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Na konci prosince naše zastupitelstvo 
jednomyslně schválilo rozpočet na rok 
2022. Na první pohled schválený scho-
dek ve výši 43 milionů z celkově pláno-
vaných výdajů ve výši 108 milionů pů-
sobí přímo děsivě, ale nikdo se nemusí 
bát, že zadlužujeme Kunratice. V tomto 
schodku je dotace hl. m. Prahy (HMP) 
ve výši 15 milionů, kterou již máme na 
účtu, ale její převod do tohoto roku musí 
schválit HMP, což máme již přislíbené. 
Dalších 28 milionů budeme čerpat z na-
šich úspor. Je všeobecně známo, že ně-
které pražské radnice mají z lepších časů 
našetřeno. My patříme mezi ty spořivé 
radnice. Když jsem seznamovala naše za-
stupitele s jednotlivými položkami roz-
počtu, upozornila jsem je na to, že je to 
trochu věštění z křišťálové koule, přede-
vším v cenách energií. Proto jsme si po-
nechali na případné změny nespecifiko-
vanou rezervu ve výši 1,5 milionu korun.

V běžných výdajích ve výši 44 320 000 Kč  
včetně výše uvedené rezervy je zahrnut 
provoz radnice, mateřské a základní ško-
ly (mimo mezd, které jsou hrazeny ze 
státního rozpočtu), knihovny, hřbitova, 
domu s chráněnými byty, sboru dobro-
volných hasičů, letní a zimní údržba ko-
munikací a jejich drobnější opravy, zále-
žitosti kultury, včetně výletů pro seniory, 
a Kunratického zpravodaje, péče o ve-
řejnou zeleň a mnoho dalších drobných 
položek. Činnost místních spolků a spor-
tovních organizací je podpořena stejnými 
finančními částkami jako v roce 2021.

Mimo provozní prostředky máme 
v plánu i investice. Jsou naplánované ve 

výši 64 548 000 korun. Prioritou je v ka-
pitole silnice dokončení plošných rekon-
strukcí tzv. uměleckých ulic (Suppého, 
Lisztova a Kálmánova), které přijdou ješ-
tě na 13 a půl milionu korun a realizace 
„chodníkového programu“, tj. výstavba 
chodníků v ulicích Ještědská, Úhlav-
ská a části U Rakovky, který by měl stát  
8 milionů korun. V položce mateřská 
škola je počítáno se 700 tisíci korunami 
na sanaci vlhkého suterénu hlavní budo-
vy. Co se týká základní školy, tak tam je 
situace velmi složitá, protože plánova-
nou dostavbu sportovní haly z vlastních 
rezerv nepokryjeme. Předpokládaná cena 
po nárůstu cen za materiál je 116 milio-
nů. Zatím jsme od Magistrátu účelově na 
halu dostali 15 milionů. Nyní jednáme 
s náměstkem primátora pro finance Pav-
lem Vyhnánkem a radním pro školství Ví-
tem Šimralem o možném způsobu další-
ho financování. Stavět můžeme až tehdy, 
když budeme mít zajištěné plné financo-
vání celé akce. Rezerva na výměnu her-
ních prvků a opravu hřišť činí 600 tisíc  
korun. Největší plánovanou investicí 
je výstavba nového zázemí fotbalu. Co 
všechno se postaví, záleží na tom, zda 
a v jaké výši se nám podaří získat peníze 
od Národní sportovní agentury. Zatím 
máme naspořeno na výstavbu nové bu-
dovy se šatnami.

S celým rozpočtem po jednotlivých po-
ložkách se můžete seznámit na webových 
stránkách naší radnice na www.praha- 
kunratice.cz.

Lenka Alinčová

Kunratice mají schválený 
rozpočet na rok 2022

Vážení čtenáři, 

nejprve mi dovolte poděkovat všem, 
kteří nám poslali krásná vánoční a novo-
roční přání. Ono to zdraví a štěstí v roce 
2022 budeme všichni skutečně moc po-
třebovat. Přes všechna přání pandemie 
ještě neskončila a celkově nás čeká velmi 
náročný rok. Velká inflace útočí na naše 
peněženky. To omezí i naše radniční na-
plánované výdaje. O tom všem píšu v sa-
mostatném článku o rozpočtu. Do toho 
nás čekají komunální volby, které jsou 
náročné především pro státní správu 
(úřad). Organizace voleb do zastupitel-
stva na naší radnici, ale i na Magistrát 
je velmi náročná na čas i na lidský po-
tenciál.

Z důvodu rostoucích cen za energie 
vláda ČR rozhodla o navýšení příspěv-
ku na bydlení. Týká se to především se-
niorů a zdravotně postižených. Žádost 
o příspěvek se musí v případě obyvatel 
Kunratic podat na Úřadu práce ČR, 
Novodvorská 803. V případě problému 
se neváhejte obrátit k nám na radnici, 
kde Vám paní Katrin Chalupová (tel. 
244 102 210) vytiskne potřebný formu-
lář a pomůže Vám jej vyplnit. Stačí se 
k ní telefonem objednat.

Ráda bych upozornila na některé člán-
ky v tomto čísle Kunratického zpravoda-
je, které Vás budou informovat o výletech 
seniorů, o již pravidelné novoroční rub-
rice „Ohlédnutí“, tj. o tom, co důležité 
se v Kunraticích v posledním roce událo, 
i na rozhovor se zakladatelem Domovů-
-penzionů pro seniory i Alzheimer center 
Borisem Šťastným. Obyvatele Zeleného 
údolí jistě potěší posun v řešení pozemko-
vých problémů, a tím i naděje na opravu 
rozbitých komunikací a chodníků.

Na závěr Vám všem chci popřát hod-
ně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2022.

Lenka Alinčová, starostka

Poděkování panu Martinu Ladyrovi
Na místě je poděkovat panu Martinovi 

Ladyrovi, vlastníku společnosti GOOD 
MASK, s. r. o., za další velkorysý dar 
naší městské části, a to přes 8 000 kusů  
respirátorů. Jsou určeny pro seniory 
od 70 let, lidi se sociálními problémy 
a zdravotně znevýhodněné. Od pondě-

lí 31. ledna jsou k vyzvednutí u nás na 
radnici. Do Domu zvláštního určení 
v Hornomlýnské ulici a Domu s chráně-
nými byty v ulici K Zeleným domkům je 
doručíme.

                 
Lenka Alinčová

Tak trochu jiný sokolský karneval
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Nejen o napnutém rozpočtu kvůli covidu, komunálních volbách, 
které nás čekají, ale i o rostoucích cenách energií a výletech pro 
seniory. To vše ve slovu starostky.   

3  Kunratice mají schválený rozpočet na rok 2022  
Na konci prosince zastupitelstvo jednomyslně schválilo rozpočet 
na rok 2022. Nikdo se nemusí bát, že zadlužujeme Kunratice.

4  Praha novelizovala obecně závazné vyhlášky upravující 
poplatky  
V závěru roku 2021 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy noveli-
zace obecně závazných vyhlášek upravujících místní poplatek ze 
psů a místní poplatek z pobytu. S účinností od 1. ledna 2022 tak 
dochází k mnoha změnám.   

5  Co způsobil požadavek na úklid chodníků v Zeleném údolí 
Nejžhavější problémy s pozemky, komunikacemi a inženýrskými 
sítěmi obyvatel Zeleného údolí se již podařilo vyřešit jejich 
výkupem.

5  Čeká dopravu v Kunraticích horký rok? 
V blízkém okolí Kunratic chystají jednotliví správci komuni-
kací a sítí mnoho oprav a uzavírek, což dopadne i na provoz 
v Kunraticích. 

Z obsahu

Rozhovor

8–9   Boris Šťastný zasvětil svůj profesní život zdravotnictví 
a sociální péči 
Rozhovor s lékařem, bývalým politikem a dnes provozovatelem 
domu pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými nemocemi, 
které způsobují demenci. 

Aktuálně
6  Ukliďme svět – ukliďme Kunratice v sobotu 26. března  

Už tradičně organizuje kunratická radnice ve spolupráci 
s Českým svazem ochránců přírody úklidovou kampaň Ukliďme 
svět – ukliďme Kunratice. Jejím cílem není jen úklid odpadků 
a likvidace černých skládek, ale také motivace veřejnosti 
k zájmu o své okolí a přírodu. 

7  Výlety pro seniory 
V květnu snad zase vyrazíme na naše výlety pro seniory 60+. 
V rozpočtu jsme navýšili částku na pořádání cest tak, abychom 
zachovali jejich četnost na šest celodenních výletů. 

Ohlédnutí za rokem 2021 

10–11   Ohlédnutí za rokem 2021     
Dopady pandemické a energetické krize ve fungování 
kunratické radnice a jejích oblastech. Investice do Kunratic 
byly ale dokonce větší, než v předchozích dvou letech. Vše 
podrobně na stranách 10 a 11.

Proměny Kunratic 

12–13   Kunratický uličník – 1. část     
Pojmem veřejná prostranství se úředně označují ulice, 
náměstí, nábřeží, mosty, parky nebo sady. Jak vznikla jména 
ulic a náměstí v Kunraticích, se dozvíte v rubrice Proměny 
Kunratic na stranách 12 a 13.

Spolky

14  Z klubu seniorek 
Kunratické seniorky se opět schází v klubovně. Na schůzkách se 
procvičuje paměť slovními hříčkami a zpěvem.  

16     Potřebuje ZŠ Kunratice novou tělocvičnu?  
Žáci ve škole mají každý týden dvě povinné hodiny tělesné 
výchovy. Takže při počtu 27 kmenových tříd to je 54 hodin 
týdně. Denně je tedy potřeba zajistit 10,8 hodin výuky tělo-
cviku. Jednoznačná odpověď je, že ZŠ Kunratice potřebuje 
ještě jednu tělocvičnu.  

16–17   Učení venku je fajn  
Klady a minusy učení venku. Nebojíme se větru, deště ani 
ostrého slunce. Už se umíme správně obléknout. O naše zá-
žitky z venku se dělíme s kolegy a vzájemně si vyměňujeme 
zkušenosti ze zajímavých míst v okolí školy.

17   Zápis do prvních tříd ZŠ Kunratice pro školní rok 
2022/2023  
V období od 10. do 31. ledna 2022 se k zápisu do 1. tříd 
registrovalo 101 dětí. Všechny jsou ze spádového obvodu, 
tedy s trvalým bydlištěm v Kunraticích. Zápis bude probíhat 
26. a 27. dubna 2022. Pro školní rok 2022/2023 budeme 
otevírat 3 třídy po max. 30 žácích.

Školství

18  Fotbalová zimní příprava v plném proudu  
Český sport se snad vrací do normálu, a tak i fotbalisté se 
mohou připravovat tak, jak jsou běžně zvyklí. V plné přípravě na 
jarní část sezony jsou již všechny týmy SK Slovan Kunratice. 

18  Florbalový Start patří do Kunratic již 15 let   
V příštím roce oslaví florbalový klub Start98 Kunratice čtvrtsto-
letí své existence a v letošním roce to je patnáct let od chvíle, 
kdy napevno zakotvil v Kunraticích. 

Sport

Aktuálně
7  Bažantnici ničí škůdci 

Na podzim byla z porostu odstraněna část houbovými patogeny 
napadených jasanů, ale zima a hlavně datlovití ptáci dokonali to, 
že porost je kompletně napaden. 

Spolky

15  Sokolští své akce neopustí 
Sokolové se nevzdávají při organizaci svých akcí. 29. ledna 
uspořádali „tak trochu jiný“ karneval na sokolské zahradě. 
Masopustní průvod se letos ale nekonal.

VÍTÁNÍ JARA – 10. 4. 
Kulturní akci pořádá MČ Praha-Kunratice před radnicí.

