/2015.
Petr Koscelník: Využití lidarových dat v archeologii konfliktu středověku: obléhací práce v 15. století. Západočeská univerzita v Plzni, 2013.

IV. roku 1411. Probíhala nezvykle rychle, 
protože již následujícího roku na hradě 
trávil král čas. Zajímavé je, že výstavbu 
hradu prováděla novoměstská stavební 
huť, a to právě v době, kdy začala se stav-
bou jižního křídla Novoměstské radnice. 
Král vyžadoval reprezentativní a luxusní 
sídlo, ale hrad také obsahoval prosto-
ry pro královskou kancelář a knihovnu. 
Doba se na podobě vznikajícího hradu 
podepsala. Hrad poskytoval komfort, 
ale i bezpečí. Stál v lese na ostrohu ob-

Pohled na vnitřní hradní bránu, která byla opatřena padacím mostem.
tékaném Kunratickým potokem. Hlavní 
nevýhodou bylo, že ostroh s přístupo-
vou cestou převyšoval zvolené místo, což 
hrad činilo více zranitelným vůči obléha-
cím zbraním. Situaci alespoň částečně vy-
vážil šíjový příkop, který hrad odděloval 
od zbytku ostrohu. Stavitelé si přeci jen 
připustili, že by hrad mohl být obléhán 
i za použití těžkých obléhacích zbraní. 
Promítlo se to do tvaru hradu, jehož zdi 
tvořily směrem k přístupové cestě jakýsi 

Idealizovaná podoba hradu, zachycena na pohlednicích ve 30. letech 20. století

břit. Zároveň s tím palác nastavoval smě-
rem k ostrohu kratší stěnu. Hrad alespoň 
z části obklopili stavitelé ještě parkánem.

Král Václav si své nové sídlo zřejmě 
oblíbil a trávil na něm dost času. Zde ho 
zastihla i zpráva o propuknutí nepokojů 
v Praze. V létě roku 1419 vyhodil roz-
běsněný dav novoměstské radní z oken 
radnice, což krále velmi rozlítilo. Tou 
dobou již byl nemocný a náhlý vztek mu 
přivodil srdeční infarkt, nebo mrtvici. Ze-
mřel dne 16. srpna 1419. Královně Žofii 

a dvořanům se kvůli rozbouřeným pomě-
rům podařilo na Pražský hrad přemístit 
nebožtíkovo tělo až za několik dní. Mezi-
tím se vlády snažil chopit jako přirozený 
nástupce Václavův bratr římský a uherský 
král Zikmund Lucemburský. Na počátku 
roku 1420 mu však došla trpělivost s čes-
kou kališnickou šlechtou a rozhodl se, 
že uspořádá do Českého království kří-
žovou výpravu. V létě svedl bitvu na Vít-
kově, kterou prohrál. Husité upevňovali 
své pozice v Praze. Zikmundovi zachova-
ly věrnost posádky na Pražském hradě, 
Vyšehradě a Novém hradě u Kunratic. 
V říjnu husité oblehli Vyšehrad a uzavřeli 
dohodu s jeho posádkou, že pokud Zik-
mund nedodá do hradu do konce října 
zásoby, posádka se vzdá. Zikmundovi se 
to skutečně nepodařilo, teprve na kon-
ci října sešikoval své vojsko u Nového 
hradu. Dne 1. listopadu 1420 se v jeho 
čele vydal k Vyšehradu a za Pankrácí se 
střetnul s husity. Posádka Vyšehradu mu 
nepřišla na pomoc a bitvu prohrál. Přišel 
tím o hrad na Vyšehradě. Husitům se tak 
otevřela cesta z Prahy k Novému hradu. 
Je možné, že někteří z obránců Vyšehra-
du odešli na Nový hrad.

