KUNRATICKÝ
ZPRAVODAJ

Zimní poezie
v Kunratickém lese...

1 2019

Z radnice a zastupitelstva

Kunratický ples obrazem...
V sokolovně se opět tančilo

Kunratický ples si všichni užili

Slovo starostky

Nový školní spoj
Na základě požadavku MČ Praha
Kunratice se podařilo navýšit ranní autobusovou linku 203 o jeden spoj. Od
3. března bude zřízen nový školní spoj
k autobusové lince 203 ve trase Petýrkova
– Nemocnice Krč. Ze zastávky Petýrkova
bude spoj odjíždět v 7:19 s příjezdem do
zastávky Kunratická škola v 7:30. Tím

bude zajištěn včasný příjezd školních
dětí z oblasti Horních Kunratic (zastávka
U Kunratického lesa) do základní školy.
Spoj bude končit na zastávce Nemocnice
Krč, kde bude možné přestoupit na linku 117 ve směru poliklinika Budějovická.
Ivan Hýža, místostarosta (ivhy)

Končí změny Územního plánu Prahy

Kalendárium

březen, duben 2019
Vážení čtenáři,

Kultura
11. 3. pondělí ZUŠ Jana Růžičky
Koncert žáků školy

Přijďte si vyslechnout hudební vystoupení žáků ZUŠ.

25. 3. pondělí ZUŠ Jana Růžičky
Koncert žáků dechového a kytarového oddělení
Přijďte si vyslechnout hudební vystoupení žáků ZUŠ.

Volný čas
2. 3. sobota / 9:30 hod. / od sokolovny
Masopustní průvod v Kunraticích

27. 4. sobota / 9:30 – 11:30 / RC U Motýlků
Pohádkový les

16. 3. sobota / otevřeno od 19 hod.,
zahájení ve 20 hod. / sokolovna
Hasičský bál

27. 4. sobota / 13 hod. / sraz u kostela
Otvírání studánek

Připojte se k už 13. ročníku masopustního průvodu plného
masek s trasou od sokolovny až k radnici.

14. 4. neděle / 8 a 9:30 hod. / kostel sv. Jakuba
Tradiční společenský večer pořádá SDH Kunratice.
Květná neděle
Mše svatá se zpěvem pašijí.
29. 3. pátek RC U Motýlků a knihovna
Prohlídka knihovny a čtení
15. 4. pondělí ZUŠ Jana Růžičky
Přijďte se s dětmi podívat do knihovny a poslechnout
Koncert žáků školy
Přijďte si vyslechnout hudební vystoupení žáků ZUŠ.

18. 4. čtvrtek / 18 hod. / kostel sv. Jakuba
Zelený čtvrtek
Mše svatá na památku Večeře Páně.

19. 4. pátek / 15 a 18 hod. / kostel sv. Jakuba
Velký pátek
Modlitba křížové cesty a velkopáteční obřady.

20. 4. sobota / 20 hod. / (čas bude příp.
upřesněn) kostel sv. Jakuba
Bílá sobota
Velikonoční vigilie s žehnáním ohně.

Tradiční pohádková cesta Bažantnicí se zakončením
v zámeckém parku.

Procházka Kunratickým lesem se zajímavým programem.
Pořadatel TJ Sokol.

30. 4. úterý /od 17 hod./ Šeberák
Pálení čarodějnic na Šeberáku

si živé čtení.

6. 4. sobota / 9 hod. /
Ukliďme Česko-ukliďme Kunratice

Sport

Přiložte ruku k dílu a pomozte uklidit svoje okolí.

19. 4. pátek / 15 a 18 hod. / kostel sv. Jakuba
Velký pátek
Modlitba křížové cesty a velkopáteční obřady.

21. 4. neděle / 8 a 9:30 hod. / kostel sv. Jakuba
Boží hod Velikonoční – mše svaté

23.- 26. 4. Týden Země
Pořadatelé ZŠ Kunratice

21. 4. neděle / 8 a 9:30 hod. / kostel sv. Jakuba
Boží hod Velikonoční – mše svaté

6. 4. sobota / 16:30 hod. / SK Slovan
SK Slovan Kunratice – TJ Kyje
Mistrovské domácí utkání týmu A.

17. 4. středa / 17 hod. / SK Slovan
SK Slovan Kunratice – ( soupeř ještě není znám )
Mistrovské domácí utkání týmu A.

19. 4. pátek / 17 hod. / SK Slovan
SK Slovan Kunratice – SK Viktoria Štěrboholy
Mistrovské domácí utkání týmu A.
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nejprve mi dovolte popřát vám úspěšný rok 2019. Ten jsme zahájili společensky, když se nám za pomoci místních obyvatel a podnikatelů povedlo
úspěšně uspořádat druhý ročník plesu
kunratické radnice. Plně vyprodaná
sokolovna včetně lístků k stání doslova praskala ve švech. Pan Jakub
Olbert opět nádherně vyzdobil sokolovnu, Hnutí Praha-Kunratice, masna pana Dolejše, Kunratická stodola,
vinotéka Decinka, Sushi Kunratice,
pivovar Muflon a pivovar Spojovna
dodaly ceny pro výhry slosovatelných
vstupenek. O hudbu k tanci se stejně
jako vloni postarala plzeňská kapela
Epigon, místní dívčí kapela CANDYNET a skutečným zážitkem bylo předtančení, o které se postarali studenti
kunratické umělecké školy Jana Růžičky. Patří jim všem velký dík.
S novým rokem dostáváte do rukou
Kunratický zpravodaj s novou grafikou. Ve výběrovém řízení uspěla firma
s dlouholetou tradicí a zkušenostmi,
a tak doufám, že budete s novou podobou zpravodaje spokojeni.
Na závěr mi dovolte upozornit na
některé články v tomto čísle. Především
na článek mého zástupce Ivana Hýži
o připravovaných dopravních stavbách,
které přinesou určitá omezení, a na
články, které jsou určeny našim seniorům, kde se dozví podrobnosti o letošních zájezdech a možnosti zvýhodněného plavání v bazénu v Praze 11. Také
článek o restaurování hlavního oltáře
kostela sv. Jakuba Staršího by vás mohl
zaujmout.
Lenka Alinčová
(lal)

Podle harmonogramu schváleného
Zastupitelstvem hlavního města Prahy
má od 1. ledna 2023 platit v městě Praze
takzvaný Metropolitní plán, který má
nahradit dnešní Územní plán. Ten prochází neustálými změnami tak, jak jsou
průběžně schvalovány. Aby všechny
schválené změny mohly být do Metropolitního plánu zapracovány, oznámil
nám Magistrát, že plánuje v měsících
červen-červenec ukončit příjem všech
změn. Tím nastane úplný stopstav
v přijímání změn Územního plánu až

do nabytí platnosti Metropolitního
plánu. Nyní budou ze strany hlavního
města Prahy do konce roku 2020 vypořádány připomínky k návrhu Metropolitního plánu. Následně proběhne
veřejné projednání a Institut plánování
a rozvoje zapracuje pro ně akceptovatelné připomínky do návrhu Metropolitního plánu. Konečné slovo bude mít
zastupitelstvo města, které musí schválit platný Metropolitní plán.
lal

Získali jsme grant
Získali jsme dotaci z evropských fondů na zpracování strategických dokumentů. Patří sem Strategický plán pro
toto volebního období a výhledově i na
delší dobu. Budeme samozřejmě počítat
i s jeho pravidelnou aktualizací. Zpracovaný Strategický plán bývá velmi často zásadní podmínkou možností žádat
o dotace. Plán bude zahrnovat i demografickou studii, která je důležitá pro
plánování v oblasti školství, domovů
pro seniory a ostatních veřejných služeb. Další v dotačním programu schválené dokumenty se týkají životního prostředí. Zahrnují pasport zeleně, plán
rozvoje zeleně, inventarizaci stromů,
hodnocení jejich stavu, plán nakládání
s odpady a pasport mobiliáře. Bude to
také velká pomoc pro tvorbu rozpočtů

městské části. Protože údržba jednotlivých aplikací je náročná, budou všechny mapy propojeny na systém MISYS,
který je úřadem již teď hojně využíván.
V programu budou veškeré geografické
informace na jednom místě. Dalším dokumentem bude pasport veřejného osvětlení. Při oznamování události na lince
tísňového volání lidé záchranářům nahlašují čísla ze štítku nejbližšího sloupu
veřejného osvětlení a složky záchranného systému pak podle GPS z databáze
jedou najisto. Při komunikaci se složkami integrovaného záchranného systému
nebo občany přímo v terénu bude výhodou, když bude úřad podobnou databází také disponovat.
Karel Fíla, místostarosta

Upozornění na nová pravidla při ochraně osobních údajů, tzv. GDPR
Na akcích budou pořizovány audiovizuální záznamy, které mohou být uveřejněny za účelem propagace,
například v Kunratickém zpravodaji a webových stránkách MČ Praha-Kunratice.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává MČ Praha-Kunratice. Uzávěrka: 25. 1. 2019. Redakční rada: Mgr. Ivo Rikačev
(odpovědný redaktor), Ing. Lenka Alinčová, Petra Hilmarová, Ivan Hýža, Ing. Mgr. Petr Rybín, Petra Langrová, Jitka Voříšková. Jazykový
redaktor: Mgr. Bc. Michal Střítezský. Obsahová a grafická koncepce: Růžolící chrochtík s.r.o. Příjem inzerce: tel.: 244 102 214. E-mail:
info@praha-kunratice.cz. Uzávěrka příjmu podkladů je poslední pracovní den každého lichého měsíce. Povoleno Ministerstvem kultury ČR
pod číslem registrace MKČR E 13344. Nevyžádané rukopisy a podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo úpravy všech příspěvků.
Neoznačená fota převzata z volně přístupných zdrojů nebo se souhlasem autora. Použité zkratky: lal - Lenka Alinčová, ivhy - Ivan Hýža,
ir - Ivo Rikačev. Založeno 1992, ročník XXVII. Náklad 4 100 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v únoru 2019. Zdarma.

