
KUNRATICE ŽIJOU z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022



ÚVOD:

Občanský spolek Kunratice žijou z.s., založený na konci roku 2019, obhájil i v roce 2022 své místo v naší městské části Praha-
Kunratice. Přístup k veřejnému prostoru, nápady a aktivita jeho členů, přinesly Kunraticím nejen další komunitní akce, ale i 
určitou možnost vyjádření se k aktuálním problémům, investicím, dopravě a ochraně životního prostředí. Spolek nejenom 
navázal na svou činnost z let minulých, ale dokázal ji i rozšířit, například přítomností svých zástupců v komisích úřadu naší 
městské části.



HLAVNÍ CÍLE a TÉMATA SPOLKU:

Hlavní cíle spolku se v letošním roce rozšířily oproti stávajícím navíc o aktivity spojené s vylepšováním veřejného prostoru s 
důrazem na ochranu kunratického životního prostředí. Dále také o aktivní sledování netransparentních developerských 
projektů, smysluplného dopravního řešení ulice před základní školou a díky událostem z února 2022 i o pomoc lidem 
přicházejícím z Ukrajiny.  

Spolek svou činností nadále prohluboval propojení obyvatel různých sociálních vrstev a aktivní podporou místního, 
občanského a kulturního života si získal mnoho sympatií lidí z různých lokalit naší městské části. Díky činnosti spolku se zvýšila 
informovanost obyvatel i o takových tématech jako je např. udržitelná společnost a odpovědný přístup k naší Zemi.  

Po uvolnění protiepidemických opatření přispěly akce spolku nejen k obnově sousedských setkání, ale i k navázání
nových mezilidských vztahů a vazeb mezi obyvateli různých částí Kunratic. 



VÝBOR SPOLKU, ČLENSTVÍ, KOMUNIKACE a FINANČNÍ SITUACE:

Výbor spolku fungoval v roce 2022 ve složení: 

předseda: Lukáš Svoboda

místopředsedkyně: Kateřina Linková

Jana Maršálková

Eva Svobodová

Adam Vízek

V roce 2022 se uskutečnily dvě členské schůze (10. února a 22. listopadu) a několik neformálních posezení pro příznivce 
spolku. Počet členů se rozšířil na 15.

Spolek pravidelně aktualizuje své webové stránky, profil na sociální síti Facebook a o svých aktivitách pravidelně informuje i 
prostřednictvím místního čtvrtletníku Kunratický  zpravodaj. Novým informačním kanálem se ke konci roku stala vývěska před 
městským úřadem v Kunraticích. (http://kunratice-zijou.cz/ - web, Kunratice-zijou – Facebook)

http://kunratice-zijou.cz/
https://www.facebook.com/Kunratice-%C5%BEijou-2343522472357798/?ref=page_internal


FINANCE a GRANTY:

• V záležitostech finanční problematiky se spolku dařilo po celý rok hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

Spolek v roce 2022 získal tři finanční granty. Níže je uveden jejich přehled a účel využití.

1. Nadace VIA ( 6300,- Kč )

- realizace a podpora ukrajinského stánku při akci Zažít Kunratice jinak  

2. Nadační fond TESCO (10000,- Kč)

- provozní činnost spolku Kunratice žijou z.s. ( materiálové vybavení do realizovaných dílniček, letáky, tisk )

3. Nadace NROS, ve spolupráci s ČS a.s. (100000,- Kč)

- realizace opravy betonového oblouku v zámeckém parku, kde je plánováno využití místní kunratickou školou v rámci

rozvoje venkovní výuky, dále také pro komunitní akce, jako jsou přednášky a kulturní vystoupení

Výtěžkem z několika komunitních akcí také spolek podpořil darem místní základní školu a kunratickou knihovnu – viz 

následující oddíl „Akce a aktivity spolku“



AKCE a AKTIVITY SPOLKU:

Spolkové aktivity nebyly v roce 2022 poznamenány omezením společenských akcí, tak jako v minulých letech, a díky tomu se 
v Kunraticích podařilo uskutečnit všechny plánované. 

• v únoru proběhla přednáška členů spolku – architekta Adama Vízka o historii kunratické krajiny a amatérského ornitologa 
Lukáše Svobody o druhové skladbě vzácného ptactva v naší krajině. 

• v březnu se spolek připojil k akci Ukliďme Česko a pomáhal s čištěním několika kunratických oblastí. Následoval swap věcí 
do domácnosti, řemeslná dílna v rámci akce Vítání jara a v návaznosti sousedský bleší trh se swapem pokojových rostlin. 
Výtěžek z těchto akcí byl poté spolkem předán místní základní škole jako dar na pomoc pro ukrajinské děti.

