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koronavirová epidemie nás v letošním
roce připravila o velkou část společenských akcí, dovolených, ale hlavně hodně lidí také o práci a pravidelné příjmy.
Naše děti přišly o vzdělání, které nebude
vždy jednoduché dohnat. Kunratická
škola se s distanční výukou vyrovnala se
ctí, ale jsou oblasti v naší zemi, kde se
žáci ani nedostali k počítačům, protože
je prostě neměli. Bohužel do doby plošného očkování se nedá předpokládat návrat do běžného života. Účinná dostupná vakcína bude pro nás tím nejlepším
dárkem. Zdá se, že bude brzy k dispozici.
Bez ní se po každém rozvolnění omezení
epidemická situace opět zhorší.
Velmi si cením solidarity a ochoty mnohých z Vás pomáhat druhým. Rok 2020
hodně napověděl o našem charakteru.
Proto chci poděkovat všem, kteří se zapojili do pomoci druhým i přes nebezpečí
nákazy, které při osobních kontaktech
hrozí. Chci poděkovat učitelkám a učitelům a celému školnímu personálu jak
mateřské, tak základní školy, našim dobrovolným hasičům, skautům, zdravotníkům, všem dobrovolníkům, a abych na
někoho nezapomněla, tak určitě všem,
kdo se zapojili do pomoci druhým.
Letošní Vánoce jsou z důvodu omezení volného pohybu více než jindy o rodině. Přeji Vám krásné vánoční svátky
v kruhu rodinném, hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v roce 2021 a hlavně rychlý
návrat do předkoronavirového stavu.

PRIORITY ROZPOČTU roku 2021
Na začátku prosince, kdy tyto řádky
píšu, mohu jenom doufat, že magistrát 17. prosince schválí svůj rozpočet
na příští rok a my jej tak budeme moci
schválit 21. prosince. I tak vzhledem
ke stávající situaci může i potom ještě
dojít k mnoha změnám. Tím chci říci,
že kvůli koronavirové krizi a zásahům
vlády (značnou část peněz, které vláda vyplácí na různých náhradách, bere
z rozpočtu krajů a obcí a zrušení superhrubé mzdy také z velké části zaplatí
kraje a obce) bude propad financí města Prahy oproti loňskému roku zhruba
dvacet miliard korun. To neznamená
jen zastavení všech investic, ale zapříčiní to i možné snížení provozních rozpočtů pražských městských částí. I přes
tuto skutečnost se na příští rok chystáme zahájit dvě velké investice. Především chceme pokračovat v plošných
rekonstrukcích ulic. Vzhledem k tomu,
že město Praha, které má již vydané stavební povolení na rekonstrukci komunikací Kálmánova, Beethovenova, Lisztova, Suppého a Musorgského a odložilo
jejich rekonstrukci z důvodu propadu
příjmů na neurčito, rozhodlo se naše
zastupitelstvo jednomyslně přednostně
zrekonstruovat tyto komunikace v naší
režii, tj. z našich úspor, ke kterým přispělo i zvýšení daně z nemovitostí. Bez
těchto finančních prostředků bychom
si to nemohli dovolit. Samozřejmě, že
rekonstrukci potřebují i další kunratické ulice, ale tyto jsou zdaleka nejhorší.
Samotná realizace se musí koordinovat
s rekonstrukcí ulice K Zeleným domkům, a potrvá tak dva roky. Předpokládaná cena je do dvaceti milionů korun.
Upřesní to až vítěz výběrového řízení.
Druhou významnou investicí je stavba nové provozní budovy ve fotbalovém
areálu. Stávající zázemí fotbalu odpovídá úrovní polovině minulého století.
V plánu je výstavba nové dvoupodlažní
budovy, kde bude v přízemí sociální
zázemí pro hráče a rozhodčí (kabiny,
sprchy a WC), občerstvení, kancelář,
prádelna, kotelna a garáž pro sekačky.
V patře se počítá s malou tělocvičnou
včetně sociálního zázemí, bytem správ-

ce, klubovnou, skladem a krytou lodžií
pro diváky. V případě, že do léta získáme stavební povolení, počítáme se zahájením stavby na podzim roku 2021.
Vyčlenili jsme si na to pro tento rok 10
milionů korun. Výhodou této stavby je,
že poroste na „zelené louce“, tedy na
vedlejší parcele, než se nachází stávající
budova. Proto nedojde ani k omezení
činnosti ve fotbalovém areálu, a nejsme
tak tlačeni časem.
V rozpočtu na rok 2021 zatím nepočítáme s omezením podpory činnosti
místních organizací, neinvestičních
příspěvků na zajištění chodu mateřské
školy, základní školy, radnice, knihovny,
Domu s chráněnými byty, údržby zeleně
a dětských hřišť, zimního úklidu, zájezdů pro seniory apod. Podpora všech organizací a aktivit zůstala zatím zachována ve stejných finančních částkách jako
v roce 2020. Mezi drobnější investiční
akce v řádu statisíců či jednotek milionů
lze započítat instalaci venkovních žaluzií do dvou poschodí hlavní budovy MŠ
Kunratice, které ochrání učebny před
přehříváním, doplnění či výměnu nových herních prvků na dětských hřištích,
výstavbu nového chodníku v Ještědské
ulici, dostavbu hasičské zbrojnice o tzv.
skleník, kam budeme moct přestěhovat
historickou stříkačku z roku 1910, kterou má zatím zapůjčenou profesionální
hasičský sbor v Praze 12, projektovou
dokumentaci na výměnu oplocení a dostavbu kolumbária v urnovém háji a projektovou dokumentaci na výstavbu nové
sportovní haly v areálu ZŠ Kunratice.
Takto navržený rozpočet by pro naši
městskou část při doposud avizovaných
příjmech od hlavního města Prahy znamenal čerpání 10 milionů korun z rezerv,
které jsou dostatečné. Jedinou otázkou,
na kterou nemám dnes odpověď, je, co
s našimi rozpočty udělá koronavirová
krize a rozhodnutí naší vlády.
Podrobně položku po položce se můžete
s rozpočtem seznámit na webových stránkách radnice na www.praha-kunratice.cz.
lal

Lenka Alinčová, (lal)

Autorem fotografie na titulní straně je Petra Hilmarová
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DOPRAVNÍ STAVBY 2021
Práce na rekonstrukci ulice K Zeleným domkům v půlce listopadu, kdy tento článek píšu, pokračují pokládkou obrubníků
a dlážděním chodníků v úseku Vídeňská – Pražského povstání.
Pokračují také práce na napojení dešťové kanalizace z části ulice K Zeleným domkům v úseku od Mašatovy ulice na stávající
stoku v tzv. spadišti v ulici Krále Václava IV. Všemu předchází
výměna kabelů elektrického vedení společnosti Pražská energetika. Toto vše je financováno a realizováno pražským magistrátem. My jsme využili uzavírky ulice K Zeleným domkům
a pustili jsme se do naší vlastní akce, tou je rekonstrukce příjezdové cesty a prostoru před bytovými domy pod ulicí K Zeleným domkům směrem ke Kunratickému lesu. Každý čtvrtek
probíhají kontrolní dny na stavbě. Byť nejsme investory, také se
jich účastníme. Potíže, které každá stavba přináší, řešíme společně přímo na místě. V době vydání tohoto čísla Kunratického
zpravodaje by měla být tato 1. etapa hotova. A co bude dál?
Na jaře příštího roku bude zahájena další část stavby od ulice
Pražského povstání po Mašatovu. Zároveň na úseku Mašatova
-spadiště bude probíhat výstavba dešťové kanalizace. Podrobný harmonogram ještě nevíme, ale vždy se vše včas dozvíte na
webových stránkách a facebooku kunratické radnice.
Na poradě zastupitelů Kunratic se rozhodlo, že další absolutní prioritou v opravách ulic musí být plošná rekonstrukce
tzv. „uměleckých ulic“, tedy ulic Kálmánova, Musorgského,
Beethovenova, Suppého a Lisztova. Tuto dlouhodobě plánovanou akci Magistrát kvůli velkému výpadku příjmů z důvodu koronavirové krize a snížení daňových příjmů ze strany vlády od-