Autorem fotografie na titulní straně je Ronald Hilmar.
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Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva MČ
Praha – Kunratice ze dne 17. 12. 2018

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva MČ
Praha – Kunratice ze dne 4. 2. 2019

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice

• n e s o u h l a s í
– s povinností uhradit žalobci GV Reality s.r.o. částku 273
480,- Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,5% od
5.2.2018 dle platebního rozkazu vydaného Obvodním soudem Praha 4 pod číslem jednacím 43 C 219/2018-12 ze dne
8.11.2018

• neschvaluje

• s c h v a l u j e

– p
 odání odporu do platebního rozkazu Obvodního soudu Praha 4 pod číslem jednacím 43 C 219/2018-12 ze dne
8.11.2018 a prvního vyjádření ve věci samé.
– r ozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2019 pro Základní školu Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 v celkové
výši 4 500 000,- Kč na provozní náklady
– r ozpočet doplňkové činnosti na rok 2019 Základní školy
Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 náklady ve výši 3 884
000,- Kč, výnosy ve výši 4 485 000,- Kč, výsledkem hospodaření ve výši 601 000,- Kč
– r ozpočet neinvestičního příspěvku MČ roku 2019 pro Mateřskou školu Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 v celkové výši 1 513 000,- Kč na provozní náklady
– rozpočet MČ Praha Kunratice na rok 2019 v hlavní činnosti
objem příjmů celkem ve výši 54 131 000,- Kč
objem výdajů celkem ve výši 80 527 000,- Kč
rozdíl příjmů a výdajů, plánovaný schodek, ve výši
- 26 396 000,- Kč krytý financováním z úspor vlastních
zdrojů /třída 8
– finanční plán hospodářské činnosti MČ pro rok 2019
výnosy 11 762 000,0 Kč
náklady 2 786 000,0 Kč
hospodářský výsledek před zdaněním 8 976 000,0 Kč
– změnu rozpočtu č. 23., zvýšení o dar 10,0 tis. Kč od pivovaru Spojovna na podporu akce Rozsvěcení vánočního
stromu

Podrobný zápis a usnesení zastupitelstva
naleznete na www.praha-kunratice.cz

Upozornění pro majitele psů
Upozorňujeme majitele psů na splatnost poplatku za psa na rok
2019, která bude 31. března. Poplatek lze platit v hotovosti na Úřadu MČ Praha-Kunratice v přízemí, bankovním převodem na číslo
účtu 2000690389/0800 nebo složenkou typu A.
Informace o výši poplatku, variabilním symbolu nebo složenku
obdržíte na ÚMČ Praha-Kunratice, telefonní číslo 244 102 215
nebo na e-mailové adrese: krejcova@praha-kunratice.cz

BIO kontejnery
ne 24. 3. 2019
ne 24. 3. 2019
ne 14. 4. 2019
ne 14. 4. 2019
ne 14. 4. 2019
ne 12. 5. 2019
ne 12. 5. 2019
ne 12. 5. 2019
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13 - 16 hod
13 - 16 hod
13 - 16 hod
13 - 16 hod
13 - 16 hod
9 - 12 hod
9 - 12 hod
9 - 12 hod

Územní studii Opatov-Na Jelenách

• požaduje

Doplnit Územní studii Opatov-Na Jelenách o:
• řešení širších dopravních vztahů
• návrh nových dopravních staveb, které by vyloučily negativní dopad způsobeným navýšením dopravních pohybů v MČ
Praha-Kunratice
• návrh nových ploch pro parkování motorových vozidel především v oblasti Na Jelenách
• návrh prostorové rezervy pro případný budoucí možný průchod hromadné dopravy po samostatně vedené trase jižní
částí řešeného území lokality Na Jelenách směrem jižním
• upravit studii v oblasti Na Jelenách tak, aby se výška budov
snižovala směrem k jižnímu okraji území
• po úpravě studie ji opět předložit k projednání Zastupitelstvu Městské části Praha-Kunratice

Úklid startujeme 6. dubna
Do projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko jsme se zapojili už
v několika minulých letech. Dali jsme mu název Ukliďme Česko – ukliďme Kunratice a postupně se k projektu přidávaly další
kunratické organizace. Tato dobrovolnická úklidová akce probíhá vždy v jeden den na celém území republiky. Tentokrát je to
sobota 6. dubna v jednotný čas, tj. v 9 hodin. Spolky, dobrovolnické organizace i jednotlivci mají svá daná stanoviště, kde se
mohou ostatní dobrovolníci připojit. Pravidelně mají sraz rodiče
s nejmenšími dětmi u prodejny Tesco v Kunraticích, kde se jich
ujmou dobrovolníci z Mateřského centra U Motýlků. Sousedé,
kteří bydlí v lokalitě Nad Skálou, mají sraz u autobusové zastávky Koleje Jižní Město. Tam se jich ujme zástupce Občanského
spolku (OS) Pro Kunratice. Ve stejný čas se mohou připojit
dobrovolníci na úklid Bažantnice, a to u kaštanu s rozcestníkem
u křižovatky Golčovy a Poběžovické ulice. V Zeleném údolí se
mohou dobrovolníci přidat u kotelny, kde úklid organizuje OS
Rozvoj Zeleného údolí. OS Pro Kunratice organizuje také úklid
v lokalitě Ke Hrádku. Sraz je u božích muk. Zájemci se také mohou přihlásit na e-mail: info@prokunratice.cz. S úklidem pomohou také skauti ze skautského střediska Paprsek, žáci 2. stupně
kunratické základní školy a také naši hasiči. Odvoz nasbíraného
odpadu zajistí kunratická radnice. Prosím organizátory o zakreslení uložení pytlů s odpadem do mapky. Mapku a případné dotazy, anebo přihlášení k úklidu, můžete poslat na e-mail:
hyza@praha-kunratice.cz
ivhy

Velkoobjemové (VOK) kontejnery
Ještědská (u pošty)
křižovatka ul. K Betáni x Do Dubin
křižovatka ul. Lizstova x Kálmánova
křižovatka Na Lhotech x Houbařská
Vimperské nám. x Poběžovická
křižovatka ul. Úhlavská x Sobolákova
křižovatka Za parkem x Hynaisova
křižovatka ul. Do Dubin x Pod Javory

27. 2. 2019
27. 2. 2019
20. 3. 2019
20. 3. 2019
24. 4. 2019
24. 4. 2019
22. 5. 2019
22. 05. 2019

16 - 20 hod
16 - 20 hod
16 - 20 hod
16 - 20 hod
16 - 20 hod
16 - 20 hod
16 - 20 hod
16 - 20 hod

Ještědská (u pošty)
Zelené údolí (Za Valem)
K Betáni x Do Dubin
Sídliště Flora (u kotelny)
Ještědská (u pošty)
Zelené údolí (Za Valem)
Nad Šeberákem x K Jelenám
Sídliště Flora (u kotelny)

Výlety pro seniory v roce 2019
Vzhledem ke značnému zájmu lidí starších šedesáti let
o výlety pro seniory jsme se rozhodli i v letošním roce s nimi
pokračovat a ještě jeden zájezd přidat. Opět jsme uzavřeli
smlouvu s cestovní kanceláří CK2, se kterou jsme velmi spokojeni. Zajišťují dopravu moderními autobusy, které jsou
vybaveny bezpečnostními pásy pro cestující, kvalifikované
průvodce, vstupné a cestovní pojištění. Doporučuji zájemcům, aby si pečlivě prostudovali nabídku a program výletů
a vybrali si ty, na které budou skutečně stačit jejich síly. Především výlety do Hřenska a Koněpruských jeskyní mohou
být pro někoho fyzicky poměrně náročné. Naše seniory letos
čeká:
• 15. 5. návštěva Koněpruských jeskyň – zatím největšího objeveného jeskynního systému v Čechách. Po obědě v Berouně návštěva jedné z nejhezčích obcí v kraji Svatý Jan
pod Skalou s poutním kostelem Narození sv. Jana Křtitele
a jeskyní sv. Ivana se stejnojmenným pramenem.
• 29. 5. putování do Dobrušky proslavené především romá-

Pravidla výletů pro seniory
Pravidla pro objednávání výletů se nemění. Umožní tak, aby
se na výlety dostalo mnohem více kunratických občanů, než
při objednávání všech výletů najednou. Prodej výletů bude
zahájen v pondělí 1. dubna v 9:00 hod na kunratické radnici
u sekretářky paní Nejedlé v 1. poschodí, a to formou vyplněných závazných přihlášek, které budou k dispozici na místě.
V týdnu od 1. do 5. dubna si senioři mohou vybrat pouze dva
výlety. Zbytek neprodaných výletů si budou moci senioři doobjednat až od pondělí 8. dubna od 9:00 hod. Jinak zůstávají
pravidla výletů stejná jako v loňském roce.
• Seniorem je občan s trvalým bydlištěm v Kunraticích a dovršil věku 60 let.
• Kapacita zájezdového autobusu je omezená na maximum
49 výletníků.

