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Priority kunratického  
rozpočtu pro příští rok 

24. 12. úterý / 16 a 24 hod. / kostel sv. Jakuba 
Štědrý den 
Bohoslužba zvláště pro rodiny s dětmi od 16 hodin  
a Půlnoční mše svatá od 24 hodin. 

25. 12. středa / 8 a 9:30 hod. / kostel sv. Jakuba 
Boží hod vánoční – mše svaté 
Bohoslužba se zpěvem koled pro rodiny s dětmi. 

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

24. 12. úterý / od 12 hod./ kunratická Tvrz 
Rozdávání Betlémského světla 
Přijďte si na Štědrý den pro Betlémské světlo. 

9. 1. čtvrtek / 17 – 19 hod. /  RC U Motýlků   
Seminář Partnerská komunikace
Povede vás Mgr. Eva Králová.

15. 1. středa / 8:55 – 12:30 hod. / ZŠ Kunratice 
Den otevřených dveří
Zejména pro rodiče a děti budoucích 1. tříd.

18. 1. – 19. 1 sobota - neděle / 8 – 21 / 
RC U Motýlků    
Dvoudenní kurz Hypnoporodu povede Karolína Fakheri 
Tehrani.

16. 1. čtvrtek / 19 hod. / SH ZŠ Kunratice 
FAT PIPE Start98 vs. Kanonýři Kladno 
Utkání 1. florbalové ligy v hale kunratické ZŠ. 

24. 1. pátek / 19 hod. / SH ZŠ Kunratice 
FAT PIPE Start98 vs. Florbal Ústí nad Labem 
Utkání 1. florbalové ligy v hale kunratické ZŠ. 

28. 1. úterý / 8 - 20 hod. / 
Sportovní hala ZŠ Kunratice 
Terezčin memoriál – 9. ročník 
Florbalový maraton věnovaný památce naší žákyně.

1. 2. sobota / 19 hod. / SH ZŠ Kunratice 
FAT PIPE Start98 vs. Florbal Exelsior Havířov  
Utkání 1. florbalové ligy v hale kunratické ZŠ. 

2. - 7. 2. / neděle - pátek / LVZ 7. tříd 
Lyžařský výcvik žáků 7. tříd 
Probíhá ve středisku na Portáškách ve Velké Úpě v Krkonoších.

15. 2. sobota / 19 hod. / SH ZŠ Kunratice 
FAT PIPE Start98 vs. TJ Slovan Havířov  
Utkání 1. florbalové ligy v hale kunratické ZŠ. 

1. - 6. 3. / neděle - pátek / LVZ 5. tříd 
Lyžařský výcvik žáků 5. tříd
Probíhá ve středisku na Pomezních Boudách v Horní Malé Úpě 
v Krkonoších.

15. – 20. 3. / neděle - pátek / 
Zimní ozdravný pobyt 
Určen pro zájemce o lyžování a snowboarding pro žáky 1. - 3. 
tříd. Pobyt na Moravské boudě nad Špindlerovým Mlýnem.

Kultura

Volný čas

Sport

Rozsvícení vánočního stromu

V rozpočtu na rok 2020 jsou již standard-
ně zahrnuty finance na podporu čin-
nosti místních organizací, neinvestiční 
příspěvky na zajištění chodu mateřské 
školy, základní školy, radnice, knihovny, 
domu s chráněnými byty, údržba zeleně 
a dětských hřišť, zimní úklid, zájezdy 
pro seniory apod. Podpora všech or-
ganizací a aktivit zůstala zachována ve 
stejných finančních částkách jako v roce 
2019. Velmi významnou částí rozpočtu 
je část investiční. Mezi drobnější akce 
v řádu jednotek milionů lze započítat 
instalaci venkovních žaluzií do zbylých 
částí objektů kunratické základní školy, 
které ochrání učebny před přehříváním, 
doplnění nových herních prvků na dět-
ských hřištích, vybourání zničených as-
faltů a jejich náhrada mlatovými chod-
níky na starém hřbitově, vypracování 
projektové dokumentace na výstavbu 
nové budovy zázemí fotbalového klubu 
a na dostavbu hasičské zbrojnice o tzv. 
skleník, kam budeme moci přestěhovat 
historickou stříkačku z roku 1910, kte-
rou má zatím zapůjčenou profesionální 
hasičský sbor v Praze 12.  

Hlavní investice ve výši 20 milionů ko-
run jsou stejně jako v minulých letech 
směrovány do plošné rekonstrukce ulic 
a chodníkového programu. Podrobnos-
ti najdete v článku místostarosty Ivana 

Hýži. Další významnou investicí je re-
vitalizace rybníčku Ohrada. Tam jsme 
obdrželi poměrně významný grant od 
hlavního města, ale v tuto chvíli jsme 
značně nejistí, co společnost Lesy Pra-
ha, která zvítězila ve výběrovém řízení, 
zjistí po odsátí bahna. Je velkou nezná-
mou, v jakém stavu je fólie na dnu rybní-
ka. Zatím máme v rozpočtu na tuto akci 
včetně magistrátní dotace připraveno  
6 250 000 korun. 

Již v loňském roce jsem upozorňovala 
na to, že vzhledem k tomu, že jsme se  
v posledních letech snažili navýšit kapa-
citu školských zařízení, a neměli tak sílu  
a peníze na rekonstrukci starých školních 
budov, bude stará část mateřské školy  
v Předškolní ulici potřebovat velkou fi-
nanční injekci. Rozvody vody a odpad-
ních vod v sociálních zařízeních (toalety, 
umývárny dětí, sprchy a toalety učitelů) 
jsou na hranici havarijního stavu. Někte-
rá umyvadla již téměř neodvádějí vodu. 
Bude se jednat o kompletní obnovu včet-
ně výměny umyvadel, záchodů, obkladů 
a dlažeb. Rozpočet na tuto akci je cca  
7 milionů korun. 

Podrobně položku po položce se mů-
žete s rozpočtem seznámit na webových 
stránkách radnice na www.praha-kunra-
tice.cz. 

lal  

Upozornění na pravidla při ochraně osobních údajů, tzv. GDPR
Na akcích budou pořizovány audiovizuální záznamy, které mohou být uveřejněny za účelem propagace, například v Kunratickém 
zpravodaji a webových stránkách MČ Praha-Kunratice.

Slovo starostky

Užitečné informace:

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

Vážení čtenáři,

ve chvílích, kdy toto slovo starostky 
píši, mají Kunratice již hotový roz-
počet na příští rok, a až ho budete 
číst, pevně věřím, že bude naším za-
stupitelstvem schválen. Alespoň byl 
tak projednán na poradě zastupitelů 
už 18. listopadu. Tak ranou přípravu 
rozpočtu nám umožnily informace  
o dotačních vztazích schválených Ra-
dou hlavního města Prahy. Rozpočet 
na první pohled vypadá deficitní, ale 
když budou do příštího roku převede-
ny nevyčerpané peníze z dotací magis-
trátu z letošního roku a obdržíme stej-
nou dotaci z rezervy pro městské části 
jako v roce 2019, nevyčerpáme tak 
ani všechny peníze získané z vlastních 
příjmů z pronájmů budov a pozemků. 

V prosinci tak já i moji kolegové 
budeme mít více času vychutnat si 
vánoční atmosféru, rozsvěcení vá-
nočních stromů, navštívit adventní 
koncerty, projít si svátečně vyzdobe-
nou Prahu se všemi vánočními trhy, 
dát si svařené víno, které chutná na 
vymrzlé ulici zcela jinak než doma, 
prostě si ten adventní čas užít. 

Na tomto místě chci poděkovat 
panu Kamilu Zieglerovi za nemalý 
finanční dar, který nám věnoval na 
pořízení nového pomníčku obětem 
Pražského povstání Václava Maška  
a Viktora Krampery. 

Přeji Vám krásné vánoční svátky, 
pohodu v rodinném kruhu a s přáte-
li, veselého silvestra a hlavně hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2020.

Lenka Alinčová
(lal)

23. 1. čtvrtek /17:30 – 19:30 / RC U Motýlků    
Beseda o sebeřízeném vzdělávání, povede Michaela 
Řeřichová.   

25. 1. sobota / 19 hod. / sokolovna 
3. Kunratický ples 
Společenský večer plný tance a hudby  
se skupinou Epigon. 
Třetí ročník kunratického příspěvku do plesové sezony 
pořádá MČ Praha-Kunratice.

6. 2. čtvrtek / 19 – 21hod. / RC U Motýlků    
Seminářem Jak čelit syndromu vyhoření provede 
paní Eva Králová. 

 7. 2. pátek / 16 – 17 hod. / RC U Motýlků    
Karneval s Hopsíkem.

9. 2. neděle / 15 – 18 hod. / ZŠ Kunratice
Kulinářská nedělní dílna
Vaření a pečení nejen pro zdatné kuchařky.

15. 2. – 16. 2. sobota - neděle / 8 - 21 hod. / 
RC U Motýlků   
Dvoudenní kurz Hypnoporodu povede Karolína 
Fakheri Tehrani.

22. 2. sobota / 9:30 hod. / od sokolovny   
Masopustní průvod v Kunraticích 
Připojte se k už 14. ročníku masopustního průvodu 
plného masek s trasou od sokolovny až k radnici.

6. 3. pátek ZŠ Kunratice
9. společenský večer ve škole
Večer jako poděkování zaměstnancům, rodičům žáků 
i všem přátelům a podporovatelům školy. Dětem je 
mimořádně vstup na tento „školní“ večer opět přísně 
zakázán.