Od 11 hodin VELIKONOČNÍ DÍLNY
Od 14 hodin HLAVNÍ PROGRAM NA PÓDIU

Více informací naleznete na www.praha-kunratice.cz
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V závěru roku 2021 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy no-
velizace obecně závazných vyhlášek upravujících místní popla-
tek ze psů a místní poplatek z pobytu. S účinností od 1. ledna 
2022 tak dochází k těmto změnám:

Místní poplatek ze psů:
Skončila evidence čipovaných a tetovaných psů vedená Magist-
rátem hl. m. Prahy, a tím i úleva od poplatku ve výši roční sazby, 
nejvýše však 350 korun, ve dvou po sobě jdoucích letech násle-
dujících po roce, kdy byl pes do této evidence zaregistrován. 
Chovatelé budou nadále povinni mít psy označeny (čipem, teto-
váním), nebudou se však již vydávat evidenční známky. Následně 
budou chovatelé povinni vložit čísla čipů do centrální evidence 
psů (CEP), poté, co bude spuštěna. Bližší informace k této evi-
denci, budou zveřejněny na webu Státní veterinární správy.

Místní poplatek z pobytu:
Dochází ke zvýšení sazby místního poplatku z pobytu z původ-
ních 21 na 50 korun za osobu a každý započatý den pobytu s vý-
jimkou dne počátku pobytu. Rozšiřuje se možnost osvobození 
u zařízení sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, 
lidí doprovázejících osoby hospitalizované ve zdravotnickém za-

Praha novelizovala obecně závazné 
vyhlášky upravující poplatky

Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
•  schvaluje
–  rozpočet hlavní činnosti na rok 2022 Základní školy Kunratice 

s náklady ve výši 72 491 000 Kč, výnosy ve výši 72 491 000 Kč
–  rozpočet doplňkové činnosti na rok 2022 Základní školy 

Kunratice s náklady ve výši 3 816 000 Kč, výnosy ve výši 4 756 
000 Kč, výsledkem hospodaření ve výši 940 000 Kč

–  rozpočet hlavní činnosti na rok 2022 Mateřské školy Kunratice 
s náklady ve výši 21 291 600 Kč, výnosy ve výši 21 291 600 Kč

–  zapojení do rozpočtu 2 472,0 tis. Kč z fondu Domu s chráně-
nými byty

–  rozpočet MČ Praha Kunratice na rok 2022 v hlavní činnosti
 - objem příjmů celkem ve výši  66 403 000 Kč

USNESENÍ Z 23. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva 
MČ Praha-Kunratice ze dne 20. 12. 2021

Datum Čas přistavení Lokalita

 ne 3. 4. 2022 13–16 hod. Ještědská (u pošty)                       
 ne 3. 4. 2022 13–16 hod. K Betáni x Do Dubin                       
 ne 15. 5. 2022 13–16 hod. Velenická x Sobolákova                               
 ne 15. 5. 2022 13–16 hod. Lisztova x Kálmánova

Harmonogram velkoobjemových kontejnerů BIOODPADU

Datum Čas přistavení Lokalita

 2. 3. 2022 16–20 hod. Ještědská (u pošty)                      
 2. 3. 2022 16–20 hod. Zelené údolí (ul. Za Valem)                        
 9. 3. 2022 16–20 hod. Sídliště Flora (u kotelny)                             
 9. 3. 2022 16–20 hod. K Betáni x Do Dubin                      
 13. 4. 2022 16–20 hod. Sídliště Flora (u kotelny)                             
 13. 4. 2022 16–20 hod. Zelené údolí (ul. Za Valem)                        
 11. 5. 2022 16–20 hod. Sídliště Flora (u kotelny)                             
 11. 5. 2022 16–20 hod. K Chodovu x Nad Akáty                              
 25. 5. 2022 16–20 hod. Ještědská (u pošty)                      
 25. 5. 2022 16–20 hod. Nad Šeberákem x K Jelenám

HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU                                                            

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu

Datum Trasa Čas

ČTVRTEK 1. ul. Za Valem č. 1375 (u kontejneru na textil) 15:00–15:20
24. 2. 2022 2. křižovatka ul. K Zeleným domkům x Suppého 15:30–15:50
19. 5. 2022 3. ul. K Betáni (za parkem) 16:00–16:20

Co způsobil požadavek na úklid 
chodníků v Zeleném údolí

Obyvatelé Zeleného údolí dobře znají 
problémy s pozemky, komunikacemi a in-
ženýrskými sítěmi. Nejžhavější problémy 
s pozemky se již podařilo vyřešit jejich 
výkupem. Vyřešení tristního stavu komu-
nikací zejména ulice K Zelené louce bylo 
léta v nedohlednu. Jednotlivé odbory hl. 
m. Prahy (HMP) si problém přehazovaly 
jako horkou bramboru. Na podzim jsme 
velmi tlačili na odbor strategických in-
vestic (OSI), jehož tehdejší ředitel v roce 
2006 podepsal převzetí komunikací a in-
ženýrských sítí od společnosti IPB Real 
a. s. (ředitel odboru se od té doby několi-
krát vyměnil), aby alespoň zařídili zimní 
úklid chodníků (úklid komunikací je již 
v systému úklidu Pražských služeb). Při 
dohadování s vedením OSI jsme zjistili, 

že o podpisu smlouvy o převzetí ma-
jetku ale vůbec nic nevědí. Uvěřili nám 
až v okamžiku, kdy jsme jim uvedenou 
smlouvu předložili. V této chvíli vstoupil 
do věci náměstek pražského primátora 
Petr Hlubuček s pokynem celý problém 
definitivně vyřešit. 18. ledna konečně 
proběhla schůzka všech kauzou dotče-
ných odborů, kterou jsme léta požado-
vali. Na setkání bylo dohodnuto násle-
dující. OSI nejprve provede kamerový 
průzkum celé kanalizace, aby zjistili, zda 
není v některých místech porušená. Ná-
městek Hlubuček provede tzv. delimita-
ci, tedy že správa komunikací v Zeleném 
údolí přejde pod náměstka přes dopra-
vu Adama Scheinherra. Ten předá sprá-
vu, stejně jako u ostatních pražských 

sídlišť, Technické správě komunikací, 
která ihned začne projektovat potřeb-
né opravy komunikací v Zeleném údolí. 
Správa majetku HMP v současné době 
jedná s Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových o vydání pozem-
ků pod komunikacemi a se společností 
Byty Podkova a. s. o směně pozemků pod 
komunikacemi za jiné pozemky v jiných 
částech HMP. Samozřejmě to bude ještě 
nějaký rok trvat, než se vše zrealizuje, ale 
považuji za velký úspěch, že je konečně 
stanoven jasný postup a Zelené údolí 
má konečně reálnou naději na vyřešení 
všech problémů.

Lenka Alinčová

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Dovolujeme si informovat majitele psů, že se blíží splatnost 

místního poplatku ze psů.

Poplatek je splatný,
•  nečiní-li více než 600 korun ročně, nejpozději 31. března  

každého roku,
•  činí-li více než 600 korun ročně, ve dvou stejných splátkách, 

vždy nejpozději 31. března a 31. srpna každého roku.
   Zároveň upozorňujeme majitele psů, že v zámeckém parku 
je zakázáno volné pobíhání psů.  Žádáme všechny návštěvní-
ky zámeckého parku o důsledné dodržování tohoto pravidla! 
V současné době hlavní město Praha připravuje novou obecně 
závaznou vyhlášku, která bude upravovat pohyb psů bez vodít-
ka. Bližší informace lze získat na webových stránkách praha.eu.

 - objem výdajů celkem ve výši  108 868 000 Kč
 - rozdíl příjmů a výdajů, plánovaný schodek, ve výši -42 465 000 Kč 
   krytý financováním z úspor vlastních zdrojů
–  finanční plán hospodářské činnosti MČ pro rok 2022
 - výnosy  13 872 045 Kč 
 - náklady  2 747 010 Kč
 hospodářský výsledek 11 125 035 Kč

•  souhlasí
s podáním návrhu na pořízení změny Územního plánu sídelní-
ho útvaru hl. m. Prahy zkráceným postupem na pozemku parc. 
č. 1540 a na části pozemku parc. č. 2356/3 (v majetku HMP ve 
správě MČ Praha-Kunratice cca 11 240 m2) v k. ú. Kunratice z vy-
užití plochy čistě obytné s kódem využití míry plochy A (OB-A) 
a zeleň městská a krajinná (ZMK) na plochu čistě obytnou s kó-
dem využití míry plochy C (OB-C)
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řízení, a to i v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro to, 
aby byl jejich pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 
S případnými dotazy k místním poplatkům se můžete obrátit 
na ÚMČ Praha-Kunratice, tel.: 244 102 210, email: info@praha-
-kunratice.cz

Ivana Šašková, tajemnice úřadu

Čeká dopravu v Kunraticích horký rok?
Obávám se, že skutečně čeká. V na-

šem koutu Prahy a blízkém okolí chys-
tají jednotliví správci komunikací a sítí 
mnoho oprav a uzavírek, což s velkou 
opravou Barrandovského mostu a blíží-
cím se předsednictvím České republiky 
Evropské unii dělá vrásky i v nejvyšších 
pražských politických patrech. Nejkrat-
ší uzavírka nás čeká od přelomu února 
a března. Na čtrnáct dní bude zcela uza-

vřena ulice K Verneráku, kde Pražská 
energetika bude dělat několik překopů 
pro výměnu svých dožívajících kabelů 
a přiložení kabelu optického a my zá-
roveň provedeme tolik potřebné opra-
vy, které nemůžeme dělat za provozu. 
Musíme spěchat, protože už 15. března 
plánuje Odbor strategických investic 
hl. m. Prahy velkou rekonstrukci ulice 
K Hrnčířům (mezi Hrnčířským kruho-

Železobetonový nosník mostu u rybníka Šeberák

vým objezdem a Šeberovskou radnicí), 
která se protáhne do dvou let. Provoz 
aut na této spojnici bude vyloučen a od 
června do srpna tudy nebude moci jezdit 
ani autobus. Dále naši sousedé na něko-
lik měsíců omezí provoz v ulici K Šebe-
rovu (od kruhové křižovatky v Hrnčířích 
směrem na Vestec), kde se bude stavět 
kanalizace, a na léto také plánuje Středo-
český kraj uzavřít hlavní silnici v Rozko-
ši. Tato omezení každopádně přinesou 
velké zatížení Kunratické spojky. Ze 
všech těchto důvodů Technická správa 
komunikací (TSK) po našem tlaku o rok 
odložila bourání a výstavbu nového 
mostu přes Olšanský potok u rybníka 
Šeberák. Vzhledem k tomu, že zde jezdí 
autobusové linky č. 165 a 203, bude mít 
tato šestiměsíční stavba také velký vliv 
na dopravní situaci v roce 2023. Stávající 
stav mostu již nedovolí stavbu déle od-
kládat a dále musíme pro velmi špatný 
stav rychle snížit zatížení mostku na hrá-
zi Šeberáku přes bezpečnostní výpusť, 
abychom jej nemuseli ihned uzavřít. 
Jeho oprava je poněkud nad naše síly, 
a tak jednáme s TSK o převedení sprá-
vy mostku a silnice na hrázi přímo na 
TSK, která má mimo jiné celé oddělení 
specialistů mostařů. Takže Vás všechny 
musíme požádat o značnou dávku trpě-
livosti. Detailnější informace najdete na 
našem webu, kde je budeme i průběžně 
aktualizovat. 