O obléhání máme písemné zprávy, líčí 
ho dosti podrobně umírněný pražský 
husitský kronikář Vavřinec z Březové, 
navíc v místech, kde boje proběhly, pro-
vedli archeologové celkem třikrát terénní 

Nálezy z archeologického výzkumu tábora obléhatelů z 50. let 20. století
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Archeologický průzkum v letech 1928-1929,  
foto: archiv Hlavního města Prahy

průzkum. Dne 30. prosince 1420 pražští 
husité oblehli Nový hrad. K tehdy ne-
zvyklému rozhodnutí, aby hrad obléhali 
v zimních podmínkách, je donutily okol-
nosti. Zřejmě chtěli zlepšit zásobovací 
poměry Prahy, neboť hrad stál nad ces-
tou do Benešova. Zároveň možná doufali 
v krátké obléhání, protože se jim v Praze 
podařilo získat několik vítězství a jejich 
strategická situace se pozvolna zlepšova-
la. Pražské kališnické vojsko si před hra-
dem zřídilo obléhací tábor. Pražané roz-
místili vozy, začali stavět stany a na obou 
stranách navýšili valy (nejspíš s palisá-
dou, či alespoň plotem) s příkopem. Ve 
směru k Praze postavili na valu i čtyři ba-
šty, nebo palebná stanoviště pro střelné 
zbraně, s čtvercovým půdorysem. Začali 
rovněž budovat do země zapuštěné dom-
ky a postavení pro obléhací stroje. Na 
hrad začali vrhat kameny ze tří obléha-
cích praků. Nasadili i palné zbraně, zřej-
mě tři malá děla. Obránci pravděpodob-
ně hodlali hrad bránit tradičně vrháním 
kamenů, střelbou, možná i vyléváním 
horkých tekutin (vody, smůly ze stromů, 
oleje a podobně). Kromě kuší použili ruč-
ní palné zbraně na střelný prach. Obléha-
telé tedy začali směrem ke hradu hloubit 
sapu, tedy přibližovací zákop, který je 
dodnes patrný. Pod jeho ochranou se 
přiblížili ke hradnímu příkopu. Když se 
jim to podařilo, postavili další palebné 
stanoviště, kam údajně podle kronikáře 
umístili další menší prak, což dnes část 
archeologů zpochybňuje. Postupně se 
husitům podařilo zničit nejprve střechy 
a později ochozy hradeb. Slovy kroniká-
ře: „z pušek a ze tří prakův nesčíslné ka-
meny metali sou, tak že všechny střechy 
kamením zeprali sou“. To znamenalo, 

že hrad byl nejen stěží obyvatelný, ale 
i obtížně bránitelný. Opevnění se tehdy 
převážně bránila z hradebních ochozů. 
Pravděpodobně by za dané situace došlo 
ke zteči, kde by obě strany k poničeným 
hradbám přistavovaly žebříky a snažily 
se hradby ovládnout. Nebo by se obrán-
ci museli pokusit o náhlý výpad. Jinak 
by obléhání pokračovalo s tím, že by se 
obráncům krátily zásoby. Obléhatelům 
situace přála a nelze tak předpokládat, že 
by od útoku na hrad upustili.

Posádka hradu vedená hejtmanem, 
slezským šlechticem Herbortem z Ful-
štejna, přistoupila 25. ledna na dohodu 
navrženou obléhateli. Dohoda připomí-
nala tu, kterou husité dříve navrhli obrán-
cům Vyšehradu. Obránci se čestně vzdali 
a mohli pod rozvinutým praporem opus-
tit hrad i se svým majetkem a svobodně 
odejít. Následujícího dne obránci do-
vnitř vpustili dvacet mužů z husitského 

vojska. Den poté husité dodali vozy, na 
které si hradní posádka začala nakládat 
své věci. Dohlížející muži z řad obléhate-
lů ale zpozorovali, že hejtman obránců 
si nechává na vůz naložit i knihy a další 
královský majetek. To vyvolalo bouři v tá-
boře obléhatelů, kde se zřejmě shromáž-
dila v předtuše rabování krom válečníků 
i spodina z pražských měst a okolí. Věci 
z hejtmanova vozu byly sebrány. Mezitím 
se dav pokusil vpadnout do hradu, což 
mu obě vojska znemožnila, a tak vtrhnul 
do hradu probořenou zdí. Když se dostal 
do hradu, vyraboval všechny místnosti, 
včetně knihovny. Předměty z této kořisti 
se pak levně prodávaly v Praze. 28. led-
na vojsko husitů hrad zapálilo a dalo ho 
najatými dělníky pobořit téměř do zá-
kladů, aby nepředstavoval v budoucnu 
riziko pro husitskou Prahu. I v tomto 
osud Nového hradu připomínal události 
na Vyšehradu. Posádka hradu odešla do 
Kouřimi. Hejtman si udržel Zikmundovu 
důvěru, dokonce byl odměněn předkup-
ním právem na hrad Rabštejn na Moravě, 
jenže o dva roky později zemřel při dobý-
vání hradu Račice na Moravě.

