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Kalendárium listopad, prosinec 2019 a leden 2020 

1. 11. pátek / 18 hod. / kostel sv. Jakuba 
Slavnost Všech svatých
Mše svatá v kunratickém kostele.
2. 11. sobota / 18 hod. / kostel sv. Jakuba 
Mše svatá v hrobce od 8 hodin a v kostele sv. Jakuba 
od 18 hodin. 
Památka všech věrných zemřelých svatých. 
16. 11. sobota / 10 hod. / kostel sv. Jakuba 
Hubertská mše svatá 
Mše svatá v kunratickém kostele.
1. 12. neděle / od 15 hod. /  
Rozsvěcení vánočního stromu před radnicí  
a restaurací Šeberák 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před kunratickou 
radnicí a restaurací Šeberák. V 15 hodin improvizovaná 
hudba a vánoční prodej. V 16 hodin začátek programu 
na pódiu. Od 17 hodin rozsvícení vánočního stromu před 
radnicí, poté následuje průvod se světly na Šeberák. 
16. 12. pondělí / od 16 hod. / kostel sv. Jakuba 
Vánoční zpívání v kostele
Pořádá RC U Motýlků.
24. 12. úterý / 16 a 24 hod. / kostel sv. Jakuba 
Půlnoční mše svatá 
Bohoslužba zvláště pro rodiny s dětmi od 16 hodin  
a Půlnoční mše svatá od 24 hodin. 
25. 12. středa / 8 a 9:30 hod. / kostel sv. Jakuba 
Boží hod vánoční – mše svaté 
Bohoslužba se zpěvem koled pro rodiny s dětmi. 

3. 11. neděle / 17:30 – 19:30 hod. / restaurace 
Šeberák 
Halloweenský večer pro děti 
Děti čeká nejen zábava, ale také soutěž o nejlepší masku  
a mnoho dalšího. 
11. 11. pondělí / 17 - 19 hod. / RC U motýlků - sraz 
na parkovišti u pošty
Svatomartinská jízda
Lampionový průvod Kunraticemi zakončený ohňostrojem
15. 11. pátek /10:30 hod./ kruhový objezd ulice 
Dobronická
Slavnostní vysazení lípy k 30. výročí sametové revoluce. 
Pořádá ZŠ Wonderland Academy  
6. 12. pátek / 17:30 – 19:30 hod. / Restaurace 
Šeberák  
Mikulášská nadílka na Šeberáku 
Bohatá zábava a nadílka pro děti. 
24. 12. úterý  Tvrz Kunratice
Rozdávání Betlémského světla  
Přijďte si na Štědrý den pro Betlémské světlo. 

2. 11. sobota / 19 hod. / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. Znojmo
Utkání 1. florbalové ligy v hale kunratické ZŠ.
10. 11. neděle Kunratický les 
Velká kunratická 2019 
86. ročník tradičního běžeckého závodu Kunratickým lesem. 
16. 11. sobota / 19 hod. / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. Bulldogs Brno
Utkání 1. florbalové ligy v hale kunratické ZŠ.
30. 11. sobota / 19 hod. / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. České Budějovice
Utkání 1. florbalové ligy v hale kunratické ZŠ.
13. 12. pátek / 19 hod. / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. Sokol Brno
Utkání 1. florbalové ligy v hale kunratické ZŠ.
5. 1. neděle / 19 hod. / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. Kladno
Utkání 1. florbalové ligy v hale kunratické ZŠ.
24. 1. pátek / 19 hod. / SH ZŠ Kunratice
Start98 vs. Florbal Ústí nad Labem
Utkání 1. florbalové ligy v hale  kunratické ZŠ.

Kultura

Volný čas

Sport

Konec léta v  Kunraticích

29. 12. neděle / 15 hod. / kostel sv. Jakuba 
Cimbálová muzika v kostele  
V barokním kostele zahraje kapela Antonína Stehlíka ze 
Znojma. Pořádá MČ Kunratice.

Z radnice a zastupitelstva

3  Slovo starostky 
Radnice řeší problémy kolem stavby polyfunkčního domu, 
který získal platné stavební povolení od Stavebního úřadu 
ÚMČ Praha 4 

3  Válka s graffiti 
V Kunraticích přibylo posprejovaných ploch neznámým vanda-
lem. Jejich odstraňování stojí radnici nemalé peníze

5  Podél zrekonstruovaných ulic vznikají nové chodníky

Sport a spolky

15  13. pražské cyklozvonění 
Letošní jízda byla pro rodiny s dětmi náročnější, a účast 
rekreační části veřejnosti byla proto menší.

15  Indiáni ovládli park 
V Sokole zahájili třetí ročník akce Indiánského běhu parkem

Téma
8–9  95 let kunratického fotbalu 

S. K. Slovan Kunratice oslavil 95 let své existence

Aktuálně
6  Kunratické rybníky se opravují 

Od 90. let minulého století procházejí kunratické rybníky 
zásadní rekonstrukcí

7  Parkovací hodiny s kotoučem 
Rozšiřování modrých zón v Praze si vynutilo změnu parková-
ní v centrální části Kunratic

6  Kunratické rybníky se opravují 
Od 90. let minulého století procházejí kunratické rybníky 
zásadní rekonstrukcí

Školství

14  Pocta skvělé učitelce 
Uběhlo již 40 let od doby, kdy do školy v Kunraticích nastou-
pila jako absolventka pedagogické fakulty učitelka chemie  
a přírodopisu Eva Hilčerová. A zůstala škole věrná.

14  Centrum čtenářské gramotnosti v ZŠ Kunratice 
Na začátku školního roku mohli žáci poprvé navštívit nové 
čtenářské a studijní centrum školy

Rozhovor

10–11  Panovník Václav IV. jiným pohledem 
V minulosti se o Václavu IV. napsalo mnoho článků, 
které ale obsahovaly i řadu nepravd a tendenčních 
hodnocení

Kultura
12  Babí léto opět nezklamalo 

Tato tradiční akce, která vždy přiláká řadu návštěvníků,  
se i letos náramně vydařila

13  Papírová věž kunratického rodáka Daniela Pitína 
v Rudolfinu  
Pozvánka na výstavu do Rudolfina, kde český malíř generace 
čtyřicátníků vystavuje od 26. září do 29. prosince

Arnošt Vít: Povídky na pokračování 
16  Povídání o lidech 

Další díl seriálu vzpomínek kunratického spisovatele  
a pohádkáře

Z obsahu

25. 1. sobota / 19:00 hod. / sokolovna 
3. Kunratický ples  
Společenský večer plný tance a hudby pořádá MČ Praha - 
Kunratice 



Z radnice a zastupitelstva

Vážení čtenáři,

myslela jsem si, že po letech stráve-
ných na kunratické radnici mě jen 
tak něco nepřekvapí, ale to, co se děje  
v bezprostředním sousedství radnice, 
je skutečně neslýchaná drzost. Poly-
funkční dům, který získal platné sta-
vební povolení od Stavebního úřadu 
ÚMČ Praha 4, roste do obludných 
rozměrů zcela mimo schválenou pro-
jektovou dokumentaci. S výstavbou 
podzemního parkoviště bychom pro-
blém neměli, ale místo dvou objektů 
zde roste jednolitá stavba, střecha 
do atria je oproti projektu zvednutá  
a nejsme si ani jisti výškou celé stavby. 
Podali jsme podnět k prošetření sta-
vebnímu úřadu, ten stavbu oficiálně 
zastavil, ale investor staví dál. Poda-
li jsme další podnět a investor staví 
dál. Zdá se, že tato kauza nás bude 
ještě dlouho zatěžovat. Sledujte proto  
v Kunratickém zpravodaji články Pro-
měny Kunratic pana Mydlarčíka, kte-
rý se touto kauzou podrobně zabývá. 

Blíží se konec roku a s ním i před-
vánoční kulturní akce jako Svato-
martinská jízda, Rozsvěcení vánoční-
ho stromu před radnicí nebo Koncert 
cimbálové muziky Antonína Stehlíka 
ze Znojma. Podrobnosti o těchto ak-
cích naleznete v přehledu akcí v tom- 
to čísle Kunratického zpravodaje. 
Doporučuji Vám uvolnit se, nespě-
chat a užít si toto adventní období, 
které se velmi rychle blíží.

