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Z radnice a zastupitelstva

Slovo starostky

Vážení čtenáři, 

 Kunratický zpravodaj je dvouměsíčník, tak-
že slovo starostky, než se k Vám dostane, nebu-
de asi v dnešní hektické situaci, kdy se situace 
mění z hodiny na hodinu, zcela aktuální. Píšu 
ve chvíli, kdy vláda vyhlásila úplné uzavření 
škol. Primátor hl. m. Prahy určil vybrané školy, 
které vykonávají nezbytnou péči o děti ve věku 
od 3 do 10 let pro přesně vyjmenované profese, 
především zdravotníků, hasičů, policistů, uči-
telů apod. Mezi tyto školy byla zařazena i naše 
kunratická škola. Toto opatření nám umožnilo 
zachovat v provozu naši mateřskou školu, jejíž 
část zaměstnanců má malé děti. Otázkou  je, 
zda budou otevřené mateřské školy v době, kdy 
dostanete do rukou toto vydání Kunratického 
zpravodaje. Možné je, že v kunratických ško-
lách je zatím covidová situace lepší než jinde, 
protože jsme nepodlehli předvolební rétorice 
naší vlády a kunratické děti po mé dohodě 
s panem ředitelem nastupovaly již 1. září do 
ZŠ Kunratice v rouškách a naše školská zaří-
zení přijala ta nejpřísnější hygienická opatření 
jako např. naprosté oddělení jednotlivých pa-
ter v mateřské škole apod. Personál školských 
zařízení jsme vybavili filtry z nanotechnolo-
gického materiálu, školy disponují generátory 
na výrobu ozónu na dezinfekci prostor včetně 
výkonného stroje na dezinfekci školní jídelny 
a tělocvičny. Neustále doplňujeme dezinfekci 
na zastávkách autobusů. Po domluvě na tele-
fonu ji stále distribuujeme, je k vyzvednutí na 
radnici. Nedělejme si ale zbytečné naděje, že 
budou Kunratice epidemie ušetřeny. Virus je 
natolik agresivní, že pokud nebudeme striktně 
dodržovat doporučení epidemiologů, tj. důsled-
ně nosit roušky, používat dezinfekci, omezovat 
osobní kontakty a dodržovat rozestupy, také 
u nás se plošně rozšíří. 

 Je jasné, že v tuto chvíli nevíme, zda 
a kdy se uskuteční naplánované společenské, 
kulturní či sportovní akce. Zcela určitě ale 
neproběhne ples kunratické radnice. Rádi by-
chom uspořádali alespoň venkovní akce jak ve 
spojení s rodinným centrem Svatomartinskou 
jízdu, tak i naše Rozsvěcení vánočního stromu. 
Sledujte, prosím, naše webové stránky www.
praha-kunratice.cz., kde se všechny aktuality 
včas dozvíte. V této chvíli Vám přeji především 
hodně zdraví a pevné nervy!

Lenka Alinčová, (lal)

ZELENÉ DOMKY  
se konečně dočkaly 
rekonstrukce

Někteří pamětníci z Kunratic, ale také 
bývalí zastupitelé, bývalí i současní čle-
nové poradních komisí si jistě pamatu-
jí, jak dlouho se plánuje rekonstrukce 
ulice K Zeleným domkům. V Kunratic-
kém zpravodaji se mnohokrát objevily 
zaručené informace o zahájení stavby 
a zase nic. Dokonce vloni na jaře jsme 
informovali, že probíhá výběrové řízení 
na zhotovitele stavby, ale smlouva se po-
depsala až na konci letošního léta. Ces-
ta k realizaci byla velmi dlouhá a místy 
nepříjemně trnitá. Od vytvoření projek-
tové dokumentace, získání stavebního 
povolení, vyjádření všech správců inže-
nýrských sítí a také vyjádření dalších do- 
tčených organizací, až po vlastní zahájení 
stavby. Jaké další překážky následovaly, 
když už vše vypadalo nadějně, psala paní 
starostka v minulém čísle Kunratického 
zpravodaje. Je to sice stavba plně zajišťo-
vaná pražským magistrátem, ale nám její 

zahájení udělalo tak velkou radost, že 
jsme si se členy dopravní komise v den 
zahájení stavby šli provést náš vlastní 
slavností výkop přímo na místo, kde se 
bagry zakously do starého asfaltu. To vše 
je za námi a nyní se soustředíme na vlast-
ní stavbu. Aktuální informace pro řidiče 
a obyvatele v lokalitě Zelené domky mů-
žete sledovat nejen na webových strán-
kách radnice (www.praha-kunratice.cz), 
ale také radničním facebooku (www.
facebook.com/prahakunratice/). I když 
je to stavba hl. m. Prahy, pravidelně se 
účastníme kontrolních dní a snažíme se 
zajistit kontakt zhotovitele stavby spo-
lečnosti EUROVIA s obyvateli Kunratic. 
Stavba bude trvat dlouho a bude přiná-
šet různá omezení. Prosím o trpělivost, 
výsledek bude stát za to.    

      
                                                                

Ivan Hýža, místostarosta (ivhy)

Výstava hub a jiřinek 2020

V červnovém čísle Kunratického zpra-
vodaje jsme Vás informovali o tom, že 
naši dobrovolní hasiči dostali od Magist-
rátu novou moderní hasičskou stříkačku. 
Přicestovala k nám v době, kdy se hasiči, 
mezi kterými jsou i čtyři profesionálové, 
drželi od všech v izolaci, a tak jsme její 
požehnání odložili až na začátek září. 
Stihli jsme to opravdu „o fous“. 3. září, 
než se opět plně rozběhla pandemie. 
Hasičskou cisternu přijel pokřtít náměs-
tek primátora Petr Hlubuček, který se 
o přidělení peněz na nákup cisterny nej-
více zasloužil. Cisterně požehnal páter 
Vojtěch Smolka, kunratický farář, který 
popřál našim hasičům, aby se ze zásahů 

vraceli vždy zdrávi. Pan náměstek, který 
má v gesci všechny pražské dobrovolné 
hasiče, jako starosta městské části Lyso-
laje zná dobře jejich práci a náležitě si ji 
cení. Dokázal tak pro dobrovolné hasiče 
získat z napjatého pražského rozpočtu 
další peníze na dovybavení jednotek. 
Jedná se např. o plničku kyslíkových la-
hví, přenosnou ruční stříkačku a další. Je 
to vybavení pro hasiče v akci velice důle-
žité a oni to vrací městu svojí činností. 
Také přeji našim dobrovolným hasičům, 
aby jim nová technika dobře sloužila 
a vždy se ze zásahu vrátili zdrávi. 

 Lenka Alinčová, starostka (lal) 

POŽEHNÁNÍ HASIČSKÉ CISTERNĚ

Sport

16  Tenisové utkání veteránů 
Mimořádný tenisový zápas hráčů, kterým bylo přes 
devadesát let.

KalendáriumZ obsahu říjen, listopad, prosinec 2020

Kalendárium v tomto čísle Kunratického 
zpravodaje nenajdete.   

S ohledem na zpřísněná protiepidemická opatření se 
pořádání akcí nedá předem zaručit. Proto, prosíme, sledujte 
aktuální informace na internetových stránkách radnice: 
www.praha-kunratice.cz,  
www.facebook.com/praha-kunratice, či přímo na stránkách 
spolků a organizací.

Římskokatolická farnost u kostela  
sv. Jakuba informuje:

V době, kdy není možné slavit bohoslužby s účastí 
věřících, nabízíme přímé přenosy nedělních mší svatých 
z kunratického kostela v 9:30. Odkaz je vždy k dispozici 
na webu farnosti, www.farnostkunratice.cz
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2  Požehnání hasičské cisterně 
Kunratičtí hasiči dostali novou moderní hasičskou stříkačku.

3  Slovo starostky 
Vedení radnice apeluje na důsledné nošení roušek, používání 
dezinfekce, omezování osobních kontaktů a dodržování rozestupů.

3  Zelené domky zahájeny 
Konečně začala rekonstrukce ulice K Zeleným domkům.

4  Proběhlo netradiční vítání kunratických miminek 
Kvůli nepříznivé epidemické situaci proběhlo vítání miminek 
venku před radnicí.

Aktuálně
5  Nový plot na fotbalovém hřišti 

Místo vlnitého plechu mají fotbalisté nový plot.

Spolky

6  Zažít město jinak poprvé v Kunraticích 
Kostelní náměstí ožilo čilým odpoledním ruchem.

7  Sokol se nevzdává 
Sokolská akce Indiánský běh parkem našla útočiště 
u kunratického zámku.

Rozhovor

8–9  Párová výuka má pomáhat vyučování 
Učitelský tandem, kdy se dva učitelé mohou líp věnovat 
dětem v naplněných třídách.

Povodím Kunratického potoka

10–11  Kunratické rybníky 5. část – Hornomlýnský 
rybník (Vernerák) 
Hornomlýnský rybník zvaný Vernerák slouží k zadržování 
dešťových vod a k chovu ryb.

Kultura
12  Babí léto pohladilo po duši 

Bohatý kulturní program pobavil účastníky i v době koronavirové.
13  Kunratický zpravodaj v běhu času 

Jak se vyvíjel Kunratický zpravodaj od roku 1985.

Životní prostředí
14  Kůrovcová kalamita ohrožuje celé Česko 

Kunratický les je také výrazně postižený kůrovcem.