• v květnu se díky jarní aktivitě našich členek podařilo získat grant od nadace Tesco pro komunitní spolky a tento byl pak 
využit na akci Zažít Kunratice jinak.

• v průběhu června byla navázána spolupráce přes nadaci České spořitelny s nadací VIA a spolek získal grant pro obnovu 
amfiteátru v Kunratickém parku, který bude v budoucnu sloužit například jako venkovní učebna pro blízkou školu. K 
dokončení realizace by mělo dojít do konce ledna 2023.

• v rámci červnové Zahradní slavnosti při naší základní škole proběhl dětský knižní swap. Z peněz získaných prodejem knih, 
které nebyly předmětem výměny, spolek realizoval dar pro místní knihovnu a ta za tyto prostředky nakoupila část, čtenáři a 
čtenářkami, poptávaných titulů.



AKCE a AKTIVITY SPOLKU:

• září bylo ve znamení hlavní akce našeho spolku - sousedských slavností Zažít Kunratice jinak. 
Pestrost zvoleného programu 3.ročníku slavností, s vlastní dramaturgii a organizací, byla snad zajímavá pro všechny věkové 
kategorie. Nejen pro děti byly připraveny výtvarné dílny, bojovka kolem Kostelního náměstí, retro hrátky, bublinová show a 
vlastnoruční výroba svíček.
Pro všechny pak tombola s překvapivými výhrami a cirkusovo-rytířské vystoupení společnosti Poprávu. Návštěvníci znovu 
ocenili možnost dozvědět se něco o historii jízdních kol, včetně vyzkoušení si jízdy na vysokém kole.
Nechyběly ani komentované prohlídky kostela sv. Jakuba Staršího a sousední krypty, kdy zájem značně překračoval možnosti 
harmonogramu. Pro čtenáře byl, tak jako v minulém ročníku, připraven populární knižní stánek s možností swapu. Zpestřením
byla možnost ochutnat výrobky mezinárodní kuchyně ze Skotska, Turecka a Ukrajiny, kde navíc byla i možnost zakoupení 
výrobků na podporu lidí zasažených válečnou agresí. Program byl proložen vystoupením kapely Jiné metro a večer pak mixem
tanečních rytmů v moderním stylu, který celý bohatý program uvolněně zakončil.

• Aktivitou zaměřenou na dopravu a bezpečnost v Kunraticích, nejenom při cestách do škol, byl zářijový Den bez aut.
Členky spolku připravily pro děti, které přišly pěšky, nebo přijely na kole či koloběžce, motivační odměny a zábavnou show. 
Taktéž se díky velmi dobré mediální komunikaci podařilo zrealizovat tzv. Pěškobusy, které od té doby využívá každý čtvrtek 
skupinka dětí a rodičů, jež by jinak jeli do školy autem. Tuto problematiku se rozhodl spolek řešit i do budoucna, a tak byla
ustanovena skupina, která se jí bude zabývat s cílem realizace školní ulice, tzn. ulice, ve které se před začátkem vyučování 
mohou děti pohybovat bez stresu z projíždějících aut, jelikož je pro ně, v určitou ranní dobu, uzavřena. 



AKCE a AKTIVITY SPOLKU:

• Posledními akcemi v roce 2022 bylo komorní posezení u ohně, účast na workshopu „školní ulice“, pořádaného organizací 

Pěšky městem a vánoční výtvarné dílny u příležitosti rozsvícení vánočního stromu před kunratickou radnicí.

AKCE a AKTIVITY SPOLKU – VÝHLED NA PŘÍŠTÍ ROK:

Na rok 2023 spolek plánuje další prohloubení svých kulturně společenských a vzdělávacích aktivit včetně čtvrtého ročníku 
sousedských slavností Zažít Kunratice jinak. Jejich realizace však bude s ohledem na aktuální vývoj ekonomické situace 
složitější, než v minulých letech.

Přehled plánovaných akcí:
- přednášky o minulosti a budoucnosti Vídeňské ulice, environmentální pohled do světa včel, udržitelná móda
- snaha o získání grantu od nadace VIA na květinové louky
- neformální plánovaná setkání k aktuálním tématům
- Zažít Kunratice jinak
- aktivní monitorování situace u plánovaného podnikatelského záměru drcení stavební sutě v lokalitě Dobronická
- Bleší trh
- Ukliďme Česko
- žádost o grant na rekonstrukci studní v Kunraticích
- založení otužovacího klubu V Kunraticích 17.12.2022     Lukáš Svoboda

předseda Kunratice žijou z.s


