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13. 5. pondělí ZUŠ Jana Růžičky 
Koncert žáků školy 
Přijďte si vyslechnout hudební vystoupení žáků ZUŠ. 

17. 5. pátek sokolovna 
Akademie ke Dni Matek 
Pořadatel RC U Motýlků. 

19. 5. neděle / 10 – 19 hod. / zámecký park 
Divadlo v parku 
11. ročník rodinného divadelního a hudebního festivalu. 

20. 5. pondělí ZUŠ Jana Růžičky 
Absolventský koncert žáků školy 
Přijďte si vyslechnout hudební vystoupení absolventů ZUŠ. 

24. 5. pátek / 18 – 23 hod. / kostel sv. Jakuba 
Staršího 
Noc kostelů 
Kostel přístupný široké veřejnosti s nabídkou kulturního 
programu a komentovaných prohlídek s možností vstoupit  
do jinak uzavřených prostor. 

9. 6. neděle / 8 a 9.30 hod. / kostel sv. Jakuba 
Staršího
Slavnost seslání Ducha svatého 
Mše svatá s prvním svatým přijímáním.

29. a 30. 4. pondělí a úterý ZŠ Kunratice
Zápisy do 1.tříd  + Den otevřených dveří v ZŠ 
Kunratice 
30. 4. úterý / od 17 hod. / Šeberák 
Pálení čarodějnic na Šeberáku 
31. 5. pátek 
Run and Help 2019 
Sportovně charitativní akci pořádá ZŠ Kunratice. 

8. 6. sobota / od 14  hod. /
Den dětí v zámeckém parku
Pro všechny děti hezké odpoledne pořádá Sokol Kunratice. 

13. 6. čtvrtek Divadlo U22 v Uhříněvsi
Ples deváťáků 2019 
Pořádá Základní škola Kunratice. 

25. 6. úterý / od 17 hod. / areál školy
Zahradní slavnost v ZŠ Kunratice
Slavnostní zakončení školního roku.

Kultura

4. 5. sobota / 17 hod. / SK Slovan 
SK Slovan Kunratice – SK Hrdlořezy 
Mistrovské domácí utkání týmu A. 

18. 5. sobota / 17 hod. / SK Slovan 
SK Slovan Kunratice – SK Čechie Uhříněves 
Mistrovské domácí utkání týmu A. 

25. 5. sobota / 17 hod. / SK Slovan 
SK Slovan Kunratice – SC Xaverov 
Mistrovské domácí utkání týmu A. 

8. 6. sobota / 17 hod. / SK Slovan 
SK Slovan Kunratice – FC Tempo „B“ 
Mistrovské domácí utkání týmu A. 

9. 6. neděle / od 9 hod. / areál rybníku 
Šeberák 
Šeberácký duatlon 
Přijďte si zasportovat na Šeberácký duatlon.

22. a 23. 6. sobota a neděle / 9-18 hod. / ZŠ 
Kunratice 
Kunratický koš
Tvůrčí dílničky, soutěže a jiný program při turnaji šesti 
basketbalových mužstev z celé ČR.
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Z radnice a zastupitelstva

Nové radary upozorňují na rychlost

V Zeleném údolí začal prodej pozemků

Řidiči, kteří projíždějí přetíženou uli-
cí K Verneráku, si jistě všimli, že jsme 
zde nainstalovali měřiče rychlosti, a to  
v každém směru jízdy. Jak vlastně takový 
radar funguje? Lidé se inspirovali v pří-
rodě od netopýrů, kteří při lovu vysílají 
ultrazvuk. Tento signál, který vydávají, 
se odráží od letících much a můr, a pod-
le místa odrazu netopýři zjistí, kde ko-
řist je. Radar funguje podobně, jen mís-
to zvuku vysílá elektromagnetické vlny. 
Umí auto nejen rozpoznat, ale také sta-
novit jeho rychlost. Zařízení jsou přes 

den nabíjena solárními panely, a tím 
odpadají náklady na elektrickou energii. 
Přístroje mají ale i další funkci. Poskyt-
nou nám také statistiku, kolik přesně 
projíždí aut oběma směry a v jakou ho-
dinu bývá v ulici nejhustší provoz. Rada-
ry navazují na zrekonstruované přecho-
dy na ulici K Libuši a mají být součástí 
opatření na zvýšení bezpečnosti silnič-
ního provozu v naší městské části.

Ivan Hýža, místostarosta
(ivhy)

Obyvatelé Zeleného údolí se po mno-
ha letech dočkali prodeje pozemků pod 
svými domy. Poté, co byly pozemky  
v původním vlastnictví IKEM převede-
ny na Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových (ÚZSVM), proběhla 
náročná jednání s pražským Magistrá-
tem o osudu vnitrobloků. Nakonec se 
kunratické radnici podařilo přesvědčit 
Magistrát k příslibu, že pozemky ve 
vnitroblocích odkoupí a převede do 
správy městské části Praha-Kunratice. 
Na základě toho odsouhlasil ÚZSVM 
odprodej pozemků vlastníkům bytů  
a rodinných domů.

Vlastní prodej tak začal začátkem 
roku a dnes jsou již mnozí majitelé 
bytů konečně zapsáni v katastru nemo-
vitostí. Úspěšně tak byl tedy zakončen 
náročný dlouholetý proces. Je třeba 
poděkovat paní starostce Lence Alin-
čové, se kterou jsem absolvoval mnoho 
jednání na Magistrátu i předsedovi SVJ 
1303 Václavu Štajnerovi – ten se mnou 
po dlouhé měsíce neúnavně jednal na 
ÚZSVM i jiných dotčených úřadech  
a odvedl velké množství papírové práce.

Jaroslav Kokeš,
 zastupitel MČ Praha-Kunratice

Slovo starostky

Vážení čtenáři,

na konci března nás zasáhla velmi smutná 
zpráva. Zemřel náš kunratický spisovatel-
-pohádkář pan Arnošt Vít. Když jsme mu 
vloni byli blahopřát k 98. narozeninám, 
tak jsem ho požádala, aby nám napsal vy-
právění o svém životě, se kterým bychom 
mohli kunratickou veřejnost seznámit. Do-
slova cituji z jeho odpovědi: 

Vážená a milá paní starostko, 
před časem jste mi navrhla vydání ja- 
kési brožurky o mé činnosti. Moje činnost  
je celkem bezvýznamná a zanedbatel- 
ná, takže jsem nesouhlasil a navrhnul,  
že raději napíšu povídání o lidech, kte-
ré jsem v životě potkal a kteří na mne 
nějak zapůsobili, změnili mé zájmy  
a činnost, nebo dokonce jeden šéf mi 
prokazatelně zachránil život. Takové 
povídání považuji za pestřejší a čtenář-
sky poutavější. Posílám Vám koncept.  
S textem jsem si dva nebo tři měsíce 
hrál – a při každém čtení něco opra-
vil, řekl jinak, přidal nebo škrtnul, což 
běžně dělávám se všemi rukopisy, které 
někomu svěřuji k případné publikaci. 
Ovšem pořád si myslím, že na brožurku 
to není, takové cti si nezasloužím. Kdy-
by se to mělo publikovat, viděl bych to 
spíše rozsekané na kratší úseky a otis-
kované na pokračování v Kunratickém 
zpravodaji. Ale vůbec nic se nestane na 
Zemi, ani v kosmu, když to celé zahodíte 
a oba na to zapomeneme. 

 S pěkným pozdravem Váš Arnošt Vít 

Aniž bychom tušili, že pan Vít tak náhle 
odejde, rozhodli jsme se již dříve, že po ukon-
čení seriálu o kunratických hostincích vy-
dáme na pokračování Povídání o lidech od 
pana Arnošta Víta. Věřím, že jeho laskavé  
a poutavé vyprávění Vás zaujme stejně, jako 
zaujalo naši redakční radu.

Lenka Alinčová
(lal) 3
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Na akcích budou pořizovány audiovizuální záznamy, které mohou být uveřejněny za účelem propagace,  
například v Kunratickém zpravodaji a webových stránkách MČ Praha-Kunratice.

Autorem fotografie na titulní straně je Ronald Hilmar.

