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Vážení čtenáři,
  
právě proto, že máme za sebou tři neleh-
ké roky, jsme se rozhodli, že je potřeba do 
našich životů vnést světlo, aby advent 
a vánoční svátky přinesly všem radost 
a měli jsme se všichni na co těšit. Proto 
jsme zachovali kulturní akce v plném roz-
sahu včetně vánoční výzdoby. Vzhledem 
k tomu, že vánoční výzdobu jsme vloni 
dostali darem do vlastnictví Kunratic od 
společnosti S.O.S. DEKORACE a provoz 
světel je úsporný, protože se jedná o LED 
žárovky, nevyjde nás vánoční výzdoba ni-
jak draho. Děkuji všem, kteří se podíleli 
na akci „Rozsvícení vánočního stromu“, 
na kterou máme velmi pozitivní reakce 
od Vás, obyvatel Kunratic. Atmosféra tam 
byla skutečně vánoční a radost dětí byla 
pro nás krásnou odměnou. Zvláštní osob-
ní poděkování za organizaci a pomoc při 
vytváření vánoční výzdoby a samotném 
„Rozsvícení“ patří místostarostce paní 
Petře Hilmarové.

Z výše uvedených důvodů se po dvou 
letech 21. ledna 2023 bude konat i ples 
pořádaný kunratickou radnicí za podpo-
ry Sokola, který nám nabídnul sokolovnu 
zcela zdarma. I jim patří velký dík. Je 
vidět, že když je zle, tak kunratičtí drží 
při sobě.

Přeji Vám krásné vánoční svátky, hod-
ně pohody a štěstí s Vašimi blízkými, dě-
tem bohatou nadílku a hlavně všem hod-
ně zdraví do příštího roku.

 Lenka Alinčová

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2023 přeje
POUR FÉLICITER 2023

Městská část Praha-Kunratice

Jaký bude rozpočet 
Kunratic v roce 2023?

Jak jinak, než schodkový. Ono to ani 
asi posledních 30 let jinak nejde. Pravi-
dla jsou neúprosná. Pro Vaše vysvětlení: 
všechny peníze, které máme na účtech 
z nevyčerpaných účelových dotací hl. m. 
Prahy (HMP) z minulých let, které jsme 
nestihli prostavět, musíme vést jako za-
pojené do rozpočtu a musíme teprve 
žádat o jejich převod do příštího roku. 
Takže např. 25 milionů, které jsme po čás-
tech získali od HMP na novou sportovní 
halu v základní škole a šetříme si je na 
vlastní realizaci, nás „účetně“ posílají do 
schodku 25 milionů. Veškeré obavy jsou 
zbytečné. Nechceme si pořídit nic, na co 
bychom neměli našetřeno. V okamžiku, 
kdy píši tyto řádky, již Finanční výbor 
projednal návrh rozpočtu na příští rok 
bez výhrad napříč politickým spektrem, 
a tak beru jeho schválení 19. prosince za 
bezproblémové.

Základním příjmem rozpočtu je dota-
ce HMP ve výši 55 518 000 korun. Dále 
máme další příjmy z daně z nemovitos-
tí, pronájmů apod. Přitom běžné výdaje 
rozpočtu činí 49 793 000 korun. Tedy še-
tříme i provozní peníze na investice. Ne-
šetříme na běžné údržbě Kunratic, chce-
me mít Kunratice uklizené s udržovanou 
zelení, bez černých skládek, nešetříme 
na dlouhodobě podporovaných organi-
zacích, kultuře, seniorech, sportu apod., 
ale na počtu zaměstnanců radnice a pro 
radnici výhodně uzavřených smlouvách. 
Náš majetek jsme neprodali, ale dlouho-
době pronajali, a proto máme slušně na-
šetřeno na investice a pravidelný příjem 
z pronájmů. A co plánujeme?

Máme několik připravených projektů 
v oblasti dopravy, kde čekáme na příleži-
tost – mimořádnou dotaci na další ploš-

né rekonstrukce komunikací. Na jaře plá-
nujeme z našich peněz zpevnit chodník 
mezi ulicí Pod Javory a Betání. Stále pro-
bíhají práce z dotace HMP na projektové 
dokumentaci na cyklotrasu od Kunratic-
ké spojky po Dolnomlýnský rybník.

Školství má tradičně naši podporu. 
Energetický audit ukázal, že musíme 
vyměnit okna v budově mateřské školy, 
zateplit budovu, vyměnit 22 let staré kot-
le a zaměřit se na LED světla a výstavbu 
fotovoltaických panelů na střeše budovy. 
Zatím jsme na projektovou dokumentaci 
a výměnu kotlů vyčlenili 5 milionů korun. 
V základní škole stále čekáme na stavební 
povolení na stavbu nové sportovní haly 
a sháníme na ni peníze. Máme uloženo 
25 milionů z dotace HMP. Naštěstí je 
škola zateplená s minimálními ztrátami.

V kultuře se postupně navyšuje počet 
pořádaných a námi podporovaných akcí. 
I zde si inflace vybírá svou daň.

Naše největší dlouhodobě plánovaná 
investice se týká sportu a je jí výstavba 
nového zázemí fotbalu. Stávající šatny 
a ostatně celé zázemí se mohou dočkat 
havarijní uzávěry, a je potřeba tomu 
urychleně předejít. Pevně věříme, že vý-
stavba nových šaten včetně malé tělocvič-
ny bude zahájena v létě v roce 2023. Také 
dokončíme opravy malého fotbalového 
hřiště v Zeleném údolí.

S celým rozpočtem po jednotlivých po-
ložkách se můžete seznámit na webových 
stránkách naší radnice na www.praha-
-kunratice.cz . S jednotlivými jejich část-
mi Vás aktuálně seznámíme v samostat-
ných článcích Kunratického zpravodaje 
v průběhu celého příštího roku.

Lenka Alinčová
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3  Slovo starostky
  Po třech nelehkých letech jsme se rozhodli, že je 

potřeba do našich životů vnést světlo. Zachovali 
jsme tak kulturní akce v plném rozsahu včetně vá-
noční výzdoby. 

3  Jaký bude rozpočet Kunratic v roce 2023?
  Jak jinak než schodkový. Ono to ani asi posledních 

30 let jinak nejde. Přesto si nechceme pořídit nic, na 
co bychom neměli našetřeno.

4  Oznámení o době a místě konání voleb
  Volba prezidenta republiky se koná na území České 

republiky v pátek 13. 1. 2023 od 14.00 do 22.00 ho-
din a v sobotu 14. 1. 2023 od 8.00 do 14.00 hodin. 
Případné druhé kolo volby prezidenta se uskuteční 
v pátek 27. 1. 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a v so-
botu 28. 1. 2023 od 8.00 do 14.00 hodin.

5  Co je Svaz městských částí hlavního města Prahy?
  Cílem Svazu je spolupráce městských částí v  ob-

čanskoprávních vztazích, ochrana společných zá-
jmů i posílení významu městských částí v procesu 
rozhodování o věcech, které se jich týkají

5  Připravujeme výlety pro seniory na příští rok
  Připravujeme další výlety na příští rok. Sledujte 

pečlivě příští číslo Kunratického zpravodaje, naše 
úřední desky a webové stránky, kde se dozvíte, kdy 
a kam pojedeme a kdy se můžete zaregistrovat.

Aktuálně

8  Co s černou stavbou vedle radnice?
  Jedná se skutečně o černou stavbu hned vedle 

radnice. Jak je to možné? Stavebník získal staveb-
ní povolení na stavbu rozčleněnou do tří částí, bez 
podzemních garáží, celkově nižší a se zkoseným 
podkrovím.

9  Nové chodníky už slouží 
  Už jsou hotovy nové chodníky v Ještědské a Úh-

lavské ulici. Práce nyní probíhají pouze v zelených 
pásech mezi chodníkem a silnicí. Příští rok budeme 
žádat o dotaci na výsadbu stromořadí v Úhlavské 
ulici.

Rozhovor

10–11  František Němec
  Divadelní, filmový herec a  pedagog. Jihočeský 

rodák a nositel Ceny Thálie 2022 za celoživotní 
mistrovství v oblasti činohry a laureát Síně slávy 
Národního divadla.

Historie a současnost 

14–15  Kunratické hostince
  První díl putování po kunratických hostincích. 

Vždy byly a jsou oblíbeným cílem výletníků 
díky historii, lesům a rybníkům. 

Kultura a spolky

17  Společně jsme oslavili první adventní neděli 
  Během rozsvícení vánočního stromu se na pódiu 

vystřídaly děti z Mateřské školy Kunratice, školky 
Little Fox, ze Základní školy Kunratice s pěveckým 
sborem Větrník. Základní uměleckou školu Jižní 
Město reprezentovaly folklorní soubor Hájíček 
a soubor Minihorn. 

Téma - participativní rozpočet

6  Navrhujeme participativní rozpočet 
  Aktuální téma přelomu roku je vždy schvalování 

rozpočtu. V souvislosti s tím bychom rádi otevřeli 
myšlenku participativního rozpočtu, který bychom 
chtěli výhledově zavést i v Kunraticích.

6  Chceme v Kunraticích participativní rozpočet? 
  Od některých kolegů v zastupitelstvu zazněl poža-

davek zavést v Kunraticích participativní rozpočet. 
K návrhům veřejnosti přistupujeme v Kunraticích 
neformálně, zato bez finanční a personální zátěže 
radnice i Vás jako obyvatel.

7  Radnice šetří 
  V této nelehké době, kdy se ceny energií promítají 

snad do každého odvětví a dochází tak ke zvyšování 
nákladů nejen na vytápění a osvětlení, ale i na poři-
zování jakýchkoli služeb či zboží, jsme přijali několik 
opatření, která povedou k úsporám.

Školství 

12  Školní družina na ZŠ Kunratice
  Školní družina v  Kunraticích není jen pro hlídání 

dětí. Odpolední program je hlavně o  budování 
vztahů. Jde o  efektivní komunikaci, spolupráci 
a rozvoj všestranných dovedností.

Sport

13  89. ročník Velké kunratické
  Další ročník běžeckého závodu Velká kunratická se 

běžel tak jako vždy druhou listopadovou neděli. 
Tento už 89. ročník by se bez nadsázky dal nazvat 
nejblátivějším ročníkem v historii závodu. 

