
KunraticKý 
zpravodaj

6 
2017

Krásné Vánoce
    a pohodový nový rok

Začíná rekonstrukce  
rybníků str. 3

Rozsvěcení stromu 
před radnicí str. 5

Rozhovor s Martinem 
Písaříkem str. 8



Podle posledních zveřejněných dat České 
správy sociálního zabezpečení žilo k po-
slednímu dni měsíce září v České republi-
ce 184 stoletých občanů a z toho v hlavním 
městě jich máme 35. Jeden z těchto stole-
tých seniorů žije také u nás v Kunraticích. 
Je to paní Marie Skramovská, která 3. lis-
topadu oslavila neuvěřitelných 100 let od 
svého narození.  Paní Skramovská je dcerou 
bývalého pana řídícího Františka Tichého, 
učitele Obecní školy v Kunraticích a babič-
kou současného zastupitele MUDr. Milosla-
va Mandíka. Sama také učila v kunratické 
základní škole od roku 1953 až do důchodu. 
Ale mnohé generace jejich žáků si bývalou 
paní učitelku pamatují pod jménem Kůsto-
vá. Například i tajemnice kunratické radni-
ce, kterou osobně učila. Jak dlouhá je doba 
sta let, jsme si osobně připomněli na oslavě 

jejích narozenin zajímavou prezentací prů-
řezem času 1917 – 2017, kterou připravili 
vnuci paní Skramovské s rodinou. Nezbývá 
než popřát oslavenkyni do dalších let pevné 
zdraví a veselou mysl, které má paní Skra-
movská dost pro všechny. 

Ivan Hýža, zástupce starostky (ivhy)

nejstarší obyvatelka Kunratic Marie  
Skramovská slavila 100. narozeniny

Konečně startuje tolik potřebná revitalizace 
kunratických rybníků Olšanského a Šeberá-
ku. Jedná se o akci rozloženou do několika 
následujících let. Náklady se počítají v de-
sítkách milionů korun. Prvním krokem byl 
výlov Olšanského rybníka. Bude následovat 
jeho odbahnění a oprava přelivu. Zároveň 
dojde k úpravě části koryta potoka před jeho 
vyústěním do Šeberáku. Jedná se o vykácení 
části kanadských topolů. Tato dřevina není 
typická pro české prostředí. Poměrně křeh-
ké stromy jsou vysázeny velmi hustě, a jak 
se „natahovaly“ za světlem, jsou nyní příliš 
vzrostlé a nebezpečné tím, že se při velkém 
větru mohou zlomit. To se ostatně potvrdilo 
při vichřici poslední říjnovou neděli, kdy se 
jeden z topolů zlomil a naštěstí dopadl na 
přilehlé pole, aniž by způsobil nějaké škody. 
Koryto potoka má být vytvarováno do me-
andrů, kde by drobné kamenné přepážky vy-
tvořily malou vodní kaskádu.  První etapa by 
měla být ukončena napuštěním Olšanského 
rybníka na podzim příštího roku. Ihned poté 
bude následovat vypuštění Šeberáku, jeho 

odbahnění a oprava bezpečnostního přeli-
vu. Tyto akce nepodléhají stavebnímu po-
volení, a proto je možné s nimi začít ihned.

Jako druhá etapa revitalizačních prací je 
naplánována rekonstrukce hrází, na které 
je potřeba získat stavební povolení. Pro-
jektová dokumentace bude zpracovávána 
v průběhu první etapy prací. O tom nás bude 
magistrátní organizace Lesy Praha a.s., kte-
rá má oba rybníky ve své správě, informovat 
a další postup s námi konzultovat.

