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Z radnice a zastupitelstva

Slovo starostky

Organizace zimní údržby nově
Letošní zimní údržba bude v Kunraticích probíhat v jiném režimu než v předchozích letech. Vloni jsme totiž obdrželi
výpověď ze zimní údržby od sdružení
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s. r. o. a Komwag, podnik čistoty a údržby města,
a.s. Očekávali jsme to, vysoutěžená cena
už totiž nemohla stačit stále rostoucím
finančním nákladům. Vyhlásili jsme nové
výběrové řízení, do kterého se nám bohužel nepřihlásil žádný uchazeč. Připravíme tedy nové výběrové řízení, ale úklid

KOMISE DOPRAVY

Vážení čtenáři,

Svatomartinská jízda

Z radnice a zastupitelstva
3	Slovo starostky
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před radnicí jsme sice
zrušili, ale děti nakonec o nic nepřijdou. Počkáme, až stávající
covidová vlna odezní, a pak plánujeme před radnicí uspořádat
akci novou se všemi dětmi a žáky našich škol a jejich programy.
3	Organizace zimní údržby nově
Letošní zimní údržba bude v Kunraticích probíhat v jiném režimu
než v předchozích letech. Máme dohodnutou spolupráci s menšími firmami, které budou úklid zajišťovat, a uvidíme, zda rozdělení
zimní údržby mezi více firem nebude efektivnější.
3	Komise dopravy
Komise se vyjadřuje k projektovým dokumentacím, podnětům
občanů a také sama přináší návrhy, nápady a vize k dopravě
v naší městské části.
4	Pečujeme o zeleň
Běžná péče o zeleň ročně přijde kunratickou radnici na zhruba
10 % provozního rozpočtu. Patří sem sekání trávy, pletí záhonů,
keřů, šintování chodníků, úklid listí, zastřihávání keřů, vysypávání
košů, doplňování sáčků na psí exkrementy, kácení stromů, sběr
a odvoz popadaných větví a další činnosti.

Kultura
5	Z vernisáže obrazů Zlaty Krčilové
Paní Zlata Krčilová se rozhodla namalovat Kunratický les ve
všech ročních období. Vznikl tak soubor třinácti obrazů, ze
kterých vytvořila pro rok 2022 kalendář Kunratického lesa.
Obrazy věnovala paní Zlata ve prospěch nadějného sportovce
Martina Slabého, se kterým je v tomto čísle Kunratického
zpravodaje rozhovor.

Aktuálně
6	Nové kotlíkové dotace
	
Ministerstvo životního prostředí ČR připravuje na rok 2022
vyhlášení výzvy č. 4 dotačního programu „Zlepšování kvality
ovzduší v hl. m. Praze-pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, která bude zaměřená na výměnu kotlů první a druhé
emisní třídy u sociálně slabých domácností. Naše radnice
vytvoří seznam potencionálních žadatelů, aby ministerstvo
mohlo Praze přidělit potřebné finance.

Výlov rybníka Šeberák

Aktuálně
7	Pokřtili jsme cyklostezku
Projektování a vyřízení stavebního povolení poslední části cyklostezky A 202 v oblasti Kunratic trvalo deset roků, samotná
výstavba pouhých dvanáct týdnů.
7	Rekonstrukce komunikací
Rekonstrukce ulic Za Bažantnicí, Beethovenova a Musorgského
je hotová a může sloužit lidem. Zbývá dokončit dopravní značení
a letošní etapa oprav ulic je hotova.

Rozhovor
8–9	Martin Slabý, mladý hendikepovaný atlet Sportovního klubu Jedličkova ústavu Praha. Před třemi lety v létě ani nepomyslel na to,
že by mohl aktivně sportovat. Dnes má za sebou solidní řádku
závodů v atletice hendikepovaných včetně zahraniční premiéry.

Vánoce
10–11 	Vánoce s Kunratickým zpravodajem
Vánoční koncerty, Tříkrálová sbírka a další historická ohlédnutí za adventními a vánočními akcemi v Kunraticích

Spolky
12	Co nového v klubovně seniorů
Od září se schází v klubovně určené pro dříve narozené.
Povídání, zpívání a vzpomínání na časy dětství a mládí. Náplň
pro ty, kteří neradi tráví čas jen doma. Plány, co podniknout,
jsou vymyšlené a první společný výlet už proběhl.
12	Tradice v Sokole pořád udržujeme
V Sokole jsme tradiční Mikulášskou akademii museli přizpůsobit
situaci, a proto jsme vymysleli venkovní akci pro sokolské děti
nazvanou Běh za Mikulášem.
12	Co nového se děje u skautů?
Úvodní piknik s dětmi i rodiči, společná výprava po stopách
Josefa Lady a akce s přespáním v klubovně, kterou uspořádala
družina Sasanek. I takové akce budí velký zájem o členství
v našich oddílech.
13	Pohádkový les
Dvě největší akce Pohádkový les a Svatomartinská jízda měly
nebývalou účast 900 a 560 účastníků. Stále se vzděláváme
a čerpáme pro Vás a Vaše děti nové inspirace.

Spolky
13	Vánoční knihovna
I na konci roku je v knihovně přichystaná spousta nových
knih. Stačí si jen vybrat svůj oblíbený žánr, najít si trochu času
a pěkně se začíst. Z projektu Česká knihovna jsme letos od Moravské zemské knihovny získali hodně krásných českých knižních
novinek, které jsou mimořádné i výtvarným zpracováním.
13	Hasiči opět na scéně
Během vichřice, která se prohnala Českem 21. října, měli
pohotovost, jako většina ostatních jednotek, i kunratičtí hasiči.
A vyjížděli k mnoha případům.

Školství
14	Ať chceme nebo nechceme, musí to fungovat
České školství prožívá opět situaci, která se vymyká normálnímu
fungování. Z 28 tříd kunratické školy už jen 2 třídy patří mezi
ty, které nebyly v karanténě. Ale je zde několik tříd, které byly
v karanténě již dvakrát. Na čas se musel omezit i provoz školní
jídelny.
14	Zápis do prvních tříd ZŠ Kunratice…
Zápis se uskuteční v úterý 26. dubna a ve středu 27. dubna
2022. K zápisu registrujte budoucí prvňáčky již v lednu.
egistrace zájemců k přijetí dětí do 1. třídy s trvalým bydlištěm
v Kunraticích bude probíhat od pondělí 10. ledna do pondělí 31.
ledna 2022 elektronicky. Sledujte webové stránky školy.
15	Tak trochu netradiční adventní výlet
Děti z mateřské školy vyrazily na výlet do malebného údolí
kousek za Prahu, kde si prohlédly Mlýn u Veselých a z úst pana
mlynáře si vyslechly, čím vším projde zrnko obilí, než se z něj
stane chléb.
15	Základní umělecká škola v covidové době
I přes omezení školních akcí i výuky samotné tepe kreativní život
v Základní umělecké škole Kunratice snad ještě urputněji než
kdy dříve. Škola se může pochlubit mnoha úspěchy v tuzemských i mezinárodních soutěžích, pořádáním víkendových kurzů
a seminářů a celoškolními i třídními koncerty.