Jednání zastupitelstva
v nouzovém stavu
Na 9. listopad původně naplánované jednání Zastupitelstva
městské části Praha-Kunratice se s ohledem na vyhlášený nouzový stav neuskutečnilo, protože v připravovaném programu
nebyl žádný bod, jehož projednání by nesneslo odkladu.
Zastupitelé však i v této době svou funkci vykonávají a komunikují na dálku. Jako příklad můžeme uvést hlasování per
rollam (na dálku), tedy spíše vyjádření souhlasu se zadáním
ověřovací studie dostavby sportovišť v Základní škole Kunratice. Ze zákona totiž není dána povinnost zastupitelstva k takovému bodu přijmout usnesení.
Jak vyplývá ze zákona č. 131/2000 sbírky, o hlavním městě Praze, zastupitelstvo městské části může přijímat usnesení
pouze na svém zasedání, jakýkoliv distanční způsob hlasování
je tedy vyloučen, a to s ohledem na veřejnost zasedání, která
by distanční formou byla vyloučena. K zásadním materiálům,
jako jsou rozpočet městské části, rozpočty příspěvkových organizací aj., se tedy zasedání zastupitelstva uskuteční 21. 12.
2020, a to za dodržení aktuálně platných nařízení vlády, tedy
s příslušnými rozestupy, ochranou dýchacích cest atd. Návrh
rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a internetových
stránkách městské části Praha-Kunratice 15 dní před jeho
projednáváním na zasedání zastupitelstva. S ohledem na prostorové možnosti kunratické radnice a stávající epidemickou
situaci prosíme občany, aby zvážili svou přítomnost na jednání
zastupitelstva, a zároveň upřednostňujeme možnost občanů
vyjádřit se k návrhu rozpočtu městské části písemně do 20.
prosince. Tato vyjádření budou projednána v rámci zasedání
zastupitelstva a bude na ně písemně odpovězeno.
Ivana Šašková,
tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice (sas)
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sunul na neurčito. Vzhledem k tomu, že tyto komunikace jsou
již v havarijním stavu, bylo na poradě zastupitelů rozhodnuto
požádat Magistrát, aby nám postoupil stavební dokumentaci
a povolení, a že je tedy opravíme sami z vlastních úspor. Teprve pak mohou pokračovat dlouhodobě plánované rekonstrukce ulic, jako jsou Za Bažantnicí, Klínovecká, Kriváňská apod.
To samé se týká i chodníkového programu, kde v příštím roce
chceme opravit přednostně chodník v Ještědské ulici, která je
úzká a silně frekventovaná. Ostatní chodníky musí počkat, až
přejde krize a obnoví se přísun financí z Magistrátu a státního
rozpočtu.
Letos bude ještě upraveno dopravní značení v Golčově a Ještědské ulici a na Kostelním náměstí. První část Kunratic od
Libušské ulice směrem na jih přejde do režimu Zón 30.
V době nouzového stavu se komise dopravy schází ve virtuální kanceláři a pomocí videokonference projednáváme jednotlivé
projekty. Členům dopravní komise bych chtěl touto cestou poděkovat za jejich čas a úsilí, které dopravě v Kunraticích věnují.

ADVENT V KUNRATICÍCH
Letošní adventní čas se nesl ve stejném duchu jako většina dní
v tomto podivném roce. Proto i oblíbené rozsvícení vánočního
stromečku u kunratické radnice proběhlo o první adventní neděli neobvykle v tichosti. Stromeček se rozzářil bez přítomnosti
diváků, kulturního vystoupení dětí a tradičního vánočního trhu.
Jediné, čím jsme mohli alespoň trochu přispět k oslavě příchodu nejkrásnějších dnů v roce, byla vánoční výzdoba. Letos jsme
se ji snažili udělat o něco bohatší, aby vás při procházkách
Kunraticemi potěšila a navodila pravou vánoční náladu. Stromeček a výzdoba radnice jsou mnohem bohatší než v minulých
letech. Novinkou je hudební produkce, která se rozezní každý
den v celou hodinu naposledy ve 22 hodin. Sváteční atmosféru v podobě světelné instalace včetně hlavní ulice od Šeberáku
po kruhový objezd u Tří svatých zajistila již tradičně dárkem
pro kunratické obyvatele firma S.O.S. – Dekorace pana Jakuba
Olberta, kterému se patří poděkovat. Co ale letos určitě nechybělo, bylo přání nás všech, abychom v příštím roce mohli opět

stát jeden vedle druhého, zpívat koledy se svými dětmi a dát si
k tomu dobré svařené víno. Ať se nám to vyplní!
Petra Hilmarová, místostarostka (pehi)

Ivan Hýža, místostarosta (ivhy)

ZMĚNA V POUŽÍVÁNÍ zábavní

PYROTECHNIKY se týká
i LETOŠNÍHO SILVESTRA
Letošní velmi složitý rok se pomalu chýlí ke svému konci. Poslední den v roce bývá vždy ve znamení ohňostrojů a odpalování zábavní pyrotechniky. Chceme vás upozornit, že i v této oblasti došlo k výrazným změnám, které je nutné dodržovat, aby
se předešlo případným nepříjemnostem a postihům. Pražské
zastupitelstvo 12. listopadu schválilo na svém zasedání novelu
obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 Sb. hlavního města Prahy,
o používání pyrotechnických výrobků v městě Praze. Novela
předně řeší ochranu zvířat, jak volně žijících, tak i domácích,
neboť právě jim pyrotechnické výrobky způsobují šok, trauma,
zranění či smrt. Touto novelou dochází od 1. prosince k velmi
podstatným změnám. Nově je na území Prahy bez výjimky zakázáno používání výrobků s neřízeným letem, tedy tzv. lampionů štěstí, létajících lampionů či létajících přání. Na silvestra
a na nový rok je povoleno odpalování zábavní pyrotechniky
typu F1 – F3, tedy běžně prodávaných druhů na celém území hlavního města Prahy kromě níže uvedených zakázaných
míst. Je zakázáno odpalovat zábavní pyrotechniku v památkové rezervaci hlavního města (Staré Město, Malá Strana atd.),
dále v blízkosti vodních toků, na přehradách, hrázích, vodních nádrží a jejich okolí, v okruhu 250 m od zdravotnických
zařízení poskytujících lůžkovou péči, domovů pro seniory či
domovů pro osoby se zdravotním postižením, v přírodních
parcích, na zvláště chráněných územích (přírodní rezervace,
CHKO aj.), v blízkosti zoo, útulků pro zvířata a veterinárních
pohotovostí. V průběhu roku, v případě různých oslav třeba
i rodinných, je v Kunraticích vyhrazené místo pro odpalování výše uvedené zábavní pyrotechniky v době od 10 hodin do
22 hodin na pozemku p. č. 2505/1 v ulici Za Parkem. Celoročně se také nemusíte obávat zapálit si kdekoliv prskavku, odpálit konfety či dětské dortové a jiné fontány (výrobky určené pro
použití uvnitř obytných budov). Věříme, že oslavy příchodu
nového roku přečkáme všichni ve zdraví a bez potíží a že novou vyhlášku budeme všichni v plné míře respektovat, za což
vám předem děkujeme.
sas

VZNIKÁ CHYTRÁ elektrická rozvodná SÍŤ
V Kunraticích si nešlo nevšimnout čilého stavebního ruchu
v některých ulicích. Dochází totiž k výměně elektrické rozvodné
sítě, která má to své již za sebou. Stávající kabely nízkého a vysokého napětí o průřezu jádra 120 mm2 budou nahrazeny novými
kabely o průřezu jádra 240 mm2. Zároveň dojde k rekonstrukci
všech trafostanic na území Kunratic. A co vlastně znamená ta

„chytrá síť“ a k čemu vlastně je? Takové dotazy dostávám často
a tady je odpověď: „Kunratice jsou součástí pilotního projektu
společnosti PREdistribuce a. s., kdy celé Kunratice jako oblast
budou mít možnost využívat optické vlákno.“ Pražská energetika
totiž pokládá tzv. kombinované kabely, které mají kromě silového vedení také optickou trubičku. Do této trubičky se zafoukne
optické vlákno, které umožní dálkový odečet elektroměrů, anebo sledování spotřeby. Důležité u těchto nových kabelů je také
spolehlivost. Při poruše je možné okamžitě dálkově směrovat
tok elektrického proudu, a tím podstatně zrychlit průběh opravy. Do budoucna navíc není vyloučeno ani využití volné kapacity
optických trubiček pro poskytovatele datových služeb. V této
datové části je velká kapacita, kterou je možné také využít pro
vysokorychlostní internet. To vše bude možné po celkovém propojení, až se síť naplno dokončí a budou vyřešeny provozní záležitosti takové služby. S oblastním technikem PREdistribuce a. s.
panem Petrem Dvořákem pracujeme také na možnosti využít některou trafostanici jako dobíjecí stanici pro elektromobily.
ivhy