V současnosti Magistrát hl. města Prahy 
připravuje nájemní smlouvu na oba rybníky 
pro Český rybářský svaz, z.s., Územní svaz 
města Prahy, který na nich bude hospodařit 
stejně jako na dalších více jak 90 procentech 
všech pražských rybníků a vodních toků. 
Jedná se o tzv. extenzivní chov, kdy je pro-
dukce ryb získávána bez použití hnojiv a kr-
miv. Provozovatel do vody nasadí po dohodě 
se zástupci pražského magistrátu vybrané 
druhy ryb v omezeném množství. Veškeré 
činnosti spojené s chovem ryb jsou směřová-
ny ke zlepšení životního prostředí vodních 
ekosystémů. Na rybnících je odbornou spe-
cializovanou laboratoří zajištěn pravidelný 
odběr vzorků vod a zástupci Magistrátu hl. 
města Prahy provádějí průběžné kontroly za 
účelem zachování co nejčistší vody ve všech 
pražských rybnících a nádržích. 

Rybníky sloužící k chovu ryb se vypouštějí 
a loví zpravidla každý rok a rybníky určené 
ke sportovnímu lovu ryb se vypouštějí v ně-
kolikaletém intervalu podle potřeby vlast-
níka vodních ploch – Magistrátu hlavního 
města Prahy.

Lenka Alinčová (lal)

Začíná velká revitalizace  
Olšanského rybníka a Šeberáku

Z radnice
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27. 1
i. Kunratický ples
Městská část pořádá první ročník 
plesu. Od 20 hodin v sokolovně. 
Vstupenky k zakoupení na radnici.

10. 2.
Masopustní průvod
Již 12. průvod plný masek  
a převleků, od 9:30 hodin  
u sokolovny.

24. 2. 
Ples sokolského florbalu
2. ročník plesu se uskuteční  
od 19 hodin v sokolovně.

9. 3. 
Společenský večer ZŠ Kunratice
Sedmý společenský večer na  
téma „Latinsko-americký festival“, 
v ZŠ od 19 hodin.

Do diáře…

Rozsvěcení vánočního stromu před radnicí str. 5

Vážení čtenáři,

uplynulý rok si vyžádal hodně sil nás 
všech. Pro nás na radnici byl velice 
náročný počtem rozestavěných 
staveb (dostavují a rekonstruují 
se základní škola, mateřská škola, 
silnice, hasičská zbrojnice a okolí 
bývalého kravína), z Vaší strany byla 
zase napínána Vaše trpělivost při 
všech omezeních, které tyto akce 
přinesly. A musím přiznat, že příští 
rok nebude jednodušší, protože 
většina akcí a především rozsáhlá 
rekonstrukce ulic bude pokračovat 
po celý rok. Alespoň na závěr roku 
jsme pro Vás připravili ve spolupráci 
s místními školami a podnikateli 
několik akcí, které nám navodily 
vánoční atmosféru. Proběhlo tak 
rozsvěcení vánočních stromů před 
radnicí a na koupališti Šeberák, 
koncert základní školy v kostele 
sv. Jakuba a ještě nás 30. prosince 
čeká již tradiční koncert cimbálové 
muziky rovněž v kostele sv. Jakuba. 
Tímto chci všem zúčastněným velice 
poděkovat. Kunratice žijí celoročně 
bohatým kulturním, společenským 
a sportovním životem. Sledujte 
Kunratický zpravodaj, kde se o všech 
těchto akcích včas dozvíte.

Na závěr Vám chci popřát krásné 
prožití vánočních svátků a hodně 
zdraví a úspěchů v roce 2018.

Lenka Alinčová 

Klidné 
prožití 

vánočních 
svátků



Co prozatím přineslo Kunraticím  
členství ve Svazu městských částí?