Sport
16	Mladé florbalové naděje nepolevují v tréninku
Přestože je adventní období časem klidu, mladí hráči a hráčky
klubu Start98 Kunratice hráli své zápasy až do posledního
týdne před vánočními svátky.

silnic a chodníků musíme zajistit už teď.
Proto máme dohodnutou spolupráci
s některými menšími firmami, které nám
budou úklid zajišťovat, a uvidíme, zda
rozdělení zimní údržby mezi více firem
nebude efektivnější. Rozsah prací, které
silnice a chodníky se uklízí a v jakém pořadí, najdete na webových stránkách radnice v sekci „doprava“ a „zimní údržba“.
https://www.praha-kunratice.cz/zimni-udrzba
Ivan Hýža, místostarosta

opatřením končící vlády premiéra
v demisi Andreje Babiše jsme přišli o slavnostní rozsvícení vánočního stromu před
radnicí. My dospělí něco vydržíme, ale
jak k tomu přijdou děti? Ty vidí na mnoha náměstích otevřené stánky s jídlem
a pitím. Vánoční trhy přejmenované na
farmářské či jiná společenská setkání.
Ale u nás jsme celé slavnostní odpoledne
před radnicí zrušili, protože jsme nechtěli
porušit nařízení, byť o jeho pozitivním
účinku poněkud pochybuji. Nicméně
jsme se rozhodli, že děti nakonec o nic nepřijdou. Počkáme, až stávající covidová
vlna odezní. Pak plánujeme před radnicí uspořádat akci novou se všemi dětmi
a žáky našich škol a jejich programy.
Nejbližší plánovaný termín je 10. dubna
s námětem vítání jara. Toto téma nám
dovolí, v případě nutnosti, popř. termín
akce podle pandemické situace posunout.
Proto sledujte náš web a facebook. Chtěla
bych především poděkovat všem učitelům
a dalším zaměstnancům škol za jejich úsilí udržet v této složité situaci školská zařízení v chodu. Neustálé karantény a nutnost zajistit jak distanční, tak prezenční
výuku, nesmírně zatěžuje především vedení škol a pedagogy. Proto jim, ale i Vám
všem, přeji zaslouženě klidné svátky s Vašimi blízkými a hodně štěstí, a především
zdraví v nastávajícím roce 2022.

Ta je poradním orgánem starostky
a zasedá minimálně jednou za měsíc.
Podněty k projednávání přinášejí nejen
členové komise, ale také vedení radnice
a lidé z Kunratic. Komise se vyjadřuje
k projektovým dokumentacím, podnětům občanů a také sama přináší návrhy,
nápady a vize k dopravě v naší městské
části. Komise je pravidelně informována o současných i budoucích projektech, které do dopravy spadají. Do práce
v tomto orgánu jsou členové navrhováni
nejen jednotlivými politickými stranami,
které působí v Kunraticích, ale také občanskými spolky. V této komisi pracuje

celkem 11 lidí z různých částí Kunratic,
kteří zastupují zájmy chodců, cyklistů
i motoristů. Jmenný seznam členů najdete na webových stránkách radnice.
Náměty a dotazy můžete také psát na
e-mail: doprava@praha-kunratice.cz
Mezi nejmladším a nejstarším členem
je věkový rozdíl 50 let, ale všechny spojuje zájem o Kunratice. Za práci v komisi
členům děkuji a přeji nejen jim, ale také
všem čtenářům klidné Vánoce a šťastný
nový rok 2022.
Milan Matoušek,
předseda komise

Lenka Alinčová, starostka
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Praha-Kunratice. Uzávěrka: 25. 11. 2021. Redakční rada: Mgr. Ivo Rikačev (odpovědný redaktor), Ing. Lenka Alinčová, Petra
Hilmarová, Ivan Hýža, Mgr. Ivana Šašková. Jazykový redaktor: Mgr. Bc. Michal Střítezský. Obsahová a grafická koncepce: Růžolící chrochtík s.r.o. Příjem inzerce: tel.: 244 102 212.
E-mail: info@praha-kunratice.cz. Uzávěrka příjmu podkladů je poslední pracovní den každého lichého měsíce. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem registrace MKČR E 13344.
Nevyžádané rukopisy a podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo úpravy všech příspěvků. Neoznačená fota převzata z volně přístupných zdrojů nebo se souhlasem autora.
Založeno 1992, ročník XXX. Náklad 4 300 výtisků. Vychází 6x ročně. Toto číslo vychází v prosinci 2021. Zdarma.
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ÚMČ Praha-Kunratice: tel.: +420 244 102 214, info@praha-kunratice.cz, Městská policie 156, Záchrana zvířat 773 772 771

3

Kultura

Z vernisáže obrazů Zlaty Krčilové

Pečujeme o zeleň
Běžná péče o zeleň nás ročně přijde na zhruba 10 % provozního rozpočtu Kunratic. Patří sem sekání trávy, pletí záhonů, keřů, šintování chodníků, úklid listí, zastřihávání keřů,
vysypávání košů, doplňování sáčků na psí exkrementy, kácení
stromů, sběr a odvoz popadaných větví a další drobné činnosti. V tomto balíku však je málo peněz na rozsáhlejší výsadby
nových vzrostlých stromů. Proto jsme uvítali, že v souvislosti
s klimatickým závazkem hl. m. Prahy na snížení oxidu uhličitého Praha poslala městským částem peníze na nové výsadby.
První velká výsadba 27 vzrostlých stromů za 538 819 korun
proběhla již na přelomu roku. Nejvíc stromů bylo vysazeno
do nově zrekonstruované Volarské ulice. Druhá etapa výsadby

USNESENÍ Z 22. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva

MČ Praha-Kunratice ze dne 18. 10. 2021
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
• s ouhlasí
– se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy spočívající ve změně částí pozemku parc. č. 1171/1 v k. ú. Kunratice o výměře 154 m2 z využití plochy zeleň městská a krajinná
(ZMK) na využití čistě obytné (OB) zkráceným postupem
– se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
spočívající ve změně kódu míry využití plochy pozemku parc.
č. 1513/1 a 1513/2 v k. ú. Kunratice z OB-A na OB-C zkráceným postupem
– se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
spočívající ve změně kódu míry využití plochy pozemku parc.
č. 1115 a 1116 v k. ú. Kunratice z OB-A na OB-C zkráceným
postupem
– se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
spočívající ve změně kódu míry využití plochy pozemku parc.
č. 2349/35, 2349/37, 2349/38 a 2349/94 v k. ú. Kunratice
z OB-B na OB-C zkráceným postupem
– se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
spočívající ve změně kódu míry využití plochy pozemku parc.
č. 2354/64 v k. ú. Kunratice z OB-A na OB-C zkráceným postupem
– se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
spočívající ve změně kódu míry využití plochy pozemku parc.
č. 1169/1 a 1169/2 v k. ú. Kunratice z OB-A na OB-C zkráceným postupem
– se změnou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
spočívající ve změně využití plochy části pozemku parc.
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48 vzrostlých stromů za cenu 843 019 korun proběhla nyní.
Nové dřeviny byly vysazeny především v části ulice K Zeleným
domkům, v Ještědské ulici a v ulicích na Betáni. Ve výběrovém
řízení tuto zakázku získala místní firma Zahrady a zeleň s. r. o.
Poprvé se nám podařilo od Magistrátu získat souhlas s využitím dotace i na výchovné a zdravotní řezy stromů. Je to
nesmírně významná činnost, protože prodlouží živostnost některých stromů o mnoho let. Příkladem toho mohou být vrby
u rybníka Ohrada napadené houbou. Prošly důkladným prořezáním. Ošetření stromů prováděla společnost Arbonet s. r. o.,
která s nejnižší cenou 727 161 korun zvítězila ve výběrovém
řízení.
Kvalitní a rozsáhlá zeleň je nejlepším prostředkem ke zlepšení životního prostředí.
Karel Fíla, místostarosta
č. 1872 v k. ú. Kunratice o výměře 4778 m2 z PS (sady, zahrady a vinice) na SV-D (všeobecně smíšená) a pozemku parc. č.
2366/34 v k. ú. Kunratice ze ZMK (zeleň městská a krajinná)
a OP (orná půda) na SV-D zkráceným postupem
poslední tři změny byly odsouhlaseny s podmínkou uzavření
Rámcové smlouvy o spolupráci (darovací) p. Drdy s MČ Praha-Kunratice po odsouhlasení podnětu na změnu ÚP Zastupitelstvem MČ Praha-Kunratice. Tato smlouva byla s panem Drdou
podepsána a postoupena hl. m. Praze.