Vysadili jsme nové stromy
V listopadu jsme se pustili do sázení stromů. Především rekonstrukcí zpustošená Volarská ulice se dočkala založení nového trávníku a osmnácti habrů obecných. Dalších pět kousků
bylo vysazeno i v ulici K Betáni. Na náměstíčko Na Rynku, poničené jarní vichřicí Sabina, jsme po dohodě s místními obyvateli
vysadili dva hlohy obecné a jeden dub cer neboli dub slovenský.
V „ořechovce“ jsme nahradili tři uhynulé ořešáky. U víceúčelového hřiště v Hornomlýnské ulici jsme nahradili pět uhynulých stromů novou zelkovou pilovitou a vysadili jsme tam ještě
purpurovou okrasnou jablůňku. Poslední dva habry obecné
jsme umístili na pás bažantnice u řadových domků mezi ulicí
Vožickou a Za Bažantnicí, kde nahradily v loňském roce pokácené akáty. Stromy sázíme průběžně, ale jedná se většinou o jednotlivé výsadby. Tato velká akce nás přišla na víc jak půl milionu
korun. Další velká výsadba stromů nás čeká po rekonstrukci ulice K Zeleným domkům.
Karel Fíla, místostarosta (kafi)
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V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
se stávají Z MĚST A OBCÍ SMETIŠTĚ
Název tohoto článku přesně vystihuje
realitu dnešních dní. Zavřené restaurace a obchody zvýšily množství odpadů
z domácností a zejména separovaného
sběru. Koronavirem a vládou výrazně
snížené městské a obecní rozpočty neumožňují navyšovat množství stanovišť
separovaného odpadu, ani zvýšit četnost
jejich vyvážení, a tak se kolem kontejnerových stání válí mnoho odpadků, které
do širokého okolí roznáší vítr. Rádi bychom zaměstnali 1 až 2 lidi na úklid, ale
zatím nikoho nemůžeme sehnat. Proto
si Vás dovoluji požádat o co nejpečlivější
lisování kartonů a plastů, případně pokud máte možnost, odvezte tyto odpady
přímo do sběrného dvora v Obrataňské
ulici. Sběrný dvůr při ulici Generála Šišky v Modřanech bezplatně likviduje i tonery z tiskáren a kopírek.

Blíží se vánoční svátky, a tím i velké pečení a smažení. To také přinese značné
množství přepálených tuků. Jejich vylévání do kanalizace způsobuje problémy
správcům odpadních potrubí. V chladných trubkách a podzemních stokách
tuky rychle tuhnou a mohou vytvořit nepropustný špunt. Proto Magistrát v pilotním projektu zkouší oslovit Pražany,
aby přepálené tuky slévali do PET lahví
a odnášeli je do speciálních kontejnerů.
V Kunraticích jsou tyto nádoby umístěny jak v centrální části starých Kunratic, tak v lokalitách Flora a Zelené údolí. Jejich přesné umístění najdete na
Mapě kontejnerů na našich webových
stránkách na www.praha-kunratice.cz
sekce „Jak si zařídit“ – odpady – Údržba kontejnerových stání na separovaný
odpad (plast, papír, sklo, tetrapak). Po

vánočních svátcích nastane problém,
co s vánočními stromky. V případě, že
máte veřejně přístupnou popelnici nebo
kontejner na směsný odpad, lze stromky
volně odložit vedle nich. To se týká například sídliště Flora. Jiný postup platí
v případě umístění směsných odpadních nádob ve vnitroblocích nebo pro
majitele rodinných domků. Popelnice za
plotem rodinného domu nebo ve dvoře
vnitrobloku se považuje za neveřejnou.
Stromky by tak vedle takových nádob
rozhodně končit neměly, a to ani v momentě, kdy je popelnice přistavena před
objekt k pravidelnému svozu. Správné
místo pro vysloužilý stromek je v těchto
případech kontejnerové stanoviště na separovaný odpad.
lal

CVIČÍŠ, CVIČÍM, CVIČÍME
– venkovní posilovny ožívají
Novým oblíbeným trendem dnešních
nelehkých dnů se pro mnohé z nás stalo cvičení v přírodě na workoutových
hřištích, která slouží jako vhodná al-

ternativa za zavřená sportovní centra.
Venkovní sportoviště jsou hojně využívána jak běžci k protažení a uvolnění po
běhu, tak i kolemjdoucími k posilování

celého těla. Na území Kunratic jsou pro
zájemce o pohyb na čerstvém vzduchu
vybudovány dva větší fitparky v lokalitách Na Lhotech a na revitalizovaných
pozemcích u kravína. Další dvě menší
stanoviště jsou umístěna v ulici Za Parkem a na Zelené cestě u rybníka Ohrada.
Při pohledu na současnou návštěvnost
těchto parků je zřejmé, že se najde velký
počet sportovních nadšenců, kterým už
chybí pohyb a nicnedělání jim připadá
příliš dlouhé. Doufám, že po uplynutí
této zvláštní doby se sportovci nevzdají
této možnosti sportování a že i nadále
budou tyto parky využívat v tak hojném
počtu. O to více nás trápí, že se nám
doposud nepodařilo umístit fitpark do
Zeleného údolí. Ale snad se bude blýskat na lepší časy. Jednáme s investorem,
který koupil pozemky pod ubytovnou
sester. Investor tam chce postavit jeden
bytový dům, což mu umožňuje územní
plán, a je přístupný jednat i o investicích do přilehlých pozemků pro širokou
veřejnost. Naší prioritou je fitpark.

pehi
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PODZIMNÍ VÝLOV kunratických rybníků
Leckdo byl překvapen, že sotva rok po
dokončení rekonstrukce a napuštění rybníka Šeberák byl rybník na začátku listopadu
opět vypuštěn. Jednalo se však o plánovaný výlov. Kunratické rybníky nepatří mezi
ty s intenzivním chovem ryb. Mají i další
funkční využití, a proto v nich musí být
počet ryb omezen. Nejrozsáhlejší využití
má zrovna Šeberák, který slouží také pro
rekreaci, zavlažování, retenci povodňových průtoků, akumulaci vod a jako požární záloha. Dolnomlýnský rybník, kde proběhl výlov o týden dříve, Hornomlýnský
rybník, který je v současné době v rekonstrukci, a Šeberák mají pro rybáře význam
pro chov násady. Zde se nechávají ryby
pouze rok a pak putují do větších chovných rybníků a nakonec do rybníků a řek
pro sportovní rybaření. Z kunratických
vodních ploch slouží sportovnímu rybaření jedině Olšanský rybník. Tady se každoroční výlovy neplánují. Rybníček Ohrada
není vhodný pro chov ryb, protože se jedná vlastně o retenční nádrž, která slouží
k zachycování dešťových vod z přilehlých
ulic a zpevněných ploch školského areálu.
Nemá stálý přítok. Mimo rybníček Ohrada

hospodaří na kunratických rybníkách Český rybářský svaz-Územní svaz města Prahy.
Tam jsem zjistila, že při letošním výlovu Šeberáku bylo vyloveno 7 500 kaprů,
každý o váze půl kilogramu, 90 kilových
amurů, 350 amurů o váze 35 deka, 60 kilogramů línů, 48 kilogramů okounů říčních,
38 kilogramů štik o váze od 30 deka do 2 kilo-

NOVÝ LES Na Musile
Začátkem letošního roku zahájili lesníci Lesů hl. m. Prahy práce na území
mezi Vídeňskou ulicí, Kunratickou spojkou a areálem tržnice Sapa, jejichž cílem
je nový les Na Musile. Na jaře v první
etapě rozsáhlého projektu nejprve les-

níci provedli na části území přípravné
práce a rekultivaci ploch, a ty pak následně zalesnili vhodnými dřevinami.
Výběr druhů odpovídá co nejvíce přirozené druhové skladbě území, proto zde
převažují zejména listnaté druhy. 55 %

gramů a 50 kilogramů bílých ryb (např.
plotice apod). Výlov Šeberáku měl zaujaté
diváky-děti z mateřských škol. S ohledem
na nouzový stav chodily po malých skupinkách celé dopoledne a rybáři je trpělivě
seznamovali se svojí prací.
lal

