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Z radnice a zastupitelstva
  

Výstava hub na kunratické radnici Letní kino letos nově před radnicí

Vážení čtenáři, 

nejprve bych chtěla poděkovat všem, kte-
ří přišli k volbám, vyjádřili tím své právo 
rozhodovat o věcech veřejných a odevzda-

Kalendárium listopad a prosinec 2022 

30. 10. neděle /od 15 hod./ radnice MČ Praha-Kunratice 
Bál svatých 
Akce s maskami, převlékáním se za svaté i anděly, s hrami 
i tancem

11. 11. pátek / od 17 hod. /
Svatomartinská jízda
Lampionový průvod Kunraticemi v čele se svatým Martinem 
na bílém koni. Pořádá RC U Motýlků. Sraz v 17 hodin  
u Dolnomlýnského rybníka. Trasa povede přes Kunratický les. 

Volný čas

Sport

12. 11. sobota Kunratický les
Velká kunratická 2022 
89. ročník tradičního běžeckého závodu Kunratickým lesem. 
Spuštění registrace proběhlo 10. října ve 20 hodin.

Kultura

27. 11. neděle 
Rozsvícení vánočního stromu  
Od 14 hodin otevřená vánoční dílna a jarmark, 
od 15 hodin hudební vystoupení na pódiu, od 17 
hodin slavnostní rozsvícení vánočního stromu před 
kunratickou radnicí. Pořádá MČ Praha-Kunratice.

27. 11. neděle / 8 a 10 hod. / kostel sv. Jakuba
První neděle adventní 
Mše svatá v kostele sv. Jakuba s žehnáním 
adventních věnců. 
V adventní době rorátní mše svaté při svíčkách: 
vždy v úterý a ve středu ráno v 6:30, v sobotu 
v 7:00 v kostele sv. Jakuba. 

11. 12. neděle / od 16 hod. / kostel sv. Jakuba
Adventní koncert – ZUŠ Hájíček  
+ pěvecký sbor   
Pořádá MČ Praha-Kunratice a ZUŠ Jižní Město.

18. 12. neděle /od 16 hod./ kostel sv. Jakuba
Adventní koncert duchovní hudby

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

25. 12. neděle / v 8 a v 10 hod. / kostel sv. Jakuba
Boží hod Vánoční - mše svaté
Bohoslužba se zpěvem koled pro rodiny s dětmi
 
25. a 26. 12. neděle a pondělí / 13 až 16 hod. / kostel sv. Jakuba
Návštěva kostela
Možnost navštívit kostel

31. 12. sobota / 16 hod. / kostel sv. Jakuba
Mše svatá na poděkování za uplynulý rok
Bohoslužba s poděkováním na závěr roku 2022

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA 
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KUNRATICE

V pondělí 17. října proběhlo v zaseda-
cí místnosti kunratické radnice ustavují-
cí  zasedání Zastupitelstva městské  části 
Praha-Kunratice. Na tomto zasedání byla 
starostkou  městské  části  Praha-Kunrati-
ce opětovně zvolena Ing. Lenka Alinčová. 
Uvolněným místostarostou městské čás-
ti  Praha-Kunratice  byl  zvolen  pan  Ivan 
Hýža,  v  jehož  kompetenci  bude  oblast 
životního prostředí, zimní a letní údržba 
komunikací a bezpečnost. Neuvolněnou 
místostarostkou byla zvolena paní Petra  

Hilmarová,  v  jejíž  kompetenci  bude 
oblast  kultury  a  kronika  městské  části, 
rovněž neuvolněným místostarostou byl 
zvolen Ing. Ondřej Nováček, který bude 
mít na starost oblast dopravy.

V  souladu  se  zákonem  o  hl.  m.  Praze 
pak  zastupitelstvo  zřídilo  Finanční  vý-
bor  a  Kontrolní  výbor,  jako  své  poradní 
orgány.  Předsedou  Finančního  výboru 
ZMČ byl zvolen Ing. Jaroslav Kokeš, členy  
Ing. Karel Fíla, Ing. Kateřina Talichová, Ing. 
Jan Kovář, Mgr. Eva Svobodová, Ing. Jana  

Slovo starostky li svůj hlas té politické straně či hnutí, které 
nejlépe vyhovovaly jejich požadavkům a pri-
oritám. Samozřejmě mě těší silná podpora 
voličů pro naše Hnutí Praha-Kunratice a cí-
tím to jako obrovský závazek pro Kunratice 
i nadále pracovat pro jejich prosperitu.
  Bylo velmi překvapivé, že byť poslední 
čtyři roky byla jednání zastupitelstva velmi 
korektní, nekonfrontační, a ani jiné poli-
tické strany se vůči zastupitelstvu nijak ne-
vymezovaly, průběh předvolební kampaně 
v Kunraticích se ne vždy nesl v korektním 
duchu, což novodobá historie Kunratic nepa-
matuje. Stovky, možná i tisíce vylepovaných 
a do schránek roznášených letáků s hanopisy 
na mě, ale především na místostarosty Iva-
na Hýžu a Karla Fílu byly dle právníků už 
hodně za hranou a mohly být předmětem 
napadení voleb u soudu. Zejména popsaná 
zámecká zeď volala po trestním oznámení 
především proto, že je v dosahu bezpečnost-

ních kamer a jedná se o památkově chráně-
nou zeď. Děkuji pánům Hýžovi a Fílovi, že 
to viděli s nadhledem a dál se věcí nezabývali 
a ustanovení nového zastupitelstva neodda-
lovali. Asi přichází nová politická kultura, 
která se mi nelíbí a nechci být její součástí 
ani já, ani naše Hnutí Praha-Kunratice. 
Jsme konzervativní a chceme přinášet roz-
voj Kunratic a spolupráci všech politických 
uskupení a občanů Kunratic, kteří o to mají 
zájem.
  Spolupráci v novém zastupitelstvu, ve 
všech výborech a komisích jsme nabídli všem 
politickým stranám a hnutím zastoupených 
v zastupitelstvu, ale zároveň jsme ponechali 
v těchto orgánech odborníky, kteří zde působí 
dlouhodobě a na politických stranách zcela  
nezávisle. Věřím, že to bude pro celé Kunra-
tice přínosné.

Lenka Alinčová

Maršálková  a  Pavel  Číhala.  Předsedou 
Kontrolního výboru ZMČ byl zvolen Ing. 
Mgr. Karel Klíma, MBA, členy Milan Ma-
toušek,  Václav  Čumpelík,  Petr  Zeman, 
Ing. Ladislav Hylena a JUDr. Julie Pítrová.

Zastupitelstvo  také  schválilo  úpravu 
rozpočtu  č.  12.,  zvýšení  neinvestiční-
ho  příspěvku  Základní  škole  Kunratice  
o 1 613 000 Kč na pokrytí zvýšených vý-
dajů za spotřebu plynu. Příspěvek je úče-
lový,  podléhá  vypořádání  s  rozpočtem 
zřizovatele  na  základě  doložených  sku-
tečných  nákladů  uhrazených  dodavateli 
plynu za rok 2022.

Ivana Šašková,
tajemnice úřadu 
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3  Slovo starostky 
Průběh předvolební kampaně v Kunraticích se ne vždy 
nesl v korektním duchu. Víc ve slovu starostky.  

3  Ustavující zasedání nového Zastupitelstva městské 
části Praha-Kunratice  
Volba starostky, místostarostů, předsedů a členů kontrol-
ního a finančního výboru

4  Výsledky voleb do zastupitelstva   
Jak dopadly komunální volby v Kunraticích? Podrobné 
výsledky v přehledné tabulce. 

4  Poděkování našemu Sboru dobrovolných hasičů   
Ředitel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje 
poděkoval kunratickým hasičům. Současně paní Lenka 
Alinčová předala finanční odměnu a ocenění starostky 
„za osobní nasazení při hašení požáru v Národním parku 
České Švýcarsko“.

6  Vítání kunratických miminek   
Tradiční akce slavnostního přivítání do života nově 
narozených miminek v Kunraticích se zúčastnilo celkem 
21 dětí. Příští rok plánujeme další dva termíny přivítání. 

Aktuálně

6  Nové chodníky v Kunraticích 
Vrcholí stavba nového chodníku v Ještědské a probíhá 
výstavba chodníku v Úhlavské ulici. Nově bude osvětleno 
i parkoviště u pošty. U trafostanice za poštou vznikne 
dvojice nabíjecích stání na elektroauta. Celá akce se jme-
nuje Chodníkový program 2019. Podrobnosti v článku.

6  Podzimní výsadby a zdravotní řezy stromů 
Díky magistrátní dotaci a vlastním úsporám jsme mohli 
víc sázet. Nejvíc stromů bude vysazeno v prostoru ulice 
K Zeleným domkům-rybník Ohrada-Višňovka a podél ulice 
K Verneráku.

6  Rekonstrukce ulic 
Vloni zahájená rekonstrukce „uměleckých ulic“ a Za Bažant-
nicí je prakticky hotová. Další projekty jsou stále v řešení. 
Největší radost máme z opravy propadlých dvojic kanalizač-
ních šachet od náměstí Prezidenta Masaryka k radnici.

7  Optická síť od PRE již brzy i v Kunraticích 
V současnosti probíhá obnova kabelové sítě ve velké části 
Kunratic, kdy dojde ke kompletní obnově starých kabelů 
za nové s optikou. V roce 2023 bude spuštěna nabídka 
internetu a internetové televize prostřednictvím partnerů 
z řady poskytovatelů internetu a Vy si budete moct 
objednat v budoucnu svoji internetovou službu.