Kolem zámku je zase rušno
V současné době se rozhoduje o bu- 

doucnosti Kunratického zámku. Vzhle-
dem k tomu, že Národní muzeum nere-
agovalo na urgence ze strany hlavního 
města, oslovila jsem pražské politiky na-
příč politickým spektrem s žádostí o po-
moc. První krok se podařil. Přijal nás mi-
nistr kultury Antonín Staněk, kterému 
pražský radní pro majetek Jan Chabr de-
klaroval zájem hlavního města o získání 
zámku do majetku Prahy. Pan ministr 
slíbil podpořit záměr bezúplatného pře-
vodu zámku. Nyní čekáme na stanovis-
ko ministryně financí Aleny Schillerové 
a předsedy vlády Andreje Babiše. Město 
Praha si klade zásadní podmínku převo-

du, a tou je bezúplatný převod. Důvo-
dem je, že Kunratický zámek byl obci 
Kunratice u Prahy československým 
státem rozhodnutím Lidového soudu  
v Jílovém u Prahy v roce 1959 nedobro-
volně odebrán a následně byl Národním 
muzeem značně vybydlen. Jeho oprava 
bude stát odhadem kolem 150 milionů 
korun. Dalším silným argumentem je, 
že ho Národní muzeum již dvakrát na-
bízelo v dražbě, a žádný investor se ne-
našel. V každém případě je nutné o jeho 
osudu co nejdříve rozhodnout, protože 
nevytápěný a nevětraný víc a víc chátrá.

lal



Pražský okruh pomůže i Kunraticím
V Kunratickém zpravodaji číslo 4 z roku 2016 jsme vás in-

formovali o vývoji plánované dostavby Pražského okruhu.  
V březnu tohoto roku Spolek pro dostavbu Pražského okruhu 
uspořádal na kunratické radnici setkání starostů jihovýchod-
ních městských částí, zástupců ministerstva dopravy, životní-
ho prostředí hlavního města Prahy a dalších odborníků. Cílem 
bylo poskytnout informace o přípravách dostavby jihovýchodní 
části budoucího Pražského okruhu označeného jako 511. Tato 
stavba propojí dálnici D1 s městskou částí Praha – Běchovice  
a napojí se na již užívanou část Pražského okruhu od dálnice 
D 5. Úsek 511 je dlouhý přes 12 kilometrů a počítá se čtyřmi 
mimoúrovňovými křižovatkami. Součástí díla jsou také dva tu-
nely. Stavba už má kladné posouzení vlivu na životní prostředí 
(EIA) a nyní je v územním řízení. Podle poslední dohody z led-
na vykoupí pozemky pod plánovanou komunikací Ředitelství 
silnic a dálnic a okolní pozemky pražský magistrát. Touto do-
hodou dochází k výraznému posunu a termín zahájení stavby  
v roce 2021 se více přiblížil realitě. Všichni přítomní se shod-
li na tom, že dokončení okruhu okolo Prahy je prioritou. Na 
webových stránkách www.sokp511.cz se zájemci mohou dozvě-
dět podrobnosti o celé stavbě.

ivhy

Z radnice a zastupitelstva
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Jak se žije v domě pro seniory
Naše radnice už od roku 2005 provozuje Dům s chráněnými 

byty v ulici K Zeleným domkům čp. 1435/26a. Je tu 57 garso-
niér, které jsou určeny seniorům a zdravotně postiženým, kteří 
jsou ale schopni se o sebe sami starat. Některé garsonky mají 
balkóny či terasy, některé jsou bezbariérové. Jejich velikost se 
pohybuje od 32 do 43 m2. Cena za pronájem je 167 Kč/m2 a je 
každý rok valorizována o inflaci. V suterénu domu je kuchyně. 
Obyvatelé domu si zde mohou za velmi slušnou cenu koupit 
obědy. Obědy jsou vakuově balené v plastových krabičkách. 
Je možné si jich koupit víc i na víkendy a svátky. Společnost 
Therap Tilia zde zajišťuje fyzioterapii a rehabilitaci hrazenou 
zdravotními pojišťovnami. Kadeřnictví a pedikúra v přízemí 
poskytují za sníženou cenu služby obyvatelům domu. Ve spo-
lečenské místnosti a na chodbách nad ní mají obyvatelé domu 
k dispozici bezplatně wi-fi. Přednost pro nájem bytů mají oby-
vatelé Kunratic a Prahy 4, se kterou velmi úzce spolupracuje-
me. Právě to, aby celé rodiny zůstávaly poblíž sebe, bylo moti-
vací výstavby tohoto domu. V současné době v bytech bydlí asi 
50 % takových nájemníků. Případní zájemci o pronájem bytu 
se mohou obrátit na radnici na paní Danu Krejčovou na tel. 
244 102 215 nebo na krejcova@praha-kunratice.cz.

lal

Pražské zastupitelstvo  
rozdělilo rezervu  
městským částem

Zastupitelstvo hlavního města Prahy (ZHMP) na svém břez-
novém zasedání rozdělilo rezervu 500 milionů korun mezi jed-
notlivé městské části. Kunratice z této sumy získaly 8 milionů 
korun. Když si uvědomíme, že Praha má 57 městských částí, je 
zisk 8 milionů velice slušným výsledkem. Peníze budou použity 
na plošné rekonstrukce komunikací tak, jak jsme v naší žádosti 
o finanční podporu uvedli. ZHMP také rozhodlo o rozdělení 
peněz získaných ze zdanění hazardu. Ty se rozdělují rovno-
měrně podle počtu obyvatel jednotlivých městských částí bez 
ohledu na to, kde se herny nacházejí. U těchto peněz je přesně 
stanoveno, kolik půjde na sociální a zdravotní projekty, kulturu 
a sport. Do Kunratic tak přiteklo něco málo přes 600 tisíc ko-
run. O jejich rozdělení rozhodne Zastupitelstvo městské části 
Praha-Kunratice na svém dubnovém zasedání.

lal

O zájezdy pro seniory je velký zájem
Prvního dubna proběhl první prodejní den zájezdů pro 

seniory. Zájem o ně byl tak velký, že byly ve většině případů 
téměř ihned rozebrány. Dle pravidel se registrují první týden 
pro každého zájemce pouze dva zájezdy a zbytek v týdnu ná-
sledujícím, na ten druhý týden zbyly opravdu jen malé, tzv. 
„paběrky“. Senioři se s respektem stavěli k fyzicky náročněj-
ším zájezdům, jako je zájezd dne 15. 5. do Koněpruských 
jeskyň, zatím největšího objeveného jeskynního systému  
v Čechách, a po obědě v Berouně do Svatého Jana pod Skalou,  
jedné z nejhezčích obcí v kraji s poutním kostelem Narození 
sv. Jana Křtitele a jeskyní sv. Ivana se stejnojmenným prame-
nem, kde je možný i výstup na poměrně vysokou skálu. Tady 
se výprodej zájezdů konal až týden následující, kdy si senioři 
mohli dokoupit zbytek zájezdů.

Petra Hilmarová, místostarostka

Oznámení pro majitele psů 
Očkování psů se bude konat v úterý 12. května mezi 15. a 18.  
hodinou tradičně před budovou kunratické radnice, K Libuši 7/10.



BIO kontejnery
neděle 12. 5.   9 - 12 hod.  křižovatka ulic Úhlavská x Sobolákova 
neděle 12. 5.   9 - 12 hod.  křižovatka ulic Za Parkem x Hynaisova 
neděle 12. 5.   9 - 12 hod.  křižovatka ulic Do Dubin x Pod Javory

Velkoobjemové (VOK) kontejnery
středa 22. 5.  16 - 20 hod.  křižovatka ulic Nad Šeberákem x K Jelenám 
středa 22. 5.  16 - 20 hod.  sídliště Flora (u kotelny)

Obnovujeme dětská hřiště
Každý rok odborná firma provádí kontrolu všech našich dět-

ských i víceúčelových hřišť. Pečlivou údržbou se snažíme co 
nejvíce prodloužit jejich životnost. Protože hřiště i jednotlivé 
prvky pocházejí z různých období, tak přes veškerou péči o ně 
průběžně dosluhují. Letos je podle revizní zprávy již neefektiv-
ní opravovat velké věže se skluzavkami na hřišti v ulici Na Lho-
tech a na horním hřišti v Zeleném údolí. Jejich výměna včetně 
instalace nás stojí přibližně půl milionu. Staré, převážně dře-
věné prvky, které ani každoroční nátěry dlouhodobě neochrá-
ní před hnilobou, budou nahrazeny novými prvky z železných  
a plastových materiálů. Jejich údržba by měla být jednoduchá 
a životnost mnohem delší. Jenom mě mrzí chování neznámých 
vandalů, kteří nemají ohled ani k malým dětem a dětská hřiště 
ničí nesmyslnými nápisy těžce odstranitelnými barvami.

Karel Fíla, místostarosta

První etapa výstavby chodníků dokončena
O nutnosti budovat nové chodníky v Kunraticích si povídáme 

téměř na každém zasedání komise dopravy. Radíme se, kde ještě 
chodníky vybudovat a kolik bude potřeba peněz na jejich vý-
stavbu. První chodníky v rámci tzv. „chodníkového programu“ 
máme postaveny i s veřejným osvětlením. Jistě jste si už stačili 
všimnout, že jeden chodník vyrostl u ulice Za Bažantnicí. Ten 
usnadní cestu k autobusové zastávce Šeberák a k ulici K Šeberá-
ku. Chodník je mlatový, protože vede podél chráněné památky 
obory Bažantnice. Druhý chodník byl postaven v lokalitě Nad 
Skalou. Ten spojil ulici Demlovu s Technologickou, a usnadní 

tak lidem bydlícím v této oblasti cestu k zastávkám MHD a za 
občanskou vybaveností. Dokázali jsme porazit úředního šimla 
a už v minulém roce jsme získali všechna potřebná povolení. 
Bohužel se nám už ale nepodařilo vysoutěžit vloni firmu pro 
výstavbu, protože se nám nikdo na opakované výzvy nepřihlásil.  
V zimě se ale soutěž podařila, a došlo k plánované výstavbě. 
Těmito chodníky nekončíme, ale začínáme! Vše také záleží na 
tom, jak budeme úspěšní v získávání dalších dotací, které bude-
me investovat do silnic a chodníků v Kunraticích.