Lenka Alinčová
(lal)
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Problém s autovraky v Kunraticích
Tak tímhle nadpisem začínal můj pří-
spěvek do Kunratického zpravodaje 
číslo 6 v roce 2016. A co se od té doby 
změnilo?  Problém s autovraky a nepo-
jízdnými odstavenými vozidly předsta-
vuje i nadále pro obce, města i městské 
části velkou starost. Ani Kunratice ne-
jsou v tomto výjimkou. Pořád platí, že 
posouzení toho, jestli je odstavené auto 
vrak, anebo nikoli, provede technik 
Správy služeb hl. m. Prahy. Odpovědný 
technik se ovšem musí řídit vyjádřením 
Ministerstva dopravy ČR, které říká, že 
se musí jednat o vozidlo, které je zjevně 
technicky nezpůsobilé k provozu, a ob-
novení způsobilosti by si vyžádalo do-
plnění anebo opravu podstatných částí 
mechanismu anebo konstrukce vozidla.  
Pokud technik posoudí, že auto není 
vrak, ale tvoří překážku silničního pro-

vozu, např. tím, že zasahuje do jízdního 
pruhu, rozhoduje o odstranění strážník 
městské policie. Další možný případ je, 
kdy auto není vrak, sice nepřekáží, ale 
hyzdí své okolí. V tomto případě může 
být uložena pokuta až do výše 50 tisíc 
korun. V Kunraticích vedeme databázi 
vraků a postupně je z ulic odstraňuje-
me. Majitelé nepojízdných a odstave-
ných aut jsou postupně vyzýváni, aby 
své vozy odstranili z komunikace. Po-
kud výzvu neuposlechnou, vystavují se 
riziku správního řízení s vysokou poku-
tou. Snad připravovaná novela silniční-
ho zákona pomůže rychleji odstraňo-
vat nepojízdná vozidla z ulic. V novele 
bude totiž novinka, že auto s propadlou 
technickou kontrolou nesmí vůbec stát 
na pozemních komunikacích.

ivhy  

Válka  
s graffiti 

Graffiti je v obecném smyslu druh ne-
oficiálního výtvarného projevu pracují-
cí ve veřejném prostoru rytím, psaním 
nebo malbou, v současnosti především 
technikou nanášení barev, často ve for-
mě spreje nebo fixy, případně technikou 
škrábání nebo leptání. Vychází z původ-
ního řeckého slovesa γραφειν (grafein), 
psát. Tolik říká portál Wikipedie. Co 
portál neříká, ale čeho jsme svědky  
u nás v Kunraticích, je to, že takový 
„umělec-patlal“ se nám poslední dobou 
připomíná svým rádobyuměním v růz-
ných částech Kunratic. Poznamenány 
jsou nejen lavičky, lampy a zdi domů, 

Upozornění na 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.

ale také odpadkové koše, dětská hřiště, 
autobusové zastávky, kryty na přívodu 
elektrické energie u nemovitostí a další 
mobiliář v majetku městské části. Do-
konce se svého zneuctění dostalo i zdi 
areálu kunratického zámku. V tomto 
případě jde o zcela mimořádnou udá-
lost. Areál kunratického zámku je kul-
turní památkou a v případě dopadení 
pachatele zde hrozí mimořádný trest. 
Také letos vynakládá kunratická radnice 
velké finanční prostředky na úklid a od-
stranění graffiti včetně uvedení do pů-
vodního stavu obnovením nátěru. Po-
kud byste byli svědky a viděli dotyčného 
„umělce – patlala“ při jeho tvorbě, ne-
styďte se a zavolejte, prosím, strážníky 
Městské policie Praha 4 na číslo 156. Jde 
nám o společnou věc, o čisté Kunratice.

Ivan Hýža,
místostarosta (ivhy)                           

Slovo starostky

Užitečné informace:

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



Z radnice a zastupitelstva
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Nové chodníky podél rekonstruovaných ulic 
Nové chodníky, které se nám podařilo v rámci plošných re-
konstrukcí komunikací postavit, představují velké zlepšení 
v oblasti bezpečnosti a pohodlí kunratických obyvatel. Na 
některých místech však do chodníků přesahuje zeleň ze sou-
sedních soukromých pozemků. To se obvykle řeší výzvou úřa-
du majiteli soukromého pozemku. Velice by nám pomohlo, 
kdybychom tyto výzvy posílat nemuseli a omezili z velké části 
byrokracii a zbytečné finanční náklady s ní provázané. Proto 
si dovoluji požádat majitele  pozemků, jejichž zeleň přerůstá 
do veřejných prostranství, kam chodníky patří, aby se sami 
aktivně a bez výzvy postarali o jejich redukci. Je to velká ško-

da, když kvůli tomu musí chodec vstupovat do vozovky, jak je 
vidět na přiloženém obrázku. Jsem přesvědčen, že je lepší Vás 
požádat o spolupráci, že se nám to podaří vyřešit „po sou-
sedsku“ – bez  úředního šimla. Pokud se nám to nepodaří, 
bude muset nastoupit byrokracie a Úřad MČ Praha-Kunratice  
bude muset těm, jejichž zeleň přerůstá přes hranice soukro-
mých pozemků, poslat výzvu k likvidaci. V nejhorším případě 
může kunratická radnice přistoupit ke svému právu a zeleň 
přesahující nad veřejné chodníky sama odstranit, ale osobně 
preferuji spolupráci.

Karel Fíla, místostarosta 

Kontejnery na bioodpad
neděle 17. 11. 13 - 16 hod. Nad Šeberákem x K Jelenám
neděle 17. 11 13 - 16 hod. křižovatka ul. Lizstova x Kalmánova
neděle 17. 11 13 - 16 hod. křižovatka ul. Do Dubin x Pod Javory
sobota 23. 11. 13 - 16 hod. ul. Na Lhotech x Nad Belvederem
sobota 23. 11. 13 - 16 hod. křižovatka ul. Na Knížce x Nad Akáty
sobota 23. 11. 13 - 16 hod. Ještědská (u pošty)

Velkoobjemové kontejnery
středa 13. 11. 16 - 20 hod. Zelené údolí (ul. Za Valem)
středa 13. 11. 16 - 20 hod. Na Lhotech x Nad Belvederem
středa 4. 12. 16 - 20 hod. Ještědská (u pošty)
středa 4. 12. 16 - 20 hod. Sídliště Flora (u kotelny)

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice

•  schvaluje
–  úpravu rozpočtu č. 15. posílení par. 3319 o 150,0 tis. Kč na 

kulturní akce při příležitosti výročí 600 let od úmrtí krále 
Václava IV. 

–  Studii rekonstrukce sportovního areálu SK Slovan Kunrati-
ce na Vimperském náměstí. 

•  nesouhlasí
–  se zařazením adresy Kunratická spojka č.p. 1713, 148 00 

Praha 4-Kunratice do povolených adres, na kterých lze pro-
vozovat loterie a jiné podobné hry. 

USNESENÍ ze 7. zasedání zastupitelstva  
MČ Praha – Kunratice ze dne 16. 9. 2019
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Tečka za letošními  
výlety seniorů 
V září se uskutečnily poslední dva výlety seniorů. Prvním byl 
výlet na vodní hrad Švihov a do Klatov. Švihovský hrad je zná-
mý především tím, že se zde točilo hodně filmů a pohádek. Tou 
nejznámější jsou Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou 
a Pavlem Trávníčkem. V současné době jim tam připravují stá-
lou expozici. Klatovské katakomby se slavnými mumiemi byly 
skutečně velmi zajímavé. Největší vytrvalci nakonec zdolali po 
příkrých 226 schodech i Černou věž. Druhý výlet byl na hrad 
Český Šternberk a odpoledne do Sázavského kláštera. 

Vzhledem k tomu, že o výlety 60+ je velký zájem, připra-
vujeme další i na příští rok. Na žádost kunratického Sokola, 
který má ve středu cvičení seniorů a nemůže změnit termín, se 
budou konat výlety v příštím roce v úterý. Se Základní školou 
Kunratice, která pořádá v úterky pro seniory kurzy, je dojed-

Ctíme padlé z obou světových válek 
Pomníky obětem II. světové války a Pražského povstání v Kunra-
ticích nám připomínají, že se přes nás také přehnaly nelehké 
okamžiky. Vážíme si všech, kteří nejenom za nás bojovali, ale do-
konce položili své životy. Svůj vděk můžeme vyjádřit právě péčí  
o tyto pomníky. Máme jich tu celkem devět a navíc pomník  
z roku 1922 věnovaný  padlým legionářům a vojínům ve světo-
vé válce. První velkou obnovou prošel právě posledně uvedený 
pomník, kdy v roce 2008 byla socha legionáře odstraněná za ně-
mecké okupace nahrazena sochou novou od sochařky Ellen Ji-
lemnické, která ji vytvořila podle původní fotografie z roku 1922. 
Velké nákladné opravy se v letech 2014-2016 dočkal pomník na 
památku padlým v druhé světové válce na kunratickém hřbitově. 
Zatékající a mrznoucí voda ho téměř roztrhala a písmo bylo málo 
čitelné. Pomníček Václava Maška a Viktora Krampery, kteří padli 
5. května 1945, byl již nezachranitelný. Kdosi kdysi pomníček  
z nekvalitního betonu umístil na dno příkopu ve Vídeňské ulici. 
Takže když pořádně zarostl travou, tak jej zahradníci Technic-
ké správy komunikací „přetáhli“ křovinořezem. Emailové fotky 
obou hrdinů již dávno odpadly a zmizely. Trvalo nám to téměř 
půl roku, ale přes radnici Prahy 4 a pražský magistrát jsme se do-
stali až na Ministerstvo obrany ČR a tam se nám podařilo dostat 
svolení, že pomníček, který neměl žádného skutečného majitele, 
jsme mohli prohlásit za majetek Kunratic, nechat vyrobit nový 
ze žuly včetně emailových fotografií padlých hrdinů, které jsme 
našli díky kunratické kronice, a umístit jej o pár metrů dále na 
důstojné viditelné místo mimo uliční škarpu. 

lal

Hl. m. Praha postupně modernizuje svůj vozový park. Vel-
mi pozitivní na tom je, že stále více dopravních prostředků je 
již bezbariérových. Pro Kunratice to má velký význam, pro-
tože na našem území se nachází Dům zvláštního určení (135 
bezbariérových bytů), Dům s chráněnými byty pro seniory (57 
bytů), Dům s pečovatelskou službou Zátiší a mnoho mladých 
rodin s malými dětmi, tudíž s nezbytnými kočárky.

