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Z radnice a zastupitelstva

Slovo starostky

Na posledním jednání Svazu městských částí hlavního města Prahy jsme
měli velice zajímavou prezentaci společnosti Pražské vodovody a kanalizace
(PVS), kterou vlastní přímo město Praha. PVS zavedla službu určenou držitelům platného průkazu TP, ZTP a nebo
ZTP/P pro případ havárie na vodovodní
síti s předpokladem přerušení dodávky
pitné vody s trváním delším než 5 hodin. Vzhledem k tomu, že v Kunraticích
je Dům zvláštního určení se 135 bezbariérovými byty a Dům s chráněnými
byty s 57 bytovými jednotkami, považuji

Divadlo v Parku

Kalendárium
Kultura

červenec, srpen, září 2019
Volný čas

21. 7. neděle / 12:30 – 20:30 /
Hudební festival Do modra

15. - 19. 7. pondělí až pátek
Příměstský tábor KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ v ZŠ

23. – 25. 8. pátek až neděle
restaurace Šeberák, Hamburger fest

1. 9. neděle / 9:30 hodin / kostel sv. Jakuba
Mše svatá

15. - 19. 7. pondělí až pátek
Příměstský tábor BASKETOVÝ KEMP
ve sportovní hale ZŠ

20. - 22. 9. pátek až neděle
Kunratické vinobraní

22. - 26. 7. pondělí až pátek
Příměstský tábor KULINÁŘSKÝ KEMP v ZŠ

22. 9. neděle / 9:30 hod. /
Cyklozvonění
Start z parkoviště u rybníku Šeberák

13. ročník hudebního festivalu bluegrassové hudby, na kterém Středisko volného času při ZŠ Kunratice
se představí nejlepší kapely tohoto žánru.

Obřad s požehnáním do nového školního roku žákům,
studentům a jejich pedagogům.

15. 9. neděle /od 17 hod./ kostel sv. Jakuba
Staršího
Kodex o Václavu IV.
Hudební pásmo s průvodním slovem o Václavu IV.
Připomínka 600. výročí úmrtí.

Středisko volného času při ZŠ Kunratice

Středisko volného času při ZŠ Kunratice

22. – 26. 7. pondělí až pátek
Příměstský tábor TURISTICKÝ KEMP

Přijďte ochutnat některý z našich nabízených burgerů.

V prostoru za zámeckým parkem Vás pořadatel pan Klofáč
nechá ochutnat z mnoha odrůd bílých i červených vín.

Už 13. ročník zábavné jízdy na kole s průvodcem pro
jednotlivce i rodiny.

pořádá ZŠ
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Chodníkový program 2019
Vážení čtenáři,
v těchto dnech se rozjasnilo nejenom pro
kunratickou radnici, ale také pro velkou
část obyvatel Zeleného údolí (ZÚ). Majitel vnitrobloků a další zeleně veřejného
prostranství v ZÚ, společnost GV Reality
nabídla tyto své pozemky k odkoupení
městu Praze. 11. června Výbor pro správu
majetku hlavního města Prahy jednomyslně napříč politickým spektrem odkoupení
těchto pozemků za cenu 6 milionů 250
tisíc korun stanovenou znaleckým posudkem odsouhlasil. Lze tudíž předpokládat,
že bude pro nákup pozemků hlasovat i celé
pražské zastupitelstvo. Součástí smlouvy
by měla být i dohoda, že GV Reality již
nebude pokračovat v soudním sporu
s kunratickou radnicí, v němž žádá
finanční úhradu za bezdůvodné obohacení
se z užívání jejich pozemků. Měla by tím
skončit peripetie, která začala v roce 1997
podpisem smlouvy o nájmu pozemků na
výstavbu bytových domů mezi společností
IPB REAL a IKEM s následným obnovením vlastnického práva části pozemků
Lidovému bytovému družstvu a poté jejich
prodejem společnosti GV Reality. Na jednání uvedeného výboru jsem se zavázala,
že kunratická radnice převezme správu
zeleně na odkoupených pozemcích. Happyendem by tak konečně zase jednou mohl
skončit jeden velký problém Kunratic.
Vzhledem k tomu, že nastal čas letních
prázdnin a dovolených, přeji Vám hodně
klidu, rodinné pohody a zajímavých zážitků tak, abyste načerpali hodně sil
a energie.
Lenka Alinčová
(lal)

Povídky na pokračování
16	Arnošt Vít – seriál příběhů Povídání
o lidech - díl 2.

tuto informaci za důležitou. Jedná se
o projekt dodávky pitné vody ZDARMA.
Společnost PVS zajistí v případě havárie
dodávku balené vody v sáčcích přímo do
místa, které si zájemce zvolí. Lidé, kteří
budou zajišťovat donesení vody, se prokáží průkazem. Doplňkový způsob dodávky pitné vody bude poskytován rovněž dalším významným institucím jako
jsou školy, mateřské školy, zdravotnická
zařízení apod. Bližší informace získáte
na webové stránce www.pvk.cz nebo na
tel. 840 111 112.
lal

Užitečné informace:
ÚMČ Praha-Kunratice:
tel.: +420 244 102 214, info@praha-kunratice.cz
Záchrana zvířat 773 772 771
Městská policie 156

V minulém vydání Kunratického
zpravodaje jsem vás informoval o tom,
že vybudováním nových chodníků
u ulic Za Bažantnicí a Demlova nekončíme, ale začínáme! Nyní vítěz výběrového řízení společnost DIPRO (Dopravní
a inženýrské projekty s.r.o.) zpracovává
projektovou dokumentaci k územnímu
rozhodnutí a stavebnímu povolení na
nové chodníky v Ještědské ulici (u pošty)
včetně řešení vjezdů a vstupů k domům
a v Úhlavské ulici navíc včetně sadových
úprav. U chodníku v Ještědské bude součástí úprava veřejného osvětlení a napo-

jení chodníku ke stávajícím chodníčkům
před poštou. Součástí zakázky je také
dokončení části chodníku z Vídeňské do
ulice U Rakovky podél plotu prodejny
Auto Jarov a vytvoření míst pro přecházení. Pomalu se nám také scházejí vyjádření dotčených orgánů k projektové
dokumentaci na chodník od Tří svatých
k rodinným domkům podél Vídeňské.
Součástí Smlouvy o dílo s firmou DIPRO
je studie možností výstavby chodníku
v ulici Nad Šeberákem od hráze rybníku
Šeberák po křižovatku s Úhlovou ulicí.
ivhy

Upozornění na nová pravidla při ochraně osobních údajů, tzv. GDPR
Na akcích budou pořizovány audiovizuální záznamy, které mohou být uveřejněny za účelem propagace,
například v Kunratickém zpravodaji a webových stránkách MČ Praha-Kunratice.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává MČ Praha-Kunratice. Uzávěrka: 25. 3. 2019. Redakční rada: Mgr. Ivo Rikačev
(odpovědný redaktor), Ing. Lenka Alinčová, Petra Hilmarová, Ivan Hýža, Petra Langrová, Jitka Voříšková. Jazykový redaktor:
Mgr. Bc. Michal Střítezský. Obsahová a grafická koncepce: Růžolící chrochtík s.r.o. Příjem inzerce: tel.: 244 102 214. 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. Použité zkratky: lal - Lenka Alinčová, ivhy - Ivan Hýža, ir - Ivo Rikačev,
my - Svatomír Mydlarčík. Založeno 1992, ročník XXVII. Náklad 4 100 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v červnu 2019. Zdarma.

Autorem fotografie na titulní straně je Petra Hilmarová.
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Firemní odpad do komunálního nepatří
Od začátku roku 2017 platí povinnost důsledně oddělovat
produkci komunálních odpadů pocházejících od občanů od
produkce odpadu, který vzniká na území města z činnosti
právnických či fyzických osob oprávněných k podnikání. Starší systém smluv s městem byl k tomuto datu zrušen. Podnikatelé tak už nejsou oprávněni ukládat odpad na stanoviště
tříděných odpadů zřízených městem. Za to jim hrozí pokuta
až do výše 300 000 korun (§ 66 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech). Stejný postih hrozí i v případě, že podnikatel
nebude mít žádným z uvedených způsobů zajištěno využití
nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem. V letošním i následujícím roce na to budou zaměřeny kontroly. Odpady je podle zákona nutné třídit podle jednotlivých druhů
a kategorií (plast, papír, …), přednostně zajistit jejich využití

Vítání dalších miminek

a mimo jiné zajistit předání veškerých odpadů oprávněné osobě k jejich převzetí. Pro některé provozovny je nutné zajistit
i jiné druhy recyklace odpadů, např. sklo.
Možnosti:
• Uzavření smlouvy se svozovou společností (samostatné
sběrné nádoby)
• Zapojení do systému organizovaného hlavním městem Prahou (samostatné sběrné nádoby, výjimečně pytlový sběr)
• V případě velmi malé produkce předat odpad do sběrných surovin nebo sběrných dvorů a schovat si potvrzení
o odevzdání odpadů.
ÚMČ
Kdykoliv jdu po Kunraticích a potkávám maminky s kočárky,
a stále častěji s kočárky pro dvojčátka, říkám si, kam do našich
školských zařízení všechny děti umístíme. Faktem je, že počty
narozených dětí se v posledních letech v Kunraticích stabilizovaly na zhruba 100 novorozenců za rok. Těší mě, že jejich rodiče mají zájem na jejich zápis do tzv. Knihy uvítání do života.
Je to stará tradice. Dříve se tomu v Kunraticích říkalo „vítání
občánků“. Po roce 1989, kdy se kunratická radnice stala tak
trochu „bezdomovcem“ (obě její budovy byly vydány v restituci
a radnice se nakonec přestěhovala do mateřské školky, kde sídlí
do dnešních dnů), se vítání občánků zrušilo a teprve po její velké rekonstrukci, kdy vznikla i důstojná zasedací místnost, bylo
v roce 2008 pod novým názvem obnoveno. Letos na jaře se vítání
miminek konalo celkem třikrát. Vzhledem k omezené kapacitě
zasedací místnosti, většinou velkému doprovodu nejenom rodičů, ale i prarodičů a počtu vystupujících žáků pěveckého sboru
Základní školy Kunratice je možné uvítat najednou nanejvýše 15
dětí. Kulturní vystoupení pravidelně zajišťuje školní sbor Větrník. Při posledním „vítání“ nám program zpestřilo pro změnu
velmi milé vystoupení dětí z Mateřské školy Kunratice. Na závěr
chci poděkovat nejenom všem vystupujícím, ale i sponzorům,
což jsou DetskyDum s. r. o., kunratické obyvatelky paní Reiserové a Magicecastle v Kunratické tvrzi.
lal