ivhy

V minulém čísle Kunratického zpravodaje jsem vás informo-
val o zahájení plánovaných rekonstrukcí vozovek v ulicích Ke 
Hrádku a Nad Belvederem. Tyto rekonstrukce jsou již započa-
ty. Zároveň při nich správci inženýrských sítí kontrolují vodo-
vodní a plynovodní přípojky a ty, které vyhodnotí, že jsou již  
v horším stavu, tak vymění. Například v ulici Nad Belvederem 
se musí měnit celý plynový řad. Navíc se díky iniciativě PRE po-
kládá elektrická síť nové generace. Hlavní město Praha zahájilo 
v plánovaném čase poslední etapu rekonstrukce Volarské ulice  
a stavba probíhá podle plánu. Před koncem dubna bude zahá-
jena v naší režii i rekonstrukce ulice Za Hájovnou a následně,  
v půlce května, ulice Netolická. Součástí oprav je také výstavba 
nových chodníků. Projektové dokumentace jednotlivých rekon-
strukcí si můžete prohlédnout na radničních stránkách v sekci 
„Doprava“. Rekonstrukce přinášejí různá omezení, a přestože 
se společně se stavebními firmami snažíme dopady mírnit, vždy 
se nás nějaká omezení dotknou. Buďme, prosím, trpěliví. Od-
měnou nám budou další nové silnice a chodníky v Kunraticích.

ivhy

Stavby silnic i chodníků zahájeny

Z radnice a zastupitelstva

Tak se jmenuje soutěž o nejlepší webové stránky a elektro-
nické služby měst a obcí. Letos oslaví už 20 let od svého zalo-
žení. Jejím cílem je podpořit modernizaci místní a regionální 
veřejné správy prostřednictvím ICT technologií a služeb po-
skytovaných občanům s využitím internetu a ostatních elek-
tronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve měs-
tech a obcích. Kunratická radnice se této soutěže pravidelně 
účastní. I letos jsme webové stránky vylepšili a do soutěže se 
přihlásili. Byly aktualizovány sekce povinně zveřejňovaných 
informací, dopravy, řešení životních situací, ale také elektro-
nická podatelna, kterou můžete využít na adrese e-podatelna@
praha-kunratice.cz. Facebook radnice a knihovny vhodně do-
plňuje využití elektronických možností kunratického webu. 
Pravidelně také doplňujeme fotografie z různých akcí v sekci 
Fotogalerie. Jelikož Kunratice mají bohatou historii, je vy-
tvořen velmi zajímavý oddíl dokumentů a fotografií Historie  
a současnost. V posledních dvou letech jsme v pražském kraj-
ském kole v kategorii Nejlepší webové stránky obcí zvítězili. 
Letos jsme získali skvělé druhé místo. Máme z toho radost  
a přivítáme další podněty od vás, kteří máte nápady, jak náš 
web ještě vylepšit.

ivhy

Zlatý erb
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Úřad městské části Praha-Kunratice 
přijme referenta hospodářsko-správního 
odboru pro přestupkovou agendu. 



Aktuálně

Jak funguje komise pro stravování
Jedním z poradních orgánů starost-

ky je také komise pro stravování, která 
se skládá ze zástupců rodičů, radnice, 
pedagogů a ředitelky mateřské školy. 
Komise se zabývá nejen samotným jí-
delníčkem Základní školy Kunratice, 
ale zároveň do svých připomínek za-
pracovává náměty a připomínky žáků 
školy. Žáci, kteří pracují ve stravovacím 
výboru, přenášejí témata projedna-
ná ve školním parlamentu s předsedy  
a místopředsedy třetích až devátých 
tříd. Postupně se tak podařilo nastavit 

vzájemnou komunikaci a pochopení 
mezi školní jídelnou a zástupci stráv-
níků tak, aby byly plněny výživové 
normy (tzv. spotřební koš dle vyhlášky 
107/2015 o školním stravování), ale 
zároveň aby jídla byla pro strávníky 
pestrá, chutná a atraktivní. Komise vy-
užívá ke své práci různé materiály jako 
jsou Rádce školní jídelny, Pravidla spo-
třebního koše, Nutriční doporučení ke 
spotřebnímu koši a další. Největším 
počtem strávníků jsou žáci kunratic-
ké základní školy, a proto je dobře, že 

Co je memorandum Kunratice  
- Praha 12 v oblasti školství

Na základě společného memoranda 
radnic Prahy 12 a Kunratic se kunratic-
ká školská zařízení zapojila do Místního 
akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) 
v Praze 12. Cílem je spolupráce partnerů 
- školských zařízení na společném úze-
mí. Stanovuje priority a jednotlivé kroky 
nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky 
v území na základě místní potřebnosti, 
lokálních přínosů a podloženosti reál-
nými daty a analýzami z území. MAP je 
prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního 

vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti 
včasné péče, předškolního a základního 
vzdělávání, zájmového a neformálního  
vzdělávání. Kulturu motivující k ma-
ximálnímu úspěchu každého žáka je 
potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol  
s organizacemi poskytujícími neformál-
ní a zájmové vzdělávání tak, aby se vyu-
žil místní potenciál pro rozšíření příleži-
tostí pro učení se žáků nebo pro sdílení 
a výměnu dobrých zkušeností mezi pe-
dagogickými a dalšími pracovníky jed-

notlivých sektorů vzdělávání. Hlavním 
přínosem tohoto projektu ve výzvě MAP 
II je budování a rozvoj udržitelného 
systému komunikace mezi aktéry, kte-
ří ovlivňují vzdělávání v daném území. 
Vzniklá partnerství napomáhají ke zkva-
litňování vzdělávání zejména v místních 
mateřských a základních školách, ale 
také k řízenému rozvoji dalších služeb 
na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

lal

Plavání seniorů  
na Jižním Městě

Jak jsem již psala v minulém čís-
le Kunratického zpravodaje, mohou 
kunratičtí senioři od 65 let věku chodit 
plavat do plaveckého areálu Jedenáctka 
Chodov na adrese Mírového hnutí 
2385/3 za zcela stejných podmínek jako 
senioři z Jižního Města. Od našich seni-
orů jsme dostali několik velmi spokoje-
ných reakcí, ale v bazénu je stále ještě 
dostatečně velká kapacita, a je škoda ji 
nevyužít. Zájemci se nemusí hlásit na 
kunratické radnici, ale mohou jet přímo 
do plaveckého bazénu Jedenáctka, pro-
kázat se občanským průkazem (doložit 
trvalé bydliště v Kunraticích) a zaplatit 
40 korun.

Doprava do plaveckého bazénu veřej-
nou hromadnou dopravou z Kunratic je 
autobusovou linkou 165 na stanici met-
ra Háje a odtamtud autobusem číslo 170 
nebo 197. Linka 197 staví i v Kunraticích 
ve stanici Na Proutcích na Kunratické 
spojce. Na této stanici staví též autobu-
sová linka 203.

lal

na vytváření jídelního lístku se přímo 
podílejí. Díky vzájemnému respektu se 
daří vedoucí školní jídelny paní Marii 
Polívkové vytvářet jídelníček ke spoko-
jenosti všech, kteří školní jídelnu vyu-
žívají.

ivhy
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Jaro v kunratické knihovně
Po březnu, měsíci čtenářů, tu máme 

jaro a teplejší počasí láká do přírody. 
Odpočinek se zajímavou knihou je také 
potřebný. Knihovna pro vás má nově 
koupené knihy. Namátkou jmenuji Du-
cha znojemských katakomb od oblíbe-
ného Vlastimila Vondrušky. Další díl 
detektivky od Bernarda Miniera Sestry. 
Fejetony Ledaže se spletu od Michaela 
Třeštíka. Pro mládež například Ovšem 
od Karla Kováře, osobní příběhy a cestu 
životem známého YouTubera Kovyho.

Od Městské knihovny v Praze si naše 
knihovna opět vypůjčila řadu knih ve 
výměnných souborech. Navíc jsme si 
tentokrát půjčili i audioknihy na CD, 
což je u nás úplná novinka. Dospělí  
i děti si jich už hodně půjčili. Mám vel-
kou radost, že trend minulého roku, 
kdy se nám nově do knihovny přihlási-
la třetina čtenářů, pokračuje a stále se 
hlásí noví členové. Moc děkuji všem, 

kteří přinesli ostatním čtenářům velmi 
mnoho krásných knih, mnohdy nedáv-
no vydaných, a i posledních bestsellerů. 
Stále pracuji na zařazování do fondu  
a také polepkami rozlišuji další katego-
rie, aby se čtenáři v naší instituci snadno 
orientovali.

Hezké jarní čtení vám přeje knihovna

Masopustní průvod s nezvanými hosty 
Masopust neboli fašank či fašinek - byla 

doba od Tří králů do Popeleční středy. 
O masopustních radovánkách se u nás  
dochovaly písemné zprávy již ze 13. sto-
letí. Naši dávní předkové si na bujaré 
masopustní veselí velmi potrpěli. Vese-
lil se bohatý i chudý, pán i slouha, mistr  
i tovaryš. Vždyť i čeští králové v tu dobu 
strojili nákladné masopustní kvasy, na 
kterých hodovali se všemi pozvanými. 
Masopustní úterek býval dnem maškar, 
jichž bylo všude plno. Zúčastňovaly se 
ho různé masky. Hlavní postavou byl 
většinou šašek. Jeho oděv byl zdobený 
barevnými papírky, na hlavě měl špiča-
tou šaškovskou čepici a v ruce nesl bič na 

odhánění nemaskovaných. U každého  
stavení hudba zahrála dva až tři kousky, 
zazpívala, popřála hospodáři úspěšný  
rok. Maškary byly odměňovány kobliha-
mi, vejci, uzeným masem, ale i obilím 
a penězi. Dospělí často dostali i „něco 
pro zahřátí“, takže průvod byl stále ve-
selejší. Tolik z historie. 