Lenka Alinčová
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Už tradičně organizuje kunratická 
radnice ve spolupráci s Českým svazem 
ochránců přírody (ČSOP) úklidovou kam-
paň Ukliďme svět – ukliďme Kunratice. 
Jejím cílem není jen úklid odpadků a lik-
vidace černých skládek, ale také motivace 
veřejnosti k zájmu o své okolí a přírodu. 
Vše vlastně začalo už v roce 1993, kdy se 
ČSOP připojil k mezinárodní iniciativě 
Clean up the World. Každý rok se nám 
hlásí dobrovolníci nejen z Kunratic, ale 

také z blízkého okolí, aby pomohli vyčis-
tit Kunratický les, okolí rybníků, zámecký 
park, zámeckou oboru Bažantnici a zelené 
plochy v celém katastru Kunratic. Letošní 
úklidový den bude v sobotu 26. března  
a v 9 hodin vydám dobrovolníkům pytle 
a rukavice v budově radnice. Nasbíraný 
odpad mohou dobrovolníci nechat u od-
padkových košů a košů na psí exkrementy. 
Jejich odvoz a uložení na skládce zajis-
tí kunratická radnice. V zámecké oboře 

Bažantnici bude přistaven kontejner. Při-
stavení a odvoz kontejnerů probíhá ve 
spolupráci s Lesy hl. m. Prahy. Nezbývá 
než poděkovat dobrovolníkům, občan-
ským spolkům a organizacím za zapojení 
se do kampaně a pomoc při úklidu. Je to 
další krok k ochraně životního prostředí 
v Kunraticích. K úklidu se můžete přihlá-
sit na e-mail hyza@praha-kunratice.cz

Ivan Hýža , místostarosta

Ukliďme svět – ukliďme Kunratice 
V SOBOTU 26. BŘEZNA
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Jak na Nový rok, tak po celý rok je jed-
no z nejznámějších českých přísloví. Když 
jsem 1. ledna procházel Kunraticemi, byl 
jsem mile překvapen, že letošní silves-
trovské oslavy se obešly bez výraznějšího 
nepořádku na veřejných prostranstvích. 
V místech, kde sousedé vítali nový rok vy-
pouštěním rachejtlí, bylo uklizeno a až na 
malé výjimky bylo v Kunraticích čisto. To 
nebývalo zvykem. Jistě jste si všimli vzrůs-
tajícího trendu pořádku a čistoty v Kunra-
ticích. A co se vlastně změnilo? Konečně 
se nám na pravidelný úklid podařilo zís-
kat dva pracovníky, kdy si každý z nich od-
povídá za svoji konkrétní oblast. Sehnat 
dva lidi je věc jedna. Ale mít štěstí na to, 
že svou práci dělají velmi důkladně a že 
je to vidět, to je skutečný úspěch. Takto 
je pravidelným úklidem zajištěna lokalita 
Zelené údolí, stejně jako obytný komplex 
Flora a centrální část Kunratic. Další úklid 
veřejného prostranství je zajišťován exter-
ním pracovníkem, který uklízí větší nepo-
řádky, a pokud se objeví černé skládky, 
řešíme jejich likvidaci se smluvní firmou. 
Odpadkové koše a koše na psí exkremen-
ty jsou vyváženy 3krát týdně včetně úklidu 
okolí u těchto košů. Nepořádek také mů-
žete nahlásit telefonem, e-mailem, anebo 
pomocí mobilní aplikace „Moje Kunrati-
ce“ a radnice se postará o nápravu. Tato 
systematická práce je nyní v Kunraticích 
opravdu vidět. Teď už je to na každém 
z nás, jak se postavíme k čistotě v Kunra-
ticích a jak budou do budoucna po této 
stránce vypadat. Věřím, že nám všem na 
naší krásné zelené městské části záleží 
a všichni máme zájem na tom, aby se tu 
hezky a příjemně žilo.

Ivan Hýža

V KUNRATICÍCH ČISTĚJI

Bohužel dnes nemám úplně dobrou 
zprávu ohledně jasanů na křižovatce ve-
dle dětského hřiště, kde aktuálně naše 
práce probíhají. Na podzim jsme z po-
rostu odstranili část houbovými pato-
geny napadených jasanů , nicméně zima 
a hlavně datlovití ptáci nás utvrdili v na-
šich obavách. Tento porost je kompletně 
napaden. Projev chaláry a dalších hou-

bových chorob v jasanech je doprovázen 
atakem lýkohuba jasanového, což je na 
bázi kmene již patrné na ostatních stro-
mech do výšky 4 metrů od paty stromu. 
Dlouhodobé sucho si tak vybralo svoji 
daň i v této lokalitě. V uvedeném místě 
tedy s největší pravděpodobností vznik-
ne holina, kterou na jaře budeme zales-
ňovat. Naštěstí je zde i množství seme-

náčků javorů, jasanů, dubů a ostatních 
dřevin, které po prosvětlení pomůžou 
přirozené obnově.

Prosíme za pochopení občanů v této 
záležitosti. Vynasnažíme se veškeré prá-
ce provést s ohledem na význam celé lo-
kality.

Petr Hrma,
Lesy hlavního města Prahy

Bažantnici ničí škůdci

Ve chvílích, kdy s předstihem píši ten-
to článek, pevně doufám, že se koneč-
ně coronavirus přes nás přežene, a my 
v květnu zase vyrazíme na naše výlety 
pro seniory 60+. Vzhledem k všeobec-
nému zdražování jsme v našem rozpoč-
tu navýšili částku na pořádání cest tak, 
abychom zachovali jejich četnost na šest 
celodenních výletů. Spoluúčast seniorů 
jsme nenavýšili, protože vysoká inflace 
a ceny energií zasáhnou především star-
ší lidi a mladé rodiny. Opět pojedeme 
s cestovní kanceláří CK2, která zvítězila 
ve výběrovém řízení, a uzavřeli jsme s ní 
rámcovou smlouvu na dobu čtyř roků. 
S touto společností jsme již z minulých 
let velmi spokojeni. Po zkušenostech 
z loňského roku prosím všechny zájemce 
o výlety, aby si pečlivě prostudovali pro-
gram výletů, jejich fyzickou náročnost, 
reálně posoudili svoje síly a vybrali si ty 
výlety, na které budou skutečně stačit je-
jich síly. Co na nás čeká?
•  10. května se na první výlet vydáme na 

renezanční zámek v Horšovském Týně. 
Projdeme se po historickém jádru měs-
ta s řadou gotických a renezančních 
domů. Pak se přesuneme do Domažlic, 
kde můžeme obdivovat podloubí domů 

kolem náměstí a můžeme vystoupat na 
šikmou věž kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, odkud je krásný výhled na celé 
město. Výlet zakončíme návštěvou mu-
zea řemesel a keramické a hrnčířské díl-
ny v Kolovči.

•  24. května se vydáme na výlet do Slavo-
nic, proslulých náměstím s krásnými re-
nezančními měšťanskými domy s četný-
mi podloubími zdobenými psaníčkovými 
sgrafity. Týž den nás čeká ještě návštěva 
poměrně zachované zříceniny mohut-
ného romantického hradu Landštejn. 
Z jeho vyhlídkové věže je krásný pohled 
na lesnatou krajinu České Kanady.

•  7. června nás cesta povede do údo-
lí řeky Střely, kde leží Rabštejn nad 
Střelou. Najdeme zde gotický most, 
loretánskou kapli, panské domy na 
náměstí, muzeum, zámek, klášter 
a kostel Panny Marie Sedmibolestné. 
Tajemný ráz tomuto místu dávají zří-
ceniny dvou středověkých hradů. Jen 
o pár kilometrů dál leží město Chyše 
s krásným romantickým novogotickým 
zámkem a zámeckým pivovarem, kde 
ochutnáme chyšské pivo vařené dle sta-
ročeských receptur včetně společného 
oběda, který je zahrnut v ceně výletu.

Výlety pro seniory

Pravidla pro objednávání výletů se ne-
mění. Umožní tak, aby se dostalo na vý-
lety mnohem více kunratických seniorů. 
Prodej výletů bude zahájen v pondělí 4. 
dubna v 8 hodin ve velké zasedací míst-
nosti v přízemí na kunratické radnici, 
a to formou vyplněných závazných při-
hlášek, které budou k dispozici na místě. 
V dalších dnech budou přihlášky u se-
kretářky paní Lucie Nejedlé v 1. poscho-
dí. V týdnu od 6. do 10. dubna si senioři 
mohou vybrat pouze dva výlety. Zbytek 
neprodaných zájezdů si budou moct 

senioři doobjednat až od pondělka 11. 
dubna od 8 hodin. Jinak zůstávají pravi-
dla výletů stejná jako v loňském roce.
•  Seniorem je občan s trvalým bydlištěm 

v Kunraticích a dovršil věku 60 let.
•  Kapacita zájezdového autobusu je 

omezená na maximum 49 výletníků.
•  Senioři budou zapisováni na výlet dle 

pořadí, v jakém se přihlásí a zaplatí spo-
luúčast na Úřadu MČ Praha-Kunratice.

•  Při naplnění kapacity autobusu budou 
další zájemci zapisování jako náhradníci.

•  Účastníci výletu se budou finančně 

PRAVIDLA VÝLETŮ PRO SENIORY

•  21. června navštívíme Lipnický hrad, 
který patří k našim největším gotickým 
hradům. Odtud přejedeme do Ledče 
nad Sázavou a na tamní hrad s věží se 
111 schody. Odměnou za výstup je nád-
herná vyhlídka na posázavskou krajinu.

•  6. září vyrazíme do Třebíče, kde si na své 
přijdou milovníci jak románského slo-
hu, tak i baroka či židovských památek. 
Počátky města jsou spjaty s význam-
ným benediktýnským klášterem založe-
ným přemyslovskými knížaty již v roce 
1101. Areál tohoto kláštera a židovské 
město s klášterem jsou zapsány v pres-
tižním Seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO. Odtud 
se přesuneme na hrad Pernštejn. Je to 
hrad, který nebyl nikdy dobyt a je velmi 
často vyhledávaný filmaři.

•  13. září letošní putování ukončíme vý-
letem do Strakonic s mohutným stře-
dověkým hradem a věží Rumpál nad 
soutokem řeky Otavy a Volyňky. Zákla-
dy tohoto hradu položili již ve 12. sto-
letí příslušníci významného českého 
rodu Bavorů. Tečkou za letošními vý-
lety bude návštěva malebného zámku 
Kratochvíle s jezdeckým areálem. Zá-
mek ukrývá cenné renezanční interiéry, 
zařízené v době působení posledních 
Rožmberků na přelomu 16. a 17. sto-
letí.

Lenka Alinčová

podílet na ceně zájezdu spoluúčastí ve 
výši 100 korun/1 osoba.

•  Peníze na spoluúčast budou vráceny 
v případě, že za účastníka výletu poje-
de náhradník.

•  V případě zrušení výletu budou peníze 
nahlášeným účastníkům vráceny.

•  Ve stejný den, kdy bude roznášen 
Kunratický zpravodaj, což by mělo být 
v předposlední víkend v únoru, budou 
stejné informace o zájezdech zveřejně-
ny na Úřední desce ÚMČ a na interne-
tu: www.praha-kunratice.cz.

Lenka Alinčová
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Rozhovor

Pohled na budovu Alzheimer Home v Kunraticích

Boris Šťastný zasvětil 
svůj profesní život 
zdravotnictví a sociální péči
Začínal jako podnikatel ve sportovním průmyslu a obchodu. Pak se ale stal 
politikem. Byl poslancem, kde zastával funkci předsedy výboru pro zdravotnictví, 
pražským zastupitelem, předsedou pražské ODS, poradcem pro oblast 
zdravotnictví prezidenta Klause. V roce 2013 ukončil politickou činnost a naplno 
se začal věnovat budování sítě zdravotnických zařízení Alzheimer Home.

V Kunraticích byl před 7 lety otevřen 
komplex spojující péči o seniory a o lidi 
s Alzheimerovou chorobou a jinými ne-
mocemi, které způsobují demenci. Kde 
vznikla takováto myšlenka?

Byla to vlastně náhoda. Jeden nedělní 
večer jsem seděl se svým dlouholetým pří-
telem, fyzioterapeutem profesorem Pav-
lem Kolářem, na pivu na Staroměstském 
náměstí a on se zmínil o Zátiší, které pro-
jektoval jeho bratr, známý architekt. Zá-
tiší tehdy bylo prázdné a vlastník budovy 
hledal kvalitního provozovatele, který 
by v objektu zabezpečil kvalitní zdravot-
ní a sociální služby. A tak jsme založili 
Alzheimer Home s koncepcí propojení 
zdravotní a sociální péče, která je ve svém 
ohledu unikátní.

Senior Home a Alzheimer Home – jedná 
se tedy o dvě zcela samostatné jednotky?

Ano. Od počátku jsme chtěli, aby část 
areálu sloužila jako byty pro samostat-
né seniory a hendikepované, kteří chtějí 
a zvládají žít sami, ale potřebují využívat 
kvalitní zdravotní, sociální a další služby 
areálu. A druhá část o kapacitě 155 lůžek 
pobytového zařízení sociálních služeb je 
určená pro klienty s potřebou nepřetrži-
té odborné péče. Je to skvělý model, pro-
tože služby na sebe navazují a perfektně 
se doplňují a provozujeme ho na více 
místech.