8  Balíček okamžité pomoci pro Pražany 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém zářijovém 
zasedání jednomyslně schválilo vyčlenění 308 milionů ko-
run na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací 
v podobě „Balíčku okamžité pomoci pro Pražany“.

8  Den bez aut 
Přestože se Den bez aut koná 22. září v Kunraticích 
teprve podruhé, jeho obliba roste. Výsledkem byl výrazně 
klidnější provoz v Předškolní ulici, která se stala bezpeč-
nější a vzduch čistší.

Spolky

9  Vinnetou by měl z kunratických sokolů radost 
Sokolovna byla připravena k návratu cvičenců a na začátku 
září se sokolové připojili k akci Babí léto. 27. září uspořádali 
Indiánský běh parkem. A čekají na Mikulášskou akademii  
10. prosince.

9  Pomoc dětem s poruchou autistického spektra  
Středisko odlehčovacích služeb a volnočasových aktivit 
pro děti s poruchou autistického spektra poskytuje 
volnočasové aktivity pro víc jak 70 dětí s autismem. 
A umožňuje tak lepší organizaci života rodin s těmito 
dětmi. Více informací: www.nautis.auksys.com

Rozhovor

10–11  Barbora Vajsejtlová, spisovatelka, která na 
toto oslovení příliš neslyší 
Mými prvními spisovatelskými pokusy, na které se 
pamatuji, byly pohádky, které jsem psala někdy ve 
druhé, třetí třídě.

Proměny Kunratic

12–13  Kunratický uličník  
Čtvrté pokračování Kunratického uličníku se věnuje 
mimo jiné také historii pojmenování ulic  
v oblasti Betáně. 

Kultura
14  Letošní výlety jsou již jenom krásnou vzpomínkou 

Letos se senioři zúčastnili všech šesti plánovaných 
výletů. V září Třebíč a hrad Pernštejn. Vše uzavřel výlet 
do Strakonic a na zámeček Kratochvíle. Mezi výletníky 
se objevují stále nové tváře z celých Kunratic.

14  Babí léto ve znamení sportu  
Proběhl 14. ročník Babího léta. Ten se opět nesl ve 
sportovním duchu a dobré náladě. Největším lákadlem 
pro sportovní nadšence byly exhibice MTB kol a méně 
známého sportu Teqballu.

Upozornění na pravidla při ochraně osobních údajů, tzv. GDPR
Na akcích budou pořizovány audiovizuální záznamy, které mohou být uveřejněny za účelem propagace, například v Kunratickém zpravodaji a webových stránkách MČ Praha-Kunratice.
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Výsledky voleb do Zastupitelstva 
Městské části Praha-Kunratice konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Číslo 
strany Název strany Odevzdané 

platné hlasy Počty platných hlasů dle volebních okrsků 

celkem v % 37001 37002 37003 37004 37005 37006 

abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % abs. v %

1 TOP 09 1830 5,73 258 4,63 256 3,85 287 5,42 345 6,22 530 9,60 154 4,57

2 KUNRATICE SOBĚ 8583 26,86 1680 30,16 1633 24,56 1457 27,53 1697 30,59 1158 20,98 958 28,40

3 Společně pro Kunra-
tice 4777 14,95 1011 18,15 1386 20,85 477 9,01 607 10,94 864 15,65 432 12,81

4 "Hnutí Praha-Kunra-
tice" 16760 52,46 2621 47,06 3373 50,74 3071 58,03 2898 52,24 2968 53,77 1829 54,22

Počet odevzdaných obálek 3 157 561 662 523 526 549 336

Počet opráv. voličů 6 025 1 018 1 237 947 1056 1029 738

Účast v % 52,43 55,21 53,60 55,23 49,81 53,35 45,53

Nově zvolení členové Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice pro volební období 2022-2026

 Jméno a příjmení Volební strana Počet hlasů

1  Ing. Lenka Alinčová  „Hnutí Praha-Kunratice“  1 632
2  Ivan Hýža  „Hnutí Praha-Kunratice“  1 604
3  Petra Hilmarová  „Hnutí Praha-Kunratice“  1 576
4  Milan Matoušek  „Hnutí Praha-Kunratice“  1 512
5  Ing. Ondřej Nováček  „Hnutí Praha-Kunratice“  1 536
6  Ing. Jaroslav Kokeš  „Hnutí Praha-Kunratice“  1 498
7  Mgr. Veronika Doležilová  „Hnutí Praha-Kunratice“  1 515
8  Mgr. Kateřina Linková  KUNRATICE SOBĚ  836
9  Mgr. Eva Svobodová  KUNRATICE SOBĚ  800
10  MgA. Adam Vízek  KUNRATICE SOBĚ  850
11  Ing. Mgr. Karel Klíma, MBA  Společně pro Kunratice  469

Poděkování našemu Sboru dobrovolných hasičů
O zásahu našich dobrovolných hasičů 

jsem psala již v minulém čísle Kunratic-
kého  zpravodaje,  nicméně  považuji  za 
správné seznámit Vás s tou částí dopisu 
plukovníka  Romana  Vyskočila,  ředitele 
Hasičského  záchranného  sboru  Ústec-
kého  kraje,  která  se  týká  našich  hasičů. 
„Vážená  paní  starostko,  vážení  členové 
sboru  dobrovolných  hasičů,  jménem 
Hasičského  záchranného  sboru  Ústec-
kého  kraje  bych  Vám  tímto  rád  vyslovil 
své poděkování za Vaši spolupráci a mi-
mořádné nasazení při zásahu na požáru 
v Národním parku České Švýcarsko. Lik-

vidace požáru, který dne 24. 7. 2022 za-
chvátil jeden z nejkrásnějších přírodních 
celků na našem území a rozšířil se na více 
jak 1 000 ha  lesa, byla vpravdě složitým 
úkolem,  a  to  nejen  svým  rozsahem,  ale 
pak  vzhledem  ke  složitosti  a  nepřístup-
nosti terénu. Všichni zúčastnění si sáhli 
na  dno  svých  sil  a  společně  dosáhli  ně-
čeho,  co  se  chvílemi  jevilo  jako  nemož-
né,  požár  byl  v  těch  nejsložitějších  my-
slitelných  podmínkách  dne  12.  8.  2022 
úspěšně zlikvidován. Účast a mimořádné 
nasazení sil a prostředků jednotek sborů 
dobrovolných  hasičů  byla  pro  Hasičský 

záchranný sbor Ústeckého kraje neoceni-
telnou pomocí, bez níž by bylo zvládnutí 
této  mimořádné  události  nemožné.  Dě-
kuji Vám za Vaši obětavost a nasazení.“

Na závěr chci ještě dodat, že i naše za-
stupitelstvo na svém posledním  jednání 
ve volebním období 2018 - 2022 ocenilo 
ty  členy  jednotky,  kteří  zasahovali  při 
výše uvedeném požáru, a to finanční od-
měnou a oceněním starostky „za osobní 
nasazení při hašení požáru v Národním 
parku České Švýcarsko“.

Lenka Alinčová

Před  zahájením  jednání  zastupitelstva 
starostka  poděkovala  členům  jednotky 
sboru  dobrovolných  hasičů,  kteří  se  po-

díleli na hašení požáru v Národním parku 
České  Švýcarsko,  a  předala  jim  ocenění 
starostky  a  finanční  dar.  Během  následu-

Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Kunratice ze dne 29. 8. 2022

Vítání kunratických miminek
14. září proběhlo na kunratické radnici 

slavnostní přivítání do života nově naroze-
ných miminek, která přišla na svět v první 
polovině tohoto roku. Významné události 
se zúčastnilo celkem 21 dětí se svými rodi-
či, prarodiči i sourozenci. Z tohoto počtu 
bylo 11 chlapečků a 10 holčiček. Přítomní 
rodiče se podepsali do kroniky a převzali 
od paní starostky drobné dárky a pamět-
ní medaile. Pěvecké vystoupení v podání 
Zory  a  Kristiána  Vukojičičových,  žáků  
Základní  umělecké  školy  Jižní  Město, 
s  klavírním  doprovodem  Olgy  Cvikové, 
bylo na profesionální úrovni a jen umoc-
nilo slavnostní atmosféru. Velice nás těší 
Váš zájem o tuto milou společenskou udá-
lost.  I  v  příštím  roce  plánujeme  dva  ter-
míny přivítání. Jarní termín pro narozené 
děti v období druhého pololetí roku 2022 
a podzimní  termín pro děti, které se na-
rodí  v  první  polovině  roku  2023.  Rodiče 
novorozenců od nás obdrží zvací dopis.       

Petra Hilmarová

jícího  jednání  byly  projednány  již  jenom 
běžné finanční záležitosti,  jejichž výčet je 
uveden na webových stránkách MČ Praha-
-Kunratice. Na závěr starostka poděkovala 
všem členům zastupitelstva za příkladnou 
spolupráci v celém volebním období a pře-
dala jim drobné dárky.
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Nová zastávka autobusů „Vožická“ má svého zhotovitele
Po asi pětiletém čekání Technická správa komunikací získa-

la stavební povolení, vybrala firmu INPROS Praha a. s., která 
v Kunraticích u tzv. „růžárny“ – růžové školky u rybníka Še-
berák postaví novou zastávku autobusu s pracovním názvem 

NOVÉ CHODNÍKY V KUNRATICÍCH
V době, kdy píšu tento článek, vrcholí stavba nového chodní-

ku v Ještědské ulici (od bývalé lékárny, zezadu kolem pošty až k 
Třešňovce) a současně probíhá výstavba chodníku v Úhlavské 
ulici  (od  sokolovny  dolů  k  potoku).  V  rámci  obou  staveb  se 
mění kabely Pražské energetiky (PRE) za nové s optickým vlák-
nem pro vysokorychlostní internet, modernizuje a doplňuje se 
veřejné osvětlení. Trávníky vysejeme, až prostor stavba vyklidí. 
Nově bude osvětleno i parkoviště u pošty, to bude důležité pro 
bezpečnost uživatelů, zejména až se v zimě zkrátí dny. No a u 
trafačky za poštou vznikne v režii PRE dvojice nabíjecích stání 
na elektroauta, o žádné parkovací místo však nepřijdeme.