Harmonogram přistavení velkoobjemového kontejneru
I. pololetí rok 2022
Přistavení VOK
2. 3. 2022
2. 3. 2022
9. 3. 2022
9. 3. 2022

Čas přistavení

Místo přistavení

16–20 hod.
16–20 hod.
16–20 hod.
16–20 hod.

Ještědská (u pošty)
Zelené údolí (ul. Za Valem)
Sídliště Flora (u kotelny)
K Betáni x Do Dubin

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu čtvrtek 24. 2.
Stanoviště

Čas přistavení

1 ul. Za Valem č. 1375 (u kontejneru na textil)
2 křižovatka ul. K Zeleným domkům x Suppého
3 ul. K Betáni (za parkem)
4 nám. Prezidenta Masaryka (u restaurace U Zavadilů)
5 křižovatka ul. K Václavce x Jana Růžičky (u kontejneru na textil)
6 ul. K Šeberáku (točna autobusu)

15:00 - 15:20
15:30 - 15:50
16:00 - 16:20
16:30 - 16:50
17:00 - 17:20
17:30 - 17:50

Paní Zlata Krčilová je dlouholetou obyvatelkou Kunratic. Bydlí
vedle Kunratického lesa, kam chodí na dlouhé procházky. Kunratický les jí přirostl k srdci, a protože krásně maluje, rozhodla se
namalovat Kunratický les ve všech ročních období. Vznikl tak
soubor třinácti krásných obrazů. Přátelé paní Zlatu povzbudili
a ona se rozhodla z tohoto souboru vytvořit pro r. 2022 kalendář
Kunratického lesa. 24. listopadu se konala v Kunratické vinotéce
vernisáž obrazů a kalendáře. Kalendář byl ke koupi a samotné
obrazy věnovala paní Zlata ve prospěch nadějného sportovce
Martina Slabého, se kterým je v tomto čísle Kunratického zpravodaje rozhovor. Na místě se prodalo osm obrazů. Návštěvníci
vernisáže za ně zaplatili 26 000 korun. Každý zaplatil tak, jak
mu to peněženka a srdíčko dovolili. Neprodaných pět obrazů je
k dispozici u nás na radnici a kalendáře si můžete koupit v papírnictví za kostelem, ve zdravotním středisku u rybníčku Ohrada
nebo v potravinách na sídlišti Flora. Věřím, že se podaří dát Martinovi k Vánocům krásný dárek, to je finanční zajištění účasti
Martina na GRAND PRIX v příštím roce a Vás po celý rok bude
těšit kalendář z Kunratického lesa. V případě, že budete chtít

přímo finančně pomoci Martinovi, volejte k nám na radnici na
tel. 244 102 214 a my Vám zprostředkujeme kontakt.
Lenka Alinčová

Café Charmé aneb kunratická
kavárna S OPRAVDOVÝM ŠARMEM
Tahle kavárna v areálu tvrze v Kunraticích má mezi zákazníky
skvělou pověst. A není to zdaleka jen kvůli výborné italské kávě
Tonino Lamborghini. „Teď v zimě našim patnácti druhům kávy
a čajům docela slušně konkuruje i svařák,“ usmívá se provozní vedoucí Café Charmé Šárka Valentová a dodává, „oblíbené
jsou i dortíky, na jejich výběru od různých lokálních dodavatelů si dáváme záležet a nabízíme i bezlepkové.“ Zkrátka nepřijdou ani hosté, kteří si chtějí pochutnat třeba na polévce,
salátu nebo třeba domácí pomazánce. A platí tady zásada využívání čerstvých sezonních produktů. Milá obsluha, krásný
interiér a rozumné ceny dotvářejí jedinečnou atmosféru, která
sem každý den přivádí maminky na mateřské, seniory, studenty

i podnikatele s jejich obchodními partnery. A to není zdaleka
všechno. Kavárna poskytuje své prostory i umělcům pro pořádání prodejních výstav výtvarného umění. Už tu točila reportáž
i Česká televize pro magazín Z metropole. „Rádi poskytujeme
náš prostor inspirujícím umělcům, a to nejen výtvarníkům. Pořádáme i hudební podvečery. Zvláště v této době jsou taková
setkávání pohlazením na duši, což všichni určitě potřebujeme.
Navíc při dodržování protiepidemických opatření jsou právě
komornější akce pro návštěvníky vhodnější a bezpečnější,“
uzavírá Šárka Valentová. Více na www.cafecharme.cz
Renata Pavlíčková, Café Charmé

Aktuálně
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Nové kotlíkové dotace
Ministerstvo životního prostředí ČR
připravuje na rok 2022 vyhlášení výzvy
č. 4 dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze-pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, která bude zaměřená na výměnu kotlů první
a druhé emisní třídy u sociálně slabých
domácností. Sociálně slabá domácnost
je taková, která má průměrný roční čistý příjem na jednoho člena domácnosti,
žadatele, doložený daňovým přiznáním
za rok 2020, menší nebo roven částce

170 900 korun. Výjimky z povinnosti
prokázat průměrnou výši příjmu domácnosti a čí příjmy jsou, mají v současné
době důchodci a studenti. Definice domácnosti a další podrobnosti budou
uvedeny v „Závazných pokynech“, které vydá přímo MŽP. Budou zveřejněny
na našich webových stránkách. Dotace
bude pokryta z 95 % z prostředků Evropské unie, 5 % bude hradit žadatel.
Byli jsme vyzváni Magistrátem hl. m.
Prahy, abychom vytvořili seznam poten-

cionálních žadatelů, aby ministerstvo
mohlo Praze přidělit potřebné finance.
Tento seznam musí Praha postoupit ministerstvu do konce roku. Proto v případě zájmu a splňujete-li dotační podmínky, oznamte toto k nám na kunratickou
radnici. Volejte na sekretariát paní Lucii
Nejedlou na telefon 244 102 214, popř.
pošlete e-mail: info@praha-kunratice.cz.
Lenka Alinčová

Pravidla pro změnu
dodavatele energií
Pokud byla vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu společnost A-Plus Energie
obchodní, BOHEMIA ENERGY entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, Energie
České spořitelny, Europe Easy Energy, Kolibřík energie, Ray Energy nebo X Energie
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda nedlužíte za energie dodavateli poslední instance.
Je nutné tuto situaci rychle řešit. Dodavatel poslední instance má povinnost dodávat energii pouze šest měsíců.
Jak správně postupovat:
Informace pro zákazníky dodavatelů energií, kteří ukončili/ukončují činnost (www.mpo.cz)
1. Přestaňte platit zálohy předchozímu dodavateli. Ukončete si trvalý příkaz v bance, nebo
vyjměte měsíční platbu ze SIPO (dle instrukcí nového dodavatele/popřípadě dodavatele
poslední instance)
2. Proveďte samoodečet a nahlaste ho dodavateli poslední instance. V rámci Prahy se jedná u dodávky elektřiny o společnost Pražská energetika, a.s. a u dodávky plynu Pražská
plynárenská, a.s.
Více informací naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu www.eru.cz, případně na stránkách konkrétního dodavatele.
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Pokřtili jsme cyklostezku
Projektování a vyřízení stavebního povolení poslední části cyklostezky A 202
v oblasti Kunratic trvalo deset roků, samotná výstavba pouhých dvanáct týdnů.
I proto si malou oslavu otevření cyklostezky nenechali ujít starostové Vestce
a Jesenice, odkud cyklostezka vede, ale
ani předseda dopravního výboru hl. m.
Prahy coby zástupce investora, tak také
zástupci Technické správy komunikací, která realizaci akce měla na starosti,
a samozřejmě zhotovitel. Zřejmě tento
šetrný způsob dopravy uvítala i příroda,
a tak se v posledním listopadovém jinak
pošmourném týdnu, v úterý 23. listopadu rozjasnilo a mohli jsme bez čepic
a rukavic rozstříhat cyklistickou duši.
Stříhání klasické pásky na cyklostezce
nám připadalo trochu fádní.
Lenka Alinčová