nem F. L. Věk od Aloise Jiráska. Prohlídka zámku Opočno
s bohatými sbírkami obrazů a zbraní a krásného parku.
• 12. 6. procházka romantickou přírodou přes lávky a skrz
tunely a projížďka po říčce Kamenici v Hřensku. Návštěva zámku Děčín se známou rosarií nad soutokem Labe
a Ploučnice.
• 26. 6. výlet na zámek Hrádek u Nechanic, jehož stavba byla
inspirována windsorskou gotikou. Odpoledne návštěva
zámku Karlova Koruna postaveného Františkem Ferdinandem Kinským jako jeho reprezentační sídlo.
 . 9. prohlídka vodního hradu Švihov a návštěva Klatov včet•4
ně místních katakomb, které byly vybudovány jako pohřebiště pro členy řádu, jeho příznivce a významné měšťany.
• 18. 9. zájezd na jeden z našich nejstarších hradů Český Šternberk, který roku 1241 založil dodnes zde žijící rod Sternbergů. Odpoledne návštěva Sázavského kláštera - jednoho
z nejstarších benediktínských klášterů v Čechách.
lal
• Senioři budou zapisováni na výlet dle pořadí, v jakém se přihlásí a zaplatí spoluúčast na Úřadu MČ Praha-Kunratice.
• Při naplnění kapacity autobusu, budou další zájemci zapisování jako náhradníci.
• Účastníci výletu se budou finančně podílet na ceně výletu
spoluúčastí ve výši 100 Kč/1 osoba.
• Peníze na spoluúčast budou vráceny v případě, že za účastníka výletu pojede náhradník.
• V případě zrušení výletu budou peníze účastníkům výletu
vráceny.
• Ve stejný den, kdy bude roznášen Kunratický zpravodaj, což
by mělo být v předposlední víkend v únoru, budou stejné
informace o zájezdech zveřejněny na Úřední desce ÚMČ
a na internetu: www.praha-kunratice.cz.
lal

5

Aktuálně

Nechceme rozšíření Vídeňské
o další jízdní pruhy
To, že dopravní situace je na Vídeňské v ranní špičce kritická, ví každý,
kdo tudy jezdí, a to jak autem, tak autobusem. Proto organizace ROPID, která
organizuje pražskou dopravu, nechala
zpracovat studii, která má za cíl vyřešit zpožďování autobusů, a to jak
městských linek 138, 193 a 203, tak linek
příměstských 3xx. Autobusy nabírají
v ranních hodinách na Vídeňské průměrné zpoždění od 7 do 29 minut, čímž
se v extrémním případě prodlužuje
doba jízdy od hranic Prahy po metro
Budějovická až na 45 minut.

Tuto studii nyní prezentovala radnice
Prahy 4. Studie řeší dva základní úseky,
od hranic Prahy po okružní křižovatku
Vídeňské s Kunratickou spojkou a poté
od křižovatky s ulicí K Výzkumným ústavům po nemocnici Krč. V těchto úsecích
se počítá s rozšířením komunikace směrem k areálu nemocnice o jeden jízdní
pruh v šíři 3 metrů ve směru do centra.
Tento pruh bude po celý den sloužit
vozidlům městské hromadné dopravy,
cyklistům a vozům integrovaného záchranného systému. V rámci této úpravy budou řešeny také pěší vazby včet-

Až roztaje sníh
Vláda zimy pomalu končí a až ji
převezme jaro, opět se rozjedou rekonstrukce kunratických ulic. Hlavní
město Praha bude pokračovat v opravě
Volarské ulice podél fotbalového hřiště. Zde dojde k výstavbě a přeložce
inženýrských sítí, především dešťové
kanalizace, k výměně celého „kufru“,
veřejného osvětlení, výstavbě chodníků
a parkovacích stání. Zmizí také dřevěné
sloupy telefonních a internetových kabelů, které budou přeloženy do země.
Tato část rekonstrukce přinese částečné
omezení pro všechny řidiče i cestující,
kteří jezdí autobusem ulicí K Šeberáku,
protože výstavba kanalizace ve Volarské
si vyžádá výkop až do poloviny ulice
K Šeberáku. Po určitou dobu zde budou umístěny semafory.
Kunratická radnice bude pokračovat
v celoplošné rekonstrukci komunikací

II, tj. ulic Ke Hrádku, Nad Belvederem,
Netolické a Za Hájovnou. Před zahájením stavby opět svoláme koordinační
schůzku obyvatel, kterých se bude rekonstrukce přímo dotýkat, se stavbyvedoucím, projektantem, referentem
dopravy a vedením radnice. Na schůzce
bude představen harmonogram prací,
vysvětleny detaily stavby a vlastní realizace.
Před rekonstrukcí ulice K Zeleným
domkům, nejspíš v průběhu letních
prázdnin, Technická správa komunikací
provede kompletní rekonstrukci Vídeňské ulice, a to od křižovatky u restaurace Zelené domky až po kruhový objezd
u Obchodního centra Kunratice. Takže
nás čeká na ulicích dost omezení, ale
myslím si, že nové cesty za to stojí.
ivhy

ně navržení bezpečnějších přechodů
a drobné úpravy poloh zastávek. Studie
je navržena tak, aby zůstala v maximální
možné míře současná zeleň. Cílem studie není navýšení provozu aut ani rozšíření Vídeňské ulice na čtyři jízdní pruhy.
Studie je k nahlédnutí na kunratické
radnici. Její vedení bude podporovat
její další zpracování.
Ondřej Nováček
projektant dopravních staveb
DIPRO, spol. s.r.o.

Senioři 65+
mají
zvýhodněné
plavání
Po dohodě s vedením radnice Prahy
11 a jím zřízenou Jihoměstskou sociální
a. s. mohou kunratičtí senioři ve věku
65 let a výše chodit plavat do plaveckého areálu Chodov na adrese Mírového
hnutí 2385/3 za zcela stejných podmínek jako senioři z Jižního Města. To
znamená, že naši senioři zaplatí za jednu hodinu plavání a dalších 20 minut
potřebných na převlečení 40 korun.
Zbytek doplatí kunratická radnice. Plavání pro seniory probíhá ve všední dny
v době 12,30 až 14,30 hodin. Proto je
nutné přijít do areálu nejpozději ve 13,
30 hod. V případě, že na všední den připadne státní svátek, slevu nelze uplatnit. Senioři se musí prokázat občanským průkazem, kde pokladní ověří věk
seniora a trvalé bydliště v Kunraticích.
Uvítáme, když nám naši senioři dají
vědět, zda jsou se službou spokojeni
a máme ji i nadále podporovat.
Doprava do bazénu veřejnou hromadnou dopravou z Kunratic je nejlepší autobusem linkou 165 na stanici
metra Háje a odtamtud autobusem
linkou 170 nebo 197. Linka 197 staví
i v Kunraticích ve stanici Na Proutcích
na Kunratické spojce. Na této stanici
staví též autobusová linka 203.
Petra Hilmarová, místostarostka

Začala revitalizace Šeberáku
Kdo prošel od poloviny ledna kolem
Šeberáku, určitě si všiml, že je tam i bez
vody živo. Do práce se dal bagr. Lesy
Praha na tomto největším rybníku v
povodí Kunratického potoka zahájily
proces „stružkování“. Prorýváním se
tak odvodní rybniční sediment. Jeho
množství je odhadováno na 35 tisíc
kubíků. Až proschne, to by mělo být
v průběhu letních měsíců, sediment
bude odvezen na šeberovská a kunratická pole. Ze strany zemědělců je o něj
velký zájem, protože dle výsledků laboratorních testů je plný hodnotných živin
a bude z něj kvalitní hnojivo.
Jakmile bude vydáno stavební povolení, začne oprava hráze, kde bude nasucho položena nová kamenná dlažba.
Také bezpečnostní přeliv bude zrekonstruován a současné poničené výpustné
zařízení rybníka bude nahrazeno novým požerákem obloženým kamenem.
Na závěr budou vyčištěny a sanovány

břehy. Jestliže Stavební úřad Prahy 4
nebude dlouho otálet s vydáním stavebního povolení a nikdo se neodvolá
v rámci výběrového řízení na zhotovitele
rekonstrukce, je naděje, že příští zimu,

Jak na kotlíkové dotace
Dotační program Zlepšování kvality
ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech II, ze
kterého můžete při splnění všech předepsaných podmínek získat až 127 500
Kč (85% ze 150 tisíc korun podle vámi
zvoleného typu nového topného zdroje ze seznamu výrobků a technologií –
SVT, splňující předepsané emisní limity) se pomalu chýlí ke konci. Je určen
těm, kteří bydlí v rodinném domě, který
vytápí starým neekologickým kotlem na
pevná paliva. Od září 2022 začne platit
radikální omezení používání kotlů 1.
a 2. emisní třídy. Pokud se v takové situaci nacházíte, zkuste se přihlásit o dota-

ci na výměnu vašeho topného systému.
Dotace jsou určeny na výměnu starých
neekologických kotlů na tuhá paliva
s ručním přikládáním v rodinných domech za moderní nízko-emisní tepelné
zdroje následujícího typu:
• kotle na biomasu s automatickým přikládáním
• plynové kondenzační kotle
• tepelná čerpadla (jakéhokoliv systému)
Žádosti na kompletně realizované
projekty v rámci Výzvy č. 2 je možné podávat do 30. 12. 2019. Za celé období, tj.
od 21. 3. 2016, kdy byl zahájen příjem
žádostí v rámci Výzvy č. 1, hl. m. Praha
neeviduje žadatele, kterému byla žádost

nejpozději na jaře roku 2020, bude tento
desetihektarový rybník opět sloužit všem
svým funkcím, především k rekreaci.
lal

o dotaci, pokud měl všechny požadované doklady, zamítnuta.
V případě, že plánujete výměnu v dalších letech, Ministerstvo životního prostředí chystá vyhlásit Výzvu č. 3 s předpokládaným vyhlášením příjmu žádostí
ke konci roku 2019 a s realizací výměn až
do roku 2023. V rámci této výzvy může
být poskytnuta dotace dalším 240 žadatelům.
Veškeré informace, jak postupovat,
jaký nový topný zdroj instalovat, aby splňoval předepsané emisní limity (pravidla
programu a potřebné vzory tiskopisů
apod.), najdete ke stažení v editovatelné
verzi na: portalzp.praha.eu/energetika
ÚMČ
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Rozhovor

Rozhovor

Sylva Prchlíková
Inspiraci nachází tam,
kde by ji jiní nehledali
Vystudovala gymnázium a střední pedagogickou školu. Pedagogice se věnovala jako učitelka
a skoro deset let jako ředitelka
mateřské školy. Malování ji ale
provázelo od školních let. Nakonec mu dala přednost a začala
se naplno věnovat výtvarnému
umění. V osmdesátých letech objevila naivní malby a těm je věrná
dodnes.
jsem se jednoho dne musela rozhodnout mezi kariérou ředitelky mateřské školy a malováním. Nechtěla jsem šidit práci
ve školce, ale malování mi přineslo svobodu, radost a nové
možnosti v životě. Přicházely nabídky na uspořádání výstav,
spolupráce s divadlem, naučila jsem se své obrazy fotit a archivovat. Moje dávné sny se začaly naplňovat. Pořídila jsem si
ateliér, účastnila jsem se malířských i sochařských sympozií
a také keramických kurzů. Svými výtvory jsem si vyzdobila
dům i zahradu. Přišla i nabídka spolupracovat s porcelánkou
v Dubí, a tak mi i výroba porcelánu přirostla k srdci.