Celá akce se jmenuje Chodníkový program 2019. Proč 2019? 
Tehdy jsme zadali výrobu projektu, v roce 2020 jsme vše podali 
na stavební úřad a trvalo to do května 2022, než jsme získali 
konečně stavební povolení  (tehdy nepravomocné). Okamžitě 

jsme začali soutěžit, kdo nám chodníky postaví a kolik nás to 
celé bude stát. Zkoordinovat celou stavbu s PRE a správcem 
osvětlení byl pak pěkný oříšek,  stále nám  tento úkol přináší 
různá překvapení. Práce děláme za plného provozu, a to nám 
život na  stavbě neusnadňuje. Ale  snažíme se ho co nejméně 
komplikovat všem ostatním.

Z projektů máme v zásobě ještě nový přechod na kruhovém 
objezdu U Tří svatých k obchodnímu centru Kunratice, kde je 
na zemi vyšlapanými pěšinkami a ošoupaným zábradlím jasně 
chodci odhlasováno, že je tam přechod potřeba a léta tam chy-
bí. Tuto akci předáváme k realizaci na TSK hl. m. Prahy, která 
je správcem komunikace. Poslední v zásobě je dodělání obou 
nároží ulice U Rakovky na Betáni. Těšíme se, až se po nových 
chodnících projdeme.

Ivan Hýža, místostarosta

REKONSTRUKCE ULIC
Vloni zahájenou rekonstrukci „uměleckých ulic“ a Za Bažant-

nicí máme prakticky hotovou. Během podzimu se dolaďují detaily 
a čeká se na vzrůst trávy v pásech podél komunikací. V zásobníku 
získaných stavebních povolení máme ještě „téčko“ ulice Odbo-
je  a  dvou navazujících úseků Ratajovy,  kdy  zatím na  tyto ulice 
nemáme dost  financí. Stále máme (už několik  let!!!) na staveb-
ním úřadě Prahy 4 požádáno o stavební povolení na rekonstrukci 
ulice Kriváňské. Neustále na další a další požadavky stavebního 
úřadu  reagujeme,  doplňujeme  a  upravujeme  nové  a  nové  věci, 
o  jejichž  smyslu  velmi  často  pochybujeme.  Zároveň  také  stále 
upravujeme dle požadavků stejného stavebního úřadu dokumen-
taci na rekonstrukci Klínovecké ulice. Tento boj ale nevzdáme!

V přípravě je také dvoukilometrová rekonstrukce komunikací 
na cyklotrase A213 od Kunratické spojky až k Dolnomlýnské-

OPTICKÁ SÍŤ OD PRE JIŽ BRZY I V KUNRATICÍCH
V Praze v současné době působí asi 400 poskytovatelů inter-

netového připojení a telekomunikačních služeb, což je poměr-
ně vysoké číslo. Přesto se objevil na pražském infrastrukturním 
trhu nový hráč PREnetcom, a.s. Jedná se o dceřinou společnost 
PREdistribuce, a.s., která byla založena v roce 2018 pod křídly 
silné a stabilní energetické skupiny PRE s cílem naplnit rostoucí 
potřeby moderního řízení distribuční soustavy a pomoci v roz-
voji tzv. chytrých sítí, nebo chcete-li smart grids. Díky těmto chy-
trým sítím pak může PREdistribuce zajistit vysokou spolehlivost 
i v době dramatických změn v energetice a masivního rozvoje 
obnovitelných  zdrojů,  elektromobility  a  tepelných  čerpadel. 
PREnetcom nejen spravuje stávající komunikační síť, ale buduje 
i komunikační síť novou (výhradně optické sítě) a volnou kapaci-
tu optických vláken nabízí pro další telekomunikační účely.

Rychlá,  spolehlivá  a  robustní  telekomunikační  síť  se  stává 
nutnou podmínkou spolehlivého a bezpečného fungování ener-
getické soustavy a základním kamenem zmiňovaných chytrých 
sítí. Ve  skupině PRE si  to  velmi dobře uvědomují. Nejspoleh-
livějším způsobem komunikace, která navíc umožňuje zajistit 
maximální bezpečnost přenášených dat, je samozřejmě optika. 
Pro  rychlejší  a  levnější  výstavbu  optik  vyvinula  pro  distribuci 
elektrické energie zcela unikátní kombinovaný kabel pro distri-
buci  elektrické energie,  jehož součástí  je mikrotrubička právě 
pro uložení optického kabelu. Tím se uspoří místo v chodníku, 
a ještě je optický kabel výborně chráněn silovým kabelem.

Ročně PREdistribuce obnovuje desítky až stovky kilometrů 
starých silových kabelů a pokládá další desítky kilometrů ka-
belů nových. V současné době probíhá díky velmi dobré spolu-
práci mezi MČ Kunratice a PREdistribuce obnova kabelové sítě 
ve velké části Kunratic, kdy dojde ke kompletní obnově starých 
kabelů za nové s optikou. Ty by měly sloužit další desítky let, 
a nebude tedy nutné ulice znovu rozkopávat.

Když už se optika buduje pro potřeby distribuční sítě, proč 
volná  vlákna  nenabídnout  i  dalším?  Třeba  operátorům  a  po-
skytovatelům  telekomunikačních  služeb? Přesně  takové dota-

mu rybníku, tzv. Mlejňáku. Je zde ovšem, nehledě na technic-
kou  složitost,  extrémní  množství  nedořešených  historických 
pozemkových problémů, a tak tato projekční příprava tedy ješ-
tě nějaký čas potrvá. Magistrát hlavního města Prahy má pak 
rozdělanou severní část ulice K Verneráku a začíná pracovat na 
studii odvodnění ulic kolem Mašatovy ulice.

Z čeho máme teď možná největší  radost,  je, že TSK hl. m. 
Prahy konečně vyslyšelo naše  letité volání a prosby a proved-
lo  opravu  propadlých  dvojic  kanalizačních  šachet  od  náměs-
tí Prezidenta Masaryka k radnici, na které  jste si mnozí zcela 
oprávněně  stěžovali  a  nadávali.  Ze  dne  na  den  se  najednou 
bez  varování  objevila  stavební  technika.  Zvuk  sbíječek,  které 
odstraňovaly propadlé kanály, byl v tu chvíli rajskou hudbou. 
Tady se zcela naplnila hláška „nové koště dobře mete“, protože 
Kunratice dostaly nového oblastního šéfa TSK.

Ivan Hýža

zy byly inspirací pro PREnetcom, který nyní nabízí pronájem 
optické pasivní infrastruktury telekomunikačním operátorům. 
Momentálně  běží  po  celé  Praze  několik  projektů  s  různými 
partnery, kteří díky této spolupráci poskytují superrychlý op-
tický  internet  již  tisícům  zákazníků.  Brzy  se  další  lokalitou 
stanou právě Kunratice. Předpokládáme, že v průběhu tohoto 
roku bude výstavba pokračovat a  v  roce 2023 bude spuštěna 
nabídka internetu a internetové televize prostřednictvím pro-
věřených partnerů z řady poskytovatelů internetu.

Pokud  by  Vás  zajímaly  další  detaily  výstavby  optické  sítě 
v  Kunraticích,  prosím,  neváhejte  napsat  na  optika@pre.cz. 
Rádi  Vás  budeme  informovat  např.  o  tom,  odkdy  přibližně 
bude  na  optiku  připojen  konkrétně  i  váš  dům,  či  od  jakého 
operátora či poskytovatele telekomunikačních služeb si budete 
moct objednat v budoucnu internetovou službu. Zároveň Vás 
budeme  informovat  i  prostřednictvím  Kunratického  zpravo-
daje. Budeme rádi, pokud nás budete informovat o tom, zda 
třeba plánujete rekonstrukci Vaší zahrady či domu, abychom 
případně společně s Vámi mohli při rekonstrukci udělat přípra-
vu pro budoucí optiku až k Vám domů.