Rozsvěcení vánočního stromu v minulých 
letech v Kunraticích pořádala skupina míst-
ních organizací. Ale protože v loňském roce 
se již žádný „dobrovolník-organizátor“ ne-
našel, a akce se tak nekonala, na základě žá-
dosti mnohých kunratických obyvatel jsme 
se rozhodli rozsvěcení vánočního stromu 
letos uspořádat pod hlavičkou kunratické 
radnice. Termín byl stanoven na první ad-
ventní neděli 3. prosince. O vánoční výzdo-
bu se stejně jako v minulých letech nejenom  
u radnice, ale i na sloupech veřejného osvět-
lení od Šeberáku po Vídeňskou ulici a Domu 
zvláštního určení, kde bydlí vozíčkáři na 

sídlišti Flora, posta-
ral sponzorsky pan 
Jakub Olbert, který  
o den dříve vyzdobil 
a slavnostně rozsvítil 
Staroměstské náměs-
tí a další části Pra-
hy. Za takový dárek 
Kunraticím mu velmi 
děkujeme. Program 
rozsvěcení vánoční-
ho stromu před rad-
nicí zajistili přímo 
obyvatelé Kunratic. 
Moderování se cho-
pila oblíbená herečka 
Národního divadla 
Martina Preissová, 

vystoupily děti z Mateřské školy Kunratice, 
soubor Hájíček ze Základní umělecké ško-
ly Jižní Město-detašované pracoviště Jana 
Růžičky, žáci ze Základní školy Kunratice 
předvedli živý betlém a v pět hodin program 
vyvrcholil rozsvěcením vánočního stromu. 

Pak se děti vybavené lampiony přesunuly 
na koupaliště Šeberák. Tam pořad adventní 
neděle pokračoval v šest hodin rozsvěcením 
vánočního stromu u restaurace Šeberák. Kdo 
vydržel před radnicí, mohl se občerstvit sva-
řeným vínem i dalšími dobrotami a poslech-
nout si Vánoční kurník Petra Nedvěda.

lal

Jsou to již tři roky, kdy naše městská část 
vstoupila do Svazu městských částí hlavní-
ho města Prahy (SMČHMP). Až na Běcho-
vice jsou zde zastoupeny všechny takzvané 
malé městské části. Celkem jich je členem 34. 
Takzvané velké městské části, což je Praha 1 
až 22, mají také své uskupení. Obě organiza-
ce fungují zcela samostatně a mají společ-
nou pracovní skupinu, ve které jsou zastou-
peny čtyři městské části za každé uskupení. 
Za SMČHMP jsem součástí vyjednávacího 
týmu i já. Pracovní skupina předkládá témata  
k projednání Sněmu všech pražských sta-
rostů, který zasedá zhruba dvakrát ročně. 
Projednávaná témata jsou zcela zásadní pro 
všechny pražské městské části. Nejčastěji 
jde pak o financování městských částí včetně 
školství a v poslední době i přípravu Metro-
politního plánu. Spoluprací se nám podařilo 

pro městské části významně navýšit dotace 
od města Prahy. Navýšení těchto neinves-
tičních dotací přineslo Kunraticím z část-
ky 23 029 000 korun v roce 2015 pro příští 
rok navýšení na 36 955 000 korun. Snažíme 
se zastavit překotné rušení zeleně na úze-
mí  Prahy, což návrh Metropolitního plánu 
umožňoval. Je to pro nás současně hlavní 
úkol i v následujících letech. 

Členství ve svazu má pro nás velký přínos 
i v tom, že v minulosti jsme si na různé po-
sudky především v oblasti celopražských té-
mat územního plánu a stavebních předpisů 
najímali odborníky sami. Nyní to provádí 
SMČHMP, a tudíž místo 34 objednávek za ka-
ždou městskou část na stejnou práci se píše 
pouze jedna objednávka za celý svaz. Tím 
všichni značně ušetří.

lal

Slavnostní rozsvěcení  
vánočního stromu

AktuálněZ radnice a zastupitelstva
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Schvaluje
•  změnu rozpočtu č. 19., zvýšení o 600,00 

tis. Kč, o investiční dotaci HMP na vybu-
dování Fitparku Kunratice

•  změnu rozpočtu č. 20., zvýšení o 2006,60 
tis. Kč, o neinvestiční dotaci HMP a EU pro 
ZŠ na projekt v rámci OPPPR-Metodická 
podpora, vzdělávání a zvýšení kapacit 