Krátká existence hradu se uzavřela 
a pravý břeh Vltavy se stal pro husity bez-
pečným. Nový hrad již nikdy nebyl obno-
ven, dokonce byl naopak nadále poško-
zován. Přes jeho nelehký osud se pro nás 
dochovaly alespoň základy části vnějších 
zdí, vnitřní brány a především impozant-
ního paláce.

Mgr. Filip Křížek
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RODINNÉ CENTRUM 
U Motýlků

Jaro je tady! A i když jsme 
pořád omezení spoustou 
nepříjemných opatření, život 
se nezastavil – jde dál. My 
využíváme dobu, kdy je vše 
uzavřeno, k obnově zahrady 
rodinného centra – připravili 
jsme pro děti i rodiče vyvý-
šené záhony, ohniště i nový 
zahradní nábytek. 

V březnu jsme uspořádali 
pro rodiče s dětmi Velikonoč-
ní stezku s úkoly, tajenkou 
a sladkým překvapením. 
Překvapil nás opravdu velký 
zájem – papíry s křížov-

kou jsme na trasu museli 
doplňovat skoro každý den. 
Ale akce naživo nic nena-
hradí, a tak už se těšíme, až 
se zase uvidíme. Pohádkový 
les, který pořádáme vždy 
tradičně v dubnu, zřejmě 
opět přesuneme. Máme 
ale v plánu menší venkov-
ní akce – třeba 30. dubna 
Čarodějnice pro malé děti na 
zahradě našeho centra, nebo 
Zahradní karneval s Hopsí-
kem 14. května. Věříme, že 
menší zahradní akce už bude 
možné pořádat. 

Jaro v knihovně
Zima je pryč a jaro nám 

přináší spoustu energie 
a radosti. Provoz všech 
knihoven je sice z nařízení 
vlády omezen, čtenáři jsou 
ale odolný druh a pilně 
využívají výdejní okénko. 
Telefonujete nebo píšete 
a objednáváte se na určitou 
hodinu. Knihy si vyhledáte 
v našem katalogu https://

raks.mlp.cz/library/kunra-
tice?device=1311, nebo mi 
napíšete, od kterého autora 
byste si rádi něco přečetli. 
Někdo to nechává úplně na 
mně. Může se tak stát, že si 
přečtete knihu, kterou byste 
si sami nevybrali, a třeba jste 
pak mile překvapeni.

Všechny výpůjčky se kvůli 
koronavirovým omezením 

několikrát prodlužovaly, 
protože jste třeba na chatě, 
tak abyste měli čas si podle 
svého programu v klidu kni-
hy přijít vyměnit. Prosím ty, 
co tu už dlouho nebyli, aby 
také přišli a umožnili dalším 
zájemcům si zatoulané knihy 
přečíst.  

Z oblíbených novinek 
máme například Rona Hal-

sall: Kruh, Daniel Silva: Řád, 
Anna Fodorová: Lenka, Naďa 
Horáková: Korálky z klokočí, 
Ondřej Nečas: Zrnko v sou-
kolí a už pátý díl bestselleru 
od Dony Douglas: Sestřičky 
a jejich tajná přání.

Hezké počtení vám přeje 
kunratická knihovna

Svatý Jan Nepomucký a Kunratice
Osud sv. Jana Nepomuc-

kého je spojen s osobou 
krále Václava IV. Za jeho vlády 
(1378-1419) se událo mnoho 
historických událostí, které 
nejsou dodnes nestranně 
vyhodnoceny. Jednou z nich 
je příběh sv. Jana Nepomuc-
kého z roku 1393, který nám 
v Kunraticích připomínají 
dvě jeho sochy. Pískovcová na 
Kostelním náměstí a dřevěná 
v kostele sv. Jakuba Staršího. 
Obě byly vytvořeny téměř 
současně ve třicátých letech 
18. století.