Ráda bych se s vámi podělila o ne-
pěkný zážitek z letošního masopustu  
v Kunraticích. Průvod masek s kapelou 
se vydal na předem vytyčenou cestu, 
kterou všichni dopředu znali. Během 
cesty se přidala k průvodu spousta lidí, 
kteří neměli masky, nezpívali… Jediné, 
co je zajímalo, bylo jídlo a pití, které 

Společenská rubrika

Poděkování za blahopřání  
k životnímu jubileu zasílají
Průšová Jiřina, Čermáková Marta, Puchmeltrová 
Jana, Štukavcová Věra, Kazda Zdeněk, Květa 
Schneibergová, Běhalová Božena,  
Jana Pavlásková, Jitka Jiřičná, Mužík Vilém, 
Burešová Blanka, Kovář Jiří.

Pěstounem?  
Proč ne.

Je všeobecně známo, že ne každé dítě 
má to štěstí, vyrůstat v rodině. Již od 
roku 2006 pracuji pro Rozum a Cit, z.s., 
který od roku 2000 podporuje svou čin-
ností náhradní rodiny (NRP). Za dobu 
své existence rozšířil svou působnost 
ze Středočeského kraje také do Prahy 
a dalších měst. V Rozum a Cit vytváří-
me provázanou strukturu podpory ná-
hradním rodinám a dětem vyrůstajícím 
v náhradní rodinné péči, poskytujeme 
odbornou pomoc náhradním rodičům, 
aby byli schopni flexibilně reagovat na 
individuální potřeby dětí přijatých do 
péče a nedocházelo k vracení dětí zpět 
do ústavních zařízení. 

Posláním Rozum a Cit, z.s. je umístit 
co nejvíce dětí zpět do rodin, což však 
naráží na dlouhodobě nedostatečný 
počet pěstounských rodin. Jsme společ-
ností zaměstnávající v současné době 
30 pracovníků. Stejně jako téměř každá 
nezisková organizace se ale potýkáme 
s nedostatkem financí, v posledních le-
tech také s nedostatkem kvalitních soci-
álních pracovníků. Pro právě začínající 
rok 2019 bych měla jedno přání - aby-
chom do svých životů zapojili nejenom 
rozum, ale i cit. Jedině tak mohou vzni-
kat věci, které naši společnost posunou 
dál, budou pro ni přínosem a zároveň 
každého jednotlivého člověka vnitřně 
obohatí.

Pokud vás téma pěstounské péče oslo-
vilo, neváhejte nás kontaktovat na emailo-
vé adrese: doprovazeni@rozumacit.org.

Alice Kunešová,
 vedoucí služeb Doprovázení,  

Rozum a Cit, z.s.

Svatý Jan Nepomucký
Rád bych si spolu s vámi připomněl 

16. květen, den svátku svatého Jana Ne-
pomuckého. Jan se narodil kolem roku 
1345 v Pomuku u Plzně jako syn soud-
ce. Po studiích v Padově, kde dosáhl 
doktorátu, se stal kanovníkem kapituly 
u kostela sv. Jiljí a na Vyšehradě. Jméno 
Nepomucký je pravděpodobně zkomole-
nina latinského „De Pomuk“, tedy „z Po- 
muku“. Jan žil v době, kdy se zhoršoval 
vztah mezi králem Václavem IV. a praž-
ským arcibiskupem Janem z Jenštejna, 
k čemuž vydatně přispíval králův oblí-
bený podkomorník, později exkomuni-
kovaný. Když se králi nepodařilo omezit 
arcibiskupovu moc, začal vyhrožovat 
jeho úředníkům smrtí. Při následných 

jednáních, zaměřených na řešení situ-
ace, bylo domluveno datum, kdy bude 
podkomorník rehabilitován. Král však 
nechal arcibiskupovy spolupracovní-
ky zatknout, mezi nimi i Jana, které-
ho osobně vyslýchal v mučírně soud- 
ního domu. Chtěl se dozvědět více sku-
tečností, údajně i obsah zpovědí své 
ženy, aby ji mohl zapudit. Jan za své ml-
čení zaplatil brutálním mučením a živo- 
tem. Poté, kdy byl doslova umlácen, 
bylo jeho tělo vhozeno do Vltavy, poz-
ději vytaženo mnichy a pohřbeno. 

Jan byl svatořečen roku 1729. Vzpo-
meňme společně na tohoto našeho mu-
čedníka. 

P. Vojtěch Smolka

pro maškary a kapelu připravily rodiny 
hudebníků, obchody, restaurace, fara  
a v neposlední řadě radnice. Jak cesta 
ubíhala, tak stále častěji byli na sta-
novištích dříve než maškary lidé, kteří  
k průvodu nepatřili, aby mohli sníst  
a vypít připravené občerstvení jako 
první. Nemělo to nic společného s ma-
sopustní tradicí a slušným chováním. 
Ráda bych jim touto cestou připomně-
la, k čemu masopustní průvod slouží  
a jak vypadá slušné chování, aby si šaš-
kové nemuseli příště vzít bič na odháně-
ní nemaskovaných.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se s velkou pílí a úsilím snaží 
vzkřísit starou a krásnou tradici našich 
předků.

Renata Vondráková, 
TJ Sokol Kunratice
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Allan Gintel - nakladatel, 
který vydává nejen knihy 
o Kunraticích

Skoro každý druhý Čech prošel v mládí nějakou formou 
výchovy v přírodě. V tehdejším Československu úspěšně za-
kotvily téměř všechny světově proslulé organizace, jež se vý-
chovou v přírodě zabývaly.

Svůj světově unikátní systém výchovy v přírodě u nás zavedl 
spisovatel a pedagog Jaroslav Foglar. Vznikla zde řada hnutí, 
jako byl tramping nebo Brontosaurus a v sedmdesátých letech 
minulého století pak projekty s rekreačním režimem šířící 
všeobecnou vzdělanost, propagující sporty a pobyt v přírodě.  
A tak vznikl Gymnasion a po něm Prázdninová škola Lipnice. 
Jimi prošly stovky mladých lidí z Česka i ze zahraničí.

Jak jste se seznámil s Jaroslavem Foglarem?
Často jsem navštěvoval Foglarův oddíl v Radlicích. Bylo mi 

asi sedmnáct let, půjčil jsem si od něj časopisy, ale na chodbě 
čekali jacísi pánové a ptali se mě, kam to nesu, a vzali mě hned 
ke krátkému výslechu. Nic z toho ale nakonec nebylo. Přesto 
se moje maminka o mě bála, a proto ho od té doby neměla 
ráda a stále mi rozmlouvala, abych se s ním stýkal. Když Fo-
glar zemřel, říkal jsem mamince, aby mu šla na pohřeb. Když 
jsem se potom potajmu díval na smuteční obřad, viděl jsem 
maminku, jak stála v davu v takové hučce, a tím ho vlastně 
vzala na milost. Ale neřekla mi to ani potom. Dozvěděl jsem 
se to od ní až za dva dny.  

Kde jste získal inspiraci k projektu Prázdninové školy 
Lipnice?

Jako student jsem pracoval v časopise Reportér. Ten měl 
celkem vysokou úroveň a v 68. roce byl hodně populární a žá-
daný. Na besedě s činovníky různých organizací, kterou řídila 
redaktorka Zdena Šťastná, byl přítomen i zástupce ÚV ČSM 
a ten mi nabídl, zda bych nechtěl vymyslet nějaký projekt 
pro nové středisko v Lipnici. Takovou nabídku jsem nemohl 
odmítnout. A vedení redakce mi nabídlo spolupráci, protože 
právě dostavěli v Lipnici rekreační objekt a potřebovali mu 
najít nějakou náplň. Já byl tehdy velmi aktivní, a tak jsem sou-
hlasil. Byla to krásná příležitost, a tak jsem v létě roku 1970 
v rámci volnočasové aktivity na Lipnici nastoupil. Startovní 
projekt se jmenoval Pokus pro 20. A přestože uteklo mnoho 
desítek let, tak dodnes s tímto prostředím komunikuji. Už 
nevedu lidi, ale stále něco dělám. Naštěstí už mám mnoho 
pokračovatelů. Teď jsem byl zrovna na prezentaci své knihy 
Zahrady pozemských radostí, která o dění na Lipnici pojed-
nává.  

Jak jste program Prázdninové školy přizpůsobovali teh-
dejší normalizační ideologii?

Prostředí bylo velmi svobodné i přesto, že se vše odehrá-
valo pod hlavičkou ÚV SSM. Byli jsme sice pod kontrolou, 

Provozuje nakladatelství Gasset, 
které se zaměřuje na memoárovou, 
populárně naučnou a odbornou lite-
raturu i beletrii a poezii. Narodil se  
v Kunraticích a do 30 let tu žil. Do-
dnes ho s nimi spojuje blízké pou-
to.
Říká se o něm, že je nástupcem Ja-
roslava Foglara. Nebyl skautem, 
ale myšlenky čestnosti, altruismu 
a přátelství rozvinul ve skautském 
duchu v nové době. Na počátku 70. 
let založil první projekt s intenzív-
ním rekreačním režimem Gymnasi-
on, na něj pak v roce 1978 naváza-
la Prázdninová škola Lipnice. V ní 
propojil psychologii, pobyt v pří-
rodě, morální hodnoty a originál-
ní hry pro dospělé. Tak se zrodila 
obrovská popularita zážitkové pe-
dagogiky v Československu. A trvá 
dodnes.
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ale přesto jsme si prosadili to, co jsme chtěli. Jednou za rok 
třeba přijela kontrola. Nikdy jsme se ale nepodbízeli a vlastní 
program jsme si vždy kreativně přizpůsobili.  