•  změnu rozpočtu č. 23., zvýšení vlastních 
příjmů o obdržené pojistné, o smluvní po-

kutu a zvýšený příjem za zábor veřejného 
prostranství ve výši 1 344,00 tis. Kč

•  rozdělení hospodářského výsledku hospo-
dářské činnosti MČ roku 2016:

•  hospodářský výsledek (nerozdělený zisk) 
za rok 2016 podle výkazů k účetní závěrce 
roku 2016  

 6 567 021,30 Kč rozděluje se takto:
  převod do fondu Domu s chráněnými byty 

1 300 000,00 Kč

  ponechat na účtu 432 hospodářské čin-
nosti, nerozdělený zisk  5 267 021,30 Kč

Souhlasí
s návrhem požádat ZHMP o svěření části 
pozemku parc. č. 2597/1 o výměře 6 000 m2 
v kat. území Kunratice při ulici Na Knížce 
Městské části Praha-Kunratice za účelem 
výstavby mateřské školy.

Více na www.praha-kunratice.cz

22. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 15. 11. 2017

Změna zákona nám umožnila opět zvát 
kunratická miminka, o jejichž narození se 
dozvíme, k zápisu do takzvané Knihy uvítá-
ní do života. Letos jsme měli do konce září 
informaci o 84 dětech narozených v Kunra-
ticích. Pozvání k celkem čtyřem zápisům 
přijalo 59 rodin. Nikdy není zváno více než 

20 rodin najednou, protože víme, 
že udržet miminka v klidu, je hod-
ně náročné. Akce je proto časově 
nenáročná, ale za to atmosféra je 
velice milá. Po vystoupení sboru 
Větrník ze Základní školy Kunratice 
a stručném seznámení s možnostmi 
využití volného času a budoucího 
vzdělání miminek probíhá samotný 
zápis, kdy se rodiče dětí zapíší do 
kunratické Knihy uvítání do života 
a od starostky Lenky Alinčové ob-
drží kunratickou pamětní medaili  
a květinu, drobné dárky z obchod-
ního domu DetskyDum.cz kunra-

tické obyvatelky paní Raiserové a poukázku 
na ukázkovou hodinu plavání s miminky 
v areálu Kunratického zámku od společnosti 
Magic castle. Postupem času jsou tyto akce 
kunratickými obyvateli stále více oblíbené.

Petra Hilmarová

Zápis miminek  
v Knize uvítání do života

Vzhledem k tomu, že se Technická správa ko-
munikací na základě našeho podnětu chystá 
vystavět autobusovou zastávku Vožická, po-
važujeme za nutné zpřístupnit tuto zastávku 
lidem bydlícím v lokalitě Nad Rybníčky, to je 
nad bývalým kravínem. Jako nejjednodušší 
se jeví výstavba chodníku podél bažantnice 
na pozemku, který MČ Praha - Kunratice zís-
kala za tímto účelem do své správy od města 
Prahy. Vzhledem k tomu, že část pozemku 
je v územním plánu vedená jako lesní poze-
mek, musí být nový chodník pouze mlatový. 
Je trochu ironické, že všechny hlavní cesty 
v bažantnici jsou asfaltové. Ale ty byly vybu-
dované před rokem 2000, kdy žádný Územní 
plán hlavního města Prahy neplatil. Nový 
chodník je navržen do rozpočtu naší městské 
části a měl by být vystavěn v létě roku 2018.