Z radnice a zastupitelstva
3  Slovo starostky 

Schválený kunratický rozpočet, ale i rozsvěcení vánočních 
stromů a poděkování panu Kamilu Zieglerovi za finanční dar 
na pořízení nového pomníčku obětem Pražského povstání

4   Vzpomínka na ing. Milana Doležala 
Ve věku 89 let zemřel dlouholetý spolupracovník kunratické 
radnice pan Doležal, pro kterou pracoval skoro 30 let.

5  Kunratice mají svůj strom svobody 
K 30. výročí sametové revoluce byla zasazena u sousoší  
Tří svatých Lípa svobody.

Sport a spolky
15  Velká kunratická se v mlze neztratila 

V letošním 86. ročníku se běžci kromě únavy museli potýkat 
i s ranní mlhou a chladem, který sálal z podzimního listí 
Kunratického lesa.

Aktuálně
6  Proměny Kunratic 

Vývoj kolem stavby polyfunkčního domu v těsném sousedství 
kunratické radnice

7  Revitalizace Vesteckého potoka 
Částečně uhnilé topoly podél Vesteckého potoka budou 
nahrazeny výsadbou nových stromů přirozené pro českou 
krajinu, jako jsou olše, dub či javor.

7  Korbové mají novou hrobku 
Obnova rodinné hrobky šlechtické rodiny Karla Korba  
v co nejpůvodnějším duchu

Školství a spolky
14  Festival pedagogické inspirace 2019 v ZŠ Kunra-

tice  
Na akci projektu Pomáháme školám k úspěchu přijelo 850 
účastníků z 63 škol z celé republiky. 

14  Svatomartinská jízda a další dění v rodinném 
centru U Motýlků  
Již 6. ročník tradiční jízdy svatého Martina na bílém koni po 
trase označené svíčkami do areálu u Šeberáku

Rozhovor
12–13  Viktor Pivovarov je výtvarník, spisovatel a zakladatel 

výtvarného směru, tzv. moskevského konceptualismu. 
Z bývalého Sovětského svazu v roce 1982 odešel za 
svou láskou do Prahy. Dnes žije v Kunraticích.

Kultura a spolky
9  Paní Marie Skramovská oslavila 102. narozeniny 

Nejstarší kunratická obyvatelka oslavila 102. narozeniny. 
Bývalé paní učitelce z kunratické základní školy popřálo 
vedení radnice a zastihlo ji usměvavou, vitální a plnou 
optimismu.

10-11  Kunratice 2019 obrazem 
Zavzpomínejme na nejvýznamnější akce konané letos  
v Kunraticích zachycené objektivem fotoaparátu. 

Arnošt Vít: Povídky na pokračování 
16  Povídání o lidech, část 5. 

Další díl seriálu vzpomínek kunratického spisovatele  
a pohádkáře

Z obsahu

Historie
8  Vánoce v Kunraticích 

Kunratické Vánoce se od ostatních neliší, ale přesto je zde 
několik místních výjimek. Stále více lidí se schází  
v kunratické Tvrzi ke zpěvu koled a v podvečer lidé zapalují 
svíčky na místním hřbitově.



Z radnice a zastupitelstva

4

Z radnice a zastupitelstva

5

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
•  schvaluje 
– hospodářský výsledek (nerozdělený zisk) za rok 2018 ve výši 
7 271 491,16 Kč a rozděluje ho na převod do fondu Domu  
s chráněnými byty ve výši 1 300 000,00 Kč a zbytek ve výši  
5 971 491,16 Kč ponechat na účtu hospodářské činnosti.

– změnu rozpočtu č. 22., zvýšení o dodatečnou investiční 
dotaci HMP ve výši 5 000 000,0 Kč na plošné rekonstrukce 
komunikací Kunratice

Usnesení z 8. zasedání  
Zastupitelstva MČ Praha – 
Kunratice ze dne 21.10. 2019

Kunratice mají svůj strom svobody 
Počátkem listopadu nás zastihla smutná zpráva. Ve věku 89 
let zemřel náš dlouholetý spolupracovník Ing. Doležal. Větši-
na obyvatel staré části Kunratic se s ním setkala při příležitosti 
výstavby inženýrských sítí, jako jsou vodovod, plynovod a ka-
nalizace. Byl také pravidelným přispěvatelem do Kunratického 
zpravodaje. Pan Doležal měl velmi bohatý život. Mnichovský 
diktát z něj udělal emigranta a posléze byl totálně nasazen do 
výroby. Teprve po válce mu bylo umožněno vystudovat reálné 
gymnázium a následně obor vodní stavby nejprve na ČVUT  
v Praze a následně na Technické univerzitě v Oděse. Zde se se-
tkal se svojí budoucí manželkou, maďarskou stipendistkou, kte-
rá byla uznávanou odbornicí v oboru geotechnika. Žili spolu 61 
let. Po studiích byli manželé posláni budovat přehradu a vodní 
elektrárnu Lipno. Zde se pan Doležal natolik osvědčil, že byl po-
volán na ministerstvo vodního hospodářství. Tam jeho hvězdná 
kariéra skončila. V roce 1968, kdy vyjádřil nesouhlas se sovět-
skou okupací Československa, byl odejit do Výzkumného ústavu 
vodohospodářského. V té době začal stavět v Kunraticích rodin-
ný domek. Začátkem osmdesátých let prodělal infarkt, odešel 
do částečného invalidního důchodu a začal pracovat pro kunra-
tickou radnici. Pracoval zde téměř 30 let až do roku 2011. Na 
pana Doležala budu vždy vzpomínat jako na velice vzdělaného, 
galantního a společenského muže, kterého jsem si velmi vážila. 

lal 

Vzpomínka na  
Ing. Milana Doležala 

Sousední velké městské části hlásí značný pokles naro-
zených dětí. Nás v Kunraticích se to zatím netýká. Stá-
le se u nás rodí více dětí, než můžeme přijmout do na-
šich školských zařízení. Letos jsme dokonce museli akci 
Vítání miminek uspořádat dvakrát na jaře a třikrát na 
podzim. O společenskou událost je stále velký zájem, 

Tradiční vítání miminek 

Potěšilo mě, když nám vedení soukromé česko-anglické Zá-
kladní školy Wonderland Academy z Libuše oznámilo, že by 
chtěli se žáky školy k 30. výročí sametové revoluce zasadit 
lípu u sousoší Tří svatých v Kunraticích. Škola koupila už 
pěkně vzrostlý strom a vybrali jsme místo k zasazení tak, aby 
do budoucna plánovaný výkop dešťové kanalizace nemohl 
narušit jeho kořenový systém. Lípu jsme společně zasadili 
už v pátek 15. listopadu a s ohledem k významné události, 
k jejíž připomínce celá akce proběhla, jsme ji nazvali Lípou 
svobody. Mimo vedení kunratické radnice, ředitele školy 
pana Jana Vody, zřizovatelky školy Pavly Hajian a učitelů 
přišla akci podpořit známá moderátorská dvojice Klára Do-
ležalová a Karel Voříšek a rocker Pepa Vojtek. Škola má již  
9 tříd, a tak česko-anglická hymna školy, kterou žáci zazpíva-
li, vyzněla skutečně velkolepě. Bylo až dojemné, jak se i ti nej-
menší lopotili s velkou lopatou, aby pomohli se zasazením 
lípy. Celá akce měla jediné téma - význam svobody, kterou 
nám rok 1989 přinesl. Předpokládám, že i takové poselství je 
pro příští generace ukryto ve schránce, kterou děti uložily ke 
kořenům lípy. 

lal

12. listopadu proběhlo v Základní umělecké škole Jižní Měs-
to slavnostní otevření nového sborového sálu za účasti paní 
Lenky Němcové, ředitelky odboru školství, mládeže a tělový-
chovy pražského magistrátu. Radnici městské části Prahy 11 
zastupoval pan starosta Jiří Dohnal, radní pan Petr Jirava, pan 
Jan Stárek a vedoucí OŠK pan Martin  Platz. Mezi hosty byla 
i starostka Kunratic paní Lenka Alinčová a místostarosta pan 
Ivan Hýža. 

Sborový sál byl vybudován pro pěvecký sbor Pražská kanti-
léna, ve kterém zpívá a muzicíruje na 460 dětí. 

Pražská kantiléna reprezentuje Prahu a Českou republiku 
po celé Evropě i v zámoří. Je laureátem mnoha mezinárodních 
soutěží, spolupracuje s Českou filharmonií a dalšími význam-
nými orchestry a institucemi, natočila i řadu CD. 

Po 30 letech práce v malých prostorách se Pražská kantilé-
na dočkala krásného prostorného sálu, který umožňuje větší 

Otevření nového sborového 
sálu v umělecké škole

kreativitu ve výuce, motivuje k dalším aktivitám a hlavně od-
povídá profesionální práci pedagogů a žáků, kteří sklízí ovace 
na světových pódiích. 

František Hlucháň, ředitel ZUŠ Jižní Město

Priority rozpočtu na 
dopravu pro rok 2020 
Rekonstrukce kunratických ulic pokračují podle harmono-
gramu schváleném v Zastupitelstvu městské části Praha-
-Kunratice. Na příští rok budou hlavní investice v rozpočtu 
městské části Praha-Kunratice opět v kapitole dopravy a zno-
vu budou směřovány do plošných rekonstrukcí ulic a chod-
níkového programu. Konkrétně se to bude týkat vybudování 
chodníků v Ještědské, Úhlavské ulici a části ulice U Rakovky. 
Rekonstruovány budou také ulice Kriváňská, Klínovecká, 
Za Bažantnicí a přístupová cesta k bývalým bytovkám v ulici  
K Zeleným domkům. Tady je nutná koordinace s následnou 
rekonstrukcí ulice K Zeleným domkům. Vzhledem k tomu, 
že očekáváme získání stavební povolení zhruba v polovině 
roku 2020, je možné, že se tato etapa protáhne až do roku 
2021. V této položce je počítáno s 20 miliony korun. 15 mili-
onů na komunikace a 5 milionů na chodníky. Také doufáme, 
že na tyto akce získáme finanční podporu od pražského ma-
gistrátu z rezervy pro městské části. Detaily rozpočtu může-
te najít na webových stránkách radnice. 