Jaké služby poskytujete?
Nabízíme propojení zdravotních a soci-

álních služeb na nejvyšší dosažitelné úrov-
ni. Naší specializací je komplexní péče 
o seniory a nemocné s Alzheimerovou 
chorobou a ostatními onemocněními způ-
sobujícími demenci, včetně Parkinsonovy 
choroby a dalších neurodegenerativních 

onemocnění. Naše zařízení jsou určena 
klientům, kteří potřebují 24 hodin denně, 
365 dní v roce pomoc jiné osoby. Služby 
jsou poskytovány v komfortních, bezpeč-
ných a na nejvyšší možné úrovni perso-
nálně i technicky vybavených pobytových 
zařízeních sociálních služeb – domovech 
se zvláštním režimem a domovech pro se-
niory. Vedle toho naše skupina poskytuje 
i domácí péči a pečovatelskou službu, ale 
třeba i integrační kavárny s restauracemi, 
které bez jakýchkoli bariér navštěvují jak 
klienti a jejich rodiny, tak lidé z širokého 
okolí, což je i příklad Zátiší.

Co obyvatelé a návštěvníci v Zátiší mo-
hou ještě využít?

Atrium Zátiší je výstavní plochou pro 
prezentaci umění a místem pro spole-
čenské akce. Máme tu také skvěle vybave-
nou lékařskou ordinaci, v Zátiší je i zub-
ní klinika, knihovna, nákupy seniorům 
chodí do Rohlík Pointu přímo v budově. 
V minulém roce jsme zde otevřeli malé 
očkovací centrum. Také máme kupříkla-
du k dispozici dvě vlastní sanitky s řidiči, 
které zajistí klientům pohodlnou a bez-
pečnou dopravu k lékaři. Je tu také již 
zmíněná kavárna s restaurací a zahrád-
kou navazující na rozlehlou zahradu, vše 
otevřené veřejnosti.

Kolik podobných zařízení Vy jako před-
seda správní rady Alzheimer Home 
máte na starosti?

ALZHEIMER HOME v tuto chvíli pro-
vozuje čtrnáct takových zařízení. Jen do 
léta však přebíráme dalších třináct od 
konkurenčních poskytovatelů a nejméně 
dalších šest letos otevřeme, jak se říká, na 
zelené louce. Tím se stáváme bezkonku-
renčně největším poskytovatelem tohoto 
druhu péče v České republice.

Z čeho je financován chod Alzheimer 
Home center?

Financování je vícezdrojové. Příjmy na-
šeho ústavu plynou z příspěvků na péči 
klientů ze systému sociálního pojištění, 
od zdravotních pojišťoven a od samot-
ných klientů a jejich rodin. Některá naše 
zařízení jsou příjemci krajských dotací 
určených pro sociální služby, to ale není 
případ Zátiší. Pro klienty a zaměstnance 
je garancí dlouhodobé stability i skuteč-
nost, že Alzheimer Home je dnes součás-
tí významné nadnárodní skupiny Penta 
Hospitals.

Jak obtížné je se do Alzheimer Home 
zařízení dostat?

Díky kontinuálně rostoucímu počtu 
zařízení a lůžek, které provozujeme, 
jsou čekací lhůty u nás přes velký zájem 
minimální. V Česku je téměř 70 tisících 
pacientů, kterým byla nemoc diagnosti-
kována. Populace stárne, lidé se dožívají 
vyššího věku a za posledních 5 let se zvý-
šil počet případů onemocnění Alzheime-
rovou nemocí o 40 %. Je u nás počet lůžek 
v podobných domovech dostatek?

V zařízeních provozovaných veřejnými 
subjekty, jako jsou například kraje, města 
a obce, není zmiňovaných lůžek dostatek. 
Proto je tak důležitá úloha nás, soukro-
mých poskytovatelů, protože jsme schop-
ni tento nedostatek vykrývat a mnohem 
pružněji reagovat na konkrétní poptávku.

A jaké by mělo být správné řešení a po-
stup, aby jich dostatek byl?

Stát při současném legislativním nasta-
vení sám nezvládne na situaci narůstají-
cího počtu seniorů reagovat, potřebuje 
soukromé subjekty, jako jsme my, a to 
nejen z důvodu efektivity. Ze strany stá-
tu by bylo potřeba zajistit rovný přístup 
k veřejným i soukromým poskytovatelům 
a udržitelnost financování z veřejných 
rozpočtů. První možností je směřovat 
všechny platby za sociální služby vý-
hradně ke klientovi, který by si vybral, 
u jakého poskytovatele je utratí. Druhou 
možností je úhrada poskytovatelům so-
ciálních služeb analogicky zdravotnímu 
systému. V obou přídech by navíc bylo 
výhodné zavést systém dobrovolného při-
pojištění na dlouhodobou péči.

Jak drahý je provoz podobného zařízení 
sociální péče?

Na tuto otázku nelze odpověď jedinou 
větou. Samozřejmě největší podíl na ná-
kladech jsou mzdy zaměstnanců. Pak 
náklady na budovy, vybavení, energie… 
U energií bych se zastavil, náklady na ně 
nám za poslední půlrok stouply několika-
násobně. Například v Zátiší v jednu chvíli 
narostly náklady na plynové vytápění až 
čtyřnásobně. Růst ceny energií pokládám 
za obrovský problém pro celou společ-

nost, citelně zasáhne nejen seniory a níz-
kopříjmové skupiny, ale i střední třídu. 
Vadí mi, že to nikdo neřeší.

Aby chod takového zařízení byl efektiv-
ní, jak velké musí být, resp. kolika kli-
entům by mělo poskytovat služby?

Záleží spíše na dispozicích budovy a je-
jím vybavení, jako jsou třeba společenské 
prostory, zahrada a podobně. A samo-
zřejmě na uspořádání jednotlivých poko-
jů a jejich rozmístění v rámci funkčních 
celků a oddělení. Také na energetické ná-
ročnosti a mnohých dalších parametrech. 
Je to docela věda, máme na to rozsáhlý 
matematický a finanční model.

V Česku vzniká řada podobných do-
movů, které nemají takovou kapacitu, 
jako je v Zátiší. Je zařízení s kapacitou 
kupříkladu do 30 lidí vůbec schopno fi-
nančně přežít?

Díky vysoké efektivitě a sdílení řady 
procesů, jako jsou například kuchyně, 
prádelny, nákup a logistika, ekonomické 
a personální řízení a tak dále, jsme schop-
ni provozovat i velmi malé zařízení. Na-
příklad naše nejmenší zařízení Alzheimer 
Home Libeň má kapacitu jen 30 lůžek.

Jak zasáhla do provozu vašich středisek 
téměř dva roky trvající epidemie covidu?

Naši klienti patří k nejohroženější sku-
pině populace. Na jaře 2020, když nebyla 
vakcína a nikdo pořádně nevěděl, jak se 
bránit, se zaměstnanci našich zařízení 
střídali v týdenních cyklech a spali v práci. 
Okolo domovů jsme postavili karavanové 
vesničky, třeba u Zátiší zabraly karavany 
celé parkoviště. Tak jsme celou tu první 
vlnu zvládli bez nákazy. Od druhé vlny už 
byla virová nálož v populaci tak velká, že 
to nešlo. Ale vždy jsme se o klienty doká-
zali postarat. Začali jsme je adekvátně lé-
čit, pořídili jsme i kyslíkové koncentráto-
ry. Pokud klient nemusí na JIP, zvládáme 
léčbu podle všech dostupných postupů 
v zařízeních. Zajišťovali jsme například 
i léčbu monoklonálními protilátkami, 
když ještě byly účinné. Opakuji našemu 
personálu, který si za ty dva roky zaslouží 
velkou úctu a obdiv, že nikde v nemoc-

nici našemu klientovi lépe nebude a že 
to musíme zvládnout „doma“. Jedinou 
výjimku tvoří pacienti s nezvladatelnými 
komplikacemi základních onemocnění, 
potřebou vysokého průtoku kyslíku nebo 
intenzivní péče.

Pomohlo očkování?
V lednu minulého roku jsme byli mezi 

prvními zařízeními sociální péče v zemi, 
kde se začalo očkovat a díky vlastním lé-
kařům jsme logistiku zvládli velice rychle. 
Očkování pandemii v sociálních službách 
zásadně změnilo, proočkovanost našich 
klientů třetí dávkou je téměř stoprocent-
ní a průběh onemocnění je tak už větši-
nou mírný nebo bezpříznakový. Očková-
ní také obnovilo návštěvy, izolace klientů 
velmi negativně ovlivňovala jejich stav.

Jste ve vedení odborné společnosti 
praktických lékařů, jaký je Váš odhad 
vývoje epidemické situace v Česku?

To nedá předpovědět. První možností 
je, že virus úplně zmizí, druhou, že po-
stupně zmutuje do mírného sezónního 
onemocnění, nebo je tu třetí možnost, 
že zmutuje do mnohem děsivější varian-
ty. Pořád věřím, že v biologické říši platí 
pravidlo, že každý organismus se snaží 
přežít, v případě viru tedy nezabít ihned 
svého hostitele, a tím i sebe, proto se při-
kláním k prvním dvěma variantám.

Máte nějaký osobní citový vztah ke 
Kunraticím? Jestliže ano, co nejvíc Vám 
na nich připadá zajímavé?

Mám. Byť jsem vyrůstal v Malešicích, 
byl to cíl častých rodinných výletů. A to 
nejen za jahodami. Dnes jsou Kunratice 
místem, kde vlastně trávím většinu času, 
v Zátiší má totiž náš ústav i svoje sídlo 
a vedení pro celou republiku. O přestáv-
kách mezi prací si chodím odpočinout 
a sportovat do Kunratického lesa. Na 
Kunraticích obdivuji, že jste sice ve velko-
městě, ale vlastně v přírodě, žijete v klid-
né, odpočinkové atmosféře. Pro zdraví 
lidí je takové prostředí nesmírně důležité.

Ivo Rikačev



10

Ohlédnutí za rokem 2021 Ohlédnutí za rokem 2021

11

Ohlédnutí za rokem 2021
Pandemická a energetická krize se projevují na celé společnosti nejenom psychicky, ale také významně 
ekonomicky. Proto nás nesmírně těší, že když se ohlédneme zpět za loňským rokem, tak můžeme pro-
hlásit, že investice do Kunratic byly dokonce větší než v předchozích dvou letech. Samozřejmě na to má 
vliv mimo naše omezené vlastní finance přízeň hl. m. Prahy (HMP). Jedná se především o rekonstrukci 
ulice K Zeleným domkům a dostavbu cyklostezky A 212. Včetně těchto akcí byly investice do Kunratic 
za loňský rok 148 933 776 korun. Za celé toto volební období, počítáno od 1. 1. 2019, se dostaneme až 
k pěknému číslu 305 575 175 korun. Samozřejmě si z toho největší díl ukrojila doprava, resp. opravy 
komunikací. Rekonstrukci Vídeňské ulice do tohoto počtu nezahrnujeme, protože se jedná o celopraž-
skou síť páteřních komunikací. Ve výčtu investic chybí také rekonstrukce Volarské ulice a výstavby ka-
nalizace v lokalitě Na Jelenách, protože tyto stavby byly zahájeny ještě před rokem 2019. Samozřejmě 
tento údaj neobsahuje naše běžné výdaje na zajištění provozu celých Kunratic a drobnější opravy, kte-
ré si čtenáři mohou podrobně prozkoumat na našich webových stránkách.

 Lenka Alinčová  

Spolky
I přes zhoršující se finanční situaci jsme zachovali finanční podpo-
ru všem pravidelným příjemcům ve stejné výši jako v minulých letech. 
Máme zpracovanou projektovou dokumentaci a podali jsme žádost 
o stavební povolení na výstavbu zázemí fotbalu.

Školství
V mateřské škole jsme nainstalovali venkovní žaluzie do všech čtyř zbý-
vajících tříd, takže jsme připraveni na případné horké měsíce. Venkovní 
žaluzie tlumí teplotu v místnosti až o 7 stupňů celsia. V základní škole 
jsme vybudovali zázemí personálu úklidu a podali žádost o stavební po-
volení na výstavbu nové tělocvičny.