Jaká byla cesta od učitelky a později ředitelky mateřské
školy k výtvarnému umění?
Sklony k malování jsem měla od mala. Jako dítě jsem doma
čmárala po zdech, později jsem si dělala obrázky a skici do bloku. Sama jsem se přihlásila do výtvarného kroužku, kam jsem
chodila po celou dobu základní školy. Na gymplu jsem svůj
zájem vyměnila za dramaťák a ochotnické divadlo, protože
výtvarka se nikde nevyučovala. Brzy jsem se vdala, hned za sebou se mi narodily dvě dcery. Až časem jsem se dostala zpět ke
svému malování, a to o nedělích a chvílích volna. Tehdy jsem
už pracovala jako učitelka v mateřské škole, kde mě s dětmi
výtvarná činnost nejvíce bavila. Zkoušeli jsme různé techniky,
formáty a náměty, a tak jsme také začali s dětmi samostatně
vystavovat v litvínovském divadle. Dokonce jsem dle dětských
kreseb namalovala první kulisy ke známé pohádce Mrazík.
Doma jsem si k malování odskakovala stále častěji. Barvy
a štětce jsem už z jídelního stolu v kuchyni panelového domu
přestala uklízet, nebylo kde se najíst, a vládu nad vařením postupně převzaly obě dcery. Malovala jsem tak intenzivně, že
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Co bylo největší inspirací pro uměleckou dráhu?
Měla jsem štěstí na skvělé rodiče. Tatínek byl novinář, překladatel a básník. Měl doma velkou knihovnu a rád mě seznamoval s uměním. Dokonce si sám doma vyráběl různé barvy,
dělal si vzorníky, míchal barvítka s pojítky a experimentoval.
Měl široký rozhled a to mě jistě ovlivnilo. Z maminčiny strany
máme zase v rodině dva architekty, a tak snad i z této strany
se dá mluvit o zděděném talentu. Měla jsem štěstí i na paní
učitelku výtvarky na základní škole, která mě přihlásila do
krajských soutěží a já jsem vyhrála.
Představte našim čtenářům svoji tvorbu.
Úplně na začátku jsem chtěla malovat abstraktní obrazy,
abych si moderně zařídila svůj nový byt. Brzy jsem přišla na
to, že bez vzdělání to prostě neumím. Tenkrát mi tatínek
půjčoval ze své velké knihovny mnoho knih o umění a malířích. Prozradil mi, že naivní umění je uznávaná disciplína,
a že právě pro mě je to ta nejlepší cesta. Nemusím se zabývat svazujícími pravidly o perspektivě, světle a stínu, či
kompozici. Rozhlédla jsem se kolem sebe a uviděla mnoho námětů, které jsem začala zpracovávat. Byla to města,
vzpomínky na starý Most, Litvínov a pak městečka se zákoutími s malebnými náměstími, kouzelné krajiny Českého středohoří i Krušných hor. Těchto námětů je vlast-

ně stále dost, mohla bych po republice dlouho cestovat
a fotit si náměstí. Když život prožíváte intenzivně, vtiskne
se to i do pláten, která právě malujete. Tak vznikly obrazy
osamělých žen, intimní nálady a něco ze soukromí. Už od
mládí jsem toužila mít hrnčířský kruh. Tehdy se ale nedalo nic sehnat, ani hlína nebo glazury. Dnes si svoje sny plním, vytvářím drobné či větší keramické plastiky, které jsou
k ničemu, jen k pokoukání a potěšení. Náhoda mě přivedla
i k výrobě porcelánových hrnečků.
V Kunraticích Vás mohou znát především školáci a jejich
rodiče. Ilustrovala jste knihu pohádek místního pohádkáře
Arnošta Víta. Znáte ho osobně?
Ano, známe se už víc než 40 let. Byli jsme kdysi v Litvínově sousedé. V tu dobu jsem ale měla jen mateřské starosti,
a on už tenkrát působil v loutkovém divadle. V roce 2000 jsme
spolu začali více komunikovat a zrodila se knížka o krásných
místech na Mostecku, která stojí zato navštívit. Ilustrovala
jsem Arnoštovy básničky, které se vázaly k místům v našem
okolí na severu Čech. Knížku tenkrát také dostaly děti v prvních třídách ve školách. Mělo to velký úspěch a došlo i na zhudebnění textů.

„Malování mi přineslo svobodu,
radost a nové možnosti v životě.“
A jak jste se „ocitla“ v Kunraticích?
Dobré přátele člověk neopouští, i když se trošku vzdálí,
a pan Arnošt Vít se před časem přestěhoval z Litvínova do Prahy. Navštěvovali jsme se dál a v kontaktu jsme na internetu stále.Nyní už máme za sebou další spolupráci, jde o knihu Kráčmera, kouzelník kunratický. Tentokrát jsem ilustrace dělala
akvarelovými barvami, což byla pro mě nová zkušenost. Jak
je vidět, stará přátelství nerezaví. Já stále žiji na Litvínovsku,
Arnošt už je dlouho v Kunraticích. Stále se ale navštěvujeme,
a dokonce vytváříme nové plány.
Jak se Vám tu líbí?
Moje toulky Kunraticemi byly jen krátké, vždy při návštěvě
pana Arnošta. Spolu jsme prošli Kunratický les a okolí. Rozhlédla jsem se i kolem Tvrze a nové zástavby. Líbí se mi tady.
Autor si výtvarníka často nevybírá, ani ho nemusí znát.
Jste radši, když si můžete o autorově představě popovídat?
Po přečtení pohádek, které jsou vypravěčsky hodně barevné, nebylo složité si udělat svoji představu o postavách a příhodách, které pan Vít popsal. Začala jsem si kreslit návrhy
a po krátké konzultaci jsem se pustila do finální práce. Myslím, že jsme se celkem rychle shodli na společné představě
o ilustracích.
Kunratická radnice nakoupila 300 výtisků pohádkových
knih s vašimi ilustracemi a prvňáčci je dostávají první školní den jako dárek. Vstupujete tak do jejich životů a snů.
Těší Vás to? A máte zpětnou vazbu?
Měli jsme krásný společný zážitek s panem Vítem při autogramiádě ve škole. Ujala jsem se krátkého představení knížky
před všemi prvňáčky, přečetla jsem jednu pohádku na ukázku
a dále jsme odpovídali na všetečné otázky. Následně jsme podepisovali všechny knihy, až nás bolela ruka. Atmosféra ve
škole byla skvělá. Já jsem některé knížky rozdala i u nás na
Mostecku a zpětně ke mně přišlo přání, aby knížka měla pokračování, aby kouzelník měl pokračovatele, nějakého učně,

který by se také naučil čarovat. Možná, že by se mohl oženit
a mít svého následovníka. To mě moc potěšilo.
Žijete od čtyř let v Litvínově. Dříve se tomuto městu přezdívalo Město chemiků a horníků. Jak ho vnímáte Vy a jak
vás naopak vnímají Livínované a Mostečané?
Zdá se, že se mi toto místo stalo osudným. Prožila jsem
tady spokojené dětství a začala navštěvovat jazykovou školu
a gymnázium. Můj tatínek pracoval jako horník v hlubinném
dole. Nesměl publikovat a překládat pod svým jménem. Můj
manžel i tchán pracovali v chemičce. Všichni jsme tu jako jedna velká rodina a známe se navzájem. Mnoho lidí sem přišlo
za prací, stejně jako moji rodiče. Dnes zase mnoho mladých
lidí odchází.
Je pro výtvarníka, který maluje krajinky, náměstí se starými domy, z nichž mnohé už neexistují, jednoduché se
s tím vyrovnat a nemít reálnou inspiraci? V případě starého
Mostu je ztráta absolutní.
Pro mě osobně je výhodou, že si starý Most pamatuji. Ještě
jsem stihla se procházet těmi starými uličkami, mám vizuální paměť, a tak je stále vidím. Vím, jak vypadala tři náměstí,
u Bati jsem si kupovala boty, na rohu v bistru na Prvním náměstí jsem si dávala bramboráky, se školou jsme jezdili do
lázní na lekce plavání a s rodiči jsem byla poprvé na opeře
Carmen ve starém mosteckém divadle. Je pravda, že dnes čerpám z dobových fotografií, ale vše to vidím celkem živě. Je mi
ale smutno. Tenkrát ty domy byly černé, špinavé, ale dnes by
se dočkaly oprav a zazářily v barevných kabátech. Lidé by dnes
byli na své město určitě pyšní.
Jak vnímáte přírodní krásy úpatí Krušných hor, na druhé
straně Českého středohoří a naproti tomu těsně navazující
industriálních scenérií chemických závodů, povrchových
dolů a vybydlených domů?
Je to jeden velký bolák. Co může být hezčího, než žít na
prosluněných jižních svazích krásných Krušných hor a dívat
se na sopečné vršky malebného Českého středohoří. Z mého
domu jsem autem za 7 minut na vrcholcích Krušných hor, kde
je krásné vyžití v létě i v zimě. Vnímám krásu místní přírody
při procházkách se svými pejsky, zajdeme k jezírku, na zámek
Jezeří, hrad Rýzmburk, klášter v Oseku. Povrchová těžba uhlí,
chemický průmysl a vysídlení obyvatel po válce, to vše je hluboký zásah do života tohoto kraje, rána, která stále bolí a těžko
se zahojí. I já jsem se zapojila do hnutí „Limity jsme MY“, kdy
bojujeme o záchranu životního prostředí pro nové generace.
S jakými spolupracujete institucemi? Kde, kromě galerií,
můžeme vidět vaši tvorbu?
Spolupracuji s mnohými radnicemi v okolí, školami a galeriemi v Kladně, Liberci, Chomutově, Mostě, Litvínově. Dále to
byly Lázně Teplice, Český porcelán Dubí, Keramické závody
Kadaň. V dubnu a květnu budu vystavovat v kunratické kavárně Café Charmé a v říjnu v Café Galerii Zelený dům v Újezdu
nad Lesy v Praze 9. Jinak v mém ateliéru v Lomu u Mostu.
Co byste chtěla vzkázat do Kunratic?
Přijďte se podívat na naivní obrazy, které maluji s láskou
a radostí. Najdete zde i moje pohledy, autorské tisky, kalendáře a nový katalog, ve kterém se již ohlížím 30 let zpátky. Do
Kunratic se těším, všem návštěvníkům přeji, aby si z výstavy
odnesli radost v duši.
Vaše Sylva Prchlíková
ir
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Školství a spolky