Parkování: O nás bez nás
Zavedení tzv. modrých zón v Praze 4 vedlo vedení kunratické radnice k tomu, že už v roce 2017 požádala městskou část
(MČ) Praha 4 o to, aby kunratičtí obyvatelé mohli také získat
oprávnění parkovat na modrých zónách v Praze 4. Tamní radnice s tímto návrhem souhlasila a následně jej odsouhlasilo
i vedení pražského magistrátu. Ale pouze částečně, a oblast
vymezená ulicemi K Zelené louce, Vídeňská, K Libuši, Náměstí Prezidenta Masaryka, K Verneráku a Na Lhotech si může
kupovat parkovací oprávnění v modrých zónách Prahy 4. Letos jsme požádali radnici Prahy 4 o zahrnutí zbývajících ulic
v Kunraticích do této placené zóny. Tato žádost byla schválena Radou MČ Praha 4 a byla postoupena Magistrátu hlavního
města Prahy.

V lednu vznikla Komise Rady hlavního města pro parkování, která konstatovala, že tento krok je nekoncepční a naši
žádost nedoporučila ke schválení. Na radnici v Kunraticích
nás velmi mrzí, že jsme k jednání nebyli pozváni a Komise
Rady hl. m. Prahy učinila rozhodnutí o nás bez nás, aniž bychom se mohli k jejich závěru jakkoliv vyjádřit. Uvidíme, co
přinesou další dny na pražské politické scéně a zda k nám
nebude časem vedení města vstřícnější. Určitě snahu o rozšíření možnosti parkování na modrých zónách Prahy 4 pro
všechny kunratické obyvatele nevzdáváme.
Ivan Hýža,
místostarosta

Třetí květnová středa přinesla nemilé překvapení kunratickým seniorským výletníkům v podobě na toto období nebývalé zimy. První zájezd senior 60+ byl naplánován do Chráněné
krajinné oblasti Český kras. Nejprve návštěva Koněpruských
jeskyní, pak přestávka na oběd přímo v centru Berouna a na
závěr návštěva kláštera Svatého Jana pod Skalou. Paradoxně
nejteplejším místem tohoto dne byly pro naše výletníky přímo Koněpruské jeskyně se svou průměrnou roční teplotou
10,6 stupně Celsia. Venku se honil svižný studený vítr. A tak si
nikdo na téměř 800 našlapaných schodů nestěžoval. Spíše nás
zahřívaly. Ostatně všechny výstupy a sestupy nebyly povinné.
Ty absolvovali opravdu jenom ti nejvytrvalejší jedinci. Zastáv-

ka v Berouně, kde zrovna probíhaly trhy, byla velice příjemná,
bohužel stále velmi studená. Poté jsme se autobusem přesunuli do obce Svatý Jan pod Skalou s klášterem a kostelem Narození sv. Jana Křtitele s jeskyní svatého Ivana, v níž podle
legendy poustevník Ivan žil a byl pochován. Jeho ostatky jsou
umístěny ve schránce na jeho náhrobku uprostřed kostela. Po
prohlídce jeskyně se již rozpršelo tak silně, že jsme vynechali
proslulý výstup ke kříži a vrátili se domů do vytopených obydlí. Nicméně nepohoda počasí nedokázala překonat radost
z prvního jarního výletu po dlouhé zimní přestávce.

Výlet do Koněpruských jeskyní
zahájil letošní turistickou sezonu
kunratických seniorů

lal

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice ze dne 29. 4. 2019
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice

• schvaluje
– v eřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
městské části Praha-Kunratice SK Slovanu Kunratice z.s.
v roce 2019 ve výši 300.000,- Kč.
– v eřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
městské části Praha-Kunratice s z.s. Start 98 v roce 2019 ve
výši 200.000,- Kč.
– v eřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
městské části Praha-Kunratice s TJ Sokol Kunratice v roce
2019 ve výši 200.000,- Kč.
– z měnu rozpočtu č. 3., zvýšení o 8 000,0 tis. Kč, o investiční dotaci z rezervy HMP roku 2019 na Plošné rekonstrukce
komunikací.
– z měnu rozpočtu č. 6., zvýšení o 610,0 tis. Kč, o odvod z výherních hracích přístrojů a daň z technických her za období
1. 7. - 31. 12. 2018 z rozpočtu hl. m. Prahy.
– k
 oupi pozemku parc. č. 59/68, ostatní plocha jiná plocha,
4

v katastrálním území Kunratice, a nabytí uvedeného pozemku do majetku hl. m. Prahy - svěřená správa nemovitosti městské části Praha-Kunratice, za celkovou kupní cenu
465 000,- Kč.
– pravidla postupu při rozhodování o rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti základní školy. Dělení
hospodářského výsledku bude takové, že z celkového výsledku bude odečten výnos z fotovoltaické elektrárny (FVE)
a takto vzniklá část bude dělena v poměru 50% fond odměn, 50 % fond rezervní. Výnos z FVE bude celý převeden
do fondu rezervního.
– schvaluje účetní závěrku včetně hospodaření MČ Praha-Kunratice, Mateřské školy Praha-Kunratice a Základní školy Praha-Kunratice

• bere na vědomí

– z právu o činnosti finančního výboru za období roku 2018.
– zprávu o činnosti kontrolního výboru za období roku 2018.

Mobilní (zastávkový) sběr nebezpečného odpadu 17. 8.
1.
2.
3.

ul. Za Valem č. 1375 (u kontejneru na textil)
ul. Mašatova naproti Husqvarně
ul. K Betáni (za parkem)

8:00 - 8:20
8:30 - 8:50
9:00 - 9:20

4.
5.
6.

nám. Prezidenta Masaryka (u restaurace U Zavadilů)
křižovatka ul. K Václavce x Jana Růžičky (u kontejneru na textil)
ul. K Šeberáku (točna autobusu)

9:30 - 9:50
10:00 - 10:20
10:30 - 10:50
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Proč zmizela část starého domku před radnicí?
Myšlenka na částečné ubourání starého domku čp. 8 před úřadem se zrodila již v průběhu rekonstrukce radnice
v letech 2005-2006. Nakonec k tomu
nedošlo z finančních důvodů. Tato
část domku byla dlouhodobě prázdná
a sloužila pouze jako skladiště. Vzhledem k jeho nízkému stropu a špatnému
osvětlení by dnes stavební úřad bez nákladných stavebních úprav jeho jiné využití nepovolil. Tyto úpravy by musely
spočívat v totální likvidaci objektu, který neměl ani žádné základy, a následné výstavby zcela nového. Abychom
nešetrně nezasáhli do starého centra
Kunratic, obrátili jsme se na pražské
památkáře s žádostí o radu. Zásadním
impulsem ke zbourání části domku se
stalo jejich písemné vyjádření:
„Pozemek parc. č. 118 leží mimo památkově chráněná území ve smyslu ustanovení §4 odst . 2 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Pokud tedy bude podána na
MHMP OPP žádost o odstranění námi
diskutovaného objektu, obdržíte od našeho

odboru jenom sdělení, že předložený záměr
se nedotýká zájmů památkové péče. Proti
odstranění kratšího křídla, souběžného
s hlavní komunikací, nemáme námitek.
Dotčený objekt není chráněn jako nemovitá kulturní památka, ani nevykazuje
žádné výrazné stavební a architektonické
hodnoty. Uvolněním pozemku vznikne
možnost architektonického dotvoření dotčeného prostoru, aniž by byly poškozeny
urbanistické vazby v daném místě. Chápeme dotčený prostor více jako park a kultivovaný nástup k objektu radnice s tím,
že nevylučujeme ani možnost parkovacích
ploch, pokud budou tyto parkovací plochy
svým rozsahem a materiálovým provedením povrchu nenásilně a vhodně zakomponovány do stávajícího řešení.“
A tak si radnice nechala zpracovat
projektovou dokumentaci (PD) k ubourání části domku rovnoběžné s ulicí
K Libuši. Část rovnoběžná s restaurací
U Bezuchů zůstala zachována, protože
je v dobrém stavu a dlouhodobě pronajata. Součástí PD byly i různé varianty
využití nového volného prostoru. Na