Ivan Hýža,
místostarosta (ivhy) 

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
•  bere na vědomí 
– Prezentaci přípravy Strategického plánu městské části Pra-
ha-Kunratice

Usnesení z 9. zasedání  
Zastupitelstva MČ Praha – 
Kunratice ze dne 18.11. 2019

a to nás těší. Aby byla akce pestřejší, dáváme miminkům 
dárky, které nám již tradičně sponzorsky dává prodej-
na zboží pro malé děti Dětský dům v Dobronické ulici  
a Centrum dětského plavání Magic Castle v areálu kunra-
tického zámku. Svým dárkem, ukázkou své činnosti, se  
v letošním roce zapojila i soukromá Mateřská škola a jesle 
PlayWisely. Za to jim patří velký dík. 

lal 
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Určitě jste si všimli, že po podzimním 
výlovu zůstal Vernerák, tedy Horno-
mlýnský rybník, nezvykle prázdný. Už 
při pouhém pohledu je vidět, že je za-
nesen velkou vrstvou bahna. Proto se 
magistrát rozhodl ho letos už nenapus-
tit a připravit tak k odbahnění. Nejprve 
proběhne stružkování, což je rozrušení 
uceleného pole bahna bagrem tak, aby 
z něj mohla vytékat voda. Následně se 
příští rok na jaře odveze bahno a rybník 
bude na příští zimu opět napuštěn. Jak-
mile zjistíme podrobnosti, budeme Vás  
o nich informovat. 

lal  

Rybník Vernerák  
se také chystá  
na odbahnění 

V bezbariérovém počítačovém klubu  
U Zeleného ptáka v Kunraticích se ko-
nají oblíbené individuální počítačové 
kurzy, které začínají již v lednu 2020. 
Lidé se zdravotním postižením zaplatí 
300 korun, senioři od 400 do 600 ko-
run. Se slevami mohou počítat ženy na 
mateřské a děti, pokud je absolvují jako 
doučování. 

Naučíte se základy OS Windows, po-
kročilou práci s počítačem a balíčkem 
programů MS Office, jako je Word nebo 
PowerPoint. Práce s internetem je sa-
mozřejmostí. Součástí kurzu je i výuka 

a obsluha tabletů a chytrých telefonů. 
Kurzy jsou rozděleny do tříměsíčních 
cyklů po celý rok 2020 kromě prázdnin. 

Pokračujeme i s kurzy angličtiny pro 
pokročilé a cvičení v sedě – na židli s prv-
ky jógy. Toto cvičení je vhodné zvláště 
pro méně pohyblivé seniory a vozíčkáře. 

Kontakty: 
PC klub pro zdravotně postižené  
U Zeleného ptáka 1158/5 
Tel.: 271913590 nebo 607534184 
www.zelenyptak.cz 

Snad není člověka, který by nerad slavil 
narozeniny. Oslava narozenin je něčím 
krásným, protože si při ní připomí-
náme, že oslavenec přišel na svět, že 
je zde s námi a my se z toho můžeme 
radovat. Také Vánoce můžeme chápat 
jako narozeniny – narozeniny Ježíše 
Krista. Protože první zmínky o slavení 
Vánoc pocházejí již z 2. století a datum 
25. prosince je doloženo od 4. století  
v Římě, můžeme ted směle hovořit již  
o krásné a dlouhé tradici slavení. 

Asi víte, že většina pravoslavných 
církví slaví Vánoce jiný den, a to kvůli 
odlišné tradici a juliánskému kalendáři, 

kterého se drží. A asi není pro nikoho  
z vás překvapením ani to, že přesný rok 
Ježíšova narození, natož datum, ani ne-
známe. 

Tyto skutečnosti nám ale nemusí 
bránit v tom, abychom niterně prožili 
Vánoce jako takové: že v člověku Ježíši, 
narozeném z ženy, přišel na zem sám 
věčný Bůh, aby vydal svědectví pravdě  
a zjevil nám, že si od nás přeje obrácení. 
Zvu vás, abychom Vánoce letos společ-
ně oslavili a měli stále více na paměti, 
co je jejich podstatou.  

P. Vojtěch Smolka  

Počítačové kurzy snadno

Pozvání k oslavě Vánoc 

Kdo se zajímá o historii Kunratic, nej-
spíš ví, že posledním majitelem kunra-
tického panství byl Karel Korb, před 
zrušením šlechtických titulů 10. 12. 
1918, baron z Weidenheimu. Z výpově-
di pamětníků víme, že za druhé světo-
vé války pomohl mnoha kunratickým 
obyvatelům před nasazením na nucené 
práce do Německa a v době Pražské-
ho povstání zachránil vyjednáváním 
s Němci hodně kunratických životů, 
když se jednotky SS chystaly zaútočit na 
Kunratice. Jejich svědectví je popsáno  
v knize Kunratice v běhu času. Nicméně 
ho po válce dostihlo jeho přihlášení se 
k německé národnosti, a tak po skon-
čení války byla na jeho majetek uvalena 
národní správa. Kromě zámku, dalších 
budov a hospodářských stavení bylo 
Korbům po válce zkonfiskováno na 231 
hektarů polí, lesů, rybníků a pastvin. 
Rodina byla odsunuta do Rakouska ke 
svým příbuzným. Nicméně tu po nich 
zůstal rozsáhlý majetek a dvě hrobky. 
Jedna se nachází za kostelem sv. Jaku-
ba Většího a jsou v ní uložené ostatky  
i dalších rodů, které vlastnily Kunra-
tice, jako je například rodina Golčů. 
O tu pečuje římskokatolická farnost. 
Druhá, mnohem skromnější, se na-

Korbové mají novou hrobku 
chází na starém kunratickém hřbitově. 
Jsou v ní uloženy ostatky barona Ludví-
ka Alfred Karla Korba z Weidenheimu  
a jeho manželky baronky Karolíny Eleo-
nory, posledních Korbů v Kunraticích 
pohřbených. Hrobka byla vybavena be-
tonovými deskami. Podle sdělení zkuše-
ného kameníka se nejednalo o původní 
materiál. V době úmrtí Ludvíka Alfre-

da se hroby z betonu ještě ani neděla-
ly. Považuje za velmi pravděpodobné, 
že po odsunu rodiny do Rakouska byl 
původní materiál odstraněn a vyměněn 
za beton. Vzhledem k tomu, že po této 
rodině zůstal městu Praze a Kunraticím 
poměrně rozsáhlý majetek, rozhodlo 
se zastupitelstvo Kunratic tuto hrobku 
obnovit v co nejpůvodnějším duchu, 
tak jak zlomky dochovaných podkladů 
naznačují. 

lal

V poslední době se na radnici obracejí 
občané Kunratic s dotazy, proč proběh-
lo masové kácení kanadských topolů po-
dél Vesteckého potoka. Je to akce praž-
ského magistrátu a je součástí rozsáhlé 
revitalizace Vesteckého potoka. Topoly, 
které již byly částečně uhnilé, budou na-
hrazeny výsadbou nových stromů, které 
jsou přirozené pro českou krajinu, jako 
jsou olše, dub či javor. Nové výsadbě 
bude předcházet úprava koryta poto-
ka. Vytvoří se meandr, aby se zpomalil 
odtok vody z krajiny. Koryto potoka se 
obloží kameny (bude použit křemičitý 
porfyr) a vzniknou zde dvě nové tůně. 
Rovněž mostek přes potok se postaví 
nový a jeho čela budou také obložena 
kameny. V novém korytě dojde k lokální 
výsadbě vodomilných rostlin. Výsadby 
nových stromů proběhnou ale až po 
přeložce koryta. Zahájení překládání 
potoka má magistrát naplánováno na 
začátek roku 2021. Vše závisí na Staveb-
ním úřadě Prahy 4, jak rychle stačí vyří-
dit stavební povolení. 

Karel Fíla,
místostarosta

Číslo 5/2019 přineslo ve Slově starost-
ky krátkou informaci o vývoji stavby 
polyfunkčního domu na pozemcích  
č. parc. 365/1 a 364 sousedících  
s kunratickou radnicí. Přinášíme pro-
to krátký výtah z poslední korespon-
dence mezi MČ Praha-Kunratice a MČ 
Praha-4.

Na adresu MČ Praha-Kunratice byl 
17. září na základě podnětu doručen 
dopis Stavebního odboru MČ Praha 
- 4, který informuje o zahájení řízení  
o odstranění stavby „Polyfunkční ob-
jekt-Kunratice při ulici K Libuši na 
pozemcích parc. č. 364 a 365/1 v kata-
strálním území Kunratice“ z následují-
cích důvodů:
– Místo dvou samostatných objektů 
byla realizována jedna stavba. Obrys 
podzemního podlaží nové stavby pů-
dorysně odpovídá půdorysným rozmě-
rům původních objektů po vzájemném 
propojení a půdorysnému rozměru 
vnitrobloku.