Jan či Johánek z Pomuka byl 
v září 1389 jmenován generál-
ním vikářem pražského arci-
biskupa. Hrál podstatnou roli 
ve sporu mezi českým králem 
Václavem IV. a arcibiskupem 
Janem z Jenštejna o jmeno-
vání biskupů a vysokých cír-
kevních hodnostářů. K vyvr-
cholení došlo po smrti Racka, 
opata kláštera v Kladrubech. 
Král chtěl vytvořit z kláštera 
nové biskupství obsazené 
sobě věrným biskupem a tím 
zmenšit arcibiskupovu moc. 
Arcibiskup Jan však 10. 
března 1393 potvrdil nového 
opata, navrženého zástupci 
kláštera. Král tehdy pobýval 
na Křivoklátě a nestihl proti 
volbě včas podat námitky. 20. 
března 1393 se ráno Václav 

IV. sešel na Pražském hradě 
s Janem z Jenštejna. Po krátké 
hádce nechal zajmout čtyři 
muže z arcibiskupova dopro-
vodu, kteří byli vyslýcháni 
a mučeni. Jan Nepomucký 
během mučení zemřel. Okolo 
deváté večer pak bylo jeho 
tělo svrženo z pražského 
Karlova mostu do Vltavy (tato 
událost je vytesána do pod-
stavce kunratické pískovcové 
sochy). Snaha o svatořečení 
Jana z Pomuku začíná ve dru-
hé polovině 17. století. Řím se 
ke kanonizaci stavěl zpočátku 
skepticky, díky pochybám 
o věrohodnosti Janova živo-
topisu od Bohuslava Balbína. 
Nakonec ale 19. března 1729 
papež Benedikt XIII. Jana za 
svatého prohlásil. V josefinské 
době a ve větší míře od 19. 
století se začaly šířit dohady, 
že kult Jana Nepomuckého 
uměle vytvořili jezuité jako ná-
stroj protireformace. Vyvracel 
to ale fakt, že v této době už 
bylo po katolické reformaci 
a naopak někteří jezuité již 
v Balbínově době věrohodnost 
Janova životopisu napadli. 
Podle historika Pekaře Balbín 
přibásnil životopis ne proto, 
že byl jezuita, ale vlastenec. 
Po vzniku Československé 
republiky docházelo v letech 
1919 až 1920 k vlně ničení 

S větrem o závod
Psát o tom, že stále nemů-

žeme cvičit ani v sokolovně, 
ani venku, příliš nemá smysl, 
protože to všichni velmi dobře 
víme. Přes všechna úskalí se 
ale snažíme pracovat a být 
s našimi cvičenci v kontaktu.

Když to situace dovolí, vy-
mýšlíme venkovní sportovní 
akce, kde se děti proběhnou 
a zároveň zapojí i hlavu. Děti 
jsou neuvěřitelně šikovné. 
Hýří energií a mají neskuteč-
nou chuť sportovat. 

Tyto akce samozřejmě pro-
bíhají v souladu s nařízením 
vlády; při startu se nepotká-

vají oddíly, děti vyběhávají na 
trasu po jednom v časových 
intervalech a věkové skupiny 
mají odsazené startovací časy. 
Mimo jiné má trasa vždy upra-
vený start a cíl tak, aby se děti 
míjely. 

První takovou akci, Sokol-
ský vánoční běh parkem, jsme 
zorganizovali už v prosinci, 
druhou v lednu (Sokolský běh 
bažantnicí) a třetí v únoru 
(Masopustní sokolský běh). 
Fotky jste v Kunratickém 
zpravodaji bohužel najít 
nemohli, ale nesmutněte, 
v sokolovně budou k nahléd-

nutí fotografie, popis akcí 
a plánky tras všech našich 
akcí v „době covidové“.

Nejbližší akcí, kterou 
pro vás připravujeme, bude 
dubnová „Malá Kunratická 
šifrovačka v Borovíčku“. 