                                                              
Vaše PRE ve spolupráci s MČ Kunratice

Podzimní výsadby a zdravotní řezy stromů
Jak jsem uváděl už na jaře, naše radnice obdržela od hlavní-

ho města Prahy dotaci na výsadbu a zdravotní a výchovné řezy 
stromů ve výši 1 465 000 korun. Vzhledem k tomu, že velká jar-
ní výsadba a řezy byly financovány z části loňské nevyčerpané 
dotace, zbyla nám na letošní rok částka téměř v plné výši. Proto 
jsme uspořádali výběrová řízení na obě zakázky. Vždy byly pod-
le naší směrnice o veřejných zakázkách menšího rozsahu oslo-
veny tři firmy. Vybrány byly společnosti, které nabídly nejnižší 
cenu a měly dobré reference. Zakázku na výchovné a zdravotní 
řezy vyhrála  firma ARBONET s.  r. o.  s cenou 519 981 korun. 
Protože vysoutěžená cena byla nižší, než námi očekávaná, bude 
možné ještě navíc prořezat větve akátů v ulici K Šeberáku a opa-
třit  ochranným  nátěrem  kmeny  120  mladých  stromů,  což  je 

ochrání před jarním sluncem. Ve výběrovém řízení na výsadby 
stromů zvítězila firma Zahrady a zeleň s. r. o. s cenou 818 728 ko- 
run. Nejvíc stromů bude vysazeno v prostoru ulice K Zeleným 
domkům-rybník Ohrada-Višňovka a podél ulice K Verneráku. 
Tam  je  potřeba  se  poradit  s  odborníky,  zda  připravovaná  re-
konstrukce této ulice nemůže novou výsadbu ohrozit. Dále se 
jedná o jednotlivé výsadby jako např. v zámeckém parku, kde 
uschly vedle sebe tři mladé stromky vysazené v 90. letech. Vysa-
díme je o kousek dál, kde budou mít vhodnější podmínky pro 
zakořenění a následný růst.

  Toto je příspěvek naší městské části ke klimatickému závaz-
ku hlavního města Prahy.

Karel Fíla, místostarosta

Vožická. Výstavba začala začátkem října a během několika týd-
nů by mělo být hotovo. Stanice ve směru z Kunratic do Šebe-
rova bude v zálivu se zasklenou čekárnou. Součástí výstavby 
zastávky  je  bohužel  i  pokácení  tří  javorů.  Pokoušeli  jsme  se 
tomu vyhnout, ale technicky to není možné, protože by mu-
sela  být  vyříznuta  polovina  kořenů  a  rapidně  seřezány  větve 
stromů, což by následně javory nepřežily. Součástí projektu je 
samozřejmě náhradní výsadba nových stromů v bezprostřední 
blízkosti zastávky. V protisměru zastávka v zálivu být umístěna 
nemůže, protože přilehlá „růžárna“ je soukromým majetkem, 
a ani se sem nevejde jakýkoliv přístřešek. Autobusy zůstanou 
stát v  jízdním pruhu přímo u chodníku. Bude zde nový pře-
chod s osvětlením.

Proč se nové zastávky staví? Je to na základě požadavku oby-
vatel Kunratic, kteří bydlí v okolí ulice Nad Rybníčky, protože 
jejich nejkratší cesta k poslední zastávce autobusu v ulici K Še-
beráku vede přes bažantnici. Cesta, zejména v zimních měsí-
cích, přes potemnělou bažantnici po vyšlapaných cestičkách 
plných kořenů není zrovna moc bezpečná. Proto jsme propoji-
li dvě části ulice Za Bažantnicí mlatovým chodníčkem a výstav-
ba zastávek Vožická je ukončením snahy umožnit obyvatelům 
této lokality, především mladým rodinám s dětmi, odložit auta 
a jezdit MHD.

Lenka Alinčová



Den bez aut

Ve sportovní hale kunratické školy začali školní rok s novou podlahou a úspornými světly

Den  bez  aut  jsme  22.  září  slavili 
v  Kunraticích  už  podruhé  a  velmi  nás 
těší,  že  jeho  obliba  roste.  Z  Flóry  a  Ze-
leného  údolí  byly  do  základní  školy  vy-
praveny dva „pěškobusy“, do kterých se 
přidalo přes 50 dětí i rodičů. Další děti se 
do  školy  vydaly  samostatně  –  pěšky,  na 
kole nebo koloběžce,  či  je  rodiče z auta 
vysadili dál od školy a pěšky šly alespoň 
poslední  úsek.  Výsledkem  akce  byla  vý-
razně  klidnější  Předškolní  ulice,  která 
se  stala  bezpečnější  a  vzduch  byl  čistší. 
Den bez aut se koná v rámci Evropského 
týdne  mobility.  Ranní  procházka  nejen 
podporuje psychickou a fyzickou kondici 
dětí,  je  i vhodnou příležitostí si popoví-
dat s kamarády a „probrat se“ ještě před 
příchodem  do  školy.  Na  žádost  mnoha 
spokojených  rodičů  jsme  se  rozhodli 
pěškobusy vypravovat pravidelně.  Infor-
mace najdete na našem facebooku nebo 
webu www.kunratice-zijou.cz . Děkujeme 
všem,  kteří  se  třeba  alespoň  jednou  za 
čas snaží své jízdy autem omezit.                          

                                                                          
Eliška Vízková, Kunratice žijou

VINNETOU BY MĚL 
Z KUNRATICKÝCH SOKOLŮ RADOST

Začátek  cvičební  sezony  je  vždy  hektický,  a  ani  letošní  ne-
byl výjimkou. Nás už ale nepřipravené nezastihne! Sokolovna 
se k návratu našich cvičenců jen leskla, nářadí a náčiní prošlo 
bezpečnostními revizemi a také plánujeme menší rekonstrukci 
šatny pro hosty. 

Všechny dětské oddíly, včetně gymnastiky, mají spoustu no-
vých členů. Stejně jsou na tom i oddíly pro dospělé. Nové členy 
přijal oddíl stolního tenisu i oddíl 60+. Máme velkou radost, že 
je naše sportoviště oblíbené.

Na začátku září jsme se rádi připojili k akci Babí léto. Počasí 
bylo nádherné a my děkujeme za příjemný sobotní den, který 
jsme společně strávili.

27. září jsme již tradičně pořádali Indiánský běh parkem, dět-
mi velmi oblíbenou akci. V prostoru zámeckého parku vzniklo 
cvičiště  o  čtyřech  stanovištích,  kde  děti  plní  sportovní  úkoly 
s  indiánskou  tematikou.  Než  děti  dokončí  všechny  disciplíny, 
jsou z nich opravdoví zocelení indiáni včetně barevných znaků 
na obličeji, které získají po splnění úkolů. Poslední úkol je vždy 
umístěn na sokolskou zahradu a je zaměřený na manuální zruč-
nost. Všechny děti  si odnesou  talisman, který  si  samy vyrobí. 
Samozřejmě musíme zajistit, aby nikdo nezůstal hladový, a tak 
pro všechny byly připravené pečené špekáčky a pití.

Letos nás čeká ještě Mikulášská akademie, kterou plánujeme 
na 10. prosince. Doufáme, že letos nám ji nic nepřekazí a vy tra-
dičně uvidíte všechny dětské sokolské oddíly pohromadě. Je to 
přehlídka všeho, co se děti stihly od září v Sokole naučit a věřte 
nám; nikdy toho není málo, a stojí za to se na jejich vystoupení 
podívat. A kdo ví, třeba přijde i Mikuláš…

Všechny podrobné informace o akcích najdete včas na našich 
webových stránkách, facebooku, nástěnkách na budově Sokola 
a u kunratické radnice. Těšíme se na vás. Sportu zdar!

  T. J. Sokol Kunratice

Pomoc dětem s poruchou autistického spektra
Středisko  odlehčovacích  služeb  a  volnočasových  aktivit  pro 

děti s PAS funguje v Kunraticích už víc než rok. Naše středisko 
poskytuje v pracovních dnech volnočasové aktivity pro víc  jak 
70 dětí  s autismem a o víkendech využívá odlehčovací  službu 
víc  jak  40  dětí.  Díky  stabilizovanému  personálnímu  obsazení 
můžeme poskytovat individuální péči. Těší nás, že se do našeho 
kolektivu přidali i obyvatelé Kunratic. Zároveň si vážíme komu-
nitní podpory místních podnikatelů a našeho hlavního partne-
ra – AUTO JAROV KUNRATICE. Rádi bychom pozvali místní 
rodiče s dětmi do naší dopolední herny, která je otevřena každé 

úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin. Malé děti si pohrají se zvuko-
vými hračkami, kostkami nebo herními moduly. Pro větší děti 
je připravena vybavená tělocvična, gymnastické míče a spousta 
další zábavy. Na rodiče čeká dobrá káva. Naše středisko pořádá 
pravidelné akce (nejen pro rodiny dětí s PAS), na které bychom 
Vás  rádi  srdečně  pozvali.  Do  konce  roku  se  můžete  těšit  na 
podzimní tvoření a vánoční dílny. Více informací: www.nautis.
auksys.com

Michaela Danešová, ředitelka střediska

Balíček okamžité pomoci pro Pražany
Zastupitelstvo  hlavního  města  Prahy 

na svém zářijovém zasedání jednomyslně 
schválilo vyčlenění 308 milionů korun na 
pomoc pražským domácnostem ohrože-
ným inflací v podobě „Balíčku okamžité 
pomoci pro Pražany“. Do tohoto projek-
tu  jsme  zapojili  kunratickou  mateřskou 
a základní školu. Finanční pomoc  je ur-
čena všem dětem a žákům škol zřízených 
hl.  m.  Prahou  a  pražskými  městskými 
částmi,  jejichž rodiny  jsou ohroženy vy-
sokou inflací a energetickou krizí. Z této 
finanční  podpory  rodiny  mohou  čerpat 
peníze  na  bezplatné  obědy  v  MŠ  a  ZŠ 
Kunratice,  školné,  poplatek  za  školní 
družinu  a  ze  solidárního  fondu  i  pod-
poru na školu v přírodě, kroužky a dal-

POZVÁNKA DO MŠ U VRBIČEK
Česko-anglická  Montessori  mateřská 

školka a škola U vrbiček oslavila již 12 let 
a postupně naplňuje svou vizi být komu-
nitní školkou a školou, kde z dětí rostou 
autentické  osobnosti  s  láskou  ke  světu. 
V dnešní době již máme možnost sdílet 
a tvořit tuto vizi s dětmi od nejmladšího 
věku až po patnáctileté. Po celých 12 let 
nám Kunratice poskytují krásné prostře-
dí pro naši školku, a proto i my bychom 
se s Vámi chtěli podělit o naše prostře-
dí, nabídnout zábavu a inspiraci pro Vás 
a Vaše děti  a malé nahlédnutí do  toho, 
jak se u nás máme.