Jeden z možných návrhů

lal

Radary mají smysl
Řadu let je duben nazýván měsícem
bezpečnosti. A tak jsme na začátku
května usoudili, že je na čase stáhnout
první statistická data z instalovaných
radarů v ulici K Verneráku. Díky nim se
přesně dozvíme, kolik aut a jakou rychlostí ulicí projede. Z Kunratic na Chodov každý pracovní den projede zhruba
4 000 až 4 500 vozidel v závislosti na dni
v týdnu i aktuálnímu počasí. Přičemž
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úrovni odborných komisí a politických
klubů proběhla diskuze, jak tento prostor využít. Jednoznačně vyplynulo, že
v tomto místě má zůstat zeleň.
Vzhledem k tomu, že probíhá rekonstrukce Volarské ulice, která je první
částí projektu Stavby č. 0138 TV Kunratice, etapa 0007 komunikace III., tj.
Volarská-Golčova-K Betáni, která má
již platné územní rozhodnutí, otevřela
radnice diskuzi o tom, zda již není přes
deset let starý projekt rekonstrukce Golčovy ulice, která má navázat na rekonstrukci Volarské, zastaralý. To se v diskuzi vedení radnice a odborných komisí
s obyvateli Kostelního náměstí a Golčovy ulice potvrdilo. Bylo rozhodnuto část
Golčovy ulice od Kostelního náměstí
po Děbolínskou ulici zjednosměrnit
a vybudovat zde obytnou zónu. Vznikla
diskuze, jak vyřešit prostor Kostelního
náměstí, které patří mezi nejcennější
místa Kunratic.
Nakonec radnice uzavřela Rámcovou
smlouvu o spolupráci se Stavební fakultou Českého vysokého učení technického (FSv ČVUT) v Praze, kde předmětem
smlouvy je, že studenti FSv ČVUT zpracují pro MČ Praha - Kunratice v rámci
ateliérové výuky návrhy na vymezení,
úpravy a uspořádání parteru Kostelního náměstí a obou předprostorů Úřadu
městské části, tzn. od Ještědské ulice až
po jižní okraj Kostelního náměstí. Studenti jsou ve své práci finančně motivováni. Svoje práce mají odevzdat do konce června. Pak bude sestavena odborná
komise jak z odborníků FSv ČVUT, tak
z odborníků z Kunratic, kteří vyberou
vítězný návrh. Neznamená to ale, že
v případě odsouhlasení návrhu, bude
ihned celý realizován. Aktuální je řešení
prostoru Kostelního náměstí, případně
prostoru před radnicí.

většina řidičů dodržuje předepsanou
rychlost 30 km/h, nebo po prvotním
naměření vyšší rychlosti a upozornění
na ni na displeji radaru dávají nohu
z plynu a svou jízdu náležitě upraví.
V opačném směru do Kunratic je situace o něco mírnější – „pouze“ 3 500
až 4 000 vozidel denně a i rychlost je
zde statisticky o trochu nižší. Pouze
okolo 30% řidičů má v prvotním oka-

mžiku zaměření vozidla vyšší než povolenou rychlost. Z častého vlastního
pozorování ale víme, že většina řidičů
po prvotním naměření vyšší rychlosti
upravuje svoji rychlost a dále rychlost
dodržuje. Přiznejme si jedno, zařízení
slouží jako apel na jinak slušné řidiče,
kterým to trochu „ujede“, na neslušné
piráty silnic ani radar nestačí. Nejvíce
auta překračují povolenou rychlost
v nočních hodinách. Požádáme policii,
aby se na tuto dobu zaměřila.
ivhy

Květnaté louky v Kunraticích
S výrazným úbytkem srážek sužují
přírodu v posledních letech častá období sucha. Dešťová voda předčasně
mizí z krajiny i tam, kde by nemusela.
Hledají se různé cesty, jak tomu alespoň částečně zabránit. Jednou z možností je přírodě blízká péče o zeleň ve
městech, která se již začíná uplatňovat.

Trendem je přeměna intenzivně sečených trávníků na květnaté louky, které
plní hned několik funkcí - vodohospodářskou (brání rychlému odpaření srážkové vody a zadržují vlhkost v půdě),
ekologickou (podporují biodiverzitu,
tj. výskyt rozmanitých druhů rostlin
a živočichů) a také estetickou (zpestřují

Svět chytrých aplikací
Už v minulých číslech Kunratického zpravodaje jsem vás informoval
o aplikaci Moje Kunratice, kterou si
můžete stáhnout na webových stránkách
radnice
https://www.praha-kunratice.cz/mobilni-aplikace anebo
pomocí https://play.google.com/store
/apps/details?id=cz.drualas.kunratice_android. Webové stránky radnice
mají nový kabát. Kdo má zájem
o novinky, dostává vždy v pondělí dopoledne jeden informační e-mail, co
se děje v Kunraticích aktuálně nového. Stačí se jen zaregistrovat na https://www.praha-kunratice.cz/novinky-emailem. Kdo by si potřeboval
prozkoumat kancelář, kam půjde řešit

své záležitosti, může si radnici zobrazit na http://www.praha-kunratice.
cz/360-fotky-a-videa/2589-virtualni-prohlidka. Veškerou nabídku elektronických služeb radnice najdete pod
jedním odkazem https://www.praha-kunratice.cz/elektronicke-sluzby.
Zajímavosti a praktické informace
z dopravy v Kunraticích najdete https://
www.praha-kunratice.cz/doprava.
Zaparkovat v Praze je čím dál tím více
složitější. Víte o tom, že existuje aplikace http://www.mpla.io/pouzitiaplikace/, pomocí které můžete krátkodobě
zaparkovat v modré, fialové i oranžové
zóně? Podrobnosti najdete na stránkách www.parkujvklidu.cz. Kdo dává

plochy kvetoucími lučními bylinami).
V mnohých českých městech se přistoupilo k odbornému založení městské
louky výsevem směsi travin a lučních
květin. U nás v Kunraticích máme tu
výhodu, že nemusíme květnaté louky složitě uměle zakládat. Na četných
místech rostou v trávníku luční byliny,
které při intenzivním sečení nemají
možnost narůst a vykvést. Omezení počtu sečí prospěje nejen rostlinám, ale
hlavně vývoji hmyzu. Květnaté louky
poskytují útočiště a potravu motýlům,
včelám, čmelákům, broukům, kteří jsou
součástí potravinového řetězce pro další živočichy. Louky ve městech jsou pro
přírodu velká pomoc. Na území Kunratic jsou ponechány přirozenému vývoji některé okrajové plochy. Nově „na
zkoušku“ bude sečení omezeno na vybraných místech v intravilánu městské
části. Tato místa budou označena informačními tabulemi.
Eva Vízková

přednost veřejné dopravě, tak od konce
minulého roku může využít novou mobilní aplikaci PID Lítačka https://app.
pidlitacka.cz/, pomocí které pohodlně
koupíte krátkodobé jízdenky v rámci
Pražské integrované dopravy, najdete
nejbližší dopravní spojení podle vaší
polohy, získáte přehled o parkovištích
P+R a další vychytávky. Pokud sledujete změny Územního plánu, můžete se
zaregistrovat na www.zmenaplanu.cz,
a budete dostávat pravidelně informační e-maily. Připravil jsem pro vás
pouze malý vzorek ze světa aplikací,
a pokud máte další zajímavý tip, který
by lidé mohli využít, pošlete mi odkaz
na hyza@praha-kunratice.cz.
ivhy

Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech
24.05.-25.05.2019 ZA MĚSTSKOU ČÁST PRAHA-KUNRATICE
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Klub angažovaných nestraníků
Strana nezávislosti ČR
CENA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Národní socialisté
Občanská demokratická strana
ANO, vytrollíme europarlament
Česká str.sociálně demokrat.
Romská demokratická strana
Komunistická str. Čech a Moravy
Koalice DSSS a NF
SPR-Republ.str.Čsl.M.Sládka
Koalice Rozumní, ND
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
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6
4
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25
54
1
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3
1
19
3
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17
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19
21
22
23
24
25
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27

NE-VOLIM.CZ
Pro Česko
Vědci pro Českou republiku
Koalice ČSNS,Patrioti ČR
JSI PRO? Jiswt.Solid.In.pro bud.
PRO Zdraví a Sport
Moravské zemské hnutí
Česká Suverenita
TVŮJ KANDIDÁT
HLAS
Koalice Svobodní, RČ
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana

2
2
15
0
0
6
0
3
3
115
16
613
443

28
29
30
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32
33
34
35
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40

Svob.apř.dem.-T.Okamura (SPD)
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
ANO 2011
Agrární demokratická strana
Moravané
PRVNÍ REPUBLIKA
Demokratická strana zelených
BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID.
Koalice Soukromníci, NEZ
Evropa společně
KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Alternativa pro Česk.rep.2017

117
1
325
5
0
1
6
1
4
21
0
116
13

Počet odevzdaných platných hlasů: 2 591, počet opráv. voličů: 5 835, účast v %: 44,63. Kompletní výsledky najdete na www. praha-kunratice.cz
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Rozhovor

Rozhovor

Václav Jelínek
Od volantu k šéfovi provozu
pražských autobusů
Řidičák na náklaďák jsem získal už v učení a na vojně získal
v té době povinnou dvouletou praxi. Měl jsem slíbeno, že hned
po vojně budu jezdit, ale protože na dílně byly katastrofální
početní stavy, šel jsem dělat autoelektrikáře. Naštěstí sehnali
rychle jiného, kterého jsem zaučil a já v září 1973 udělal kurz na
autobus, od října začal jezdit a za volantem vydržel sedmnáct
let. Během té doby jsem stihl vystudovat dopravní průmyslovku.