V sokolovně, vlastně na 
zahradě za sokolovnou, chys-
táme jarní řez našich krás-
ných lip. Chceme, aby na naší 
zahradě bylo bezpečno. Velmi 
děkujeme radnici, referentce 
životního prostředí a našim 
kunratickým dobrovolným 
hasičům, že nám pomohou 
při jejich správné úpravě. 

Mimochodem, věděli jste, že 
jich máme čtrnáct?

Velkým a závažným úkolem 
pro naši organizaci je vybrat 
nového sokolníka. Hledáme 
člověka, který bude tak trochu 
sokolovnou a sportem žít 
a který se stane její součástí. 
Stejně jako my všichni.

Inu, je toho před námi 
spousta. Na všechno, co nás 
čeká, se těšíme a nejvíce na 
okamžik, kdy budeme moct 
otevřít dveře sokolovny pro 
všechny sportovce!

Podrobné informace k ak-
cím a výběrovému řízení na 
sokolníka najdete na našich 
webových stránkách.

SPORTU ZDAR!

 TJ Sokol Kunratice

nepomucenských památek. 
V  ideovém prostředí první 
republiky se sv. Jan Nepom-
ucký stal jedním z témat tzv. 
sporu o smysl českých dějin. 
Roku 1921 došlo k  diskuzi 
v  Národních listech mezi 
Janem Herbenem a histori-
kem Pekařem. Pekařovy články 
byly shrnuty a vydány jako 
Tři kapitoly z boje o sv. Jana 

Nepomuckého, ve kterých se 
brání stavění osoby sv. Jana 
Nepomuckého proti osobě 
Husově. Roku 1925 zrušila 
československá vláda 16. kvě-
ten, svátek sv. Jana Nepomuc-
kého, jako den pracovního 
klidu, kolem roku 1950 byl 
svátek vymazán i z občanské-
ho kalendáře. 

(my)

FLORBALOVÁ sezona je za námi
Na začátku dubna byla 

ukončena letošní florbalová 
sezona. Jediným zástupcem 
ve hře byly naše ženy hrající 
Extraligu žen. Jen těsně se 
jim nepovedlo probojovat do 
vyřazovacích bojů, a tak se 
již mohou opět připravovat 
a chystat na další rok. 

Od května se budou naši 
hráči a hráčky opět vše-
sportovně připravovat na 
další období. Příprava bude 
probíhat venku a postupně 
bychom se rádi vrátili i do 
sportovní haly. Těšíme se 

a rádi přivítáme v Kunrati-
cích venku i v hale všechny 
kluky a holky, kteří si chtějí 
florbal vyzkoušet a zapojit se 
do našich týmů.  

Více informací ke spuštění 
tréninků a rozvrhům najdete 
na našich stránkách  
www.start98.eu.  

Samozřejmě nás v případě 
zájmu můžete kontaktovat již 
teď na emailu adam.havra-
nek@start98.eu 

Adam Havránek,
šéftrenér mládeže klubu

PODĚKOVÁNÍ ZA BLAHOPŘÁNÍ 
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU ZASÍLAJÍ

Zdeněk Žibřid, Josef Pitín, Karel Filip, Jana Izáková, 
Margareta Vávrová, Marie Krákorová, Ivana Pavlová, 
Jaroslava Štanglová, Petra Kašová.

Semestry kurzů pořád po-
kračují, i když bohužel stále 
pouze on-line. Zápis je stále 
možný na našich webových 
stránkách. Příměstské tábory 
a letní dětská skupina už 
jsou skoro plné, ale nějaká 
místa se ještě najdou. 

Pro aktuální informace 
sledujte náš web http://
www.zitspolu.cz/u-motylku/ 
i FCB. Přihlašování zde: htt-
ps://zitspolu.webooker.eu.

Rodinné centrum 
U Motýlků

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Klinika THERAP TILIA 
nabízí všem, kteří prodělali 

infekci koronavirem 
a trápí je zejména dýchací 

obtíže a bolesti kloubů 
(postcovidový syndrom) 
možnost rehabilitace 

s využitím laserového scanu. 
Najdete ji na obvyklé adrese, v domě s chráněnými 

byty, K Zeleným domkům 26a/1453, 
telefon 736 623 678, 244 403 351.