Jaký máte vztah ke knihám?

Knížky jsem měl rád, už když jsem chodil do kunratické 
školy. Vlastně jsem žil v tátově knihovně. Byla tam spousta za-
jímavých knih. Že by to ale byla taková vášeň, která mě nasmě-
rovala k tomu, že jsem se stal nakladatelem, to myslím, že ne. 
Když jsem asi před deseti lety založil nakladatelství Gasset, 
říkal jsem si, že je to hezká věc na stáří. Vlastně nic kromě 
trochy peněz, zajímavých autorů a hlavně zvídavých čtenářů 
nepotřebujete.  

Co vás přivedlo k psychologii?
Po základní škole jsem šel do učení, ale nikdy jsem tu pro-

fesi nechtěl dělat. Výhodou bylo, že jsem se naučil komuni-
kovat s dělníky a základy té dělnické profese, které se mně 
v životě hodily. První moje povolání ale bylo psychologické. 
Nejdřív jsem jako promovaný psycholog nastoupil do Tho-
mayerovy nemocnice na oddělení nevyléčitelně nemocných. 
Později jsem se začal zajímat o to, jestli bych mohl dělat 
normální psychologickou práci. Absolvoval jsem asi 12 vý-
běrových řízení, ale volných míst bylo v té době minimum. 
Nakonec jsem ale nastoupil jako psycholog v Závodech au-
tomatizační a výpočetní techniky (ZAVT). Mimo jiné jsem 
vybíral lidi pro vrcholové řídící pozice. Navíc mi svěřili řízení 
jedenácti středních odborných učilišť. Měl jsem velmi osvíce-
ného ředitele, který mě měl rád a věřil mi. Tady jsem dostal 
skvělý základ.

A co vaše africká mise?
Pod hlavičkou organizace UNICEF jsem pomáhal v Africe 

ve válkou zmítané Rwandě. Vozili jsme na místo humanitární 
a potravinovou pomoc. Byly to poměrně nebezpečné opera-
tivní výjezdy. Nejdéle jsem byl na jednom místě dva měsíce. 
Ve firmě na to byli velmi hrdí a bylo to vnímáno víc než jako 
veřejně prospěšná práce, na kterou mi poskytovali neplacené 
volno. 

Allan Gintel v Prázdninové škole Lipnice

Knihy z nakladatelství Gasset

Práce s mladými lidmi je oživující,
ale mladí by měli chtít naslouchat starším.

Zasvětil jste většinu života psychologii, nelitujete, že jste 
se nestal dřív nakladatelem? 

Lituji, že jsem nedělal něco jiného, ale nelituji toho, že jsem 
dělal psychologii. Psychologie mi totiž otevřela mnoho obzo-
rů. Maminka chtěla, abych byl zubař, protože sama pracovala 
na zubním oddělení v Kunraticích. Ale já na medicínu osobně 
nikdy nepomýšlel.

Jak se dnes žije nakladateli?
Musím potvrdit, že je to těžký chleba. Knihy se prodávají 

daleko víc než v minulosti a jsou zajímavější. Je daleko větší 
nabídka. Ale přesto si lidé mnohdy neumí vybrat. Jsou nakla-
datelé úspěšní, protože zvolili správný titul, který jim umí vy-
dělat peníze. Já asi nejsem správný příklad toho úspěšného, 
protože jsem vydal hodně knih, které nebyly až tolik výděleč-
né. Když ale najdete tu pravou niku na trhu, tak se dá na dob-
rém titulu slušně vydělat. 

V životě jsem se už ale poučil a nevydávám proto prvotiny. 
Soustředili jsme se na české knihy. Vydáváme rozhovory, cesto-
pisy, memoárovou literaturu, knihy o výtvarném umění a edice 
věnované výtvarnému umění a také knihy o architektuře.  

Váš velký záběr dokládá i činnost v oboru architektury. 
Kromě nakladatelské činnosti se poměrně intenzivně věnuji 

ještě architektuře. Nevím, jak dlouho to budu dělat, protože 
se ten čas už krátí. Založil jsem Platformu městských architek-
tů – ta sdružuje české městské architekty a Společnost Petra 
Parléře, která organizuje architektonické soutěže. 

Jak kloubíte dohromady takové množství aktivit, které 
děláte?

Myslím si, že jsem docela pracovitý a moc neodpočívám  
a vždycky jsem hodně pracoval. Ale co využívám, je fakt, že 
jedna činnost je spojena s druhou. Setkáváte se s jinou společ-
ností, s jinými lidmi, debaty s nimi jsou úžasné, máte pocit, že 
se něco děje. A měl jsem vždy štěstí na dobré lidi kolem. Hod-
ně mi pomáhá moje žena, která je akční a snaží se do každé z 
činností nahlédnout.

Co se vám vybaví, když slyšíte jméno Kunratice?
Mám tu spousty přátel, na hřbitově máme hrob. Mimo-

chodem jsem vydal velkou knihu o Kunraticích.  Zajímá mě 
kunratická historie. Obdivuji Žofii Bavorskou, která se po 
smrti Václava IV. na krátkou dobu stala regentkou. Byla ne-
smírně krásná a vzdělaná. Můj strýc Josef Stach několik let 
vedl restauraci na Šeberáku. Byli tu zajímavé rody, lidé, učite-
lé, firmy a nezapomenutelný Jahodový král.

ir
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Tenkrát v Mexiku aneb Desperado se vrací
…to byl název 8. společenského ve-

čera, který se 8. března uskutečnil  
v prostorách ZŠ Kunratice a díky ně-
muž jsme se mohli přenést do Mexika. 
Tento večer byl však i oslavou všech 
žen. Společenský večer je již tradičně 
organizován jako poděkování všem 
zaměstnancům, rodičům našich žáků 
i všem přátelům a podporovatelům 
školy. Účastníci se mohli setkat se za-
jímavými hosty a řadou překvapení. 
Program jsme zahájili v žáky naší ško-
ly a SOS – dekorace s.r.o. vyzdobené 
multifunkční učebně. Na občerstvení 
v režii Zátiší Catering Group, a.s. si 
mohli účastníci pochutnat v chemické 
laboratoři a doprovodný program zá-
jemce čekal v učebně fyziky. Večerem 
nás provázel Josef Melen, vystupovala 
kapela Mexické saně, Tomislav Zvardoň 
a jeho Mariachi, In Flamenus předved-
la rafinovaný tanec s hroznýšem krá-
lovským a kdo chtěl, mohl se zúčastnit  
i střelecké soutěže, nebo si od vědmy 
nechat odhalit budoucnost. Úžasný byl 
také ohňostroj připravený střelmistrem 
Vladimírem Pravdou. Za podporu ve-
čera děkujeme i řeznictví Františka Do-
lejše a paní květinářce Erice Bakayové. 
Velký kus práce přípravě věnovali i naši 
provozní zaměstnanci. Dětem byl mi-
mořádně vstup do školy na tento „škol-
ní“ večer opět přísně zakázán. 

A třeba za rok se na další setkání  
s Vámi těší Petra Jelínková a Vít Beran.

Školství

Jaká bude letošní 
Zahradní slavnost 
v kunratické škole

Historie společenských večerů: 

9. 3. 2012 První společenský večer „PLAVBA NA ZAOCEÁNSKÉ LODI“ 
8. 3. 2013 Druhý společenský večer „JAMES BOND“ 
7. 3. 2014 Třetí společenský večer „NĚKDO TO RÁD HORKÉ“ 
13. 3. 2015 Čtvrtý společenský večer „Rock „n“ Cimbál Roll“ 
11. 3. 2016 Pátý společenský večer „TENKRÁT NA ZÁPADĚ  
  ANEB POSLEDNÍ KOVBOJ“ 
24. 3. 2017 Šestý společenský večer „OBECNÁ ŠKOLA“ 
9. 3. 2018 Sedmý společenský večer „KUNRatický karnEVAL“ 
8. 3. 2019 Osmý společenský večer „Tenkrát v Mexiku aneb Desperado se vrací“

Příjem žádostí o přijetí do mateřské školy v Kunraticích pro školní rok 2019/2020 proběhne  
14. a 15. května vždy od 13 do 17 hodin. Podrobnější informace k zápisům dětí do mateřské 
školy najdete na stránkách www.mskunratice.cz.

Alice Hozmanová, ředitelka MŠ

Tentokrát ve sportovním duchu. 
Přijďte si užít poslední úterý školního 
roku 25. června do školní zahrady pod-
večer plný pohody, her a radosti z pohy-
bu! Program připravujeme ve spoluprá-
ci s Kontem Bariéry, s týmem Ski and 
Bike Kunratice nebo Bikeclinic Písnice, 
k tanci a poslechu Vám zahraje mimo ji-
ných i symfonický orchestr. Budeme se 
na Vás těšit od 17. do 22. hodiny. Vstup 
na akci je volný.



Terezčin memoriál
Tak jako každý rok se i letos uskutečnil 

Terezčin memoriál. Byl to již 8. ročník. 
Touto akcí si připomínáme nešťastnou 
událost – před osmi lety se z lyžařského 
výcviku bohužel nevrátila žačka Tereza 
Kalitová. Florbalovým maratonem na ni 
každý rok vzpomínáme. 