Co byste s námi tento školní 
rok mohli zažít?

Workshop na téma Výchova bez pora-
žených – listopad 2022

V listopadu nabízíme workshop před-
stavující  základní  principy  tohoto  vý-
chovného přístupu, který se zabývá tím, 
jak komunikovat s dětmi, posílit  spolu-
práci v rodině a efektivně řešit problémy. 

Primárně se budeme v rámci tématu za-
měřovat  na  předškolní  věk.  Přesné  da-
tum bude upřesněno.

Vánoční dílny ve Vrbičkách, 1. 12. 2022
Hned první prosincový den se s námi 

můžete  naladit  na  vánoční  atmosféru. 
Připravili jsme si pro Vás a Vaše děti tvo-
řivé dílničky na téma Vánoc a adventu. 

Jarní dobrodružná stezka, 21. 4. 2023
Na 21. dubna chystáme v okolí školky 

dobrodružnou stezku lesem, na které si 
můžete společně s dětmi užít  jarní pro-
bouzení přírody, společné plnění zábav-
ných úkolů a na závěr Vás rádi přivítáme 
v naší školce s malým občerstvením.

Montessori herny pro děti od 1,5 do  
3 let a jejich rodiče, 1. a 2. pololetí

V  obou  pololetích  otevíráme  cyklus 
Montessori  heren,  kde  nabízíme  mož-
nost  poznat  spolu  s  dětmi  Montessori 
a načerpat  inspiraci pro radostné učení 
i pro výchovu bez poražených. 

Na  všechny  události  jste  již  nyní  sr-
dečně  zváni  a  bližší  informace  budete 
moci najít před daným termínem vždy v 
předstihu na našich webových stránkách 
a  také  prostřednictvím  letáků  v  rámci 
Kunratic. 

MŠ U vrbiček, 
Lesní 15, Praha 4 - Kunratice, 

www.uvrbicek.cz

V mateřské škole je nově otevřená poradna pro jazyk a řeč

–  od září 2022 pro veřejnost z Kunratic 
–  vchod do poradny je z levé strany budovy Mateřské školy Kunratice (Předškolní 880/1)

Kontakt: Mgr. Veronika Cheutinová, Ph.D., zdravotnický logoped, 
mobil: 723 469 697, email: v.cheutinova@gmail.com

Spolky

V Kunraticích proběhlo Mistrovství republiky záchranných psů
V  sobotu  8.  října  se  na  kunratickém  cvičišti  Záchranné 

brigády  kynologů  Praha  konalo  41.  mistrovství  republiky  zá-
chranných psů, které probíhalo pod záštitou prezidenta Svazu 
záchranných brigád kynologů ČR pana Viléma Babičky a sta-
rostky městské části Praha-Kunratice paní Lenky Alinčové.

Nominovaní závodníci se dle harmonogramu závodu sjeli do 
Kunratic už v pátek 7. října odpoledne, kde je přivítalo krásné 
podzimní počasí. Po tréninku poslušnosti a veterinární přejím-
ce bylo mistrovství vpodvečer zahájeno slavnostním nástupem 
a uvítacím proslovem prezidenta SZBK ČR, mistra sportu Vilé-
ma Babičky. V brzkém sobotním ránu bylo závodní mistrovské 
klání zahájeno kategorií poslušnosti na cvičišti v Kunraticích 
a podle harmonogramu a vylosovaných startovních čísel pokra-
čovalo prováděním speciálních prací. Speciální práce - vyhledá-
vání zasypaných osob probíhaly v objektu bývalých papíren ve 
Vraném nad Vltavou, kde se vyráběl papír od roku 1838 až do 
povodní v roce 2002, kdy byl areál nenávratně poničen. V pa-
chově  složitých  a  členitých  podzemních  prostorech  se  psům 
povětšinou dařilo  správně dohledat  zavalené ztracené osoby. 
Večer tak bylo možné ze startovního pole 14 psovodů se psy vy-
hlásit mistra republiky. Krásné ceny a poháry pro vítěze i další 
týmy na stupních vítězů při slavnostním zakončení mistrovství 
předávala místostarostka Kunratic paní Petra Hilmarová. Svaz 
záchranných  brigád  kynologů  ČR,  Záchranné  brigády  kyno-

logů Praha, tímto děkuje kunratické radnici za dlouhodobou 
podporu a spolupráci při výcviku záchranných psů.

  Mistrovství republiky se stalo též výbornou příležitostí pro 
předání nejvyššího vyznamenání SZBK ČR, a to Záchranářského  
kříže za záchranu  lidského života. Vyznamenání převzali dva 
psovodi SZBK ČR, jejichž psi v rámci nasazení na záchranných 
akcích v  letošním roce nalezli ztracené osoby, a pomohli  tak 
k záchraně jejich života.

Budeme  si  i  nadále  přát,  aby  nás  záchranářská  kynologie  
nejen  těšila  a  přinášela  výsledky  na  sportovním  poli,  ale  aby 
především přinášela útěchu a pomoc tam, kde je nejúčinnější. 
Tím je využití psů při pátrání po pohřešovaných osobách.

Robert Goldwein,
vedoucí brigády, Svaz záchranných brigád kynologů ČR

8

ší. Vzhledem k tomu, že sociální pomoc 
nelze  vyplácet  zpětně,  doporučuji  Vám 
seznámit  se  s  podmínkami  dotace  co 
nejrychleji, a to na webu hl. m. Prahy na 
adrese: https://pomocprazanum.praha.
eu/cz/balicek-skolstvi

Lenka Alinčová
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Rozhovor
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Pochází z malé vesnice na Strakonicku. Po maturitě nastoupila na brněnskou 
Masarykovu univerzitu, kde vystudovala najednou dva obory – žurnalistiku 
a psychologii. Žurnalistika dostala přednost. Od ní bylo snadné dát se na dráhu 
spisovatelky. S manželem, synem a dcerou žijí v Kunraticích. 

Barbora Vajsejtlová
Spisovatelka, která na toto oslovení příliš neslyší  

Vystudovala jste psychologii a žurnalistiku. Jak jste se dosta-
la ke psaní?

Mými prvními spisovatelskými pokusy, na které se pamatuji, 
byly pohádky, které jsem psala někdy ve druhé, třetí třídě. Mám 
totiž o hodně mladší sestry, tak jsem měla publikum. Příběhy to 
byly ale velmi naivní a plné gramatických chyb. Později jsem se 
pohybovala kolem vydávání školních novin. A od prváku na vy-
soké škole jsem začala v rámci praxí psát do redakcí novin. První 
opravdový článek mi vyšel v brněnské Rovnosti. Když jsem se 
posléze přestěhovala do Prahy, psala  jsem do Cosmopolitanu 
a dalších lifestylových časopisů. Postupně jsem prošla mnoha 
médii,  jako  jsou  Hospodářské  noviny,  Aktuálně,  iDnes,  nebo 
Deník N. Svůj druhý obor, psychologii,  se  snažím uplatňovat 
při psaní knížek, ale seriózně radit skutečně nikomu nemůžu.

Musela jste toho hodně zdolat, abyste se dostala od novi-
nových článků k psaní dětských knížek a posléze i knih pro 
dospělé? A kolik titulů jste už napsala?

Knih jsem napsala celkem osm a z toho pět pro děti. První mi 
vyšla v roce 2016, byly to Vánoce za dveřmi. Kniha vyšla vlastně 
tak trochu omylem. Byla jsem u rodičů doma v jižních Čechách, 
v úplně mrňavé vesničce, kde  je strašně špatný signál a Wi-Fi 
připojení. Rodiče odletěli na dovolenou a já tam zůstala sama 
s dětmi a hlídala dům. Protože jsem nemohla pracovat na počí-
tači, psala jsem po večerech pohádkové příběhy a ty pak dětem 
předčítala na dobrou noc. Neměla jsem ale žádný záměr s po-
hádkami jakkoli naložit.

Když  jsem se vrátila do Prahy, všimla  jsem si oznámení, že 
má Albatros soutěž pro začínající autory a že vyberou z došlých 
rukopisů tři, které budou publikovat. Potíž byla ale v tom, že 
uzávěrka byla následující den. Rychle jsem si svůj rukopis ne-
chala vytisknout, svázat a osobně jsem ho dovezla do vydava-
telství. Nikomu jsem o tom ale neřekla, protože jsem nevěřila, 
že by mě mohli vybrat. Vlastně jsem se svěřila jen synu Jendovi 
a dceři Tereze. K mému nezměrnému úžasu to nakonec klaplo 
a z vydavatelství se ozvali, že by měli o vydání knihy zájem. Ještě 
než knížka vyšla, už jsem měla rozepsanou další.

A to?
Opět příběh pro děti. Hlavními hrdiny jsou sourozenci, kteří 

dostanou kouzelný zvoneček, s jehož pomocí dospělí zapome-
nou, že  jsou dospělí  a  zase  se  chovají  jako děti. Knížka vyšla 
pod  názvem  Ať  jsou  velcí  zase  malí.  Inspirací  se  mi  stalo  mé 
původní dětské přesvědčení, že nikdy v životě nebudu pracovat 
a svůj dospělý život vyplním pouze čtením knížek a pojídáním 
želatinových medvídků.