Kultura a volný čas

Pozvánka pro rodiče a děti do herny U Vrbiček
Před víc než devíti lety
měla Nina Kodymová, ředitelka MŠ U Vrbiček, sen
o školce, jakou by si přála
pro své děti. Školce, kde
jsou děti pro učitele partnery, kde souzní svoboda
s respektem k sobě, druhým
i okolí. Koncem ledna 2019
tomu bude právě 9 let, kdy
se její sen stal skutečností,
a od té doby nabízí toto
inspirující prostředí i Vám
a Vašim dětem v kouzelném
zákoutí Kunratic. Naše me-

zinárodní rodinná mateřská
škola a jesle pro děti již od
18 měsíců do 6 let se inspiruje pedagogikou Marie
Montessori. Tým českých
a anglicky mluvících učitelů
vytváří pro děti prostředí,
které podporuje jejich
přirozenou touhu rozvíjet
se a objevovat svoji vlastní
individualitu. Děti zažívají
radost z objevování toho,
co všechno samy dokáží,
i kouzlo toho, co dokáží
společně. Pokud vaše dítě

Úspěch ve výtvarné a literární soutěži
Soutěž pro mateřské
a základní školy uspořádal
tým zastoupený organizací
BESIP a Policií České republiky. Tématem soutěže bylo
„Cestování s prarodiči“.
Uspěly v ní dvě dívky
z kunratické mateřské školy
Anička Folberová a Laduška
Nováková ze třídy Čmeláčci.
Se svými obrázky obsadily
krásné druhé a třetí místo
mezi pěti nejlepšími v kategorii č. 1. V rámci krajského
kola na území Prahy se
soutěžilo celkem ve čtyřech
kategoriích, v každé z nich
bylo vybráno pět nejlepších
prací.
kolektiv MŠ Kunratice

Návštěva pokusů v sedmém ročníku
Žáci sedmé třídy si pro
4. B připravili ukázky a vysvětlení různých fyzikálních
experimentů. Myslím si, že
sedmáci popisovali své pokusy moc dobře. U stanoviště
Ruka v ohni jsem se bála, že
mi shoří ruka. Na stanovišti
Vrstvy nám sedmáci říkali, že
sirup je nejtěžší látkou z těch
uvedených. Voda je podle

sedmáků lehčí než sirup, ale
těžší než olej. To jsme se ve
skupince naučili, protože
jsme to nevěděli. Chtěla
jsem znovu vidět experiment. Byl vzrušující. Fascinovalo mě, že hřebík klesl pod
hladinu a žvýkačka zůstala
jen malinko pod hladinou.
Museli jsme jít do své třídy,
protože byl konec hodiny
a začátek velké přestávky.
Nechtělo se mi. Chtěla jsem
prozkoumat další stanoviště.
Celá prezentace byla moc
zajímavá. Tak nic, učitel se
musí poslouchat!
Nina Nováková, 4.B

ještě není školkového věku,
ale chcete mu dát příležitost
udělat první malé krůčky
k objevování toho, co vše
už nyní zvládne samo, a být
u toho, a měli byste zájem
docházet do naší nově otevírané herny pro nejmenší
a jejich rodiče, rádi bychom
Vás – rodiče, pozvali na
návštěvu do třídy našich nejmenších dětí, ve věku od 18
měsíců do 3 let, v jednom
z těchto termínů: 28. února
a 4. března od 15 do 16 ho-

din. Budete moci přijít
i s dětmi do naší nově otevírané herny Hrátky s batolátky, o které Vám více sdělíme
na únorovém a březnovém
setkání. V případě zájmu
nám, prosím, potvrďte svou
účast na email: Tyna@zsvrbicky.cz Těšíme se na Vás
na adrese Lesní 654/15 148
00, Praha 4, Kunratice.
Nina Kodymová,
ředitelka

ZŠ Compass pomáhá nejen v Kunraticích
O Základní škole Compass jste už možná slyšeli.
Nachází se v malebné vilce
z třicátých let v ulici K Zeleným domkům hned vedle
Kunratického lesa. Děti zde
navštěvují první až pátou
třídu, angličtinu tady můžete slyšet doslova na každém
kroku a celkovým maximálním počtem 80 žáků škola
tvoří jednu velkou rodinu.
Koncem roku se žáci
zamysleli nad tím, jaké by to
bylo udělat někomu radost,
a sami navrhli, že bychom
mohli společně pomoci dětem v dětském domově. Pod
vedením paní učitelky
z třetí třídy navázala ZŠ
Compass spolupráci s Dětským domovem v Jablonném
v Podještědí. Do školy k nám
doputovaly dopisy od tamních dětí, ve kterých psaly
Ježíškovi, co by si přály najít
pod stromečkem. Téměř
každý ze školy, včetně rodičů

našich žáků, se do akce
zapojil a kromě dárků, které
dětem nakoupili, přinesli
také spoustu dalších hraček,
oblečení, knížek a drobností,
které jeli žáci třetí, čtvrté
a páté třídy osobně předat
dětem do dětského domova.
Žáci ze ZŠ Compass měli
jedinečnou příležitost strávit
s dětmi z dětského domova
téměř celý den, poznat, jak
a kde žijí, a samozřejmě
s nimi sdílet obrovskou
radost z dárků, které jim
přivezli. A protože pomáhat
druhým nás baví, pozvali
jsme děti k nám a dohodli
se, že příští společné dobrodružství bude tentokrát
v Kunraticích.
Zápisy do 1. třídy Základní školy Compass budou
v pondělí 4. března. Více
informací na: www.zs-compass.cz
ZŠ Compass

Prvočísla se sedmáky
V polovině prosince nás
sedmáci pozvali do multifunkční učebny, aby nás
naučili prvočísla. Rozdělili
nás do různých skupin
a vysvětlili nám prvočísla.
Naučili nás, že prvočíslo se
dá vydělit jedničkou nebo
samo sebou. Potom každé
skupině dali jinou zábavnou
činnost. Některá skupina
měla zábavné hry, některá

zase pracovní list. Ani jsme
si to neuvědomili a už byl
konec hodiny. Třešničkou
na dortu byla sladká odměna od sedmáků. Děkujeme sedmákům, že s námi
strávili čas.
Eliška Salačová, Lucie
Klofáčová, Vendula Vobořilová, Jaroslav Růžička,
Matyáš Hrášek 5. C

Činnost místního Klubu seniorů v roce 2018
Klub seniorů v Praze – Kunraticích
působí v naší městské části nepřetržitě
již více než 40 let.
Členové první skupiny klubu se
scházejí na besedách každé pondělí
a středu odpoledne a druhá skupina
každé úterý odpoledne. Kromě těchto
besed bylo uspořádáno celkem 26 akcí.
Z toho klub pořádal celkem 13 akcí. Členové klubu se účastnili deseti akcí, které pořádala kunratická radnice a jedné
akce organizované Ústavem sociálních
služeb Prahy 4, ZŠ Kunratice a místním
zdravotnickým střediskem.
Z uvedených aktivit je nutno zdůraznit tři přednášky o historii Kunratic, přednášku doplněnou promítáním
diapozitivů nazvanou „Česká republika
– od jara do zimy“. Dále to byla beseda se starostkou Kunratic, dva pietní
akty na místním hřbitově, Mezinárodní

den žen, Den matek, Den seniorů, Den
otevřených dveří zdravotního střediska, předvánoční posezení, prohlídka
místní knihovny, výstava hub a jiřinek,
návštěva místního pivovaru a vánoční
vazba.
Členové klubu se rovněž účastnili
akcí pořádaných naší městskou částí.
Jednalo se o koncerty v Domě s chráněnými byty především s účinkováním
studentů Gymnázia a Hudební školy
hlavního města Prahy.
Někteří členové klubu se zúčastnili
i výletů pro seniory, které pravidelně
pořádá kunratická radnice. Taktéž se někteří senioři zúčastnili akcí pořádaných
Ústavem sociálních služeb Praha 4, jako
byly zájezdy a návštěvy kulturních akcí
v Praze.
V roce 2018 byla činnost místního
Klubu seniorů úspěšná. Z tohoto důvo-

du chci poděkovat všem, kteří k tomu
přispěli. Děkuji vedení radnice MČ
Praha – Kunratice a Ústavu sociálních
služeb Praha 4 a všem členům místního
Klubu seniorů.
Klub seniorů

Začátek nového roku v kunratické knihovně
Opět v tomto novém roce 2019 je tu
knihovna Kunratice pro vás, čtenáře.
Nezaregistrovaní se mohou přijít třeba
jen do knihovny podívat. Všichni jste
srdečně zváni.
Při vyplňování statistik za loňský rok
jsem pracovala s řadou zajímavých čísel. Celkem jste si vypůjčili 5 236 knih.
Návštěv bylo 1 733, takže průměrně na
jednu návštěvu se půjčily tři knihy.
Čtenářek je více (83 %) než čtenářů,
ale na počet návštěv muži chodí častěji než ženy. Nově se loni zaregistrovalo
55 čtenářů.
Do knihovny chodí nejvíc lidí ve středu a také je nejvíce výpůjček knih, a to
mezi patnáctou a šestnáctou hodinou.