13  Fotbalová radost
  Mistrovský fotbalový podzim v  Kunraticích je 

u konce. S  letošním rokem jsme velice spokojeni. 
Velkou radost máme především ze zvyšující se 
hráčské základny mládežnických celků. 

Kalendárium

prosinec 2022 a leden 2023

24. 12. sobota / od 15 a 17 hod. a 24 hod. / kostel sv. Jakuba 
Půlnoční mše svatá
Bohoslužba zvláště pro rodiny s dětmi od 15 a 17 hodin a Půlnoční 
mše svatá od 24 hodin

24. 12. sobota / od 12 hod. / Kunratická tvrz
Rozdávání Betlémského světla
Přijďte si na Štědrý den pro Betlémské světlo. Rádi Vám zapálíme 
Vámi přinesenou svíčku nebo petrolejku.

25. 12. neděle / v 8 a v 10 hod. / kostel sv. Jakuba
Boží hod vánoční – mše svaté
Bohoslužba se zpěvem koled pro rodiny s dětmi

25. a 26. 12. neděle a pondělí / 13 až 16 hod. / kostel sv. Jakuba
Návštěva kostela
Možnost navštívit kostel a betlém

26. 12. neděle / 17 hod. / kostel sv. Jakuba
Vánoční zpívání
Hodina zpívání a hraní vánočních koled. Pořádá Petr Nedvěd a spol.

31. 12. sobota / 16 hod. / kostel sv. Jakuba
Mše svatá na poděkování za uplynulý rok
Bohoslužba s poděkováním na závěr roku 2021

Od 6. 1. pátek do 13. 1. pátek Bažantnice
Tříkrálová stezka
Pořádá RC U Motýlků

Kultura

21. 1. sobota / od 19 hodin / sokolovna
4. kunratický ples  
Pořádá MČ Praha-Kunratice. K tanci a poslechu bude hrát hudební 
skupina EPIGON.

Volný čas



Z radnice a zastupitelstva

4

Z radnice a zastupitelstva

5

Oznámení o době a místě konání voleb Co je Svaz městských částí 
hlavního města Prahy?

Svaz městských částí hlavního města Prahy byl založen  
9. května 2012, a to těmito městskými částmi: Šeberov, Slive-
nec, Újezd, Březiněves, Dubeč a Satalice.

Cílem Svazu je spolupráce městských částí v občanskopráv-
ních vztazích, ochrana společných zájmů i posílení významu 
městských částí v procesu rozhodování o věcech, které se jich 
týkají, a to v duchu s principy, z nichž vychází Evropská charta 
místní samosprávy. Předmětem činnosti Svazu je spolupraco-
vat s hlavním městem Prahou na zajištění vyšší informovanosti 
městských částí, předávat si zkušenosti a informace v oblastech 
veřejného života, veřejné správy a správy MČ, předkládat or-
gánům veřejné moci návrhy zohledňující požadavky MČ a pro-
střednictvím Svazu hájit a prosazovat zájmy městských částí.

Hlavní město Praha je celkem rozděleno na 57 městských 
částí. 22 z nich jsou takzvané „velké“, tj. Praha 1 – 22 a 35 tak- 
zvaných „malých“ nečíslovaných městských částí. V současné 
době má Svaz 36 členů, tedy 100 % „malých městských částí“. 
Úsměvné je, že „velkou“ městskou částí jsou Kbely, které mají 
o 3 tisíce obyvatel méně než Kunratice. Takže zde se nedá sku-
tečně hledat logika. Nejpodrobnější informace jsou na webo-
vých stránkách Svazu.

Svaz pořádá pravidelná měsíční zasedání v budově Magistrá-
tu hlavního města Prahy na Mariánském náměstí, na kterých 
jsou přítomni zástupci všech městských částí (starostové či sta-
rostky nebo jejich zástupci). Na těchto jednáních se probírají 
aktuální témata týkající se jednotlivých městských částí, ale 

Připravujeme výlety
PRO SENIORY NA PŘÍŠTÍ ROK

Sotva jsme vyúčtovali náklady za letošní výlety s cestovní 
kanceláří CK2, už připravujeme další na příští rok. Sledujte 
proto pečlivě příští číslo Kunratického zpravodaje, naše úřed-
ní desky a webové stránky, kde se dozvíte, kdy a kam pojedeme 
a kdy se můžete zaregistrovat. Zatím jsme oslovili CK2 (máme 
s ní uzavřenou rámcovou smlouvu na dobu 4 let), aby nám 
podala nabídku na následující výlety:
– hřebčinec Kladruby se zámkem a kostnicí v Sedlci
– zámek Žleby a zámek Zásmuky
– zámek Bechyně a památková rezervace Tábor
– zámek Nelahozeves, Litoměřice a zámek Ploskovice
– zámek Blatná a zámek Březnice
– Vyšebrodský klášter a hrad Rožmberk

Některé podněty na výlety podali sami senioři, ostatní jsme 
naplánovali na radnici my. S ohledem na rostoucí ceny vstupů 
do památek a ceny pohonných hmot jsme museli navýšit v roz-
počtu i peníze na výlety. Vím, že s námi jezdí senioři, kteří by 
se bez našich zájezdů z Prahy nedostali. Proto těchto peněz 
nelituji, šetřit se dá jinde. Pevně věřím, že se seniorům budou 
nové výlety líbit.

Lenka Alinčová

Nové výbory a komise již zasedaly
Při kunratickém zastupitelstvu fungují dle zákona dva vý-

bory. Jedná se o Kontrolní a Finanční výbor. Jsou poradními 
orgány zastupitelstva a předsedu a jednotlivé členy volí za-
stupitelstvo městské části. Dále při kunratické radnici fungují 
na bázi požadavku Rady (v Kunraticích není zřízená rada a její 
pravomoci vykonává starostka na základě neformálních porad 
s místostarosty a tajemnicí) čtyři komise, tj. komise stavební, 
komise školství, kultury a sportu, komise dopravy a komise ži-
votního prostředí. Ty jsou poradními orgány starostky.

Vzhledem k tomu, že v kunratickém zastupitelstvu je 11 za-
stupitelů zvolených v následujícím rozložení:
– 7 zastupitelů za Hnutí Praha-Kunratice
– 3 zastupitelé za Kunratice sobě
– 1 zastupitel za ODS,

přistoupili jsme při volení a jmenování výborů a komisí ke 
stejnému klíči, tj.:
– 4 členové za Hnutí Praha-Kunratice
– 2 členové za Kunratice sobě
– 1 člen za ODS.

S činností jednotlivých výborů a komisí Vás postupně seznámí 
jejich předsedové v dalších číslech Kunratického zpravodaje. 
O jejich činnosti se také dozvíte ze zápisů, které jsou nově zve-
řejňovány na webových stránkách radnice.

Lenka Alinčová

Starostka městské části Praha-Kunratice podle § 34 odst. 1 písm.  
a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

Volba prezidenta republiky se koná na území České repub-
liky 
v pátek 13.1.2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 14.1.2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Případné druhé kolo volby prezidenta se na území České re-
publiky uskuteční v pátek 27.1.2023 od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 28.1.2023 od 8.00 do 14.00 hodin. Hlasování probí-
há ve volebních místnostech na území České republiky a v zahra-
ničí na zastupitelských úřadech.

Voličem je:
Státní občan ČR, který nejpozději 14.1.2023 dovrší věku 18 let 
(ve druhém kole pak i občan, který nejpozději 28.1.2023 dovrší 
věku 18 let). Který nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany 
zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu práva volit. 

Místo konání voleb:
Na území městské části Praha-Kunratice budou volby probíhat 
v 6 volebních okrscích. Volební okrsek č. 37001, 37002, 37003, 
37004 se sídlem v Základní škole Kunratice, Předškolní 420, Pra-
ha 4 – Kunratice. Volební okrsek č. 37005, 37006 se sídlem v Zá-
kladní umělecké škole, Jana Růžičky 1179, Praha 4 – Kunratice. 
Detailní přehled ulic dle příslušných volebních okrsků naleznete 
na webových stránkách městské části Praha-Kunratice v sekci 
volby a na úřední desce, případně v KZ č. 4/2022, neboť sezna-
my jsou stejné jako pro volby do zastupitelstev obcí.

Prokázání totožnosti:
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem Čes-
ké republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič 
svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným 
dokladem, nebude mu hlasování umožněno. Každý volič hlasuje 
osobně, zastoupení není přípustné.

Hlasovací lístky:
Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny 
pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím líst-
ku je uvedeno číslo kandidáta. Každému voliči budou hlasovací 
lístky dodány nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola volby  
(tj. nejpozději 10. ledna 2023). Pro druhé kolo volby obdrží voliči 
hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Průběh hlasování:
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obál-
ku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá 
i sadu hlasovacích lístků. Po obdržení úřední obálky, případně 
i hlasovacích lístků od okrskové volební komise vstoupí volič do 
prostoru určeného k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. 
V případě, že se volič do tohoto prostoru neodebere, nebude mu 
hlasování umožněno. 

Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandi-
dáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak 
neupravuje. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil 
pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na přede-
psaném tiskopise, hlasovací lístky přetržené a ty, které nebyly 
vloženy do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku 

s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební ko-
misí do volební schránky.

S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vybrat zvole-
ný hlasovací lístek nebo nemůže číst, může být v prostoru urče-
ném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen 
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasova-
cí lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě 
i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, 
Úřad městské části Praha-Kunratice a ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
komise zřízena. V případě zájmu o přenosnou volební schránku 
se voliči mohou obracet na Úřad MČ Praha-Kunratice, tel. 244 
102 218.

Hlasování na voličský průkaz:
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním 
okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průka-
zu nelze vydat duplikát.

O voličský průkaz lze žádat již nyní u obecního úřadu v místě 
trvalého pobytu voliče. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního 
seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský 
nebo konzulární úřad. Občané Kunratic mohou požádat Úřad 
městské části Praha-Kunratice, a to podáním v písemné nebo 
elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 
16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 
do 16.00 hodin)
• na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
• v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé 
kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin); volič se dostaví na 
úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby 
(29. prosince 2022). Předá jej osobně voliči, nebo tomu, kdo má pl-
nou moc s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle. Volič-
ský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského 
úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den 
volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský prů-
kaz předán, a následně může volič přistoupit k hlasování.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz 
na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu 
vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý 
pro druhé kolo). Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Pokud se volič, kte-
rému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve 
„svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat 
okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Druhé kolo volby prezidenta republiky:
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční 
většinu hlasů, bude se konat druhé kolo volby prezidenta. Ve 
druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prv-
ního kola.