– Je rozestavěná železobetonová stě-
na z tvarovek ztraceného bednění 
při společné hranici s pozemky parc.  
č. 366/4, 366/5 a 366/44 k. ú Kunra-
tice v proměnlivé výšce 1 m až 1,25 m. 
Dopis uvádí i podmínky, které musí 
stavebník splnit k získání dodatečného 
stavebního povolení. 

MČ Praha-Kunratice následně po-
žádala dopisem ze dne 3. 10. 2019 od-
dělení státního dozoru ÚMČ Praha-4 
o provedení nové kontrolní prohlídky 
stavby na pozemcích 365/1 a 364. MČ 
Praha-Kunratice, poukázala na změny 
tvaru střech směrem do vnitrobloku  
a dispoziční změny uvnitř rozestavěné-
ho objektu, které velmi pravděpodobně 
povedou k navýšení počtu bytových 
jednotek a změní poměr polyfunkčnos-
ti objektu v porovnání s územním roz-
hodnutím. Přes to všechno je na stavbě 
stále prováděna stavební činnost.

(my)

Proměny Kunratic

Veliká změna pro knihovnu nastala 10. 
října výměnou knihovního systému. Od 
roku 2007 jsme pracovali s počítačovým 
systémem Clavius, který byl v Česku nej-
rozšířenější. Pokrok v digitálním prostře-
dí je velmi rychlý. Propojují se systémy, 
zdroje…. Technici proto vyvinuli nástup-
ce Clavia a pojmenovali ho Tritius. Je 
otevřenější pro efektivní sdílení a propo-
jování dat. Podrobně sleduje nejrůznější 
statistiky v knihovně, které pak můžeme 
analyzovat a vylepšit fungování knihov-
ny. Jak se změna dotkla našich čtenářů? 
Tritius automaticky posílá mailem připo-
mínky, upomínky, výpůjčky a rezervace. 
Ale hlavně je Tritius celý webový, a tudíž 
skvěle dostupný. Uživatel se může kde-
koli podívat do katalogu naší knihovny, 
jediné, co pro užívání stránek musí znát, 
je webová adresa: https://raks.mlp.cz/
library/kunratice. 

Tento odkaz najdete i na našich měst-
ských a facebookových stránkách. 

Můžete si tedy v klidu doma vyhledat 
knihy, které si chcete vypůjčit. Katalog 
má uživatelsky přívětivé prostředí, snad-
né prohlížení a přehledný design. Naše 
knihovna má mimořádné množství nových 
knih, a tak budete mít výborný přehled. 

Přeji vám krásné a šťastné vánoční svát-
ky, hlavně zdraví a také čas na čtení všech 
báječných knížek. 

Knihovna Kunratice

Kunratická  
knihovna má  
nový knihovní  
systém 
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Kultura a spolky

Společenská rubrika
Poděkování za blahopřání  
k životnímu jubileu zasílají
Hana Neprašová, Blanka Kačenová,  
Václav Šobr, Eva Krejčíková, Milan Dvořák, 
Marie Zrzavá, Alena Klempířová,  
Jindřiška Valešová, Alena Hrášková,  
Milada Nováková, Eva Burianová

Konto Bariéry, nejdéle trvající veřejná 
sbírka v České republice, každý den po-
máhá lidem s hendikepem a organizacím, 
které o ně pečují. Naším cílem je vracet 
hendikepované zpět do života. Jako třeba 
paní Šárku z Prahy Kunratic, která je od 
narození na vozíku, má postižení všech 
čtyř končetin a pohybuje pouze ústy. Šár-
ka vystudovala vysokou školu, pracuje 
jako psycholožka, je vdaná a má dvě dce-
ry. Podporujeme ji již od roku 2014, při-
spěli jsme jí na vozík, bezbariérové úpra-
vy bydlení a pomohli jí také se sbírkou na 
speciálně upravený automobil.

Naše klienty podporujeme finančně 
díky našim partnerům a individuálním 
dárcům. Právě ti jsou naším „rodinným 
stříbrem“. Pravidelně jich na Konto Ba-
riéry přispívají tisíce. Peníze, které nám 
dárci svěří, skutečně zlepšují neuvěřitel-
ně náročné životy lidí s různými druhy 
zdravotního postižení. Přidat se můžete 
i vy. 

Transparentní účet Konta Bariéry 
17111444/5500. www.kontobariery.cz 

Petra Seberová
Konto Bariéry

Konto Bariéry pomáhá i v Kunraticích

20. listopadu se několik členů našeho 
sboru účastnilo galavečera k vyhlášení 
ADHR pro rok 2019 (Anketa dobro-
volného hasiče roku), které se konalo  
v Brně. 

Do této ankety byl zaslán příspěvek 
ohledně pořádání závodů pro malé, 

starší hasiče, jakož i dorost, TFA – Dět-
ský železný hasič. Odborná porota vy-
brala náš příspěvek do semifinále, kdy 
následně bylo provedeno hlasování, 
kdy se rozhodovalo mezi 1. až 5. mís-
tem z oblasti Praha/Střed/Sever Čech. 
S radostí mohu za SDH Praha - Kunra-

tice všem i touto cestou oznámit, máme 
3. místo. Chtěl bych moc poděkovat za 
vaši podporu, následné hlasování pro 
náš příspěvek. 

Martin Wagner, 
starosta SDH Praha - Kunratice

Anketa dobrovolného hasiče roku má své vítěze

Paní Marie Skramovská 
oslavila 102. narozeniny 

Před dvěma lety jste se mohli dočíst  
v Kunratickém zpravodaji, že naše nej-
starší kunratická občanka paní Marie 
Skramovská slaví neuvěřitelných 100 
let od svého narození. Je skvělé, že Vás 
mohu informovat o tom, že 3. listopadu 
letošního roku oslavila paní Skramovská 
své 102. narozeniny. Podle posledních 
zveřejněných dat České správy sociál-
ního zabezpečení žije v hlavním městě  
9 seniorů, kteří se 102 let dožívají. Jed-
ním z nich je právě paní Skramovská, 
která je dcerou bývalého pana řídícího 
učitele Františka Tichého, učitele obec-
né školy v Kunraticích. Sama také učila  
v kunratické základní škole od roku 1953 
až do důchodu a mnohé generace jejích 
žáků si bývalou paní učitelku pamatují 
pod jménem Kůstková. Jsme rádi, že jsme 
při osobním blahopřání k narozeninám 
viděli paní Skramovskou usměvavou, vi-
tální a plnou optimismu. Popřáli jsme 
paní Skramovské, aby si i nadále zacho-
vala svěží pohled na svět, na budoucnost 
a abychom se společně ve zdraví setkali  
i příští rok.                                      ivhy    

Vánoce v Kunraticích
Vánoce navazují na advent, který je přípravnou dobou na Váno-
ce a byl letos zahájen 1. prosince. Název advent pochází z latin-
ského slova adventus, příchod, v křesťanských zemích příchod 
Ježíše Krista. Vánoce pak začínají od 25. prosince, Božího hodu 
vánočního a končí první neděli po 6. lednu 2020, svátku svatých 
Tří králů, 12. ledna 2020.

Štědrý den 24. prosince je posledním dnem adventním. Zna-
mená mnoho radosti, hlavně pro děti, které se od rána těší na 
Ježíška. Po štědrovečerní večeři a zazvonění zvonečkem se vchá-
zí do místnosti s rozsvíceným vánočním stromečkem. Ježíšek 
všem přináší dárky po východu první hvězdy a nikdy nebývá při 
nadělování spatřen. Následuje štědrovečerní vigilie Narození 
Páně (z latinského vigilia, což znamená bdění; ve starší češtině 
také svatvečer), která vrcholí slavnostní mší svatou na oslavu 
Narození Páně, lidově nazývanou jako půlnoční. Pokusím se za-
lovit ve vzpomínkách na kunratické Vánoce od první třídy škol-
ního roku 1952-53, kdy jsem již trochu pobral rozumu, až po 
dnešek. Začnu ale od konce, letošních Vánoc.

Kunratické Vánoce se samozřejmě od ostatních v rámci celé 
republiky neliší a jejich oslavy probíhají hlavně v rodinách. 
Některá setkání ale můžeme uskutečnit všichni společně. Na 
Štědrý den se letos ve Tvrzi Kunratice od 13 hodin, tak jako  
v minulých letech, schází stále více spoluobčanů  ke zpěvu koled  
a sousedskému poklábosení, spojených s ochutnávkou vá-
nočního cukroví a přípitkem. Dlouholetým hezkým zvykem je 
podvečerní návštěva hřbitova, kdy se do pomalu padající tmy 
rozzáří stovky svíček. Od 16 hodin probíhá slavnostní mše svatá  
v kostele sv. Jakuba Staršího, určená nejen pro rodiny s dětmi, 
a pak samozřejmě ještě půlnoční. U obou bohoslužeb vždy 
kostel takzvaně praská ve švech. 25. a 26. prosince a 1. ledna 
2020 můžete navštívit v kostele jesličky, pocházející z druhé 
poloviny 19. století. Letos to bude opět od 13 do 16 hod nebo 
půl hodiny před nebo po každé mši svaté. Na webové strán-
ce kunratické farnosti www.farnostkunratice.cz se můžete,  
v případě zájmu, seznámit s přehledem bohoslužeb. V neděli 
29. prosince od 15 hodin si v kostele nenechte ujít tradiční kon-
cert Cimbálové muziky Antonína Stehlíka ze Znojma a začát-
kem ledna 2020 pak můžete přispět do Tříkrálové sbírky.