Pochází z dopravácké rodiny. Kouzlu autobusů propadl už v dětství, kdy
chodil do garáží za tatínkem. Od roku
1969, kdy nastoupil k Dopravnímu
podniku, mu zůstal věrný dodnes. Profesní dráhu začal jako automechanik,
poté šofér, vedoucí dopravy, ředitel
garáže, dopravní náměstek a zakončil
ji na postu šéfa Provozu Autobusy.
Jak jste si našel cestu k autobusům?
Tatínek jezdil u dopravních podniků jako průvodčí autobusu.
Maminka mu vozila večeři a já jezdil často s ní. Tehdy jezdily
autobusy Praga NDO, které měly ještě ruční otevírání dveří.
Já byl rád, když jsem mohl s tatínkem udělat jedno kolo a stát
u řidiče, kde jsem směl občas i zapínat blinkry. To byl pro mě
jako malého kluka obrovský zážitek. A asi už tam vzniklo první
nadšení pro autobusy. V dospívání mě hodně bavila technika,
ale nejvíc elektrika. Když se začalo řešit to, kam jít po základce, projevil jsem velký zájem dostat se do učení na automechanika. Jenže tenkrát to byl poměrně privilegovaný obor, každý
kluk chtěl být automechanikem. Problémem bylo ale i to, že
jsem bydlel v Kunraticích, které byly ještě samostatnou obcí,
a nebylo jednoduché dostat se do učení do Prahy. Díky tátovi,
který byl vzorným pracovníkem dopravních podniků, jsem dostal převodku a mohl tam do učení nastoupit. Po vyučení jsem
přešel do dílny na garáži Kačerov a začal opravovat autobusy.
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Co musí řidič autobusu mít, aby byl profesionál?
Musí mít vztah k dopravě a musí ho to bavit. Musí být schopný jezdit v provozu, který dnes je. Ale hlavně by se měl smířit
s tím, co jde dělat. Je to totiž náročné povolání zejména ve vztahu k rodině. Často se chodí do práce i z volna, protože řidičů je
nedostatek. Samozřejmě se situace částečně řeší zaměstnáváním brigádníků. Současně je to povolání velmi náročné na psychiku, a to zejména kvůli hustotě provozu v Praze. Také si ne
každý snadno zvykne na to, že je vlastně nepřetržitě hlídaný.
Jednak je pod neustálou kontrolou cestujících. V době mobilů
je snadné poslat na dopravní podnik připomínku nebo stížnost, třeba ještě z autobusu. Díky novým technologiím narostl
za posledních dvacet let počet různých podání desetkrát. Naštěstí to nejsou jen stížnosti, ale stejně stoupá počet pochval,
poděkování nebo věcných připomínek. Prostřednictvím GPS
je každý řidič nepřetržitě sledovaný, jak jezdí. Nesmí tzv. nadjet ani vteřinu. Pokud by byl na zastávce dřív, než je stanoveno
v jízdním řádu, musí počkat. Nemusí ale sledovat hodinky. Na
nadjetí řidiče upozorní palubní počítač. Dříve byla tolerance
plus mínus dvě minuty. Dnes platí pravidlo, že se cestujícímu,
který na zastávku přijde včas, nesmí ujet. Obrovským problémem ale jsou dopravní kolony, které vozy zpožďují. Někteří
cestující na okraji města ale zpoždění nechápou, protože ho
vůz získá v kolonách na jiném úseku linky.
Co pomáhá problém zpoždění řešit?
Jistě je to zřizování vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy. Ty jsou v některých částech města naprostou nezbytností. Co ale hodně pomáhá, jsou tzv. aktivní preference, což je
automatická úprava řízení křižovatky ve prospěch autobusu.
Systém dokonce vyhodnocuje to, jestli je autobus zpožděný
nebo ne. Pokud by byl na křižovatce dřív, tak se ani nesepne.
Hodně pomohl řídicí systém a už zmíněná GPS ve vozech.
Zpřesnilo to dopravu. Automatický řídicí systém vyhodnocuje nastavení odchylky u všech linek a umožňuje dispečerům
optimalizovat situaci, kdy přesnost provozu narušuje hustá
doprava.
K dalším technickým vymoženostem patří i automatické
vyhlašování zastávek. Pro mnoho cestující nepodstatné, ale
pro mimopražské nebo kupříkladu pro nevidomého naprostá
nutnost.
Dalším bezpečnostním zlepšením je tlačítko nouze. To má
u sebe řidič a může ho použít v situaci, kdy by byl kupříkladu
napaden cestujícím. Při zmáčknutí tlačítka ihned vidí polohu
autobusu nejen dispečer, ale také městská policie a společně
mohou situaci řešit. To se naštěstí neděje tak často, což je mož-

ná právě proto, že si existenci tohoto bezpečnostního zařízení
řada lidí uvědomuje.
Mluvil jste o časové náročnosti povolání řidiče, jak vypadá běžný pracovní den?
Jakmile přijde do výpravny v garážích, přihlásí se kartou,
v tu chvíli ho systém zaregistruje. Výpravčí organizuje vypravení dané garáže, neboli to, že budou autobusy všech linek
nasazeny do provozu. Pokud se někdo z jakéhokoli důvodu
nedostaví, výpravčí je systémem upozorněn a nasazuje za něj
zálohu. To jsou řidiči, kteří sedí ve výpravně a mají tzv. zálohu.
Neslouží jen jako záskok za nemocné kolegy, ale jsou nasazováni i v mimořádných situacích, když se např. operativně zavádí náhradní autobusová doprava. Minimální délka směny je tři
hodiny. Když se během této doby něco stane, pak mu pokračuje směna dál. Pokud ne, končí mu směna po třech hodinách.
Pro režim plánování existuje rozvrh směn, my říkáme diagram. Řidič ví, kdy bude mít volno, kdy ranní nebo odpolední
směnu. Ve většině případů i ví, kdy bude začínat, kdy bude
končit, jakou bude mít linku a pořadí na ní. Bohužel ale tento
rozpis není stoprocentní, protože dochází k řadě operativních
změn, na které se musí reagovat. Tzv. služba z volna je ale vždy
po dohodě. Platí u nás pravidlo, že nikdo se do mimořádné
služby nemůže nutit. Na přesčasové hodiny je navíc stanoven
zákonem limit, který se nesmí během roku překročit.

Profese řidiče autobusu je
psychicky velmi náročná
Jaké je srovnání pražského dopravního podniku se světem?
Z hlediska dopravy byl hodnocen jako jeden z nejlepších
podniků v rámci evropských měst. Dokonce se jezdili z ostatních zemí i dívat, jak organizovanou městskou dopravu Praha
má. Co se týče technického vybavení a vozového parku, tak
zde se v posledních letech hodně investuje a modernizuje.
Jak se díváte na problematiku parkování ve městě a co
soudíte o zavádění modrých zón v Praze?
Je to velký problém. Když se s modrými zónami začínalo,
moc se mi nelíbily. Když měl kdokoli z Prahy například staré rodiče na druhém konci města a jezdil za nimi obden jim
pomáhat, tak neměl šanci v jiné městské části zaparkovat.
Z tohoto důvodu jsem tento systém odsuzoval. Ale teď, když
se zavedla novinka, že tam za poplatek zastavit můžu, tak to
vnímám jako veliké plus. Já osobně využívám možnost placení přes telefon. To celé situaci výrazně zlepšilo. Otázka je, kolik by to mělo stát. Město by na tom nemělo moc vydělávat.
Co bych ale ocenil, kdyby taxa byla progresivní. Když přijedu
a jdu jen krátce něco vyřídit, tak bych měl platit jen velmi
málo, nebo vůbec nic. Ale když bych tam chtěl stát celý den,
tak už se mi to nesmí vyplatit. Ale jako systematické řešení stejně nevidím jiné, než jsou velké odstavné plochy na okraji Prahy. Praha v tomhle zaspala. Tam, kde by bývaly mohly být, jsou
dnes postavené obrovské budovy a místo na parkoviště tak
nezbylo. Mimopražský řidič mířící do města jede tam, kam ho
my pustíme a kde může zaparkovat. Kdyby dokázal zaparkovat
někde na okraji, pak sedne na MHD a jede pohodlně do centra.
Každému přece muselo být jasné, že když si udělají v jedné
městské části modrou zónu, tak je to lehce sobecké, protože
problém se akorát přesune jinam. Lidem v autech totiž nic jiného nezbývá. Auto je pro mnohé nutnost, protože pokud nemohou využívat třeba spolehlivou železniční dopravu, pak jim

jiné řešení často nezbyde. Když uděláme v Kunraticích modré
zóny, tak budou řidiči hledat místo jinde, kde je ještě nemají.
A až se modré zóny udělají všude, tak nevím, jak se lidé dostanou do práce.
Jak hodnotíte změnu systému parkování v Kunraticích?
To, co se udělalo v centru – osazení značkami s časově
omezeným parkování, rozhodně vítám. Lidi, kteří opravdu
potřebují si jen zajet pro něco nakoupit nebo zařídit, využijí
parkování zdarma na omezenou minimální dobu. Dřív ale neměli kde zaparkovat. Řekl bych, že toto je docela hezké řešení
v tom, že se za to nechtějí peníze. Pro ty, kteří mají krátkodobý
cíl cesty, to je výborné východisko. Protože takové to vybírání
za každou cenu mi přijde velmi neseriózní.
Kdy jste naposledy řídil autobus?
Když jsem v říjnu 2018 končil a kolegové se se mnou loučili,
dali mi zvláštní dárek. Vypravili pro mě odpoledne z garáže
Kačerov starý autobus RTO na bývalou linku 114. Podmínkou
ale bylo, že ho budu muset sám řídit a je svézt. Já ale 27 let nejezdil s autobusem a 39 let jsem neřídil „erťák“. Nakonec jsem
se s nimi domluvil, že si dám jedno kolečko po dvoře sám,
abych si to vyzkoušel. A ono to kupodivu v člověku zůstalo,
což mě samotného překvapilo. Takže jsem si nakonec troufnul
a odjel jsem i s kolegy celou trasu až do Kunratic na konečnou na Šeberáku. Když jsem jel zpátky a s každým kilometrem
získával větší jistotu, tak to vypadalo, jako bych volant nikdy
neopustil. „Erťák“ je pro mne veliký symbol a byl to pro mne
obrovský zážitek.
Co máte rád Kunraticích?
Především dobrá poloha, klid a podle mapy znečištění relativně čistý vzduch. Líbí se mi tady to, že se jedná o zástavbu rodinných domů. Přestože je to město, dýchá tady na mě
příměstská atmosféra. Mám rád prostředí okolo Šeberáku.
Hrozně si vážím toho, že se podařilo vrátit rybník městské
části. Líbí se mi, jak se podařilo opravit Tvrz. Když si vzpomenu, jak to tehdy vypadalo! Se školou jsme se tam chodili dívat
na chov prasat. Čeho je ale veliká škoda, je zámek. Ten by si
rekonstrukci určitě zasloužil. Jsem šťastný, že tady můžu být
a osobně bych Kunratice za nic nevyměnil.
ir
Foto Zdeněk Bek a Petr Hejna