Rekonstrukce komunikací
Rekonstrukce ulic Za Bažantnicí
(východní část), Beethovenova a Musorgského je hotová a může sloužit lidem. Zbývá dokončit dopravní značení

a letošní etapa oprav ulic je hotova. V ulici Za Bažantnicí jsem dostal od místních
obyvatel dotaz, proč používáme na stavbě drahé, velké, nepravidelné kostky

pro vydláždění prostoru určeného pro
parkovací místa. Odpověď je poněkud
divoká. Zámecká obora Bažantnice je od
roku 1968 chráněnou kulturní památkou
a k této stavbě se vyjadřuje také Odbor
památkové péče hl. m. Prahy. Kladné stanovisko k rekonstrukci ulice bylo podmíněno použitím dlažebních kostek tohoto typu. Památkářům nevadila zničená
komunikace se starým asfaltem, ale bez
finančně nákladných dlaždic by rekonstrukci nepovolili.
Na jaře příštího roku pokračujeme
dále, a to rekonstrukcí ulic Suppého,
Lisztova a Kálmánova. Součástí stavby
bude také vybudování chodníku v ulici
Pražského povstání. Ke konci roku bude
ulice K Zeleným domkům kompletně
hotová a všichni si budeme moci vychutnat svezení po „novém koberci“. Chodci
také nepřijdou zkrátka a nový chodník
mezi ulicí K Zeleným domkům a rybníčkem Ohrada jistě využijí také školáci na
svých koloběžkách. Na jaře příštího roku
bude postaven (místo provizorního štěrkového chodníku) nový chodník ze Zeleného údolí ke křižovatce Zelené domky,
a tím se propojí bezpečná pěší vazba ze
Zeleného údolí do základní a mateřské
školy. Nejen školáci, ale všichni z oblasti
Zelené domky a Zelené údolí tento nový
chodník jistě ocení.
Ivan Hýža
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Rozhovor
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Martin Slabý před třemi roky

začal sportovat díky přítelkyni
a překonal tak svůj hendikep
Je to mladý, třiceti sedmiletý muž s rozštěpem páteře. Je absolventem
Univerzity Karlovy, oboru mediální a komunikační studia, a v současnosti
studentem Vyšší odborné školy sociálně právní, obor sociální práce. Ještě
před třemi lety v létě ani nepomyslel na to, že by mohl aktivně sportovat.
Pak ale v jeho životě nastal obrat. Dnes má za sebou solidní řádku závodů
v atletice hendikepovaných včetně zahraniční premiéry. Je nadějným
atletem Sportovního klubu Jedličkova ústavu Praha. Dokázal vybojovat
řadu medailí na českých atletických závodech. Díky tomu se mu otevřela
možnost absolvovat v nadcházející sezoně závody i v zahraničí, kde by
reprezentoval Česko.
individuální potřeby připoutáni a která
je připevněna k zemi. Vše pak samozřejmě musí být v souladu s mezinárodními
pravidly.
V únoru 2021 se konalo atletické
Grand Prix v Dubaji, kde jste reprezentoval Českou republiku. Jak byste hodnotil Vaši účast na této mezinárodní
přehlídce?
Byla to pro mě obrovská zkušenost,
ale i čest mít na sobě dres české reprezentace. Doufám a věřím, že se ještě
k podobné příležitosti dostanu.
Jaký rozdíl je mezi českými a mezinárodními závody?
Rozdíl to bývá opravdu velký, většinou
pak pochopitelně v organizaci a zázemí.
A samozřejmě i v konkurenci.

Jak začal Váš příběh?
Dřív by mě nikdy nenapadlo, že bych
mohl aktivně dělat nějaký sport. Až do
roku 2018, kdy jsem se seznámil se svou
současnou přítelkyní, která mi nabídla,
jestli se nechci přijít podívat na trénink
atletiky hendikepovaných. Tak jsem se
podívat přišel. A po hodině tréninku
jsem podepisoval přihlášku do klubu…
Které atletické disciplíně se věnujete
a na jaké úrovni?
Věnuji se vrhačským disciplínám, konkrétně vrhu koulí, hodu diskem a hodu
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oštěpem. Začal jsem pochopitelně na
českých závodech, ale v posledních měsících se mi otvírá už i možnost zúčastnit se některých mezinárodních závodů
v zahraničí.
Mohl byste popsat, jak se dá vůbec
sportovat v atletických disciplínách,
když plnění většiny výkonů je přímo
závislé na pohybu nohou?
Konkrétně vrhači jsou rozdělení na
chodící a sedící. Já závodím v kategorii
vozíčkářů, v níž sportovci hází ze speciální vrhací stolice, ke které jsou podle

Jak moc je para atletika finančně náročná?
Hlavně zahraniční závody jsou finančně nejnáročnější. Do každého takového
závodu je nutné započítat nejen položky, jako je letenka či ubytování, ale i startovné na závody. Řada sportovců pak navíc musí zaplatit peníze za sebe i svého
asistenta, kterého na závodech z důvodu
svého hendikepu potřebují. Účast na takových závodech se tak většinou vyšplhá
do výše několika desítek tisíc korun.
Jste členem Sportovního klubu Jedličkova ústavu Praha, který určitě hradí
náklady na sportovní činnost. Stačí to?
Bohužel ne. Jelikož nejsem ještě oficiálně zařazen do reprezentace, ale
dostávám zatím první šance na získání zkušeností, nemohu čerpat peníze

Foto: Jan Kábele, Atletika Bez Bariér Pardubice

z reprezentačních budgetů. Abych si
zvýšil šanci se do reprezentace dostat,
potřebuji příležitosti k získávání dalších
zkušeností. Ty jsou ale bohužel vázány
na finance. Snažím se je tak shánět, kde
se dá, ale v této době je to pochopitelně
bohužel poněkud složitější záležitost.
Oslovil jsem řadu firem, bohužel bez
úspěchu.
Máte jako tajný cíl se účastnit paralympijských her?
Cíle si dávám postupné a paralympijské hry jsou zatím ještě hodně vysoko.
Ale pochopitelně taková vrcholná akce je
snem snad každého sportovce.
Jak vypadá Váš trénink a kolik času mu
týdně věnujete?
V klubu trénujeme dvakrát týdně.
V létě, případně pokud přeje počasí, tak
i část jara a podzimu jsme venku na hřišti a věnujeme se většinou přímo samotným vrhačským disciplínám.
V zimě trávíme tréninky v tělocvičně,
kde probíhá silová příprava, ale i trénink
vrhů a hodů. Občas hrajeme chvíli florbal, házenou či fotbal s gymnastickým
míčem – kdo může tak vestoje, další pak
na vozících. Jednou týdně máme také
bazén.

Jinak se v mezidobí snažím trénovat
i v domácích podmínkách. Mám doma
pár pomůcek, které mi k domácímu tréninku alespoň trochu pomůžou.