Případné druhé kolo se bude konat v pátek 27. ledna 2023 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola 
volby obdrží voliči až ve volební místnosti.

i Prahy jako celku. Na tato jednání jsou zváni radní, ředitelé 
odborů a akciových společností zřízených Prahou i jiní hosté, 
kteří mají k právě probíranému tématu co říct. Svaz také spo-
lupracuje při připomínkování legislativních návrhů. K nejvý-
znamnějším úspěchům Svazu patří řešení v oblasti rozpočtu 
pro městské části a při připomínkování návrhu Metropolitního 
plánu. Vše je k dispozici na webových stránkách svazu.

Lenka Alinčová   
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Chceme v Kunraticích participativní rozpočet?
Od některých kolegů v zastupitelstvu zazněl požadavek za-

vést v Kunraticích participativní rozpočet. Nejprve je potřeba 
si říci, co participativní rozpočet znamená. Citováno z Wikipe-
die „Participativní rozpočtování umožňuje občanům diskuto-
vat o jednotlivých složkách veřejných výdajů a některé z nich 
upřednostňovat. A dává jim možnost rozhodovat o tom, jak 
jsou peníze vynakládány. Když je participativní rozpočtování 
bráno vážně a je založeno na vzájemné důvěře, mohou z něho 
mít prospěch jak místní samospráva, tak občané.“ Funguje to 
tak, že určitá část rozpočtu, např. půl milionu, je vyčleněna 
na realizaci nápadů občanů. Jejich návrhy jsou sbírány, vyhod-
nocovány a ty, které následně získají od občanů nejvíc hlasů, 
jsou realizovány. V současné době z celkového počtu 6 253 

NAVRHUJEME PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Aktuální téma přelomu roku je vždy schvalování rozpočtu. 
V souvislosti s tím bychom rádi otevřeli myšlenku partici-
pativního rozpočtu, který bychom chtěli výhledově zavést 
i v Kunraticích.

Co je participativní rozpočet? 
Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané více zapojili 
do rozhodování o rozvoji svojí obce a podporuje mezi společ-
ností zájem o veřejné dění. Radnice obce obvykle vymezí část 
svého rozpočtu pro tyto účely a lidé potom mohou podávat 
návrhy, jak by se tyto peníze měly utratit. Poté, co jsou návr-
hy posouzeny z hlediska splnění určitých zadaných podmínek 
a realizovatelnosti, se o nich hlasuje. Návrhy, které dostanou 
nejvíce hlasů, se následně realizují.

Podobně to funguje např. v sousední Libuši nebo na Zbra-
slavi, celkově je v Česku zapojeno již více než 120 obcí. Parti-
cipativní rozpočet neznamená pro obec náklad navíc, naopak, 
dává občanům pocítit, že zdroje jsou omezené a umožňuje 
jim, aby vybrané realizace byly právě ty, o které nejvíc stojí. Re-
alizace jsou nejčastěji v oblasti veřejného prostoru nebo spo-
lečenských akcí, mohou se ale týkat i jiných kapitol rozpočtu, 
ve kterých chce obec nechat na lidech, aby si určili priority. 
Na příklady projektů, které byly realizovány, se lze podívat na 

www.participativni-rozpocet.cz. Jako Kunratice sobě navrhu-
jeme, aby byl participativní rozpočet zaveden i v Kunraticích. 
Ačkoli je současná situace z hlediska rozpočtů napjatá (vysoká 
inflace a drahé energie), myslíme si, že jde o přínosné opat-
ření, na které stojí zato vyčlenit alespoň nějaké, pro začátek 
třeba i nižší, prostředky. Nejde totiž ani tolik o to vytvořit dal-
ší dotační systém na přerozdělení financí, smyslem je právě 
podpora zapojení komunity. Nedílnou součástí procesu jsou 
totiž také veřejné diskuze k předloženým projektům. To vše 
vnímáme jako dobrý způsob, jak podpořit občanskou anga-
žovanost i u těch občanů, kteří třeba nemají tu povahu, že se 
svými nápady chodí sami za sebe na radnici už dnes. Myšlenka 
participativního rozpočtování totiž využívá nápady a schop-
nosti, které se nachází v dané komunitě, prohlubuje vztah oby-
vatel nejen k místu, kde žijí, ale i k věcem, které se “společně” 
pořídily a k péči o ně. Věříme, že v budoucnu bude možné 
podobný systém zkusit i v Kunraticích, a už teď se těšíme na 
Vaše podněty. Myslíme si, že aktivní občané nejsou pro obec 
problémem, ale přínosem.

Na závěr nám dovolte popřát všem klidné svátky a všechno 
nejlepší do roku 2023.

Kateřina Linková

Radnice šetří
   V této nelehké době, kdy se ceny energií promítají snad 

do každého odvětví a dochází tak ke zvyšování nákladů nejen 
na vytápění a osvětlení, ale i na pořizování jakýchkoli služeb 
či zboží, jsme přijali několik opatření, která povedou k úspo-
rám. Tím stěžejním je sestěhování všech úředníků do kancelá-
ří v prvním patře budovy úřadu. Snažíme se tak o úsporu na 
vytápění, protože spodní část radnice je původní a obvodové 
zdi jsou až metr široké, není tedy jednoduché tyto prostory 
vytopit. Jsme si vědomi, že toto opatření se nemusí líbit přede-
vším osobám s omezenou schopností pohybu či maminkám s 
kočárky. I na ně jsme však mysleli a připravili náhradní prostor 
v přízemí budovy, kde s nimi pracovníci radnice vyřeší jejich 
podnět či podání. Stačí využít zvonky u vstupu do budovy a 
Váš požadavek ohlásit.

   Jako další opaření jsme v celém prvním patře radnice vy-
měnili všechna osvětlení za úsporná LED světla. Všechny agen-
dy vykonávané městskou částí Praha-Kunratice, a to jak státní 
správu, tak i samosprávné činnosti, vykonáváme při minimál-
ním počtu zaměstnanců. Zaměstnanci tak mnohdy vykonávají 
až 3 agendy najednou, zkrátka všichni dělají všechno. Na úřa-
dech velkých městských částí (Praha1 -22) má jednu agendu 
rozdělenu dokonce několik zaměstnanců. Nechceme zvyšovat 
náklady přibíráním dalších zaměstnanců. S nápadem zavedení 
oficiálního participativního rozpočtu se však takové náklady 
bohužel pojí. Bylo by nezbytné zajistit pracovníka, který by 
měl na starosti koordinaci a administraci tohoto projektu, ne-
boť nelze donekonečna navyšovat rozsah agend vykonávaných 
úřadem a jeho stávajícími zaměstnanci. Bezesporu by se tedy 

Úprava povrchu na fotbalovém hřišti v Zeleném údolí

Stoly na stolní tenis

Psí hřiště u veřejného saduPiknikové sety

obcí v České republice má takový rozpočet 120 z nich, včet-
ně některých městských částí. Průkopníci myšlenky Slivenec  
a Zbraslav od tohoto způsobu určování využití peněz rozpočtu 
ustupují, protože přináší hlavně rozpory mezi lidmi a adminis-
trativní zátěž pro radnice. Ano, podněty vyhlašuje, vyhodnocu-
je a následně připravuje pro výběr občanů radnice.

Ale pojďme zpátky do Kunratic. Jak to u nás funguje? Jsme 
velmi otevřená radnice. V naprosté většině se kdokoliv z oby-
vatel Kunratic dostane bez čekání k někomu z vedení radnice. 
Každý, kdo přijde s návrhem, který je finančně realizovatelný 
a přinese něco dobrého pro obyvatele Kunratic, je vítán. Takto 
přišel spolek Kunratice žijou s nápadem koupit 2 až 3 stolky 
s lavičkami a rozmístit je v centru Kunratic. Nápad rozmístit 
v centru 2 až 3 stolky s lavičkami jsme vyhodnotili jako živo-
taschopný a dnes máme takových velmi oblíbených pikniko-
vých setů po celých Kunraticích, včetně sídlišť, celkem dva-
náct. Maminky ze Zeleného údolí přišly s nápadem venkovních 
pingpongových stolů. Už máme tři rozmístěné po Kunraticích. 
Fotbaloví fanoušci ze Zeleného údolí a basketbaloví nadšen-
ci v lokalitě u Šeberáku nás požádali o úpravu polyfunkčních 
hřišť. Stálo to něco přes milion. Hřiště v Zeleném údolí bude 
dokončeno v příštím roce. Dámy v lokalitě Flora navrhly oplotit 
plochu na procvičování. Stalo se. Pejskaři přišli s nápadem cvi-
čebních prvků pro psy. Opět se stalo. A tak bych mohla dlouze 
pokračovat. Participativní rozpočet se tak hodí spíš do velkých 
městských částí, kde se občan téměř nemá šanci osobně setkat 
se starostou a jeho zástupci a diskutovat o svých podnětech. 
K návrhům veřejnosti přistupujeme v Kunraticích neformálně, 
zato bez finanční a personální zátěže radnice i Vás jako oby-
vatel. To, že Vaše zapojení do zvelebování veřejného prostoru 
nenazýváme participativním rozpočtem, neznamená, že Vás 
nezapojujeme. Ba naopak. Jen Vás nezatěžujeme papírováním 
tam, kde fungují dobré a korektní vztahy. U nás fungujeme, 
a chci to zachovat, na principu otevřené a pokud možno i ne-
formální radnice. V návrhu rozpočtu na příští rok je připrave-

no půl milionu korun na dobré nápady k vylepšení veřejného 
prostranství včetně zámeckého parku. Tyto peníze chceme po-
užít na realizaci Vašich nápadů, o které se s námi podělíte, ne 
na úředníka, který by měl celou agendu na starosti, a na Vaše 

nápady bychom museli peníze hledat jinde. Přijďte proto s dal-
šími dobrými nápady i v následujícím roce 2023.

Lenka Alinčová

jednalo o mzdové náklady na nového pracovníka (plat + odvo-
dy) a další náklad na zřízení a administraci webových stránek 
s projekty a hlasováním. A upřímně, nikdo Vám nedokáže za-
ručit, že se v takovém elektronickém hlasování budou vyjadřo-
vat jen občané Kunratic. Stačí mít dostatečnou podporu svých 
přátel a prosadím si vlastní projekt. Není tedy lepší dělat věci 
jednoduše a bez zbytečných vícenákladů?