Sešlo se přes 50 současných i bývalých 
žáků školy od páté do deváté třídy, kteří 
se spolu utkali ve 12hodinovém florba-
lovém maratonu. Dva soupeřící týmy se 
rozdělily na půlku podle věku. Týmy se 
střídaly po hodině. Turnaj byl po celou 
dobu poměrně vyrovnaný, až do po-
sledních zápasů nebylo o vítězi rozhod-
nuto. Po sérii vzájemného dorovnávání 
výsledků nakonec vyhrál oranžovošedý 
tým se skóre 95:91. Při takto dlouhém 
turnaji hrála velkou roli kondička hráčů. 
Za svoji výdrž byli florbalisti odměněni 
zákusky. Turnaj probíhal bez vážnějších 
zranění a kromě pár zlomených hokejek 
se obešel bez dramatických událostí. Na 
tribunách se prostřídaly stovky diváků, 
kteří hlasitě fandili svým oblíbeným hrá-
čům. Všichni žáci a učitelé si díky této 
akci důstojně připomněli Terezčinu pa-
mátku.

Oliver Krutý, 8. A

Tato akce se koná pod záštitou starostky MČ Praha – Kunratice Ing. LENKY ALINČOVÉ 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

KAŠPÁREK 
V ROHLÍKU

A DALŠÍ

POHÁDKOVÝ FOTOKOUTEK • MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ  
VÝTVARNÉ DÍLNY • PAINTBALL • MASÁŽE  
LEZECKÁ STĚNA • LUKOSTŘELBA

Partneři projektu:

PRAHA–KUNRATICE

Divadlo v parku divadlo_v_parku

18.5.
DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND

Březnové čtení nejen s prarodiči
První jarní měsíc je již tradičně spo-

jován s literaturou. Pravidelné čtení 
má obrovský význam pro rozvoj myš-
lení, představivosti a v neposlední řadě  
i emocionální složky každého člověka. 
Posiluje citové vazby v rodině i v kolek-
tivu dětí. Během března jsme do naší 
školky pozvali babičky a dědečky, kteří 
dětem při odpoledním odpočinku před-

čítali pohádky a nejrůznější příběhy. Do 
společného čtení se zapojili i rodiče. 
Milé mezigenerační setkání obohatilo  
o společně strávené chvíle nejen děti, 
ale i dospělé a bylo bohatou inspirací ve 
světě dětských knížek a příběhů.

Děkujeme všem, kteří se zapojili.

kolektiv MŠ

Školství



Základní škola Kunratice je školou, ve které probí-
há výcvik studentů programu Učitel naživo. Ten nabízí 
unikátní výcvik pro budoucí učitele, kteří chtějí učit na 
druhém stupni základních škol nebo na střední škole 
předměty podle své odbornosti, ale nemají učitelské 
zkušenosti a pedagogické vzdělání. Celkem 53 lidí za-
pojených do projektu vyrazilo od 20. do 26. ledna na 
exkurzi do Finska. Výpravu tvořil výcvikový tým Učitele 
naživo, naši studenti, provázející učitelé, ředitelé škol a 
zástupci našich partnerských univerzit. Navštívili jsme 
region Tuusula a v něm 6 škol a regionální odbor škol-
ství. Zažili také den aktivního tréninku s finskými uči-
teli. A zjišťovali jsme, co by od Finů stálo za to přenést 
do Česka. 

Když procházíte finskou školou, jsou u tříd často otevřené 
dveře, ve všech třídách děti pracují samy, ve dvojicích, nebo 
ve skupinách, často používají knihy, odborné a populárně 
naučné texty, pracovní listy a řadu informací získávají pro-
střednictvím notebooků, elektronických doplňků učebnic. Ve 
třídách najdete mobilní nábytek a útulná zákoutí i moderní 
audiovizuální techniku. Hodně času věnují rozvoji rukodělné 
činnosti a práci s nářadím a na strojích ve skvěle vybavených 
dílnách (truhlárna, kovodílna, textilní dílna, kuchyňka…). Na-
příklad při hudební výchově má každý žák hudební nástroj, 
který si se svými spolužáky střídá … že by platilo: „Co Fin, to 
muzikant?“.

Pohyb je denní součástí

Rodiče i učitelé podporují fyzickou aktivitu dětí i jinak. Na-
příklad každý týden se koná alespoň jedna vyučovací hodina 
některého předmětu venku. A to za každého počasí! O pře-
stávkách se chodí ven, a to také za každého počasí. V lednu 

Finské školství je pro naše 
velkou inspirací
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například běžkují, hrají hokej, bruslí. Do školy rodiče nevozí 
děti autem, ale i za mrazu jedou na kole, na běžkách nebo 
jdou pěšky. 

Hodnocení

Ve škole se děti často sebehodnotí. Větší hodnotící období 
spojené s formativním hodnocením bývá po dvou měsících. 
Učitelé mají zpracovaná hodnotící kritéria. Na prvních stup-
ních škol často neznámkují. V pololetí se schází v triádách (žák 
– učitel – rodič) a na konci roku jsou žáci hodnoceni slovně. 

Rozdílná obtížnost

Některé předměty jsou nabízeny žákům ve dvou úrovních  
a žáci si vybírají, která z úrovní je pro ně správnou výzvou. 
Často se učí i v časově delších blocích a na některé hodiny 
se spojuje třeba i celý ročník, například i tři třídy, což je asi 
75 žáků, 3 až 4 učitelé a speciální pedagog. V tomto přípa-
dě učitelé učí párově – společně plánují lekce, společně učí  
a společně vyhodnocují dopad na učení svých žáků. 

Školské reformy

Finové chtějí stejně kvalitní bezplatné vzdělávání ve všech 
školách a pro všechny! To je jedna ze zásad finského vzdělá-
vacího systému. Velké reformní změny proběhly v letech 1978  
a 2016. Finská vláda v roce 1978 rozhodla o tom, že vytvoří ta-
kové podmínky, aby všechny školy byly stejně kvalitní a umož-
ňovaly rovné vzdělávací podmínky pro všechny děti. Druhý 
reformní krok nastal v roce 2016, kdy je důraz kladen na to, 
aby žáci byli odpovědní za své učení. Rozvoj pedagogů a celé 
sítě škol je koordinován regionálně a učitelům jsou pro jejich 
rozvoj a zavádění změn vytvářeny výborné podmínky. 

Téma

Ve finských školách se klade velký důraz na polytechnickou výchovu. 
V dílnách mají i obráběcí stroje, ale také šijí, vaří, pěstují… To, co 
děti vyrobí, jim zůstává.
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Jak probíhá proces učení

Na stáži jsme měli možnost navštívit tři školy na sever od 
Helsinek v regionu Tuusula. Zúčastnili jsme se společných 
workshopů-dílen s finskými učiteli a do hloubky jsme se věno-
vali i tématu hodnocení, které se ve Finsku zaměřuje primárně 
na proces učení, nejenom na jeho výsledek. Hned při prvním 
setkání nám regionální specialistka na vzdělávání Katja Elo  
z regionu Tuusula řekla: „Pomocí testu lze sledovat, kolik si 
toho děti zapamatovaly. Pokud chci ale vidět, jak o věcech pře-
mýšlí, zda dokáží věci kombinovat nebo vytvořit něco nového, 
tak musím zvolit jinou formu hodnocení než test.“ Finští uči-
telé průběžně při vyučování sledují míru aktivního zapojení 
žáků do školní práce, pozorují je při tom, jak zvládají svou roli 
v projektech, diskutují s dětmi, kladou jim otevřené otázky  
a jako důkaz učení jim slouží také eseje. Odpovědnost za učení 
je na žácích. Co nestihnou žáci udělat ve škole, musí dodělat 
doma a většinou elektronicky co nejdříve zaslat svému učiteli, 
který hodnotí výsledek jejich práce. Když toto nesplní, musí si 
vše doplnit a dodat v dalším hodnotícím období. 

Individuální studijní plány

Ve Finsku nenajdete víceletá gymnázia, děti společně ab-
solvují celou základní školu. První stupeň základní školy 
je do šesté třídy. Sedmý ročník je pro finské děti zlomový.  
V učebním plánu jsou jak hlavní předměty, tak estetické, etické  
a polytechnické předměty. Některé z nich, například estetické 
a polytechnické předměty nebo rozšiřující matematiku, další 
cizí jazyk, si v osmém a devátém ročníku žáci vybírají dle zá-
jmu a dalších studijních plánů. I když mají všichni v ročníku 
stejný počet vyučovacích hodin, nemusí se všechny nabízené 
předměty učit všichni žáci. Ti, kteří nezvládnou nároky devá-
té třídy, mohou navštěvovat ještě desátý ročník, jedná se však 
pouze o jednotlivce. 

Inkluze, ale jinak 

Je zajímavé, že 70 % dětí se speciálními potřebami je inte-
grovaných do běžných škol. Děti mentálně retardované na-

vštěvují speciální třídy, které jsou součástí větších spádových 
škol, nebo navštěvují speciální školy. Na každé škole najdete 
psychologa, speciální pedagogy, ale svou ordinaci zde mívá  
i dětský lékař a zubař. 