Nejvíc návštěvníků přišlo v květnu, a to
331.
Podle věku jsou nejpočetnější skupinou čtenářů jedenasedmdesátiletí – 8.
Hned na druhém místě je 7 jedenáctiletých čtenářů. Nejstaršímu čtenáři je
88 let.
V roce 2018 bylo vloženo do knihovního fondu bezmála tisíc svazků.
Na závěr jedna lednová aktualita.
V knihovně jsem pogratulovala panu
Ivanu Premauerovi, který byl nejpilnějším čtenářem ve druhém pololetí loňského roku.
Hezké zimní čtení vám přeje
knihovna.

Tříkrálová sbírka 2019 v Kunraticích
Také letos se konala v první polovině
ledna Tříkrálová sbírka, kterou koordinovala v našem hlavním městě a Středočeském kraji Arcidiecézní charita Praha.
Za kunratickou farnost bylo evidováno 12 pokladniček, do kterých koledníci vybírali dary, a to podle stanovených
pravidel sbírky. Jeden z koledníků byl
vždy dospělý, vybavený průkazem koledníka, který měl povinnost na požádání
předložit. Po koledování byly pokladničky úředně rozpečetěny a vybrané peníze
spočteny. Díky ochotě farníků, pomoci
skautů a štědrosti dárců vynesla letošní
sbírka v rámci kunratické farnosti celkem 58 696 korun, tj. o 7 669 korun víc
než loni.

A co se stalo s vykoledovanými penězi?
Z celkového výtěžku se 65 % může vrátit
na předem schválené projekty charitě
v regionu, 15 % využívá na své projekty
diecézní charita, 10 % putuje na pomoc
potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.
Protože v Kunraticích není farní charita
zřízena, vykoledované prostředky použije v souladu se záměry Tříkrálové sbírky
Arcidiecézní charita Praha, viz www.trikralovasbirka.cz.
Velké poděkování patří koledníkům
a v neposlední řadě také všem dárcům.
P. Vojtěch Smolka
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Téma

a 200 000 korun z dotace kunratické radnice. Nelze opomenout ani účelové dary na obnovu oltáře. Odborným konservačním zásahem se dosáhlo velmi dobrého výsledku a kunratický oltář z 30. let 18. století znovu zazářil v plné kráse.

Z restaurátorské zprávy

Restaurování hlavního oltáře
kunratického kostela
Kostel sv. Jakuba Staršího je nejen architektonickou
dominantou Kunratic, ale především významnou pozdně barokní církevní památkou. Základy nového kostela
byly položeny v roce 1730 na místě bývalého gotického kostelíku patrně z konce 13. století. K raně gotické
středověké stavbě byla přistavěna rozměrná rotunda,
zaklenutá kopulí s lucernou, a interiér kostela byl vyzdoben malbami a velkým množstvím soch.
Na první pohled upoutá zdobený hlavní oltář, který byl
součástí barokní koncepce výstavby kostela z let 1730 až 1735.
Podle soupisu pražských památek byl oltář štafírován a nově
natřen v roce 1839 až 1840 (termín štafírování, používaný od
dob baroka, označuje komplexní úpravy povrchu dřeva a kamene). Další velká oprava proběhla až v roce 1923. V 80. letech
minulého století byl kostel, a tedy i hlavní oltář, opět restaurován, a to firmou Štuko, avšak tehdy vypracovaná restaurátorská zpráva spíše popisuje jednotlivé prvky, než aby nabídla
představu celku před restaurováním. V loňském roce byl oltář již v dost zanedbaném stavu, který odpovídal jeho stáří
a malé údržbě. Právě proto, že je kunratický kostel památkou
mimořádné historické hodnoty a oltář jeho dominantou, bylo
namístě mu věnovat i náležitou péči.

Před zahájením restaurování
Předtím, než začnou samotné práce, je nutné zpracovat
restaurátorský záměr. V něm je popsán stav památky před
restaurováním a navrhovaný postup obnovy. Záměr z 26. října 2017, o jehož vypracování požádal odborníky P. Vojtěch
Smolka, administrátor farnosti, mimo jiné uvádí: „Rozměrný
oltář je pokryt vysokou vrstvou mechanického depositu a še-
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divého prachu. Barevná vrstva uměleckého díla je dnes dosti
oslabena, navíc byly v několika místech objeveny partie, kde
v silných vrstvách opadávají polychromie.“ (barevná výzdoba
plastik, architektonických detailů, případně i stěn či stropů
staveb, pozn. red.) „Místně jsou dřevěné části řezeb popraskané a jejich polychromie uvolněné a opadávají či detaily byly
již ztraceny. Lokality nejsou zanedbatelné. Polychromie je
dnes ohrožena. Skutečný stav rozměrného oltáře bude možno
posoudit pečlivě až po postavení velkého lešení.“

Kde na to vzít
O nutnosti restaurování nebylo pochyb. Farnost však na tak
rozsáhlou opravu neměla dostatek financí, a proto požádala
o granty: grant Magistrátu hlavního města Prahy a grant městské části Praha-Kunratice. Bez této podpory by obnova nebyla
možná. Po přípravné fázi spočívající nejen v sehnání financí,
ale také v získání závazného stanoviska památkové péče v návaznosti na restaurátorský záměr a ve výběrovém řízení pro
výběr restaurátora mohly začít samotné práce.
Během června 2018 zakrylo oltář lešení a pod vedením restaurátora akademického malíře Tomáše Bergera začaly 10. července
práce, které trvaly až do 18. října. Postavu ve vitríně s barokním
textilem restaurovala ve svém ateliéru paní Jana Knejflová, která má v této oblasti specializaci a bohaté zkušenosti, samotný
oltář a plastiky pak na místě restaurovali akademický malíř Tomáš Berger a jeho spolupracovníci. Před zahájením, v průběhu
i na závěr byly svolávány pravidelné kontrolní dny, na kterých
byly za přítomnosti investora, zástupců státní památkové péče
a restaurátorů vyhotovovány zápisy a rozhodovány sporné body.
Celkové náklady na obnovu dosáhly 732 234 korun. Z toho
bylo 450 000 korun hrazeno z grantu pražského magistrátu

Poté, co byla provedena obnova, restaurátor vypracoval restaurátorskou zprávu. Ta popisuje, co a jak se během restaurování uskutečnilo. Její součástí je také popis stavu památky před
restaurováním, popis postupu restaurování a fotodokumentace.
Ve výčtu je uveden seznam prvků, které byly restaurovány.
Šlo pochopitelně o celou dřevěnou architekturu oltáře s postavami Boha Otce, Syna a Ducha svatého v horní části oltáře, anděly, Korunování Panny Marie, postavu svatého Jakuba
a ostatní apoštoly v nadživotní velikosti ve spodní části oltáře,
a v neposlední řadě o figuru v barokním textilu ve skleněné
vitríně. Právě ta je jakýmsi unikátem kunratického kostela.
Z restaurátorské zprávy: „V rámci příprav záměru byla po
letech otevřena barokní skříň s ostatkovou postavou světce
Jana Římského. Postava má nosné části dřevěné, obličejovou
partii skleněnou, malovanou. V bohatě zdobném textilním
rouchu jsou umístěny skleněné schrány s relikviemi kostí světce, uchycené a zdobené kovovými a skleněnými aplikacemi.
Pod skleněnou skrání (obličejem) je umístěna lebka s čelistí.
Postava sv. Jana Římského je oblečena do živůtku s rozšířenými rukávy s volány, široké suknice a dlouhého pláště, který
svou zlatou podšívkou tvoří pozadí celé postavy. Na hlavě má
filigránovou korunku zdobenou skleněnými kameny a perlami. Podobná filigránová výzdoba je též na předním dílu pláště, překrývajícím horní část skleněné břišní schránky.“
Zajímavostí je, že při restaurování bylo zjištěno, že lehce namodralá barva hlavy je jev, který vzniká díky polotransparentní
polychromii na skle a prostoru mezi sklem a samotnou lebkou.