Dům s chráněnými byty a senioři
15 let provozu Domu s chráněnými byty v ulici K Zeleným domkům si 
vyžádalo rozsáhlejší investice. Vyměnili jsme plynové kotle a strojovny 
výtahů. Do zahrady jsme nainstalovali dvě nádrže na dešťovou vodu, 
abychom mohli zalévat nově založenou zahradu, kterou plánujeme pro 
tento rok. Dům s chráněnými byty má samostatný účet, kam každoročně 
ukládáme výnosy z pronájmů ve výši odpisů. Díky tomu tyto investice ne-
zatížily náš hlavní rozpočet. I přes protiepidemická opatření se nám po-
dařilo vyvézt seniory 60+ na výlety, a to na zámky Orlík, Zbiroh, Třeboň 
včetně pivovaru a Schwarzenberské hrobky, hrady Zvíkov a Sloup, klášter 
Plasy a do lindavské sklárny Lasvit Ajeto založené výtvarníkem a designé-
rem Bořkem Šípem, kde jsme natrefili na výrobu cen Thálie, které tento 
umělec navrhnul v roce 2002.

Hospodaření s majetkem a finančními prostředky
Podařilo se nám vykoupit potřebný kus pozemku na výstavbu chodní-

ku v Ještědské ulici. Hasiči se konečně dočkají „skleníku“ na umístění 
historické stříkačky, také městská policie má důstojnější zázemí. Peníze 
z daně z nemovitosti jsme použili na investice, především do plošných 
rekonstrukcí komunikací.

Lenka Alinčová

Dopravní stavby
Dopravní stavby, jak je již v posledních letech obvyklé, spolykaly nej-
více investičních peněz z našeho rozpočtu, ale i rozpočtu hl. m. Prahy 
(HMP). Vše silně ovlivnila klíčová stavba, a to rekonstrukce ulice K Ze-
leným domkům, financovaná HMP. Na nás zbyla plošná rekonstrukce 
ulic v trojúhelníku vymezeném ulicemi K Zeleným domkům a Vídeňská. 
Z důvodu koordinace staveb jsme museli rekonstrukci ulic Kálmánova, 
Suppého a Lisztova přesunout do roku 2022. Konečně bylo dokončeno 
Technickou správou komunikací pokračování cyklostezky z Vestce. To 
se protáhlo o několik let, protože Stavební úřad Praha 4 trval na tom, 
že se v kunratické části musí vybudovat cyklotrasa tak, aby tudy mohli 
jezdit chataři do přilehlých chatek a zemědělci s těžkou technikou na 
pole. Také jsme museli vykoupit kus pozemku tak, aby byla tato nová 
komunikace v požadované šířce. Jenom to zdrželo stavbu víc jak o rok, 
protože o prodeji pozemku rozhodoval opatrovnický soud v Chomuto-
vě. Z dotace HMP pro městské části se také podařilo kompletně zrekon-
struovat část ulice Za Bažantnicí, která byla silně narušena propady po 
výstavbě inženýrských sítí.

Zelené domky
Příběh rekonstrukce ulice K Zeleným domkům jistě všichni znáte. O re-
konstrukci se dlouho mluvilo, a vždy se z nějakých důvodů odsouva-
la. Když se nám povedlo vyjednat prioritu pro tuto stavbu, ve veřejné 

soutěži byla vybrána vítězná firma, přišel covid-19, propad příjmů HMP 
a tím bylo i ohroženo samotné financování stavby. Stálo nás velké úsilí 
přesvědčit HMP o nutnosti realizace této stavby, a tak přece jenom 24. 
září 2020 byla rekonstrukce zahájena. Zakázku vyhrálo sdružení firem 
Eurovia CS a Čermák a Hrachovec. Je nutno si uvědomit, že projektová 
dokumentace je 15 let stará, takže dnes bychom si ulici v některých mís-
tech představovali trochu jinak, ale každý požadavek na změnu doku-
mentace, a tedy odklad zahájení stavby, znamenal hrozbu, že se mnoho 
dalších let stavět nebude. Samotná stavba přes četné problémy, které se 
řešily na 51 kontrolních dnech, probíhala velmi rychle. U výstavby spa-
diště dešťové kanalizace v ulici Krále Václava IV. se musela kvůli geolo-
gickým poměrům změnit i celá technologie výstavby. Letos zbývá udělat 
pár posledních úprav. Dokončit výsadbu nových stromů, osít trávník a 
stavba je hotová. Celková cena díla včetně DPH je 121 915 953,48 Kč.

Parkování a bezpečnostní opatření
V loňském roce jsme pokročili s úpravou parkování v centru Kunratic 
do režimu maximální délky stání 3 hodiny. To poslouží zejména návštěv-
níkům a zákazníkům prodejen a služeb. Tentokrát jsme, po dohodě 
s místními obyvateli, provedli tuto úpravu na Kostelním náměstí záro-
veň se změnou dopravního režimu v Golčově ulici. Tato ulice je nyní jed-
nosměrná s vyznačeným koridorem pro chodce a je zakončená u Volar-
ské ulice miniokružní křižovatkou. Čas ukázal, že úpravy provoz v této 
ulici a na Kostelním náměstí zklidnily, nedochází k dlouhodobému od-
stavování vozidel a chodci se cítí bezpečněji. Stejně jako nová „okružka“ 
zabezpečila průjezd křižovatkou a zamezila její projetí, doslova v prů-
letech, vysokou rychlostí. V některých částech Kunratic jsme vyznačili 
na silnici parkovací pruhy (pracovně nazvané „šuplíky“), které navedou 
řidiče, kde zaparkovat, aby nepřekážel ostatním účastníkům provozu. 
Také jsme zavedli „Zónu 30“ v jižní části Kunratic, v dalších opatřeních 
budeme pokračovat v příštích letech.

Cyklistika a další projekty
Zahájili jsme práci na dokumentaci rekonstrukce komunikace na cyklotra-
se A213 Kunratická spojka – Dolnomlýnský rybník (Mlejňák). Její součástí 
je úprava nebezpečné křižovatky s Kunratickou spojkou u zastávky MHD 
Na proutcích na světelně řízenou, aby bylo možné vůbec vyjet na hlavní 
a aby ji mohli bezpečně překonat i chodci a cyklisté. Tyto práce jsou fi-
nancovány z dotace hl. m. Prahy jako projekt širšího městského významu.

Ivan Hýža

Životní prostředí
V loňském roce se rozšířily zelené plochy, o které se staráme. Jedná se 
především o zeleň v Zeleném údolí, kterou od společnosti GV REALITY 
vykoupilo hl. m. Praha (HMP) a předalo nám ji do správy. Tyto plochy 
nejenom sekáme, v případě keřů a stromů prořezáváme, ale také zde 
pravidelně zajišťujeme vybírání odpadkových košů a úklid nepořádku. 
Museli jsme tedy na to navýšit i finanční prostředky.

Na přelomu předloňského roku a vloni na podzim jsme provedli díky 
dotaci HMP historicky nejrozsáhlejší výsadbu nových stromů. Zasadi-
li jsme 82 vzrostlých habrů, habrovců, javorů a dalších stromů. Sázeli 
jsme nejvíce v ulici K Zeleným domkům, kde převážily javory, ale také Na 
Betáni, ve Volarské ulici, Hornomlýnské ulici a dalších. Rovněž poprvé 
v historii se nám podařilo získat od HMP dotaci na výchovné a zdravotní 
řezy stromů. V konečném součtu nás péče o zeleň v loňském roce přišla 
přesně na 5 179 391 korun.

Dětská a sportovní hřiště
Až na Vimperské náměstí, kde nás výměna herního prvku čeká, a opra-
vu povrchu fotbalového hřiště v Zeleném údolí, máme všechna ostat-
ní dětská hřiště opravena. Proto jsme se v loňském roce soustředili na 
doplnění veřejných prostranství novými prvky. Ve všech třech částech 
Kunratic jsme umístili betonové pingpongové stoly, tedy tři kusy a šest 
piknikových setů. Sety jsou vyrobeny z betonu, železa a plastů, takže by 
měly chvíli vydržet i nepřízeň počasí, ale některé již neunikly pozornosti 
sprejerů. Považuji to za velkou ničemnost.

Rybníček Ohrada
Stále ladíme kvalitu vody v rybníčku Ohrada. V loňském roce se zde ob-
jevil v nadměrném množství rdest kadeřavý. Odborníci nám poradili in-
stalovat sem plovoucí ostrůvek, kde může odpočívat vodní ptactvo, které 
tyto rostliny redukuje. Takže máme nový plovoucí vegetační ostrůvek, 

který se skládá z nosné stabilizační části a vegetační kokosové rohože, 
která slouží jako biologický nosič rostlin, v kterém se rozrůstají. Plovoucí 
ostrov je bezúdržbový a rostliny jsou ponechány svému přirozenému vý-
voji. Svou pestrostí bude vhodně doplňovat záhon lilií a trvalek opodál. 
Základem bude ostřice bažinná a barevnost obstará kosatec žlutý, tužeb-
ník jilmový a kyprej vrbice.

Odpadové hospodářství
Kontejnery na tříděný odpad jsou nikdy nekončícím zdrojem stížností 
občanů a vyžadují průběžné monitorování. Každý týden provádíme in-
spekci všech 28 stanovišť. Máme zjištěno, že 0,5 % všech vývozů bylo 
problematických. Zdá se to docela akceptovatelné z hlediska statistiky, 
ale zcela neakceptovatelné z hlediska služby občanům. Takže průběžně 
ladíme s Magistrátem počet kontejnerů na jednotlivých stanovištích 
a četnost jejich vývozu. Největší problém máme s kontejnery na papír, 
protože covid-19 nás naučil více používat zásilkovou službu a prázdné 
papírové obaly se doslova hromadí kolem stanovišť na tříděný papír. Ale 
jsme spokojeni s rozšiřující se nabídkou tříděných materiálů, jako jsou 
např. kontejnery na oleje.

Strategický plán
V roce 2021 byl díky dotaci z Evropského sociálního fondu zpracován 
poslední ze strategických dokumentů, a to Strategický plán rozvoje naší 
městské části, který popisuje předpokládaný vývoj Kunratic v dlouho-
dobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový 
dokument, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých 
aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekolo-
gického charakteru na území naší městské části. Jeho hlavním smyslem 
je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby naše 
městská část prosperovala jako celek. Tento dokument tedy poskytne 
důležité informace jak pro naše vlastní rozhodování, tak pro podnika-
telské subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských 
plánů. Nejdůležitějším faktorem, bez kterého nelze projektové záměry 
uskutečnit, je zapojení HMP. Naše městská část má vynikající výsledky 
spolupráce s HMP, která funguje opravdu dobře. Strategický plán prostě 
eliminuje chaotický přístup, špatnou koordinaci a odklon od realizace 
projektů vytvořených ve spolupráci s poskytovatelem finančních zdrojů, 
na kterých jsme do jisté míry závislí.

Karel Fíla

Kultura
Navzdory nelehké době se nám v oblasti kultury podařilo v uplynulém 
roce zrealizovat řadu kulturně-společenských akcí. V červnu jsme od-
startovali sérii tří filmových promítání v zámeckém parku. Díky zlep-
šení epidemické situace jsme mohli koncem června uskutečnit setká-
ní seniorů s básníkem a skladatelem Josefem Fouskem. Ani v září se 
kunratičtí senioři nenudili. Na zahradě domu s chráněnými byty spo-
lečně strávili pohodové odpoledne s grilováním a s písničkami v po-
dání Jana Víznera. Uskutečnily se čtyři seniorské celodenní výlety po 
krásách naší země. Výletníci například navštívili Třeboň a prohlédli si 
Schwarzenberskou hrobku nebo se podívali do skláren v Novém Boru. 
Ve spolupráci s Nadačním fondem Senior inn jsme připravili seminá-
ře Mediální gramotnosti pro seniory. Kvůli složité epidemické situaci 
bohužel ani v minulém roce neproběhlo Divadlo v parku. Proto jsme 
mohli jako spolupořadatelé finančně posílit další velkou akci – Babí 
léto v zámeckém parku. Bohatší program byl jistě velkým lákadlem pro 
přítomné návštěvníky. Tradicí se již stalo vítání kunratických miminek 
venku vedle radnice. Loni jsme mezi námi přivítali 32 novorozenců. Ne-
chybělo hudební vystoupení žáků ZUŠ Jižní Město. Podzimní výstava 
hub a jiřin se nejvíce líbila dětem z mateřské a základní školy. Na konci 
roku jsme se těšili na setkání u vánočního stromu. Kvůli nařízení vlády 
a zákazu pořádání vánočních trhů jsme slavnostní rozsvícení museli 
zrušit. Snažili jsme se vánoční atmosféru zachránit bohatou výzdobou 
radnice, kunratických ulic a vánočním stromem se zvonkohrou. Bez 
velkorysého daru společnosti SOS DEKORACE bychom si takovou vý-
zdobu z finančních důvodů dovolit nemohli. Jsem ráda, že se v Kunra-
ticích do oblasti kultury zapojují i místní organizace a spolky. Díky 
jejich nasazení mohla v minulém roce proběhnout řada nových i již tra-
dičních kulturních událostí. Scházíme se společně minimálně jednou 
ročně na radnici u kulatého stolu, kde ladíme vzájemnou spolupráci 
na celý rok dopředu.                                                                                        

Petra Hilmarová
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Kunratický uličník – 1.část Maternova
Pojmenována po kunratickém občanu 
Jaroslavu Maternovi (1892–1951), účast-
níku protifašistického odboje. Do roku 
1971 ulice Bezručova. Petr Bezruč (1867–
1958) je považován za autora jediné bás-
nické sbírky. Původně nazvané Slezské 
číslo, později známé jako Slezské písně, 
vydané na počátku 20. století.