Školství a spolky

Školství a spolky

Skáču, běhám, závodím!
S nadcházejícím jarem se sokolové
rádi se svými akcemi přesunují do přírody. Krásnou jarní akcí, kterou kunratický Sokol pořádá, je Otvírání studánek
v Kunratickém lese. Jako každý rok byl
připraven bohatý kulturní program a už
tradičně se vynášela a utápěla Morana.
Celý program příjemně oživila procházka lesem. Děkujeme Jarušce Hruškové
a Evě Burianové, protože letošní už
40. ročník této akce byl jejich zásluhou
opravdu krásným zážitkem.
Nezapomněli jsme ani na naše maminky, které měly v květnu svátek. Byla
jim věnovaná cvičební hodina. Mohly
se podívat, jak jsou děti šikovné a jak

Mateřská škola potřebuje velkou údržbu

se hodně zlepšily ve své obratnosti.
V závěru hodiny děti předaly maminkám perník ve tvaru kytičky.
Naší největší sportovní akcí roku je
Kunratický den dětí. V sobotu 8. června v kunratickém zámeckém parku od
14 hodin zahájíme 37. ročník KDD. Připravili jsme pro vás sportovní disciplíny, při kterých zapojíte úplně celé tělo.
Jako vždy bude bohatý doprovodný program, hudba a samozřejmě i občerstvení. Teď už si jen přejme, aby bylo hezké
počasí, protože na závěr celého sportovního klání vzlétne horkovzdušný balón.
TJ Sokol Kunratice

Co nabízí na léto Středisko volného času
zatímco oddíl malých „kuchařinek“
bude připravovat ve školní kuchyňce
nejrůznější kulinářské speciality. A samozřejmě nesmí chybět tradiční basketbalový kemp. Pro všechny turnusy
byl opět připraven přesně zaměřený
bohatý program a věříme, že si všichni
těch pár společně prožitých letních dnů
v Kunraticích náležitě užijeme.
Po prázdninách se na vás ve škole budeme těšit v celé řadě zájmových krouž-

ků. Nabízíme je pro děti i dospělé,
z Kunratic i z okolí. Veškeré informace
naleznete na webových stránkách školy
www.zskunratice.cz/aktivity/krouzky
Připravujeme také otevřené akce pro
veřejnost. Sledujte stránky školy a kalendárium v tomto zpravodaji. Těšíme
se na vás!
Za SVČ při ZŠ Kunratice
a DDM-Dům UM
Alena Fáčková a Renata Linhová

Příměstské tábory pro malé piráty a golfisty

s prohlídkou promítacího zázemí, výlet
do Funparku Žirafa, noční pirátská stezka, tvoření z lega, keramiky nebo dřeva.
Příznivci golfu se naučí puttovat do
jamky, chippovat, či hrát dlouhé rány.
Na závěr našeho tábora se uskuteční
turnaj a proběhne slavnostní zakončení. I když golfová základna bude
v Kunraticích, o plnohodnotný golf
děti nepřijdou. Cvičíme v Golfresortu
Průhonice, který se nachází pouhých
10 minut od Kunratic.
Rozhodli jsme se prodloužit dobu tábora, rodiče mají možnost předání dětí
již v 8 hodin a vyzvednutí v 17 hodin,
hlavní program probíhá od 9 do 16 hodin.

Ve Středisku volného času při ZŠ
Kunratice jsme připravili ve spolupráci
s DDM-Dům UM pro děti z Kunratic
a okolí tradičně několik pětidenních
příměstských táborů. Zahájíme sportovním týdnem, kdy využijeme krásný
sportovní areál naší školy a poznáme
spousty nových netradičních sportů.
Druhý týden budeme podnikat turistické výlety po okolí Kunratic, ale
i po vzdálenějších zajímavých místech,

Vážení rodiče, milé děti,
rádi bychom informovali o dalším
ročníku letního příměstského tábora
v Kunraticích pořádaného agenturou
Crokidy. Letošní ročník se nese v duchu
Lovci pokladů, aneb pirátská plavba.
Souběžně bude probíhat golfový tábor,
který je určen pro všechny příznivce
golfu. Přihlásit se může každý od 3 do

15 let. Děti mají možnost vyrobit si kostým na pirátský maškarní bál, vyrobit
plachetnici a v průběhu tábora získávat
za jednotlivé úkoly zlaťáky a hledat části
mapy. Na konci děti čeká nejdůležitější
úkol – splnit pirátské zkoušky! Pokud
se zkoušky podaří, najít poklad podle
mapy už bude hračka.
Kromě hlavního programu nás čekají klasické táborové hry, návštěva kina

Běhali jsme Run and Help
V pátek 31. května se v zámeckém
parku pod záštitou ZŠ Kunratice a Konta Bariéry běžel charitativní běh Run
and Help, který měl za cíl vybrat peníze na různé podpůrné pomůcky jako
například speciální autosedačka, pro
dvouletou Madlenku, dceru naší bývalé
paní učitelky Markéty Novákové - Endlové. Druhým příjemcem našich darů
je devatenáctiletý Lukáš, který potřebuje pomoc se zaplacením rehabilitace.
Peníze se nám daří vybrat především
díky sponzorům. Ty si každý žák domlu-
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vil před během a za úkol mají přispět
určitou finanční částkou za každé uběhnuté kolečko. Pokud tedy žák zaběhl 10
koleček, sponzor daroval 10x částku,
kterou přislíbil před během za uběhnuté kolečko (cca 500 metrů).
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
běžcům, sponzorům i organizátorům
za výborné dopoledne strávené v parku
za účelem pomoci ostatním.
David Čížek, 9.A

Termíny:
• 15. 7. - 19. 7. 2019
• 22. 7. - 26. 7. 2019
• 29. 7. - 2. 8. 2019
Cena:
Lovci pokladů: 3 790 Kč
Golfový tábor: 4 990 Kč
Přihlásit se můžete na:
www.tabortabor.cz

Posledních 20 let jsme stále sháněli peníze na navýšení kapacity našich školních zařízení. Mateřská škola
Kunratice (MŠ) má navýšenou kapacitu dvojnásobně na 224 dětí, Základní
škola Kunratice (ZŠ) z počtu žáků 350
na 810. I tento počet je „na hraně“, ale
s existencí soukromých speciálních školek a škol a přijímáním dětí z bytového
komplexu Flora do ZŠ Campanus to
doslova s odřenýma ušima zvládáme.
Dokonce se nám podařilo zmodernizovat i starou budovu ZŠ Kunratice
z roku 1935. Nyní ale na sebe upoutala pozornost budova mateřské školy,
která nutně potřebuje rozsáhlé opravy.
Až na moderní nástavbu horního patra

z přelomu tisíciletí pamatují její zdi bez
větších úprav ještě 80. léta minulého
století. V loňském roce jsme vyměnili
některé herní prvky na zahradě. Nyní
tam instalujeme tři pítka, aby děti měly
zachovaný pitný režim. Paní ředitelka
byla úspěšná s žádostí o dotaci z evropských fondů a na zahradě vznikne zahradní učebna. Největším problémem
v hlavní budově jsou rozvody vody, kanalizace a okna, která netěsní a kterými
se třídy přehřívají. Proto jsme se rozhodli po etapách, jak nám finanční prostředky dovolí, přistoupit k rozsáhlým
opravám hlavní budovy mateřské školy. Nyní probíhá instalace venkovních
žaluzií v nejvyšším patře. Osvědčilo se