Celkem jste ale napsala pět dětských knížek…
Ano,  následovala  kniha  Princezna  a  Baron,  která  spadá  do 

edice obrázkové čtení. Do dalšího titulu, který se jmenuje Velký 
závod, jsem zapracovala prostředí cyklistického oddílu. Inspira-
cí mi tady byl můj syn a jeho osudová láska, cyklistika. A zatím 
poslední  z  mých  knih  pro  děti  je  O  zázračném  semínku,  což 
jsou pohádky, v nichž hlavní roli hraje zelenina na zahrádce.

Pak jste přešla k dospělým titulům?
Psala jsem pro časopis Žena a život krátké fejetony. Z nich 

vznikla moje dospělácká prvotina Mami, přidej. Jde o deníkový 
zápis, který zaznamenává průběh jednoho roku. Kromě toho, 
že se hlavní hrdinka pere s krizí středního věku a snaží se ob-
stát  jako manželka  i matka,  ještě navíc běhá. V té době  jsem 
totiž  trénovala na Velkou kunratickou, a dokonce  ji nakonec 
i běžela,  což byl pro mě neskutečný zážitek.  I když  jsem po-
pravdě myslela,  že  tam zemřu. Myslím, že mám nějakou po-
ruchu, která mi znemožňuje dobře běhat a  jakkoli se v běhu 
zlepšovat. Ale rozhodně má ten závod atmosféru a kdokoli ho 
odběhne, má můj hluboký obdiv.

Pustila jste se i do odvážnějšího námětu pro dospělé čtenáře 
– a rozpracovala ho v knize Bokovka. 

Bokovka vyšla  v  roce 2019 a  je opravdu o bokovce. Příběh 
vypráví na střídačku muž a žena, přičemž každý z nich má na 
zdánlivě  stejné  věci  jiný  pohled.  Ona  je  svobodná  třicátnice 
s lehce psychopatickou matkou a tikajícími biologickými hodi-
nami. On je ženatý, má dvě děti a krizi středního věku. Začnou 
si spolu na večírku. Ale každý má o tomto románku zcela jinou 
představu a má od něj jiná očekávání. Červený obal knihy evo-
kuje to, že by se mohlo jednat o romantickou knihu, ale musím 
čtenáře varovat, že romantiky se v ní skutečně nedočkají. Při 
psaní jsem vycházela z toho, že si člověk může stokrát myslet, 
že nevěru „ukoriguje“, ale vůbec neví,  jak to bere ten druhý, 
a hlavně co udělá.

Co následovalo po Bokovce? 
Teď 22. září mi vyšla třetí dospělácká knížka, můj poslední 

titul Vůbec o nic nejde.  Je  to dvacet povídek, které  jsem na-
psala v průběhu tří let a které, jak doufám, spojuje překvapivá 
pointa.

Kde hledáte inspiraci pro své příběhy?
Jsem užvaněná a mám ráda  lidi. Proto  jsou mé příběhy se-

skládané z útržků, které jsem někde zaslechla, něco si domys-
lím, něco si dobájím. I v tramvaji nebo v hospodě poslouchám 
cizí  hovory  a  z  nich  čerpám  inspiraci.  Nerada  to  přiznávám, 
není to úplně slušné, ale hrozně mě to baví. Vlastně tak trochu 
vykrádám cizí životy. Ale jsou to jen takové střípky. Nikdy bych 
si nedovolila sebrat někomu jeho život. Většina povídek vznik-
la tak, že jsem zaslechla útržek hovoru a potom si domyslela to, 
co předcházelo a co bude pokračovat.

Kromě knižní tvorby jste ale zaměstnaná i v PR…
Ano,  v  současnosti  pracuji  v  PR  agentuře,  ale  pořád  píšu 

články  do  časopisů.  Aktuálně  tvořím  dětský  seriál  pro  Rádio 
Junior Českého rozhlasu a rozpracován mám další román pro 
dospělé.

Kde berete čas na to, všechno stihnout?
Denně vstávám v pět hodin ráno. Je to pro mě ideální čas na 

psaní. Nezvoní telefony, nemusí se odepisovat na maily. Člověk 
je čerstvý a obvykle mu to celkem myslí. Krásně tak využiju tu 
hodinu a půl, než děti vstanou do školy. Času přes den, během 
odpoledne a večera potom už moc nezbývá. Obě naše děti dě-
lají cyklistiku, takže je vozíme na tréninky. Od března do půlky 
prosince jsou navíc skoro každý víkend na závodech. Pak mají 
zimní přípravu a od jara jedeme zase nanovo.

Jakou máte zkušenost jako matka a spisovatelka s tím, jak 
děti dnes čtou?

Sama jsem ohromný čtenář,  jako dítě  jsem si četla s bater-
kou pod peřinou, stále ležím v knížkách a děti jsem se k tomu 

snažila od malička vést. Zásobovala jsem je knížkami, četla jim 
nahlas… Ale ani jedno z mých dětí nečte rádo. Mají sice naří-
zeno, že musí denně číst deset stránek, ale rozhodně si knihu 
neotevřou dobrovolně a spontánně. Vím, že to není ta nejlepší 
cesta, ale ráda bych, aby četly a nevím si moc rady.

Co stojí za tím, že děti mají v mnoha případech ke čtení od-
mítavý vztah?

Nevím, jestli jsem ten správný člověk, který by měl moralizo-
vat, můžu říct jen svůj osobní názor. Myslím, že děti mají straš-
ně moc jiných podnětů a pozornost se jim tak tříští. My jsme 
měli Večerníček na jedničce a nedělní pohádku po poledni. Vi-
deopřehrávač byl nedostižný a zcela přirozeně jsme se upínali 
ke knížkám, četli jsme si rádi. Příběh vás přenesl někam jinam, 
mohli jste tak zažívat cokoli. Dnes se dětem nabízí v podstatě 
pasivní  zábava,  pro  kterou  nemusí  nic  udělat…  Tak  a  teď  už 
zním definitivně jako zapšklá důchodkyně!

Věnujete se čtenářské osvětě?
Díky za  tu otázku. Před covidem jsem dělala poměrně čas-

to besedy na školách. V kunratické škole jsem byla mnohokrát 
na tzv. autorském čtení neboli besedě s autorem. Dětem něco 
přečtu a pak si s nimi povídám o knížkách. Ony se ptají třeba 
na to, jak kniha vzniká a podobně. Kromě škol navštěvuji také 
knihovny, které pořádají autorská čtení. Myslím, že každá pro-
pagace literatury je dobrá a že má svůj smysl. Nemám přehled 
o tom, kolik mých knih se vlastně prodalo, ale i kdyby si mou 
knihu přečetlo padesát dětí, tak mi to za to stojí. Psaní knih je 
pro mě opravdu splněným snem. I když kdykoli mi někde řekne 
„paní spisovatelko“, otáčím se, na koho to vlastně mluví, pro-
tože pořád nemůžu uvěřit tomu, že se mi moje přání vyplnilo. 
Stydím se představovat  jako spisovatelka a přistupuji k tomu 
s pokorou, protože vím, jaká obrovská náhoda a štěstí při mě 
stály. A to, že se moje knížky prodávají, to už je bonus navíc. 

Proč jste si s manželem vybrali Kunratice?
Oba  jsme  sportovci,  i  když  já  to  spíš  předstírám,  a  proto 

jsme hledali byt v lokalitě, kde by byla v blízkosti zeleň. Kunra-
tice se okamžitě staly mojí srdeční záležitostí. Když před pár 
lety napadlo i v Praze dost sněhu, nasadila jsem před vchodem 
běžky, objela okruh v Kunratickém lese a před vchodem jsem 
zase běžky sundala. To je prostě fantazie!

Nikdy předtím jsem si také neuvědomila, kolik je tady napří-
klad dětských hřišť. To mi došlo, až když se nám narodily děti. 
Pocházím ze vsi a Praha je pro mě moc anonymní. Tady se ale-
spoň v bezprostředním okolí známe a mám si s kým povídat.

A obě děti chodí do kunratické školy, na kterou nedám do-
pustit. Oba měli štěstí na učitele a například Anna Havelková 
a Jana Kopecká, to pro mě jsou učitelky s velkým „U“. Kunra-
tická škola mi připadá celkově výjimečná a všude o ní mluvím 
v superlativech. Navíc tím, že čtu ve školách po celé republice, 
potěší mě, když řeknou: „Jéé, Vítek Beran,  toho známe…“ Je 
vidět, že má napříč republikou jméno.  

Jaké místo v Kunraticích máte nejraději?
Mám to  tady  ráda celkově. Ale  výjimečný vztah mám k vy-

hlídkám  v  Kunratickém  lese.  Jsou  nahoře  v  lese  na  skalních 
ostrozích. Půvabné  jsou  všechny,  ale  mou  srdeční  záležitostí 
je  vyhlídka  na  ostrohu  nad  Labutí,  odkud  je  vidět  na  Zelené 
údolí a na Thomayerovu nemocnici. Pokaždé, když kolem bě-
hám nebo jedu na kole, zastavím se tam a užívám si atmosféru 
tohoto místa.