Ivana Šašková
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Autobusová zastávka Vožická od 3. ledna v provozu
22. listopadu proběhla kontrolní pro-

hlídka pro předání a převzetí stavby. Tím 
je nová zastávka oficiálně dokončena. 

Teď jsou už v běhu administrativní pro-
cesy pro kolaudaci zastávky a především 
pro její uvedení do provozu. Pak už bu-

Sázíme stromky a sejeme travičku
V minulém čísle Kunratického zpravo-

daje jste si mohli přečíst, jak čerpáme zís-
kané peníze z dotace na výsadbu nových 
stromů, zdravotní, výchovné i udržovací 
řezy, a také které firmy tyto odborné prá-
ce provádějí. V tomto trendu pokračuje-
me a sázíme v ulici K Verneráku, kde bylo 
zasazeno 11 břestovců jižních, v parku, 
v Turgeněvově ulici a v okolí rybníčku 
Ohrada, kde se doplnila stávající zeleň 
o několik stromů. Celkem se na pod-

zim vysázelo dalších 29 nových stromů. 
Odborné ošetření dřevin pokračovalo 
v okolí rybníčku Ohrada, v Zámeckém 
parku a v ulici K Šeberáku. Nezapomíná-
me také na tzv. „izolační zeleň“, to jsou 
trávníkové pásy podél silnic a chodníků. 
Abychom měli jistotu, že trávník bude 
kvalitní a dobře zasetý, soutěžíme tuto 
službu zvlášť bez silničářů u specialistů 
na zeleň. Poptáváme tyto práce u zahrad-
nických firem, se kterými máme dobré 

zkušenosti. Je to vždy tak, že cena a důvě-
ryhodnost je pro výběrovou komisi velmi 
důležitým ukazatelem. Letos ještě stihne-
me zasít trávník v zelených pásech podél 
nových chodníků v Ještědské a Úhlavské 
ulici. V příštím roce se pokusíme získat 
dotaci na výsadbu stromořadí v Úhlavské 
ulici. Držte nám palce!

Ivan Hýža, místostarosta

CO S ČERNOU STAVBOU VEDLE RADNICE?
Ano, jedná se skutečně o černou stav-

bu hned vedle radnice. Zdá se to být 
absurdní, že hned vedle úřadu vznikla 
tak velká černá stavba. Jak je to mož-
né? Stavebník získal stavební povolení 
na stavbu rozčleněnou do tří částí, bez 
podzemních garáží, celkově nižší a se 
zkoseným podkrovím. U získání sta-
vebního povolení figurovalo STUDIO 
MIJA (dále jen projektant). V okamžiku 

získání stavebního povolení se investor 
s projektantem nehezky rozloučil a najal 
si stavební dozor, který nerespektoval 
stavební povolení. Do toho přišla pande-
mie covidu a stavební dozor mu podlehl. 
Na podněty kunratické radnice, i obča-
nů Kunratic, že stavba probíhá v rozpo-
ru se stavebním povolením, zareagoval 
Stavební úřad Praha 4 a po několika ulo-
žených pokutách, které úřad udělil, ko-

nečně investor stavbu zastavil. Ten nyní 
oslovil opět STUDIO MIJA, aby zajistilo 
dodatečné povolení stávajícího stavu ob-
jektu. Na výsledek jsme sami velmi zvě-
davi, protože naše stanovisko bude zcela 
jistě negativní, a nebude-li toto stanovis-
ko akceptováno, odvoláme se a rozhod-
ne Magistrát hl. m. Prahy. Kunratická 
radnice o tom bohužel nerozhoduje.

Lenka Alinčová

Nové chodníky už slouží
Ve dnech, kdy čtete tento článek, jsou 

už hotovy nové chodníky v Ještědské 
a Úhlavské ulici. Práce nyní probíhají 
pouze v zelených pásech mezi chodní-
kem a silnicí. V těchto měsících bude 
upravena ornice a oseta tráva, na příští 
rok budeme žádat o dotaci na výsadbu 
stromořadí v Úhlavské ulici.

V Ještědské je hlavní výhodou chodní-
ku zajištění bezpečného příchodu k po-
bočce České pošty, dalším vylepšením 
je rozšíření příjezdové komunikace na 
parkoviště, na které se nyní vyhnou dvě 

vozidla. Vznikla dvě nová parkovací stání 
pro nabíjení elektromobilů v režii PRE. 
V rámci úpravy zeleně je v Ještědské kvů-
li stísněnému prostoru méně možností 
pro výsadbu, ale zelené pásy zde v polo-
vině úseku mohou vzniknout.

Úhlavská ulice je v této oblasti spádo-
vou komunikací, to je i jeden z důvodů 
její výrazně větší šířky na rozdíl od okol-
ních ulic. Hlavním důvodem výstavby 
chodníku je tak bezpečnost pěších, pro-
to je chodník v maximální možné míře 
vystavěn podél domů tak, aby byli chod-

dou obyvatelé přilehlých ulic, ale i ulic 
z druhé strany Bažantnice moct využívat 
bližší zastávky linek 165 (pro cestu na 
Opatov a Jižní Město) a 203 pro cestu na 
Chodov. Ale i autobusy v opačném smě-
ru do centra Kunratic, Libuš a tramvaj 
v Modřanech. 

Zastávka znamená zkrácení tras na 
autobus nejen pro okolní ulice, ale pře-
devším pro okolí ulice Nad Rybníčky. 
Tato oblast nyní směřovala ke konečné 
na Šeberáku, což především v zimních 
měsících nebylo přes tmavou Bažantnici 
nic příjemného. Proto jsme v roce 2014 
požádali Technickou správu komunikací 
(respektive pražský magistrát) o novou 
zastávku ve zmíněné oblasti. V roce 2015 
vznikly první tři varianty podoby nové 
zastávky, z nichž jeden byl dále dopra-
cován. Přes zpracování projektové do-
kumentace, získání stavebního povolení 
a potřebných investic akce dospěla ke 
svému zhotovení v letošním roce. 

V rámci stavby byl také zlepšen přístup 
pro pěší. Vznikl nový přisvětlený přechod 
pro chodce a bezbariérově bylo upraveno 
i vyústění chodníku do Vožické ulice.

Ondřej Nováček, 
místostarosta

LESNICKÉ PRÁCE V KUNRATICKÉ BAŽANTNICI
Už posledních 5 let se mohou návštěv-

níci Kunratické bažantnice setkat s čas-
tějším kácením stromů. V dřívějších le-
tech se spíš jednalo o lokální zpracování 
stromů, a to především v porostech, kde 
v dřevinné skladbě byly více zastoupené 
jehličnaté druhy (smrk a modřín). Tuto 
těžbu zapříčinilo řádění kůrovce, který 
jehličnany napadá.

V dnešní době si můžete v Kunratic-
ké bažantnici všimnout především těžby 
v listnatých stromech, převážně v aká-
tech a jasanech. Akát je introdukovaná 
(nepůvodní) dřevina, které se v našich 
podmínkách velmi daří. Bohužel má tato 
dřevina spoustu negativních vlastností, 
mezi které patří například utlačení na-
šich původních stromů, okyselení půdy 
opadem listí a vytvoření tak příznivých 
podmínek pro růst pouze dalších akátů. 
Z tohoto důvodu se v podzimním ob-
dobí provádí tzv. mýtní úmyslné těžby 
a následně se nově vzniklé holé plochy 

zalesňují původními, stanovištně vhod-
nými dřevinami, mezi které patří např. 
dub, buk, lípa, javor, jedle atd. A proč 
kácíme jasany, které jsou někdy na první 
pohled i zčásti zelené? Jasany, které kácí-
me, jsou bohužel napadeny chronickým 
houbovým onemocněním, tzv. nekrózou 
jasanu (Challara fraxinea). Tento houbo-
vý patogen, který se šíří od letorostů až 
do kořenů stromu, způsobuje ucpávání 
vodivých pletiv, a tím dochází k jeho 
postupnému odumření. Strom, který je 
napaden houbovým onemocněním, se 
zprvu projevuje zasycháním a odumírá-
ním jednoletých a dvouletých letorostů. 
V letním období tím vzniká tzv. řídká 
koruna s menším obsahem listí. Dále se 
napadený strom pozná tím, že oproti 
zdravým jedincům dříve shazuje listí.

Tento proces odumírání může trvat od 
několika měsíců až po několik let, nic-
méně strom napadený patogenem v drti-
vé většině napadení podlehne a usychá. 

Než však strom zcela uschne, stává se 
vysoce nebezpečným. Jak již bylo výše 
v textu zmíněno, patogen se dostane 
až do kořenového systému, kde páchá 
stejné škody jako na letorostech, to zna-
mená, že odumírá kořeny. Jelikož jsou 
ale odumřelé kořeny v půdě, začíná zde 
proces rozkladu. Strom (i z části olistě-
ný) tak ztrácí stabilitu a může kdykoliv 
nevyzpytatelně spadnout.

Bohužel i v roce 2023 budeme nuceni 
pokračovat ve zdravotně-bezpečnostních 
zásazích především v jasanech. Tento ne-
blahý trend postihuje všechny porosty na 
území hl. m. Prahy.

V případě dotazů se neváhejte na naši 
organizaci obrátit.

Ing. Josef Holeš,
technik ochrany lesa a lesního hospo-

dářství – Lesy hl. m. Prahy
Ing. Petr Hrma,

lesní správce – Lesy hl. m. Prahy

ci co nejvíce chráněni před projíždějící-
mi auty. Kvůli složitým výškovým pomě-
rům bylo ale nutné v některých místech 
udělat chodník v odstupu od domů. 
Mezi novým chodníkem a silnicí je dost 
místa pro vysetí trávy, ale i výsadby stro-
mů, na kterou se chceme zaměřit příští 
rok. Pro ochranu zeleně zde byly také 
upraveny obrubníky tak, aby se zamezilo 
parkování aut na trávě, jak k tomu do-
cházelo nyní.

Díky novým chodníkům a úpravě zele-
ně budou tyto dvě ulice nejen bezpečněj-
ší a uživatelsky příjemnější, ale i krásněj-
ší a v letních měsících i chladnější.

Ondřej Nováček
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Foto: Zdeněk Sokol

František Němec
Divadelní, filmový herec a pedagog. Jihočeský rodák a nositel Ceny 
Thálie 2022 za celoživotní mistrovství v oblasti činohry a laureát 
Síně slávy Národního divadla. 