Školství
15  Využití venkovní učebny v době koronavirové 

Mateřská škola vyučuje děti ve venkovních učebnách 
v blízkém kontaktu s přírodou.
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Aktuálně

Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice

•  s o u h l a s í   
– s poskytnutím dotace z rozpočtu MČ Praha - Kunratice 
v roce 2020 Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Star-
šího Praha - Kunratice ve výši 400.000,- Kč za účelem opravy 
kostelní zdi.  
•  s c h v a l u j e
– uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
MČ Praha – Kunratice a Římskokatolickou farností u kostela 
sv. Jakuba Staršího Praha – Kunratice.

USNESENÍ Z 14. ZASEDÁNÍ 
Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice ze dne 31. 8. 2020

Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice

•  s c h v a l u j e
– změnu rozpočtu č. 19., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 
120,0 tis. Kč na činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů - 
osobní ochranné pomůcky
– změnu rozpočtu č. 20., zvýšení o investiční dotaci HMP  
1 441,0 tis. Kč v rámci projektu „Adaptační strategie na změnu 
klimatu“ na akci Dům s chráněnými byty – nádrže na dešťovou 
vodu a revitalizaci okolí
– změnu rozpočtu č. 21., zvýšení o investiční dotaci HMP  
1 650,0 tis. Kč na akci Cyklotrasa Šeberov-Kunratický les-re-
konstrukce
– změnu rozpočtu č. 22., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP  
2 346,9 tis. Kč, na posílení mzdových prostředků zaměstnanců 
škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravo-
vání v oblasti obecního školství

USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ 
Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice ze dne 5. 10. 2020

UPOZORNĚNÍ
Místní poplatek za psy
Upozorňujeme majitele psů, že splatnost poplatků byla:
–  nečiní-li víc než 600 Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku
–  činí-li víc než 600 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do  

31. března a 31. srpna každého roku;
Povinností samotného poplatníka je příslušný poplatek zaplatit včas a ve správné výši! 
V případě, že poplatky nebyly uhrazeny, učiňte tak neprodleně.
chalupova@praha-kunratice.cz, tel.: 244 102 210

Protože bydlím u rybníka Šeberák, nebylo dne, kdy jsem se 
cestou do práce a z práce nepotkávala s vlnitým plechem, který 
tvořil plot okolo fotbalového hřiště, což se mi opravdu hodně 
nelíbilo. V loňském roce získali fotbalisté od pražského ma-
gistrátu dotaci na výměnu oplocení tréninkového hřiště, letos 
jsme se rozhodli my, kunratické zastupitelstvo, že zajistíme vý-
měnu vlnitého plechu, který tvořil plot u hlavního hřiště v sou-
ladu s plotem u  tréninkového hřiště. Je to první krok, který 

Nový plot na fotbalovém hřišti

Po jarním zrušení všech výletů pro kunratické seniory jsme 
naplánovali na září uskutečnit alespoň čtyři z původně objed-
naných šesti. Začali jsme slibně výletem do Chebu a na hrad 
Loket a další týden 15. září do kláštera Zlatá koruna a do České-
ho Krumlova. Senioři byli na výlety velice natěšeni, počasí bylo 
nádherné a všichni si to moc krásně užili. Vzhledem k epide-
mické situaci, kdy do Česka nepřijeli cizinci, byly naše památky 
téměř zcela naše. Takto vylidněný Český Krumlov jsem ještě 
nikdy ani v zimě neviděla. Bohužel dva dny po druhém zájez-
du přišla zpráva, že denní množství nakažených koronavirem 
dosáhlo víc jak tří tisíc. Po poradě s odborníky, kteří posoudi-
li konání dalších zájezdů jako neúměrné riziko, jsme požádali 
cestovní kancelář CK2, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, 
o přesun již dohodnutých zájezdů na jaro příštího roku. CK2 

Koronavirus připravil 
seniory o výlety 

Na počátku léta nás požádal náš kolega zastupitel Pavel 
Čihák o možnost uspořádat na radnici již druhou prezentaci 
Spolku pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, jehož je 
předsedou správní rady. A tak se 24. srpna v zasedací místnosti 
kunratické radnice sešlo předsednictvo spolku ke společnému 
jednání se starosty městských částí dotčených stavbou části 
okruhu dálnice D0 511 (D1-Běchovice), s občanskými inicia-
tivami a orgány státní správy (Magistrát a stavební úřad MČ 
Uhříněves, do jejíž kompetence spadá vydání územního roz-
hodnutí a stavebního povolení), a také s občany, které tato 
problematika zajímá. 

KDY BUDE DOKONČEN 
Pražský okruh? 

V měsících září a říjnu pořádala kunratická radnice ve čty-
řech termínech vítání miminek, které se těší u rodičů a praro-
dičů velké oblibě. 

Zářijový termín vítání jsme připravili z důvodu přetrvávající 
nepříznivé epidemické situace venku před radnicí. Nechybělo 
hudební vystoupení žákyň ZUŠ Jižní Město, které navodilo svá-
teční atmosféru. Z důvodu velkého zájmu jsme přemýšleli, jak 
vyřešit organizaci dalších tří naplánovaných termínů, které ne-

Proběhlo netradiční vítání KUNRATICKÝCH MIMINEK

měly takové štěstí a měly proběhnout již v přísnějším režimu, 
tedy bez zpěváků a v omezeném počtu. I když to pro nás z orga-
nizačního hlediska nebylo zrovna jednoduché, snažili jsme se, 
aby všechno proběhlo tak, jak má. Pozvali jsme rodiče na přesně 
stanovený termín ve třech menších skupinkách do dvaceti lidí.  
Počasí stálo na naší straně, a tak jsme mohli i v této nelehké 
době dopřát rodičům možnost zúčastnit se významné události 
a společně přivítat 38 kunratických miminek.              

Petra Hilmarová, místostarostka (pehi)

 Jednání vycházelo ze skutečnosti, že 30. července 2020 bylo vydá-
no a zveřejněno nepravomocné územní rozhodnutí stavby D0-511.   
Bohužel bylo podáno 53 odvolání proti tomuto vydanému územ-
nímu rozhodnutí, kde mimo nespokojenost s vedením trasy jsou 
významným problémem i výkupy pozemků a kde z důvodu poža-
dované neúměrné ceny ze strany majitelů nelze naplnit dohody 
o ceně mezi Hlavním městem Prahou a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR. Předpokládají se zde i rozsáhlá vyvlastňování a soudní spory. 

 Odvolacím orgánem je proti vydanému územnímu rozhod-
nutí pražský magistrát. Předpoklad vydání pravomocného 
územního rozhodnutí se tak posouvá na květen příštího roku 
a vydání stavebního povolení se předpokládá v lednu 2022. 
Přejme si, ať už zvítězí zdravý rozum a ať co nejdříve zrealizo-
vaná stavba D0-511 sníží nadměrnou dopravu a zlepší zhorše-
né životní prostředí celé jihovýchodní části Prahy. Pro Kunrati-
ce by to znamenalo i uvolnění přetížené Vídeňské ulice.

 lal 

má změnit dnešní podobu celého areálu. V současné době již 
máme hotovou projektovou dokumentaci na novou provozní 
budovu. Bude zde stát nízkoenergetická budova s moderní-
mi šatnami se sociálním zázemím (dnes se o tom fotbalistům 
může jenom zdát), posilovnou, klubovnou, občerstvením, by-
tem správce a dalšími nezbytnými prostorami. Stávající budo-
va bude zbourána a na jejím místě bude parkoviště, které by 
mělo ulehčit přilehlým ulicím v době konání fotbalových zápa-
sů. V případě, že obdržíme stavební povolení v průběhu roku 
2021, lze předpokládat realizaci projektu v letech 2021-2022. 

lal

jako velice solidní partner souhlasila a nevymáhala na nás žád-
né penále, byť dle uzavřené smlouvy na to má právo. Doufáme, 
že na jaře příštího roku bude situace s epidemií již mnohem 
více zvládnutá a naši senioři se na výlety opět vydají. 

lal 
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Před čtrnácti lety se během jedné zá-
řijové soboty proměnilo Smetanovo ná-
břeží v Praze na půldenní zónu klidu. 
Dopravní ruch pražského centra nahradil 
rozmanitý celodenní program pro místní 
i kolemjdoucí. Sousedské slavnosti Za-
žít město jinak si od té doby našly cestu 

nejen do mnoha desítek míst v Praze, ale 
staly se i pravidelnou součástí společen-
ského dění řady českých měst. Cíl těchto 
slavností však díky organizátorům z řad 
místních obyvatel zůstává po celou dobu 
stejný – oživovat veřejný prostor pestrým  
programem a sbližovat tak sousedy.

Nový školní rok pro nás začal otevře-
ním dětské skupiny a také zahájením 
nového semestru kurzů. Proto, aby rodi-
če nemuseli vydat více peněz najednou, 
a také z důvodu nahrazování případných 
neuskutečněných lekcí, jsme letos nově 
zavedli 3 semestry. V některých kurzech 
jsou ještě volná místa, sledujte náš web. 

Na trpasličí pohádkový les, přesunutý 
z dubna, nám počasí přálo a odměnilo 
nás krásným babím létem. Moc děkujeme 
všem malým i velkým účastníkům za účast. 
Celkem se pohádkového lesa účastnilo na 
450 dětí i dospělých! Také musíme poděko-
vat partnerům akce, bez kterých bychom 
nemohli uskutečnit doprovodný program 
v zámeckém parku – městské části Praha 
Kunratice, Sboru dobrovolných hasičů 
Kunratice a Hlavnímu městu Praze. 