Kálmánova
Emmerich Kálmán (1882–1953), ma-
ďarský skladatel, jeden ze zakladatelů 
a předních představitelů tzv. vídeňské 
operety (Čardášová princezna, Hraběn-
ka Marica). Do roku 1971 ulice Vrch-
lického. Jaroslav Vrchlický (1853–1912) 
byl český spisovatel, básník, dramatik 
a překladatel. Jeho monumentální dílo, 
obsahující všechny žánry literární tvor-
by, patří k jednomu z nejvšestrannějších 
a nejbohatších v české literatuře. Velice 
známé je filmové zpracování Vrchlic-
kého divadelní hry Noc na Karlštejně 
z roku 1974.

Beethovenova
Ludwig van Beethoven (1770–1827), ně-
mecký hudební skladatel a klavírista. Je 
jedním z nejobdivovanějších skladatelů 
v historii a jeho skladby patří k nejhra-
nějším z repertoáru klasické hudby. 
Roku 1824 Ludwig van Beethoven zhu-
debnil Schillerovu báseň Óda na radost, 
čtvrtou, závěrečnou větu Deváté symfo-
nie, která je považována za neoficiální 
hymnu Evropské unie. Do roku 1971 uli-
ce nesla název Havlíčkova. Karel Havlíček 
Borovský (1821–1856) byl český novinář, 
spisovatel, básník a politik, považovaný 
za zakladatele české žurnalistiky, satiry 
a literární kritiky

Dunajevského
Isaak Osipovič Dunajevskij (1900–1955) 
byl ruský hudební skladatel a dirigent ži-
dovského původu, známý především na 
poli ruské populární, filmové, scénické 
a cirkusové hudby. Je autorem několika 
operet. Ulice se do roku 1971 jmenovala 
Smetanova a byla již na Orientačním plá-
nu hlavního města Prahy s okolím z roku 
1938. Bedřich Smetana (1824–1884) byl 
významný český hudební skladatel ob-
dobí romantismu. Od mládí se věnoval 
hudbě, zejména hře na klavír a kompo-
zici. Jen málokdo v Čechách nezná jeho 
operu Prodaná nevěsta.

Glazunovova 
Alexandr Glazunov, (1865–1936), ruský 
skladatel, od roku 1928 žil v zahraničí. 
Glazunov navštívil několikrát Prahu, na-
posledy roku 1930. Ulice se do roku 1971 
jmenovala Foerstrova. Josef Bohuslav Fo-

Pojmem veřejná prostranství se úřed-
ně označují ulice, náměstí, nábřeží, 
mosty, parky nebo sady. Používáme 
několik základních druhů názvů. Pod-
le polohy například s předložkou „k“ 
(K Šeberáku), „nad“ (Nad Šeberákem), 
„u“ (U Zámeckého parku), „za“ (Za 
Bažantnicí) atd. Podle historicky dolože-
ných osob, které již nežijí. Malířů (Hy-
naisova, Jaromíra Jindry), hudebních 
skladatelů (Beethovenova, Lizstova), spi-
sovatelů (Demlova), významných politi-
ků (náměstí Prezidenta Masaryka) nebo 
místních občanů (Ratajova) či padlých 
kunratických občanů v Pražském povstá-
ní (Frydrychova, Šebkova) atd. Podle čes-
kých měst (Vimperské náměstí), vesnic 
(Bořetínská), nebo zahraničních měst 
(Vídeňská). Často se názvy odvozují od 
místních a pomístních jmen (K Jelenám, 
Na Lhotech) nebo podle slavných spor-
tovních závodů (Velké Kunratické).

Jak se vyvíjely názvy veřejných pro-
stranství nejdříve v obci Kunratice u Pra-
hy a později v kunratické části hlavního 
města Prahy za posledních sto let? Na 
tuto otázku se pokusíme odpovědět na 
stránkách Kunratického zpravodaje po-
stupným vytvořením tzv. Kunratické-
ho uličníku. Hlavními zdroji informací 
budou tři díly Pražského uličníku z let 
1997, 1998 a 2012, Orientační plán hlav-
ního města Prahy a okolí z roku 1938, 
Kunratická kronika a články v Kunratic-
kém zpravodaji. Pro dobrou orientaci 
použijeme v každé kapitole výřezy mapy 
kunratických veřejných prostranství 
a ulic. Názvy jsou řazeny pro umožnění 
snadnější orientace od levého horního 
k pravému dolnímu rohu mapy. Názvy 
místních veřejných prostranství se v prů-
běhu přibližně jednoho století i několi-
krát měnily, převážně v důsledku politic-
kých změn. 1. ledna 1968 se Kunratice 
u Prahy staly součástí hlavního města 
Prahy. V následujících třech letech pro-
běhla nejrozsáhlejší změna názvosloví, 
která odstranila duplicitní názvy v rám-
ci hlavního města Prahy. Byla ukončena 
roku 1971.

Pískovna
Vedle malých domečků bývala stěnová 
pískovna o rozměrech asi 40 × 40 × 5 m.  
Těžil se zde slabě hlinitý písek s přímě-
sí břidlicových střípků a křemenných 
úlomků. Těžba byla zastavena krátce po 
2. světové válce. Ulice byla pojmenována 
ještě před připojením Kunratic k Praze 
v roce 1968.

K Zeleným domkům
Název K Zeleným domkům platí od roku 
1971 a vychází z pomístního názvu Zele-
né domky. Na Orientačním plánu hlav-
ního města Prahy s okolím z roku 1938 
je uvedena jako Pražská. 14. února 1947 
schválila Kulturní komise MNV (místní 
národní výbor) přejmenování na 5. květ-
na.

Obrataňská
Název platí od roku 2000. Obec Ob-
rataň se nachází v okrese Pelhřimov 
v Kraji Vysočina. Je konečnou stanicí 
úzkorozchodné železniční trati Jindři-
chův Hradec – Obrataň dlouhé 46 km 
a rozchodu kolejí 760 mm, postavené 
v roce 1906 (jako normální rozchod kolejí  
je používán tzv. Stephensonův rozchod, 
který byl v nominální hodnotě 1435 mm 
ve Velké Británii uzákoněn roku 1846 a je 
ve světě nejrozšířenější). 

K Ústavu
Název ulice platí od roku 1971 a je od-
vozen od směru k výzkumným ústavům 
Akademie věd ČR. Do roku 1971 nesla 
název U Zastávky podle blízké autobuso-
vé zastávky Zelené domky. 

Jihočeská
Název souvisí s jižním směrem ulice 
z Prahy. Do roku 1971 se nazývala Bene-
šovská.

Vedlejší
Název ulice je odvozen od jejího charak-
teru, byla pojmenována mezi lety 1973-
1982.

Ke Skladům
Název je odvozen od směru ulice. Do 
roku 1971 se nazývala Střední a existovala 
již před rokem 1962. 

Vídeňská
Ulice byla přejmenována podle Vídně, 
hlavního města rakouské republiky, 
u příležitosti státní návštěvy rakouské-
ho prezidenta Rudolfa Kirschlägra (pre-
zidentem Rakouska 1974–1986) v roce 
1978. Jedná se o úsek od jejího styku 
s ulicí Michelskou až po hranice Prahy. 
Do roku 1978 nesla, minimálně od dva-
cátých let 20. století, název Budějovická.

Pražského povstání
Název ulice připomíná Pražské povstání 
v roce 1945, které přineslo i mnohé pad-
lé v tehdejších Kunraticích u Prahy. Do 

roku 1971 nesla název Wolkerova. Jiří Wol-
ker (1900–1924) byl český básník, překla-
datel,  novinář, dramatik a spisovatel.

Suppého
Franz von Suppé (1819–1895) byl ra-
kouský skladatel, zakladatel vídeňské 
operety (Lehká kavalerie, Krásná Ga-
lathea). Ulice nesla do roku 1971 název 
Raisova. Karel Václav Rais (1859-1926) 
byl český prozaik se zaměřením na Pod-
krkonoší a Hlinecko, autor knih pro děti 
a mládež. Je jedním z představitelů čes-
kého literárního realismu a tvůrců tzv. 
venkovské prózy.

Mašatova
Jaroslav Mašata, kunratický občan, se 
zapojil v době nacistické okupace do 
ilegální činnosti a zemřel po uvěznění 
v koncentračním táboře Bergen-Belsen. 
14. února 1947 schválila Kulturní komi-
se MNV (místní národní výbor) přejme-
nování ulice U Borovíčka na Mašatovu. 
Původní název U Borovíčka je odvozen od 
pomístního názvu.

Lisztova
Ferenc Liszt (1811–1886) byl maďarský 
klavírní virtuos a hudební skladatel. Složil 
například 19 Uherských rapsodií. Lizsto-
va ulice nese dnešní název od roku 1971. 
Do roku 1947 se ulice jmenovala Klofáčo-
va. Václav Jaroslav Klofáč (1868–1942) byl 
český politik, novinář a první českoslo-
venský ministr národní obrany. 14. úno-
ra 1947 schválila Kulturní komise MNV 
(místní národní výbor) přejmenování uli-
ce na Jiráskovu. Alois Jirásek (1851–1930), 
český prozaik, dramatik, středoškolský 
učitel, autor řady historických románů. 
Jeho nejznámějším dílem je F. L. Věk, je-
hož část se odehrává na kunratickém No-
vém hradě. Spisovatel se společně se svým 
přítelem, profesorem Thomayerem, často 
procházel v Kunratickém lese.

Ševčenkova
Taras Ševčenko (1814–1861) je nejvý-
znamnějším ukrajinským básníkem 
a malířem 19. století a dále zakladatelem 
nové ukrajinské literatury a národního 
spisovného jazyka. Do roku 1971 nesla 
ulice název Dvořákova, která  je již uvede-
na na Orientačním plánu hlavního měs-
ta Prahy s okolím z roku 1938. Antonín 
Leopold Dvořák (1841–1904) je jedním 
z nejvýznamnějších našich hudebních 
skladatelů a světově nejhranějším čes-
kým skladatelem. 

erster (1859–1951) byl český hudební 
skladatel, pedagog, spisovatel a hudební 
kritik.

Fadějevova
Alexandr Alexandrovič Fadějev (1901–
1956) byl sovětský spisovatel. Proslavil 
se románem Mladá garda. Ulice se do 
roku 1971 jmenovala Fibichova. Zdeněk 
Fibich (1850–1900), hudební skladatel 
19. století, vedle Bedřicha Smetany a An-
tonína Dvořáka nejvýznamnější předsta-
vitel generace české hudby 2. poloviny 
19. století. 

Musorgského
Modest Petrovič Musorgskij (1839–
1881) byl ruský skladatel a klavírista. 
Nejznámějším jeho dílem je opera Boris 
Godunov. Ulice se do roku 1971 jmeno-
vala Čapkova. Karel Čapek (1890–1938) 
byl významný český spisovatel, novinář, 
překladatel a dramatik. Nejznámějšími 
Čapkovými díly jsou Bílá nemoc, Kraka-
tit či Válka s mloky.