T.J. SOKOL KUNRATICE
nabízí dvě pracovní pozice 

SPRÁVCE SOKOLOVNY 
služební byt je k dispozici

a HOSPODÁŘ/KA
na poloviční úvazek

Zájemci prosím pište na kunratice@sokol.eu

Školství

Jak letos proběhnou 
ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD

Zápis do prvních tříd ZŠ Kunratice se uskuteční v úterý 27. 
dubna a ve středu 28. dubna 2021 dle registrace, která proběhla 
v měsíci lednu.

Z důvodu velkého počtu budoucích prvňáčků ze spádové-
ho obvodu budeme přijímat pouze děti s trvalým bydlištěm 
v Kunraticích. Pro školní rok 2021/2022 budeme otevírat 3 třídy 
maximálně po 30 žácích. K zápisu se dostaví zákonný zástupce 
s dítětem dle zvoleného a domluveného času. K zápisu je nutné 
přinést žádost o přijetí dítěte do první třídy, rodný list dítěte, kar-
tičku pojištěnce a doklad totožnosti zákonného zástupce, např. 
občanský průkaz. V případě žádosti o odklad školní docházky je 
nutné donést tuto žádost, potvrzení od příslušného školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře. Dny otevřených dveří 
se uskuteční ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 27. a 28. dubna 
2021 od 8 do 12 hodin, pokud to epidemická situaci dovolí.

Vzhledem k současné epidemické situaci je možné, že se forma 
zápisu změní. Sledujte naše webové stránky www.zskunratice.cz, 
kde budeme případné změny zveřejňovat. V případě potřeby mů-
žete kontaktovat zástupkyni ředitele paní Olgu Královou na tele-
fonním čísle 724 976 990, či mailem olga.kralova@zskunratice.cz

ZŠ Kunratice

Ve školní jídelně SE STÁLE VAŘÍ
Covid-19. Pandemie. Omezení. Zvýšená hygiena. Tato i mno-

ho dalších slov neustále se opakujících od loňského března se 
pochopitelně dotkla také školní jídelny. Přesto považuji za velmi 
pozitivní (teď snad trochu nepatřičně zvolený slovní obrat), že 
jakmile to bylo možné, tedy od loňského 4. května, je školní jí-
delna v provozu. Vaříme pořád. Mění se nám jen počty strávníků. 
Těmi stálými jsou přítomní zaměstnanci školy, děti z Mateřské 
školy Kunratice, soukromé školky PlayWisely Kunratice, několik 
dětí na distanční výuce, děti rodičů z integrovaného záchranného 
systému, senioři a cizí strávníci. K nim se přidávají děti různých 
tříd na různou dobu tak, jak to dovolí vládní nařízení. V provozu 
kuchyně se stále dodržují všechna zvýšená hygienická opatření. 
Samozřejmostí je nošení respirátorů nebo roušek všemi zaměst-

Kritéria pro přijetí 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KUNRATICE

Pozitivní zpráva je 
ta, že jsme negativní

Otevření škol pro první stupeň základních škol je ve znamení 
rotační výuky (týden ve škole a týden doma) a testování. V kunra-
tické škole jsme si pro testování nejmenších dětí od první do třetí 
třídy zajistili zdravotníky z našeho zdravotního střediska. Kdyby 
do škol byly dovezeny plivací testy, tak by vše pro děti bylo mno-
hem snazší. U odběru z nosu u malých dětí nezajistíte, že si do něj 
někdo nezajede moc málo, nebo naopak moc. Když už se testuje, 
chceme, aby testy měly nějakou vypovídací hodnotu. Pro příchod 
dětí jsme vše ve škole i kolem ní připravili. Už v pátek jsme před 
školou na parkovišti připravili cedulky s názvy jednotlivých tříd, 
aby žáci věděli, kde se shromažďovat. Samotné testování prvňáků 
až třeťáků proběhlo ve sportovní hale. Rodiče, kteří by si odběr 
u svých dětí chtěli udělat sami, tuto možnost měli také. Čtvrťáci 
a páťáci si testy udělali sami ve třídách pod dohledem učitelů. 