Na podzim jsme pro Vás připravili 
tradiční podzimní bazar oblečení a dět-
ských potřeb v neděli 11. října v areálu 
restaurace Šeberák ve venkovním stanu. 
Doufáme, že se nám podaří 11. listopadu 
uskutečnit Vámi tolik oblíbenou Svato-

Zažít město jinak 
POPRVÉ V KUNRATICÍCH

Podzim V RODINNÉM CENTRU U Motýlků  

SOKOL SE NEVZDÁVÁ

Pobočný spolek Svazu tělesně posti-
žených v České republice – MO FLORA 
byl založen v srpnu 2005. Jeho členy byli 
a jsou převážně obyvatelé Domu zvlášt-
ního určení Hornomlýnská. Organizace 
vznikla z potřeby řešit problémy, které 
život s fyzickým hendikepem přináší 
a jednotlivec nemá šanci je sám vyře-
šit. Za tu dobu jsme ušli velký kus cesty 
a máme za sebou odpovídající výsledky 
naší dobrovolné činnosti. Do agendy 
spolku FLORA patří jednání s nejrůz-
nějšími institucemi, připomínkování 
sociálně právní legislativy včetně oslo-
vování zástupců parlamentních stran, 
pravidelný informační servis poskytova-
ný všem členům, v době voleb umožnění 
volebního aktu v naší klubovně, konzul-
tační schůzky se studenty VOŠ, pravi-
delné schůze výboru, služební pondělky 
jeho členů atd. Řadu let má náš spolek 
a potažmo celá KO STP v ČR zástupce 
v Komisi Rady hl. m. Prahy pro Prahu 
otevřenou a bezbariérovou.  Do zájmo-
vé činnosti spadají klubové přednášky 
a besedy, návštěvy divadel, koncertů 
a výstav, mimopražské jednodenní výle-
ty. 14 sezon jsme organizovali ozdravné 
pobyty v Chorvatsku. Každoročně chys-
táme pro naše členy vánoční posezení 
s hudebním programem a květinou pro 

ty, kteří slaví 75. narozeniny i další „pě-
tiletky“ navíc, všem pak po celý rok pí-
šeme přání k jmeninám. Po intenzivních 
jednáních se zástupcům našeho spolku 
podařilo zprostředkovat terénní osobní 
asistenci nejen pro zájemce z řad na-
šich členů, zatím bez úspěchu usilujeme 
o zřízení noční asistenční služby, ale ne-
vzdáváme se. Mezi naše iniciativy patřila 
dlouhodobá snaha vyhradit bezpečné 
stání pro vozy IZS a smluvní přepravu 
PID před DZU Hornomlýnská anebo 
umístění zrcadla proti výjezdu z garáží 
domu v ulici Jana Růžičky. Díky celko-
vé podpoře a financím od kunratické 
radnice bylo vyhrazené stání v letošním 
červenci realizováno, takže manipulace 
dopravců s klienty na vozících nyní pro-
bíhá zcela bezpečně. Pro potřeby auto-
školy Dopravního podniku hl. m. Prahy 
natočili letos v létě zástupci našeho spol-
ku instruktážní video. Za zmínku stojí 
akce prospěšné i obyvatelům sídliště Flo-
ra, u nichž náš spolek provedl tzv. prv-
ní výkop: tak třeba v počátku existence 
jsme iniciovali kontinuální přistavování 
velkoobjemového kontejneru na našem 
sídlišti a jeho propojení s centrální částí 
Kunratic autobusovou linkou i bezba-
riérovým chodníkem. Poté zbudování 
oboustranných chodníků podél ulice 

U Kunratického lesa do OC Chodov – 
nyní Westfield Chodov, znovuobnovení 
zvukové signalizace na PPCH, když jsme 
zaregistrovali bezmocné tápání nevido-
mých lidí na něm. Letošní rok měl být 
rokem oslavy patnáctin našeho spolku, 
místo ní se jako „danajský dar“ dostavil 
covid–19. Všichni z výboru jsme se od 
počátku vypuknutí pandemie snažili na 
všech stranách pro svoje členy hledat 
pomoc se zajištěním základních zdravot-
ních pomůcek, ochranných štítů a ruka-
vic. Je na místě vyjádřit zde poděkování 
všem, kteří nám s velkým nasazením po-
mohli, představitelům naší městské části 
za jejich akceschopnost s opakovaným 
zásobováním našeho spolku a obyvatel 
domu ochrannými prostředky a dezin-
fekcí. V rámci Kunratic naše poděkování 
za dlouhodobou náklonnost a pomoc 
též patří panu Vladimíru Horkému. Zá-
věrem vyslovuji upřímné poděkování 
dvěma dámám, které mně, a tím pádem 
všem členům našeho spolku, jehož před-
sedkyní mám tu čest být, po dobu 15 let 
pomáhaly a pomáhají: bývalé starostce 
paní Ivaně Kabelové a současné starost-
ce paní Lence Alinčové. Díky!

V zastoupení pobočného spolku  
STP ČR – MO FLORA J. Bausteinová

15 let spolku Flora Svazu TP v ČR

Už čtvrtý rok, pokaždé v září, se kunra-
tický zámecký park stává útočištěm indiá-
nů z kmene LOKOS. I tak by se dala ozna-
čit sokolská akce Indiánský běh parkem. 
Letos se nám to začalo pěkně kompliko-
vat. Nejdřív současná situace s koronavi-
rem a pak ještě nemilé počasí. Odvážný 
indián se ale nikdy nevzdá! Akci jsme si 
i přesto maximálně užili. Děti plnily úkoly 
a odměnou jim byly malé totemy, které si 
samy ozdobily, a nakonec opečené buřty. 
Na celé akci nás bylo 130 a nálada byla 
skvělá. A na další se budeme těšit v pro-
sinci. Na Mikulášské akademii budou mít 
všechny děti ze sokolských dětských od-
dílů možnost předvést, co všechno se od 
září naučily. Každý rok se na nás přijde 
podívat také Mikuláš se svou družinou.

O všech našich akcích informujeme na 
našich webových stránkách.   

Sportu zdar!
TJ Sokol Kunratice

V kunratické premiéře pod názvem 
Zažít Kunratice jinak v prosluněném so-
botním odpoledni 12. září 2020 ožilo 
Kostelní náměstí čilým ruchem. Pro děti 
byly připraveny výtvarné dílny či různo-
rodé pohybové aktivity. Menší děti zcela 
určitě potěšilo vystoupení klauna, větší 
nepochybně ocenily vědomostní „bojov-
ku“ o Kunraticích. Mezi dospělými za-
znamenala velký ohlas přednáška o his-
torii jízdních kol a zejména pak možnost 
vyzkoušet si jízdu na vysokém kole. Řada 
návštěvníků si nenechala ujít komento-
vanou prohlídku kostela anebo možnost 
přispět na pocitovou mapu Kunratic. Na 
své si přišli i čtenáři díky knižnímu stánku 
s možností volné výměny. Závěr připra-
veného programu obstaralo vystoupení 
kapely Nekonečno z kunratické základní 
školy. V horkém odpoledni mnohé potěši-
lo pivo z kunratického pivovaru Muflon, 
jiní neodolali pochutinám z místní cuk-
rárny či nabídce vín a burčáku od vinoté-
ky Decinka. Ve stavu obležení byl i stánek 
s domácími sousedskými dobrotami. Řada 
návštěvníků využila krásného počasí a je-
dinečného místa k posezení a povídání až 
do večerních hodin. Akci uspořádalo ob-
čanské sdružení Kunratice žijou s nezane-
dbatelnou pomocí místní základní a ma-
teřské školy či Sboru dobrovolných hasičů 
a Rodinného centra U Motýlků. Poděko-
vání za podporu náleží kunratické radnici. 
Příští rok tedy bude na co navazovat. 

Tomáš Lachman

martinskou jízdu, i když letos vzhledem 
k protiepidemickým opatřením asi v tro-
chu jiné podobě. A na víkend 21. a 22. 
listopadu jsme naplánovali kurz šití bare-
foot kožených bot.  

Pro více informací o našem rodinném 
centru a novinkách navštivte webové 
stránky www.umotylku.cz. 

Rodinné centrum U Motýlků
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Párová výuka má pomáhat vyučování
Před deseti lety zcela neznámý fenomén. Dnes zavedená pedagogická praxe, která pomáhá zejména prvňákům, 
druhákům a  třeťákům lépe se zapojit do výuky a  získat k  ní kladný vztah a  zájem o  to, se něco skutečně naučit.  
K tomu přispívá právě učitelský tandem, kdy se dva učitelé mohou dětem věnovat rozhodně více, než když je učitel  
na celou třídu sám. První institucí v Česku, která párovou výuku zavedla, je kunratická základní škola. Díky iniciati-
vě rodičovské organizace - spolku Patron tak mohla škola začít nabízet rodičům, aby se jejich dětem v naplněných 
třídách líp učilo. Za projektem rodičovského spolku Patron stojí kunratická zastupitelka paní Veronika Doležilová.   

Jak vlastně v praxi párová výuka funguje?
Část vyučování mají děti se dvěma učiteli, ti společně nejen 

učí, ale i výuku připravují a vyhodnocují. Ti dva se tak musejí 
domluvit předem, co a jak budou s dětmi dělat, jak by měla 
hodina probíhat, co je smyslem konkrétní naplánované práce, 
a hlavně jak a podle čeho zjistí, že se to podařilo. Pak si musejí 
společně sednout a hodinu si vyhodnotit, včetně identifikování 
kritických míst, a vymyslet, co s dětmi dál.

Odkud jste čerpali inspiraci pro její zavedení v ZŠ Kunratice? 
Nebo je to originální nápad?