Hl. m. Praha zároveň v rámci Pražské integrované dopravy 
zajišťuje individuální přepravu zdravotně postižených osob 
pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P na území hl. m. Prahy 
nebo v prvním tarifním pásmu. Tuto službu pro hl. m. Prahu 
zajišťují dvě společnosti, které uspěly ve výběrovém řízení. 

Jedná se o společnosti Handicap Transport a SOCIETA o.p.s. 
Cena za jednotlivé jízdy je srovnatelná s cenami jízdenek  
v ostatních pražských dopravních prostředcích. Jsem ráda, že 
se mohu přihlásit k spoluautorství zavedení tohoto systému, 
protože v letech 2006-2010 jsem byla předsedkyní sociálního 
výboru hl. m. Prahy.

Problémem je, že o tuto službu je velký zájem. Proto je tře-
ba si ji objednat s dostatečným předstihem. Magistrát v sou-
časné době plánuje navýšení počtu aut dopravujících klienty 
o 15 aut. Podrobnosti naleznete na webových stránkách obou 
společností.

lal

Přeprava zdravotně postižených osob

náno to, že účastníkům výletů budou poskytnuty náhradní 
termíny kurzů. V lednovém čísle Kunratického zpravodaje 
bude zveřejněn přehled výletů na příští rok, termíny a pravi-
dla pro přihlášení. 

lal 



Aktuálně

Kunratické rybníky se opravují 
Od 90. let minulého století prochá- 
zejí kunratické rybníky zásadní re- 
konstrukcí. V souvislosti s výstavbou 
sídliště Flora byl částečně zmenšen 
Hornomlýnský rybník tzv. Vernerák  
a byla zde vystavěna dešťová usazovací 

nádrž. Zároveň došlo ke zvýšení hráze 
rybníka. V roce 2011 společnost Lesy 
hl. m. Prahy (organizace zřízená Ma-
gistrátem), která všechny rybníky na 
toku Kunratického potoka spravuje, 
zrekonstruovala rybník Dolnomlýnský. 

Volarská ulice jednosměrná 
Po rekonstrukci Volarské ulice došlo ke 
zjednosměrnění této komunikace od 
Bořetínské ulice po hlavní ulici K Šebe-
ráku. K této úpravě došlo kvůli potřebě 
vytvořit parkovací stání pro návštěvníky 
TJ Sokol a SK Slovan Kunratice a sou-
časně zajistit bezpečný pohyb chodců 
po chodníku v obou směrech, a přitom 
dodržet šířku vozovky pro výjezdovou 
trasu hasičů.

Děbolínská ulice jednosměrná
Počínaje říjnem vstoupila v platnost 
místní úprava provozu – zjednosměrně-
ní ulic od hlavní K Šeberáku po Bořetín-
skou. Úsek od Bořetínské dál po Golčo-
vu již jednosměrný byl. Spolu s úpravou 
provozu v ulici byla také vyznačena 
parkovací stání v maximálním možném 
množství. K úpravě bylo přistoupeno 
kvůli zablokování obousměrného pro-

vozu parkujícími vozy a kvůli špatným 
rozhledovým poměrům v křižovatce.

Jezděte MHD
Na krátké trasy po Kunraticích či těsně 
za naše hranice, pokud to účel cesty 
umožňuje, prosím, využívejte více li-
nek MHD, než vlastního vozidla. Např. 
linka 203, která spojuje všechny části 
Kunratic, by mohla jezdit výrazně čas-
těji, ale nemá dostatek cestujících, aby 
mohly být spoje přidány. 

Ráno je přidán navíc školní spoj 
ze sídliště Flora (odjezd ze zastávky  
U Kunratického lesa v 7:21), který mů-
žete využít pro školáky i předškoláky 
navštěvující ZŠ a MŠ v Kunraticích.

Podněty a náměty 
Máte-li nějaké podněty k dopravě  
v Kunraticích, můžete je napsat na mail 
hyza@praha-kunratice.cz  

 ivhy

Krátce z dopravy

V letech 2017-2018 proběhla první eta-
pa rekonstrukce Olšaňáku, která bude 
pokračovat výstavbou bezpečnostní-
ho přelivu, aby se neopakovala situace  
z roku 2013, kdy při povodni plavalo na 
poli pod rybníkem několik tisíc kaprů. 
Nejprve se však musí dokončit rekon-
strukce Šeberáku. Byť jeho oprava byla 
naplánovaná do první poloviny roku 
2020, postupují práce na jeho rekon-
strukci tak rychle, že Lesy hl. m. Prahy 
opatrně sdělují, že se rybník nejspíš 
dokončí ještě letos. Jediným rybníkem, 
který má ve správě kunratická radnice 
je rybníček Ohrada vedle zdravotního 
střediska. Jeho oprava začne každým 
dnem. V okamžiku, kdy tento článek 
píšu, již bylo ukončeno výběrové řízení 
na firmu, která rybníček zrekonstruu-
je. Bylo osloveno 5 firem specializova-
ných  na rekonstrukce vodních děl. Byly 
dodány 3 nabídky. Ve výběrové komisi 
byl projektant ze společnosti TBD a. s.  
(společnost, která dozoruje většinu 
pražských rybníků i velké české řeky)  
i specialista vodních toků pražského 
magistrátu. Byla vybrána společnost 
Lesy hl. m. Prahy. Přes zimu by měl 
být odstraněn rákos a bahno ze dna 
nádrže, rozebrána hráz a výpusť. Před-
pokládaný termín dokončení je červen 
příštího roku. Celková cena je téměř  
5 milionů korun plus DPH. 

 lal
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Cvičení Stráž 2019 
O plánovaném cvičení Stráž 2019 - Safe-
guard jsme vás informovali v minulém 
čísle Kunratického zpravodaje. O co 

vlastně šlo a jak vše probíhalo? Cílem 
bylo prověřit spolupráci Armády ČR, 
složek integrovaného záchranného 

Parkovací hodiny s kotoučem 
Začátkem letošního roku jsme proved-
li změnu v parkování v centrální části 
Kunratic. Vedlo nás k tomu rozšiřová-
ní modrých zón ve velkých městských 
částech, a důsledkem toho parkování 
návštěvníků Prahy v místech kolem za-
stávek autobusů. Na jednáních komise 
dopravy probíhaly živé debaty o tom, 
jak zajistit parkování pro lidi, kteří 
potřebují v Kunraticích využít služeb 
našich živnostníků, obchodníků, re-
staurací, pošty, zdravotního střediska  
a dalších institucí. Vzhledem k tomu, 
že systém krátkodobého parkování 
zdarma na omezenou dobu se osvěd-
čil, rozšíříme tento záměr i do dalších 
ulic v centru Kunratic. Pokračujeme  
v této úpravě dále na náměstí T. G. M, 
v ulici Za Parkem u základní a mateřské 
školy, kde vyčleníme pár míst pro ro-
diče, kteří si vyzvedávají děti ze školní 
družiny a ze školky. Provoz také ukázal, 
že tato úprava pomůže také prodejně 
Tesco ve Velenické ulici. Zde také při-
pravujeme vodorovné dopravní znače-
ní pro vyznačení parkovacích míst na 
silnici, jsou to tzv. “šuplíky“, aby bylo 
zřejmé, kde vozidlo parkovat může  
a kde už by bránilo plynulému provo-

Aktuálně

zu. Tyto „šuplíky“ budeme připravovat  
i v některých dalších ulicích, abychom 
zajistili co nejvíce parkovacích míst na 

komunikaci a přitom nebyla ohrožena 
bezpečnost a spolehlivost provozu.

ivhy

systému a společnosti ČEPS (Česká 
přenosová soustava). Místo cvičení je 
v Kunraticích známé spíše pod názvem 
rozvodna Chodov. Podobná součin-
nostní obranná cvičení Safeguard (za-
bezpečení) probíhají opakovaně v růz-
ných lokalitách v Česku. Letos v dubnu 
například v okolí elektrárny Temelín  
a v okolí rozvodny Otrokovice na jižní 
Moravě, v srpnu na rozvodnách Kletné, 
Albrechtice a Horní Životice. Právě tyto 
objekty patří do správy ČEPS a patří  
k prvkům kritické infrastruktury státu. 
Výcvik na pražské rozvodně Chodov 
proběhl naprosto v reálných podmín-
kách, co nejvíce přiblížil případné nasa-
zení Armády ČR k zabezpečení ochrany 
a obrany objektu důležitého pro obranu 
státu. Byl jsem nejen u plánování toho-
to cvičení, ale zároveň také aktivním 
účastníkem rozehry cvičení a mohu říci, 
že toto vojenské cvičení splnilo svůj účel  
a účastníci získali potřebné schopnosti 
a dovednosti pro případný krizový scé-
nář nenadálé mimořádné události. Po-
děkování patří nejen organizátorům cvi-
čení, ale také více jak stu příslušníkům 
roty aktivní zálohy Středočeského kraje.  

ivhy    
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95 let kunratického fotbalu

V sobotu 14. září oslavil S. K. Slovan Kunratice 95 let své 
existence. Byl krásný, skoro ještě letní den, a i když se v neda-
lekém zámeckém parku konala souběžně jiná významná akce 
– Babí léto v pohybu, na počtu lidí na hřišti to nebylo znát.  
A další fandové kunratického fotbalu stále přicházeli. 