V mateřské škole na nudu čas nezbývá
V květnu naši školku navštívili maminky, babičky, tatínkové či dědečkové, abychom jim předvedli, co jsme se
v naší školce od Vánoc naučili. Společně jsme pak tvořili, povídali si a hráli si
v našich třídách. Bylo to pro všechny velice příjemné setkání.
Na celodenní výlet do ZOO Liberec
a zámek Sychrov vyjeli předškoláci. Školu v přírodě v Harrachově si poté také

užili. Vyšlo nám nádherné počasí. Menší
děti v červnu vyrazily na výlet na zámek
Loučeň, kde to bylo taky fajn.
Mezinárodní den dětí jsme oslavili
v pátek 31. května. Navštívili jsme Sbor
dobrovolných hasičů Kunratice. V hasičské zbrojnici jsme si mohli vyzkoušet
výzbroj a prohlédnout techniku. Chtěli
bychom našim hasičům moc poděkovat
za to, že nám pomohli zpestřit svátek

nám to v loňském roce, kdy jsme tyto
žaluzie instalovali do jižní třídy MŠ nad
školní jídelnou. Během prázdnin budou vyměněny vodorovné rozvody vody
a odpadů v suterénu hlavní budovy
a na ni navážou v příštích dvou letech
výměny všech svislých rozvodů sociálních zařízení včetně obnovy sanitárního zařízení, dlažeb a obkladů. Vzhledem k tomu, že jsme omezeni pouze
6 týdny letních prázdnin, bude se muset
tato akce rozdělit do dvou let. Výměna
netěsnících oken s instalací venkovních
žaluzií v prvním a druhém patře bude
pak následovat.
lal
našich nejmenších. Pro dodržování pitného režimu nám byly na školních zahradách instalovány 3 nerezové pitné
fontánky. V červnu byly v 5. a 6. třídě namontovány předokenní žaluzie. Ty jsou
velmi účinné proti přehřívání tříd.
A zbylo nám pár dní posledního měsíce tohoto školního roku. Takže než
se rozjedeme na prázdniny, užíváme si
spolu spousty pěkných chvil.
Radka Fleissigová,
MŠ Kunratice

Žáci ZŠ Kunratice navštívili rumunský Banát i Velkou Británii
Český Banát v Rumunsku je místo
s jedinečnou přírodou, milými lidmi
a nepřenositelnou atmosférou. I proto
je heslem organizátorů výletů do těchto krajin „Banát se musí zažít“. Někteří
žáci z druhého stupně se rozhodli prozkoumat místo, kde doposud žijí naši
krajané a kde se tak trochu zastavil čas.
„K našemu překvapení jsme byli ubytovaní u zdejších obyvatel. Večeře byla výborná. Měli jsme zeleninovou polévku,
sarmále (ne naposled) a ovocný koláč
a roládu,“ vzpomíná jedna účastnice

v deníčku, který si děti vedly. První dny
jsme putovali od vesnice k vesnici, spali
každý den jinde. „Když jsme dorazili do
Gerniku, postavili jsme si stany ve výběhu pro krávy. V noci pršelo, tak nám
nateklo dovnitř,“ lamentovaly obyvatelky
jednoho stanu. V Banátu je těžké najít ve
zvlněné krajině kousek rovinky. Všechny naše přesuny byly fyzicky náročné,
v průměru jsme denně ušli kolem patnácti kilometrů. Avšak věnovali jsme se
i místní kulturní rozmanitosti. Navštívili
jsme školu, muzeum, staré rozpadlé lá-

zeňské město i funkční lázně s termálními prameny. Banát se musí zažít.
Kateřina Matoušová
V týdnu od 18. do 24. května se někteří žáci osmých a devátých tříd naší školy
a spřátelené školy v Březnici zúčastnili
naučného výletu do jihozápadní Anglie
a Walesu. Jeho cílem bylo poznat místní
lidi, kulturu a prostředí, stejně tak jako
procvičení našich znalostí anglického jazyka. Byli jsme se podívat například na
katedrálu ve městě Wells, v Cardiffském
přístavu nebo v národním parku Exmoor, kde jsme se projeli historickou lanovkou Cliff Railway. Večer jsme se vždy vrátili do našich hostitelských rodin, kde se
o nás starali rodilí Britové. S nimi jsme
si také mohli dobře procvičit angličtinu
Cestou tam a zpátky jsme viděli spoustu
zajímavých věcí, většina z nás také poprvé jela Eurotunelem a trajektem. Z výletu si odnášíme suvenýry, fotky i informace, ale v první řadě jsme nabyli spoustu
nezapomenutelných zážitků.
David Čížek, 9.A

11

Proměny Kunratic

Zemědělská usedlost (grunt, statek) č. p. 6
První zmínka o Kunraticích, Chunratitz,
farní vsi s tvrzí, je z písemných pramenů Vyšehradské kapituly datovaných rokem 1287. Jak dlouho Kunratice existovaly předtím nevíme, ale jak se některá

místa měnila v čase, můžeme překvapivě
podrobně popsat například za období od
ukončení třicetileté války v 17. století až
dodnes. Nejznámější zdroj, a pro poznání historické zástavby nejdůležitější, je tzv.

stabilní katastr nemovitostí z 2. čtvrtiny 19.
století. Katastrální mapa obce Kundratitz
v měřítku 1:2880 je datována rokem 1841.
Nejen v tomto čísle KZ se budeme věnovat
vývoji výstavby na pozemcích čísla popisného 6, v sousedství kunratické radnice.
V prostoru ohraničeném na historické katastrální mapě žlutým rámečkem.
Nové objekty současné stavby projektuje Architektonická a projektová kancelář
studio Mija se záměrem, ze kterého vyjímáme. „Pozemky se nacházejí poblíž historických objektů zámeckého areálu a barokního kostela sv. Jakuba Staršího. Návrh
řešeného objektu bude navazovat na bezprostřední okolí a svým měřítkem i formou bude své okolí vhodně doplňovat.“
Od války „třicítileté“ do roku 2013
Autor knihy Čtení o Novém hradě a Kunraticích (Praha
1912) Cyrill Merhout popisuje usedlost číslo 6 na straně 55
následovně. „Číslo 6, usedlost Karla Rudolfského. Grunt tento dlouho nemohl přijíti k zapamatování a po válce třicítileté
dlouho připomíná se jako „popustlý“. Roku 1701 patřil Ondřeji Rudolfskému, avšak byl tak zpustlý, že majitel vrchnosti
nemohl z něho ničeho spláceti a utekl z něho. Tak opuštěného
ujal se ho roku 1729 Vojtěch Růžička, avšak ten na něm dlouho nezůstal, neboť ho v roce 1749 opět vidíme v rukou Matěje
Rudolfského. Roku 1811 patřil Josefu Schwarzovi.“
Posuneme se o několik desetiletí, kdy komplex budov nadále sloužil především k zemědělské činnosti, ale také již docházelo k přestavbám budov s cílem zlepšování kvality bydlení
majitelů. Tehdy vlastnil usedlost sedlák pan Gustav Meilbek.
První přestavba začala v roce 1870, další počátkem 20. století.
Na výkresu z roku 1907, který byl součástí žádosti o povolení
stavby, je vlevo znázorněna část budovy ze 70. let 19. století
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a vpravo navrhovaná část nová. Mnozí kunratičtí starousedlíci
si ji v této podobě ještě pamatují z konce padesátých let. Rozsah tehdejší dokumentace nutné k získání povolení ke stavbě
v nás může dnes vzbudit jen závist. Následující ukázka souhlasu k užívání rovněž.
Kunratická zemědělská výroba postupně v šedesátých letech
dvacátého století končila, a tak se budovy statku používaly
hlavně k obývání. Budova podél chodníku dnešní ulice K Libuši procházela dalšími rekonstrukcemi podle zvyšujících se nároků na bydlení. Na letecké fotografii z roku 2013 je zachycen
stav těsně před prodejem budov a pozemků novým majitelům.
Dnešní vlastník začíná nové období ve využívání pozemku.
O současnosti a budoucnosti si začneme podrobně vyprávět
od příštího čísla KZ. Ještě než opustíme minulost, si porovnejte letecký snímek s historickou mapou z roku 1841. Rozmístění budov se téměř neliší (konec první části).
(my)

Kultura

Sport a volný čas

Divadlo v parku opět bavilo malé i velké Proběhla
návštěvníky různé soutěže,
výtvarné dílny, masáže,
beauty koutek a nechybělo
ani stanoviště techniky Sboru
dobrovolných hasičů PrahaKunratice a Zdravotnické
záchranné služby hl. m.
Prahy. Zámecký park se
od desáté hodiny začal
zaplňovat návštěvníky, kteří
nenechali nic náhodě a přišli
vybaveni velkými piknikovými
dekami. Kolem druhé
hodiny se trávník zaplnil
do posledního místečka
a festivalová atmosféra
přidala celé akci na kráse.
Hlavním lákadlem letošního

ročníku byly koncerty
dvou kapel. První vlétl na
pódium Kašpárek v rohlíku,
který roztančil hlavně malé
návštěvníky. Závěr programu
patřil kapele Děda Mládek
Illegal Band, která dostala do
varu téměř 3 tisíce účastníků
bez rozdílu věku. Myslím
si, že se organizace tohoto
projektu Honzovi Andeltovi
opět povedla, a proto je na
místě mu tímto poděkovat
za všechny, kteří si tento den
náležitě užili.

Soutěž Pražské kantilény v Benátkách

Kazachstán. Festival byl
zahájen koncertem
v Duomo di Santo Stefano.
Pražská kantiléna vystoupila
na festivalovém koncertě
v Chiesa Porto Santa
Margherita a zúčastnila se
i průvodu městem. Během
nabitých dní festivalu měla
Pražská kantiléna také dvakrát
možnost představit se porotě
v rámci workshopů
a vyslechnout si tak cenné
rady od zkušených sbormistrů
a dirigentů. Možná i díky nim,
ale jistě kvůli píli, nadšení
a lásce k hudbě se stala
Pražská kantiléna nejen
vítězem obou kategorií
a držitelem speciální ceny za
provedení Vynášení smrti od
Bohuslava Martinů, ale také
vítězem finále Grand Prix,
v němž se porotě představila
a capella skladbami soudobých
autorů Anděl Boží a De bello
Gallico.