Ivo Rikačev
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Kunratický uličník – 4.část

Čtvrté pokračování Kunra-
tického uličníku se věnuje 
mimo jiné také ulicím v ob-
lasti Betáně. Požádali jsme 
o výklad názvu kunratické 
místní části Betáň paní PhDr. 
Martinu Ptáčníkovou, Ph.D., 
z Ústavu pro jazyk český AV 
ČR. „Jméno místní části (samo-
ty) Betáň v Kunraticích vzniklo 
z biblického jména Betánie (dům 
chudých nebo dům smutku), 
který náleželo vesnici na svahu 
Olivetské hory. Tam podle biblic-
kých textů pobýval Ježíš (měl zde 
dům Šimon malomocný). Jedná 
se patrně o metaforické jméno, 
které bylo samotě dáno na zákla-
dě nějaké podobnosti s biblickou 
Betánií.“ Prvního ledna 1968 
se Kunratice u Prahy staly 
součástí Hlavního města 

Prahy. V následujícím třech 
letech proběhla nejrozsáh-
lejší změna názvosloví, která 
odstranila duplicitní názvy 
v rámci Hlavního města Pra-
hy, která byla ukončena roku 
1971. 1. ledna 1922, tedy před 
sto lety, vzniká tzv. Velká Pra-
ha. V dubnu letošního roku 
vyšel nový, téměř devítiset-
stránkový Pražský uličník od 
autorů prvních třech dílů z let 
1997, 1999 a 2012. Ten zachy-
cuje současný stav s textem 
uzavřeným k 1 lednu 2022. 
Od 4. části našeho Kunra-
tického uličníku používáme 
údaje již z tohoto zdroje.

Valcířská
Název ulice je uměle vytvo-
řen. Do roku 1971 Marie 

Pujmanové. Marie Pujmanová 
(1893-1958) byla česká spi-
sovatelka a novinářka, která 
přispívala do několika novin. 
Psala romány i poezii.

Hutnická
Název ulice je uměle vytvo-
řen. Do roku 1947 Macharo-
va. Josef Svatopluk Machar 
(1864-1942) byl český básník, 
prozaik, satirik, publicista 
a politik. 1947-1971 Boženy 
Němcové. Božena Němcová 
(1820-1862) patří mezi první 
literární autorky českých 
zemí, které se v devatenác-
tém století prosadily během 
národního obrození. Její 
nejznámější dílo Babička zná 
u nás téměř každý. 

Hornická
Název ulice je uměle vytvo-
řen. Do roku 1971 Karoliny 
Světlé. Karolina Světlá (1830-
1899) byla česká spisovatel-
ka, představitelka generace 
májovců. Je považována za 
zakladatelku českého vesnic-
kého románu. 

Jeřábnická
Název ulice je odvozen 
od bývalého stavebního 
podniku, který se nacházel 
poblíž. Do roku 1971 Elišky 
Krásnohorské. Eliška Krás-
nohorská (1847-1926), byla 
česká básnířka, spisovatelka, 
překladatelka a libretistka. 
Nejznámější je její libreto 

k opeře Bedřicha Smetany 
Hubička.

Vídeňská
Ulice byla přejmenována 
podle Vídně, hlavního města 
rakouské republiky u příleži-
tosti státní návštěvy rakous-
kého prezidenta Rudolfa 
Kirschlägra (prezidentem 
Rakouska 1974-1986) v roce 
1978. Jedná se o úsek od je-
jího styku s ulicí Michelskou 
až po hranice Prahy. Do roku 
1978 nesla název Budějovická, 
který je uveden již v Ori-
entačním plánu Hlavního 
města Prahy z roku 1938. 

K Betáni
Název ulice odvozen od její-
ho směru. Do roku 1971 Zá-
mecká. V Orientačním plánu 
Hlavního města Prahy z roku 
1938 je vedena jako Karlova. 
Císař Karel IV. (1316-1378) 
byl otcem krále Václava IV. 
(1361-1419), nejvýznamnější 
postavy v historii Kunratic.

Pod Betání
Název ulice nese od roku 
1996 a je odvozen od části 
Kunratic s pomístním ná-
zvem Betáň. Již před připoje-
ním Kunratic k Praze 1968 se 
jmenovala Vzorných vojáků. 

Žižkova
Název ulice nese od roku 
1996. Jan Žižka z Trocnova 
a Kalicha (1360-1424) byl 

český husitský vojevůdce, 
pokládaný za otce husitské 
vojenské doktríny a autora či 
prvního uživatele defenziv-
ní bojové techniky, vozové 
hradby. Ještě před připoje-
ním Kunratic k Praze 1968 se 
jmenovala Průkopníků. 

Ratajova 
Václav Rataj (1883-1949), 
řídící obecné školy, první 
kronikář obce, starosta 
místního Sokola, funkcionář 
Sboru dobrovolných hasičů 
a významný člen Církve 
československé v Kunrati-
cích. Významně se zasloužil 
o výstavbu nové kunratické 
sokolovny koncem dvacátých 
let minulého století. Název 
nese od roku 1996. Do roku 
1971 1 .máje, potom do r. 
1996 Národní fronty.

U Zámeckého parku
Název je odvozen od polohy 
ulice v blízkosti zámeckého 

parku. Do roku 1996 se jme-
novala Hrdinů práce a byla 
pojmenována ještě před 
připojením Kunratic k Praze 
v roce 1968.

Do Dubin
Pojmenování je odvozeno od 
pomístního názvu. Do roku 
1971 Vítězná.

Františka Šimáčka
František Šimáček (†1932), 
kovářský mistr, zastával 
v letech 1923-1930 funkci 
starosty Kunratic, ve které se 
významně zasloužil o rozvoj 
obce. Nese tento název od 
roku 1996. Lidická do roku 
1971, potom 1971-1996 
Novátorů (název poplatný 
době).

Za Hájovnou
Název ulice je odvozen od 
blízké bývalé hájovny (č. p. 
27), která je dnes soukro-
mým majetkem. Ulice byla 

pojmenována ještě před 
připojením Kunratic k Praze 
v roce 1968.

Odboje
Ulice byla pojmenována v 60. 
letech 20. století.

Vožická
Mladá Vožice je jihočeské 
město 17 km severovýchodně 
od Tábora. Do roku 1971 
nesla ulice název U Drůbežár-
ny. Drůbežárna byla součástí 
JZD (Jednotné zemědělské 
družstvo) Kunratice a zanik-
la v šedesátých letech

Za Bažantnicí
Název ulice je odvozen od 
polohy za bývalou bažantni-
cí. Do roku 1971 Lesní II.

K Šeberáku
Název ulice je odvozen od 
jejího směru k největšímu 
kunratickému rybníku 
Šeberák. Do roku 1971 
Průhonická. Průhonický park 
je součástí seznamu památek 
světového kulturního dědic-
tví UNESCO. V roce 1841 
ulice ještě názvy neměly, ale 
kudy z Kunratic do Průhonic 
bylo v historických mapách 
napsáno.

Mapa stabilního katastru z roku 1841

Forsthaus (hájovna) 1841

Nach Pruhonitz – Do Průhonic

Mapa stabilního katastru z roku 1841

Nad Rybníčky
Název ulice je odvozen od 
pomístního jména prostoru 
jižně od ulice mezi Olšan-
ským rybníkem, Kunratickou 
spojkou a Víďeňskou. Od 
šedesátých let se ulice do 
roku 1996 let jmenovala Nové 
výstavby. 

Pod javory, U javoru
Ulice nesou názvy od svého 
vzniku v roce 2000 a 2003 
podle vysazené javorové aleje.

Na Jahodách
Ulice nese název od svého 
vzniku v roce 2000 podle tra-
dičního pěstování kunratic-
kých jahod v její blízkosti.

Kunratická spojka
Název ulice pochází z doby 
její výstavby v roce 1992.

Pramenná
Ulice nese název od roku 
2004 a pojmenování je inspi-
rováno kunratickým přírod-
ním prostředím, ve kterém 
v Kunraticích a Kunratickém 
lese vyvěrá řada menších 
pramenů.

Svatomír Mydlarčík
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MALOVÁNÍ JE HRA
To je motto Aleny Matěnové, rodačky z Kunratic. Je malířkou, 

která začala malovat pro radost a díky malování si plní své sny. 
Tak se z původního relaxu od náročného zaměstnání stala život-
ní náplň. Naučila se nedělat si z věcí velkou hlavu a brát vše s vět-
ším humorem a nadhledem. A když ne, tak se z toho vymaluje.

Své nápady čerpá z každodenního života, z důležitých i méně 
významných okamžiků. Inspirací jí je vše, co ji zaujme. Její tvor-
bu si zamilují všichni, kdo mají rádi barvy a originalitu. Ráda 
experimentuje s technikou malby a přemýšlí o námětu. V prů-
běhu času vystřídala spousty stylů, vyzkoušela si různé techniky 
a materiály. Maluje na plátno, papír, na dřevěné desky, kamínky, 
ale třeba i na deštníky. Maluje olejem, akrylem a pastelem. Má 
za sebou již několik společných výstav s dalšími umělci. „Jsme 
svázáni představami, jak by měl vypadat výsledek, namísto aby-
chom si užívali samotné tvoření. Přitom malování nám umožní 
příjemně strávit čas a může vyléčit i ze špatné nálady,“ říká.

Chcete se dozvědět víc, mít zážitek a vidět obrazy naživo? Tak 
neváhejte  a  navštivte  výstavu  Aleny  Matěnové,  která  se  bude 
konat v Café Charmé od 2.  října do 3. prosince. Nebo se  jen 
podívejte na stránky www.alenamatenova.cz .