Jste známý tím, že rozhovory poskytujete pouze výjimečně. 
Čím to, že jste teď souhlasil?

Už před časem mě žádala paní starostka o nějaký příspěvek 
nebo rozhovor, ale protože, jak jste se zmínil, rozhovory po-
skytuji nerad, nedošlo k tomu. Nyní se víc než z počátku cí-
tím být obyvatelem Kunratic v tom pravém slova smyslu, a tak 
jsem řekl ano.

Co Vás přivedlo do Kunratic?
Samozřejmě bydlení. Musel jsem řešit změnu bydliště. Měli 

jsme krásný, ale drahý byt na Vinohradech. Navíc děti odešly, 
my se ženou zůstali v poměrně velkém bytě sami. Nechtěl jsem 
utrácet peníze za něco, co nebylo moje. Tak jsme se začali 
rozhlížet po menším bytě, který by nám vyhovoval. A shodou 
okolností jsme ho našli až tady v Kunraticích. A už jsme tady 
skoro 14 let. 

Jak jste tu spokojení a jak se Vám tady žije?
Žije se nám tu dobře. Je to sice trochu z ruky, já byl totiž 

zvyklý na život v centru, protože jsme bydleli přímo za Muze-
em a nebyl problém všude doběhnout pěšky. Jen nám občas 
chybí ten výhled na zlatou kopuli Muzea. Ale člověk si zvykne. 
Chybí to víc mé ženě, protože ona na Vinohradech vyrostla, 
a proto tam musí čas od času vyjet. Já tu potřebu nemám. 
Shodou okolností ještě před tím, než jsme se přestěhovali do 
centra, jsem v roce 1972 koupil byt v Krči a teď jakýmsi velkým 
obloukem se do těchto končin vracím v podstatě na původní 
místo, jenom o kousek dál, do Kunratic. 

Co byste tady vylepšil?
Jako velký problém vnímám extrémní nárůst automobilové 

dopravy. Myslím, že provoz v ulici K Libuši musí být pro Kunra-
tice velmi zatěžující. Ale to je bohužel v kompetenci jiných. 

Zrovna tak Kunratický zámek by si zasloužil opravu, protože 
když se zrekonstruovaly všechny budovy Kunratické tvrze, tak 
je vidět, jak ještě krásnější areál by to mohl být. Ale pokud vím, 

ani to není v kompetenci radnice. Nevím, co by si přáli občané 
Kunratic vylepšit. Já vidím, že se zde stále něco buduje, opra-
vuje a plánuje a výsledky jsou patrné. 

Jak jste se dostal k herectví?
Kdysi jsme v televizi s Jirkou Strachem natočili takový por-

trét. A jak jsem tak uvažoval nad náplní toho pořadu, tak jsem 
přemýšlel i o tom, jak na tuto otázku odpovědět. Jak, nebo co 
se ve mně, v podstatě v dítěti stalo, že jsem se vydal na tuto 
cestu – cestu herectví. Já na to nemám odpověď. Protože pří-
klad v rodině nebyl žádný. Nikdo se tím nezabýval. Pravda je, 
že jsem jako chlapec začal hrát s ochotníky. A kolikrát jsem 
se ptal sám sebe, co by se bývalo stalo, kdyby na přijímacích 
zkouškách řekli: „Děkujeme, vy se na tuhle dráhu nehodíte.“ 
Já nevím, co bych dělal. Mně v té době, to znamená v sedmnác-
ti, nic jiného nezajímalo! To je strašná představa. To, že mi to 
neřekli, bylo vlastně velké štěstí.

A co bylo dál?
Jako kluk jsem hrál s ochotníky v Sezimově Ústí. Byla tam 

úžasná atmosféra před premiérami. Prostředí, kde potkáváte 
sousedy, ale znáte je z jiné strany. Teď to napětí, než se ob-
jednaly kostýmy z nějakých půjčoven, a pak se to vybalovalo. 
Přijel holič – divadelní nadšenec, a dělal nám maskéra. A když 
vybalil šminky a linula se ta výrazná vůně mastixu, to jsou ta 
lepidla na vousy a na paruku. Lidé se najednou proměňovali 
do podob rolí, které měli ztvárňovat, tak to bylo něco, co se 
nedá zapomenout. A je to něco, po čem člověk touží, aby se 
to vracelo. A toužíte to zažívat znovu a znovu. I to je jeden 
z možných důvodů onoho lákání na tuhle cestu.

Byly Vaše první divadelní kroky spíše bázlivé, nebo jste byl 
odvážnější formát?

Samozřejmě, když Vám ředitel významného pražského diva-
dla nabídne angažmá mezi vybrané hvězdy, tak Vás to samozřej-
mě posílí, ale zároveň se ocitnete v pochybách, jestli obstojíte 
mezi tímto hvězdným nebem. Ale kolegové se chovali úžasně. 
Přijali mne mezi sebe a to bylo strašně důležité. Tolik o mém 
přechodu ze školy do Komorního divadla. Ale když mám mluvit 
o přechodu do Národního divadla, tak zde byla taková dobrá 
praxe, že když Vás Národní divadlo pozvalo k hostování, tak 
jste musel projít třemi inscenacemi na zkoušku.

Člověk si prověřil svoje možnosti, jestli vůbec obstojí. A to 
nejen mezi hereckou partou, ale i v tom prostoru. Protože 
v Národním divadle je to z jeviště na první balkon 60 metrů. 
A už jenom vyslat hlas a slova na tu dálku! To jsou technické 
věci. Je důležité, aby Vám to Vaše technika projevu umožňova-
la. Kupříkladu i výborní a talentovaní herci jako byl pan Höger, 
který přišel ve věku 40 let, a přesto o sobě pochyboval. A to už 
byl vyhraný a hotový herec. A přesto měl pocit, že přišel do 
Národního brzy. 

Já ty tři možnosti neměl, k tomu nedošlo. Když mi nabídli 
angažmá do Národního divadla, tak se k tomu vedení nemě-
lo. V té době režisér Hudeček připravoval inscenaci Fausta 
a Petr Svojtka, který hrál hlavní roli, onemocněl. A Hudeček, 

protože jsme se znali z Komorního divadla, chtěl, abych roli 
Fausta zaskočil. Tak já souhlasil a takhle po hlavě jsem do 
toho skočil.

Jste vnímán jako typ herce, který umí sehrát komediální, ale 
i velmi vážnou roli. Myslíte, že je to dáno Vaší vážnou až za-
smušilou tváří, gentlemanským vystupováním a hlubokým 
podmanivým hlasem?

Já nevím, je to možné. Z téhle výšky na sebe nepohlížím. Měl 
jsem, nechci říct vzory, ale zvláštním způsobem ke mně pro-
mlouvali herci, kteří měli to, o čem mluvíte, na co se ptáte. To 
byl třeba pan Smolík. Ať už jeho úžasné role vážné, nebo role 
komické. Jako další se mi vybavují pan Voska, se svým zvlášt-
ním osobitým humorem. Ale vzpomínám i na role pana Lip-
ského, Holara, Fišera, Vránové, Oty Sklenčky. Ten byl dokonce 
mým profesorem.

8. listopadu zemřela scenáristka a režisérka Marie Poledňá-
ková. V jejích filmech Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak 
dostat tatínka do polepšovny jste sehrál roli tatínka Tomáše 
Holého. Jaké jsou Vaše vzpomínky na tohle natáčení?

Byla to především práce. Milá, příjemná, ale byla to prá-
ce! Byli tam bezvadní lidé kolem. Celý ten štáb byl nesmírně 
vstřícný. Všichni jsme se znali. Janinka Preissovic byla půvab-
ná žena, Tomášek milé a šikovné dítě a Marie Poledňáková 
báječná režisérka. Potkal jsem tam zajímavé kluky, horolezce. 
Víte, co mě uspokojuje? Že ty dva filmy nestárnou. To považuji 
za známku dobrého filmu. 

Jaké to bylo na vrcholu? Netrpěl jste závratí?
To byl falešný vrchol. Tahat na vrchol kameru a příslušen-

ství by bylo obtížné. Já jsem si ale, nepříliš vysokou a nepříliš 
obtížnou jehlu za pomoci horolezců slezl. Aby člověk ve filmu 
vypadal trochu věrohodně. Ale ambice, abych se tomu sportu 
věnoval, jsem neměl. Horolezec se ze mne nestal. 

A víte, že Jana Preissová bydlí také v Kunraticích? Jste v kon-
taktu a navštěvujete se?

Samozřejmě, že to vím. Byli jsme u nich v době, kdy zakou-
pili takový jednoduchý domeček a pak, když už to bylo v něja-
ké fázi přestavby, jsme jeli s Viktorem do Horní Břízy do kera-
mičky pro dlaždičky. A z „velké protekce“ jsme nějaké přivezli. 

Lidi, aby zaujali, jsou schopni prozradit úplně všechno. Pro veřejnost je moje práce.  
To ostatní je moje soukromí. Herec bez tajemství je mumie.

Rozhovor

Byli jsme spolu v angažmá, a tak jsme se občas scházeli. Ale 
pak přijdou děti, práce, …

V roce 2021 jste za celoživotní dabingovou tvorbu získal 
cenu Františka Filipovského. Jaký je Váš vztah k dabingu?

Budu teď trochu kacířem. Dostávám vyrážku, když slyším 
výraz herec dabér. Je to jedna z profesních disciplín. Mám re-
spekt k tomu, že někdo převede cizí herecký výkon do české 
podoby. Ale dělat z toho nějakou zvláštnost, kumšt, to ne. 

Jak jste přijal to, že jste letos získal Cenu Thálie za celoži-
votní mistrovství v oblasti činohry? 

Je to připomínka toho, že se blíží konec. Nejen konec fyzic-
ký, ale hlavně konec mé celoživotní práce. Ubývají síly. Samo-
zřejmě, že si té ceny velmi vážím a přijímám ji s povděkem. Je 
to velmi složité. Nicméně je to jen na tu chvilku. Oni Vám ji 

předají, Vy si tu cenu vezmete domů. A co dál? Máte nějakou 
připomínku Vaší práce, ale denně se z toho neradujete.

Co pro Vás znamená uvedení do Síně slávy Národního diva-
dla, kterého se Vám dostalo v roce 2021?

