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Klára Cingrošová (oDS),  
zastupitelka MČ Praha 4

Stojíme na startu dostihu 
jménem Nový rok. Čeká 
nás, stejně jako loni, běh 
přes překážky. Uvidíme, 
co nám pan rozhodčí 
Život postaví do cesty 
letos.
Z trati už zmizely 

vánoční zátarasy chránící nás před zdivočelými 
auty, a tak se můžeme my, motoristi, začít zas 
srdnatě prodírat zúženými silnicemi často ještě 
došperkovanými pestrými kuželíky a změtí 
různobarevných čar.
Uživatelé veřejného prostoru si musí dávat 
bedlivý pozor, aby někde náhodou neklopýtli 
o příslušníka „generace sklopených hlav“, bez-
duchou bytost věčně hloupě civící do jakéhosi 
chytrého stroje.
A pak je tu každoroční Taxis. Hluboký příkop 
plný promovaných sociálních inženýrů snaží-
cích se zuby nehty přesměrovat náš životní běh 
pomocí různých omezení, zákazů a nařízení, 
přepisováním skutečností i pohádek pro děti.
Jakmile zrovna není doba prázdnin, hned vám 
v cestě stojí se svou páteční klimatickou stávkou 
proud záškoláků, čas od času ochotně se přelé-
vající do řeky chvilkově miliónové…

každý běží životní dostih
Může se pak člověku snadno začít zdát, že svůj 
dostih běží jako součást stáda, které ho svou 
silou přes překážky v cestě pohodlně přenese. 
Vězte, že tomu tak vážně není. Lidé nejsou stej-
ní a i jejich překážky jsou proto odlišné. Každý 
běží svůj životní dostih sám za sebe, obklopen 
pouze skupinkou svých nejbližších. Nikdo není, 
a i určitě nechce být, bezvýznamným prvkem 
rozvášněného davu. Tekutého hněvu, ochot-
ného anonymně útočit na jednotlivce pro jeho 
vlastní názor nebo třeba jen za položení květin.
Každý má právo běžet a jít si svou vlastní cestou 
a nedat se zastrašit pastmi, které na nás úplně 
cizí lidé líčí jenom proto, že si uzurpovali právo 
tak činit.
Opravdu záleží na každém z nás, jestli se zas 
budeme v cíli letošního dostihu v kruhu svých 
blízkých při poslechu tradičních koled těšit na 
Ježíška. Jestli si v jeho samotném finiši připije-
me na zdraví za zvuků české hymny a ne nějaké 
samozvanou elitou nám přidělené melodie.
Přeji vám, ať je těch překážek na vaší trati letos 
co nejméně a ať je úspěšně překonáte vtipem 
a chytrostí. Vlastnostmi, které byly, nám Če-
chům, dány do vínku bohatou měrou, a které 
nám proto nikdo nemůže a nesmí vzít. Hodně 
štěstí a vystartujte pravou nohou!

Znojemská opět  
bezpečná

Petr Kučera (ToP 09), 
zastupitel MČ Praha 4

Po dlouhých letech chát-
rání jde konečně k zemi – 
řeč je o budově bývalých 
jeslí ve Znojemské ulici 
v Michli. Už dlouho tu 
nejsou vidět žádné ma-
minky s malými dětmi. 
Naopak se zde ubytovali 

bezdomovci a drogově závislí. O problémy neby-
la nouze, a to včetně požáru a rušení nočního 
klidu. Nyní už ale budou mít obyvatelé klid.

Bez spolupráce magistrátu 
a městské části to nepůjde

Budova a pozemek patří hlavnímu městu, a tak 
bylo nutné na řešení spolupracovat s jeho vede-
ním. Nové vedení městské části Praha 4 si dalo 
za cíl dlouhodobě neřešený problém dotáhnout 
do úspěšného konce. Díky vstřícnému přístupu 
obou stran se nám podařilo nalézt východisko 
ze zdánlivě bezvýchodné situace. Budova půjde 
k zemi. Začalo se již v prosinci. Zbavit se matra-
cí, plastových lahví, oblečení a tun dalšího odpa-
du a následně se postarat o demolici a úklid 
zabere vybrané firmě až čtyři měsíce.