Škola Made in Finland

Po škole nás provázeli studenti. Někdy to byli šesťáci, jin-
dy deváťáci. Mluvili velmi dobře anglicky a překládali nám  
z finštiny, o čem se učí jejich spolužáci. To, co jsme na stáži 
organizované programem Učitel naživo mohli ve školách po-
zorovat, souvisí s „ledovcovým efektem“. Ve školách, při vý-
uce i o přestávkách vidíme pouze jeho desetinu, která je nad 
hladinou. To, co nevidíme, tedy „ponořených“ 9/10, vychází  
z výchovy v rodinách, ze společnosti, z kultury, která tu vlád-
ne, spokojenosti lidí, klidu. A to je vidět jak ve městě mezi lid-
mi, tak i ve školách. Finsko patří mezi státy s nejnižší korupcí. 
Rodiče vychovávají děti k otužilosti, k respektování pravidel, 
k slušnosti i odpovědnosti za hodnoty. Ve školách díky tomu 
vládne příjemná atmosféra, nikdo na nikoho nezvyšuje hlas,  
a to ani o přestávkách. Při vyučování, když žáci spolupracují 
ve skupinách, hovoří tak, že neruší druhé. Mezi žáky navzájem  
a mezi žáky a zaměstnanci školy vládne partnerský vztah.  
O učitelskou profesi je ve Finsku velký zájem a na studium 
učitelství berou každého desátého zájemce. 

Zpátky domů

V Kunraticích při návštěvě školy vidíte také jen jednu deseti-
nu pomyslného „ledovce“. V ponořených 9/10 je mnoho dob-
rého, díky čemu si mnozí žáci a jejich rodiče naši školu vybírají. 
Děkuji všem kolegyním, kolegům, rodičům i radním. Možná že 
naše cesta otvírá prostor pro vzájemný dialog. Rodiče, kolego-
vé, radní, pojďme společně objevit, jak těch 9/10 „ledovcového 
efektu“ ovlivní budoucnost našich žáků, vašich dětí. 

Vít Beran a Olga Králová 
ZŠ Kunratice

 Finsko, Helsinky a region Tuusula  



Hasiči pomáhali  
v nepříznivém počasí

V souvislosti s klimatickými změna-
mi, které se v posledních letech stále 
více projevují, dochází k častým vý-
kyvům počasí doprovázeným silnými 
větry. To přináší i zvýšené nároky na 
hasiče, především jejich „lezce“, a na 
ty jednotky, které mají k dispozici vy-
sokozdvižné plošiny. V jižní části Prahy 
je naše Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů jediná, která takovou plošinu  
s dosahem 20 metrů má. A k ní i zku-
šenou skupinu „lezců“. Ve svém vol-
ném čase ji vede profesionální hasič 
Jakub Jašek z Kunratic. V březnu měli 
naši dobrovolní hasiči nejen plné ruce 
práce s odstraňováním škod po silných 
nárazech větru, ale předcházeli také  
i možným škodám na majetku, např. na 
okraji bažantnice, kde čtyři staré akáty 
ohrožovaly přilehlý dům. Poražené aká-
ty nejsou v naší lokalitě původní flórou 
a budou nahrazeny druhově vhodnější-
mi stromy.

lal

Ohlédnutí za florbalovou sezonou 
Letošní florbalová sezona byla pro 

náš mužský A-tým zlomová a v mnoha 
ohledech také jakási „nultá“ z pohle-
du celo-klubového nastavení skupiny 
Florbal Group (FG)= START98, Florbal 
Chodov a Traverza Mukařov. 

Někteří hráči loňské sezony tuto no-
vou výzvu nevzali za svou a naše řady 
opustili. Zároveň se ale do Startíčku 
vrátilo několik nadějných mladých hrá-
čů, kteří byli takzvaně ve světě „na zku-
šenou“, a to především právě ve Florbal 
Chodov. Role hlavního trenéra a spor-
tovního manažera celého projektu se 
ujal Ondřej Neuman. 

Krátce po začátku sezony pak dora-
zila nejzvučnější posila v podobě Petra 
Pražáka (Superliga – Florbal Chodov), 
který vytvořil s bratrem Michalem – ka-
pitánem Startu a několika staršími hráči 
základní osu týmu. 

Začátky jsou těžké, a i my jsme se pro-
trápili svojí nevyrovnanou hrou a výkony 
prakticky první třetinou sezony, po kte-

ré ale následovalo rostoucí herní zlepše-
ní. Na konci sezony jsme zůstali těsně 
před branami play-off, ale současně se 
tak vyhnuli zrádnému play-down. Byly 
chvíle, kdy jsme oběma směrům byli 
velmi blízko, a naše deváté místo je tak 
asi spravedlivou pozicí. Uvidíme, jak se  
s tím náš mladý perspektivní tým, bohatší  
o letošní nabrané zkušenosti, popere. 

Za pomoci zkušených Starťáků se 
nadále chceme primárně věnovat mla-
dým hráčům, kteří chtějí po přesunu do 
chlapské kategorie na sobě dále praco-
vat a rozvíjet se s ambicemi na kvalitní 
výkony v rámci první ligy, či v budouc-
nu možná i v Superlize. 

Děkujeme našim fanouškům a měst-
ské části za podporu Startíčku a našim 
partnerům Traverze Mukařov a Florba-
lu Chodov za spolupráci a těšíme se na 
další společné sezony. 

Za Start98 Praha-Kunratice
Michal Plaček a Ondřej Neuman

Sport a spolky

Návrat fotbalu po zimní pauze
K radosti většiny z nás přišlo po 

dlouhé zimě konečně jaro a s ním se 
do Kunratic vrátil výkonnostní fotbal. 
Jako první začala soutěž pro muže. Ti 
se dočkali díky reorganizaci soutěží prv-
ního mistrovského utkání již v polovině 
března. A vstup se jim povedl náramně! 
První tři utkání zvládli bez ztráty kytič-
ky a po nepovedeném podzimu pomalu 
stoupají tabulkou vzhůru. Kunratičtí 
fotbalisté si postupně poradili s týmy 

Bohnic, Hájů a Troji, ale těžší soubo-
je na ně teprve čekají.  Do sezony již 
vstoupila i rezerva, která stihla do uzá-
věrky odehrát jen jedno utkání. A také 
úspěšně, když drtivě porazila rezervu 
Újezdu Praha 4. Boje o body se rozje-
ly už i v mládežnických kategoriích. 
Zatímco starší žáci na svůj první sou-
těžní zápas jara teprve čekají, mladší 
žáci už za sebou mají vítěznou premi-
éru, když porazili rozdílem dvou tříd 

beznadějně poslední Modřany. Stejně 
jako na podzim i na jaře nachází prostor 
pro smysluplné uplatnění svojí energie  
i ti nejmladší. Nadále fungují naše pří-
pravky i školička, které podporují děti 
ve zdravém pohybu. Budeme rádi, když 
přijmete naše pozvání a přijdete se na 
nás kdykoliv podívat.

SK Slovan Kunratice
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Sokolky vzpomínaly na krásná vystoupení
Mnoho oddílů naší jednoty se zúčast- 

nilo vystoupení na Strahově v roce 
1975. Ženy s kužely, ještě za existence 
Československého svazu tělesné výcho-
vy, vystoupily na hudbu Bedřicha Sme-
tany Má vlast. Po 44 letech jsme se sešly, 
abychom zavzpomínaly a připomněly si 
chvíle dávno minulé. Tóny skladeb Vlta-
va a Z českých luhů a hájů, na které jsme 
cvičily, nás přivítaly v Lokále U Zavadi-
lů. V příjemném prostředí při chutném 
bufetu a výborném plzeňském pivečku 
jsme ani nestačily sledovat, jak všeobec-
ně čas plyne. Mnohé z přítomných žen 
stále pravidelně cvičí. Některé v oddíle 
60+, ovšem některé i v oddíle žen. Bylo 
moc příjemné se po tolika letech sejít,  
a tak jsme si slíbily, že setkání určitě zo-
pakujeme a rády mezi sebou přivítáme  
i ostatní sokolky, které si rády zavzpomí-
nají na Šibřinky a mnohá další vystou- 
pení, kterých za ta léta nebylo málo.

TJ Sokol Kunratice

Sebeobrana Krav Maga  
v kunratickém Sokole

Již čtvrtým rokem cvičíme s dětmi  
v TJ Sokol Kunratice sebeobranu Krav 
Maga. Jedná se o účinný systém sebe-
obrany. Krav Maga přeloženo z heb-
rejštiny znamená kontaktní boj neboli 
boj zblízka. Je to systém sebeobrany, 

který se učí i na izraelských středních 
školách a který používají například 
izraelské bezpečnostní složky. Výuka 
je spojením teorie a nácviku technik 
a různých scénářů. Občas používáme 
aktuální videa, děláme rozbory a pak 

Zleva nahoře Marie Hanzlíková, Míla Chlapcová, Irena Smrkovská, Jaroslava Szejnerová, 
Marie Sechterová (†), Irena Pajmová, Jana Kysílková, dole zleva, Světlana Kerzelová,  
Marie Zavadilová, Mirka Hubková, Anna Nová, Míla Hubková

trénujeme, jak se správně zachovat. 
Cílem není učit děti rvát se, ale naučit 
je, jak se dostat bezpečně z bodu A do 
bodu B. Naučit je, jak se o sebe posta-
rat v případě napadení, ale i v případě 
šikany. Veškeré techniky provádíme 
bezpečným způsobem, nejčastěji na 
lapy či úderové bagy. Vše trénujeme  
v bezpečném prostředí, nikdo se nemu-
sí bát, že by ho někdo silnější na trénin-
ku vždy přepral. Studenti se musí cho-
vat tak, aby nezranili svého partnera. 