Den začal tradičně fotbalem. První utkání sehrála už ráno  
v 8:45 domácí starší přípravka s TJ Sokol Královice. A soupeře 
rozstřílela vysoko 12:3. V 10:45 se potkali mladší žáci s SC Xa-
verov z Horních Počernice „B“. I tady přála fortuna domácím 
a Slovan porazil Xaverov velmi dobrým skóre 5:2. Po poledni 
se utkali starší žáci se Sokolem Dolní Počernice. Slovan ale 
utrpěl citelnou prohru 0:14.

Po půl třetí odpoledne zahájil předseda fotbalového klubu 
pan Václav Čumpelík slavnostní odpoledne a pozval všechny 
přítomné ke sledování zápasu „Legend Kunratic“. Na hřiš-
tě tak nastoupili hráči tzv. staré gardy proti „béčku“. Hřeb 
sportovního dění na hřišti byl poslední zápas dne, kdy se  
v půl páté odpoledne sehrálo mistrovské utkání kunratického 
„áčka“ proti TJ Praga.

Kromě fotbalových zápasů nabídlo odpoledne na hřišti  
i hudební program. Nejprve to byla skupina Kurník Petra 

Nedvěda, která dostala do tance před pódiem malé děti. Kou-
sek opodál bylo možné děti zaměstnat ve výtvarné dílničce.  
V šest večer kapelu na pódiu vystřídala další hudební produk-
ce v podání Five Foxies a k mání byly známé domácí i zahra-
niční šlágry.

Pozornost všech, kteří si koupili vstupenku, upoutala ve-
černí slosovatelná tombola. Vyhrát bylo možné kromě láhve 
dobrého moravského vína třeba štangli salámu. Předseda 
Václav Čumpelík říká: „Chceme poděkovat všem sponzorům, 
hasičům a rodinám, které se podílely na oslavách 95. výročí 
vzniku Slovanu Kunratice. Velkým dárkem pro celý klub, za 
který všichni moc děkujeme, byla ale předávka studie na stav-
bu kabin a umělého povrchu hřiště, kterou jsem z rukou paní 
starostky Alinčové převzal.“ A starostka doplňuje: „Zastupi-
telstvo schválilo rekonstrukci sportovního areálu Slovanu na 
Vimperském náměstí. A zpracování studie bylo prvním kro-
kem. Šlo hlavně o to zjistit, zda se na pozemky na Vimper-
ském náměstí vejde tréninkové hřiště s umělým povrchem, 
nová budova s šatnami, toaletami, sprchami, občerstvením, 
posilovnou, tribunou a dostatečně velkým parkovištěm. A vý-
sledek je, že místa je dost,“ uzavírá Lenka Alinčová. 

Mezi pozvanými hosty, kteří kunratickému fotbalu věnovali 
před mnoha desítkami let svoji duši, byli i dva kluboví senio-
ři, kteří se přišli na oslavu „svého“ klubu podívat. Jedním byl 
dnes dvaaosmdesátiletý Josef Štekr a také o deset let mladší 
Josef Špánek. Ten, aby byl u toho, přijel na slavnostní odpo-
ledne až z Brna. „Pepu Štekra poznám, ostatní moc ne. Chví-
li mi trvalo, než jsem se zorientoval. Někomu se totiž hodně 
změní, jinému míň. Když jsme začali vzpomínat, všechno mi 
zase pěkně naskočilo,“ přemítá nahlas.  

Josef Štekr začal hrát v Kunraticích v roce 1961, ale brzy 
přesídlil do Modřan. Kvůli dceři se ale v roce 1968 vrátil na do-
mácí trávník. Když je řeč o trávníku, zavzpomínal na žalostný 
stav hrací plochy, která tady před velkou rekultivací byla. „Trá-

Fotbalový klub v Kunraticích byl sice založen už v roce 1920 
pod názvem S. K. Kunratice. Kvůli nedostatku peněz byla  
ale za tři roky jeho činnost ukončena. Trvalo to ale jenom 
jednu sezonu a v roce 1924 fandové fotbalu opět, teď už  
definitivně zakládají nový sportovní klub s názvem Slovan. 
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va byla na hřišti jen po stranách. Uprostřed hřiště byl jen jíl  
a skála, a na tom se opravdu dobře nekopalo,“ vzpomíná pan 
Štekr. Od svých patnácti hrál za místní „áčko“ a platil za nej-
lepšího útočníka. Měl vynikající pravačku a přezdívalo se mu 
mistr v hlavičkování. Spoluhráči mu s nadsázkou, ale i úctou 
říkali, že má hlavu jako Bican. „Vždycky na mě křičeli, hned 
to tam cpi! Byl jsem totiž mrštný a velmi rychlý,“ vzpomíná 
na své působení v S. K. Slovan Kunratice pan Štekr. Trénin-
ky tehdy nebývaly organizované jako dnes. Hráči se sešli jed-
nou týdně ve čtvrtek. Zaběhali si jedno kolečko kolem hřiště 
na rozehřátí a pak se šlo střílet na bránu. V zimě se trénink 
přesunul do sokolovny, kde se hrálo bago. Odměna v podobě 
piva po tréninku se zpravidla nekonala. „Jen občas jsme zašli  
k Šebkům na půllitr, aby se utužoval kolektiv,“ říká Josef Štekr.    

Svému kunratickému týmu je jako divák věrný dodnes. Jak-
mile se hraje doma, je na každém zápase. A co by kunratické-
mu „áčku“ popřál ze všeho nejvíc? „Aby se jim vedlo ve třídě, 
aby hráli férový fotbal a aby sem na fotbal chodili diváci. Bez 
nich to není ono.“ 

Když srovnává tehdejší fotbalové nadšení a hru s dneškem, 
říká o tom současném, kdy mají fotbalisti neuvěřitelné mož-
nosti, že je to v podstatě pěší fotbal. Naráží tak na to, že dnes 
se mladým hráčům nechce běhat. A dodává: „My jsme byli 
fotbalovější a především srdcaři, kteří hráli kopanou s láskou. 
Běhali jsme za každým míčem. Na současný profesionální fot-
bal se nemůžu dívat. Na to, že hrají za peníze, neodvádějí ta-
kový výkon, který my jsme dávali zadarmo,“ dodává. 

A jeho o deset let mladší kumpán z kunratického Slovanu 
pan Josef Špánek, který hrál za Kunratice fotbal od žáčků do 
svých 28 let, mu očividně přizvukuje: „Mívali jsme asi větší 
srdíčko, chuť a bojovnost, která dnes schází. Doslova jsme 
si hráli s balónem. Současní profesionální fotbalisté neumě-
jí hrát bojovný fotbal, protože jsou nevykopaní. Velmi brzy 
to totiž vzdávají a utíkají z pole. A skuteční talentovaní kluci 
se do nároďáku nedostanou,“ hodnotí současný fotbal Josef 
Špánek a smutně dodává, „My jsme dostali po zápase párek 
a pivo a to nám muselo stačit,“ směje se. Na oslavu přijel  
z Brna, kde bydlí. O tom, že se koná velká oslava kunratic-
kého fotbalu, se dozvěděl od své příbuzné z Libuše, která si  
o 95. výročí založení klubu přečetla v kalendáriu Kunratické-
ho zpravodaje. Ani chvíli neváhal a rozjel se do svých milova-
ných Kunratic, kde prožil mládí, ale životní cesty ho svedly 
jinam. A co by jim přál asi nejvíc? „Aby se tu narodili takoví 
fotbalisti, jako jsme byli my, aby se starali o svůj růst, aby hráli 
lepší fotbal a aby nespadli ze skupiny,“ a ihned dodává, „Dou-
fám, že se dožiju toho, abych mohl přijet oslavit sté výročí 

založení klubu, které bude za pět let.“ Současně přiznává, že 
v Brně na fotbal nechodí, stadion Za Lužánkami nemá rád a 
od konce působení trenéra Masopusta se přestal o brněnský 
fotbal zajímat. 

O trochu mladší vzpomínky má Jiří Valenta, kterého na 
kunratickém hřišti vychoval jeho otec.  Za Slovan začal tré-
novat v šesti letech, ale hned v osmi přestoupil do Slávie, kde 
do svých osmnácti prošel všemi reprezentačními kategoriemi. 
Jako ligový fotbalista začal v Jablonci nad Nisou. Poté pře-
stoupil do klubu na Žižkově, hrál za Senici, Uherské Hradiště, 
Mladou Boleslav a působil dokonce v Kazachstánu. Momen-
tálně hraje v druholigovém Třinci.

Přesto se ale vždy, když má možnost, rád zajede podívat 
do Kunratic. Otec Jiřího bydlí na Libuši, kam přijel s rodinou 
na návštěvu. „Nemohl jsem si nechat ujít příležitost podívat 
se na hřiště, kde to vlastně všechno začalo, a sehrát si tady 
skvělé utkání za skoro vesnický tým,“ říká Jiří Valenta a dodá-
vá, „Původně jsem chtěl přijít jen na zápas, ale zůstal jsem tu 
déle, protože pro mě je to taková jedna rodina a všichni jsou 
tu strýčkové. Drahuška mě přivítala jako moje teta. Nechává 
to ve mně hezký pocit, když mě tu lidé znají nebo po kratším 
zaváhání poznávají. Mám to tu rád a je to pro mě srdcovka.“

A přestože teď žije v Třinci, je z jeho vyjádření patrné, že se 
do Kunratic vždy rád vrací. „Jsem vděčný klubu, kde o mne 
bylo hezky postaráno, a když se mi nemohl věnovat otec, vždy 
ho ochotně zastoupil někdo jiný. Zažil jsem tu a stále zažívám 
jen ty nejkrásnější zážitky a s Kunraticemi mě pojí nejkrásněj-
ší vzpomínky,“ uzavírá pan Jiří Valenta.

ir
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Panovník Václav IV.  
jiným pohledem 
Pan Oldřich Beneš je uznávaným práv-
níkem. Navíc je ale jeho zájmem historie  
a s ní spojená postava významného čes-
kého panovníka krále Václava IV. Ten má 
ke Kunraticím velmi blízko, protože zde 
16. srpna 1419 zemřel. O králi Václavu IV.  
se v minulosti napsalo mnoho článků, 
které ale obsahovaly i řadu nepravd  
a tendenčních hodnocení. Optikou detail-
ního zkoumání ale některé závěry berou 
za své a podrobné studium historie tyto 
polopravdy a mýty zásadně mění. 