Myslíte si, že je u nás 32 let po revoluci
věnována hendikepovaným dostatečná
pozornost?
Upřímně, mohlo by to být určitě lepší.

Není pro člověka, který má jakékoli
omezení pohybu, jednodušší se věnovat jiným činnostem, kde by třeba
mohl lépe vyniknout?
Tohle je individuální. Pro někoho
možná ano, ale nějaká forma pohybu je
důležitá pro lidi v podstatě s jakýmkoliv
hendikepem a samozřejmě i bez něj.

Jak je obtížné pohybovat se po městě,
v obchodech, na úřadech, v dopravě?
Hodně pomáhá, že dnes už jsou ve
většině budov výtahy. Na úřadech, v obchodech a na dalších takových místech
mi ale velké problémy dělají třeba fronty
lidí.

Jak dopadla koronavirová pandemie
na Váš sport, na tréninky a na reprezentaci na českých a mezinárodních
závodech?
Hodně. V loňské sezoně se kromě
Dubaje neuskutečnil vlastně ani jeden
závod v zahraničí, na které měl náš klub
v plánu vyslat své zástupce. Tréninky
byly také na dlouhou dobu zapovězeny.
Kdo aspoň trochu mohl, trénoval v domácích podmínkách.
A jak dopadla na Váš osobní život?
To, že se nemohlo celkem dlouho trénovat, se odrazilo i na mém zdravotním
stavu. Když sportovat šlo, cítil jsem se
určitě lépe.

Co děláte jiného kromě sportu?
Kromě sportu mi celkem dost času
zabere škola a práce, dělám sportovního redaktora, v současnosti pro Deník
a začínám spolupracovat s webem ČT
Sport. Jinak už na další aktivity moc času
nezbývá. Rád ale čtu nebo třeba jedu někam na výlet.
Pochopil jsem, že jste se do Kunratic
přistěhoval teprve před nedávnem. Co
se Vám tu nejvíc líbí?
Líbí se mi, že bydlíme na klidném místě, ale na druhou stranu takovém, odkud
je vlastně všude, kam se potřebujeme dostat, blízko.
Ivo Rikačev
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Vánoce

Vánoce

Vánoce
S KUNRATICKÝM ZPRAVODAJEM

Hlavní svátek Narození Páně, Boží hod vánoční,
připadá na 25. prosince. Předchází mu doba adventní
končící Štědrým dnem. Následuje období vánoční, trvající
v římskokatolické církvi do neděle po 6. lednu, která letos
připadá na 9. leden 2022.
Od svého založení roku 1992 se každoročně v posledním
šestém čísle Kunratický zpravodaj věnuje různým
vánočním tématům. Připomeňme si v letošním, již
30. ročníku našeho časopisu nejdříve některé články
z minulých let a poté tradici zasílání vánočních pohlednic.
Můžeme Vánoce ztratit?
Moje poválečná generace zažila snahu
komunistického režimu vánoční tradice
vytěsnit. Svoje dětské vzpomínky jsem popsal v KZ-6-2019. Ideologicky nevhodného
nosiče dárků Ježíška bylo potřeba nahradit. A tak k nám dětem promluvil ve vánočním rozhlasovém projevu roku 1952 tehdejší prezident Antonín Zápotocký. „Vy,
kteří dorůstáte, nepozorujete ani, jak mnohé
se u nás v poslední době změnilo a mění. Ani
legendární Vánoce nezůstávají beze změny.
Malý Ježíšek, ležící ve chlévě na slámě vedle
volka a oslíka, to byl symbol starých Vánoc.
Doby se ale změnily. I Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda
Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně
oblečený v beranici a v kožichu. Děda Mráz
přijíždí k nám od východu a na cestu mu září
také hvězdy – nejen jediná betlémská. Celá
řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích,
továrnách a stavbách.“ Děda Mráz, postavený proti Ježíškovi ovšem dopadl neslavně.
Pamatuji si, jak jsme jako děti říkali „Děda
Mráz, není náš, je to ruský šmelinář.“ Komunisté se pak raději snažili využívat vánoční
období pro komerční účely. Jednou ročně,
na tzv. „vánočním trhu“, se objevovalo po
celý rok nedostupné zboží, a tak jsme se
mohli, pokud rodiče sehnali zboží ve frontě, seznámit například s tím, jak vypadá
a chutná banán.
Že se dnes nemůže našim současným
Vánocům nic zlého přihodit? Pouze pokud si dáme velký pozor. Porovnejte si
obsah příspěvku do KZ-6-2009 od P. Jaroslava Krajla (kunratického faráře v letech
2002–2012) s některými nápady současných „progresivistů,“ poschovávaných
v různých evropských politických stranách a hnutích.
„Nemůžeme se přestat hlásit ke křesťanství v rámci svobody vyznání. Právě svoboda
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vyznání znamená, že vím, z čeho má kultura
vychází. Čemu věřím já osobně a respektuji to.
Čemu věří druhý a z čeho vychází jeho kultura.
Nebude nám za chvíli více vadit zvuk kostelního zvonu, než hlas muezína z minaretu? Nebudeme za nedlouho odstraňovat betlémy z náměstí? Možná že nevěříte, že Ježíš Nazaretský,
který se narodil na přelomu našeho letopočtu
v Betlémě, je pravý Bůh a pravý člověk. Prosím vás ale, postavte si doma vánoční stromek,
Betlém a zazpívejte koledy. Přijďte i na Půlnoční. Pokud kvůli ničemu jinému, tak třeba
i jen proto, že váš děda a dědeček vašeho dědy
a dědeček dědečka vašeho dědy do toho kostela
chodil. My křesťané věříme, že to malé bezmocné dítě je Boží Syn. Ten, který nás vysvobodil
od smrti a nabídl nám život věčný. Ať malý
Ježíšek zachrání naši Evropu, aby nezapomněla na to, že je křesťanská. Ať nás vysvobodí ze
smrti naší kultury a dá nám opravdovou svobodu vyznání, která nezakazuje, ale chrání.“
Tradiční vánoční koncert
Ve vánočním čase se od roku 2011 koná
v kunratickém kostele koncert Cimbálové
muziky Antonína Stehlíka. Jak to bylo poprvé se dočteme v KZ-1-2012.
Cimbálová muzika Antonína Stehlíka

„28. prosince 2011 v podvečer přivítal
kunratický kostel Cimbálovou muziku Antonína Stehlíka s koledami ze Znojemska a Moravy, jakými jsou například Kdo to tady trúbí,
Dudácká koleda, Vyšla hvězda, vyšla, Šla Panna Maria a mnohé další. Už jen těžko vypátráme, koho jako prvního ve Znojmě napadla
myšlenka založit dětskou cimbálovou muziku.
S jistotou však můžeme říci, že prvním, komu
se to skutečně podařilo, byl houslista a pedagog
tehdejší znojemské Lidové školy umění Antonín
Stehlík. V roce 1983 založil dětskou cimbálovou muziku Polaječka, která čerpala repertoár
z blízkého Podluží. V letech 1991–1995 působil
u muziky jako primáš. Na počest zakladatele
se soubor v roce 1993 přejmenoval na Cimbálovou muziku Antonína Stehlíka. Muzika
vystupuje nejen v České republice, ale i v zahraničí. Vedle moravských koled, které jsme
slyšeli u nás v kostele vůbec poprvé, zaznělo
v originálním aranžmá i několik známějších
jako Byla cesta, byla ušlapaná, Jak jsi krásné
neviňátko a Narodil se Kristus Pán.“ (my)
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka, největší dobročinná
sbírková akce v České republice, probíhá
od roku 2000. Do její organizace a koledování se každoročně zapojí více než
70 tisíc dobrovolníků. Jak probíhala začátkem roku 2016 v Kunraticích informuje
v KZ-1-2016 náš současný pan farář Vojtěch Smolka.
„Jako každý rok, tak i letos se naše kunratická farnost zapojila 2. až 10. ledna do Tříkrálové
sbírky. Koledníci finanční dary vybírají do zapečetěných kasiček a koledování většinou probíhá ve skupinkách. U nás se do sbírky zapojilo
několik dospělých i dětí. Jako v minulých letech
koledovali také skauti a skautky, a to v době
svých obvyklých večerních schůzek. V tříkrálových kostýmech navštěvovali domy, rozdávali
cukříky a kalendáříky a psali křídou na dveře
obvyklé C(K)+M+B+2016, zkratku latinských
slov Christus Mansionem Benedicat, v překladu Kristus, ať požehná (tomuto) domu. Mnohde byli koledníci netrpělivě očekáváni a pak
s radostí uvítáni. V několika málo případech se