Tradice štědrovečerních nadílek od Ježíška u nás plně zdomác-
něla v 19. století a ve 20. století již vystupuje Ježíšek pravidelně 
ve spojení s rozsvíceným vánočním stromečkem. Po únoru 1948 
nastala s Ježíškem potíž. Co s tím? Ideologicky nepřijatelného 

nosiče dárků je třeba nahradit. A tak se toho ujal prezident An-
tonín Zápotocký svým vánočním projevem v rozhlase roku 1952. 
To jsem byl v první třídě a ještě navíc ve škole chodil na nepovinné 
náboženství, jehož vyučování bylo kupodivu zrušeno až někdy 
kolem roku 1956. Zápotocký velice perlil a přes veškerou ponu-
rost doby se lid výborně bavil. Posuďte sami z následující ukázky. 
„Vy, kteří dorůstáte, nepozorujete ani, jak mnohé se u nás v po-
slední době změnilo a mění. Ani legendární Vánoce nezůstávají 
beze změny. Malý Ježíšek, ležící ve chlévě na slámě vedle volka  
a oslíka, to byl symbol starých Vánoc. Doby se ale změnily. Na-
staly mnohé převraty. I Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu 
vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodí již nahý a otrha-
ný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu. Děda Mráz přijíždí  
k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy - nejen jediná 
betlémská. Celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, 
továrnách a stavbách“. Děduška Maróz na saních z Čukotky 
společně se Sněgúročkou byl velkým fiaskem a s naším Ježíškem  
i svatým Mikulášem prohráli drtivě. No a my školáci jsme měli 
říkanku: „Děda Mráz, není náš, je to ruský šmelinář.“ Ježíšek 
byl pro komunisty nestravitelným soustem, a tak raději začali vá-
noční období využívat pro komerční účely. Po celý rok sice bylo 
všeho v obchodech poskrovnu, ale koncem roku se objevovalo 
nedostatkové zboží, a tak jsme se mohli přesvědčit, jak chutná 
třeba banán. Zvláštním jevem byly vánoční kolekce, zabalené čo-
koládové figurky, prázdné nebo s náplní. Měly poutko a věšely 
se pomocí drátěných háčků na stromeček. Socialistické odbory 
je v podnicích rozdávaly pracujícím a byly i v obchodech. Čoko-
ládovny Orion Modřany nebo Zora Olomouc je vyráběly dlou-
ho dopředu s určením na tzv. vánoční trh. My jako děti a naše 
děti také jsme pak potají očesávali stromeček od figurek, a to 
střídavě, „aby to nebylo poznat“. Chutnaly dobře, čokoláda byla 
docela kvalitní. Po roce 1989 začalo být všeho postupně dost  
a v devadesátých letech proti Ježíškovi nastoupila další rudá 
příšera, Santa Klaus. Ježíšek se s ním ale vypořádal stejně jako  
s dědou Mrázem. Dnes se tato postava objevuje v přijatelné míře 
a nic proti tomu. Ať si každý vybere podle vlastního vkusu. Zá-
věrem všem příjemný a spokojený vánoční čas a veselý vstup do 
roku 2020.

 Na obrázcích jsou jesličky z kostela sv. Jakuba Staršího  
a kostel samotný namalovaný Jaroslavem Šimůnkem (1872-
1939), malířem pražských zákoutí a tržišť. Obraz pochází při-
bližně z roku 1935.

my
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Viktor Pivovarov
Výtvarník, spisovatel a zakladatel výtvar-
ného směru, tzv. moskevského konceptua-
lismu. Z tehdejšího Sovětského svazu v roce 
1982 odešel a usadil se v Praze. Svou lásku 
k české kultuře projevil už před odchodem, 
kdy vytvořil ilustrace k ruskému překladu 
povídky Anička skřítek a Slaměný Hubert 
od Vítězslava Nezvala. Byl ilustrátorem více 
než padesáti knih a spolupracoval s dět-
skými časopisy. Jeho obrazy jsou vystave-
ny v Tate Gallery of Modern Art v Londýně,  
v Centre Georges Pompidou v Paříži, v Ná-
rodní galerii v Praze a v Treťjakovské galerii 
v Moskvě.

Jak jste se dostal v 80. letech do Československa a jak slo-
žité to bylo? 

Nebylo to vůbec jednoduché, ale já se prostě zamiloval.  
A když se člověk zamiluje, tak se u něj objevují takové síly, 
které dosud vůbec neočekával. Do Moskvy přijela mladá kun-
sthistorička Milena Slavická se seznamem neoficiálních rus-
kých umělců od Jindřicha Chalupeckého. Když jsem ji u ka-
maráda v atelieru uviděl, bylo hotovo. Byla to láska na první 
pohled. Překonal jsem tři roky překážek a bariér, které mě na 
společné cestě za svojí milovanou budoucí ženou překážely. 
Přestěhování bylo velmi těžké. Přestože obě země byly formál-
ně bratrské, jakmile jsem požádal o přestěhování, byl jsem 
ihned vyloučen ze Svazu umělců a nakladatelství, kde jsem 
pracoval jako ilustrátor, se mnou přerušilo veškeré kontakty. 
Byl jsem pro ně zrádce. Bylo to pro mě sice nepříjemné, ale 
láska mění optiku a dává sílu špatné věci překonat. 

Jak jste tedy v Praze začínal? 
V první řadě jsem musel mít práci. Zaměstnali mě v podniku 

Vodní stavby jako dělníka. Bylo to samozřejmě jen formálně. 

Kdy se to zlomilo? 
Bylo to velmi postupné. Uspořádalo se pár výstav, kde vy-

stavovali nonkonformní umělci a já se prostřednictvím nich 
mohl také ukázat veřejnosti. Tím se moje jméno pozvolna 
stalo známějším. Vydavatelství vydávala řadu knih ruských 
klasiků, ať už prózy nebo poezie. A nakladatelé přemýšleli 
velmi jednoduchým způsobem. Máme tady umělce Rusa, tak 
proč bychom mu nenechali udělat ilustrace. V Sovětském 
svazu bych takové knihy od autorů, jako jsou Chlebnikov, 
Pasternak, Vaginov, nikdy ilustrovat nemohl. V podstatě by 
některé knihy ani nevyšly. Proto jsem byl velmi vděčný za ta-
kovou příležitost. Později po listopadu byla pro mě svátkem 
příležitost ilustrovat knihu básní a próz blízkého přítele  
a milovaného básníka Igora Cholina. A dalším svátkem, kte-
rý ale není vůbec spojen s ruskou literaturou, to byly ilust-
race ke knihám Ivana Wernische - dříve mého kunratického 
souseda. Domnívám se, že to je básník, který si zaslouží 
Nobelovu cenu za literaturu. Vyvíjím v tom dokonce určité 
aktivity. A mimochodem se mnou všichni souhlasí. Ale mu-
sel by ho někdo nominovat. Je to totiž obrovský básník. A to 
neříkám proto, že jsme přátelé. 

Jsou si Rusové a Češi v něčem podobní? 
Naše představy tak, jak si Češi představují Rusy a naopak, 

jsou velmi stereotypní a schematické. Je lepší se těchto ste-
reotypů zbavovat. Zdá se mi, že když potkáváme cizince, 
je třeba v něm vidět člověka, ne Němce, Rusa, Maďara. Po-
kud jde o srovnání kulturního prostředí v Sovětském svazu  
a Československu, byla zde situace velice podobná. V Čes-
koslovensku ale mohli státem a stranou neuznávaní umělci 
vystavovat alespoň v nenápadných prostorech, já jím říkám 
díry. V Sovětském svazu ale nebyly ani tyto díry. V posttota-
litním období se ale projevily velké rozdíly. Česká republika 
si jednoznačně zvolila cestu do Evropy, což je logické, pro-
tože do ní vždy patřila. Rusko dlouhou dobu váhalo. Putin 
dokonce zpočátku svého vládnutí mluvil o integraci s EU  
a NATO. Pak se ale vše úplně radikálně obrátilo. Tudíž situa-
ce politická a kulturní v obou zemích je dnes velice rozdílná. 

Jako dětský ilustrátor jsem se tady uplatnit nemohl. Byl to pří-
liš malý prostor a dobrých výtvarníků tu bylo dost. Moskevští 
nakladatelé sice se mnou přerušili kontakty, ale moje knihy vy-
cházely dál, a já tak dostával honoráře, ty převáděl na koruny  
a mohli jsme víceméně normálně žít. Navíc manželka praco-
vala v Národní galerii jako kunsthistorička a umělecká kri-
tička. 

Přesto jste ale dál dělal ilustrace k dětským příběhům. 
Vjesjolyje kartínky neboli Veselé obrázky, které se daly 

pořídit i v tehdejším Československu, byl jediný dětský ča-
sopis, který se mnou nepřerušil spolupráci. Dál jsem pro 
ně maloval, ale to jenom proto, že šéfredaktorem byl můj 
kamarád, který odmítl přijmout zákaz spolupráce se mnou. 
Nebyla žádná elektronická média, a tak jsem velmi složitě 
dostával svoje ilustrace do redakce. Jednu dobu jsem využí-
val dokonce průvodčí vlaku, kteří jezdili z Prahy do Moskvy. 
Jindy jsem zase požádal o doručení přátele, kteří přijeli do 
Prahy na návštěvu. 

Co je konceptualismus a čím se liší od obyčejného malíř-
ství? 