Jak jste se dostal od práva ke studiu historických stop krá-
le Václava IV.?

Doba vrcholné a pozdní gotiky mne vždy fascinovala.  
V roce 1986 vychází monografie „Václav IV.“ od Jiřího Spě-
váčka, která mne velmi oslovila. Pamatuji si, že při četbě 
mne zaujal na této knize až přepjatý negativní přístup autora  
k tomuto panovníku. Uvědomil jsem si, že Václav IV. pano-
val v zemích Koruny české od roku 1378 do roku 1419, tj. 41 
let. Jedná se o dlouhou dobu. Co mne překvapilo, bylo to, že  
i v této komplikované době, kdy byly vyhrocené politické a teo-
logické spory, pak v zemích Koruny české vzkvétalo umění, kte-
ré dnes nazýváme krásný sloh. Podvědomě jsem cítil, že umění 
může žít jen, když jsou vytvořeny předpoklady pro tento rozvoj 
a to především klidový a pozitivní stav, který bych nazval jako 
„status quo“. Domnívám se, že tento stav v době panování Vác-
lava IV. v zemích Koruny české nastal. Další skvělou a mimořád-
nou knihou, která mne nadchla a oslovila,  je kniha Josefa Krásy 

„Iluminované rukopisy Václava IV.“, která popisuje knihovnu 
Václava IV. a jeho rukopisy. Tato kniha mne přesvědčila o tom, 
že Václav IV. je opravdu výjimečná a jedinečná osobnost. 

 
Jaké předměty máte ve své sbírce, která dokumentuje 

osobnost krále Václava IV.?
Jedná se o faksimile knih z knihovny Václava IV., a to Bi-

ble Václava IV., sestávající celkem z 8 knih, Zlatá bula Karla 
IV., Bellifortis (silný ve válce – příručka válečnického umění 
Konrada Kyesera z roku 1405), Historia Plantarum a další kni-
hy, které vznikaly v době Václava IV., právní dokument: Kniha 
zemského městského a jiného práva, Kostnická kronika au-
tora Ulricha Richentala. Věrné kopie korun od mistra Jiřího 
Urbana, a to koruny Svatováclavskou, Římskou, Císařskou  
a Lombardskou. Hmotové modely staveb kolem roku 1400  
a vše v měřítku 1:250, a to hrady Karlštejn, Točník, Lauf, katedrá-
la sv. Víta, Vojtěcha a Václava, Dům u kamenného Zvonu, Karlův 
most a Kaple božího těla. Součástí výstavy Magičtí Lucemburko-
vé jsou i sochy akademického sochaře Igora Kitzbergera.

 A jak jsou drahé?
Faksimile knih se dají pořídit od několika desítek tisíc po sta-

tisíce korun.

Měl jste před sebou velkou výzvu v podobě připravova-
né velké výstavy o Václavu IV., co se nepovedlo, že nebyla?  
A mrzí Vás to osobně?

Výstava, kterou připravila Společnost Marie,z.s., společně  
s paní Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha – Kunra-
tice, pro PRAHU byla připravena v průběhu roku 2018. Vý-Titulní list rukopisu Historia plantarum

Václav IV. a jeho manželka Žofie Bavorská v Modlitební knize Václava IV.
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stava měla být instalována v Obecním domě, na magickém 
místě spojeném s osobou Václava IV. Ještě do začátku 20. 
století stál v místech současného Obecního domu kom-
plex budov „Králova dvora“ (území mezi Prašnou bránou  
a Obchodním domem Kotva), kde se zdržoval Václav IV. od 
roku cca 1383 a v tomto komplexu sídlili i další čeští králové 
v průběhu dalších sto let. Pražský hrad byl v té době využíván 
příležitostně např. ke korunovacím. Václav IV. si toto své sídlo 
vybudoval na tomto místě z důvodu, že chtěl být blíže všem in-
stitucím jako Univerzita, Mincovna, Týnský chrám. Současně 
se domnívám, že chtěl být blíže i nám obyčejným lidem. Praž-
ský hrad je impozantní sídlo, ale v době panování Václava IV. se 
dostavovala katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava a byl tam vel-
ký ruch. Pražský hrad byl a je velmi vzdálen od pulzujícího srd-
ce této metropole. Výstava byla určena pro nejširší veřejnost  
a především pro všechny školáky tak, abychom si uvědomili, jak 
úžasná a i do dnešních dnů podnětná to byla doba. Vzhledem 
k tomu, že Společnost MARIE, z. s. připravila výstavu „Magičtí 
Lucemburkové“ a tuto výstavu vidělo již 80 tisíc návštěvníků 
(výstava představuje období let 1310 – 1447), pak je nutné vní-
mat možnosti a limity, který privátní subjekt Společnost Marie, 
z.s. má. Je to škoda, že se výstavu nepodařilo v Obecním domě 
uskutečnit, protože se po komunálních volbách vyměnila poli-
tická garnitura ve vedení hlavního města, tedy radní pro oblast 
kultury, a nová paní radní o výstavu již neprojevila zájem. Ale 
život jde dál a Praha má dvě výstavy o Václavu IV. na Pražském 
hradě a v Karolinu a i za to jsem velmi vděčný, že tak význam-
nému panovníkovi, jako byl Václav IV., vzdáváme těmito výsta-
vami naši úctu, kterou si právem zaslouží. Za to moc děkuji. 

Co stojí za tím, že měl Václav IV. punc člověka, který si 
místo státnických povinností více užíval záliby v lovu, že-
nách a vínu, jak se o něm dlouhá desetiletí tradovalo?

Pomluvy. Je možné konstatovat, že Václav IV. asi nebyl 
tak důrazný jako jeho otec Karel IV., ale za vlády Václava IV.  
v zemích Koruny české vše fungovalo. 

Jak se na tom podílel minulý režim, který oslavoval husit-
ství jako revoluční hnutí, které symbolizovalo odpor proti 
tradičním křesťanským hodnotám? 

Minulý režim nepochopil nebo nechtěl pochopit žádné stálé 
a podstatné hodnoty.

Otec Karel je brán jako budovatel všeho pokrokového. Co 
zanechal svému synovi jako následek svého stavitelského 
snažení?

Karel IV. zanechává svému synovi především velké dluhy, 
které musí Václav IV. splatit a on tyto závazky za svého otce 
uhradil. Při výstavě „Magičtí Lucemburkové“ jsem Karla IV. 
definoval zjednodušeně jako extroverta a Václava IV. jako intro-
verta. S odkazem i na Bibli Václava IV. a v jejích doprovodných 
iluminacích je v knize „Jozue“ Karel IV. připodobněn k Moj-
žíšovi, který dílo začal, ale nedokončil, a Václav IV. je uváděn 
jako Jozue, který dílo dokončuje. Z mého pohledu je to velmi 
přiléhavé přirovnání a já se s ním ztotožňuji. Tito dva čeští krá-
lové jsou jako spojené nádoby, když jeden bez druhého nemů-
že být. Otec začíná vize a syn je dokončuje. 

Osobnost Václava IV. byla pro 
země Koruny české pozitivním 
a stabilizujícím subjektem.

Dá se bez nadsázky říct, že byl Václav bibliofil?
Ano, Václav IV. byl bibliofil, vzdělanec, citlivý a pokrokový 

člověk, který podporuje Jana Husa a jeho odvážné myšlenky. 
Je to logické, neboť to vychází i z velké vzdělanosti, nadhledu 
a přehledu Václava IV. 

Co bylo jeho největším darem českým zemím?
Zachovává kontinuitu s dílem svého otce a ještě ji umocňu-

je tak, že jeho dílo dokončuje a dále rozvinuje v jiných oblas-
tech např. knižní malba a již zmíněné iluminace, které vznikají 
na jeho dvoře v Praze. Doba Václava IV. a i krásného slohu je 
úchvatná. Václav IV. byl zárukou klidu a prosperity zemí Koru-
ny české. Po upálení Jana Husa v roce 1415 a Jeronýma Praž-
ského v roce 1416 osobnost Václava IV. obrazně řečeno drží 
stavidla, která po jeho smrti jsou uvolněna v jedno z nejhorších 
období naší historie. Osobnost Václava IV. byla pro země Koru-
ny české pozitivním a stabilizujícím subjektem. Po jeho smrti 
zde nebyl nikdo, kdo by už „vodu“ zastavil. 

ir

Majestátní pečeť Václava IV.

Svatováclavská koruna
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Společenská rubrika
Poděkování za blahopřání  
k životnímu jubileu zasílají
Hana Bergerová, Hana Kovaříková, Marie 
Kolářová, Zdeněk Krakeš, Jiří Pajma, Jana 
Chalupová, Zdeněk Chytil, Zdeněk Krejčík, 
Věra Žďárská, Jiří Tůma, Marek Světlík, Václav 
Zeman, Jarmila Kořínková, Marie Zavadilová, 
Berta Stárková, Jiřina Vopěnková, Vladimír 
Hladký.