Příliš originální nápad to není. Kdybychom se prošli po 
zeměkouli, tak zjistíme, že vzdělávací systémy některých stá-
tů přímo počítají s tím, že se v hodinách na výuce podílí více 
lidí. Mohou to být různé pedagogické profese, nejen učitelé, 
podstata je však prostá: společnými silami přispět k tomu, aby 
vzdělávání bylo co nejefektivnější pro každé dítě ve třídě – mo-
derně tomu říkáme individualizace vzdělávání.

Kunratická ZŠ byla první školou, kde se s párovkou začalo, 
kolik škol v republice ji nyní nabízí? 

Jestli první, nevím, současně je asi fakt, že nenajdete v Česku 
školu, která by vyučovala ve dvou učitelích v takovém rozsahu 
a takovým způsobem jako u nás. Současně bylo či ještě pořád 
je snad možné v rámci tzv. šablon využívat projektové finanční 
prostředky i na párovou výuku. Jeden projekt (= jedna šablona) 
je však jen na jednu vyučovací hodinu týdně, takže pokud by 
měla být „párovka“ financována v našem rozsahu ze šablon, 
musela by škola získat každoročně standardně něco přes pat-
náct shodných projektů... Obecně tak šablony na párovku mo-
hou spíše využívat školy, kde  si chtějí vyzkoušet, jaké to učení 

ve dvou je, případně je využívají pro ad hoc práci v jednotlivých 
třídách nebo hodinách.

Jaký je rozdíl mezi párovou výukou a výukou s asistentem 
pedagoga?

Asistent pedagoga je jiný druh odbornosti než učitel, přes-
tože jsou oba pedagogickými pracovníky. Asistent typicky ne-
může vzdělávat samostatně včetně „známkování“, ale jen pod 
vedením učitele. Vzdělávání ve dvou učitelích je tak plynulejší 
a přirozenější, než když učí učitel sám a využívá pomoci asi-
stenta. Samozřejmě že jsou i asistenti, kteří mají doslova pe-
dagogický talent, ale pořád jde o jinou odbornost než učitel. 
Obrazně to lze přirovnat k pracovnímu prostředí na operačním 
sále – všichni jsou zdravotníci, ale rozdílných profesí a s rozdíl-
nými rolemi, které všichni naplňují.

Jak na systém párové výuky reagují rodiče?
Rodiče reagují veskrze vstřícně. Někteří rodiče však zaměňují 

možnost párovku podpořit finančním darem za platbu za indivi-
duální práci párového učitele s jejich potomkem. Párovka přitom 
není nadstandardem pro konkrétní děti, ale podpora lepší pra-
covní atmosféry při vzdělávání v každé třídě ročníku. Občas se 
proto skutečně stane, že rodiče „reklamují nedostatečnou službu, 
kterou dětem zaplatili“. V těchto případech opakovaně vysvětlu-
jeme, že onen státní standard má být i podle školského zákona  
pro všechny děti při základním vzdělávání a plnění povinné škol-
ní docházky shodný a že nejde o doplňkovou vzdělávací aktivitu 
typu zájmového vzdělávání či tréninků, kde skutečně platíte za 
objednanou službu v určeném množství, kterou dostává vaše dítě. 

Bohužel je skutečností, že se s touto v podstatě privatizací veřej-
ného školství, kdy vám školy nabízejí buď přímo, nebo prostřed-
nictvím někoho jiného, že můžete zaplatit dítěti ve vyšší kvalitě 
či množství ve škole něco, co je škola obecně povinna poskytovat 
tak jako tak, můžete setkat čím dál častěji. Pro úplnost dodávám, 
že čím více je obyvatelstvo v dané lokalitě ekonomicky silnější, tím 
více a za více peněz se nabízí. Jde v podstatě o obchod se strachem 
rodičů, kteří se domnívají, že nezaplacením nadstandardu se dí-
těti nedostane toho, čeho se mu dostat má. Pokud některá škola 
nabízí potřebnou individualizaci v čemkoli pouze za peníze, pak 
taková škola vysílá zprávu, že toto standardně nedělá, přestože 
to samozřejmě dělat musí.

Jakých ohlasů se vám dostává více, pozitivních nebo negativ-
ních? A jak těm negativním čelíte?

Když to rychle proběhnu, tak určitě těch pozitivních. Ty jsou 
zpravidla jasné, krátké a jednoznačné, mnohdy je to jen prosté 
„děkujem“, ale dokáže to potěšit už jen proto, že někoho vůbec 
napadne to napsat. Ty občasné negativní jsou velmi specifické. Jde 
obvykle o standardní mechanismus, kdy negace vznikne jako obava 
o něco nebo nepochopení něčeho a místo doptání se reagují rodiče 
rovnou negativně. Takže vysvětlujeme, odkazujeme, doplňujeme 
a provazujeme informace. Zpravidla to zabere, pokud ne, nechá-
váme dotyčného, nechť si ponechá své vnímání situace i nadále.

Zpočátku se jako druhá učitelka mohla zapojit i studentka 
pedagogické fakulty. Je to teď už jinak?

Ano, je to jedna z možností. Jako pároví učitelé začínají ně-
kdy ve škole pracovat už studenti posledního ročníku. Mnozí 
z nich ve škole zůstávají a pracují i nadále buď jako pároví učite-
lé, nebo jako běžní učitelé. Rozdíl mezi párovým a nepárovým 
učitelem neexistuje, je to prostě další učitel ve třídě.

Kolik činí průměrný dobrovolný příspěvek za jednoho žáka?
Ten vypočítáváme z tzv. tabulkového platu. Spočítáme si tzv. 

superhrubý plat učitele a podle počtu hodin v ročníku – jed-
noduše polovina rozvrhu, tomu rozumějí všichni, párového 
vyučování spočítáme, kolik by bylo potřeba na celý ročník. To 
vydělíme počtem dětí v ročníku a vyjde nám ona teoretická hod-
nota průměrného finančního daru. Dítě v tomto mechanismu 
figuruje jen proto, abychom věděli, pro který ročník je finanč-
ní dar určen. Pro začínající školní rok se v průměru několika 
ročníků aktuálně pohybujeme na něco málo nad 10 tisíci Kč, 
každý ročník má však jiný počet hodin a jiný počet dětí, a proto 
je i teoretická hodnota finančního daru v jednotlivých ročních 
i školních rocích rozdílná.

A je to skutečně legitimní? 
Ano, jako spolek nenabízíme zajištění přesně popsaného 

nadstandardu pro děti rodičů, kteří párovku finančně podpo-
rují, a škola nerozděluje ani nepřeřazuje děti do tříd podle toho, 
kolik a jestli vůbec rodiče něco darují. Škola navíc tuto infor-
maci ani nemá, proto ani nemůže třídit děti podle ochoty nebo 
finančních možností jejich rodin, ani následně podle toho, jak 
to dětem ve škole jde, nebo by dokonce teprve mohlo jít.  

Jak rodičům vysvětlujete to, že ve státní škole mají de facto 
platit za vzdělávání?

No, to je právě to, nemusejí. Společně se školou párovou výuku 
rodičům představíme a seznámíme je i s mechanismem možnos-
ti párovku finančně podporovat. Proto také máme celou agendu 
nastavenou na dobrovolnosti financování. Nejdříve zjišťujeme zá-
jem rodičů a jejich slib finančního daru. Tím získáme něco jako 
kvalifikovaný odhad situace v každém ročníku. Proto je potřeba, 
abychom ve spolku měli tyto dvě informace, pokud možno od 
rodičů každého dítěte. Se slibem finančního daru pracujeme ve 
spolku při uzavírání smluv, s kvalifikovaným odhadem předpo-
kládané sumy za ročník pak pracuje i škola od přelomu února 
a března, kdy začíná finančně chystat další školní rok. Celé finan-
cování tak běží jen na slibu finančního daru a následném uzavření 
darovací smlouvy, ne na „ceníkové nabídce“ a „musu ji zaplatit“.

Po uzavření darovacích smluv už „jen“ počítáme se školou 
každou korunu, abychom nastavili v každém ročníku takový 

počet hodin, který bude financovatelný i v případě zvyšování 
platů učitelů, které je předvídatelné jen velmi obtížně. Jde tedy 
o jiný druh práce, než na základě i dobře udělaného průzkumu 
trhu nastavit službu a její cenu a čekat, kdo si tu službu za tuto 
cenu doslova koupí.

A jaký je tedy rozdíl mezi zpoplatněným vzděláním v soukro-
mé škole a příspěvkem na párovou výuku v kunratické škole?

Hm, dobrá otázka, všechny školy, které jsou zapsané v rejstří-
ku škol a školských zařízení, musejí vzdělávat podle rámcových 
vzdělávacích programů – to je ta státní vzdělávací politika. Tu 
mají školy realizovat a musí ji mít popsanou ve svých školních 
vzdělávacích programech. Rozdíly mezi školami jsou tak mj. 
způsobené právě tím, jak školy tuto státní vzdělávací politiku 
realizují. Jde tedy o způsob vzdělávání v jednotlivých školách, ne 
o to, jestli je to škola veřejná, nebo neveřejná. Veřejné a neveřej-
né školy mají obecně odlišnou klientelu, ty veřejné základní to 
mají složitější o to, že vzdělávají všechny děti. Soukromou školu 
si tak jako rodič vybírám podle toho, co nabízí a co jsem ochotná 
zaplatit. Určitá část rodičů pak vybírá školu podle svých před-
stav. V případě párovky je na Vás, jestli něco a vůbec dáte.