Na rozdíl od jiných uměleckých stylů, jako je třeba klasická 
moderna, kde je základem harmonie formy a obsahu, je v kon-
ceptuálním umění hlavní idea. Vývoj konceptualismu dospěl 
k tomu, že přestalo úplně existovat klasické umělecké dílo  
a idea se dala sdělit kupříkladu po telefonu. Je tu ale velká 
škála, na kterou se konceptualisté dělí. Já jsem sice považován 
za konceptuálního umělce, ale maluji obrazy. Někteří ale tře-
ba pracují se svým tělem, tomu se říká bodyart. Nebo pracují  
s videem, dělají různé performance. 

U koho jste se učil? 
Nikdy jsem neměl žádného učitele, i když jsem po něm jako 

mladík strašně toužil. Myslel jsem si, že malířství je nějaké 
tajemné řemeslo, které se musí předávat od učitele na žáka. 
A kdybych takového učitele neměl, že toto tajemné řemeslo 
nikdy neovládnu. Nikdy jsem žádného mistra učitele nenašel, 
byť v Moskvě pár takových starých mistrů bylo, ale na ty já ne-
měl štěstí. Pochopil jsem také, že stát se umělcem, je otázkou 
úplně něčeho jiného, než vystudovat dvě umělecké školy. Buď 
máte štěstí, že máte onoho učitele, který vás navede. Nebo 
musíte sám dozrát v oboru. 

A měl jste nějaký vzor? 
Vzorů bylo milion. Miluju umění, takže když vidím výsledky 

práce jiných malířů, jsem z toho naprosto zničený, z toho že 
někdo dokáže tak famózně ztvárnit svoje představy. Dívám se 
na to v dobrém slova smyslu s obrovskou závistí a pokorou. 

Kdybyste se znovu narodil, chtěl byste být znovu výtvarní-
kem, nebo někým jiným? Kapka citronu (2004) Mokré vlasy (2005)

Dívka s citronem (2005)

Umění chápu, jako druh  
náboženského sloužení. 

To je dobrá otázka, samotného mě to zajímá. Asi jo, chtěl 
bych být znovu tím, čím jsem. Ale jsou dva obory, které mě 
strašně lákají, byť jsou pro mne naprosto nedostupné. A to 
je hudba a filozofie. Do filozofie jsem se trochu namočil, pro-
tože jedna z mých knih je o filozofii. Jde o korespondenci  
s filozofkou Olgou Serebrjanou, která teď žije v Praze. Pub-
likovali jsme vzájemnou korespondenci, kde ona vystupuje 
jako profesionální filozofka a já jako filozof – diletant. 

Kde čerpáte inspiraci? 
To je velice těžká otázka. Sám se tážu, odkud se vlastně bere 

věc, která nikdy neexistovala a najednou je namalovaná. Řekl 
bych, že zdrojů je hned několik: dětství, vzdělání, životní zku-
šenosti, politická situace, duchovní atmosféra místa – to vše 
je pro inspiraci důležité. 

Musí mít každý výsledný obraz svojí skicu? 
Ano, já takto postupuji. Jsou umělci, kteří pracují jinak  

a obraz namalují spontánně rovnou na plátno. Když se jim to 
nepovede, tak ho přemalují. Já používám skicu jako předob-
raz toho, co chci ve výsledku sdělit. 

Přemaloval jste někdy už hotový obraz? 
Ano, mnohokrát. Párkrát se mi dokonce stalo, že jsem už 

namalovaný obraz zničil. Ale to se neděje často. 

Co soudíte o okupaci Československa v roce 1968? 
Ačkoliv jsem už dávno neměl žádné iluze o sovětském reži-

mu, a dokonce už od jara 1968 očekával, že dojde k vojenské-
mu zásahu v Československu, tak 21. srpen byl pro mne těž-
kou ranou. Vnímal jsem to jako strašný zločin, který spáchala 
země, ve které jsem žil. 

Jaký jste měl vztah k sametové revoluci v roce 1989? 
Byl jsem nadšený. Obecně jsem totiž měl k revolucím nega-

tivní vztah, protože vždy přinášely obrovská utrpení a krvavé 
oběti. Ale to, že tato revoluce byla naprosto mírná, krásná  
a navíc esteticky dokonalá, to pro mě byl obrovský zážitek. 
Byla to zkušenost, která se nedá ničím nahradit. Jsem strašně 
rád, že jsem byl u toho. Chodil jsem na demonstrace na Václa-
vák jako každý slušný člověk a bylo to úžasné. 

Jaké místo v Praze považujete za nejlepší k životu? 
Kunratice. Nikdy bych to nevyměnil. 

ir
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Festival pedagogické inspirace 2019 v ZŠ Kunratice
Projekt Pomáháme školám k úspěchu 
(PŠÚ) prezentoval svou úspěšnou ces-
tu na 4. ročníku Festivalu pedagogické 
inspirace, který se 22. a 23. listopadu 
opět konal v naší škole. Do Prahy přijelo 
celkem 850 účastníků z 63 českých škol. 
Většina z nich patří do sítě podporova-
né nadací The Kellner Family Foundati-
on. Jedná se o takzvané modelové školy, 
mezi které patří i dvě pilotní školy pro-
jektu, naše škola a karvinská ZŠ Mende-
lova. Dále do sítě patří „čtenářské školy“, 
ve kterých je cíleně podporován rozvoj  
v oblasti čtenářské a pisatelské gramot-
nosti, a také školy, které využívají čtenář-
ské know-how a nástroje, které podporu-
jí rozvoj čtenářství. 

Proč se profesní komunita projektu 
schází? Představte si základní školu, ve 
které se každé dítě učí naplno a s rados-
tí. Školu, ve které žáci i učitelé zažívají 
úspěch a mají chuť se stále zlepšovat. 
Školu, do které rádi posíláte své děti 
nebo vnoučata a do které byste sami rádi 
chodili. Vizí projektu je, že se k tomuto 
ideálu může přibližovat každá základní 
škola v Česku. Proto se učíme „… sle-

dovat dopad naší výuky na učení žáka  
a učíme se z toho, jak být lepšími učiteli.“ 

Pro festival ve 119 dílnách učitelé  
z jednotlivých škol připravili lekce snad 
ze všech předmětů. Své worshopy si zde 
našli nejen češtináři, ale i matematikáři, 
přírodovědci, učitelé společenskověd-
ních předmětů, estetických předmětů, 
jazykáři i tělocvikáři. Několik dílen bylo 
zaměřeno i na „učení se venku“ a digi-
tální gramotnost. Všechny tyto dílny 
vycházely z výuky jejich lektorů. Na pro-
gramu byly také systémové workshopy 
zaměřené na ucelené systémy výuky, na 
spolupráci škol, sdílení zkušeností a roz-
voj školní kultury zaměřené na učení ka-
ždého žáka, každého učitele, celé školy.  
V rámci doprovodných programů si 
účastníci mohli vybrat a zakoupit litera-
turu, učebnice i různé učební pomůcky. 

Příprava takto velkého festivalu trvá 
skoro rok. V první fázi přípravy byli 
oslovováni zdatní učitelé, zkušení lek-
toři a další odborníci. Z jejich nabídky 
programový tým projektu PŠÚ sestavil 
program. Organizační příprava nám 
v kunratické škole trvala asi měsíc. S pří-

Podzim v mateřské škole 
Podzimní období pomalu střídá advent, 
ohlédněme se tedy krátce za uplynulými 
událostmi v mateřské škole. Stalo se už 
tradicí realizovat společně s rodiči růz-
ná setkání v podobě dílniček a dalších 
akcí. Nápady na podzimní tvoření byly 
rozmanité a společně strávené chvíle 
jsme si všichni užili. Děti z prostředních 
tříd zahrály s paní učitelkami pohádku  
O řepě, rodiče se zapojili do výroby je-
žečků ze šišek a z plastových láhví. Nej-
starší děti uspořádaly výstavu výtvorů 
z nejrůznějších plodů podzimu, které 
ozdobily vestibul mateřské školy. Další 
předškoláci v zámeckém parku uspávali 
broučky s lucerničkami a prověřili své 
znalosti o podzimním období. Ostatní 

Svatomartinská jízda a další dění  
v rodinném centru U Motýlků
V pondělí 11. listopadu jsme se už po-
šesté sešli na tradiční Svatomartinské 
jízdě. Společně se svatým Martinem na 
bílém koni jsme se vydali po trase ozna-
čené svíčkami do areálu restaurace Še-
berák. Zazpívali jsme si hezké písničky 
a celou akci zakončil velký ohňostroj. 
Naše rodinné centrum se loučí s rokem 
2019 dvěma adventními akcemi. V pátek 
6. prosince adventním setkáním s Miku-
lášem, se zdobením perníčků, výrobou 

vánočního přání a s vánoční loutkovou 
pohádkou o Betlémě. Druhou adventní 
akcí je tradiční zpívání v kunratickém 
kostele v pondělí 16. prosince.  