tvoří dub zimní, po 10 % jsou zastoupeny lípa a habr. Druhovou skladbu lesníci
zpestřili javorem mléčem, javorem babykou, ale třeba také třešní. Z jehličnatých
druhů tu najdete modřín, borovici nebo
douglasku. Nově zalesněné plochy byly
následně oploceny, aby se tak zabránilo
možnému okusu mladých stromků spárkatou zvěří.
Zatímco v první etapě se osazovaly
především volné plochy bez původního
porostu, v druhé etapě, která začala teď
na podzim, se dosazují plochy v sousedních původních lesních porostech. Před
výsadbami opět s převahou listnáčů zde
bylo nutné udělat drobné prosvětlení
a rozvolnění porostu tak, aby sazenice
měly kvalitní podmínky pro zdárný růst.
Část území je silně podmáčená, proto
zde vzniklo několik umělých tůní. Díky
nim se v budoucnu nejen podpoří druhová pestrost rostlinných i živočišných
druhů v území, ale tůně také přispějí
k zadržení vody v krajině.
Projekt nového lesa Na Musile bude
pokračovat i v příštím roce, kdy se počítá
například s vybudováním cest propojující nové výsadby. Výsledkem by měla být
pestrá mozaika lesa, luk, cest a vodních
ploch. Projekt financuje hlavní město
Praha.
Petr Hrma,
lesní správce, Lesy hl. m. Prahy
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Paní Marie Skramovská

je nejstarší obyvatelkou Kunratic
Minulost Kunratic se od nás stále více vzdaluje. Jsou ale lidé,
díky nimž si ji můžeme připomenout. Takovým člověkem je
i vlídná a laskavá paní učitelka, kterou pamatují tři generace kunratických obyvatel. Paní Marie Skramovská, kterou si
někteří pamatují pod jménem Kůstová, oslavila 3. listopadu
úctyhodné 103. narozeniny. Její otec František Tichý byl řídícím učitelem Obecné školy v Kunraticích. Do této školy nastoupila v roce 1952 i paní Skramovská a učila tu až do důchodu,
do kterého odešla v roce 1982. Tímto rozhovorem si zároveň
dovolujeme popřát jí co nejvíc zdraví, sil, energie a radosti,
kterou vždy dávala a stále dává všem kolem sebe.
Jak vzpomínáte na Kunratice Vašeho
dětství?
Jako zdejší rodačka bych Vás ráda trochu rozptýlila svými vzpomínkami. Za
mého dětství a mládí vypadaly Kunratice
trochu jinak, než jak vypadají dnes. Byla
tu u Zelených domků celní brána, kde se
platilo mýtné 2 koruny za vjezd do Prahy.
Celá čtvrť od staré školy, zdravotního střediska nebo od transformátoru, jak jsme

V zimě jsme se na něm klouzali a bruslilo
se tam. Jednou se děda vrátil ze služební cesty. Jezdil se spřežením s povozem.
A uviděl, že se v Ohradě topili dva kluci,
kteří byli z libušské školy. Křičeli o pomoc, led se pod nimi lámal a oni se čím
dál víc bořili do tehdy dost hluboké Ohrady. Dědeček neváhal, skočil pro ně a oba je
vytáhl pomocí dlouhého žebříku. My tehdy bydleli v domku hned naproti Ohradě.
Tam je usušil a s horkým čajem je uložil
do postele. Mokré bankovky, které přivezl ze služební cesty, se pak dosušovaly na
posteli. Tím tyhle školáky zachránil. A po

říkali, byla úplně bez domů, jen samá pole
a pláně. Na levé straně té čtvrti, kde bývala
dříve Atalanta, byl veliký remízek. Velmi
husté, divoce vyrostlé křoví, které sloužilo
jako zázemí pro zvěř a ptactvo. Škoda, že
ho vykáceli. Rybník Ohrada vypadal taky
úplně jinak. Můj dědeček Vodrážka si ho
pronajal od pana barona Korba a choval
v něm ryby. Jako děti jsme v něm v létě
plavali v neckách a později se i koupali.

S rodinou na procházce v Borovíčku, 1925

dlouhých letech mi jeden z nich, Pepík Heranů, přivedl svého vnuka do první třídy…
Hezkou vzpomínku mám na jedno místo podél potůčku, co vytékal z Ohrady,
kterou můj dědeček skutečně zkultivoval.
Nechal ji prohloubit, odbahnit, naplnit
vodou a nasadil tam rybí potěr. Udělal
taky pevnou hráz, na které jsou dnes stromy. Potůček tekl pod loučkou pod ulicí
krále Václava a podél zdi tekl až do Mlejňáku, jak se říkalo Vernerovu rybníku.
Kolem potůčku rostly šípkové keře a my
si tamtudy zkracovali cestu dolů. Tam
jsem dostala ve čtvrté třídě první pusu od
vyhlášeného rošťáka Pepíka Cetla. Ale nikomu jsem to neprozradila, až teď.
Jaké máte vzpomínky na kunratickou
školu v době, kdy Váš tatínek František
Tichý dělal řídícího?
Já s tatínkem chodila do školy, to mi
ještě nebylo ani pět. Prostě jsem moc
chtěla. Seděla jsem vzadu v poslední lavici
a pozorně naslouchala. Když jsem šla do
školy oficiálně, uměla jsem už psát a číst.
Tatínek mi byl vždy velkým vzorem. Byl
velmi pokrokový, učil ve vsi soukromě na
housle a němčinu, režíroval v ochotnickém divadelním spolku a pěstoval včely
u nás doma i široko daleko po okolí.
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Učila jste na národní škole nebo nějaký
odborný předmět?
Na národní škole, to byl první až pátý
postupný ročník. Na měšťanské škole
jsem učila hudební výchovu, kterou nikdo nechtěl učit. Já ji milovala. Společně se souborem pražských učitelek jsem
odzpívala mnoho koncertů, například
i v Rudolfinu a ve Smetanově síni. Jezdili
jsme i na zájezdy do ciziny. Za války jsme
byli nuceni skončit a náš sbormistr byl
gestapem popraven za šíření české kultury a osvěty. To byla krutá doba.

Co myslíte, že dětem při tom nejvíc
chybí?
No samozřejmě kamarádi a kantoři.
Společnost, jako nám všem.
Dá se to vůbec zvládnout? Co byste
dnešním učitelům vzkázala a co byste
řekla dětem?
Učitelům vzkazuji, vydržte, buďte stateční a hlavně mějte rádi své žáky. Žákům
zase vzkazuji, milujte své učitele, důvěřujte jim, věřte jim, že to s vámi myslí dobře. Však oni to s vámi a vy s nimi nemáte
lehké.

Dokázala jste si někdy ve Vaší kariéře
představit, že byste dělala něco jiného,
než učila?
Neuměla jsem si představit, že bych dělala v životě něco jiného, než že bych učila
malé děti.
Čeho jste si na dětech nejvíc vážila a čím
Vám nejlépe poděkovaly?
Děti jsem hrozně milovala a myslím, že
i děti milovaly mě. Ráno už mně chodily
naproti a nehnuly se ode mne. Svěřovaly
mi své důvěrnosti, jako kam dává maminka
peníze, aby je táta nenašel. Dokonce jsem
věděla, i která maminka si dává na noc
zoubky do skleničky. Takovou jsem měla
dětskou důvěru. Když jsme šli někam na
exkurzi, děti se chovaly vzorně, takže jsme
dostávali do ředitelny často i pochvalné
dopisy za jejich vzorné chování. To jsem
byla pyšná. Tím se mi vlastně odvděčovaly
za moji péči a lásku. Ani dnes na mě některé děti nezapomněly. Dokonce mi přejí
i k mým narozeninám, aspoň telefonicky.
V Kunraticích svého času žil i herec pan
Jaromír Spal známý z i z mnoha českých
filmů. Vzpomínáte si, v jaké roli působil
v Kunraticích?
Divadelní soubor v Kunraticích přišel
posilnit tehdy mladý budoucí divadelní herec Jaromír Spal. Bydlel v zámku, kde působil jako domácí učitel čtyř baronových dětí.
Pomáhal jim skládat zkoušky na státních
školách. Celou rodinu brával Spal na svá
divadelní představení. Jako člen studentského výboru byl v ohrožení před gestapem, proto ho baron u sebe zaměstnal.
Čím jste naplňovali vaše mládí mimo
školu?
Mimo školu jsem se ráda věnovala sportu, zpěvu a divadlu. Do divadelního spolku mě přivedla kamarádka Marie Šimáčková, a to mi nebylo ani dvacet. Byl to místní
divadelní spolek Lumír. V kunratické sokolovně jsme hráli Lucernu, já paní kněžnu,
Spal pana vrchního. Dále Naše furianty,
on Václava, já Verunku. Pak Maryšu, kterou jsem ztvárnila já, a on hrál Francka.
Pak jsme sehráli ještě dvě tři představení

O učitelství se říká, že to není povolání,
ale poslání. Souhlasila byste?
Určitě. A není pro každého. Chce to
obrovskou míru empatie a trpělivosti.
A hlavně lásku k dětem. Když jsem šla do
důchodu, obrečela jsem to. Aby se mi nestýskalo tolik, pomáhala jsem ještě později
v družině.
Divadelní postava Maryši, 1940

jako muzikál Poslední mohykán a posléze
Němci divadlo zakázali. S Jaromírem Spalem jsme zůstali přáteli na celý život. Byla
jsem i na jeho pohřbu, na němž měl smuteční řeč pan Viktor Preiss.
Těžko se to dá srovnat, ale v čem vidíte
zásadní rozdíl mezi dětmi dřív a teď?
Děti jsou v zásadě pořád stejné, jen ty
dnešní toho mají o poznání víc. Dříve si
děti vážily víc věcí, chodívaly k nám například na televizi, před kterou můj manžel,
profesor matematiky a fyziky, postavil
obrovskou čočku s destilovanou vodou,
aby jim udělal radost a ony lépe viděly
na pohádky. Teď jsou děti pohlceny pokrokem. Ale stále si jich vážím pro jejich
otevřenost, nefalšovanost a upřímnost,
co tolika lidem později schází.
Co soudíte o současných opatřeních,
která se týkají omezování výuky ve škole a její nahrazení vzdálenou domácí
výukou?
Sleduji to dění pečlivě v televizi. Trpí tím
nesmírně všichni. Učitelé, děti a také rodiče.