Svatá Anežka Česká 
Milí přátelé, 

12. listopadu si připomeneme 30. výročí 
svatořečení Anežky Přemyslovny, Anež-
ky České. Její kanonizace předznamena-
la návrat svobody v naší zemi. Narodi-
la se mezi roky 1205 a 1211 jako česká 
princezna, pravděpodobně nejmladší 
dcera českého krále Přemysla Otakara I. 
a královny Konstancie Uherské, zemře-
la 2. března 1282.  

V klášterech v Třebenici a Doksa-
nech získala v mládí rozsáhlé vzdělání. 
Měla několik nápadníků, nakonec se 
ale rozhodla pro duchovní cestu. Byla 
velmi energická a činorodá, roku 1232 
založila v Praze špitál, který byl pozdě-
ji rozšířen na mužský řád křižovníků  

s červenou hvězdou. Působila jako aba-
tyše kláštera Na Františku, jehož stavbu 
osobně vedla.  

Psala a četla prý nejen v češtině, ale 
také v latině, němčině a italštině a vy-
nikala rovněž diplomatickými schop-
nostmi. Usilovala o osobní a nezištnou 
svatost. Byla průkopnicí v organizování 
chudinské a nemocniční péče na české 
půdě a byla také výraznou osobností 
politického, kulturního a společen-
ského života. Jako světice byla Anež-
ka ctěna již od své smrti, kterou sama 
předpověděla. Kéž se Anežka u Boha 
přimlouvá za nás, náš národ, svobodu 
a mír v naší zemi. 

P. Vojtěch Smolka  

Kunratická 
knihovna po 
prázdinách
Školní rok se plně rozběhl a váš zájem 
o kunratickou knihovnu je potěšující. 
Stále se hlásí mnoho nových čtenářů a ti 
přivádí i své známé. Už máme přes dvě 
stě registrovaných aktivních čtenářů, 
což je obrovský nárůst.  

Děti v září objevily v knihovně velké 
množství nových knih, které jsme do-
stali od nakladatelství Albatros. Jsou to 
krásné knížky od prvního čtení napří-
klad o Kvakovi a Žbluňkovi, přes pří-
běhy a dobrodružství (Zatoulané štěně, 
Dobrodružství rodiny Smolíkovy, Jakub 
a kouzelná koloběžka), až po Bajky Bar-
da Beedleho od J. K. Rowlingové a další 
knihy pro zdatné čtenáře. 

Představte si, že dokonce naše velmi 
mladá čtenářka Anna Hromádková vy-
dala svoji prvotinu pro mládež Vyvolený 
královnou. Toto vzrušující dobrodruž-
ství si rovněž můžete půjčit v knihovně.  

Letos jsme se opět přihlásili do pro-
jektu Česká knihovna a získali jsme 
krásně umělecky zpracované a hod-
notné knihy od českých autorů a další 
ještě v průběhu roku dostaneme. Máme 
například Strašidýlko Stráša, Pohádky  
a legendy z Walesu, Čeští cestovatelé…. 

Samozřejmě jsme i hodně knih kou-
pili. Teď naposledy třeba oblíbenou 
spisovatelku H. Parkánovou-Whitton: 
Jak si neudělat z domova cirkus jako na 
Piccadilly.  

Přijďte se podívat. 

knihovna Kunratice

Babí léto opět nezklamalo 
Tato již tradiční akce, která vždy přiláká 
řadu návštěvníků, se i v tomto roce ná-
ramně vydařila. 

K příležitosti připomenutí 600. výro-
čí úmrtí Václava IV. byl letošní ročník 
doplněn o speciální program v podo-
bě šermířského zápolení, vědomostní 
soutěže či hudebního vystoupení Pet-
ra Nedvěda s kapelou Kurník na téma 
„Doba krále Václava IV.“ 

Hlavní hvězdou tohoto ročníku byl 
zpěvák Tomáš Klus, který nejenže doká-
zal celý park roztančit a rozezpívat, ale 
ještě se po svém vystoupení nezdráhal 
téměř hodinu podepisovat svým fa-
nouškům. O další kvalitní hudební zá-
žitek se postaraly kapely Pražský Uku-
lele Band a DIXIBAND Městské policie 
hl. m. Prahy. Bohatý program přilákal 
rekordní počet návštěvníků a po celou 

dobu konání této akce se bylo opravdu 
na co dívat. 

Velmi atraktivní byly například ukáz-
ky práce jízdní policie a malých hasičů z 
SDH Cihelna. Poučné bylo si vyzkoušet 
základy první pomoci. Státní zdravotní 
ústav zajistil pro zájemce pohybové ak-
tivity a výživové poradenství.  I kunra-
tická radnice se zapojila do programu  
s prezentací tří vítězných návrhů stu-
dentek Fakulty stavební ČVUT v Praze 
na úpravu veřejného prostranství v oko-
lí radnice a Kostelního náměstí. 

Poděkování patří TJ Sokolu Kunrati-
ce, Sboru dobrovolných hasičů Praha-
-Kunratice, Základní a Mateřské škole 
Kunratice, ZŠ Campanus, Start98, 
oddílu Krav Magy a Českému svazu 
chovatelů v Kunraticích, kteří obětova-
li svůj čas a připravili pro návštěvníky  
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u svých stánků speciální program. Ve-
lice oceňuji nasazení všech, kteří tuto 
akci připravovali. Věřím, že odměnou 
jim byli nadšení návštěvníci všech věko-
vých kategorií.  

Petra Hilmarová, místostarostka 
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Pravděpodobně nejslavnějším současným 
českým malířem generace čtyřicátníků je 
Daniel Pitín (1977), který vystavuje od 26. 
září do 29. prosince 2019 v Galerii Rudol-
finum. Výstava nese název Papírová věž,  
a pokud ji navštívíte, věnujte pozornost 
také popiskům k dílům. Ty uvádějí mimo 
jiné i to, který sběratel nebo galerie práci 
zapůjčili. Např. obraz nazvaný Exploze, 
namalovaný roku 2018, je majetkem Ná-
rodní galerie v Praze (což vypovídá o mno-
hém). Na poutači k výstavě je použit mo-
tiv z obrazu Julia, namalovaný roku 2016. 
Celá výstava představuje průřez tvorby ně-
kolika posledních let.

Rodáka z kunratických Zelených dom-
ků mnozí znáte jako spolužáka z mateř-
ské a základní školy nebo také z kunra-
tických kurtů. Základy pro svoji tvorbu 
získal na pražské Akademii výtvarných 
umění v období 1995–2002. Je jedním  
z malířů, jehož dílo si nekoupíte okamžitě, 
a pokud po něm zatoužíte, musíte počkat, 
až nějaký obraz namaluje. Jeho tvorbu vy-
stavují soukromé galerie i veřejné instituce 
téměř po celém světě. Často představuje 
své práce i v Praze. Připomeňme si namát-
kou výstavu z února 2016 v pražské Galerii 
Hunt Kastner, nazvanou Barokní kancelář. 
Nebo Postní intervenci s názvem Zpo-
vědnice v kostele Nejsvětějšího Salvátora  
v Praze z letošní únorové Popeleční stře-

Hledám sousedy, kteří jsou pány svého 
času a mají ho dost, pomůže jim den-
ně v pravé poledne hodinu chodit a 
poté diskutovat o psychologii, vztazích, 
společnosti, psychických problémech 
apod. Ideální množství do 6 lidí, pod-
mínkou je ujít v pohodě 5 kilometrů 
za hodinu a rád si povídat s lidmi. Vše 

je zdarma, akce můžeme časem přidá-
vat. O bližší informace si napište na  
klub@ppsycho.eu - Dr. Mgr.  Petr Parma. 

Těším se na vás 

Petr Parma 
Psychoterapeutická poradna, 

P-4 Kunratice

Založíme si v Kunraticích klub?

Papírová věž kunratického 
rodáka Daniela Pitína  
v Rudolfinu

dy. Daniel Pitín se věnuje i videoartu, jeho 
hlavní doménou je však malba. Autor  
o vlastní tvorbě říká. „Žijeme vlastně  
v trošku ohraničeném světě. Jsme neustále 
pod tlakem, jak si něco o něčem myslet, 
média dávají určité návody, jak máme vní-
mat realitu, co máme dělat a tak dále. Náš 
duševní prostor se potom zužuje a já vě-

řím, že umění může otevírat tyto hranice 
a dávat lidem svobodu a cesty k tomu, aby 
znova nalezli svůj vlastní, osobní prostor.“ 

Daniel Pitín prozatím ještě není kraji-
nář, ale přesto vám můžeme díky ochotě 
kunratických rodičů nabídnout jeden ob-
raz z roku 2005 s tématem Kunratického 
lesa.                                                         (my)