A co jsme pro vás připravili v novém 
roce 2020? Od 15. ledna se můžete hlásit 
na kurzy, které budou probíhat od úno-
ra do června. V nabídce je přes 30 kurzů, 
které jsou určeny pro děti, rodiče s dět-
mi, či jen pro dospělé. Začne také série 
přednášek, seminářů a workshopů pro 

Co nového nabídnou 
otevřené nedělní dílny
Středisko volného času při ZŠ Kunratice 
připravuje pravidelně otevřené nedělní 
dílny pro rodiče s dětmi, na které jsou 
zvány celé rodiny, ale i jednotlivci, kteří 
rádi tvoří. Tou nejbližší bude 9. února 
2020 oblíbená Kulinářská dílna. V nově 
vybavené školní kuchyňce se Vám bude 
věnovat špičková šéfkuchařka, s jejíž 
pomocí si můžete vyrobit kulinářskou 
specialitu nebo upéci vlastnoruční dort. 
Následující Velikonoční dílnu plánujeme 
na 5. dubna 2020 a opět si budete mít 
možnost uplést pomlázku či vyrobit jar-
ní dekorace. Sraz je vždy v 15 hodin na 
recepci základní školy, Předškolní 420/5. 
Materiál a mnoho nápadů bude na místě. 
Těšíme se na Vás. Více na https://www.
zskunratice.cz/aktivity/komunitni-pro-
gramy 

Za Středisko volného času při 
ZŠ Kunratice Alena Fáčková  

a Renata Linhová 

Velká kunratická se v mlze neztratila 
Velká kunratická je každoročně pořá-
daný běžecký přespolní závod, který 
je známý svým náročným profilem  
a unikátní atmosférou. Pro závod  
v mužské kategorii jsou charakteris-
tická tři prudká stoupání a tři přeběhy 
Kunratického potoka. Zvláště výběh  
k Hrádku, na vzdálenosti 60 m s pře-
výšením 45 m, je velmi náročný. Trasa 
pro muže je dlouhá 3100 metrů, pro 
ženy 1330 metrů. Běhá se vždy druhou 
listopadovou neděli v Kunratickém 
lese. Závod vznikl v roce 1934 jako 
klubový závod Vysokoškolského spor-
tu Praha. V současné době ho pořádá 
Atletický klub Spartak Praha 4. V le-
tošním již 86. ročníku se běžci kromě 

únavy museli potýkat i s ranní mlhou 
a chladem, který sálal z podzimního 
listí Kunratického lesa. Což nebyl ale 
takový extrém, jako teplota okolo nuly 
v roce 2016. Ale také to nebylo příjem-
ných 18° C, kterých se běžci dočkali  
v roce 2015. Na 10 tratích ve 23 katego-
riích vyběhlo celkem 4 432 běžců všech 
věkových kategorií od malých běžců 
po běžecké veterány. A jak to bylo  
s výsledky? První, tentokrát s časem 
11:21.2, skončil Marek Chrascina  
z 1. běžeckého klubu Jablunkov, kte-
rý se závodu zúčastnil teprve podru-
hé. V kategorii žen se na první příčce 
umístila Petra Kotlíková. Mezi veterá-
ny doběhl na prvním místě osmačty-

řicetiletý Karel Randák, který má za 
sebou 28 startů. Milým překvapením 
byl pětašedesátiletý Miloš Smrčka, 
který běžel po pětatřicáté. Veteránem 
s největším počtem startů letošního 
ročníku byl dvaaosmdesátiletý Josef 
Vonášek, který se Velké kunratické zú-
častnil již pošedesáté. Ani letos nebyl 
pokořen rekord 46. Velké kunratické, 
který zaběhl Vlastimil Zwiefelhofr  
v čase 10:58.9. Chtěla bych poděko-
vat za precizní přípravu pořadatelům  
a všem, kteří přispěli k hladkému prů-
běhu této sportovní události. 

Petra Hilmarová,
místostarostka

Pohyb je radost
Prosinec je měsícem různých setkání, 
besídek, večírků, ale také ohlédnutím za 
uplynulým rokem. Dovolte tedy i nám 
malé ohlédnutí.

V září jsme rozjeli novou cvičební se-
zonu 2019/20.

Pokaždé máme velkou radost, když 
se k nám vracejí známé tváře a přibývají 
nám noví cvičenci ve všech oddílech. Je 
krásné pozorovat, jak děti nabývají na 
šikovnosti, zdatnosti, obratnosti a vytr-
valosti. Je naší odměnou, když se sport 
pro tyto děti stane radostí a přirozenou 
součástí jejich života. Musíme zmínit  
i naše oddíly pro dospělé, kteří si i v této 
hektické době rádi najdou čas na sport, 
kamarády a přátele. Nejsou to jen mladí. 
Máme oddíl 60+, a kdybyste viděli naše 
děvčata při cvičení, byli byste na ně pyš-
ní. My jsme.

Doufáme, že se nám v následujících 
letech bude naše dílo dařit minimálně 

Florbalový Start98 má nové vedení
Valná hromada florbalového klubu 
Start98, která se konala 4. listopadu, 
zvolila nové vedení florbalového oddí-
lu pro následující 4 roky. V kuloárech 
už se o tomto kroku nějakou dobu 
spekulovalo. Start si do svého vedení 
zvolil jména, která jsou velmi úzce 
spjata s klubem jako takovým. Jsou 
jimi Michal Plaček, Petr Hrnčíř, Vác-
lav Pašek a Ondřej Neuman. Do čela 
klubu se nově postaví dlouholetý člen 
vedení oddílu Václav Buček a převez-
me tak otěže po Nikolovi Pálenském. 
Václav Buček nám také představil nové 

členy výkonného výboru. „Jsem velmi 
rád, že se nám společně s Ondrou Ne-
umanem podařilo dohodnout se se 
všemi navrhovanými členy na jejich 
angažování ve vedení klubu. Jsou to 
skvělí a pracovití lidé, kteří mají moji 
naprostou důvěru. Vyjma Ondry se 
etablovali z řad rodičů a také dlou-
holetých členů klubu, takže je pova-
žuji za Starťáky, kteří mají klub velmi 
rádi a budou nám pomáhat kvalitně, 
nápaditě a zodpovědně vést Start. 
Ondřej je profík, který manažersky 
povede sportovní dění v klubu, spolu-

práci jsme si spolu vyzkoušeli už vloni  
u A - týmu mužů a bylo to skvělé. Petr 
s Vaškem se budou primárně věnovat 
mládeži, kde jim velmi pomáhá Ka-
rolína Fořtová. Michal se zaměří na 
elitní týmy dospělých. Nastavili jsme 
si všichni společné cíle, které každý  
z nás bude mít pro rozvoj a chod 
klubu na starosti. Pravidelně se spo-
lu scházíme a tyto věci řešíme. Všem 
patří velký dík za to, že do toho jdou  
s námi.“ 

Václav Buček, Start98

pravou nám pomohli jak studenti peda-
gogické fakulty, tak ve finále zejména ve-
doucí jednotlivých úseků školy, provozní 
zaměstnanci, pracovnice školní jídelny  
i náš IT technik. I když žáci školy měli 
první den festivalu „Ředitelský den“, tak 
od předvečera se na základě svého při-
hlášení zapojilo do organizace i na třicet 
žáků školy. Ti pomáhali s přípravou uče-
ben pro dílny, byli ochotnými průvodci 
školou a vyráběli výborné koláčky a další 
laskominy. Poděkování patří nejenom vy-
jmenovaným spolupracovníkům, kterých 
bylo na osmdesát, ale 19 pedagogům, 
kteří pro festival připravili své dílny. Kaž-
dý měl svou roli a zhostil se jí skvěle, od-
povědně. Bylo velmi příjemné slyšet od 
účastníků FPI 2019 slova chvály. Chvála 
směřovala jak k lidem a dětem z naší ško-
ly, tak k připravenosti celé školy na takto 
velký projekt. Všechny dílny našich lekto-
rů byly účastníky hodnoceny jako inspiru-
jící, podporující efektivní výuku učitelů  
a vytvářející pro žáky inspirativní a pra-
covní prostředí pro jejich učení. 

Děkuji celému kunratickému týmu. 
Všem, kteří patří do týmu školy. 

Vít Beran, ředitel školy 

pilně tvořili a předvedli rodičům, co se 
všechno od září naučili. Na školní zahra-
dě přibyl krásný hmyzí domeček. Nej-
menší děti se pomalu začínají ve školce 
adaptovat a těší se na nadcházející ad-
ventní období, vánoční výlety a nadílku. 
Touto cestou bych ráda připojila podě-
kování panu Zátopkovi a jeho kolegům 
z Městské policie Prahy 4 za zajištění 
dozoru nad akcí v zámeckém parku.  
V druhém pololetí nás čeká řada dalších 
akcí, například plavecká výuka, bruslení, 
školka v přírodě, celodenní výlety apod. 
Během léta proběhne velmi rozsáhlá 
rekonstrukce a modernizace již nevyho-
vujícího sociálního zařízení ve čtyřech 
třídách v hlavní budově mateřské školy. 

Za kolektiv MŠ Alice Hozmanová 

rodiče. První přednáška bude ve čtvr-
tek 9. ledna. Pokračuje také partnerská 
komunikace s lektorkou Evou Královou  
a ve čtvrtek 23. ledna nabídneme všem 
zájemcům besedu o sebeřízeném vzdělá-
vání. Více informací najdete na www.zit-
spolu.cz a na našem FCB a instagramu. 

Krásné Vánoce přeje RC U Motýlků 

tak dobře jako dodnes a že nás přízniv-
ců pohybu bude stále víc. Přejeme vám 
krásné vánoční svátky plné pohody, do 

nového roku vše nejlepší, hodně zdraví 
a optimismu.

Přijďte se za námi podívat, třeba se  
u nás v sokolovně bude líbit i vám.

Sportu zdar!

TJ Sokol Kunratice



Inzerce

16

Arnošt Vít: Povídky na pokračování část 5.