Lidé Vás znají jako usměvavou, vitální
a optimistickou. Jak to děláte, že si udržujete svěží pohled na svět a budoucnost?
Všechno mě zajímá. Vždycky mě moc
bavilo se dozvídat věci o světě kolem nás,
učit se. Tak snad proto. A snažím se hledat vždy to dobré, na zlé zapomenout.
I když to jde někdy těžce.
Máte nějaký návod, jak se dočkat tak
úctyhodného věku v tak úžasné tělesné
a duševní kondici?
Mít na práci stále něco, co Vás těší. Mít
dobrou vůli a pomáhat druhým. Nacházet
radost i v maličkostech, občas si dát třeba
i malou štamprdličku. Umět odpočívat.
A vážit si toho, co máme.
Všem našim kunratickým spoluobčanům a jejich dětem přeju, aby se jim
v Kunraticích dobře žilo, aby využívali
krásného okolí a našeho lesa a aby tady
byli šťastni a spokojeni, a hlavně aby se
zase vrátily staré zlaté časy, bohatá krásná doba, která byla před tou pohromou.
Buďte všichni zdrávi a šťastni. Hezké Vánoce a lepší nový rok. A šetřete síly!
ir

Výhled z okna a kaktusy, o které se paní učitelka stará dodnes, 1937

Povodím Kunratického potoka

Povodím Kunratického potoka

KUNRATICKÉ RYBNÍKY 6. část
Povodím Kunratického potoka-Dolnomlýnský rybník (Mlejňák) 1/2
Dolnomlýnský rybník (Mlejňák, Štičí, Dolní, Dolejší nebo Bartůňkův) patří mezi pražské historické rybníky. Tak jako u rybníků Olšaňák, Šeberák a Vernerák pochází první
zachovaný záznam o rybníku, který „zove“ Štičí, z listiny z roku 1597, kdy Jindřich
Hýzrle prodává kunratické panství Magdaléně Šárovcové. Na dokumentu z počátku
18. století je údaj, že do rybníka Štičího bylo nasazeno 15 kop ryb. Samotný název
Štičí napovídá, jaký druh ryb se zde po staletí převážně choval.
Rybník je zanesen již na
mapách kolem roku 1750,
v jeho okolí se tehdy rozprostíraly louky a Kunratický les
začínal až pod ním. Nad rybníkem se k Hornomlýnskému
rybníku táhly mokřady. Tak,
jak to namaloval v roce 1893
Karl Liebscher.

dnešní plocha hladiny zabírá
6 873 m², objem vody činí
10 694 m³ a výška zemní
hráze přibližně 4,3 m.
Po staletí byl rybník známý
chovem ryb a také mlynářskou činností. Na staré mapě
z roku 1841 je znázorněna
budova mlýna a menší obdél-

Restaurace Ve mlýně kolem roku 1910. Vysoká budova sloužila k ubytování
letních hostů

Karl Liebscher, Motivy z Kunratic, 1893

se ještě dlouho po ukončení
mlynářské činnosti. Pamatuji
si jej z dětství. K náhonu vedl
přívod vody z rybníka pod
cestou na hrázi.
Dolnomlýnský rybník (Mlejňák, Štičí) na mapě Stabilního katastru z roku 1841

Rybník procházel obdobím slávy a pustnutí. Majitel
kunratického panství Korb
z Weidenheimu nechal roku
1816 opravit „strhaný rybník
Dolnomlýnský“. Roku 1970
měl hloubku 0,5 m, maximálně však 1,2 m, byl tedy plný
bahna. Což zhoršilo v roce
1971 také následky náhlé
červnové povodně. Roku
1977 byla provedena částečná
oprava a v roce 1982 důkladnější. Bohužel tyto opravy
byly provedeny nekvalitním
způsobem. Současný stav je
výsledkem rozsáhlé generální
opravy z roku 2011. Zbouraly
se oba staré přelivy a postavily nové. U levobřežního
byl mírně změněn tvar tak,
aby lépe vyhovoval převádění
velkých vod. Zhlaví přelivů
je opatřeno kamenořezem,
jak se to již na rybnících dělá
po staletí. Mlejňák zadržuje
vody Kunratického potoka,
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ník představuje budovu, kde
bylo po pravé straně mlýnské
kolo na svrchní vodu o výkonu 4,4 koňské síly. Zachovalo

Rekreační a společenský
význam Dolnomlýnského
rybníka a okolí
Různé názvy rybníka
jako Dolnomlýnský, Dolní,

Zpustlý Mlejňák v šedesátých letech dvacátého století

Dolejší, Bartůňkův nebo
Mlejňák jsou odvozeny od
mlynářské tradice a dlouholetých majitelů. Prvním
známým nájemcem mlýna je
od roku 1785 Jan Šesták. Nájemci se poté často střídali.
Významným je rok 1833, kdy
mlýn kupuje Jan Bartůněk
za 2800 zlatých a stává se
14. mlynářem. Mlýn ukončil

svůj provoz roku 1939. Ke
mlýnu patřila od konce 19.
století vyhlášená restaurace
Ve mlýně, která byla cílem
pěších výletů Pražanů. Podle
historky ze 4. srpna 1891
přijel do mlýna fiakrem bosenský obchodník s dýmkami
a koberci Sali Aga Sofrodzia
s Terezií Herzmanovou,
manželkou vinárníka z Prahy,
s chůvou a dítkami. V hostinci povečeřel, a když s ní šel
o 21. hodině kolem hostince,
pětkrát na ni vystřelil a těžce
ji zranil. Oblíbené bylo
posezení venku pod mohutnými kaštany s lahůdkou
restaurace, doma pečeným
chlebem s naloženým sýrem
(syrečkem) od znamenité
hospodyně paní Bartůňkové.
K tomu zpravidla následovalo pivo z Krčského pivovaru,
vychlazené v tůňce ve skalce,
kterou protékala studená
voda. Dětem pak chutnaly
zdejší preclíky. Roku 1932
byl zmodernizován výčep.
Musel vyhovět stanoveným
podmínkám, že „vyplachová-

Lodičky na Mlejňáku kolem roku 1910

ní sklenic dějž se ve výčepu
ve vaničce opatřené řádným
odtokem vody. Vodu nutno stále vyměňovati“ nebo
„jelikož tato stavba má býti
provedena nad veřejným potokem, nutno dbáti toho, aby
stávající stav nebyl změněn”.
Návštěvníci využívali i nedaleký Dolnomlýnský rybník
k projížďce na lodičkách.
Kromě občerstvení se zde
poskytovalo i ubytování,
o čemž svědčí údaj ze srpna
1927, kdy zde byla na letním
bytě Renata Tyršová, dcera
Jindřicha Fügnera, spoluzakladatele Sokola. Kunratická
kronika zaznamenala, že „
vzácná vlastenka byla zástupci zdejšího Sokola srdečně
pozdravena“. Údajně tu byla
i jiná návštěva, kterou se
naopak nikdo nechlubil. Historku mně vyprávěla vnučka
paní hostinské Bartůňkové.
Na přelomu století zde prý
krátce pobýval se svou milenkou i sám německý císař
Vilém II. (1859–1941). Historicky doložený zápis o tomto