V sobotu 18. května
proběhl už 11. ročník akce
Divadlo v parku, který
se konal pod záštitou
kunratické starostky Lenky
Alinčové. Tento projekt plný
divadelních vystoupení,
animačních programů
a koncertů se stal zárukou
dobré zábavy a bohatého
kulturního vyžití pro celé
rodiny. Milou novinkou,
kterou jistě ocenili sluchově
postižení návštěvníci, bylo
tlumočení divadelních
představení do znakové řeči.
Jako doprovodný program
připravili organizátoři pro

Mezi 1. a 5. květnem se
dívčí sbor Pražská kantiléna
pod vedením sbormistryň
Karolíny Řepové a AnnyMarie Lahodové zúčastnil
18. ročníku Mezinárodního
festivalu pěveckých sborů
Venezia in Musica, který se
konal v italských Benátkách
a nedalekém městečku Caorle.
Dívčí sbor se v průběhu
čtyř soutěžních dnů představil
mezinárodní porotě
složené ze zástupců Itálie,
Portugalska a Srí Lanky
hned ve dvou kategoriích.

V kategorii ženských sborů
vystoupila Pražská kantiléna
s průřezovým repertoárem od
renesance, přes romantismus,
až po současnost. Ve folklorní
kategorii sbor představil české
autory a jejich zpracování
lidových písní.
Soutěžní program byl
zpestřen několika hudebními
zážitky, při kterých se
měly možnost setkat
všechny vystupující sbory
reprezentující vedle Itálie
i Rakousko, Česko, Thajsko,
Slovinsko, Chorvatsko či

Hilmarová Petra,
místostarostka

Lucie Linhartová,
ZUŠ Jižní Město

Kunratická knihovna má pro vás nové knihy na léto
Velice rychle opět nastala
doba dovolených a letního
čerpání nových sil na sluníčku v přírodě. Pro odpočinek
si můžete přijít vybrat z řady
nových knih. Inspiraci, co si
přečíst, mohli příznivci knih
získat na nedávno proběhlém
knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy
Praha 2019. Máme pro vás
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zajímavou oceněnou knihu
Probudím se na Šibuji od
mladé autorky Anny Cima.
Román Hodiny z olova od
Radky Denemarkové zvítězil
v kategorii Magnesia Litera
jako Kniha roku. Řadu našich
čtenářů jistě potěší i pátá
kniha populární série Píseň
ledu a ohně - Tanec s draky od
George R. R. Martina. Vlasti-

mil Vondruška napsal novou
historickou ságu Křišťálový
klíč. Její první díl Falknovská huť myslím bude v naší
knihovně soutěžit o největší
výpůjčku s detektivkou Clona
od Samuela Bjørka.Letos jsme
se opět přihlásili do projektu
Česká knihovna. Vybrala jsem
knihy z nabízené řady nekomerčních děl české literatury

Noc kostelů
V pátek 24. května se
opět konala Noc kostelů.
Základní myšlenkou této
akce, která se v Česku koná
již od roku 2009, je umožnit zájemcům netradiční
návštěvu kostelů a modliteben, přiblížit jejich kulturní
hodnotu, ale také připomenout samotný význam
křesťanství. Naše farnost
se zapojuje již tradičně.
Součástí prohlídky kostelů
v Kunraticích, Hrnčířích
a kaple u Zdiměřic byl
zajímavý, nejen kulturní
program. V Kunraticích
byla Noc kostelů zahájena
bohoslužbou. Po uvítacím
slově jáhna Jaroslava Mrni
proběhl koncert ZUŠ Jižní
Město. Následovala komentovaná prohlídka kostela
včetně míst, která nejsou
běžně přístupná, například zvonice nebo gotické
sakristie, kde byli zájemci
seznamováni s předměty
sloužícími při bohoslužbách, a také hrobky rodu
Korbů von Weidenheim,
umístěné v těsném sousedství kostela. Ve 21 hodin
zazněla klasická i moderní
hudba v podání varhaníka
Karla Holny. Ve 22 hodin
proběhla večerní modlitba
při svíčkách za doprovodu
hudby a s tichou chvílí pro
osobní modlitbu. Ve 23 hodin následovala ochutnávka
mešních vín.
Je velmi potěšující, že
počty zájemců neustále
stoupají, v letošním roce
jsme přivítali víc než 240
návštěvníků, z toho
v kunratickém kostele 130.
Váš P. Vojtěch Smolka

a české ilustrované beletrie
pro děti a mládež. Loni jsme
z tohoto projektu získali zdarma velké množství výtvarně
krásně zpracovaných titulů.
Skvělou dovolenou vám
přeje knihovna

Závěr fotbalové sezony
Fotbalová sezona pomalu
končí, a tak přichází
čas bilancování a jejího
hodnocení. Kunratické Áčko
ji bude muset zhodnotit
jako nepříliš povedenou,
když snaha hráčů na víc
než na umístění v klidném
středu tabulky určitě stačit
nebude. Tým trenéra
Havlíka v utkáních s elitními

celky bohužel nestíhal,
a tak Kunratice sbíraly body
spíše se slabšími mužstvy
soutěže. V klidném středu
tabulky, nebo spíš na jejím
konci skončí i kunratické
Béčko. Zde se však jedná
o výrazné zlepšení.
V minulé sezoně se totiž
tým trenéra Petržely
pohyboval až na samotném

chvostu tabulky třetí třídy.
Za úspěšnou budou naopak
považovat sezonu starší
žáci, kteří jedno kolo před
koncem soutěže okupují
pěkné třetí místo tabulky.
Mladší žáci hrají po vzoru
mužů klidný střed tabulky.
Po loňském postupu do
vyšší soutěže však budou na
rozdíl od svých dospělých
kolegů spokojenější.
V Kunraticích mají nadále

své nezastupitelné místo
i nejmladší kategorie
kunratických fotbalistů,
kteří mají do fotbalu pod
vedením našich trenérů
velký elán. Jménem klubu
SK Slovan Kunratice
bychom vám chtěli
poděkovat za celoroční
podporu a budeme se na
vás těšit zase v příští sezoně.
SK Slovan Kunratice

Ohlédnutí za programem Rodinného centra U Motýlků
Školní rok končí, my se
můžeme ohlédnout
a připomenout si, co se
v uplynulém roce podařilo.
Kromě široké nabídky kurzů
pro rodiče a děti jsme opět
uspořádali několik velkých
akcí - Svatomartinskou jízdu,
Mikulášskou, Andersenovu
noc či Pohádkový les.
Provozujeme také dětskou
skupinu pro 12 dětí, která
se těší velké oblibě u rodičů
i dětí. Letos jsme dospělým
nově nabídli také spoustu
seminářů jako První pomoc,
Prevence proti syndromu
vyhoření, Kafé

s personalistkou, Jak pomoct
malým vzteklým rváčům,
S radostí do školy a do
školky, Mluvíš, mluvím,
mluvíme. Službou, která se
může zdát spíše okrajová,
ale rozhodně by v činnosti
našeho centra neměla
zapadnout, je volná herna.
Ta funguje již několik let díky
dobrovolnicím - maminkám
každý všední den odpoledne
kromě pátku. Návštěva
je zdarma a zejména pro
čerstvé rodiče je to skvělé
místo, kde si odpočinout,
setkat se s rodiči stejně
starých dětí nebo se dozvědět

Medaile pro Muflony
Není žádným tajemstvím,
že se v našem Pivovaru
Kunratice vaří výborné pivo.
V roce 2018 se sortiment
lahodných Muflonů ustálil
na sedmi druzích, a tak
si každý přijde na své.
Větší část produkce je
tvořena klasickými, spodně
kvašenými ležáky, zbytek
tvoří speciální, svrchně
kvašená piva typu AL E, IPA,
STOUT. Popularita piva
Muflon stoupá nejen u stále
širší veřejnosti, ale také
u hodnotitelů na

degustačních soutěžích
a pivních festivalech.
Nejprestižnější pivní
soutěží v České republice je
mezinárodní pivní festival
Zlatá pivní pečeť, každoročně
pořádaná v Českých
Budějovicích. Tam letos získal
první místo MUFLON 13°
RED ALE v kategorii BROWN
ALE a druhé místo MUFLON
Tramvaj 22° Russian
Imperial Stout v kategorii
STOUT&PORTER. Tím
kunratické pivo potvrdilo svůj
zatím největší úspěch - Zlatá
pivní pečeť 2017,
v nejobsazovanější kategorii
světlý ležák z minipivovaru,
a to se světlým MUFLONEM
11°.
Další významnou akcí je
Jarní cena pivních sládků
na Zvíkově. Tam letos 1.
místo získal MUFLON NEW
ENGLAND IPA 14°
a vystřídal tak loňského

více o našich ostatních
aktivitách. V létě pořádáme
šest příměstských táborů pro
předškoláky i školáky.
A již od 15. června se

můžete přihlašovat na kurzy
zahajované v září. Více
informací najdete na www.
umotylku.cz. Krásné léto!
RC U Motýlků

vítěze polotmavého
MUFLONA 12°. A tak
bychom mohli pokračovat.
Jedno je však jasné: Muflony
stojí za to nejen pozorovat
a chránit jako ojedinělou
raritu kunratického lesa, ale
také ochutnávat jejich tekuté
druhy, které se rodí s láskou
a péčí odborníků v Pivovaru
Kunratice. Pivo Muflon si
dopřejete nejen v několika
místních a mnoha pražských
restauracích, ale můžete si
ho také koupit v e-shopu
(pivovarkunratice.cz), a to
v různých baleních podle
příležitosti nebo velikosti
domácí oslavy. Blízkým

a přátelům můžete také
udělat radost vkusně
zabaleným degustačním
setem, který obsahuje
vždy výběr šesti aktuálních
Muflonků v lahvích 0,33 L.
Na závěr přijměte pozvání
na další Den otevřených dveří
Pivovaru Kunratice, který
se již tradičně uskuteční
začátkem října. A pozor,
pokud ten den přijdete do
pivovaru a u výčepu řeknete
heslo „MEDAILE PRO
MUFLONY“, dostanete
zdarma jednoho z medailistů,
dle vlastního výběru. Těšíme
se na vás.
Pivovar Kunratice