Jinak podstata nejen základního vzdělání není v tom kolik 
informací ve škole, ať už soukromé, nebo veřejné získáte, ale 
v tom, jak jste schopen už jako dítě s informacemi pracovat. A to 
je podle mě to nejtěžší, poskytovat dětem vhodným způsobem 
nejen informace, ale také je naučit, k čemu ty informace jsou, jak 
je mohu dále používat a jak mohu spolupracovat s dalšími. Ale 
to jsem zpátky u způsobu, jakým školy vzdělávají.

Nikdo totiž nemůže vědět a umět vždycky všechno, ale právě ve 
školství je na tento „výkon“ kladen důraz a školy jsou obecně vní-
mány jako „ta dobrá“ a „ta horší“ jen podle formálního výkonu – 
přijetí na střední/vysokou školu. „Tu dobrou“ školu tak nepoznáte 
jen podle výsledků dětí, ale podle něčeho jako “přidaná hodnota“ 
– jaký je rozdíl mezi dítkem na vstupu a na výstupu vzdělání, co 
všechno se nejen naučilo, ale co si i odnáší. A to nezjistíte bez 
mnoha dalších informací, než jsou výsledky z přijímaček. 

Stačí si vybavit jeden školní ročník, který jako jediný hned 
v 1. třídě absolvoval v lednu a únoru 1979 uhelné prázdniny, 
kdy do školy děti nechodily někde skoro až dva měsíce. O 11 let  
později těmto uhelným prvňáčkům v maturitním ročníku v led-
nu 1990 oznámili, co všechno se v učivu k maturitě mění. Kdyby 
se tehdy ve druhém pololetí před maturitou o práci na změně-
ném učivu v celé řadě předmětů studenti nepodělili, nebylo by 
v silách žádného z nich udělat si všechno pro sebe nově. V pod-
statě tehdy jen využili lety nabyté někdy až sofistikované do-
vednosti studentské neformální dělby práce s plným vědomím 
učitelů, kteří je v tom najednou otevřeně podporovali – dopl-
ňovali nové možné zdroje, poskytovali velmi rychlou zpětnou 
vazbu, korigovali i ono pověstné „vylévání vaniček i s dětmi“. 
Nikdo neměl čas si stěžovat, nebo dokonce skuhrat, všichni 
museli zabrat, aby všechno stihli zpracovat nejen k maturitě, 
ale i k přijímačkám na VŠ. Je přirozené, že z této zkušenosti na 
startu i v cíli mnozí začali čerpat, ať už při dalším studiu, nebo 
následně v práci či životě obecně. 

  
Rozhovor o párové výuce začal vznikat ještě před zavedením pro-

tikoronavirových opatření na jaře. Protože byly školy zavřené, nebylo 
školské téma aktuální. Redakční rada se rozhodla jeho uveřejnění 
odložit na období po prázdninách. Bohužel nastala stejná situace, 
ale my jeho zveřejnění považujeme za aktuální, i když se děti učí jen 
vzdálenou výukou. Nejen pro rodiče žáků prvního stupně může být 
obsah rozhovoru informačně novým a vysvětlujícím.  

                                                                                                                 
Ivo Rikačev, odpovědný redaktor (ir)                        
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KUNRATICKÉ RYBNÍKY 5. část
Hornomlýnský rybník (Vernerák) 1/1
Hornomlýnský rybník (Vernerák) je průtočnou vodní nádrží, kterou napájí 
Kunratický potok. Z horního a spodního Vernerova pramene ještě přitéká malý 
potok (na historické mapě č. 338), který vytváří ve spodní části před lesní cestou 
menší mokřad. Podél potůčku vede vzhůru cestička k vysokoškolským kolejím 
a ulicím Demlova a Nad Vernerákem. Lesní cesta podél rybníka je značena jako 
turistická trasa zeleně k Šeberáku nebo cyklistická A 213 do Šeberova.

Rybník slouží k zadržování 
dešťových vod a k chovu ryb, 
má krajinotvorný účel a v mi-
nulosti zde po několik staletí 
fungoval mlýn. Původně měl 
rybník rozlohu 1,9 ha. Dnešní 
podobu získal v 90. letech 
minulého století, kdy byla 
v rámci odvádění dešťových 
vod z nových obytných soubo-
rů v Kunraticích část rybníka 
zasypána a vznikla dešťová 
usazovací nádrž Vernerák. 
Vzdouvací stavbou je zemní 
sypaná hráz vysoká cca 5,5 m.  
Současná plocha hladiny činí 
1,5 ha, objem zadržované 
vody 33 554 m³. Vlastníkem je 
Hlavní město Praha, správu 
provádějí Lesy hl. m. Prahy. 
Letos probíhá revitalizace ryb-
níka. Bylo již odtěženo 7500 
m³ sedimentu, opravuje se 
výpustní zařízení, bezpečnost-
ní přeliv a kamenné dlažby 
na hrázi. Odbahnění a opra-
va rybníka navazují na již 
proběhlé revitalizace vodních 
nádrží, které se nacházejí nad 
Hornomlýnským rybníkem.

Z přírodního hlediska není 
rybník příliš zajímavý, a to 

díky tomu, že břehy prudce 
klesají do vody a jsou většinou 
zastíněny stromy. Na pravém 
břehu rybníka vytváří stín 
u nás nepůvodní akát. Jediná 
cennější část je u nátoku 
Kunratického potoka do 
rybníka, kde se nachází malá 
rákosina. Můžeme zde pozo-
rovat některé běžné živočichy, 
jako jsou kachna divoká, slíp-

ka zelenonohá, skokan zelený  
či užovka obojková. Ke vzác-
nějším druhům patří čolek 
obecný. Celkem je v okolí 
zaznamenáno 47 druhů 
rostlin, 4 druhy obojživelníků, 
282 druhů motýlů, 7 druhů 
vodních měkkýšů a 3 druhy 
ptáků. Okolí rybníka nebylo 
dříve zarostlé tak jako v sou-
časnosti. Kolem se rozkládaly 
pastviny a na pravém břehu 
vyčnívaly skalní výchozy. Na 
historické mapě stabilního 
katastru z roku 1841 je vyzna-
čen číslem 341 stěnový lom 
v souvrství břidlic, prachovců 
a drob (štěchovická skupina, 
svrchní proterozoikum). Kol-
má lomová stěna byla dlouhá 
60 m, vysoká 7 až 15 m,  
hloubka zálomu do svahu 
činila 10-15 m. Hustě rozpu-
kané horniny se používaly 
pro stavební účely. Obnaže-
nému svahu se říkalo „malá“ 
a „velká“ skála. Z  vrcholu 
skály, byl nádherný pohled na 
Kunratice. Stal se také oblí-

beným místem fotografů pro 
pořizování záběrů Kunratic, 
použitých následně na černo-
bílých nebo kolorovaných po-
hlednicích z Kunratic. Protože 
se fotografovalo v průběhu 
času téměř ze stejného místa, 
máme dnes možnost porov-
návat změny v zástavbě od 
konce 19. do 70. let dvacátého 
století. V sedmdesátých letech 
dvacátého století byl již nepo-
užívaný lom zavezen materi-
álem z  výstavby tehdejšího 
Masokombinátu Libuš. Vytvo-
řený svah následně porostl 
náletovými dřevinami. 

V minulém čísle KZ 4/2020 
jsme se zmínili o tom, že se 
po vzniku Československa  
5. července, v předvečer upá-
lení mistra Jana Husa, 6. čer-
vence 1415, pálila pravidelně 
symbolická hranice nad Šebe-
rákem. V letech let 1929, 1930 
a 1937 se tato slavnost konala 
u Hořejšího mlejňáku, jak se 
rybníku také říkalo. Kronikář 
Rataj zaznamenal událost 

v roce 1937 takto: „Po průvodu 
s hudbou byla zapálena hranice 
u Hořejšího mlejňáku. U ní pro-
mluvil obecní tajemník František 
Duffek. Okna v domech, kudy se 
průvod ubíral, byla osvětlena.“ 
Na „velké skále“ se udržovala 
i tradice filipojakubské noci, 
30. dubna, spojená s pálením 
čarodějnic. Vedle připravené 
hranice byla vztyčena daleko 
viditelná májka, kterou bylo 
samozřejmě nutné celou noc 
hlídat před sousedy z Chodo-
va nebo Šeberova. Hranice se 
v podvečer zapálila, sousedé 
si přitom povídali, nechyběl 
ani sud piva na posilnění. 
Pokud to ale strážci s pitím 
piva v noci přehnali a usnuli, 
zjistili po ranním probuzení, 
že je májka pryč. Což bylo 
považováno za potupu. 

Na Verneráku se v zimě 
samozřejmě také bruslí. 
Dokonce byl rybník využit 
v minulosti i k rychlobruslení. 
Počátkem roku 1964 zřídili 
členové rychlobruslařského 
oddílu Pražských automo-
bilových závodů za pomoci 
TJ Slovan Kunratice na ledě 
rychlobruslařskou dráhu. 
Měřila 317 metrů a zvláštností 
bylo, že místo zvonu používa-
li k ohlášení posledního kola 
hmoždíř.

Hospodářské využívání ryb-
níka

Názvy rybníka Mlejnský, 
Hořejší Mlejňák, Horno-
mlýnský nebo Vernerák 

Mapa stabilního katastru z roku 1841.