Když si uvědomím, kolik znamenitých umělců stálo na jeviš-
ti Národního divadla! A když Vám někdo řekne, že Vás do toho 
zástupu také postaví, tak je to samozřejmě úžasné.

Je advent. Čím jsou pro Vás Vánoce?
Vánoce musí být. Nepamatuju se, že bychom je neslavili. Se-

jdeme se u rodiny jedné dcery, pak u rodiny druhé dcery. Bylo 
by nám smutno, kdybychom byli sami. Všechny tři rodiny jde-
me společně na Hod boží na oběd. Je nás celkem deset. Z toho 
jsou čtyři vnuci. 

Já jsem křtěný, čili jsem křesťan, i když nepraktikující. Všich-
ni jsme ale v podstatě věřící. Je úplně jedno, jak si to pojmenu-
jete. Ale lidé to potřebují k životu. A o tom jsou i Vánoce. Když 
byly děti malé, tak jsme dělali poutě po betlémech. Na Lore-
tánském náměstí jsme zašli na šneky do Loretánské vinárny, 
pak jsme se šli podívat na jesle na náměstí. Na Hod boží i na 
Štěpána jsme ale častokrát v divadle hráli. To byla představení 
se zvláštní sváteční atmosférou, ale i takové byly naše Vánoce. 

Ivo Rikačev

Foto: Pavel Hejný, inscenace Kytice
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Školství
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Sport

Fotbalová radost

89. ROČNÍK VELKÉ KUNRATICKÉ

Mistrovský fotbalový podzim v Kunraticích je u konce. Všech-
ny naše kategorie ze všech sil bojovaly v zápasech, aby si užily 
radost nejen z výhry, ale i ze hry. Někdy se daří a někdy zase 
naopak, ale to k fotbalu patří. S letošním rokem jsme velice 
spokojeni. Velkou radost máme především ze zvyšující se hráč-
ské základny mládežnických celků. Ale hlavně, že hráči nekon-
čí, neodcházejí, že u nás v klubu zůstávají a je jim ctí bojovat 
dál v kunratickém dresu. V naší nejmladší kategorii – fotbalové 
školičce si během podzimní sezony vyzkoušelo „velký“ fotbal 

PODĚKOVÁNÍ SDH PRAHA-KUNRATICE
Během listopadu jsme požádali sbor 

dobrovolných hasičů o krátkou návště-
vu a komentovanou prohlídku vybavení 
místní hasičské zbrojnice. Výklad byl 
velmi zajímavý a všechny přítomné malé 

i větší děti zaujal. Touto cestou bychom 
rády poděkovaly hasičům, kteří dětem 
přiblížili důležitost jejich práce.

Pellechová Hana, MŠ Kunratice

Projekt Voda 
v Modřanech

Naše mateřská škola se zapojila na 
konci dubna do vzdělávacího projektu 
Voda v Modřanech, který byl realizován 
v rámci MAPoGrantu (MAP Praha 12). Cí-
lem bylo vzbudit v našich malých dětech 
zájem o vodu v okolí školky. Společně 
jsme zkoumali, jakou má voda průhled-
nost, teplotu a kdo v ní vlastně žije. Vše 
jsme zjišťovali pomocí měrných trubic, 
lup a klíčů, které nám zapůjčil pan učitel 
Mazůrek ze ZŠ Kunratice. A protože jsou 
naše děti velmi zvídavé, s celým projek-
tem VODA jsme pokračovali i ve škole 
v přírodě v Harrachově. Celý projekt byl 
zakončen prezentací na konci listopadu 
na Úřadu městské části Prahy 12.

Šilhánová Běla, MŠ Kunratice

přes 20 chlapců a děvčat ve věku 3 až 4 let. Další fotbalové doved-
nosti budou trénovat od března 2023. Družstvo předpřípravky (5 
až 6 let) se pravidelně účastní turnaje Minicup, a ani letos tomu 
nebylo jinak. I přes počáteční obavy se tým vždy vrátil s medailí, 
a to stříbrnou. Takže do nového roku je úkol jasný, získat koneč-
ně tu zlatou. Mladší přípravka vzhledem k množství hráčů hraje 
dvě soutěže a v obou se jí daří. V každé skupině je 10 týmů a my 
jsme v obou shodně na 3. místě s minimální ztrátou na celky 
před námi. A ne jinak je to i u starší přípravky, opět je tým po 
podzimní sezoně na třetím místě. Mladší žáci ze začátku sezo-
ny smolně prohráli několik zápasů o gól nebo remizovali. Ale 
ke konci podzimní části měli sérii výher, a to je velký příslib do 
jarních bojů. Starší žáci zaznamenali během podzimu příchod 
několika nových členů. Mužstvo absolvovalo úspěšně první po-
lovinu sezony a po 11 zápasech přezimuje na 3. místě. A opět 
třetí místo po podzimní části v kategorii mladší dorost patří 
Kunraticím. Parta se ustálila, přišlo i několik nových kluků, kteří 
závodně nikdy nehráli, což je v této kategorii výjimečné.

O naše mládežnické naděje od fotbalové školičky, až po mlad-
ší dorost se stará 15 kvalifikovaných trenérů, kteří pro budoucí 
„velké“ fotbalisty vše připravují a organizují. Cílem jejich práce 
není jen „učit“ fotbal, ale i píli, soustředění, schopnost překo-
návat sám sebe, překonávat překážky, bavit se sportem, uvědo-
movat si a nést zodpovědnost. Ve všech kategoriích je také velmi 
důležitý rozvoj samostatnosti, vzájemné důvěry mezi hráči, ale 
i trenéry a rodiči. Rádi bychom poděkovali všem rodičům za je-
jich trpělivost a spolupráci, která je časově velmi náročná. Děku-
jeme, že se dětem věnujete a podporujete je.

Ale nejen mládežnické celky dělají radost kunratickým fanouš-
kům. „B“ tým postoupil do vyšší soutěže, kde se snaží srdnatě 
bojovat. Bohužel zatím s menšími úspěchy, ale to je daň nováč-
ka. A nemalou úlohu ve zdánlivém nezdaru hraje zranění klíčo-
vých hráčů. Věříme, že se týmu podaří v jarní části bodové man-
ko smazat a udržet se v soutěži. Přes počáteční rozpaky z výkonů 
„A“ týmu byla na konci podzimní sezony radost z pátého místa 
se ztrátou pouze 3 bodů na třetí místo. Přišlo několik posil, tým 
se ustálil a stmelil. Na jaře je určitě o co bojovat a dát Praze vě-
dět, že se také v Kunraticích hraje atraktivní a moderní fotbal.

Jménem fotbalového oddílu SK Slovan Kunratice z. s. přeje-
me fanouškům, příznivcům a sponzorům mnoho sportovních 
i osobních úspěchů. A v dnešní nelehké době také čas na odpo-
činek a sport. Všem hráčům a realizačním týmům přejeme vyda-
řenou sezonu 2022/2023.

Krásné a spokojené Vánoce a v novém roce 2023 hlavně hodně 
zdraví a optimismu.

Štěpánka Vonášková, SK Slovan Kunratice

Další ročník běžeckého závodu Velká kunratická se běžel tak 
jako vždy druhou listopadovou neděli. Tento už 89. ročník by 
se bez nadsázky dal nazvat nejblátivějším ročníkem v historii 
závodu. Takové blátivé podmínky, kterým závodníci museli 
čelit, nepamatují ani dlouholetí veteráni tohoto závodu. Mys-
lím, že bychom si mohli připomenout historii tohoto známého 
a oblíbeného závodu. Tento běžecký závod vznikl v roce 1934 
jako klubový závod Vysokoškolského sportu Praha. Vznik Vel-
ké kunratické úzce souvisel se studentským prostředím ve Stra-
kově akademii a studenti, s humorem sobě vlastním, vybírali 
trasu tak, aby v ní byla řada přírodních překážek, kde závodní-
ci uplatní různé druhy atletických sportů i disciplín. Vylepšení 
závodu pomohla také příroda, v první části závodu připravila 
terénní překážky a záludnosti. Studenti by měli zřejmě radost, 
jak se jim trasa závodu povedla. Klouzalo to a zablácení závod-
níci měli co dělat, aby překážky zvládli. Jubilejní 90. ročník se 
poběží 12. listopadu 2023. Přejme závodníkům, aby jubilejní 
90 ročník zvládli a aby počasí závodu přálo. Kunratická radni-
ce opět pořádání závodu podpoří.

Ivan Hýža

Školní družina na ZŠ Kunratice
Školní družina v Kunraticích není jen 

pro hlídání dětí. Odpolední program je 
hlavně o budování vztahů. Jde nám o efek-
tivní komunikaci, spolupráci a rozvoj vše- 

stranných dovedností. Školní družina se 
zaměřuje na propojování nejen v roční-
cích, ale i na spolupráci mezi ročníky. Od 
září se toho v družině událo už hodně. 

Družina se letos vrátila po covidové době 
zpět ke společným akcím, jako jsou diva-
delní představení, enviromentální pro-
gramy, besedy, návštěvy kulturních akcí 
a ekovycházky do lesa. Družina v rámci 
propojování žáků napříč školou pořádá 
projektová odpoledne, která jsou ve spo-
lupráci s žáky čtvrtých tříd, a to hlavně 
třídy 4. A. Jedná se o projekt, který má za 
cíl nejen propojení všech žáků školní dru-
žiny mezi sebou, ale zároveň seznámení 
žáků se sportovními disciplínami, které si 
pro ně právě žáci 4. A připravili.

   Spolupráce ve školní družině funguje 
hlavně díky podpoře rodičů, vedení školy, 
ale hlavně dětí. Děkujeme. 

Tým školní družiny Kunratice

Předvánoční výlov Šeberáku
Děti z Mateřské školy Kunratice tra-

dičně navštívily výlov rybníku Šeberák. 
Naši nejmenší školáčci měli možnost 
zhlédnout nejen samotný výlov a po-
zorovat skutečné rybáře v akci, ale také 
se poučit u stánků Lesů hlavního města 

Prahy. Dozvěděli se mnoho zajímavých 
informací o vodních živočiších z řad ryb, 
savců a ptáků. Nakonec si děti s radostí 
a velkým zapálením zkusily vylovit rybu.