lečně jsme vám na ukázku některé vybrali.
Laskavé obrázky od Marie Fischerové Kvěchové a Josefa Lady nebo po úporném hledání jeden pohled dědy Mráze v podivné
kombinaci s andělem a kostelem v pozadí.
Samotná pohlednice byla ale vzadu prázdná, nikdo ji neposlal. Také nesmíme zapomínat na těžká válečná období minulého
století. Vzácný kolorovaný pohled z roku
1917 poslal voják z bojiště I. světové války.

Naši farní koledníci

koledníci také setkali s odmítnutím. Výtěžek ze
sbírky v naší farnosti každoročně stoupá, minulý rok bylo vybráno 45 126 korun, letos dokonce
51 629 korun českých.“
Vánoční pohlednice
Hezkým zvykem je posílání vánočních
pohlednic s přáním. Za prvního člověka,
který s tím začal, je považován Brit Sir Henry Cole. Dostával od svých přátel spoustu
dopisů, ve kterých mu sáhodlouze přáli
krásné Vánoce. Ve staré Anglii ovšem bylo
neslušné na dopisy neodpovídat. Proto se
sir Cole snažil přijít na způsob, jak ostatním poslat krátký vánoční pozdrav, aniž by
na něj dotyčný musel reagovat. Roku 1843
požádal svého přítele Johna Horsleye, aby
navrhl vánoční přání, které je možné posílat. Vznikla první pohlednice, na které
byl obrázek rodiny, stručný nápis “Veselé
Vánoce a Šťastný Nový rok” a předtištěná
místa, do kterých stačilo jen doplnit, kdo
a komu ji posílá. Masovému rozšíření koncem 19. století pomohl rozvoj poštovních
služeb, rychlejší a levnější tisk i zvýšená
gramotnost obyvatelstva.
Zasílání vánočních přání bylo během
20. století i u nás velmi oblíbené a posílat
každoročně desítky pohlednic téměř spoPrvní vánoční pohlednice z roku 1843

Přichází Děda Mráz (padesátá léta 20. století)
Josef Lada: Koleda v Hrusicích

Válečný pohled z roku 1917

lečenská povinnost. Koncem 20. století
také vzniklo a rychle se rozšířilo zasílání
elektronických vánočních zpráv. Jako nostalgická vzpomínka na minulost se ale i ve
21. století posílají papírové pohlednice,
třeba s básní, modlitbou nebo biblickými
verši. Vánočních pohledů bylo u nás za posledních sto let vytištěno a odesláno nepřeberné množství. Krásných, ale také doslova
příšerných. Autor článku navštívil kunratické sběratele, manžele Benešovy, kteří prozatím shromáždili 75 tisíc pohledů, z toho
7 tisíc vánočních (pokud máte doma nějaké
přebytečné pohlednice, na množství a motiv nehleďte a odneste je na kunratickou
radnici, budou sběratelům předány). SpoMarie Kvěchová: Betlém

Přejeme čtenářům Kunratickému zpravodaje krásné prožití vánočního času.
Všechno nejlepší s přáním dobrého zdraví
zasíláme panu Ing. Zdeňkovi Zemanovi,
spoluzakladateli Kunratického zpravodaje, který začátkem prosince dovršil 96 let.
Neboť bez jeho vytrvalosti při používání
pouze skromných technických prostředků
ve srovnání s dnešními možnostmi jeho
následovníků bychom letos již 30. ročník
našeho časopisu neměli. No a kunratickým
sběratelům pohlednic přejeme brzké překročení hranice 100 tisíc kusů.
Svatomír Mydlarčík
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Spolky

Spolky

Pohádkový les

Co nového v klubovně seniorů
Již od září se scházíme v klubovně
určené pro dříve narozené. Jsme třetí
skupina, vždy ve středu v 16 hodin přichází, kdo si rád popovídá, zazpívá a zavzpomíná na časy našeho dětství a mládí. Není nás zatím mnoho, ale věřím, že
časem, až se doba uklidní, přijdou další
z řad místních i ostatních, kteří neradi
tráví čas jen doma. Plány, co podniknout, máme vymyšlené a první společný
výlet jsme absolvovali. Byl to krásný zážitek. Cesta vlakem na podzimní Floru
Olomouc. Jelo nás deset a výlet splnil
naše očekávání. Plánujeme návštěvu
divadla, už máme volné vstupenky na
koncert písní z muzikálu a chceme navštívit kavárnu v Žižkovské věži s výhle-

dem na naši překrásnou Prahu. Nápady se rodí jeden za druhým, ale doba
setkávání příliš nepřeje, tak se musíme
spokojit se špacírem po Kunraticích,
se zajímavým povídáním příběhů místních lokalit i s vlastními zážitky. Už jen
ta pospolitost pomáhá k dobré náladě
a pocitu, že někam patříme. Přátelství
a humor je kořením života, ve kterém se
dnes málokdo cítí komfortně. Těšit se
na cokoli je motor pro spokojený život.
Tímto vyzývám čtenáře těchto řádků,
aby překonali sami sebe a přišli mezi
nás. Budeme se na Vás těšit každou středu od 16 hodin.
Anna Nová

Tradice v Sokole

POŘÁD udržujeme
Adventní období je tu. V Sokole jsme
se chystali na tradiční Mikulášskou akademii, kde všechny děti ze sokolských
oddílů předvedou, co všechno se naučily a jak jsou šikovné. Všechno je opět
trochu jinak. Ale pozor! Mikuláš se
svou družinou k nám do Sokola přece
jen přijde, nemůže dopustit, aby od něj
děti nedostaly dárek.
Vymysleli jsme venkovní akci pro
sokolské děti nazvanou Běh za Mikulášem na 11. prosince. Trasa běhu povede přes zámecký park, bažantnici až
k sokolovně. Děti splní 11 sportovních
a vědomostních otázek a právě na konci
trasy na ně Mikuláš bude čekat.
Pokud epidemická situace dovolí,
rádi bychom pokračovali ve sportování.
Všechno je složitější, dodržujeme hygi-

enická pravidla, snažíme se. Doufáme,
že se podaří těžkou celostátní situaci
s epidemií zvládnout bez zavření sportovišť.
Příští rok 22. ledna máme naplánovanou tradiční akci Dětský karneval. Doufáme, že se podaří tuto akci uskutečnit.
Vše se dozvíte včas na našich webových
stránkách a facebooku.
Přejeme Vám všem krásné vánoční
svátky, pohodu, zdraví, toleranci a trpělivost a v novém roce ke všemu ještě
spoustu dobré nálady.
Těšíme se, že se ve zdraví shledáme
v sokolovně při cvičení i na všech našich akcích. Sportu zdar!