Pohlednice z třicátých let fotografovaná z „velké skály“.

poukazují na mlynářské 
řemeslo. První zachovalý 
záznam je ze soupisu majetku 
kunratického panství, které 
roku 1597 prodával Jindřich 
Hýzrle Magdaleně Šárovcové. 
Je tam zmíněn také rybník, 
který „slove Mlejnský“, což 
dokazuje, že na rybníku mlýn 
pracoval minimálně od 16. 
století. Ze zachovalých poz-
dějších záznamů se například 
dozvíme, že roku 1791 prodal 
mlýn Josef Klíma mlynářské-
mu mistrovi Josefu Mrázkovi 
a jeho manželce Anně za 1645 
zlatých. O vodě stanovila 
„milostivá hraběcí vrchnost, 
vysoce urozená paní Josefa 
z Golče, paní na Kunraticích, 
Chodově a Šeberově“, přísné 
směrnice. Nedodržování 
znamenalo pokutu 20 kop. 
Mlynář musel chovat i svini 
plemenici, na níž dostával 
z panského špejcharu jeden 
a půl míry zadního žita ročně. 
Pod pokutou pěti kop nesměl 
mlynář prodávat nejen pivo 
cizí, ale ani pivo, které dostá-
val jako odměnu za šrotování 
sladu (za každou várku čtvrt 
vědra). Majitelé mlýna se také 
často střídali. Na výřezu histo-
rické mapy z roku 1841 je na-
příklad zaznamenán pozemek 
tehdejšího mlynáře Hladkého, 
budova mlýna s náhonem 
a mlýnským kolem, můstek 
nad odtokem z rybníka a cesta 
po hrázi. Dnes frekventovaná 

Roku 1841, v době pořízení mapy, 
byl mlynářem Václav Hladký

Voda přetéká během povodně v červnu 1971 hráz rybníka.

Výlov Verneráku v dubnu 2019

ulice K Verneráku. A jak přišel 
rybník ke svému v současnosti 
nejpoužívanějšímu názvu 
Vernerák? Od 22. 1. 1918 do 
5. 4. 1932 vlastnili mlýn Anna 
a Josef Vernerovi, a tak může-
me téměř s jistotou tvrdit, že 
se odvozuje od jejich příjme-
ní. Posledním mlynářem se 
stal Jaroslav Dytrych. V roce 
1933 staví při válcovém mlýně 
zděný chlév, v letech 1940–
1941 získává mlýn přístavbou 
kůlnu a komoru v přízemí 
a dvě obytné místnosti v 1. pa-
tře, kterými si mlynář rozšířil 
stávající byt. 5. dubna 1961 
se stává majitelem stát. 8. 3. 
1965 převzal mlýn Fyziolo-
gický ústav Československé 
akademie od tehdejšího 
Zemědělského nákupního 
a zásobovacího podniku a zří-

dil v bývalém mlýně mísírnu 
krmiv. Významnou událostí 
v historii mlýna byla povodeň 
v roce 1971. Následkem dlou-
hotrvajících dešťů 8. a 9. červ-
na se zvedla hladina rybníka 
až o 80 cm. Došlo k zaplavení 
Horního mlýna do výše 50 cm 
a jeho silnému podmáčení.

Rybník Vernerák slouží také 
k extenzivnímu chovu ryb 
a každý podzim se provádí 
výlov. Tradice je dlouhá, např. 
podle záznamu z počátku  
18. století byla „do rybníka 
Mlejnského dána násada 16 kop 
ryb“. Chov ryb zde v součas-
nosti provádí Český rybářský 
svaz, územní svaz města 
Prahy. Práce je to často značně 
namáhavá, jak je patrno i z fo-
tografie výlovu v dubnu 2019.

 (my)
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Na začátek mi dovolte malý postřeh. 
Doba koronavirová nám kromě negativ-
ních dopadů přinesla i něco pozitivního. 
Naučila nás radovat se více opravdově, 
nebrat věci jako samozřejmost a více si 

vážit toho, že se můžeme setkat a společ-
ně strávit příjemný den. V tomto duchu 
se nesla atmosféra letošního 12. ročníku 
Babího léta, který spolupořádala kunra-
tická radnice spolu s Divadlem v parku 

Babí léto POHLADILO PO DUŠI
o.p.s.. Na své si přišly všechny věkové 
kategorie návštěvníků. Bohatý kulturní 
program zahájila kapela DixiBand Měst-
ské policie hlavního města Prahy, která 
navodila příjemnou atmosféru. Násle-
dovalo vystoupení BomBarďáka, které 
si užily především děti. Zkrátka nepřišli 
ani jejich rodiče a prarodiče, které jistě 
potěšil Ivan Hlas s notoricky známými 
i méně známými písničkami. Na závěr 
nedělního odpoledne se zámecký park 
díky energii zpěváka Pavla Caltty stal 
festivalovým pódiem a jeho početná fa-
nouškovská základna si koncert náležitě 
užila. Užívali si ale i milovníci sportu, 
pro které byla připravena sportovní sta-
noviště, kde si mohli vyzkoušet basket-
bal, florbal nebo zdolat lezeckou stěnu. 
Kdo se chtěl něčemu přiučit, mohl si vy-
zkoušet první pomoc či otestovat, jestli 
umí správně třídit odpad. Děkuji všem, 
kteří se na akci jakýmkoliv způsobem 
podíleli, a věřím, že jejich nasazení ná-
vštěvníci ocenili.              

pehi

PODZIMNÍ kunratická KNIHOVNA
Pro chladnější dny máme pro vás 

v knihovně nachystaných spousty nových 
knih. Oblíbená autorka Anne Jacobs, pí-
šící rovněž pod pseudonymem Marie 
Lambale, napsala třetí pokračování Ven-
kovského sídla Časy se mění a Maják na 
útesech. Wilbur Smith svůj dobrodružný 
život vylíčil v knize Na leopardí skále. Na-
pínavá detektivka Mám tě v hrsti od J. D. 
Robb. Ještě upozorňuji na výpravnou pu-
blikaci od historika Adama Chrousta, kte-
rý díky přátelství s Miloslavem Stinglem 

získal mimořádné svolení ke zveřejnění 
jeho neuvěřitelného životního příběhu. 
Tak se věrní fanoušci cestovatele a spiso-
vatele M. Stingla, který bohužel tento rok 
v téměř devadesáti letech zemřel, mohou 
potěšit touto krásnou knihou. 

Také nám přišly některé knihy z pro-
jektu Česká knihovna 2020. Například 
velmi podrobně zpracované Dějiny čes-
koslovenských legií v datech od historika 
Jiřího Fidlera, který svůj archivní výzkum 
doplnil mnoha unikátními fotografiemi. 

Prozaický soubor Jiřího Stránského Štěs-
tí napodruhé. Pro děti: Táta to motá, 
Byla jedna moucha, Štěpánův podivu-
hodný stroj…. 

Na závěr bych chtěla moc pochválit 
čtenáře, že v naprosté většině dodržují 
termíny výpůjček. Myslím, že s tím mají 
v jiných knihovnách velké problémy. 

Přeji vám hezký podzim. 

Knihovna Kunratice 

Kunratický zpravodaj V BĚHU ČASU 
V poslední době se na mě obrátilo ně-

kolik kunratických občanů s podnětem, 
kde ušetřit peníze. Žijí v domnění, že 
když tiskneme Kunratický zpravodaj (KZ) 
na křídovém papíře, plýtváme veřejnými 
penězi. Opak je pravdou. Ve výběrovém 
řízení na tisk zpravodaje zvítězila firma, 
která nabídla nejlevnější cenu a kvalitněj-
ší papír, než byl v soutěži požadován. Ne 
vždy tomu tak bylo, protože především 
technika se od prvních čísel KZ posunula 
velice dopředu. Zpravodaj se postupně 
vyvíjel a vylepšoval až do dnešní podoby. 
Podívejme se do jeho historie. 

Historicky první číslo Kunratického 
zpravodaje vyšlo v květnu 1985. Bylo 
psáno na klasickém psacím stroji a vyšlo 
s černobílými fotografiemi. Další podobu 
získal Kunratický zpravodaj v roce 1991. 
Byl také psán na klasickém psacím stro-
ji bez fotografií a měl název Kunratický 
zpravodaj INFORMÁTOR. Vyšlo tak prv-
ních pět čísel. Tehdy ještě nepracovala 
redakční rada, časopis byl tištěn cyklos-
tylem v počtu 500–1000 ks a zdarma ho 
rozdávali členové místního zastupitelstva.  

V roce 1992 přišla zásadní změna. Bylo 
rozhodnuto, že časopis bude vycházet ka-
ždý sudý měsíc, tedy šest čísel ročně. Ča-
sopis se tehdy prodával za 5 korun a jed-

Svatá Anežka Česká 
Milí přátelé,  

12. listopadu 1989, pět dnů před začátkem 
sametové revoluce a návratem svobody 
v naší zemi, byla ve Vatikánu svatořeče-
na česká princezna Anežka. Tohoto aktu 
se zúčastnily tisíce poutníků z naší země. 
Narodila se mezi roky 1205 a 1211, byla  
pravděpodobně nejmladší dcerou českého 
krále Přemysla Otakara I. a královny Kon-
stancie Uherské, zemřela 2. března 1282. 
Jako světice byla ctěna již od své smrti. 

Vzdělání získala v klášterech v Třebe-
nici a Doksanech. Pro duchovní cestu se 
rozhodla, přestože měla několik nápad-
níků. Byla velmi energická a činorodá, 
roku 1232 založila v Praze špitál, který byl 
později rozšířen na mužský řád křižov-
níků s červenou hvězdou. Působila jako 
abatyše kláštera Na Františku, jehož stav-
bu sama vedla.  