Podzimní knihovna
Nastal ten pravý čtenářský čas, kdy doma ve svetýrku a v dece 

rádi  sáhnete  po  knize  z  kunratické  knihovny.  Kromě  všech 
bestsellerů,  Vás  chci  upozornit  na  některé  zajímavé  knihy. 
Velmi oblíbená spisovatelka Kristin Hannah napsala Děvčata 
z Firefly Lane, Sofía Segovia si Šepotem včel získala čtenáře ta-
jemným příběhem a od nejznámějšího japonského spisovatele 
Haruki  Murakamiho  máme  povídky  První  osoba  jednotného 
čísla. Paměti finského maršála je pozoruhodný životopis Car-
la Gustava Emila Mannerheima. Z českých autorů si můžete 
vypůjčit nejnovější knihu Aleše Palána Robinsoni a donkicho-
ti, Miloše Urbana Továrnu na maso a Tereza Brodská napsala 
vzpomínkovou knihu Moje máma Jana Brejchová.

Pan  Ing.  Ondřej  Vozár  a  pan  nakladatel  Michael  Bronec 
stále  vytrvale  obdarovávají  naši  knihovnu  krásnými  knihami 
z nakladatelství Straky na vrbě. Darovali nám už neuvěřitelné 

Kultura

Babí léto ve znamení sportu
14. ročník Babího léta se opět nesl ve sportovním duchu a dob-

ré náladě. Oblíbenou kulturní událost pořádá Divadlo v parku 
spolu  s  naší  městskou  částí.  Tradičně  byl  pro  návštěvníky  při-
praven bohatý kulturní i doprovodný program. Městská policie 
si pro přítomné připravila  zajímavé ukázky  jízdní policie  a  vý-
cviku služebních psů. Kapela městské policie DixiBand zahájila 
svým hudebním pásmem program na pódiu. Největším lákadlem 
pro sportovní nadšence byly exhibice MTB kol a méně známého 

sportu Teqballu, který je spojením stolního tenisu a fotbalu. Na 
řadě stanovišť bylo možné si vyzkoušet různé druhy sportů jako 
například  lezeckou dráhu,  squash,  florbal, basketbal a mnoho 
dalších. Nechyběla vědomostní soutěž s losováním o hodnotné 
ceny. Na závěr odpoledne vystoupil zpěvák Michal Horák, který 
rozezpíval a roztančil přítomné diváky. Děkuji všem, kteří se na 
této akci podíleli a věnovali jí čas a energii. Snímky z této kultur-
ní akce najdete na našich webových stránkách.

Petra Hilmarová

SENIOŘI SE BAVILI
V září proběhlo milé setkání seniorů na zahradě domu s chrá-

něnými byty. Počasí nám přálo a mohli jsme si vychutnat slunné 
odpoledne.  Pro  přítomné  bylo  připraveno  pohoštění,  grilovali 
jsme  maso.  Kapela  Staropražští  Pardálové  zahrála  a  zazpívala 
přítomným  nejznámější  staropražské  písně  a  také  nejpopulár-
nější hity Karla Hašlera. Atmosféra byla skvělá a ke zpěvu se při-
dali téměř všichni zúčastnění. Do konce roku máme pro obyva-
tele domu s chráněnými byty připraveno ještě několik kulturních 
vystoupení. Všechny termíny se předem dozvíte v klubu seniorů 
nebo na nástěnce v domě s chráněnými byty.

                                                  Petra Hilmarová

V letošním roce již žádná katastrofa nenarušila naše výlety 
a všech šest  jsme ve zdraví absolvovali. V září  jsme navštívili 
město Třebíč s jeho velmi zachovalou židovskou čtvrtí a hrad 
Pernštejn, tolik využívaný filmaři. Vše uzavřel výlet do Strako-
nic  s  bohatými  hradními  sbírkami  a  na  okouzlující  zámeček 

množství knih, a dokonce i soubor audioknih. Můžete si pře-
číst i poslední novinky Hvězdolet Vltava Tomáše Lipnera a Čas 
Růže Věry Mertlíkové. Oběma dárcům moc děkujeme, vážíme 
si výjimečné podpory našich čtenářů.

Všem  dárcům  děkujeme  za  knihy,  které  nosíte  pro  ostatní 
čtenáře. Někteří jste přinesli mnoho pěkných titulů. Děkujeme.

Knihovna Kunratice

Dagmar Salabová, Hana Svatošová, Jana Honková, Josef Rejzek, 
Petr Eis ,Jitka Koucká, Jarmila Mášová, Marta Kučerová,  
Olga Dvořáková, Bohuslava Míková, Josef Šilhavý, Pavel Hotovec

Sousedské slavnosti Zažít 
Kunratice jinak potřetí

V nádherném sluncem zalitém sobotním odpoledni 3. září se na 
Kostelním náměstí uskutečnil  třetí  ročník  sousedských slavností 
Zažít Kunratice jinak, který znovu přinesl několik novinek. Ačkoliv 
farní  zahrada  zůstala  letos  kvůli  probíhajícím  stavebním  pracím 
pro veřejnost uzavřena, velmi nápaditě bylo oživeno prostranství 
před kostelem. Zabydlela se zde čajovna Setkání, skotský a turec-
ký stánek včetně pouličního holiče. Nabídka zahraničních pochu-
tin se rozšířila o ukrajinský stánek. Pro děti byly opět k dispozici 
pohybové aktivity a výtvarné dílny, menší i větší společně potěšila 
výstavba městečka z vlastnoručně malovaných dřevěných špalíčků. 
Již tradiční atrakce – jízda na vysokém kole – přitahovala zájemce 
napříč generacemi. Řada malých i velkých návštěvníků si nenechala 
ujít divadelní, artistické a šermířské vystoupení cirkusové společ-
nosti Poprávu anebo zábavnou tombolu s neočekávanými cenami. 
Na programu znovu nechyběl knižní stánek s možností volné vý-
měny ani komentovaná prohlídka kostela a přilehlé rodové hrobky 
Korbů z Weidenheimu. Příznivé počasí udržovalo živou atmosféru 
na  náměstí  až  do  večerních  hodin  společně  s  pestrou  skladbou 
stánků – pivovaru Spojovna, místní cukrárny No. 3 či Kunratické 
vinotéky, po sousedských dobrotách se jen zaprášilo. Závěr letoš-
ního programu se nesl v hudebním duchu. Vystoupení kapely Jiný 
metro ladilo s nastupujícím soumrakem. Naprostou programovou 
novinkou byl DJ Blue, který po setmění svou rytmickou produkcí 
proměnil část náměstí před papírnictvím v taneční parket.

Akci opět uspořádalo občanské sdružení Kunratice žijou s po-
mocí  kunratické  základní  a  mateřské  školy,  rodinného  centra 
U Motýlků a s podporou kunratické radnice, Nadace Via, Nadace 
rozvoje občanské společnosti a Nadačního fondu Tesco. Všem uve-
deným subjektům mnohokrát děkujeme! Jakápak další překvapení 
nám přinese ročník čtvrtý?

Tomáš Lachman, Kunratice žijou

Kultura

Kratochvíle  s  jeho  bohatou  historií.  Těší  mě,  že  se  mezi 
výletníky objevují stále nové tváře z celých Kunratic, takže 
se mi naplňuje  jeden z hlavních účelů pořádání výletů,  tj. 
stmelit vazby mezi obyvateli starých Kunratic a oběma síd-
lišti  a  početnou  novou  okrajovou  výstavbou.  Na  výletech 
vznikají nová přátelství a lidé, kteří nemají auta či partnera 
se dostanou ven z Prahy. Výlety nevybírám z katalogu ces-
tovní kanceláře, ale ta mi je šije na míru podle mých poža-
davků. A samozřejmě naslouchám Vám cestovatelům, Vašim 
přáním, a tak vím, že mezi výlety v příštím roce by měl být 
nejspíš např. Národní hřebčín Kladruby nad Labem, zámek 
v Bechyni s prohlídkou Tábora a další. Nechte se překvapit 
a pozorně čtěte příští čísla Kunratického zpravodaje.

Lenka Alinčová
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Zleva: Karel Fíla, fanoušek dobrého tenisu, Jan Kodeš wimbledonský vítěz, 
legenda českého i světového tenisu, Bára Krejčíková, Zdeněk Žofka, národní 
tenisový kouč v Německu, Anglii a v Kanadě, rovněž komentoval 9 let tenis 
pro ČT, Jan Bartů, dvojnásobný olympijský medailista v moderním pětiboji, 
jako hlavni trenér anglické federace M5 dosáhl se svými svěřenci mimo jiné 
na olympijské zlato jak v ženách tak mužích a Aleš Kartus, trenér Krejčíkové.   

Bára Krejčíková trénovala na Wimbledon 
na travnatém kurtu v Kunraticích

Bára Krejčíková je skvělá 
tenistka, která dosáhla 
2. místa na žebříčku 
WTA, je vítězka Roland 
Garros 2021 a vyhrála pět 
grandslamových turnajů 
ve čtyřhře včetně letošního 
Wimbledonu. Podpořit jí 
a jejího trenéra přišli pánové 
Fíla, Kodeš, Bartů a Žofka.

Sport
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Jaroslav Kokeš

Lenka Alinčová

Milan Matoušek

Ivan Hýža

Petra Hilmarová

Veronika Doležilová

Ondřej Nováček

DĚKUJEME ZA DŮVĚRU, KTEROU JSTE NÁM VYJÁDŘILI SVÝMI HLASY V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH. 
DÍKY VÁM MŮŽEME POKRAČOVAT I NADÁLE V ROZVOJI KUNRATIC.