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Poděkování za blahopřání
k životnímu jubileu zasílají

Jaroslav Hrubý, Václav Novák,
Marta a Milan Novotných, Vlasta
Kubalíková, Petr Kröhn, Miloslav Volf,
Antonín Smrkovský, Vincent Král,
Josef Onuca, Jiří Berger, Karel Mitáš,
Jaroslava Houšková, Věra Chrpová,
František Kulovaný, Václav Maštalíř
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k tomu, že naše stávající oddíly nemohou
růst do nekonečna, nabízí se prostor těm
rodičům či nadšencům, kteří by chtěli založit další kunratické skautské středisko
či oddíl. Vždyť středisko Paprsek vzniklo
před více než třiceti lety díky iniciativě
manželů Janečkových, jejichž prvními členy byly vlastní děti a jejich vrstevníci.
Tereza Blumová (Rajče),
zástupkyně vedoucího střediska Junák český skaut,
středisko Paprsek Praha-Kunratice, z. s.

a provoz je bez omezení. Protože situace s covidem-19 je i nadále dynamická,
sledujte nás na sociálních sítích a na

Klára Tomková,
Žít spolu, o.p.s.

Vánoční knihovna
Milí čtenáři, opět tu máme konec
roku a v knihovně je pro vás přichystaná spousta nových knih. Stačí si jen vybrat svůj oblíbený žánr, najít si trochu
času a pěkně se začíst. Pro zajímavost,
teď má v naší knihovně největší počet
výpůjček kniha Divoké vody od Elizabeth Haran. Četlo ji devadesát čtyři čtenářů. Snad ji některá pěkná nová kniha
předstihne. Možná Americký klub čes-

kých dam od Hany Whitton nebo Propast smrti od Roberta Bryndzy?
Z projektu Česká knihovna jsme letos
od Moravské zemské knihovny získali
hodně krásných českých knižních novinek, které jsou mimořádné i výtvarným
zpracováním. Například kniha Odvaha
je volba, ve které různí autoři komiksově zpracovali sedm příběhů z historie
skautingu.

Znovu moc děkuji čtenářům, kteří
své koupené a přečtené knihy hned přinesou pro ostatní čtenáře do knihovny.
Knihy se u nás pěkně točí.
Přeji vám hlavně hodně zdraví, klidné vánoční svátky a v novém roce jen
to nejlepší.
Knihovna Kunratice

HASIČI OPĚT NA SCÉNĚ

T. J. Sokol Kunratice

CO NOVÉHO SE DĚJE U SKAUTŮ?
Letošní školní rok jsme zahájili úvodním piknikem s dětmi i rodiči. Proběhla
společná výprava po stopách Josefa Lady
a družina Sasanek si uspořádala akci s přespáním v klubovně. I letos jsme se setkali
s velkým zájmem o členství v našich oddílech, který nás sice moc těší, ale zároveň
nás mrzí, že nejsme schopni nabídnout
místo všem, kteří by rádi skautovali. Postupně se však snažíme navyšovat kapacity v oddílech i na našem tábořišti, které se
nám konečně podařilo po letech získat do
vlastnictví střediska. Nicméně vzhledem

Podzim byl u nás hodně dynamický.
Naše dvě největší akce Pohádkový les
a Svatomartinská jízda měly nebývalou
účast 900 a 560 účastníků! Chceme poděkovat klubu seniorů za sdílení svých
prostor pro naše pravidelné výtvarné
dílny i workshopy a za spolupráci s naší
dětskou skupinou – čtení pohádek s babičkou bude mít velký úspěch. 12. listopadu jsme vyrazily na víkendové meziregionální setkání s úžasnými ženami
z rodinných center sdružených v Síti
pro rodinu. Stále se vzděláváme a čerpáme pro Vás a Vaše děti nové inspirace. První adventní víkend u nás v RC
proběhne Vánoční focení rodin a v neděli se na Rozsvěcení vánočního stromu v Kunraticích opět potkáte s naším
Nebeským pošťákem. Doufáme, že se
podaří uspořádat setkání s Mikulášem,
advent a zpívání v kunratickém kostele. Naše kurzy, dětská skupina i herna
jsou stále otevřené dle otevírací doby

webových stránkách www.umotylku.cz
– najdete tam vždy aktuální informace.
Mějte krásný Advent a těšíme se s Vámi
na shledání v novém roce 2022.

Dne 16. 1. 2022 uplyne již 30 let, co nás
navždy ve svých nedožitých 42 letech
opustila naše manželka, maminka,
kamarádka a kunratická obyvatelka
Hanka Tomešová. S láskou na ni stále
vzpomínáme. Vzpomeňte s námi i vy,
co jste ji znali.
Manžel Luboš
a děti Honza a Lidka Tomešovi

21. října se naší zemí prohnala velká
vichřice. Stromy lámala jako třísky, mnoho domácností zůstalo bez elektřiny.
U nás v Kunraticích to naštěstí odneslo
skutečně jenom pár stromů, několik cedulí a jedna vrata. Naši dobrovolní hasiči
(JSDH) měli jako většina ostatních jednotek pohotovost. Vzhledem k tomu, že
naši chlapi jsou zařazeni do vyšší kategorie JPO III, nemůžeme o jejich výjezdech
rozhodovat my, ale k výjezdům je posílá
pražská centrála. Škodných událostí bylo
tentokrát tolik, že když jsem se snažila dovolat na krizovou linku hasičů 150, jednou

jsem se dovolala do Plzně, podruhé až do
Opavy. Pražské sbory JSDH zasahovaly
napříč Prahou. Například naši hasiči měli
pestrý den. Zde je přehled jejich zásahů:
Kunratice-ulice K Šeberáku: spadlý
strom do vozovky,
Kunratice-ulice K Jelenám: nalomený
strom hrozící pádem,
Nusle-Na Bitevní pláni: strom hrozící
pádem opřený o garáž,
Štěrboholy-Jižní spojka: padající plochy
z reklamního billboardu,
Chodov-Modletická ulice: padající větve
u mateřské školy,

Kunratice-Vídeňská ulice: strom ve
vozovce,
Kunratice-Chemická ulice: uvolněný
plech ze střechy, který hrozil pádem,
Kunratice-ulice Na Knížce: strom spadlý
na komunikaci a přes plot rodinného
domu,
Újezd u Průhonic-ulice Pastevců: požár
bytu.
Docela náročný den. Práce bez finančního ocenění. V dnešní době to není samozřejmé. Takže našemu sboru velký dík.
Lenka Alinčová
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Školství

Tak trochu netradiční adventní výlet
A máme tu Vánoce. I v této ne zrovna veselé době je každé
„pohlazení po duši“ nejlepším lékem. Proto jsme vyrazili do
malebného údolí kousek za Prahu, kde si potichu klape Mlýn
u Veselých.
Po příjezdu nás přivítal pan mlynář, provedl děti celým mlýnem a vyprávěl, čím vším projde malé zrnko obilí, než si na něm
pochutnáme. Mlýn si klapal pěkně tiše a děti pozorovaly, jak se
od sypání obilí, mletí mezi válci a prosívání přes deset sít dostane mouka do pytlů. Po prohlídce mlýna nás paní mlynářka pozvala ohřát se do kuchyně. U kachlových kamen kynulo těsto,
na kredenci voněla čerstvě upečená vánočka. Na velikém stole
byly připraveny malé válečky těsta, ze kterých si děti uválely
a umotaly malé šnečky. Než se upekly, děti při ochutnávce vánočky pozorovaly paní mlynářku, jak taková vánočka vzniká.
Kromě krásných zážitků si děti odnesly i upečené šnečky.