pobytu se v archivech asi těžko najde, a tak věřme, nebo
nevěřme. Kolem roku 1950
byl provoz restaurace ukončen. V prosinci 1952 byla
v nově upravených místnostech zprovozněna Družina
školní mládeže kunratické základní školy (tehdy osmileté).
V červnu 1971 byla tehdejší
budova školní družiny vážně
poškozena povodní. Přece
jenom se ale nějaká věcička
po zaniklé slavné restauraci
zachovala díky panu Jaroslavovi Čumpelíkovi z Kunratic.
Keramický korbel, který bylo
možno zakoupit jako vzpomínku na návštěvu hostince
Ve mlýně.
Slávu po celém světě mlýnu zajistil Jaroslav Hašek
v pasáži knihy Osudy dobrého vojáka Švejka. Hlavní
hrdina vypráví následující
příběh. „V Nuslích je nějakej
pan Hauber, toho jednou
v neděli v Kundraticích na
silnici píchli omylem nožem,
když šel z vejletu od Bartůňkovýho mlýna. A von s tím
nožem v zádech přišel až
domů, a když mu žena svlíkala kabát, tak mu ho pěkně
vytáhla ze zad a dopoledne
už s tím nožem rozkrajovala
maso na guláš, poněvadž
byl ze solingenský vocele
a pěkně nabroušenej a voni
měli doma všechny nože
pilkovatý a tupý. Vona potom
chtěla mít celou soupravu
do domácnosti z takovejch

nožů a posílala ho vždycky v neděli do Kundratic
na vejlet, ale von byl tak
skromnej, že nešel nikam
než k Banzetovům do Nuslí.“
Milovníky českého filmu
potěší následující informace.
Československá televize zde
roku 1973 natočila pořad
Františka a Pavlíny Filipovské s herečkou paní Bertou
Reimanovou (1892–1975)
nazvaný Její první film. Paní
Reimanová na hrázi vzpomínala, jak to tady žilo roku
1910 během natáčení němé
komedie Josefa Křičenského
„Jarní sen starého mládence“. V jednom z nejstarších
hraných českých filmů vystupovala v roli lesníkovy neteře
Lilly. S Dolním mlýnem se
také setkáte v jedné pohádce
z knihy „Pohádky z Kunratického lesa“ od pana Arnošta
Víta (1920-2019), nazvané
„O dvou mlejnech“(konec
1.části).
(my)

Nápis Kunratický mlýn na dně korbelu
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Spolky

Betlémské

SVĚTLO
Rok se s rokem sešel a letos již potřicáté budou skauti rozvážet betlémské
světlo. Tradice, se kterou začali brněnští skauti ze střediska Řehoře Mendela
v roce 1990, zpočátku nebyla tak známá.
Kurýři (skauti, co rozváží betlémské světlo v lucerničkách vlakovými spoji) tehdy
vůbec netušili, kolik lidí se bude akce
účastnit a že to nebude nejen poprvé, ale
ani naposledy, co s betlémským světlem
pojedou.
Sestra Hedvika Šebková na tato léta
vzpomíná se slovy: „Ty začátky byly hodně dobrodružné, pěkný adrenalin. To
napětí, kde nás budou čekat na nádraží
a kde jenom projedeme. Já jsem si vzala
na starost trať Brno – Praha a čas v Praze

Spolky

jsem využívala k pravidelným každoročním návštěvám Jaroslava Foglara. Bylo to
vždycky velmi příjemné setkání.“ Akce
se naštěstí hned od počátku setkala jen
s dobrými ohlasy, a to utvrdilo organizátory v jejím každoročním opakování.
I díky tomu se akce velmi rozrostla – z původních 7 vlaků na dnešních 62, které pomohou rozsvítit 765 nádraží. Za ta léta se
na cestě s lucerničkou vystřídalo několik
generací, ale poselství a myšlenka této
akce zůstaly stejné – radost druhým lze
udělat i bez drahých dárků a osobní kontakt je pro mnoho našich sousedů víc než
jakýkoli hmotný dárek. A pokud si i Vy
chcete domov rozsvítit betlémským plamínkem, můžete se pro něj stavit na každoroční akci kunratických skautů, která
již tradičně proběhne na Štědrý den od
12 do 14 hodin v Kunratické tvrzi.
Filip Svěcený,
Junák – český skaut,
středisko Paprsek Praha-Kunratice, z.s.

VÁNOČNÍ
kunratická
KNIHOVNA
Blíží se konec roku, který byl hodně
jiný než ostatní léta. Z nařízení vlády
jsme měli knihovnu dvakrát uzavřenu.
Čtenáři mě potěšili, že se vždy předzásobili knihami. Při podzimním uzavření bylo vypůjčeno 11,2 % knihovního fondu. To je hodně, asi 730 knih.
Od pondělí 23. 11. 2020 má kunratická
knihovna částečně obnovený provoz
přes výdejní okénko. Není to ono, ale
alespoň něco.
Knihy zase podražily, tak si mnozí
z vás pochvalují, že všechny novinky
nemusí kupovat a v knihovně je pro každého něco na výběr. Letos do knihovny
také chodí více mladších dětí. Některé
jsou už velmi zdatnými čtenáři a je vidět, že čtení je baví.
Pro začínající čtenáře máme další
knížky z Prvního čtení, o které je velký
zájem. Některé dětské knihy jsme dostali od čtenářů, moc děkujeme. Z projektu Česká knihovna nám ještě zaslali
další krásné knihy.
Přeji vám pěkné vánoční svátky, radost, klid, výborné knížky a v novém
roce hlavně hodně zdraví.

Knihovna Kunratice

Dobrovolní hasiči také v první linii
Asi jako každého občana v naší republice trápí problematika onemocnění Covid-19 a s ním spojená celá řada opatření
a omezení.
Členové jednotek dobrovolných hasičů, kteří mají svá zaměstnání, rodiny,
patří k základním složkám integrovaného záchranného systému a jsou prakticky v neustálé pohotovosti. Operačním
střediskem HZS hl. m. Prahy jsou povoláváni k různým zásahům při vyhlášení
mimořádných událostí. Nyní „slouží“
24 hodinové směny ve vlastních hasičských zbrojnicích proto, aby pomáhali
profesionálním hasičům podle určeného
rozpisu a potřeby operačního střediska.
Jednotky i samotné sbory dobrovolných
hasičů pomáhají v těchto nelehkých dnech,
ať při samotných službách, tak i v oblasti
ochrany obyvatelstva. Jedná se převážně
o dezinfekci veřejných prostor, dodávku
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a distribuci ochranných pomůcek, jako
jsou roušky, štíty, rukavice apod. Jsme
v první linii stejně jako zdravotníci, hasiči
a policisté. Stavíme se tak po bok profesionálních záchranářů, ale zapomenout nesmíme ani na ty, kteří zajišťují „normální“
provozy a služby, jako jsou prodavačky, zásobovači, doručovatelé, popeláři a mnoho
dalších profesí, bez kterých to prostě nejde. Bohužel i naši dobrovolní hasiči musejí sáhnout nejen k předepsaným opatřením pro ochranu svého zdraví a života, ale
i ochraně ostatních. Proto bylo z rozhodnutí vedení JSDH a SDH Praha-Kunratice
nařízeno uzavřít hasičskou zbrojnici pro
veškerou veřejnost. Kroužek mladých hasičů se tak v současnosti nemůže konat,
ale protože nechceme ztratit s dětmi a mládeží kontakt, přešel i náš sbor na obdobu
distanční výuky a kroužek probíhá dál pomocí spojení přes počítač.

Rád bych i touto cestou v této složité
době poděkoval našim hasičům za služby
nad rámec klasických povinností, za pomoc při ochraně obyvatelstva a za kontakt
a výuku naší nastupující generace.
Dovolte, abych jménem svým a jménem
dobrovolných hasičů všem popřál pevné
zdraví, nervy a snad v brzké době vstup do
normálního způsobu života.
Martin Wagner,
starosta SDH Praha-Kunratice

Společenská rubrika
Poděkování za blahopřání k životnímu jubileu
zasílají

Milada Jarošová, Vladimír Sedláček,
Eva Tichá, Jana Průšová, Milada Kubová,
Miloslav Čumpelík.

Jaké budou letos Vánoce?
Milí obyvatelé Kunratic,
jak si jistě vybavujete, často před Vánoci vycházejí různé články, v kterých je
připomenuto něco z křesťanské roviny
slavení vánočních svátků. Připomíná se
to „křesťanské“ na slavení Vánoc, zmiňuje se smysl vánočních tradic a při té
příležitosti nechybí ani pozvání na bohoslužby, jak na Štědrý den odpoledne, tak
na oblíbenou „půlnoční“ a na mše svaté
další sváteční dny.
Letos je tomu jinak. Kvůli koronavirové pandemii, která stále omezuje naše setkávání, není vůbec jasné, jak svátky budeme slavit. Zda budeme moci slavit mše
svaté, pro kolik účastníků, zda to bude
možné v našem krásném kunratickém
kostele nebo alespoň venku a jak vlastně
vše bude probíhat.
Přestože není možné letošní formu
slavení předem stanovit, chtěl bych vás
pozvat k tomu, abyste třeba o to více
zaměřili pozornost na obsah Vánoc, na
to, o co o Vánocích skutečně jde. Chybějící tradice a lidové zvyky totiž mohou
vytvořit prostor pro zamyšlení nad tím,
co je tou podstatou a pointou vánočních
svátků – a co nám žádný koronavirus vzít
nemůže.