Jak probíhají restaurátorské práce
Restaurování mělo tři základní cíle: očištění celku, obnovení polychromie a dokumentaci.
V případě barokního textilu bylo třeba odsát prach a následně s opatrností čistit destilovanou vodou. Všechny uvol-

něné nitě, drátky a krajky byly připevněny řídkými stehy. Byly
vyčištěny skleněné ozdoby, korálky a kameny a podšívka pláště byla zajištěna restaurátorskou hedvábnou krepelínou.
V případě plastik se čištění mokrou cestou kromě destilované vody provádělo i za použití směsí organických rozpouštědel a detergentů. Bylo provedeno tmelení ztrát – tam, kde
chyběly drobné části, byly tyto chybějící prvky vytmeleny
a zaretušovány, a to tzv. napodobivým způsobem. Také byly
naneseny konzervační a ochranné vrstvy laku, proběhlo čištění retuší plátkovým zlatem a přeleštění na lesklý nebo na matný povrch. Posouzení barevných doplňků z pozdější doby,
způsob a míra retuší se konzultovaly s odborným pracovníkem Národního památkového ústavu. Všechny postupy byly
samozřejmě zdokumentovány.
Cílem bylo čistícími a konzervačními procesy v maximální
možné míře přiblížit oltář původnímu stavu a zajistit jeho
ochranu i do budoucna. Restaurování textilní výbavy sv. Jana
Římského, samozřejmě tak, aby nebyla narušena jeho autentičnost, pak doplnilo celistvost obnovy.
ir

Sport a spolky

Z historie

V sokolovně sněžilo
Kdo přišel v sobotu 19. ledna do sokolovny na Dětský karneval, byl svědkem toho, že i v místnosti může propuknout sněhová vánice. Letošní karnevalové téma „Zima a sníh“ všechny zcela
pohltilo. Téměř 250 dětí i dospělých se pustilo do bitvy papírovými „sněhovými“ koulemi. V sálu se i lyžovalo a všechny nádherné masky se dobře bavily. Dobrou náladu podpořila skvělou
hudbou skupina REPETE. Po takovém náročném sportovním
výkonu všem náležitě vytrávilo. Na to byl připraven Tomáš Císařík, který se o hladové a žíznivé sportovce skvěle postaral. Děkujeme. Karneval se náramně vydařil a nadšené výrazy ve tvářích
všech účastníků nám to jen potvrdily.

23. února bude pokračovat plesová sezóna již tradičním Plesem sokolského florbalu, který má své nezaměnitelné kouzlo
a stal se vyhledávanou zimní kulturní akcí. 2. března bychom vás
všechny rádi pozvali na další tradiční akci, a to je Masopust. Průvod masek prochází Kunraticemi za zvuku živé hudby, všichni,
dospělí i děti, tančí, zpívají a vždy je spousta dobrého jídla i pití.
Vycházíme s dobrou náladou a písní od sokolovny, bližší podrobnosti najdete na našem facebooku a webových stránkách.
TJ SOKOL KUNRATICE

Běhání v Kunratickém lese
Od začátku roku pořádá nový běžecký oddíl TJ Sokol Praha-Krč společné výběhy pro veřejnost v Kunratickém lese. Sraz
je vždy v neděli v 9 hodin na hrázi rybníka Labuť v Krči. Všichni zájemci o volný rekreační běh jsou srdečně zváni.
srazy: https://mapy.cz/s/3ln4z
kontakt: Alois Sečkár - 721 302 700
web: https://www.facebook.com/groups/sokolkrcbeh/
Jakub Holec

Hledá se správce sokolovny
Tělocvičná jednota Sokol Kunratice přijme od 1. srpna
2019 do hlavního pracovního poměru správce sokolovny.
Po dobu trvání pracovního poměru je k dispozici služební byt.
V pracovní náplni je zejména úklid a údržba sokolovny, péče
o zahradu a zajišťování provozu. Upřednostníme uchazeče
s trvalým pobytem v Kunraticích nebo blízkém okolí. Životopis a stručný motivační dopis doručte, prosím, do 15 3. 2019
na adresu TJ Sokol Kunratice, K Šeberáku 161, 148 00 Praha
4 - Kunratice.
Výbor TJ Sokol Kunratice
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11. díl seriálu z historie
kunratických hospod a hostinců
Restaurace a vinárna Zelené domky stojí na okraji
Kunratic. Najdete ji po pravé straně Vídeňské ulice,
jakmile se narovná stoupání od Thomayerovy nemocnice. Bývala to výletní restaurace, jak stálo na štítu
domu. Hned naproti přes ulici se rozprostírá Kunratický les. Pátrání po historii tohoto podniku bylo na
rozdíl od dochovaných či zaniklých hospod, o kterých
jsme psali v předchozích deseti zpravodajích, daleko
těžší a informací dokladujících dění bylo málo. Přesto se badatelskou činností celé redakce podařilo nashromáždit alespoň drobné útržky.

Dotek historie
Po levé straně budovy restaurace je dnes vybudované parkoviště. Mnozí z návštěvníků si jistě vzpomenou, že na něm
bývala socha, vlastně torzo sochy. Ten, kdo byl předobrazem
tohoto uměleckého díla, je svatý Jan Nepomucký. Je dodnes
tak trochu záhadou, jak se k výletní restauraci, která z hlediska uměleckého neměla žádnou vazbu na barokní sochařství,
tato skulptura vůbec dostala. V roce 1736 na popud majitele
kunratického panství Jana Arnošta z Golče byla socha sv. Jana
Nepomuckého umístěna vedle stejnojmenné kaple ve zřícenině
Nového hradu v Kunraticích. Kaple byla ale v roce 1787 zrušena. Socha se někdy na počátku minulého století z neznámých
důvodů objevila na parkovišti u restaurace Zelené domky. Stáří a povětrnostní vlivy nechaly na díle svoje stopy. O sochu se
začala zajímat kunratická radnice. Bývalý místostarosta Václav
Chalupa inicioval akci za její záchranu. Byl zde ale problém.
Vlastníci Zelených domků manželé Schüblovi koupili restauraci i s přilehlým pozemkem. Ale o soše v kupní smlouvě nebylo
ani slovo. Nelze se tedy divit, že se nechtěli podílet na nákladném restaurování. Paradoxně ale nemohla převzít do své péče
záchranu díla ani radnice, ani pražská, ani státní památková
péče. Socha byla pro všechny prostě cizím majetkem. Teprve
nový občanský zákoník umožnil sochu, ke které se vlastnicky
tři roky nikdo nehlásil, a se souhlasem manželů Schüblových,
prohlásit za majetek Kunratic. A tak v roce 2014 tehdejší starostka Ivana Kabelová mohla podepsat prohlášení o vlastnictví
sochy pro kunratickou radnici a mohly se začít shánět peníze
a odborníci na její restaurování. Umělecké dílo dal do pořádku
akademický sochař Jan Hendrych a socha sv. Jana Nepomuckého od roku 2017 zdobí prostranství před kostelem na okraji
Kostelního náměstí.

Hostinský Antonín Žemlička s čepcem ve stylu rakousko-uherské
monarchie. Za ním na zdi bronzové plakety T. G. Masaryka, J. Masaryka a M. R. Štefánika

Tajná chodba pod Zelenými domky
Skupina libušských aktivistů vedená Jaroslavem Melicharem se na podzim minulého roku vydala do další pátrací akce
po stopách hledání reálných nebo smyšlených pověstí o tajné
chodbě vedoucí údajně od Nového hradu krále Václava IV. právě kolem restaurace Zelené domky až do Libuše. Skupina začala prohlídkou podzemí v Libuši v čísle popisném 1. Poté se ale
přesunula do Kunratic k oblasti kolem Zelených domků. Právě
zde měl údajně být vstup do jakési již pozapomenuté štoly, na
kterou si jeden z badatelů z dětství vzpomínal. Poté, co se ke
skupině připojil i jeden z místních, bylo stanoveno další, odlišné místo v blízkosti restaurace Zelené domky, kde se dalo
v minulosti do podzemí dostat. Původní vstup do podzemí
byl ale údajně níž ve stráni nad zbytky již neexistující restaurace. Terén však změnily zemní práce při výstavbě nedalekého
Výzkumného ústavu ČSAV. Vstupy tedy byly patrně dva. Ten
u Zelených domků byl asi součástí meliorační soustavy, která
odváděla vodu z přilehlých polí. Pátrací skupina bude v další
výzkumné činnosti pokračovat.

Antonín Žemlička nebo hostinský Palivec?
V roce 1962 přijímá pan Antonín Žemlička nabídku národního podniku Restaurace a jídelny, aby šel pracovat jako vedoucí
hospody Zelené domky. Nabídku přijal a se svou ženou Věrou
se ujímá podniku. Hospoda byla hodně zanedbaná a nevařilo se
tu. Když se přišlo z ulice po pár schodech, vlevo byl byt a napravo se šlo do lokálu. Vzadu byla kuchyně a malý skládek. Chodili sem převážně štamgasti jen na pivo a kořalku. Pan Žemlička
měl ale s hospodou jiné plány, a tak je začal pomalu naplňovat. Na vlastní náklady začal s rekonstrukcí interiéru. Proboural
vchod do kuchyně, kde nechal vyzdít oblouk a kuchyň přeměnil
v oddělenou vinárnu. Tu vybavil vínovým kobercem, dubovými
stoly a lavicemi. Nechal si vyrobit sedačky z vinařských sudů.
U kamaráda výtvarníka na Barrandově nechal vyrobit ohromnou pavoučí síť s pavoukem, která byla zavěšena na stropě. Všude hořely svíčky. Traduje se, že do vinárny chodilo hodně lékařů
z Thomayerovy nemocnice na tajná rande. Ze skladu vybudoval
kuchyň, ve které začal postupně připravovat vyhlášená jídla.
Pan Žemlička měl několik koníčků, které mu v restauratérství
významně pomohly. Sbíral historické zbraně, různé historické
předměty a také lovecké trofeje. Sbírku měl na své chatě na Chodově. Když ale chatu prodal, tak část sbírky převezl na koupený
hausbót na Slapech. Většinu věcí ale postupně umístil jako dekorace do restaurace. Sbírka historických předmětů se postupně
rozrostla, protože hosté za pivo a panáka nosili další věci z půdy
a garáží. Zároveň byl Antonín vášnivým rybářem. Ryby nakládal
a matjesy nabízel hostům, kteří se po nich neustále ptali. Vrcho-

lem kulinářského zážitku v Zelených domcích byl ale Vídeňský
řízek s domácím bramborovým salátem. Telecí maso mu vozil
známý řezník, manželka Věra pak míchala bramborový salát ze
zeleniny vypěstované na přilehlém pozemku, kde měli zahradu.
Hospoda se stala vyhlášenou. Přestože byla státním majetkem,
staral se o její provoz pan Žemlička, jako by on byl majitelem.
Kromě péče o hosty a služeb, které nabízel, chtěl, aby prostředí
bylo příjemné a hosté se zde dobře cítili. A tak nosil kuchařský
rondon s bílou zástěrou, a dokonce si nechal ušít i hostinský
čepec s bambulkou. Mnozí v něm tak viděli hostinského Palivce
z Haškova Švejka. Štamgasti mu s nadsázkou říkali, pane restauratére nebo pane vinárníku.
Tím, že neexistovala dálnice, všichni, kdo mířili z Prahy na
Brno nebo České Budějovice, museli jet kolem. I proto sem často zavítali známí zpěváci a herci. Hospoda měla svou vlastní
kroniku. Do ní psali hosté dojmy a postřehy z posezení. S nápadem založit ji, přišel jistý akademický malíř, který na titulní