Povídání o lidech
Měl bych se zmínit o jednom mamin-
čině zákroku, který svědčí o jejím ne-
skutečném hrdinství. Je to událost, 
u které jsme byli jenom my tři, táta 
– maminka a já. Nikdo jiný u toho 
nebyl, já to dosud nikomu neprozra-
dil a pochybuju, že by o tom s někým 
hovořil táta nebo maminka. Stalo se 
to o Vánocích 1932, o nichž jsme ješ-
tě nevěděli, že jsou naše poslední ve 
Studnici, že ty příští budeme slavit  
v Náchodě. V minulých letech vládl  
o Štědrém dnu v domácnosti čilý 
ruch a starší sourozenci se hemžili v 
„zadním“ pokoji, strojili tajně stro-
meček a já předstíral, že o tom nevím.  
V roce 1932 nás bylo míň, bratr Zde-
něk s ženou Hankou už měli vlastní 
domácnost, Drahuška a její muž Pe-
pík Dachovský dokonce už čekali 
první dceru, pro naše rodiče to byla 
první vnučka a pro nás děti neteř. Ten 
snížený počet domácích lidí oproti 
normálu se dal pochopit, to je běžný 
života chod, ale to, že v baráku nebyla 
ani koruna, která by dovolila rodičům 
připravit slavnostnější večeři nebo 
nějaké drobné nečekané překvapení, 
třeba jen skromný dárek – to bylo div-
né. Tátu to muselo pořádně sebrat! 
Uvědomil si, že vlastně zkrachoval, 
že je na mizině, že se zhroutily všec-
ky jeho plány a předpoklady o dobře 
zakotvené a fungující rodině v domě, 
který nedávno postavil, že má mezi 
obchodními partnery dluhy a ani ko-
runu na jejich zaplacení, že živoří ze 
dne na den a zadělává na zítřejší pe-
čivo jen tolik, kolik mouky si může 
večer z denní tržby u druhého pekaře 
pana Vlčka zakoupit na zadělání na 
zítřek. Vánoční atmosféra byla po-
chmurná, není divu, že ji táta neune-
sl. Neviděl východisko, a přece nějaké 
bylo, studnický dům nebyl zadlužený, 
měli jsme pole, zahradu, mohlo se to 
prodat (bratr Laďka už o tom přemýš-
lel), a táta mohl začít podnikat jinde. 
Jenže on se upjal na myšlenku, že 
skončí-li Studnice, skončí s ní všec-
ko! Proto v onen Štědrý den přišel za-
chmuřený jako v transu do kuchyně s 
revolverem v ruce a bylo slyšet, jak si 
pro sebe říká: „Já to všecko postřílím 
a bude pokoj…!“ 

Maminka v tu ránu zapomněla na 
bolavá kolena. Vyskočila jako srnka 
a rovnou k tátovi. Přitiskla se k němu 
na hruď, objala ho oběma rukama tak 
šikovně, že mu přitlačila jeho ruce  
k tělu, takže jimi nemohl ani pohnout 
a revolver použít. A mluvila a mluvila: 

„Co tě to, táto, napadlo!? Copak to 
je nějaké řešení? Nemáme peníze, no 
dobrá. Myslíš, že je letos někdo má? 
Ty máš dům, pole, zahradu, a kdyby 
ti lidi zaplatili, měl bys i na zaplacení 
dluhů. Ta situace přece jednou skon-
čí, zase se to obrátí a bude hej! Ty si 
myslíš, že jsme jediná obchodnická 
rodina bez koruny v kase? Jenže bys 
byl jedinej, kdo by kvůli tomu odstře-
lil šest lidí – nebo kolik patron tam 
máš! Vem už konečně rozum do hrsti 
a podívej se na to rozumně. Za chvilku 
se navečeříme, kapr bude, neboj se, 
fajfku si taky zapálíš, a všimla jsem si, 
že pod stromečkem prázdno nebude, 
máš hodné děti, něco přivezly, něco 
poslaly – a ty bys je chtěl za to od-
střelit? Táto, slib mi, že tu bouchačku 
schováš a už nikdy ji na domácího ne-
vytáhneš. Slibuješ, táto?...“ 

Takovým argumentům se asi nedá 
dlouho odolávat. Táta se začal v má-
mině náručí kroutit, cosi bručel, ale 
už ne tak navztekaně jako na začát-
ku. „No dobrá, dobrá, už mě pusť! 
Mě už brní ruce, jak mě svíráš!“  
A táta zvedl ruku s pistolí jako by ji 
měl dřevěnou, a zastrčil zbraň ně-
kam do kapsy. Pak objal on maminku 
oběma rukama kolem ramen a vlepil 
jí pusu – a tímto okamžikem teprve 
začal ten náš poslední Štědrý večer ve 
Studnici. Možná nejchudší, ale jeden 
z nejkrásnějších, které tam pamatuji. 
I proto, že jsem mohl dát pod strome-
ček svůj první dárek pro maminku, na 
který jsem si našetřil. Dostával jsem 
s sebou do českoskalické školy v plá-
těném pytlíku deset rohlíků s tím, že 
dva sním ke svačině a tři obědu, pět 
že prodám spolužákům a za utrženou 
korunu si u řezníka vedle školy kou-
pím k obědu kus salámu nebo vuřt. 
Já jsem si nějaký čas toho řezníka 
odpustil a našetřil jsem si 19 Kč, za 
které jsem u Bati koupil mamince kot-
níčkové bačkory na zimu. Kdybych 
byl věděl, co se odehraje v předvečer 
Štědrého dne v kuchyni, byl bych šet-
řil o něco déle a tátovi bych byl koupil 
celé kolo fajfkového tabáku… 

Sourozenci 

Případný čtenář už ví, že doma jsem 
žádného vrstevníka na hry a zábavu 
neměl. Narodil jsem se, když nejstar-
šímu bráchovi bylo už čtrnáct let, měl 
tedy už docela jiné zájmy, než se sta-
rat o nějaké mrně v kočárku a v pe-
řince. Ovšem povinnostem neunikl. 

Maminka věděla, že i to mrně musí 
na chvíli ven, aby se otužilo a nesto-
nalo, a Vláďa se Zdeňkem mě dostali 
příkazem nejvyšší instance aspoň na 
hodinu, dvě do opatrování. Pochopi-
li to ovšem po svém. Naskytlo se jim 
vozítko, na němž se – nehledě k jeho 
obsahu – dalo soutěžit, kdo v něm  
z kopce Lášáku dojede nejdál. Tomu 
svahu na dolním konci vsi jsme ří-
kali „Lášák,“ protože pan Láš měl  
v polovině svahu chalupu. Svah kon-
čil dlouhou rovinkou skoro až k ryb-
níku, zvanému podle pana otce ve 
mlejně „Kynclák.“ Ke klukovskému 
účelu se kopec hodil výborně. Kočá-
rek se vytáhne až nahoru za zatáčku, 
tam ho závodník rozběhne, rozstrká, 
v zatáčce vyrovná a naskočí a jede 
rozložen na horních okrajích kočáru 
s nemluvnětem pod sebou a snaží se 
po rovince dojet co nejdál. Když do-
jede, udělá u kraje cesty svou značku 
a po třech jízdách každého závodníka 
se zjistí, kdo dojel nejdál.  

Pochopitelně ne všechny jízdy 
skončily bez nehody. Dětský kočárek 
na tehdy módních vysokých kolech, 
zatížený v nejvyšším možném místě, 
je pohybovadlo velice labilní, snadno 
a lehce se převrátí a obsah vysype. Ši-
kovný jezdec to zvládne, seskočí, pře-
kulí se – ale co já, zabalený v peřince 
a utažený povijanem? Inu, musel jsem 
to zvládnout taky. Jestli jsem u toho 
brečel pokaždé, nebo si časem zvykl 
a vřískal jsem jen někdy, to si nepa-
matuji. Starší bráchové se jen posta-
rali, aby na kočárku a peřince nebyly 
nějaké stopy po těch pádech, a po 
mnoha létech se mi přiznali, že dlou-
ho, dlouho mě sledovali, jestli rostu  
a vyvíjím se normálně a nemám žádné 
trvalé následky. Myslím, že nemám, 
že naopak mě to trochu připravilo na 
pozdější rány života. 

Vladimíra, tedy Laďku, si pama-
tuju v den, kdy byl u odvodu. Nikdo 
mi nevysvětlil, co je „odvod“ a proč 
se koná, domníval jsem se, že brá-
chu někam odvedli a už ho neuvidím. 
Tak jsem pro jistotu brečel skoro celé 
dopoledne, co brácha nebyl doma, 
a pletl jsem se přitom pekařskému 
dělníkovi Julovi Vernerovi v pekárně 
pod nohy. Až někdo otevřel dveře  
z kuchyně do pekárny a náhodou v tu 
chvíli byly otevřeny i dveře z kuchy-
ně do pokoje – a tam, koukám, sedí 
táta a Laďka a něco si povídají. Je tedy 
doma, nikam ho neodvedli, sláva! Rá-
zem jsem přestal brečet a všecko bylo, 
jak má být. 

Pokračování v KZ 1 / 2020
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advokátní kancelář JUDr. Julie Pítrová, 
se sídlem v Kunraticích

Náš tým nabízí 
komplexní právní služby

 při řešení problémů v oblasti civilního, 
trestního i správního práva. 

Zastupujeme klienty u soudů 
i orgánů veřejné správy, řešíme agendu 
v oblasti nemovitostí, rodinného práva, 

vymáhání pohledávek a další.

Kontakt: 
Kudeříkové 1103/11a, Praha 4

+420 216 216 477 
+420 604 898 123

e-mail: pitrova@akpitrova.cz
 www.akpitrova.cz

Inzerce

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

KOMPLETNÍ
ELEKTROINSTALACE
PRO VÁŠ DOMOV

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

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

tel.: +420 704 777 081

ELEKTRO
J A N E Č E K