Tereza Kristková, MŠ Kunratice
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Kunratické hostince
Kunratice jsou oblíbeným cílem výletní-
ků díky historii, lesům a rybníkům. Od 
druhé poloviny 18. století začínají být 
oblíbené „landspartie“, vycházky a vyjíž-
ďky do přírody. Jak je všeobecně známo, 
na výletě vždy řádně vytráví a vyprahne, 
a tak žádný výletník nepohrdne služ-
bami pohostinskými, natož pak míst-
ní obyvatelstvo. Nabídka hostinců zde  
byla v tomto směru vždy široká, a tak se 
Kunratický zpravodaj tomuto námětu 
od roku 2006 často věnuje. Tentokrát si 
budeme povídat o nové restauraci Viet-
-House na náměstí Prezidenta Masaryka 
v centru Kunratic, otevřené 26. září le-
tošního roku v budově, kterou kunratičtí 
starousedlíci nenazvou jinak než Adamo-
va vila.

Proměna Adamovy vily na restauraci
Budovu dokončil v roce 1931 architekt 
Josef Petřík pro kunratického továrníka 
Josefa (Františka) Adama a do roku 2016 
objekt využívali členové rodiny, kdy jej 
prodali současnému majiteli panu Chu 
Minh Khánh. Nový vlastník se rozhodl 
upravit, s pomocí členů rodiny, vnitřní 
obytné prostory a přilehlou zahradu po-
třebám restaurace. Pan Chu Minh Khánh 
na dotazy, jak se jmenuje autor návrhu 
přestavby, kdo prováděl dubové obklady 
vnitřních prostor, na první pohled ná-
ročné řemeslnické práce nebo malby na 
stěnách, odpovídá: „Celá rekonstrukce pro-
bíhala podle mého návrhu a vše jsme si sami 
vyrobili a nainstalovali. Kromě nábytku, který 
jsme dovezli přímo z Vietnamu. Lustry jsou ve 
vietnamském stylu, u dubových obkladů jsme 
se pokusili napodobit evropský styl, tak aby 
se oba styly navzájem prolínaly a doplňovaly. 
Jak se nám to podařilo, nebo nepodařilo, ne-
cháme posoudit návštěvníkům. Snažili jsme 
se zachovat co možná nejvíce prvků z původní 

stavby. Všimněte si oken nebo dveří, které jsou 
původní, podobně jak většina vnější části bu-
dovy. Stejné obrazy nad současným schodištěm 
do prvního patra visely i nad bývalým, které 
ale bylo vedeno jinak. Malby na stěnách pro-
vedl můj švagr Hoang Nam Thái, malíř. Tak 
velké malby na zdech ale dělal poprvé v životě. 
Motivy obrazů znázorňují život ve Vetnamu 
a chtějí přiblížit hostům například pěstování 
rýže. Sklep jsme přestavěli na malou vinárnu.“ 

Kuchyně restaurace je zaměřena na vi-
etnamská a asijská jídla, která si můžete 
vybrat podle bohatého jídelního lístku, 
u prvního patra oceníte neznámé výhledy 
na náměstí Prezidenta Masaryka. A jak je 
u vietnamských restaurací tradicí, budou 
vás většinou obsluhovat usměvaví a vlídní 
členové rodiny.

Na stěně horního sálu je vedle motivů 
z vietnamského života namalována i báseň 

Monolog

Dům si prošel deštěm i sluncem téměř sto let,
dva tisíce šestnáct mu přišla nová láska,
pokračující budoucnost vietnamské duše.
Společným úsilím po dobu tří let
se zrodil nový Viet House,
kde se spojují Evropa a Asie.
Navěky zůstává jeden verš.

Chu Minh Khánh

Nová restaurace Viet-Haus v budově Adamovy vily

Výřez pohlednice z Kunratic přibližně z roku 1909

Novostavba vily továrníka, září 1931

o sedmi větách, kdy jeden sloupec předsta-
vuje jednu větu. Nazývá se monolog a pro 
české návštěvníky uvádíme vlevo český 
překlad. 

Historie Adamovy vily
Jak jsme se již zmínili v úvodu, budovu, 
ve které byla otevřena nová kunratická 
restaurace Viet-house, nikdo ze starou-
sedlíků nenazve jinak než Adamova vila. 
Na výřezu kolorované pohlednice z roku 
1909 jsou patrné tři přízemní domky. Třetí 
budova zcela vpravo (která je zachycena 
jenom zčásti) byla následně, podle staveb-

ního povolení ze srpna 1929, přestavěna 
na vilu továrníka Josefa (Františka) Adama 
a zkolaudována na podzim 1931 v podobě 
zachycené na malbě ze září téhož roku. 

Josef (František) Adam se vypracoval 
ze sedlářského mistra. Roku 1922 zřídil 
sedlářskou dílnu, ze které postupně vy-
budoval továrnu na výrobu tělocvičného 
nářadí. Podnik fungoval výborně, firma 
prodávala výrobky nejen po celém tehdej-
ším Československu, ale i do zahraničí. 
Na Adamově nářadí se dokonce cvičilo 
i na olympijských hrách. Roku 1932 v Los 
Angeles a 1936 v Berlíně. Československý 
gymnasta Alois Hudec zde získal zlato za 
cvičení na kruzích pocházejících z Kunra-
tic (viz obrázek z katalogu). Firma Adam 
vyráběla i školní lavice a další vybavení do 
škol. Josef (František) Adam byl velkým 
přívržencem Masarykovy republiky a So-
kola. Po roce 1949 se firma Adam stala ná-

Adamovy sokolské i olympijské kruhy

1. patro restaurace s nástěnnými malbami

Schodiště do 1. patra

rodním podnikem (n. p.) Kovona, pak n. 
p. Start a nakonec n. p. Sport. 

Roku 1966 bylo rozšířeno dnešní ná-
městí Prezidenta Masaryka na úkor zmen-
šení zahrady vily a zbourán domek, který 
vytvářel nebezpečnou překážku pro tehdy 
zvyšující se silniční provoz. Vila byla občas 
využívána také pro potřeby filmařů. Napří-
klad v roce 2015 se ve vile filmovalo hned 
několikrát.. Natáčely se zde částí detektiv-

ních televizních seriálů pro českou TV Pri-
ma nebo americkou FOX TV či klip Zruš 
doživotí samoty, který se věnoval lidské 
osamělosti.

Naše povídání o nové restauraci součas-
ně zahrnuje i více než stoletou historii této 
části centra Kunratic. Z menšího domku 
na počátku 20. století se stala přestavbou 
v září 1931 obytná vila a v září 2022, téměř 
po sto letech po druhé přestavbě, nynější 
restaurace. A protože toto číslo Kunratic-
kého zpravodaje dostanete do rukou těsně 
před koncem roku, popřejeme Vám novo-
ročenkou pana továrníka Adama, kterou 
zasílal před sto lety svým přátelům nebo 
obchodním partnerům.

Svatomír Mydlarčík

Roh zahrady Adamovy vily s nevzhledným domkem 1961
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Kultura a spolky

Vánoční kunratická knihovna
Milí čtenáři, opět přišel konec roku a v kunratické knihovně na-

leznete pro chvíle klidu a pohody plno nejrůznějších knih. Dívám 
se do statistiky, že Vaši nejoblíbenější autoři jsou Julie Caplin, 
Anne Jacobs, Lucinda Riley, Táňa Keleová-Vasilková, Vlastimil 
Vondruška, Michaela Klevisová, Angela Marsons, Tim Weaver, 
Karin Lednická, Lars Kepler a mnoho dalších. Čtete hodně a za-
registrovala se i řada nových čtenářů. Letos byl nejen velký výběr 
z nově koupených knih, ale čtenáři nanosili i hodně už přečte-

Poděkování za blahopřání k životnímu jubileu zasílají

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Helena Růžková, Bohumila Holatová, Marie Burgrová, Alžběta Pubrdlová, 
Zdeněk Zeman

Od indiánů k mikulášské aneb Jak se máme v Sokole
V září jsme přijali nové členy do indiánského kmenu LOKOS 

v rámci akce Indiánský běh parkem. Byl to již pátý ročník. Děti 
trénovaly hod oštěpem, stopování zvěře, prostoupení „nebezpeč-
ným“ lanovým bludištěm, vypravily se na kánoích pro potravu 
a vlastnoručně si vyrobily amulet. Vše dopadlo dobře – indiáni 
jsou zoceleni a mohou pokračovat ve cvičení v sokolovně. V prů-
běhu podzimu nás také navštívila Česká televize, která o naší 
kunratické sokolovně natáčela medailonek. Vybrali si nás na zákla-
dě loňské akce Indiánský běh, kterou s námi natáčeli, a my jsme na 
to náležitě pyšní. Podívali se na vnitřní prostory, chod sokolovny 
a historii naší sokolské jednoty. Jste zvědaví, jak to dopadlo? My 
také, a tak jakmile budeme vědět termín uvedení pořadu v televizi, 

uvedeme ho na facebooku a na našich webových stránkách. A teď 
už se soustředíme jenom na Mikulášskou akademii. Všechny cviči-
telky dětských sokolských oddílů s dětmi nacvičují krátké vystou-
pení. A nejspíš se můžeme těšit i na Mikuláše se svou družinou. 
Mikulášskou letos uskutečníme v sobotu 10. prosince. Toto číslo 
Kunratického zpravodaje se dostane do schránek až po ní. Do-
volte nám tedy všem popřát krásný adventní čas, klidné vánoční 
svátky a hodně štěstí, zdraví a dobré nálady v roce 2023.

Těšíme se na Vás na všech našich akcích a doufáme, že se ve 
zdraví sejdeme při pravidelném cvičení v sokolovně. Sportu zdar!

T. J. Sokol Kunratice

Senioři hledají své předky
V listopadu zahájil v domě s chráněnými byty v Zelených 

domkách svou činnost genealogický kroužek, který se zde bude 
scházet každý pátek od 14 hodin. Genealogie, dříve označova-
ná pěkným českým slovem rodopis, je obor, jenž zkoumá vztahy 
mezi lidskými jedinci, které vyplývají z jejich společného rodové-
ho původu. Na úvodní přednášce jsme se mimo jiné seznámili 
se základními genealogickými termíny – jako je například vývod, 
rozrod, rodokmen, matrika živá a neživá, pokrevenství a příbu-
zenství. A dále s přehledem jednotlivých archivů v České repub-
lice a fondů, které jsou v nich uloženy a lze je využít při našem 
bádání. Podívali jsme se také na ukázky zápisů narozených, odda-
ných a zemřelých osob z matrik vedených na kunratické faře od 
počátku 18. až do poloviny 20. století a nahlédli i do starých map 
zobrazujících území dnešních Kunratic. 