Ať chceme
nebo nechceme,
MUSÍ TO FUNGOVAT
Ve škole jsme moc rádi, že mnoho rodičů pozitivně reaguje
na to, jak naše škola funguje, protože české školství prožívá
opět situaci, která se vymyká normálnímu fungování. Celá řada
škol má tolik nemocných žáků, učitelů, tříd v karanténě, že musela dokonce uzavřít svůj provoz. Ani naše škola není výjimkou.
Z 28 tříd už jen 2 třídy patří mezi ty, které nebyly v karanténě,
ale máme ve škole několik tříd, které již v karanténě byly dvakrát a museli jsme na čas omezit i provoz školní jídelny.
Ve škole jsou vedle sebe třídy, kde se učí klasicky prezenčně,
jsou třídy, kde kvůli karanténě byla převedena výuka na dálku
nebo ve kterých probíhá takzvaná hybridní výuka. Ta spočívá
v tom, že v jednu chvíli probíhá výuka dětí ve třídě a dětí doma
v karanténě u počítačů.
Pro nás je to opět další velká výzva, jak zvládnout výuku tak, aby
se pokud možno co nejvíce blížila běžnému vyučování. Vyžaduje
to však velké nároky na plánování hodin, na spolupráci učitelů

Za kolektiv MŠ Hana Tůmová a Pavlína Poláková
a asistentů, ale i na odpovědnosti dětí, které se účastní vyučování.
Neuvěřitelně narostla i agenda, kterou vede vedení školy a do
které aktivně přispívají všichni učitelé. V uzavřeném systému
ve škole sdílíme informace o dětech, které přechází ze školní výuky na domácí výuku a prakticky denně komunikujeme
s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Pro tuto stanici
se připravují podklady o trasování jednotlivých dětí, které se
nakazily nebo přišly s pozitivními lidmi do kontaktu. Pracovní
den se natahuje a s přibývajícími dny školního roku i narůstá
únava všech, zejména učitelů. Často máme ve škole pocit, jako
kdyby už byl červen, a nikoliv teprve prosinec.
Ve škole dodržujeme vyhlášená mimořádná opatření ministerstva školství a zdravotnictví. Stále kroutíme hlavou nad
tím, že existují lidé, kteří se nechtějí v současné situaci vyznat,
a přitom stačí tak málo. To málo jde vetknout do 6R:
• Rozum = mít všech 5 pohromadě
• Respekt a nikoliv strach
• Ruce – pečlivé a časté mytí
• Rozestup – udržovat si fyzický odstup od ostatních tak, jak
provozní možnosti dovolí
• Roušky – všude, kde je nařízeno a setkáváme se s dalšími
lidmi
• Radost – vždy a všude
Všechny aktuální informace umísťujeme na web školy. Radostné svátky.
Vít Beran, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V COVIDOVÉ DOBĚ
Umělecký život Kunratic je již více než 30 let neoddělitelně spjat se Základní uměleckou školou Jižní Město. Na adrese
Jana Růžičky poskytuje a s neutuchající radostí rozevírá náruč
všem dětem toužícím poznat a podílet se na kráse hudebního, tanečního, výtvarného i literárně-dramatického umění.
V dnešní nelehké době, kdy se pedagogové i žáci neustále
ohlížejí přes rameno, zda se k nim neblíží nějaké omezení
školních akcí i výuky samotné, tepe kreativní život v této škole
snad ještě urputněji než kdy dříve. Již po pár měsících od začátku školního roku se škola může pochlubit mnoha úspěchy
v tuzemských i mezinárodních soutěžích, pořádáním víkendových kurzů a seminářů a samozřejmou součástí událostí pro
veřejnost jsou celoškolní i třídní koncerty. Pomyslný potlesk si

všichni zaslouží nejen pro výsledky samotné, ale také pro odhodlání, s jakým děti překonaly více či méně hlubokou vzdělávací propast, jež se bohužel v minulých měsících kvůli on-line
výuce vytvořila. Umění a vzdělávání jsou bezesporu jedny ze
základních pilířů kultivované společnosti, a proto si hýčkejme
všechny momenty, kdy se na obou těchto oblastech můžeme
podílet či je jakkoliv podporovat. Držme mladým umělcům
i jejich pedagogům palce, aby se nejistota, která je nyní tolik
prostoupena mnoha jejich vizemi a cíli, neprotknula s jejich
úsilím a chutí tvořit. Nechť tato jejich snaha o umělecké poznání pouze roste.
Irena Černíčková,
ZUŠ Kunratice

Zápis do prvních tříd ZŠ KUNRATICE…
…se uskuteční v úterý 26. dubna a ve středu 27. dubna
2022. K zápisu registrujte budoucí prvňáčky již v lednu.
Registrace zájemců k přijetí dětí do 1. třídy s trvalým bydlištěm v Kunraticích bude probíhat od pondělí 10. ledna 2022
do pondělí 31. ledna 2022 elektronicky. Sledujte naše webové
stránky.
Z důvodu velkého počtu budoucích prvňáčků ze spádového obvodu budeme přijímat pouze děti s trvalým bydlištěm
v MČ Kunratice. Pro školní rok 2022/2023 budeme otevírat
3 třídy po maximálně 30 žácích.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem dle zvoleného a domluveného času. K zápisu je nutné přinést žádost o přijetí dítěte do první třídy, rodný list dítěte, kartičku pojištěn-
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ce a doklad totožnosti zákonného zástupce např. občanský
průkaz. V případě žádosti o odklad školní docházky je nutné
donést žádost o odklad školní docházky, potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Dny otevřených dveří se uskuteční v úterý 18. ledna 2022
a ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 26. a 27. dubna 2022
od 8:00 do 12:00 hodin, pokud to epidemická situaci dovolí.
Vzhledem k současné epidemické situaci je možné,
že se forma zápisu změní. Sledujte naše webové stránky
www.zskunratice.cz, kde budeme případné změny zveřejňovat.
V případě potřeby můžete kontaktovat zástupkyni ředitele Olgu Královou na telefonním čísle 724 976 990, či mailem
olga.kralova@zskunratice.cz.
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Inzerce

Mladé florbalové naděje

nepolevují v tréninku
Přestože je adventní období časem klidu, mladí hráči a hráčky
klubu Start98 Kunratice hráli své zápasy až do posledního týdne před vánočními svátky. Po vynucené pauze, kvůli které vloni
nemohli odehrát celou sezonu, si letos této možnosti velmi váží
a trénují a hrají s velkým nasazením, aby dohnali roční tréninkové
manko, které by jim mohlo v dalším sportovním rozvoji chybět.
Pomáhají jim naši zkušení trenéři a trenérky. V průběhu podzimu
odehráli holky a kluci spoustu zápasů a vedli si velice úspěšně.
V listopadu jsme se s trenéry a hráči klubu zúčastnili akce „Florbal
ve škole“. Ve spolupráci se ZŠ Kunratice jsme vedli hodiny tělesné
výchovy, abychom ukázali florbal žákům školy a nabídli jim možnost účastnit se pravidelně kroužků, které ve škole probíhají.
V trénincích samozřejmě pokračují i elitní týmy žen a mužů,
kteří nebudou zahálet ani v období mezi svátky. Trenéři jim připravili dva tréninky, aby se hráči a hráčky připravili na ligové zápasy,
které hrají hned 2. ledna.
Všem příznivcům florbalu přejeme za klub Start98 Kunratice
veselé Vánoce a šťastný vstup do nového roku 2022.
Jan Svoboda,
sekretář klubu Start98 Kunratice, z.s.
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Městská část
Praha-Kunratice
Vánoční výzdoba kunratické radnice, foto: Ronald Hilmar st.

16

Inzerce

Inzerce