Psala a četla nejen v češtině, ale také 
v latině, němčině a italštině a vynikala 

rovněž diplomatickými schopnostmi. Usi-
lovala o osobní a nezištnou svatost. Byla 
průkopnicí v organizování chudinské 
a nemocniční péče na české půdě a byla 
také výraznou osobností politického, kul-
turního a společenského života. Kéž se 
u Boha přimlouvá za nás, náš národ, svo-
bodu a mír v naší zemi. 

P. Vojtěch Smolka  

Společenská rubrika

Poděkování za blahopřání  
k životnímu jubileu zasílají
Zdeněk Šolc, Anna Patová, Václav Fučík, 
Světlana Kerzelová, Helena Hamplová, 
Miloslav Volf, Hana Mezteková, Eva Suchá,  
Jiří Vladyka, Jan Komárek, Nataša Mužíková, 
Jiřina Medřická, Anna Podhorská,  
Vladimír Hladký, Jiřina Pišvejcová,  
Yvonna Stossová.

SENIOŘI SI na osadě nejen ZAZPÍVALI 

no rozšířené číslo – magazín za 10 korun.  
Postupně se také vyvíjela grafická úpra-
va až do dnešní podoby, docházelo také 
ke změnám tiskáren. V roce 2006 získal 
Kunratický zpravodaj vylepšenou grafic- 
kou podobu, protože si radnice na 

První zářijový týden se v domě s chrá-
něnými byty uskutečnilo tradiční venkov-
ní posezení seniorů – obyvatel domu. Od-
polední setkání bylo spojené s hudebním 
vystoupením v podání Jana Víznera a He-
leny Krupové. Ti letos vystoupili s pás-
mem trampských písní a historek s ná-
zvem „Na osadě hráli.“ Program pobavil 

a hudba rozezpívala všechny zúčastněné. 
Trampskou náladu ještě více umocnila 
vůně grilovaného masa, které se na místě 
s láskou a péčí čerstvě připravovalo. Vě-
řím, že se odpoledne všem přítomným 
líbilo a že se příští rok opět sejdeme v tak 
hojném počtu.  

pehi 

tu práci vzala profesionálního grafika, 
a v roce 2015 zajímavější strukturu, pro-
tože se odpovědným redaktorem stal rov-
něž profesionál. V letošním roce nás také 
velice potěšilo 2. místo v hlavním městě 
Praze v soutěži Radniční listy roku 2020.

V současnosti žije v městské části Praha 
– Kunratice okolo 10 tisíc obyvatel a tomu 
také odpovídá počet výtisků Kunratického 
zpravodaje. Tiskneme celkem 4 300 výtis-
ků a dodáváme jej do všech domácností 
v Kunraticích. Zpravodaj také pravidelně 
vyvěšujeme na www.praha-kunratice.cz 
a fanoušci aplikace „Moje Kunratice“ si jej 
mohou přečíst v mobilním telefonu.   

ivhy

18. ročník 
ADVENTNÍHO 
ARANŽOVÁNÍ
pro děti a dospělé

se koná v sobotu 
28. LISTOPADU 2020, 

od 10, 13 a 15:30 hod.,
letos na radnici 

MČ Praha - Kunratice.

Pro velký zájem je nutné 
se předem přihlásit na:

www.kvetinybabeta.cz
tel.603 791 609

Vzhledem k současné 
situaci budeme konání 

dílny upřesňovat na 
našich stránkách.
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Podporujte sběr ROSTLINNÉHO BIOODPADU
Pražský magistrát se obrátil na městské části se žádostí 

o podporu ještě většího třídění odpadu z domácností. Výzvu 
pod heslem: Dejte BIOodpadu druhou šanci! Pořiďte mu hně-
dou BIOpopelnici, tak směroval zejména majitelům domů se 
zahradami, odkud pochází většina obsahu biopopelnic, ale 
míří i na sdružení vlastníků bytů a bytová družstva. V hlavním 
městě už takto třídí přes 13 000 domácností. Pro mnoho majite-
lů pozemků s nevelkou výměrou je vlastnictví hnědého kontej-
neru zdánlivě zbytečné. Ale kromě posekané trávy ze zahrady 
v něm můžou skončit zbytky rostlin, listí, větve keřů i stromů, 
piliny, hobliny, kůra, štěpka, seno, sláma, a dokonce vychladlý 
popel ze spáleného dřeva v krbu. Z kuchyně pak lze do biokon-
tejneru vyhodit zbytky ovoce a zeleniny, slupky i od citrusových 
plodů, čajové sáčky, kávové sedliny včetně papírových filtrů. 
A dále květiny (bez celofánu, šňůrky a květináče), trávu, plevel, 
drny se zeminou, zbytky rostlin, košťály a celé rostliny. 

Rostlinný odpad tvoří až 20 % obsahu běžných popelnic. Pě-
tina bioodpadu tak končí zbytečně ve spalovně. Topivo je to 
mizerné, protože špatně hoří. Naproti tomu čistý separovaný 
bioodpad je svážen do kompostáren v Praze a Středočeském 
kraji a dál slouží jako hnojivo. 

Co do biopopelnic ale rozhodně nepatří je maso, masové 
omáčky, vývary, kosti, kůže, mléčné výrobky, vajíčka (včetně 
skořápek), zbytky obsahující suroviny živočišného původu, 
prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky, skořápky z ořechů, pecky 
z ovoce, jedlý olej a tuk, zvířecí exkrementy, peří, chlupy, vlasy, 
uhynulá zvířata, znečištěné piliny, hobliny, kůra a štěpka, jakož 
i nebezpečné odpady, obalové materiály a vlhčené ubrousky. 

Svoz bioodpadu je samozřejmě zpoplatněn, ale četnost svá-
žení je volitelná a dá se nastavit. 

Karel Fíla, místostarosta

Kůrovcová KALAMITA OHROŽUJE celé ČESKO
Kůrovcová kalamita ohrožuje celé Česko. Bohužel se nevy-

hýbá ani Praze. Jedny z nejvíce postižených lesů jsou právě 
lesy v okolí Kunratic. Mezi výrazně postižené lokality kůrov-
cem patří právě Kunratický les a Kunratická bažantnice, proto 
se v těchto místech můžete v poslední době setkat s častějším 
kácení jehličnatých stromů (smrků, modřínů ale i borovic) 
a s tím spojeným častějším pohybem mechanizace. 

V posledních letech se dlouhodobě potýkáme se zvýšenými 
teplotami, které doprovází sucho, a napomáhá tak k oslabení 
celkové kondice stromů. Stromy však nemají oslabenou kon-
dici jen z důvodu sucha, dalšími faktory způsobujícími osla-
bení jsou imise, ale i nevhodně zvolené stanoviště pro smrk 
v době původního zalesnění /tedy cca před 80-90 lety/. Tyto 
všechny faktory způsobují stromům velký, a především dlou-
hodobý stres, a stávají se tak snadným cílem pro kůrovce.

V lokalitách postižených kůrovcem musíme odstraňovat 
nejen již na první pohled suché, ale také zdánlivě zdravé 
zelené smrky, které jsou bohužel již pod kůrou napadeny 

škůdci. Jejich včasným odstraněním můžeme však zamezit 
jejich dalšímu šíření, a “zachráníme” tak další stromy před 
napadením.

Po nutných zásazích z důvodu kůrovce vznikají holiny, které 
se opět co nejdřív zalesní. Při výsadbách se již nepoužívá ne-
vhodný smrk, ale vybírá se vhodnější druhová skladba dřevin, 
při které se vychází z přirozeného složení původních porostů 
a stanovištních podmínek v jednotlivých lokalitách. Vysazují 
se tak s převahou listnaté dřeviny, jako je dub zimní, dub let-
ní, buk lesní, lípa malolistá, které se doplňují například třeš-
ní ptačí, habrem nebo různými druhy javorů. Z jehličnatých 
dřevin se vysazuje jedle bělokorá nebo borovice lesní. Obnova 
pražských lesů je kontinuální – tedy nepřetržitou záležitostí. 
V letošním roce nás čeká mimo jiné i další práce na nově vzni-
kajícím lese Na Musile v blízkosti Kunratic.

Petr Hrma,
lesní správce, Lesy hl. m. Prahy            

O venkovních učebnách je stále častěji slyšet v souvislosti 
s výchovně vzdělávací činností mladších i starších dětí. V rámci 
projektu „Výzva 37 Rozvoj polytechnické výuky a EVVO“ poří-
dila i Mateřská škola Kunratice dvě venkovní učebny. 

Od jara letošního roku se tak mohou děti učit a poznávat 
svět v blízkém kontaktu s přírodou. Venkovní učebnu lze 
uzpůsobit k práci s výtvarným materiálem, lze v ní využívat 
nástroje a nářadí pro polytechnickou výchovu a pěstitelské čin-
nosti. Z učebny se může stát zajímavá přírodní herna. Venkov-
ní učebna je zkrátka multifunkčním a inspirativním prostře-
dím, které baví nejen děti, ale i dospělé. Veškeré aktivity navíc 
probíhají na čerstvém vzduchu, což je s ohledem na stávající 
epidemickou situaci největší výhodou takové učebny.  

Ráda bych poděkovala paní učitelce Tereze Doudové za rea-
lizaci komunitně osvětového setkání na téma Enviromentální 
vzdělávání v MŠ, které se v září uskutečnilo v jedné z našich 
nových venkovních učeben. 

Na závěr bych chtěla říct, že jsme nezapomněli, že letos se 
naše hlavní školní budova dožila 40. narozenin. Jenom čekáme 

Využití venkovní učebny 
V DOBĚ „KORONAVIROVÉ“ 

na vhodné epidemické podmínky, abychom to náležitě oslavili 
a školku otevřeli veřejnosti. 