Pocta skvělé učitelce 

Centrum čtenářské gramotnosti na ZŠ Kunratice 

Je to takřka neuvěřitelné, ale uběhlo již 40 let od doby, kdy 
do Základní školy Kunratice v duchu rodinné tradice, protože 
ve škole učila také její maminka, nastoupila tehdy velmi mla-
dičká absolventka pedagogické fakulty Eva Hilčerová, paní 
učitelka chemie a přírodopisu. A zůstala naší škole věrná. Pře-
stála zde všechny bouře, změny ředitelů školy, režimu a lze  
s klidným svědomím říci, že ve svých odborných předmětech 
vzdělala tisíce dětí. Proto bylo na poradě starostky Kunratic  
a jejích zástupců rozhodnuto udělit paní Evě Hilčerové oce-
nění za její celoživotní přínos ve vzdělávání žáků v kunratické 
škole. Bylo milé od ní slyšet při předávání ocenění, že ji práce 
ve škole stále baví a má ji moc ráda. Takových lidí bychom 
potřebovali více a měli bychom si jich patřičně vážit. Přejeme 
paní Evě Hilčerové mnoho štěstí a úspěchů do dalších let. 

lal

V úterý 17. září mohli žáci poprvé navštívit nové čtenářské  
a studijní centrum školy. Na slavnostní zahájení se sešlo mno-
ho zvědavých žáků. Během prvního dne využili čas hlavně na 
rozkoukání v novém prostoru, ale užili si také zábavu s růz-
nými soutěžemi. V knihovnické křížovce například zjišťovali 
některé letošní novinky. Ve fotografické soutěži se zase po-
koušeli o nejzajímavější fotku z nové knihovny a studovny. Od 
té doby pravidelně využívají žáci knihovnu ke čtení a půjčová-
ní knih a studovnu ke psaní úkolů, tvoření referátů a dalších 
projektů. Prostor je jim otevřený každý den v odpoledních ho-
dinách i o dopolední velké přestávce. Pravidelně se budou ko-
nat také odpolední akce na podporu čtenářství, na které jsou 
žáci zvyklí z předchozích let. Centrum čtenářské gramotnosti 
nezůstává opuštěné ani dopoledne, ale slouží jako učebna pro 
výuku českého jazyka na tzv. dílny čtení v knihovně či k výuce 
informatiky ve studovně. 

Děkujeme kunratické radnici za podporu při zřízení Centra 
čtenářské gramotnosti. 

Modernizace CČG byla financována v rámci projektu 
OPPPR „Zajištění vybavenosti školy pro rozvoj gramotnosti  
a kompetencí žáků na ZŠ Kunratice II“, reg. č. CZ.07.4.67/
0.0/0.0/17_054/0001142. Projekt je spolufinancován Evrop-
skou unií. 

Základní škola Kunratice

Babí léto v mateřské škole Čas letního odpočinku skončil a nový školní rok je před námi. 
Hned na začátku září proběhly třídní schůzky. Se staršími dět-
mi jsme navštívili výstavu hub a jiřinek, která se jako každý 
rok konala v zasedací místnosti kunratické radnice. Nejmenší 
dětičky si pomalu zvykaly na odloučení od maminek a společ-
ně se svými staršími kamarády zhlédly divadelní představení  
„O nezbedných telátkách“, které se všem moc líbilo. Celé září 
proběhlo v duchu oslav Babího léta, které byly spojené s výro-
čím Václava IV. Nejstarší a prostřední děti si Kunratickým le-
sem vyšláply až na „Nový hrádek“, kreslily obrázky a dozvěděly 
se i spousty zajímavých informací z naší historie. 

Společně se těšíme na podzimní setkání s rodiči, které pro-
běhne koncem října. Děti předvedou, co se již naučily, a pak 
společně s rodiči budou tvořit výtvory s podzimní tématikou. 

Za kolektiv MŠ Radka Fleissigová 

Školství
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Sport a spolky
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Rodinné centrum  
U Motýlků 
U nás v RC jsme ani v létě nezaháleli. Rodiče a děti si mohli 
vybrat z několika variant příměstských táborů. Také už je za 
námi letní tábor v Želivi. Tentokrát byl ve znamení Mexika. 
Celých 12 dnů jsme strávili jako Mexičané. Jedli jsme tradič-
ní mexická jídla a oslavili i několik tradičních svátků Mexika. 
Prostě jsme si to maximálně užili a už se těšíme na příští rok.  

Od září jsme pro vás připravili novou nabídku kurzů pro 
rodiče s dětmi, děti a samotné rodiče. Začali jsme 16. září, ale 
i teď se do kurzů můžete přihlašovat přes https://zitspolu.
webooker.eu. Určitě se podívejte na naši nabídku. 

Rádi bychom Vás také pozvali na několik akcí, které pořá-
dáme. V neděli 13. října od 14 hodin se budeme na vás těšit 
na Bazaru dětského oblečení a dětských potřeb, který se letos 
bude konat v areálu restaurace Šeberák. Ve čtvrtek 17. října 
jsme pro vás připravili přednášku na téma Děti a technologie 
a ve čtvrtek 24. října seminář na téma Tipy na trávení volného 
času. V pondělí 11. listopadu proběhne již tradiční Svatomar-
tinská jízda.  Více informací a přihlašování na www.zitspolu.cz.

Rodinné centrum U Motýlků 

Největší škola Taekwon-do v Česku vstupuje do nové sezony 
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezonu. Přijďte si za-
cvičit tradiční korejské bojové umění taekwon-do. Jsme nej-
větší školou v Čechách i na Moravě s nejširší nabídkou tré-
ninků. Již několik let po sobě se nám podařilo obhájit celkové 
vítězství v Mistrovství České republiky a patříme do nejlepší-
ho STM v ČR.

Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojo-
vých umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a se-
beovládání. Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra 

Hwang Ho Yonga. Jako jediní v republice nově vyučujeme  
i další korejská bojová umění taekkyon, gumdo a hoppae sool.

Přihlásit se můžete po celý rok. Jen u nás získáte zkoušky 
na vyšší pásek i výbavu, jako jsou dobok, lapa a chrániče, 
zdarma. Proto neváhejte a přidejte se k nám každé pondělí od 
14:30 v ZŠ Kunratice.

Pro bližší informace navštivte náš web na tkd.cz.

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

13. pražské 
cyklozvonění
Pražské cyklozvonění bývalo vždy příležitostí kvalitně strávit 
čas s rodinou a zároveň propagovat zdravý životní styl a šetřit 
planetu. Hlavním programem letošního cyklozvonění, které 
se konalo v sobotu 21. září, bylo dojet na kole do pražské 
ZOO a navštívit ji za zlevněné vstupné 50 korun. Sešlo se nás 
asi 30, z toho 8 dětí z kunratického cyklistického klubu, pro 
které dojet do ZOO nebyl problém. Pro rodiny s dětmi byla 
trasa náročnější a účast rekreační části veřejnosti byla menší.  

Uvádím pro zajímavost, že pro nás byly navrženy tři trasy, 
které jsem si projel na kole (celkem asi 150 km), aby nebyla 
žádná překvapení. Tu nejdelší přes Milíčovský les, Štěrboho-
ly a Prahu 9 jsem vyloučil pro její nepřiměřenou délku. Další 
trasa, která vedla po levém břehu Vltavy, se mi zdála velice 
dobrá, ale narazil jsem na úsek, kde probíhala oprava silnice, 
a protože jsem si nebyl jistý, že budou práce ukončeny, zvo-
lil jsem třetí trasu po pravém břehu Vltavy, která byla 25 km 
dlouhá. Tři dny před termínem cyklovýletu mi ale městský ko-
ordinátor oznámil, že je konflikt s protipovodňovým cvičením 
a nemůžeme použít schválenou trasu Kunratickým lesem, ale 

Indiáni ovládli park
17. září jsme zahájili třetí ročník sokolské akce Indiánského 
běhu parkem a mocné Ahoj hoja- hoja - ahoj se odpoledne 
neslo zámeckým parkem. Malí indiáni plnili spousty úkolů: 
hledání stop, hod na cíl, přenášení břemene a krocení divo-
kých mustangů. Po zdárném splnění všech disciplín dostali 
čelenku a brko jako důkaz toho, že patří do našeho kmene 
LOKOS. Na zahradě za sokolovnou (území kmene LOKOS), 
bylo přichystáno pohoštění, pečení bizoni (buřty) na ohni. Za 
buřty moc děkujeme panu Dolejšovi z kunratického řeznic-
tví. Akce se zúčastnilo 75 dětí a kolem sta dospělých. Nadšené 
výrazy všech účastníků nám byly odměnou a už se těšíme na 
příští rok.

Novou cvičební sezonu jsme zahájili hned na začátku září. 
K naší radosti nám přibývají noví malí i dospělí cvičenci a ka-
pacity všech oddílů se rychle plní. Všichni jsme se s nadšením 
vrhli na cvičení a sokolovna po prázdninách zase ožila. Po-
malu se začíná blížit sokolská Mikulášská akademie, kde naše 
děti ukážou to, co se za čtvrt roku naučily.

Informace o všech akcích naleznete na našem webu nebo 
facebooku.

Sportu zdar! 

TJ SOKOL KUNRATICE  

Modřanskou roklí, což přidalo dalších 5 km k naší trase.  
Akci celkově hodnotím jako zdařilou, ale určitě ne ideální 

pro rodiny s dětmi, které se v minulosti cyklozvonění zúčast-
ňovaly. Příští rok navrhnu sousedním městským částem, aby-
chom si uspořádali naši lokální akci i s doprovodným progra-
mem, která bude zaměřena na rodiny s dětmi. To samozřejmě 
nevylučuje účast v celopražském cyklozvonění pro ty s lepší 
kondičkou. 

Karel Fíla, místostarosta 
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Arnošt Vít: Povídky na pokračování část 4.