Trocha teorie na úvod jednak „nikoho nezabila“, jednak byla 
nezbytná pro to, aby zájemci o rodopis získali základní informa-
ce potřebné pro svou další práci. Při našem setkávání se ale zamě-
říme zejména na praktickou činnost – hledání základních údajů 
o našich předcích. To by mělo vyústit k sestavení rodokmenu, 
zpravidla vývodu z předků, jenž bude zobrazovat souhrn dohle-
daných předků každého z účastníků kurzu. Tímto záměrem se 
řídil program následující schůzky zájemců o rodopis, jejichž „do-
mácím úkolem“ z předchozího týdne bylo přinést si dokumen-
ty ze svých „rodinných archivů“ – zejména rodné a úmrtní listy 
svých předků, úmrtní a svatební oznámení apod. Hned na začát-
ku jsme ale narazili na „tvrdý oříšek“: pan Zdeněk sice znal místo 
(Praha u Apolináře) a datum narození (rok 1833) svého prapra…

dědy, ale v příslušné matrice bylo uvedeno pouze jméno matky 
dítěte (narodilo se jako nemanželské) bez dalších údajů, které se 
jinak celkem běžně v zápisech objevovaly – odkud matka dítěte 
pocházela a kdo byl jejím otcem, tedy dědečkem dítěte. Povede 
se nám tento oříšek rozlousknout a vypátrat potřebné údaje pro 
nalezení další generace? Nebo zůstaneme stát na mrtvém bodě 
už v 19. století a hlouběji do historie rodu se nepohneme?

Uvidíme na dalších schůzkách „pátečníků“. A pokud Vás to 
zajímá a chtěli byste i Vy odhalovat tajemství svého rodu, přijďte 
a připojte se k nám.

Lenka Haráková (rodem Stýblová)

ZIMNÍ PUTOVÁNÍ S ANDĚLY
Na začátek adventu naše Rodinné centrum U Motýlků připravilo 
pro kunratické rodiny novou akci – divadelní představení v koste-
le. O představení byl mimořádný zájem. Registrováno jsme měli 
60 dětí s doprovodem a museli jsme další zájemce odmítat, pro-
tože přeci jen kostel není nafukovací a všichni bychom se tam 
opravdu nevešli. Bylo prostě vidět, že se na naši novinku těšíte, 
a tak jsme doufali, že vás nezklameme. A bylo se opravdu na co 
dívat! Zimní putování s anděly je totiž krásné poetické představe-
ní s dřevěnými loutkami divadelního souboru Pruhované panen-
ky. Andělé symbolicky zapalují všechny čtyři svíce na adventním 
věnci a co svíčka, to příběh. Tak se děti, ale i dospělí dozvědí, jak 
to vlastně bylo s Mikulášem nebo s těmi Třemi králi. Seznámí se 
také s putováním Marie a Josefa a s narozením Ježíška. V předsta-
vení zaznívají i krásné české koledy a k magické adventní atmo-
sféře přispělo jistě i místo – kostel sv. Jakuba Staršího. Děkuje-
me kunratické farnosti za možnost uspořádání této krásné akce 
a pevně doufáme, že nebyla poslední, a že Vás v příštím roce opět 
nějakou naší novinkou překvapíme.

Klára Tomková, RC U Motýlků

V listopadu potěšila seniory svým zpěvem nevidomá zpěvač-
ka Michaela Málková. Nadaná absolventka Konzervatoře Jana 
Deyla. V doprovodu kytary zazpívala přítomným písničky na 
přání. Na začátku adventu jsme pro obyvatele domu s chráně-
nými byty a členy klubu seniorů připravili spolu s paní Špidle-
novou krásný koncert klasické hudby. Vystoupila zde klavíristka 
Ladislava Kaspříková, která doprovodila zpěváka Radka Mar-
tince. Radek Martinec je studentem posledního ročníku Akade-
mie múzických umění v Praze. V letošním roce získal 2 ocenění 
na Mezinárodní pěvecké soutěži v Karlových Varech.

Před vánočními svátky zavítal mezi kunratické seniory zpě-
vák Bohuš Matuš. Zazněly písně jak od Karla Gotta a Waldema-
ra Matušky, tak známé muzikálové hitovky. Společenská míst-
nost byla plně obsazená a vládla opravdu sváteční nálada. Letos 
se senioři opět sešli u výroby vánoční výzdoby. Pod odborným 
vedením paní Křížové se každému zájemci povedla krásná de-
korace na vánoční stůl. Vzhledem k velkému zájmu o tuto akci 

SPOLEČNĚ JSME OSLAVILI PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI
Netradičně začnu svůj příspěvek poděkováním. Poděkováním, 

které patří všem, kteří se zapojili do příprav a realizace úspěšné 
akce rozsvícení vánočního stromu před kunratickou radnicí. Vel-
kou zásluhu na krásné atmosféře měly především pěvecké výkony 
vystupujících dětí, které spolu s paní učitelkami nenechaly nic 
náhodě a na vystoupení se pečlivě připravily. Na pódiu se vystří-
daly děti od nejmenších z Mateřské školy Kunratice, školky Lit-
tle Fox až po větší děti ze Základní školy Kunratice s pěveckým 
sborem Větrník. Základní uměleckou školu Jižní Město reprezen-
tovaly folklorní soubor Hájíček a soubor Minihorn. Tóny fanfár 
doprovodily rozsvícení stromu a symbolicky zakončily oficiální 
program. Moderování akce se s profesionalitou jí vlastní ujala 

herečka Martina Preissová. Velký kus práce odvedl i Jan Andelt, 
který měl na starosti technickou část a koordinaci všech účinku-
jících. Velký zájem byl i o vánoční dílny, kde si mohli návštěvní-
ci vyrobit adventní věnce a jiné dekorace. Nebeský pošťák měl 
plné ruce práce s evidencí dopisů pro Ježíška. Kolem stánku, kde 
prodávaly své knížky kunratické spisovatelky Martina Preissová 
a Barbora Vajsetlová bylo celou dobu také živo. Světelnou výzdo-
bu radnice, stromečku a ulice K Libuši nám jako obvykle instalo-
vala firma S. O. S. Dekorace. Všimli jste si, že nám přibyla nová 
figurka v jesličkách? Bude to naše nová vánoční tradice. Každý 
rok se můžete těšit na další postavičku.

Petra Hilmarová, místostarostka

U seniorů se pořád něco děje 

byla vánoční dílna rozdělena na několik skupin. Jako dárek bylo 
pro jednu ranní skupinu připraveno překvapení. Přišly jim za-
zpívat děti z druhé třídy kunratické školy. Po dvouleté pauze 
způsobené pandemií, to byla určitě vítaná změna. Před Štěd-
rým dnem přišly potěšit babičky a dědečky děti ze školky Země-
koule, která sídlí vedle domu s chráněnými byty. V příštím roce 
se můžete opět těšit na další kulturní akce, které pro vás už teď 
připravujeme.

                                                                             Petra Hilmarová

PODĚKOVÁNÍ
Vážená paní starostko, můj manžel Karel Mitáš s radostí přijal poukázky jako 
pozornost od MČ Praha-Kunratice ke svým narozeninám, ale už dožití tak 
vysokého věku pokládá za dar. Proto se rozhodl předat tuto finanční hodnotu 
na konto nadace DOBRÝ ANDĚL. Ta podporuje rodiny, které se vlivem vážného 
onemocnění dostaly do těžké situace. 

Poděkování za manžela posílá a srdečně zdraví Vladimíra Mitášová.

Bál svatých 2022
Oproti loňskému „covidovému“, jak pracovně říkáme, nul-

tému ročníku Bálu svatých, jsme jej letos prožili mnohem „ote-
vřeněji“, tj. v hojném počtu účastníků. Dále pro, v onom čase 
probíhající, přestavbu Nazareta, jsme nemohli použít farní sál, 
ale zato nám paní starostka otevřela dveře zasedacího sálu na 
radnici. Velmi jí děkujeme za tuto možnost. A jelikož je to krásný 
sál s velkými okny, mohli se připojit i kolemjdoucí, když zahlédli 
naše nebeské hemžení. Odpoledne 30. října jsme si společně užili 
v rytmu tanečním, soutěživém (předvedli jsme své znalosti, ale 
také jsme se dozvěděli i něco nového), tvořivém a seznamovacím. 
To vše u dobrého jídla a pití. Děti nejvíce ocenily piñatu, ze které 
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se sypala Boží milost v podobě sladké odměny. Velké obliby se do-
stalo i dílně svatého Josefa, ze které se tlukot kladívek o hlavičky 
hřebíků ozýval ještě dlouho po oficiálním ukončení Bálu svatých.

A kdo všechno se účastnil? Přišla sv. Barbora, sv. Marta, sv. 
Jan Křtitel, sv. Jan Nepomucký, sv. Pavel, sv. Zdislava, sv. Tomáš,  
sv. Hubert, sv. Markéta, sv. Cecílie, sv. Antonín, svatí Patrikové, 
sv. Aquila, sv. Vavřinec, sv. Kristina, sv. Don Bosco, sv. Hyacinta, 
… a další, spousta andělů a někteří přišli jen tak za sebe.

Za rok se těšíme, že se v naší městské části sejdeme v ještě vět-
ším počtu k oslavě svátku Všech svatých. Dorazte také, milí čte-
náři, protože vstup na Bál svatých, tedy do nebe, byl už zaplacen.

Za tým pořadatelů z farnosti Kunratice sepsala 
Jana Brázdilová alias sv. Priska

ných knih pro ostatní čtenáře. Opět jsme se přihlásili do projektu 
Česká knihovna a od Moravské zemské knihovny získali hodně 
krásných českých knižních novinek. Další řádku knih jsme dostali 
od nakladatelství Albatros. 

Ale hlavně jsme měli to štěstí, že jsme se celý letošní rok mohli 
těšit ze zcela výjimečné podpory našich dárců pana Ondřeje Vo-
zára a pana nakladatele Michaela Bronce, kteří společnými silami 
nevídaně obdarovávali kunratickou knihovnu. Darovali nám ne-
uvěřitelné množství knih, většinu z nakladatelství Straky na vrbě. 
Všem dárcům moc děkuji.

Přeji vám pěkné vánoční svátky, radost, klid, mějme se rádi 
a v novém roce každému hlavně hodně zdraví.

Knihovna Kunratice
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