Přestože jsem uvedl, že dost dobře
není možné vyslovit pozvání na konkrétní bohoslužby, rád bych vás pozval,
abyste před Vánoci sledovali farní webové stránky www.farnostkunratice.cz, kde
budou aktuální informace o tom, jak

a kdy budeme vánoční bohoslužby slavit.
Přeji vám všem pokojné předvánoční
dny a radostné Vánoce.
P. Vojtěch Smolka

LETOŠNÍ mikulášská nadílka v Bažantnici
Jsou chvíle, kdy ať se snažíte, jak chcete, okolnosti nakonec stejně zařídí, aby
bylo všechno jinak. Máme rádi sokolské
tradice. Vidina letošní tradiční Mikulášské akademie, přehlídky šikovnosti všech
sokolských dětí, se nám ale v posledních
týdnech definitivně rozplynula.
Rozhodli jsme se jednat a být připraveni na rozvolnění současných hygienických opatření. Vymysleli jsme Vánoční
běh Kunratickou bažantnicí. Pokud vše

dopadne dobře, bude se konat 12. prosince od 11 hodin. A jelikož akce proběhne v období, kdy po zemi chodí Mikuláš,
je téměř jisté, že se zastaví i na našem
běhu a nějaké překvapení připraví i pro
naše děti. Pilné sokolské děti on má totiž
moc rád.
Informace o akci naleznete na našich
webových stránkách a v mailech.
Na webových stránkách v sekci Novinky najdete také malou reportáž o Indián-

ském běhu parkem, kterou s námi natočila Česká televize.
Příležitost na společné setkání už nejspíš nebude, a tak bychom chtěli popřát
všem krásné svátky, hodně zdraví a dobré nálady. Moc se těšíme, až se znovu potkáme. Opatrujte se.
Sportu zdar!
TJ Sokol Kunratice

Rodinné centrum U MOTÝLKŮ BĚHEM PANDEMIE
Druhá vlna pandemie Covid-19 zasáhla i nás. Podzimní semestr kurzů musel
být kvůli opětovnému vyhlášení nouzového stavu přerušen. Všechny kurzy angličtiny jsou on-line, a je možné se na ně
ještě stále přihlásit. Dále on-line můžete
cvičit jemnou jógu pro dospělé a děti si
také mohou zatančit. Ostatní kurzy byly
pozastaveny a jejich lekce převedeny do
dalšího semestru.
Akce se bohužel pořádat on-line nedají. Stihli jsme ještě uspořádat podzimní

bazar, ale je nám moc líto, že letos poprvé děti nemohly přivítat v Kunraticích
Martina na bílém koni. Rádi bychom
uspořádali alespoň adventní setkání
s Mikulášem, pokud to opatření dovolí.
Proto sledujte, prosím, náš web. Situace
se mění doslova každým okamžikem.
Na našem webu i FCB naleznete také
odkazy na on-line semináře pro rodiče
zdarma. A první adventní neděli tam najdete informaci o Nebeském pošťákovi,
který letos přeci jen do Kunratic zavítá,

i když trochu jinak, než jsou děti zvyklé!
Dětská skupina U Motýlků je navzdory
nouzovému stavu otevřená pořád a provoz je bez omezení. Pro více informací
o novinkách navštivte webové stránky
www.umotylku.cz. Přejeme krásný podzim a nezoufejte – bude líp!

Klára Tomková,
Rodinné centrum U Motýlků
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CORONA DOBA pohledem pedagogů ZŠ Kunratice
Uzavření škol v jarních měsících zastihlo pedagogy naší školy ve stavu fungujícího spolupracujícího týmu, který se stále učí něco nového. Podzimní uzavření škol nám předložilo
k řešení otázku: „Jak se vede výuka na dálku, tak aby se děti učily?“
Tato otázka nás provází celým rokem 2020. Učíme se učit na dálku s podporou počítačů.
Sladili jsme plánování výuky a vybavili se novou technikou. Výuce věnujeme daleko více času
než při prezenčním učení. Více jak 100 dětí individuálně podporují naši asistenti pedagoga,
vychovatelé a učitelé výchov. Také jsme přišli na to, jak je u dětí důležité udržet si pravidelný
rituál, který ráno vede děti k učení, a tak v předem určeném čase koncentruje jejich pozornost. Z jarního uzavření škol víme, že mnozí studenti by raději ráno vyspávali a jejich práce
pro školu by se posouvala do odpoledních nebo večerních hodin, a to není dobře. Co ale prožívají kunratičtí pedagogové? Děkujeme za podporu a držme si palce.

„Stáhni si soubor, dvojklikem ho otevři, v něm najdeš
odkazy na stránky, ze kterých můžeš čerpat informace.“
Možná se to nezdá, ale
s touto větou si učitel češtiny jako druhého jazyka či
asistent pro žáky s odlišným
mateřským jazykem (OMJ)
vystačí na velkou část vyučovací hodiny distanční online
výuky. Původní plán byl samozřejmě úplně jiný. Vyplnit
pracovní list, ve kterém je

i odkaz na stránku s dalšími
informacemi a videem na
téma pravěk. Pro děti, které
jsou čerstvě přistěhované do
Česka a začnou chodit na
druhý stupeň, to však není
úplně jednoduché. Učitel
napíše jasné a neprůstřelné
zadání, se kterým si ale tito
žáci nedovedou poradit.

I české děti leckdy zápasí
s technikou, ale učitel je
může navést na to, kde kliknout, co otevřít atd. Jenže
žáci „cizinci“ mají často programy ve svém rodném jazyce a přijít pak na to, jak se
vietnamsky řekne „otevřít na
nové kartě“, může být někdy
pěkný překladatelský oříšek.

Inu, kolik třešní, tolik višní;
v mém případě: „Já dělat na
myš, a tady to není.“
Filip Teigiser,
učitel NJ a ČJ
jako cizího jazyka - asistent
žáků s odlišným mateřským
jazykem

Vít Beran, ředitel školy

Učitelská numerologie
Numerologický rozbor učitelského dne za koronavirové
krize nám přináší překvapivá
zjištění. Vezměme si základové číslo 24, tedy počet hodin
v jednom dni. Dvojka označuje minuty, které má kantor na
návštěvu toalety v průběhu
výuky, čtyřka pak počet kafí
vypitých za jednu hodinu.
Sečteme-li obě čísla, vyjde
nám šestka, což odpovídá
počtu průměrných výpadků sítě během vyučování.
Násobením dvojky čtyřkou
získáme osm, tedy průměrný
počet hodin, které pedagog
věnuje přípravám online
hodin. Při výpočtu dvou na
čtvrtou vykrystalizuje číslo
šestnáct. Toto číslo je rovno
četnosti souvětí „Říkáš to
sice hezky, ale máš vypnutej

mikrofon,” v jedné vyučovací
jednotce. Všechna předchozí
čísla, dvojkou počínaje, nám
v součtu dají číslo osmatřicet.
Tolik pocitových hodin stráví
učitel nad pedagogickou činností. Trojka na začátku tohoto čísla poukazuje na fakt,
že pedagogickou činnost dělá
přes snídani, oběd i večeři.
Osmička za ní zase odkazuje
na vroucné přání pedagogovo prodloužit týden o jeden
nepracovní den. A sklonem
osmy o devadesát stupňů
získáme znak nekonečna.
Tolik vděčnosti a nadšení
má učitel vždy, když se první
hodinu rozsvítí kamery dětí
a s ospalými úsměvy pronesou „Dobrééé ráno...”

CO SE DĚJE v době distanční výuky

VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Během distanční výuky se
paní vychovatelky naší školy
starají o děti zaměstnanců
integrovaného záchranného
systému a naší mateřské
a základní školy. Práce to není
snadná. I když máme méně
dětí, tak každé má jiného
„online“ učitele, jiné zadání
školní práce. Některé děti
jsou ve škole celý den, a tak
školní program doplňujeme

hrami a jdeme i ven… prostě
se nenudíme. A co naše školní
děti? Připravujeme jak „online“ družinové programy, tak
pomáháme jednotlivým žákům, kteří si sami nedokážou
poradit. Co je nejdůležitější?
Na všechny se moc těšíme, až
budou opět ve škole.