Typický dobový interiér hospody IV. cenové skupiny
stranu namaloval tehdejší prominentní vůz Tatra 603 nabouraný do stromu. A k obrázku připojil výňatek z Tyrolských elegií od K.H. Borovského s poznámkou, že „i na pány v krytém
voze někdy dojde…“ Tento skrytý jinotaj byl často důvodem,
proč mu komunističtí papaláši psali různé výhružné dopisy
a stížnosti. Ještě víc jim ale vadila výzdoba v hostinci. Od svých
přátel řemeslníků a umělců, kteří do hospody rádi zavítali, dostal hostinský sérii bronzových plaket s reliéfy tří mužů, kteří se
tehdejším mocným znelíbili. Byli to T.G. Masaryk, Jan Masaryk
a Rastislav Štefánik. Pan Žemlička byl zapřísáhlý antikomunista a ve „svém“ podniku to dával jasně najevo.
Když v roce 1976 pan Antonín Žemlička zemřel, hospodu
vedla jeho žena Věra s dcerou Věrou. Ta byla absolventkou školy společného stravování. Syn Jaroslav moc o pohostinskou činnost zájem neměl. Paní Věra i proto zkrátila otvírací dobu do
20 hodin. V roce 1980 odchodem do důchodu podnik opustila.
Restaurace fungovala pod jiným vedením dál, ale už bez péče
rodiny Žemličkových.
ir
Vinárna oddělená od hospody pavoučí sítí vznikla místo kuchyně

Sport a spolky

Hasičská dětská stáž
1. prosince se naši mladí hasiči zúčastnili „Dětské stáže“. V čem vše spočívá?
I když se jedná o mladé hasiče, každý
z nich odsloužil 24 hodinovou směnu
a byl tedy v pohotovosti. Byl pro ně
připraven bohatý program. Vše bylo
vytvořeno, jako by se jednalo o dospělé
hasiče, kteří mají na hasičské zbrojnici
pohotovost. Vše začalo v 17 hodin klasickým nástupem, kontrolou věcí jako
je výstroj a výzbroj hasiče, přípravou
vozidel, rozdělení členů do výjezdových
družstev, rozdělení ubytovacích prostorů, poučením a mnohým dalším, co je
potřebné k zajištění této směny. Dále,
kdo bude pomáhat vařit pro všechny
členy, zajišťovat úklid apod. Svačina
od maminek totiž v tomto případě nestačí. Vždy je při službě dáno rozdělit
na každého člena potřebnou práci, nikdo se ulívat nesmí. Mladí hasiči v této
době absolvovali šest výjezdů. Jednalo
se o požár porostu, odpadkového koše,
pád stromu do vozovky, planý poplach
požáru ležení bezdomovců, výjezd k dopravní nehodě a únik pohonných hmot
na vozovku. Co je vlastně naším cílem?
Chceme připravit naše mladé hasiče po
dosažení potřebného věku pro vstup do
výjezdové jednotky. Ať jsou plnohodnotnou náhradou za nás, až již tuto činnost
nebudeme zvládat. Věříme, že čas strávený pro předávání zkušeností lidem od
malička má smysl, že se stanou hasiči
v plném rozsahu a třeba budou v budoucnu také profesionálními hasiči.
Doufáme, že budou pomáhat ostatním
lidem při mimořádných událostech. Musíme věřit, že jednou převezmou pomyslnou štafetu, aby nezanikl odkaz našich

Inzerce

zakladatelů a pokračovatelů. Vždyť náš
sbor v roce 2018 slavil 125 let od svého
založení, určitě chceme pokračovat dále.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se
na akci podíleli či ji umožnili uskutečnit.
Martin Wagner,
starosta SDH Praha-Kunratice

U Motýlku bilancovali,
teď plánují nové akce
Naše rodinné centrum zakončilo rok
2018 dvěma komorními akcemi, které
byly v duchu Vánoc. V neděli 9. prosince jsme se společně sešli na adventním
setkání a podpořili projekt Krabice od
bot. Děti s rodiči přinesli dárky dětem
z dětských domovů, děti pak mohly poslat dopis Ježíškovi přes nebeského pošťáka a nakonec jsme všichni společně
zdobili perníčky. Druhá akce proběhla
v úterý 18. prosince v kunratickém kostele, kde si s námi děti i dospělí zazpívali
koledy a poslechli si povídání pana faráře
o Vánocích a adventu. A co jsme pro vás
připravili v novém roce 2019? Už nyní se
můžete hlásit na kurzy, které budou probíhat od února do června. V nabídce je přes
30 kurzů, které jsou určeny pro děti, rodiče s dětmi či jen pro dospělé. V pátek 22.
února Vás zveme na náš tradiční Karneval
s Hopsíkem, tentokrát se zbrusu novým
programem. Dále jsme pro vaše děti připravili rozmanitou nabídku letních příměstských táborů, které jsou určeny pro
předškoláky i školáky. Hlásit se můžete
již od února. Více informací na našich
webových stránkách www.umotylku.cz
a https://zitspolu.webooker.eu/Actions.
RC U Motýlků

Zimní fotbalová
příprava na jaro
Přichází rok 2019 a s ním nové výzvy
pro kunratický fotbal. Mužský tým Slovanu Kunratice zahájil zimní přípravu
na jarní část sezony v polovině ledna.
Hráči neoblíbená část nabírání kondice
by měla pomoci týmu vylepšit dojem
z podzimní části sezony, kdy zůstal
tým trenéra Havlíka za předsezonním
očekáváním. Fotbalisté vstupují do nového roku s jasným cílem konsolidovat
kádr a zlepšenými výkony dosáhnout
postupného vzestupu tabulkou. Stejně
jako A-tým zahajuje přípravu i rezerva,
která zaznamenala v podzimní části výsledkové zlepšení a vzestupnou tendenci výsledků i výkonů bude chtít udržet
i na jaře. Postupně se po bohatých Vánocích zapojí zpět do fotbalového života i týmy mládežnické. A byť mladý metabolizmus spaluje kalorie rychleji než
ten starší, i našim mladším sportovcům
po vánočních hodech pohyb na čerstvém vzduchu určitě prospěje. Všechny
týmy odehrají v průběhu zimy spousty
přípravných zápasů. Ovšem to nejdůležitější – začátek jarní části soutěže –
čeká na jednotlivé kategorie v průběhu
března.
Všichni jste srdečně zváni na jakýkoliv zápas kunratických mužstev. Vaší
podpory, ať už rodičovské nebo čistě
fanouškovské, si velmi vážíme.

SK Slovan-Kunratice

NOVĚ OTEVŘENO
Po - Pá 10.00 - 20.00 hod
Sobota 10.00 - 16.00 hod
Neděle zavřeno
Společenská rubrika
Poděkování za blahopřání
k životnímu jubileu zasílají
Eva Placková, Marie Šljapnikovová, Jana
Froňková, Jaroslav Vopěnka, Jitka Procházková,
Marie Kovaříková, Marie Hašlarová, Jaroslav
Daníček, Eva Vlková, Zdeněk Zeman, Vladimír
Vilánek, Ludvík Jurkech, Josef Hrdina
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+420 774 411 907
Areál Tvrz Kunratice, Golčova 1/2,
148 00 Praha 4 - Kunratice

www.trendbarbershop.cz

info@trendbarbershop.cz

Inzerce

Inzerce

R

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

FOOD STORY
KUNRATICE

• KAŽDÝ DEN SNÍDA
NĚ OD 8.
• ITALSKÁ KÁVA SA 00 HODIN
QUELLA
• VLASTNÍ CUKRÁŘSK
Á VÝROBA ZÁKUSKŮ
• NAROZENINOVÉ DO
RTY NA ZAKÁZK
• FARMÁŘSKÉ PROD
UKTY A EVROPSKÉ D U
ELIKATESY
• PULT S EVROPSKÝM
I
SÝ
R
Y A UZENINA
• DENNĚ DVA DRUHY
POLÉVEK • PANINI, SE MI
NDVIČE
- BOHATÁ ČESKÁ

A ZAHRANIČNÍ VINO
TÉKA

DENNĚ 8:00 - 2

K LIBUŠI 129/2, PRAH

0:00

A 4 - KUNRATICE (NAP

ROTI KOSTELU)
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JANEČEK

ELEKTRO

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
tel.: +420

704 777 081

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

24.01.19 15:27

vosa

NÁVRHY, VÝROBA
A INSTALACE
REKLAMY
VE VAŠEM OKOLÍ

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

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