Každé pondělí večer trénují Krav 
Magu dospělí. Systém je nastaven tak, 
aby mohl cvičit naprosto každý. Často  
k nám chodí lidé, kteří dlouho vyse-
dávají v práci u počítačů a pak hleda-
jí nějaké cvičení, kde se protáhnou  
a zároveň se něco užitečného nau-
čí. Většina lidí chodí jednou v týdnu,  
a tak tréninky nejsou primárně nastave-
ny na získání fyzičky, ale spíše na tech-
niku a znalosti. 

24. března proběhlo v Sokole klubo-
vé testování studentů. Kolem 130 dětí 
úspěšně získalo vyšší technický stupeň. 
Nejvíce si děti užily zapojení rodičů. 

Den předtím proběhl skvělý semi-
nář pro dospělé – trénink obran u auta  
a v MHD. Dospělí si na dvoře Sokola  
a potom hodinu v městském autobuse 
užili spoustu různých scénářů a jejich 
řešení. 

Těším se na Vás na tréninku 
Marcel Simonides, instruktor



Arnošt Vít: Povídky na pokračování část 1.

Po jedenácti dílech o historii kun- 
ratických hospod a hostinců jsme 
ukončili seriál Kunratického zpra-
vodaje, který kromě známých fak-
tů odhalil i zapomenuté nebo po-
tomky původních majitelů nikdy 
nevyřčené vzpomínky. Teď jsme se 
v historickém ohlédnutí zaměřili 
na vyprávění kunratického spiso-
vatele pohádkových příběhů pana 
Arnošta Víta. Rozhovor s ním jste 
si měli možnost přečíst v šestém 
čísle loňského zpravodaje. Bohužel 
to byl rozhovor poslední. Pan Ar-
nošt Vít zemřel 27. března ve věku 
nedožitých 99 let. Přestože vydal 
na dvacet publikací, ale také 70 
rozhlasových pohádek Hajaja, vždy  
o sobě tvrdil, že je spisovatelem za-
čátečníkem, laikem a pohádkářem 
samoukem. To, že byl vynikajícím 
vypravěčem a svým poutavým vy-
právěním uměl zaujmout, posuďte 
sami. Čest jeho památce.

ir

Prý abych taky napsal někdy něco  
vo sobě! Tak na tohle já neslyším. O sobě? 
Kdepak, to by nebylo korektní. Já se 
moc dobře znám, to by byl výsledek 
velice zkreslený, jednostranně nala-
kovaný na růžovo, čemuž se říká sa-
mochvála – a ta jaksi nevoní, jak říká 
prastaré moudré přísloví. Raději napíšu 
o lidech, s nimiž jsem se za ten neza-
slouženě dlouhý život potkal a kteří na 
mne nějak zapůsobili, poskytli základní 
výchovu doma či ve škole, možná občas 
zaplnili můj život nějakým neobvyklým 
zájmem, nasměrovali mě na jinou ko-
lej, nebo dokonce – třeba nevědomky 
– mi zachránili život. Anebo jen způso- 

Povídání o lidech
bili nějakou nezapomenutelnou pří-
hodu nebo jen maličkou příhodičku.

V té přehlídce nelze začít jinde, než 
doma v rodině. Jsem obyčejný ven-
kovský kluk se čtyřmi bratry a jednou 
sestrou. Odmala jsem jí záviděl, že má 
pět bratrů a já jenom čtyři. Ti všichni 
se narodili před tou světovou válkou, 
která vypukla v roce 1914 a trvala čtyři 
roky. Táta narukoval jako 32letý a vrátil 
se jako 36letý, a to už měl tu nejaktiv-
nější část veřejného života za sebou. 
Hned po návratu, tak brzo, jak to bylo 
vůbec možné, se narodil pátý bratr po-
jmenovaný – pochopitelně – po panu 
prezidentu Masarykovi, jehož obraz, 
kresbu Maxe Švabinského, kde štíhlý 
prezident stojí lehce opřen o pracovní 
stůl a který lze vídat v každém televiz-
ním pořadu, odehrávajícím se v nějaké 
škole nebo kanceláři za první republiky, 
měl táta nad svým pracovním stolem  
v obývacím pokoji. Tomáš bohužel kou-
lel své modré vítovské oči na svět jen 
tři dny, narodil se zesláblý, útrapy a vy-
sílení rodičů na frontě i v zázemí byly 
nepochybně veliké. Táta byl navíc ještě 
pacient vojenského lazaretu v Jaroměři, 
odkud si ho studničtí sokolové přivezli, 
patrně nedoléčeného, hned druhý den 
po vyhlášení samostatné republiky. Do-
věděl jsem se, ovšem oklikami, nikoli 
rovnou od táty, že sloužil jako „puc-
flek“ čili ordonanc u nějakého českého 
poručíka, a když se před koncem války 
chystala celá skupina (nevím, jestli četa 
či rota) přeběhnout a přihlásit se do 
legií, pan „lajtnant“ to tátovi výslovně 
zakázal. „Kdepak, Franc! S námi nemů-
žeš, máš doma pět harantů, ty se musíš 
vrátit. Nám půjde o hubu, nevíme, do 
čeho jdem. Koukej to tady nějak dovál-

čit, ať z nich nenaděláš sirotky!“ Že má 
táta zatím jen pět dětí, věděl z fotogra-
fie, kterou dala maminka udělat, aby 
měl táta na frontě nějakou připomínku 
na domov. Tak táta jako správný puc-
flek poslechl, při nejbližší příležitosti si 
„opatřil“ tyfus a doválčil to v lazaretu, 
aby nemusel sloužit císaři pánu, když 
už v legiích mu to nevyšlo.

No a pak doma tak brzo, jak to bylo 
technicky a biologicky vůbec možné, 
jsem se v červenci 1920, za 16 měsíců, 
narodil já. Na mně už žádné válečné 
útrapy znát nebyly. Tátovi bylo v té době 
38 let, mamince o tři roky méně, já ho 
ovšem začal vnímat asi jako šesti nebo 
sedmiletý – a pětačtyřicátník v té době, 
to už byl důstojný pán, vážnost sama.

O svých vojenských zážitcích mi ni-
kdy nevyprávěl. Snad měl důvod na to 
nevzpomínat. Skoro mám chuť ho po-
dezřívat, že si snad ani jednou nevystře-
lil. Strejda Arnošt, maminčin nejmilova-
nější bratr, po němž mám jméno, mi to 
později v důvěrném pohovoru rovnou 
řekl, svěřil se mi, že měl v legiích jinou 
funkci, staral se o proviant. Legionáři 
to tak měli zařízeno, „polem pracovala“ 
tj. bojovala jich jen asi třetina, ostatní 
se starali o jejich pohodu a pohodlí,  
o zásobování, výstroj, opravy všeho dru-
hu, o náplň volného času, o všecko, aby 
se cítili co nejlíp. Měli i hudbu, zájmo-
vé kroužky, společenský život, kontakt  
s místním obyvatelstvem, nedrancovali, 
ale všecko řádně proplatili, a proto byli 
místními oblíbeni, a dokonce oproti 
rudé i bílé armádě vítáni.

Táta si možná taky nevystřelil, jako 
strejda Arnošt, ač v civilu byl vynikají-
cí střelec. Že se jmenuji jako strýček, 
je dáno tím, že strýček návrat oznámil 
v době, kdy už jsem se prokopával na 
svět. Telegram odeslal z Vladivostoku  
v červnu, ovšem jak dlouho legionářům 
potrvá cesta kolem světa – to nikdo 
nevěděl; ale táta ihned rozhodl, že se  
s křtem počká, až se švagr vrátí.

Když to bude kluk, bude se jmenovat 
po něm, když to bude holka, i Arnošt-
ka je prý hezké jméno. Strejda věděl, 
že v červnu dozrávají třešně, tak do te-
legramu připsal, že se těší na třešňové 
knedlíky. Pro jistotu táta nařídil starším 
bratrům, tj. Vláďovi, Zdeňkovi a Mirko-
vi, aby až do strejčkova příjezdu každý 
den, zdůraznil každý den i noc, hlídali 
na poli u hřbitova na mezi tu pozdní 
chrupku a nedovolili kosům ani klu-
kům ze vsi ji odrbat, aby strejček měl 
ty knedlíky.

Pokračování v KZ 3 / 2019

* 18. 7. 1920
† 27. 3. 2019
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Inzerce

NOVĚ OTEVŘENO

+420 774 411 907
Areál Tvrz Kunratice, Golčova 1/2,
148 00 Praha 4 - Kunratice 

info@trendbarbershop.czwww.trendbarbershop.cz

Po - Pá    10.00 - 20.00 hod
Sobota   10.00 - 16.00 hod
Neděle    zavřeno



Inzerce

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 

K Verneráku 70/1
148 00 Praha 4

Brigáda, která ti nezavaří!  

Hledáme pomocné kuchaře na víkendovou 
brigádu v době obědů.  
Dáme ti 125 Kč na hodinu, personální jídlo  
a další benefity.

Už se vidíš v Lokále? Ozvi se nám na 
uzavadilu@ambi.cz.



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

 
 
 

ZAHRADNICKÉ A 
STAVEBNÍ práce v Praze a okolí. 
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    
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