Společenská rubrika
Poděkování za blahopřání k životnímu jubileu zasílají
Jiří Havlíček, Naděžda Škardová, Jana Sedláčková, Danuše Conková,
Pavla Hrubá, Ivanka Uhlíková, Jiří Zmatlík, Marie Sovová, Jaroslav Stárek,
Jan Pokorný, Marie Brejchová, Marie Zimáková, Dagmar Kobrlová,
Marie Rychciková, Marie Brejchová, Jaroslava Jurkechová
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Arnošt Vít: Povídky na pokračování

Povídání o lidech
Tak jsem čekal skoro dva
měsíce na strejčkův příjezd a na křest, zato při
tom tehdy nezbytném
obřadu řinčely studnickým kostelíkem dokonce dvě legionářské důstojnické šavle. Druhým
ozbrojeným kmotrem byl
strejček Josef Šoulavý,
manžel jedné z mnoha
babiččiných sester. Snad
bych měl vsunout vysvětlení, proč všichni strejčkové, maminčini sourozenci, se jmenovali od A:
Antonín, Augustin, Arnošt. Není to nápadné?
Jistě je. Bylo to takhle.
Děda Mědílek se původně jmenoval
Mrdílek, po pradědovi zdědil jméno
tehdy v našem kraji hodně rozšířené. I já jsem chodil se spolužákem
do obecné školy, který se jmenoval
Mrdílek, byl ze Starkoče a byl oproti nám starší, protože téměř každou
třídu musel opakovat. A ten byl naším vůdcem pro své zkušenosti, měl
u nás mladších přirozenou autoritu
a nikoho ani nenapadlo, že je jeho
příjmení nějak podivné. Děda zažádal jako časem všichni Mrdílkové
o změnu jména, protože jeho význam
se časem stal pro hospodského nepřijatelný. Původně příslušné sloveso znamenalo ve staročeštině jen
kývavý pohyb, nic jiného. Zachovala
se dokonce staročeská říkanka, spíš
jazykolam na „r“, že „Na vrch Brda
vrba se (asi větrem) kýve sem a tam.
V původní říkance je to vyjádřeno jediným dvouslabičným slovem, které se
rýmuje. Pavel Eisner v báječné knize
o češtině Chrám i tvrz uvádí, že tímto jménem byli původně označováni
lidé, kteří měli v obličeji svalové cukání, jemuž dneska říkáme „tik“. Nebo
se při chůzi kývali – zkrátka nebylo
v tom nic choulostivého. Později se to
jméno stalo trochu komickým, ale nikoli neslušným. Z této dávné doby se
dochoval plakát loutkářské kočovné
společnosti studnického rodáka Brady, syna místního tesaře, který buď
v České Skalici, nebo v Náchodě uvi-
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děl představení nějakého italského
potulného loutkáře, zhotovil si pár
loutek, jimž studnický páter Josef
Myslimír Ludvík říkal „podobky“,
a začal s nimi předvádět loutkové divadlo. Odešel do světa a jeho potomci
pak po tři generace putovali od města k městu u nás i v cizině. Napsala
o tom paní docentka Alice Dubská
ve své publikaci Cesty loutkářů Brátů a Pratte Evropou 18. a 19. století
a prokázala tak, že studničtí loutkáři putovali světem o jednu-dvě generace před legendárním Matějem
Kopeckým. Dochovaný plakát svědčí
o tom, že Brada uspořádal jedno ze
svých prvních představení v jediném
větším sále ve svém i mém rodišti,
a to v panské hospodě. Tu tehdy jako
jedinou místní hospodu zakoupil někdy v prvé polovině 19. století Antonín Mrdílek. Kromě čtyř synů se mu
v ní v roce 1887 narodila i jedna holka, moje maminka.
Ve své knize publikuje paní doc.
Dubská i divadelní ceduli z roku
1804, na níž skupina Johana Brata
staršího zve na představení mechanických uměleckých figur Doktor
Faust a uvádí, že pro české publikum
bude přidána komedie Kmotr Mrdílek a kmotr Čuchálek. Na začátku
18. století tedy naše původní rodové jméno nebylo ještě nijak hanlivé,
bylo už jenom směšné. Teprve později se stalo nepřípustným a došlo
k hromadným změnám tohoto jména
na Mrzílky, Mršílky, ale nejvíc na Mědílky. Upozornil jsem paní docentku,
s níž jsem se sešel při úplně jiné záležitosti v Divadelním ústavu v Celetné ulici, že toto jméno bylo na Náchodsku značně rozšířené, dokonce
i v mé rodině, a ona mou připomínku zařadila do své studijní publikace.
Kdopak ví, jestli nějaké ty loutkářské
viry nebo bacily nezůstaly v podlaze dědovy a pak strýčkovy hospody
a přes maminku, která tu podlahu

část 2.

v mládí jistě mnohokrát drhla a myla,
se nedostaly ke mně, neboť já jsem se
asi třicet let, teda zatím celou třetinu svého života, věnoval loutkařině.
O tom snad někdy jindy.
Jen abych dopověděl historku
o tom Janu Bradovi, synovi studnického tesaře Antonína Brady. Jako
loutkář putoval i po severní Evropě
a patrně vlivem sňatků nebo kvůli srozumitelnosti měnili potomci jméno
Brada na Brát, Brat, Pratte, což bylo
v té době zcela běžné. Zakladatel této
třígenerační skupiny českých loutkářů se k stáru vrátil do Náchoda, kde
si už předtím zakoupil domek, a dožil
jako vážený náchodský občan.
A teď konečně k těm jménům na
A. Původní panskou hospodu, dosud
stojící a fungující na horním konci
studnické návsi a jen přes ulici vzdálenou od mého rodného domu čp.
18, (takže táta to neměl s doprovázením maminky vůbec složité), tedy
zakoupil můj dědeček Antonín Mrdílek, původně tkadlec, chalupník
a textilní obchodník ve Lhotě Řešetově,
a pokračoval zde hostinskou živností. Jeho původní rodové jméno se mu
však k nové živnosti moc nehodilo,
zažádal o změnu a 14. prosince 1898
mu náchodský hejtman změnu povolil. Na jaře nechal hospodu nově
omítnout – a aby všichni lidé viděli, kdo je majitelem, dal do omítky
vyrýt firmu A. MĚDÍLEK, HOSTINSKÝ. Ale jen co to zaschlo, napadlo
ho: „No jo, ale copak já vím, kdo tu
hospodu bude mít po mně?“ Vyřešil
to po selsku: Všecky své syny krom
prvního – to už nezachránil – pojmenoval od „A“, aby se nemusel
nápis na omítce seškrabovat. Nejstarší Josef stejně šel na studie jako
tehdy skoro každý nejstarší syn. Stal
se z něj velmi oblibovaný učitel v Novém Městě nad Metují. Taky byl členem výboru nového moderního Klubu
českých turistů a značkařem. Dodnes
je na turistických mapách Orlických
hor Mědílkova stezka, kterou navrhl
a označkoval, a na Metuji mezi Peklem a Novým Městem je v příjemném
romantickém zákoutí i Mědílkova vyhlídka. Mám v archivu o něm aspoň
nekrolog hýřící superlativy o této jeho
činnosti. Ostatní kluci Antonína Mědílka se už jmenovali od A – Antonín,
Augustin, Arnošt.
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VYKUPUJEME
OJETÉ VOZY

advokátní kancelář JUDr. Julie Pítrová,
se sídlem v Kunraticích
Náš tým nabízí
komplexní právní služby
při řešení problémů v oblasti civilního,
trestního i správního práva.
Zastupujeme klienty u soudů
i orgánů veřejné správy, řešíme agendu
v oblasti nemovitostí, rodinného práva,
vymáhání pohledávek a další.

Kontakt:
Kudeříkové 1103/11a, Praha 4
+420 216 216 477
+420 604 898 123
e-mail: pitrova@akpitrova.cz
www.akpitrova.cz

V PŘÍPADĚ PROTIÚČTU NAVÍC
BONUS AŽ 20 000 KČ.
AUTO JAROV KUNRATICE:
Vídeňská 126, Praha 4
tel.: 251 002 824
email: kunratice@autojarov.cz
www.autojarov-kunratice.cz

ZAHRADNICKÉ A
STAVEBNÍ práce v Praze a okolí.

Nově i mořská kosmetika Thalion

Nabízíme kompletní zahradnické práce
včetně prořezu ovocných stromů a kácení.
Dále práce stavební včetně oprav a
rekonstrukcí.
Ostatní na www.strechy-az.cz,
Tel: 602298078

Zahrada: zahrada-az@seznam.cz,
Stavba: info@strechy-az.cz

vosa

NÁVRHY, VÝROBA
A INSTALACE
REKLAMY
VE VAŠEM OKOLÍ

velkoplošný
digitální tisk
plakáty A2 až A0
grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk
řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy
potisk triček
dresy již od
jednoho kusu

tel.: 603 226 226 / www.vosareklama.cz