nabídka pro squattery
Zchátralý objekt je terčem kritiky a stížností 
již řadu let. Nelegální obyvatelé narušovali klid 
a bezpečnost v lokalitě, a to hned vedle mateř-
ské školy. Městská část obdržela mnoho žádostí 
o zakročení. O místo se starali kromě kurátorů 
Úřadu městské části Praha 4 také organizace, 
které pomáhají drogově závislým a lidem bez 
domova. S budovou si nevědělo rady ani město. 
Před třemi lety ji chtěl věnovat tehdejší pražský 
náměstek squatterům. S vedením městské části 
se ale předem nedomluvil a Autonomní sociální 
centrum Klinika navíc o objekt nemělo zájem. 
Lidé ze Znojemské ulice a přilehlého okolí si 
ale konečně mohou oddechnout. Na místě totiž 
plánuje pražský magistrát v budoucnu postavit 
hudební konzervatoř.

K revitalizaci Kunratického 
potoka

Tomáš Hrdinka (Ano 
2011), radní MČ Praha 4

Vážení čtenáři, vedle přání 
úspěšného roku 2020 
bych se s vámi jako zastu-
pitel a profesí hydrolog 
rád podělil o své názory 
na chystanou revitalizaci 
dolní části Kunratické-

ho potoka. Tato akce, která bude financována 
z magistrátních peněz a provedena kolegy z Lesů 
hl. m. Prahy, by měla proběhnout již v tomto roce, 
tedy pokud vše půjde hladce. Na některé aspekty 
revitalizací toků bych rád s předstihem upozornil.

Proč revitalizovat?
Revitalizace toků i celých říčních systémů (tedy 
včetně nivy čili bezprostředního okolí toku v po-
vodňové zóně) je spojena s řadou veskrze pozi-
tivních změn. Technicky upravené, napřímené 
toky, k nimž Kunratický potok v Krči a Braníku 
patří, se v určených úsecích zmeandrují, tedy 
promění v soustavu zákrut s ohledem na cha-
rakter přirozených toků podobné velikosti, do 
sterilního koryta se přidají přirozené překážky, 
které zpomalují odtok říční vody z krajiny a zá-
roveň vedou k jejímu provzdušnění. Velmi úzká 
niva (pro uměle zahloubené toky je typické 
koryto tvaru „V“) se rozšíří, což umožní nejen 
žádoucí rozliv při povodni, ale i využití nových 
břehů k rekreačnímu vyžití, což je důležité 
zejména v městském prostředí.

Co revitalizace obnáší
Jako u každé stavby se i revitalizace toků neobe-
jdou bez dočasně zvýšené hlučnosti a prašnosti, 
spojené s přesunem zeminy, modelací terénu 
a dalšími úpravami nového koryta a břehů. Prv-
ní měsíce po revitalizaci to pak na místě vypadá 
poněkud zvláštně, tak trochu uměle, všude 
samá hlína a kamení, čerstvě vysazená či zasetá 
vegetace se ještě nestačila prosadit. Již za rok 
dva však místo vypadá podstatně lépe než před 
revitalizací, a to i pro laika, který neřeší výhody 
pro tok samotný, ale zda se mu na břehu nového 
potoka líbí. Musíme si však uvědomit, že nově 
modelovanému terénu musí alespoň v nějaké 
míře dočasně ustoupit vegetace stávající. Dů-
ležité je pohlídat si z hlediska úřadu množství 
a druhovou skladbu nově vysazené vegetace, 
tak aby respektovala výsadbu původní, což je 
i případ Kunratického potoka.

nezapomínejme  
na kvalitu vody

Pozveme-li po nových mlatových cestách lidi 
k revitalizovanému potoku, který dosud v hlu-
bokém korytě ani nezahlédli, musíme výrazně 
zlepšit i kvalitu vody samotnou. Nikdo by nechtěl 
trávit volný čas na břehu potoka, který tu a tam 
zapáchá. Příčiny tohoto stavu hledáme a budeme 
je se správcem toku a vodoprávním úřadem řešit.