Andrea Nečasová,
vychovatelka ŠD
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Když jsme před dvaceti
lety plánovali dostavbu
školského areálu, vycházeli
jsme z tehdejší demografické studie, která vypovídala,
že Kunratice potřebují mít
jednu základní školu s 18
kmenovými učebnami.
Tomu odpovídal i počet
odborných učeben a dalších
staveb. Proto byla postavena
pouze jedna sportovní hala.
Dnes má Základní škola
Kunratice (dále jen ZŠ) 27
kmenových učeben. To při
dvou hodinách povinné
tělesné výchovy týdně činí
vytíženost haly 10,8 hodin
denně, což je nad reálnou
možností školních rozvrhů.
O kroužcích ani nemluvím.

Proto vyvstala potřeba
pořízení ještě jedné tělocvičny. Od pražského magistrátu jsme získali peníze na
projektovou dokumentaci.
Nejprve jsme na základě požadavků školy a v rámci prostorových možností školského areálu zadali zpracování
ověřovací studie. Zadáním
bylo doplnit školní sportoviště o přístavbu menší haly
s tělocvičnou o rozměrech
basketbalového hřiště s příslušným zázemím. Studie
je hotová, schválená naším
zastupitelstvem a nyní vybíráme projekční kancelář,
která zpracuje dokumentaci
pro územní rozhodnutí
a stavební povolení. S umís-

těním nové haly souvisí
úprava venkovních sportovišť. Ta spočívá v odstranění
tenisového kurtu a posunutí
stávajícího fotbalového
hřiště směrem k zámeckému parku. Celá akce vyjde
zhruba na 100 milionů ko-

run. S ohledem na finanční
dopady koronavirové krize
a zásahy stávající vlády do
krajských rozpočtů nelze
nyní ani odhadnout, kdy na
výstavbu dojde.
lal

Technický popis
Studie je řešena jako jednopodlažní budova s možností
budoucí dostavby druhého nadzemního podlaží s posilovnou o výměře 185 m2. Nová hala je spojena krčkem se
stávající sportovní halou. V krčku je umístěn nový hlavní
vchod do obou hal s recepcí, dvě dívčí šatny se společnými sprchami a WC, dvě chlapecké šatny se společnými
sprchami a WC, ošetřovna, dvě WC a sklad nářadí. Nová
tělocvična má rozměry 32,4 x 18 m.

Tom Tychtl, učitel ČJ a VOZ

Mateřská škola

POHLED PRVOSTUPŇOVÉ UČITELKY
Jaro 2020 bylo dlouhé. Ocitli jsme se v situaci, která pro
nás byla neznámá a neprobádaná. Hledali jsme nové možnosti, přístupy, jak vést výuku
na dálku. Najednou jsme
nestáli před tabulí a neseděli
v kruhu s dětmi, ale doma,
u svých počítačů, jsme měli
děti za obrazovkou. Podařilo
se nám nastavit systematickou
online výuku, ve které se děti
každý den „online“ učí se svými spolužáky, samostatně plní
zadané úkoly, a když si neví
rady, tak se mohou v konzultačních hodinách obrátit na
své učitele.
S podzimním uzavřením
škol začíná každý školní den

NOVOU TĚLOCVIČNU POTŘEBUJEME, ale kdy bude?

třídním „ranním dýchánkem“,
kde si sdělíme své radosti
i starosti, naplánujeme si den
a zahrajeme si kolektivní hru.
V dalších hodinách probíhá
výuka hlavních předmětů
tak, že jsou děti rozděleny
do dvou nebo více skupin.
To pomáhá tomu, že se děti
více individuálně učí, ale mají
možnost i více komunikovat…
V prostředí Microsoft Teams
se hlásí o slovo kliknutím na
„pacičku“, a protože jich je
méně, neztratí se v dlouhé
řadě hlásících se o slovo. Již se
neschovávají a nečekají na vyzvání učitele, ale se zapnutou
kamerou, kdy jeden podporuje druhého úsměvem, nebo

V DOBĚ KORONAVIROVÉ

představením domácího mazlíčka, se zapojují do školní
práce a dávají vědět, že je vše
o. k. Vidíme, jak děti získaly
větší jistotu a chuť do učení.
Práci učitele doplňují
pároví učitelé a asistenti
pedagoga. S nimi plánujeme
jednotlivé hodiny a po ukončení je společně reflektujeme.
Tak poznáváme, zda se děti

naučily vše potřebné. Výuku
plánujeme zajímavou i zábavnou formou. Jen ta sluchátka.
Je to jiné a pro nás učitele
zcela nestandardní. Ale našli
jsme cestu, která vede děti ke
smyslu jejich učení i na dálku,
a doufáme, že je to i baví.
Ilona Zapletalová,
učitelka V. C

Nelehká doba pandemie onemocnění covid-19,
která nás všechny zkouší, se
zdánlivě nedotkla provozu mateřských škol. Slovo
zdánlivě je zcela namístě.
Přestože nezahálíme a usilovně se snažíme pracovat
na tom, aby děti dopady
stávající situace pocítily co
nejméně, musely se všechny
hned od začátku školního
roku vyrovnat s neobvyklým
provozem mateřské školy.
Roušky ve společných prostorách, zvýšené nároky na
zásady respirační hygieny,

s dětmi v obdobném duchu,
ale hlavně ve zdraví. Chtěla
bych touto cestou poděkovat kolegyním napříč všemi
úseky mateřské školy za

náročnou práci v neustále se
měnících podmínkách.
za kolektiv mateřské školy
Alice Hozmanová, ředitelka

omezený kontakt s kamarády z ostatních tříd, zrušené
společné akce a výlety.
Veškeré aktivity probíhají
pouze v rámci jedné třídy.
Snažíme se tak mnohem více
času trávit venku a podnikat
polodenní výlety do nejbližšího okolí: Kunratický les,
Nový hrádek u Kunratic,
podzimní výlov Šeberáku
a další. Nejmenší děti zatím
mapují bezprostřední okolí
a užívají si nové herní prvky
na školní zahradě. Pevně
věříme, že období adventu
a Vánoc strávíme společně
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Zajímavosti z Kunratic

Inzerce

Kunratický betlém
PANÍ MARTY KUČEROVÉ
Tradice jesliček, betlému, začala roku
1223 v dnešní Itálii. Šlechtic Giovanni di
Velita pozval Františka z Assisi, aby strávil Vánoce na jeho panství. Budoucí světec si prý přál vidět, jak narozený Ježíšek
leží v nuzném chlévě na seně v jesličkách
a rozhodl se, že tuto událost zobrazí.
Vybral si jeskyni na vrcholu skalnatého
kopce u vesničky Grecci, tu upravil jako
kapli a uspořádal výjev narození Páně.
V noci 24. prosince sem pozval vesničany
z širokého okolí. O půlnoci všude zněly
zvony a kopec se míhal mnoha světly od
příchozích, kteří si svítili pochodněmi.
U jeskyně uviděli jesličky, oslíka a telátko. Kněz pak sloužil první půlnoční mši
a František četl úryvky z Lukášova evangelia o Kristově narození.
Nejstarší chrámové betlémy vytvářeli
řeholníci z řádů františkánů, kapucínů
a servitů od 17. do 1. poloviny 18. století. Betlémy se staly nedílnou součástí Vánoc. To ale nebylo po chuti Marii Terezii.
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V roce 1751 vydala zákaz jejich stavění,
protože měla za to, že jsou pro lidi nedůstojné, mají velice blízko ke hrám a odpoutávají pozornost od víry. Josef II. její
nařízení dohnal do extrému, když zakázal
betlémy v kostele i domácnostech. Lidé
se ale nenechali odradit a tajně vyráběli
postavičky z vosku nebo papíru. Rok od
roku byla podoba betlémů čím dál bližší
českému prostředí. Stalo se běžným, že
vedle Tří králů stál obyčejný kupec nebo
posedával rybář.
Krásný betlém od svých dětských let
již po několik desetiletí postupně vytváří
kunratická farnice paní Marta Kučerová.
Ve vánočním čase autorka rozestaví na
stole pod oknem do zahrady figurky.
Mnohé postavičky symbolicky připomínají i kunratické farníky. Postavičky jsou
drobné, teprve na zvětšeninách fotografií můžete obdivovat propracované detaily a barevnost různých materiálů, které
při běžném prohlížení nejste schopni

zachytit. A když se pozorně zadíváte na
četné ovečky, každá je jiná a jsou jakoby
v pohybu. To platí i o ovčáckém psovi
nebo koze v levém horním rohu.
(my)

Inzerce

Inzerce