Turgeněvova
Ivan Sergejevič Turgeněv (1818–1883), 
ruský prozaik a dramatik pocházel ze 
šlechtické rodiny. Patřil k liberálním 
představitelům ruské literatury. Usiloval 
o sbližování ruské a evropské kultury. 
Ulice se do roku 1971 jmenovala Janáčko-
va. Leoš Janáček (1854–1928) je světově 
uznávaný český skladatel klasické hudby. 
Známé jsou jeho opery Její pastorkyňa 
a Příběhy lišky Bystroušky.

Krále Václava IV.
Král Václav IV. byl nejvýznamnější po-
stavou v historii Kunratic. Roku 1407 
koupil od rodu Olbramoviců kunratické 
panství, nechal vybudovat Nový hrad 
a od října 1412 zde trávil většinu své-
ho volného času, vykonával vladařské 
povinnosti a přijímal vysoce postavené 
osobnosti z domova i zahraničí. Na svém 
oblíbeném hradě 16. srpna 1419 zemřel. 
Název ulice se již vyskytuje na Orientač-
ním plánu hlavního města Prahy s oko-
lím z roku 1938 a vydržel jako jeden 
z mála všechny politické otřesy v minulé 
stovce roků.

K Libuši
Častým změnám se naopak nevyhnula 
současná ulice K Libuši, která nese dneš-
ní název od roku 1990. Na Orientačním 
plánu hlavního města Prahy s okolím 
z roku 1938 se jmenuje Husova. Mistr 
Jan Hus (upálen v Kostnici 6. července 
1415) byl římskokatolický kněz, český 
středověký náboženský myslitel, vysoko-
školský pedagog, reformátor a kazatel. 
14. února 1947 schválila Kulturní komi-
se MNV (místní národní výbor) přejme-
nování Husovy ulice na Ruskou. Od roku 
1971 nesla název Košického programu. 
Košický vládní program je programové 
prohlášení první vlády Národní fronty 
Čechů a Slováků., vyhlášené 5. dubna 
1945 v Košicích. (Konec první části-Zele-
né domky).  

Svatomír Mydlarčík
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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ v kostele
S ohledem na poněkud nesystematické zákazy Babišovy vlá-

dy byly prakticky všechny kunratické společenské předvánoční 
akce zrušeny. Z rozsvícení vánočního stromu zbylo jenom tor-
zo, tj. zdobení vánočních věnců na radnici, a proběhlo několik 
lokálních setkání. Proto bylo velmi milým zpestřením svátků 
na Štěpána vánoční zpívání Petra Nedvěda a jeho dcery Kitty 
v kostele sv. Jakuba v Kunraticích. Paní Nora (manželka) roz-
dala všem přítomným texty k 33 písním a tak zpěv a nádherný 
kostel vytvořily krásnou vánoční atmosféru. Patří jim za to po-
děkování, stejně tak i panu faráři Smolkovi, který uspořádání 
vánočního zpívání v kostele umožnil.

Lenka Alinčová

Z klubu seniorek
Začal nový rok a chřipky a covid-19 sice přetrvávají, ale my, 

kunratické seniorky, se opět scházíme v naší pěkné klubovně.
Můžeme si to dovolit, neboť jsme všechny již třikrát očko-

vány a dodržujeme předepsaná pravidla. Schůzky máme my, 
nejstarší, každé pondělí od 14 do 16 hodin, v úterý se pak ve 
stejnou dobu scházejí o něco mladší členky, ve středu přichází 
na řadu nejmladší skupina, a to od 16 do 18 hodin. Další členy, 
či spíše členky, srdečně zveme mezi nás.

Na schůzkách si procvičujeme paměť slovními hříčkami, ně-
kdy si zazpíváme, i když to občas jde už trochu hůře. Nyní 
v lednu a v únoru vzpomínáme na plesy a bály v kunratické so-
kolovně. Například v roce 1957 byl krásný jiřinkový bál, který 
uspořádala místní skupina Československého červeného kříže. 
Tehdy jsme byly mladé… Plesová sezona začínala plesem cho-
vatelů drobného zvířectva. Posledním plesem byl ples hasičů. 
O plesy a bály býval velký zájem a jejich návštěvnost byla velká. 
Naše babičky nám chodily takzvaně „držet místa u stolu“. Pak 
se odebraly na balkon, odkud sledovaly dění v sále, kdo s kým 
tančí. Nic jim neuniklo. Bylo to úsměvné, ale milé.

Na našich nynějších setkáních si pěkně popovídáme, za-
vzpomínáme na naše mladá léta, ale nezapomeneme probrat 
ani to, co se děje v naší obci. Jsme vděčné vedení naší městské 

Pozvání na Velikonoce
Vážení sousedé,

dovolte mi, abych využil milé příležitosti a připomenul blíží-
cí se největší křesťanský svátek – Velikonoce. Popeleční středa, 
kterou začíná čtyřicetidenní doba přípravy na Velikonoce, le-
tos připadne na 2. března. Tento den je dnem kajícnosti a po-
kání: už od 10. století dělávají kněží na čela věřících znamení 
kříže popelem nebo symbolicky sypou popel na hlavu těm, 
kteří se chtějí obrátit a dělat pokání.

Vlastní velikonoční slavení začíná večerní mší svatou na Ze-
lený čtvrtek, letos 14. dubna. Při slavnostní mši svaté si připo-
mínáme Ježíšovu poslední večeři v předvečer jeho ukřižování. 
Na Velký pátek, letos 15. dubna, si připomínáme smrt Ježíše 
Krista. Čtou nebo zpívají se pašije, biblická svědectví o jeho 
utrpení, kam patří odsouzení, cesta na popraviště a následné 
ukřižování. Následující Bílá sobota připomíná den, kdy Ježíš 
ležel v hrobě.

Noc ze soboty na neděli se nazývá Velká noc, odtud Veliko-
noce. Liturgie začíná svěcením ohně a velikonoční svíce, kte-
ré jsou symbolem zmrtvýchvstalého Krista, vítěze nad smrtí 
a nad temnotami zla. Poté bohoslužba pokračuje v kostele. 
Pokud jsou křtěni dospělí, je to právě při této nejkrásnější 
a nejslavnostnější bohoslužbě celého roku. Touto noční litur-
gií končí doba postní a začínají vlastní Velikonoce.

Vlastním dnem oslavy Ježíšova vzkříšení je neděle všech 
nedělí, Hod boží velikonoční. Velikonoční pondělí je druhým 
dnem z osmi, kterým pokračuje slavení křesťanské radosti z Je-
žíšova vzkříšení. Pro úplnost velikonoční doba trvá 50 dní až 
do slavnosti letnic, které letos připadnou na 5. června.

Přijměte, prosím, pozvání k účasti na tomto nejvýznamněj-
ším křesťanském svátku. Na webových stránkách farnosti bude 
včas uveden rozpis jednotlivých bohoslužeb.

Na setkání se těší Vojtěch Smolka, farář

Poděkování za blahopřání  
k životnímu jubileu zasílají
Věra Houdková, Jana Rejková, Vladana Šulcová, 
Jana Daníčková, Milena Vladyková, 
Olga Kováčová, Milada Horáková, Jan Pavel,
Milada Koutenská, Ludmila Hanková  
a Marcela Marková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

části za pěknou klubovnu, o které se může některým spolkům 
v jiných městských částech jen zdát.

Pondělní odpoledne od 16 hodin patří naše klubovna dětem 
z Motýlku. Mívají totiž v tu dobu v naší klubovně keramický 
kroužek.

Amálie Petrášková, 
předsedkyně Klubu seniorů

Rodinné centrum 
U Motýlků 
v novém roce

Je tu rok 2022 – a i když je ještě zima, my už se těšíme na 
léto a připravujeme se na něj. Nabídku příměstských táborů 
pro školáky i předškoláky najdete na našem webu. Začíná 
nový semestr kurzů a my jsme pro vás mimo jiné připravili 
nové termíny seberozvojové skupiny pro ženy, také další kurz 
jógy i cvičení pro rodiče a děti od 12 měsíců. Zápis je stále 
možný na našich webových stránkách. Začátek roku je pro 
všechny neziskové organizace měsícem rekapitulace a vyúčto-
vání dotačních programů a grantů. V loňském roce jsme jen 
v návštěvnosti našich akcí a seminářů překonali čísla z obdo-
bí před epidemií – napočítali jsme na nich přes 3000 klientů, 
z toho 1200 dětí. Když k tomu připočteme všechny účastníky 
našich kurzů, DS i táborů, můžeme rok 2021 považovat za mi-
mořádně úspěšný. Letos se mění financování dětských skupin, 
naše DS U Motýlků již nebude podporována z Evropského so-
ciálního fondu, ale od ledna 2022 bude částečně financována 
Ministerstvem práce a sociálních věcí. Pro školní rok 2022/23 
máme ještě volná místa. Pro aktuální informace sledujte náš 
FCB i web www.zitspolu.cz/u-motylku/. Přihlašování zde:  
zitspolu.webooker.eu

Klára Tomková,
Rodinné centrum U Motýlků

Sokolští své akce neopustí
Naše přání, uspořádat klasický dětský karneval, se kvůli 

zhoršené epidemické situaci nevyplnilo. Proto jsme se rozhod-
li, že 29. ledna uspořádáme „tak trochu jiný“ karneval na naší 
sokolské zahradě. Venku, s hudbou, maskami, malým občers-
tvením, spoustou legrace a samozřejmě s překvapením, které 
na děti bude čekat schované pod každým číslem vstupenky. 
V den akce nás počasí nechalo do poslední minuty v napětí, pr-
šelo a pršelo. Úderem třetí hodiny odpoledne déšť ustal a my 
jsme mohli společně s dětmi vyrazit „zaoceánským parníkem“ 
za karnevalovou zábavou.

Naší další plánovanou, a hlavně tradiční akcí, je Masopust. 
Připadá na sobotu 26. února – je to oblíbená veselá akce, kde 
průvod masek přeje hodně štěstí všem kunratickým občanům. 
Zastavuje se v obchodech a restauracích, kde ve verších masky 
popřejí další dobrý rok, lidé v maskách tančí, zpívají, jedí se 
dobroty a pijí lahodné moky. K naší veliké lítosti se letos ma-
sopustní průvod konat nebude.

Plesová sezona bohužel také nebude, ale trocha hudby 
v naší sokolovně přeci jen zazněla. Při přátelském posezení se 
Sdružením myslivců Světice a HS Jesenice – Vestec hrála cim-
bálovka Jožky Šmukaře. Byl to moc pěkný zážitek.

Máme radost, že navzdory komplikacím můžeme mít soko-
lovnu stále otevřenou pro vás všechny a že za dodržování zvý-
šených hygienických opatření můžeme sportovat.

Chtěli bychom velmi poděkovat naší paní správcové, která 
všechno neúnavně dezinfikuje a udržuje naši sokolovnu v do-
konalé čistotě a „zdraví“.

Těšíme se na vás na našich akcích a všem přejeme hodně 
zdraví po celý rok 2022.

Sportu zdar!
T. J. Sokol Kunratice
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Potřebuje ZŠ Kunratice
novou tělocvičnu?

Z demografické studie z roku 2000 vyplynulo, že Kunrati-
ce potřebují základní školu s 18 kmenovými třídami, a tudíž 
s jednou tělocvičnou. Děti ze Zeleného údolí měly chodit do 
ZŠ Jánošíkova na Sídlišti Krč a nikdo nepočítal s rozsáhlou vý-
stavbou v lokalitách Nad akáty a Na Lhotech. ZŠ Jánošíkova 
městská část Praha 4 prodala a nyní je zde gymnázium PORG. 
Proto jsme nakonec byli donuceni dostavět k ZŠ Kunratice dal-
ších 9 kmenových učeben. Žáci ve škole mají každý týden dvě 
povinné hodiny tělesné výchovy. Takže při počtu 27 kmeno-
vých tříd to je 54 hodin týdně. Denně je tedy potřeba zajistit 
10,8 hodin výuky tělocviku. I když tato výuka začíná v sedm 
hodin ráno, tak se rozvrh do tělocvičny nevejde. Je také po-

třeba vzít v úvahu, že se občas objevují úvahy, že se děti málo 
hýbou, tloustnou a že by se mohla zavést i třetí povinná hodi-
na tělesné výchovy v týdnu. Takže jednoznačná odpověď je, že  
ZŠ Kunratice potřebuje ještě jednu tělocvičnu.