Jsme moc rádi, že v pondělí po vyučování jsme mohli rozeslat 
následující zprávu:

Milí rodiče, 
máme pro Vás pozitivní zprávu, všechny děti i dospělí jsme NEGA-

TIVNÍ. Testování jsme v pohodě zvládli a zahájili jsme učení naplno. 
Jsme nadšení, že jsme zase spolu. ;-)

Nikdo z rodičů nevyužil možnosti provést odběr s dítětem samostatně. 
Několik dětí přineslo do školy potvrzení o testování mimo školu. Odběr 
zvládli jak prvňáčci a druháci, kde odběr prováděli zdravotníci, tak svou 
samostatnost předvedli páťáci. Pouze pár rodičů (ale slovy opravdu 2) 
nechalo své děti doma a jejich povinností je omluvit děti z prezenční vý-
uky. Tyto děti se budou v tomto týdnu učit doma podle týdenních plánů. 
Testování prvňáčků a druháků trvalo jen 15 minut. Proto ve čtvrtek 
mohou žáci druhých tříd přijít do školy dříve. Třídní učitelé příchod do 
školy upřesní.

Od úterý budou děti přicházet do školy tak jako v běžný školní rok. Po 
změření teploty ve vestibulu školy jdou přes šatny rovnou do svých tříd. 
Ranní družina funguje od 7:00 hodin.

Děkujeme za víkendovou přípravu a ranní spolupráci.

Za všechny kunratické, 
Vít Beran, ředitel školy

  
Ne všichni se zavedenou rotační výukou a testováním u žáků na 

prvním stupni souhlasí. Do školy přišlo i několik e-mailů, které 
na tento krok MŠMT ČR a MZ ČR upozorňovaly. Upřímně si ne-
umíme představit, že by nyní do školy nastoupilo všech 780 dětí 
a 120 zaměstnanců. Když by nás přišlo do školy 900 bez jakýchkoli 
preventivních opatření, myslíme si, že by netrvalo dlouho a skon-
čili bychom v karanténě. V jiných zemích, například Rakousku, se 
žáci testují stejně už od února a funguje to. Ve Francii, kde školy 
otevřeli, je ale opět uzavírají.

Vít Beran, 
ředitel, Základní škola Kunratice

nanci po celou pracovní dobu. Častá dezinfekce rukou, povrchů.  
Při výdeji obědů musíme strávníkům servírovat také podnosy, 
příbory, pití a doplňky. To vysvětluje, proč se i při menším počtu 
obědů vaří jen jeden druh jídla. Je to personálně náročnější.  

Asi jako většina lidí si i celý kolektiv školní kuchyně přeje, aby 
bylo všechno „jako dříve“. Těšíme se na všechny své strávníky, tři 
druhy pokrmů, doplňkovou vitrínu, obličeje bez roušek a další 
a další...

Marie Polívková, 
vedoucí školní jídelny, ZŠ Kunratice

Děti budou k předškolnímu vzdělávání přijímány v tomto pořadí:
1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky (narozené do 31. 
8. 2016) s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v přísluš-
ném školském obvodu Praha 4 – Kunratice (§ 179 odst. 3 školského zákona). 
2. Děti s povoleným odkladem školní docházky s trvalým pobytem, v pří-
padě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu Praha 4 – 
Kunratice (§ 179 odst. 3 školského zákona). 
3. Děti čtyřleté (narozené do 31. 8. 2017) s trvalým pobytem, v případě ci-
zinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu Praha 4 – Kunratice 
(§ 179 odst. 3 školského zákona). 
3. Děti tříleté (narozené do 31. 8. 2018) s trvalým pobytem, v případě cizinců 
s místem pobytu, v příslušném školském obvodu Praha 4 – Kunratice (§ 179 
odst. 3 školského zákona). 
4. Děti dvouleté (narozené do 31. 12. 2018), v případě cizinců s místem 
pobytu, v příslušném školském obvodu Praha 4 – Kunratice (školský zákon 
§ 179 odst. 3 školského zákona). 

Místa budou obsazována postupně dle výše uvedených kritérií až do napl-
nění kapacity školy. 

Mgr. Alice Hozmanová, ředitelka MŠ
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