Povídání o lidech
Když jsme u těch Hajnů, tak jejich tatínek 

byl PhDr. Alois Hajn, nakladatel, novinář, 
spisovatel, mluvčí „Omladiny,“ poslanec  
a člen předsednictva Národního shromáž-
dění. K jeho šedesátinám (1928) vydal akad. 
malíř Pavel F. Malý sérii jeho karikatur, na 
jedné je zachycen s prezidentem TGM. Vy-
soký štíhlý prezident se kouká z výšky na 
malého Hajna (traduje se nezaručená zpráva  
o něm, že první přinesl Masarykovi návrh, 
jak by měla vypadat budoucí republika, kudy 
by měly vést hranice), který mu sebevědomě 
říká: „Dělej na mě bu-bu-bu, já se tě bát ne-
budu!“ Příbuzní jsme s nimi byli tak, že jed-
na z dcer mého pradědečka Jana, měl jich pět 
(a čtyři kluky), si vzala mistra truhláře Fran-
tiška Hajna ze Solnice, v jehož podniku se 
později vyráběly známé patentní mycí stoly  
s dvěma škopky na vodu, vysouvané z vnitř-
ku stolu. Tam je počátek našeho příbuzen-
ství s rodem Hajnů, jehož členové byli u po-
čátků našeho samostatného státu. 

Ale vraťme se k mamince. Klouby a ze-
jména nohy měla bolavé z toho krámu, 
nikdo od ní však neuslyšel slovíčko postě-
žování. Vzpomínám, jak si ráno fačovala 
nohy, večer fáče stáčela a připravovala na 
ráno. Odpoledne bylo její radostí připravit 
tátovi a rodině odpolední svačinu – kafe  
s cikorkou. Sedávala na židli, kafemlýnek 
mezi koleny a točila kličkou. Byl-li jsem na 
dohled a ne někde venku mezi kluky, měl 
jsem dovoleno chvíli tou kličkou točit. Přá-
val jsem si, aby to kafe v mlýnku neubývalo  
a mohl točit dlouho, dlouho. Jenomže ma-
minka měla odměrku a tou zrnka odměřova-
la podle kolísavého počtu osob, které zrovna 
byly v domě. Odměrka – to byl váleček velký 
asi jako špulka nití, rozdělený dnem na dvě 
části. Ta větší – to byl celý lot, ta menší byla 
půllotová. 

Na pražení kávy měl táta vedle pekárny 
pražírnu, které jsem se nesmírně bál. Byl to 
kotel s ohništěm, nad ním se klikou otáče-
la koule, do níž se nasypala zelená kávová 
zrna. Podle váhy obsahu se na vahadle na-
stavila hodnota, jakou ta káva bude mít po 
vypražení, pak se už jen topilo pod kotlem 
a otáčelo klikou, a když se příslušné množ-
ství vody vypražilo, automaticky se ote-
vřela vrátka kotle a ta žhnoucí koule sama 
vyjela z kotle ven. A právě tenhle okamžik 
byl pro mne nesmírně tajemný a záhadný, 
toho jsem se obával, takže kolem toho kot-
le jsem chodíval vždy uctivě a pokud mož-
no co nejdál. Kdopak dneska ví, co byl lot?  
A co byla culifinda?  

Káva na odpolední svačinu se samozřejmě 
„vylepšovala“ cikorkou, pít čisté kafe – to by 
byl hřích! Cikorku táta občas přivážel z ná-
draží v bednách a v každém balení byla už 
naporcována tak, aby se dal odlomit kousek 
velikosti asi kostky cukru. To byla maminči-
na alchymie, aby ta odpolední „culifinda,“ 
jak se tomu říkalo, náležitě chutnala všem, 

nejenom tátovi, až se probudí z odpolední 
pekařské čtvrthodinky, trvající zpravidla še-
desát minut. Já jako kluk jsem se na té pří-
pravě podílel jenom tím, že jsem někdy směl 
točit kličkou kafemlejnku. A když jsem do-
mlel, maminka mlýnek odložila, posadila si 
mě na kolena a já se směl přitulit. Ty chvilky 
na maminčině klíně, to byla moje radost, čis-
tá, nejčistší… 

Já nebyl kluk moc zlobivý, spíše ubrečený. 
Snad proto, že jsem měl pět sourozenců, ale 
se žádným jsem si doma nemohl hrát. Nej-
starší Vladimír, jemuž se říkalo Laďka, byl 
starší o 14 let a Jenda o sedm, takže když 
jsem potřeboval někoho k sobě na hraní, byl 
už Laďka na vojně a Jenda se učil a chodil 
do pokračovací školy. Já jsem se musel buď 
doma zabavit sám a často jsem pofňukával  
a bloudil po domě: „Co mám dělat? Co mám 
dělat???“ Společnost stejně starých jsem na-
šel venku, na návsi. 

Vzpomínám si v této souvislosti na jedi-
ný výchovný štulec, který jsem od maminky 
dostal. Nebyl to ani pohlavek, spíše jenom 
šťouchanec do zad, ale dodnes si ho pa-
matuju. To bylo tak. Na náves přijel Jarka 
Medlíků ze Třtice na koloběžce! Událost! 
Každý kluk na něm loudil, aby ho nechal 
chvilinku zajezdit, jenom to zkusit, jenom 
jednou objet náves! Takovou slast ještě ni-
kdo ze zdejších kluků neokusil. Jarka nebyl 
proti – ale co za to? Dostal nabídek spoustu, 
každý kluk má něco po kapsách, ale jemu se 
to nehodilo, měl to taky. Až z něj vylezlo, že 
kdyby takhle byl kousínek čokolády, že by se  
o tom dalo uvažovat… To byla výzva pro 
mne. Já se, panečku, svezu na koloběžce! 
Hned jsem šel domů, ovšem ne chodbou, 
ale krámem. Zvonek u dveří cinkl, já hlasi-
tě ohlásil „To jsem já!“. Což jsme dělali, aby 
maminka v kuchyni nemusela sundat zástě-
ru a jít obsluhovat zákazníka. Prošel jsem 

krámem do kuchyně, našel sklenici, natočil 
si trochu vody z vodovodu, napil se, jako že 
mám velkou žízeň a vracel jsem se krámem 
na náves. Když jsem za sebou zavřel kuchyň-
ské dveře, byl jsem v krámě sám. Na pultě 
u zdi mezi dveřmi do kuchyně a do pokoje 
byl regál a na něm ležela otevřená krabice 
s čokoládičkami, velikými sotva jako kostka 
cukru, každý kousek pěkně zabalený. Vě-
děl jsem, že se tyhle čokoládičky prodávají  
20 kusů za korunu, tedy po pěti haléřích, 
nebo je maminka dává zdarma dětem, po-
kud si je některá zákaznice přivede a udělá 
nákup aspoň za dvacet korun. Já si vzal na-
mouduši jenom jeden kousek a šel jsem ven 
jakoby nic. To se ví, ta jízda kolem návsi na 
vypůjčené koloběžce chutnala sladčeji, než 
všecky čokolády celého světa, ale studnická 
náves byla náhle tak malá, maličká, že objet 
ji netrvalo snad ani minutu. – Nu co, poved-
lo se poprvé, zkusím to podruhé! Když jsem 
se přišel napít podruhé, zeptala se maminka 
„Nejsi nějak uhřátej?“ – „Kdepak, mami, je-
nom mám žízeň.“ Tak jsem jel okolo návsi 
druhé kolo. A protože s jízdou roste chuť, 
zkusil jsem to potřetí! To maminka neříkala 
nic, jen mi sáhla na čelo, jestli nemám horeč-
ku. A udělala i něco navíc, co mě nenapadlo: 
Když jsem za sebou zavřel dveře do krámu, 
honem k nim a podívala se tím kukátkem, 
kterým viděla, co se děje v krámě. Já pocho-
pitelně sáhl po třetí čokoládičce, současně 
maminka otevřela dveře a zavelela: „Počkej, 
chlapče!“ Já zůstal jako solný sloup s jed-
nou čokoládičkou v ruce. „Tak tohle ne, můj 
milý,“ řekla překvapeně. „Rohlík si můžeš 
vzít bez dovolení kdykoli, ale o cokoli jiného 
si pěkně řekneš a já ti to buď dám, nebo řek-
nu, proč to nejde! Myslím, že jsme si to už 
vyříkali, ne?“ A v tomto okamžiku jsem do-
stal tu výchovnou herdu do zad, která určitě 
víc bolela maminku než mne. 

Pokračování v KZ 6 / 2019  
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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

KOMPLETNÍ
ELEKTROINSTALACE
PRO VÁŠ DOMOV

• návrhy, řešení, opravy a revize 
• led osvětlení 
• zabezpečovací zařízení – systémy 
• televizní rozvody 
• datové rozvody – wifi 
• domácí telefony a videotelefony 
• kamerové systémy 

kjanecek@seznam.cz 
K Šeberáku 134/3, Praha – Kunratice

tel.: +420 704 777 081

ELEKTRO
J A N E Č E K



Inzerce

VYKUPUJEME 
OJETÉ VOZY

AUTO JAROV KUNRATICE:
Vídeňská 126, Praha 4

tel.: 251 002 824
email: kunratice@autojarov.cz
www.autojarov-kunratice.cz

V PŘÍPADĚ PROTIÚČTU NAVÍC
BONUS AŽ 20 000 KČ.

vosa
NÁVRHY, VÝROBA 

A INSTALACE
REKLAMY 

VE VAŠEM OKOLÍ

velkoplošný 
digitální tisk
plakáty A2 až A0

řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy

potisk triček
dresy již od 
jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk

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