Máme hotovou dokumentaci pro společné územní rozhod-
nutí a stavební povolení a máme na Stavebním úřadě Praha 4 
požádáno o jejich vydání. V letošním roce necháme zpracovat 
projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele. V případě za-
jištění potřebných financí na výstavbu lze se zahájením prací 
počítat na podzim tohoto roku, popř. na jaře roku 2023.

Lenka Alinčová

Školství / Kultura

Nová statistika z knihovny
Podívejme se na uplynulý rok v číslech statistiky. Roste počet 

čtenářů, takže všechny věkové kategorie už mají zástupce. Nej-
početnější je kategorie 70-79 let, na druhém místě je skupina 
čtenářů ve věku 40-49 let. Zajímavé je, že vzrostl podíl mužů. 
V roce 2021 bylo 17 % mužů a 83 % žen. Naší nejstarší čtenářce 
bylo loni 91 let. Celkový počet návštěv knihovny je 2 298.

Vypůjčeno bylo 7 919 knih, průměrně 40 knih na jednoho čte-
náře za rok, asi 3,5 knihy na jednu návštěvu knihovny. Nejob-
líbenější čas je mezi 13. a 14. hodinou. Na výběr je 6 635 knih. 

Nejžádanější byla vloni kniha Království (Jo Nesbo). O druhé 
místo se dělí Vězňova žena (Maggie Brookes), Zrcadlový muž 
(Lars Kepler) a Julinčina pekárna (Táňa Keleová-Vasilková).

K pěkné řádce zakoupených přírůstků do knihovního fondu 
nám ještě přibyly knihy z projektu Česká knihovna, do které-
ho se každoročně hlásíme. Další knihy jsme získali darem od 
Albatrosu. Na konci roku nám ještě dva dárci věnovali knihy 
z nakladatelství Straky na vrbě. Mnoho knih jsme obdrželi 
také od jednotlivců. Děkujeme.

Knihovna Kunratice

UČENÍ VENKU JE FAJN
Před lety jsem se rozhodla učit venku. Tam, kde je skutečný 

život. Inspiraci jsem našla ve vlastním dětství, kdy jsme s mým 
tehdejším panem ředitelem malotřídní školy chodili ven číst 
stopy zvířat. Učili jsme se, že oltář kostela je směrem k výcho-
du a jak poznat, na kterou stranu teče potok. Spoustu let spo-
lupracuji se sdružením Tereza, kde jsem se díky programu Glo-
be naučila, že hlína není špína. Snažíme se s dětmi zkoumat 
přírodu a pochopit, proč listí na podzim mění barvu a proč je 
třeba sníh bílý. Když už jsme venku, zkoušíme tam propojovat 
přírodovědu i s matematikou, českým jazykem.

S kolegy jsme si dali výzvu, že budeme učit venku pravidel-
ně jeden den v týdnu, za každého počasí. Nebojíme se větru, 

deště ani ostrého slunce. Už se umíme správně obléknout. 
O naše zážitky z venku se dělíme s kolegy a vzájemně si vymě-
ňujeme zkušenosti ze zajímavých míst v okolí školy. Potěšily 
nás nové lavičky v parku, květinové záhonky u rybníka. Baví 
nás, že se potkáváme už nejen s dětmi ze školky, ale třeba 
i spolužáky z druhého stupně. Líbí se mi, že zařadili pravidel-
né tělocviky venku i v zimním období.

Děti milují odpolední venkovní aktivity s paní vychovatel-
kou Zojou Zlonickou. Může si dovolit chodit na větší vzdá-
lenosti, poznávat zajímavá místa nejen v Kunratickém lese. 
Letos dokonce s dětmi začali využívat také nástroje jako vr-
tačku, pilku a nožíky. Mám velkou radost, že máme obrov-

Zápis do prvních tříd 
ZŠ KUNRATICE 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

V období od 10. do 31. ledna 2022 se k zápisu do 1. tříd regis-
trovalo 101 dětí. Všechny jsou ze spádového obvodu, tedy s tr-
valým bydlištěm v Kunraticích. Elektronickou registrací zákonní 
zástupci potvrdili svůj zájem o zapsání svého dítěte ke studiu na 
naší škole. Současně si vybrali termín s konkrétním časem, kdy 
se k zápisu dostaví. Zápis bude probíhat 26. a 27. dubna 2022.

Z důvodu velkého počtu budoucích prvňáčků ze spádové-
ho obvodu budeme přijímat pouze děti s trvalým bydlištěm 
v MČ Kunratice. Pro školní rok 2022/2023 budeme otevírat 
3 třídy po max. 30 žácích.

Den otevřených dveří se bohužel v lednovém termínu ne-
uskutečnil z důvodu nepříznivé epidemické situace. Další ter-

mín je naplánován na dny zápisu do prvních tříd, tedy 26. a 27. 
dubna 2022 od 8 do 12 hodin, a pokud to epidemické situaci 
dovolí na měsíc březen.

Hrajeme si na školu – akce pro registrované děti
Již tradiční akce pro budoucí prvňáčky bude začínat 2. března  

2022 od 15 do 16 hodin, kdy se děti potkají se svými budou-
cími spolužáky, ale i s paní učitelkami a vyzkouší si, jaké to 
je UČIT SE. Další termíny akce jsou 6. duben, 4. květen  
a 8. červen 2022. Na tento program se nepřihlašuje, děti při-
jdou rovnou do školy.

Vzhledem k současné epidemické situaci je možné, 
že se forma zápisu změní. Sledujte naše webové stránky  
www.zskunratice.cz, kde budeme případné změny zveřejňovat. 
V případě potřeby můžete kontaktovat zástupkyni ředitele 
Olgu Královou na telefonním čísle 724 976 990, či mailem  
olga.kralova@zskunratice.cz. 

skou podporu rodičů. Důvěřují nám, že děti vrátíme sice 
umazané, ale spokojené. Ostatně i rodiče se zapojují. Vloni 
vymyslela jedna maminka dopravní stezku bažantnicí, kterou 
využily nejen děti z naší třídy, ale z celé školy. Parta rodičů 
pro naši třídu připravila pohádkovou bojovku a letos jsme 
společně všichni opékali buřty navzdory deštivému počasí.

Jak vypadá učení venku? Už samotný pobyt venku je osvě-
žující nejen pro tělo, ale i mysl. V létě využíváme teplé sluníč-
ko na příjemné poležení s knihou v trávě při čtenářské dílně. 
Teď už netrpělivě čekáme na sníh. Vloni jsme pozorovali zá-
zrak mražených bublin, na které jsme si sami uvařili speciál-
ní bublifuk s kukuřičným sirupem, aby byl pevnější. Věřím, 
že se sněhu dočkáme v Kunraticích i letos.

Důležité je pro nás také místně ukotvené učení. Naše děti 
se učí na bezpečných místech přecházet vozovku a vymy-
slet nejkratší cestu třeba k hasičské zbrojnici. Orientujeme 
se v ulicích, hledáme ten správný obchod na nákup rohlíků, 
masa anebo drogerie. Moc nás bavila iniciativa Zažít Kunra-
tice jinak, kdy jsme využili možnost k procházce obcí a srov-
nání historických obrázků s reálným životem. Ve třídě pak 
s nabytými informacemi pracujeme dál. Baví nás psát příbě-
hy očima budovy z našeho okolí.  Ven chodíme pravidelně. 

Do rozvrhu hodin jsem si pevně zakotvila čtvrtek jako den, 
kdy jdeme ven určitě. Ať už na několik vyučovacích hodin, 
nebo při opravdu nepříjemném počasí třeba jen nabrat pří-
rodniny, se kterými pak pracujeme ve třídě. Stává se, že ven 
vyběhneme alespoň na chvíli třeba i každý den v týdnu. Na-
příklad teď nedávno jsme rýsovali botami v jinovatce přímky. 
Děti pečlivě rýsovaly body, kterými procházely, nádherně ne-
konečné přímky. A že nebyly moc přímé? Nevadí. Po návratu 
do třídy jsme si je narýsovali podle pravítka rovně do sešitu.

Co dělat s dětmi, které ven nechtějí? Naučili jsme se při-
způsobit plánování výuky podle počasí. Za deště nechodíme 
s pracovním listem, vyasfaltovaný plácek využíváme ke kres-
lení křídou. Naučili jsme se využívat co nejvíce příležitostí 
k pobytu venku. Přemýšlím, jak inspirovat co nejvíce kolegů. 
Nezastírám, že venkovní učebna by byla fajn.

Mým příběhem bych ráda motivovala nejen kolegy, ale i ro-
diče k aktivitám, které nejsou až tak časté. Zato blíž k dětem. 
Máte ve svém okolí inspirativního učitele? Nominovat ho 
můžete i vy na https://www.gtpcz.cz/

   učitelka ZŠ Kunratice, mentorka, 
lektorka badatelství a venkovního učení



Sport Inzerce

In
ze

rc
e

Fotbalová zimní příprava v plném proudu

Florbalový Start patří do Kunratic již 15 let
V příštím roce oslaví florbalový klub Start98 Kunratice 

čtvrtstoletí své existence a v letošním roce to je patnáct let od 
chvíle, kdy napevno zakotvil v Kunraticích. Za dobu své exis-
tence se od úplných počátků jako primárně mládežnický klub 
rozrostl až do dnešních rozměrů, kdy patří k respektovaným 
a uznávaným klubům v rámci celé republiky.

Vždyť elitní týmy patří k absolutní špičce. Mužský A-tým už 
více než desetiletí patří do 1. ligy mužů a ženský tým, který se 
do „startí“ rodiny připojil před rokem a půl, působí dlouhá 
léta úspěšně v Extralize žen. Dalším velkým úspěchem je vybu-
dování kompletní mládežnické struktury a to jak mezi chlapci, 
tak mezi děvčaty. Před čtyřmi lety se Start98 začlenil do skupi-
ny Floorball Group, kam patří společně s týmy Traverza Mu-
kařov a Florbal Chodov. Dnes tedy míří za těmi nejvyššími cíli 
a má k tomu i potřebné zázemí.

Do budoucna je jistě cílem ještě více stabilizovat celý klub 
a všechny jeho týmy a k tomu je třeba i pravidelný příliv členů 
mládežnických družstev. Právě v této době je velmi důležité, 
aby především děti sportovaly. Domluvte si s našimi trenéry 

kdykoliv návštěvu na tréninku a zkuste si tento rychlý a atrak-
tivní sport.                                                                                        

Jiří Petr,                                                       
hlavní trenér mládežnických týmů www.start98.eu

Český sport se snad vrací do normálu, a tak i naši fotba-
listé se mohou připravovat tak, jak jsou běžně zvyklí. V plné 
přípravě na jarní část sezony jsou již všechny týmy SK Slo-
van Kunratice. Začala „neoblíbená“ zimní příprava, která je 
důležitou součástí pro úspěšný vstup do jarní sezony.  

Přípravková družstva trénují na venkovním hřišti ZŠ 
Kunratice, žáci a dorostenci využívají víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem UMT Mikulova a nezbytnou fyzičku na-
bírají běháním v parku. 

Nejen mládežnické týmy, ale i „A“ a „B“ mužstva se pečlivě 
připravují na start jarní části. Kondici, vytrvalost, sílu, ob-
ratnost a techniku zdokonalují na hřišti klubu Újezd – Pra-
ha 4, kde odehrají převážnou část přípravných přátelských 
zápasů.

Věříme, že do zimní přípravy a následně do jarní sezony 
nezasáhnou omezení v souvislosti s šířením onemocnění co-
vid-19 a naše týmy se budou moci plnohodnotně připravit 

Přípravné zimní zápasy „A“ týmu:

27. 2. 2022 od 14:00 hod. 
SK Slovan Kunratice – Čelákovice UMP Újezd P4

2. 3. 2022 od 18:30 hod. 
ČAFC Praha – SK Slovan Kunratice UMT ČAFC

6. 3. 2022 od 14:00 hod. 
SK Slovan Kunratice – FK Kavalier Sázava UMT Újezd P4

12. 3. 2022 od 16:00 hod. 
SK Slovan Kunratice – SK Zbraslav UMT Újezd P4

na boje v mistrovských zápasech. Všichni se těšíme na Vás, 
naše fanoušky!

SK Slovan Kunratice