Alice Hozmanová,
ředitelka MŠ

Paní učitelka Anna Jiráková z první třídy vzpomíná: 
„Na začátku října jsem měla telefonát s maminkou jednoho 

ze svých žáků. Volala mi, protože její manžel a tatínek našeho 
prvňáčka šel na testy na covid-19. Pro jistotu zůstal žák doma. 
O den později přišla zpráva, že je tatínek pozitivní, a tedy rodi-
nu čeká karanténa a testy. Neměla jsem obavy a dále pokračo-
vala v běžné výuce. 

Jiný pocit přišel později, když o víkendu přišla zpráva od 
maminky a následně od pana ředitele, že je žák též pozitivní. 
Na krajské hygienické stanici rozhodli, že celá třída musí do 
karantény. 

Nás ale čekal adaptační kurz prvňáků, na který se děti oprav-
du těšily, vždyť v pondělí ráno jsme měli odjíždět. Informovali 
jsme obratem všechny rodiče, kteří rychle reagovali. Bylo vidět, 
že sledují e-maily od vedení školy nebo jsou se mnou v kontaktu. 

Co se dalo dělat. Čekalo nás jiné dobrodružství, zahájit vý-
uku na dálku. Půjde to vůbec? Vždyť naši prvňáčci jsou teprve 
měsíc ve škole.

Náš IT technik připravil pro všechny prvňáčky jejich školní 
e-mailové adresy. Děti už ve škole nebyly a v jejich domovech 
jsme potřebovali pomoc rodičů. Pro následnou online výuku 
bylo důležité, aby rodiče zkontrolovali, zda se přes přihlašovací 
údaje dětí dostanou na e-mail a následně do aplikace Microsoft 
Teams. Rozeslala jsem e-mail s rozvrhem online vyučovacích 
hodin hned od pondělí nového týdne s tím, že na pondělní 
zkušební hodině uvidíme, jak nám to půjde. Byla jsem velice 
překvapena. Přihlášené byly všechny děti. U mnohých seděli 
rodiče či sourozenci a ukazovali dětem, jak zapnout a vypnout 
mikrofon, jak se hlásit a jak vůbec s touto aplikací pracovat. 

Druhý den online výuky, kdy byly děti rozdělené do skupinek 
po šesti, jsme se začali učit na dálku. Velmi nám pomáhala pá-
rová paní učitelka. Učili jsme se hlavně matematiku a český ja-
zyk. Žáčci, prvňáčci, pracovali hned, jako by pracovali v online 
prostředí už od prvního školního dne.

Rodiče byli flexibilní a trpěliví. Brzy jsme se všichni dobře ori-
entovali v Microsoft Teams a rodiče i děti věděli, že mají pozván-
ku na hodinu očekávat v kalendáři, a tak byli všichni prvňáčci 
vždy včas připraveni. Komunikovali jsme i prostřednictvím 
e-mailů, které nám pomohly v důležité komunikaci při zajištění 
toho, co děti či rodiče opravdu potřebovali. Toto mi velmi uleh-
čovalo práci, vedení výuky.

Rozdíl byl i v plánování výuky.  U prvňáčků je důležité měnit 
často aktivity. Ve třídě víte, jaké mají děti kolem sebe prostře-
dí a co můžete ve výuce využít. Za monitor počítače nevidíte. 
V domácí výuce můžete počítat jen s tím, co děti obklopuje, 
a tomuto přizpůsobit zadání. Jak ale můžete plánovat zvednout 
děti ze židle, když nevíte, u jakého stolu a na jakém místě bu-
dou zrovna ten den pracovat nebo kolik mají kolem sebe místa? 
Celé plánování je najednou nejistější.“

Obecně jsme se ale my učitelé na jaře hodně naučili a nyní 
jsme o mnoho připravenější. Víme, co nás čeká.  Technicky 
jsme lépe přichystáni, máme k dispozici 32 počítačů pro žáky 
ze sociálně slabších rodin a další notebooky pro učitele. Online 
výuku podpoří i nové vizualizéry. 

Věříme, že tuto netradiční situaci společně zvládneme.

Mgr. Anna Jiráková, 
třídní první třídy ZŠ Kunratice

Jak se to stalo, že prvňáčci 
zahájili online výuku



Sport

Start98 Kunratice na začátku sezony
Mládežnická a dospělá družstva Start98  

Kunratice zahájila sezonu. Muži i ženy 
již odehráli několik kol svých soutěží 
a získali první body. Na konci září se po-
stupně do zápasového tempa dostávají 
i mládežnické týmy. 

Dospělí hráči a hráčky a stejně tak 
i děti se těší, že si sezonu náležitě uži-
jí. Bohužel jsme museli odložit jednu 
z největších podzimních akcí „School 

match“, tedy utkání extraligových žen 
Start98 Kunratice a Florbal Chodov, kte-
ré se mělo konat za velké podpory dětí 
z naší kunratické školy. Věříme, že se 
tato akce v odvetném zápase ještě usku-
teční a hráčky si budou moci užít nesku-
tečnou podporu našich dětí. 

Nadále pokračují i nábory pro naše 
florbalová družstva dívek (2008 a mlad-
ších) a chlapců (2010 a mladších). 

Start98 Kunratice se zúčastnil letošního 
festivalu Babí Léto a akce Sporťáček, kde 
si cestu na florbalový stánek našlo mno-
ho mladých sportovců. Mladí zájemci 
o florbal mohou kontaktovat Adama Ha-
vránka, tel: 724 384 161.

Jan Svoboda, 
sekretář klubu Start98 Kunratice

TENISOVÉ UTKÁNÍ VETERÁNŮ
Pod patronací tenisového klubu Kun- 

ratice a za účasti prezidenta klubu pana 
Mirka Kabeleho se uskutečnila 3. září za 

překrásného počasí mimořádná histo-
rická čtyřhra 90 plus. Považujeme za mi-
mořádný úspěch, že se podařilo sehnat 

Cyklotým Kunratice 
MÁ ZA SEBOU ÚSPĚŠNOU SEZONU

Už druhým rokem působí v Kunrati-
cích juniorský cyklistický oddíl SkiAnd-
Bike Kunratice. Letos za sebou má velmi 
úspěšnou sezonu jak v oblasti horských 
kol, tak v silniční cyklistice. Naši mladí 
závodníci bodovali například v závodních 
seriálech Pražský pohár, Kolo pro život 
nebo v Českém poháru, který představu-
je skutečnou špičku ze závodní MTB scé-
ny. Medaile vybojovali cyklisté z Kunratic 
v mladších i starších kategoriích.

Velký úspěch jsme zaznamenali také 
v silniční cyklistice, kde náš závodník 
Lukáš Vorel získal dokonce titul mistra 
republiky. V současné době je závodní se-

čtyři hráče nad 90 let. Součet věků hráčů 
na kurtu byl 364 let. Jedním z nich byl 
i spoluzakladatel kunratického teniso-
vého klubu Ing. Stanislav Hlavsa. Podle 
našich dostupných informací se před 32 
lety uskutečnil podobný zápas 90 plus 
na Slávii IPS jako předzápas ligového 
utkání za účasti televize. Všechny potě-
šila účast paní starostky Lenky Alinčové 
a místostarostky Petry Hilmarové. Bylo 
úžasné, že hráči hráli, jako by byli o 30 let  
mladší. Zápas byl velmi korektní a výmě-
ny byly pohledné. 

Závěrem bylo všemi konstatováno, 
že by bylo velkým úspěchem uskuteč-
nit příští rok turnaj hráčů 90 plus opět 
v Kunraticích. Pokusíme se vyhledat dal-
ší hráče nad 90 let po celé republice, po-
případě i na Slovensku. Byla by to dobrá 
propagace. Je skvělé, že se Kunratice sta-
rají i o hráče nejstarší kategorie.  

Vladimír Honomichl, 
účastník turnaje

Inzerce

Pro kamaráda (věkem dvěšestky, duchem 
a postavou spíše dvě pětky :-), hodně 
vzdělaný, slušný, tolerantní a věrný, 

s domem ve starých Kunraticích), který 
je už rok rozvedený, hledáme partnerku 
„na furt“, hezkou a štíhlou, i mladou, ale 

která dobře ví, co chce a má ráda lidi, 
sebe i muže :-). Odrostlé děti výhodou. 

Pište na mail inzerat@ppsycho.eu 
a nebojte se ptát na cokoliv...

SEZNÁMENÍ
HLEDÁM PARTNERKU NA ŽIVOT

Zleva – Stanislav Hlavsa, Vladimír Honomichl, Vladimír Bruna a Jan Kubát

zona horských kol a silniční cyklistiky už 
uzavřena, ale v plném proudu jsou cyklo-
krosové závody, v nichž má Česká repub-

lika dlouhou tradici. Aktuálně největším 
závodním seriálem u nás je cyklokrosový 
Toi Toi Cup, který zatím máme skvěle roz-
jetý a útočíme opět na medailové pozice.

Pokud vaše děti rády jezdí na kole s bá-
ječnou partou kamarádů, SkiAndBike  
Kunratice tým je s radostí uvítá. Přijímá-
me děti a dospívající od pěti do osmnácti 
let. V případě zájmu se zájemci mohou 
obracet na Ondřeje Ušela na telefonu 
722 934 473.

Barbora Vajsejtlová, 
cyklistický oddíl 

SkiAndBike Kunratice



Inzerce Inzerce