Milan Matoušek

Již víc než rok má kunratická radnice při-
pravenou smlouvu se společností Život 90 
na zajištění linky tísňového volání. Fungu-
je to tak, že radnice na sebe bere největší 
část investice. Nakoupí od Života 90, který 
pokrývá touto službou celou Prahu, speciál-
ní telefony tísňového volání a bezplatně je 
zapůjčí svým seniorům. Senioři si pak hradí  
50 % provozních nákladů tísňového volá-
ní, což je měsíčně 200 korun. Znamená to, 
že senior nosí na zápěstí nebo na krku tla-
čítko tísňového volání a v případě nouze 
jej zmáčkne a přivolá si pomoc kdykoliv po 
dobu 24 hodin denně. I v případě, že senior 
nemá u sebe tlačítko a doma upadne, stálá 
služba Života 90 zjistí, že v domácnosti není 
několik hodin pohyb, a může prostřednic-
tvím v bytě zabudovaného mikrofonu kon-
taktovat raněného a zajistit mu pomoc.
V případě zájmu o tuto službu se obraťte  
v kunratické radnici na paní Ivanu Novou, 
která zajistí podpis smlouvy a výkon poža-
dované služby.

lal

Chystá se výstavba 
chodníku v ulici  
Za Bažantnicí

Tísňová linka  
pro seniory

Poslední říjnový víkend zasáhla Českou re-
publiku silná vichřice. Získala jméno Her-
wart. Ani Kunratice se jí nevyhnuly. U nás 
její síla vyvrcholila v neděli 29. října. Naštěs-
tí u nás nebyly škody tak významné. 
Asi největší smůlu měl majitel nového auta 
z Lesní ulice, který kvůli rekonstrukci komu-
nikace parkoval ve vedlejší Rozvadovské uli-
ci. Zde se při silném poryvu vichřice zlomil 
vysoký smrk a ten spadl přímo na parkující 
automobil. 

Zlomená velká jedle zbořila plot v Ševčen-
kově ulici, pět stromů bylo zničeno v bažant-
nici. Bylo to ale mimo cesty, takže jejich pád 
nikoho neohrozil. 

V ulici K Šeberáku na čas omezily provoz 
spadlé větve vrby a dva vyvrácené akáty. 
Tady bych ráda zodpověděla dotaz jednoho 
obyvatele, proč kolem spadlých akátů proje-
li s hasičským vozem naši dobrovolní hasiči  
a neodklidili je. Hasiči podle nařízení z praž-
ské centrály spěchali k utržené střeše spor-
tovní haly a nesměli se zdržet. Stromy odkli-
dil po chvíli jiný dobrovolný hasič. 

Jsem ráda, že jsme v neděli nechali uzavře-
ný zámecký park a hřbitov. V parku spadly 
dva stromy, z toho velká jedle, která se zřítila 
přímo na cestu. Na hřbitově, kde jsme letos 
provedli důkladný prořez uschlých větví, 
způsobila vichřice škody pouze na výzdobě.

Na závěr bych chtěla poděkovat kunratic-
kým dobrovolným hasičům, kteří do pozdní 
nedělní noci odstraňovali škody po celé Pra-
ze dle požadavků hasičské centrály.

lal

i Kunraticemi  
se prohnala  
vichřice Herwart

Již tradičně patří druhá listopadová nedě-
le závodníkům, kteří si nenechají ujít start 
na běžeckém závodu Velká kunratická. Pro 
kunratické děti byl letošní již 84. ročník vel-
mi úspěšný. V kategorii starší děvčata získa-
la zlaté 1. místo Daniela Mandíková (2007)  
a její bratr Michal Mandík (2010) se může 
pochlubit v kategorii mladších kluků nád-
herným bronzovým třetím místem. Za zmín-
ku stojí určitě také skvělý výkon Jakuba Lin-
ka (2010) a také Jana Vajsetla (2009), kteří se 
umístili na předních místech v tomto nároč-
ném závodě. Z ostatních starších kategorií 
stojí za zmínku to, že běželi také další kunra-
tičtí jako Milan Matoušek, Denisa Matouško-
vá, Ondřej Nováček a také Jan Zounek. 

Nelze nevzpomenout na účast kunratic-
kých veteránů, což znamená mít počet startů 
v tomto závodě víc než 20, a to jsou napří-
klad pan Jan Kovář a Michal Bauer. Vzpomí-
náme také na vloni zesnulého pana Lumíra 
Čvančaru (1944), který ještě v roce 2009 
startoval na Velké kunratické po 47. Závod 
je to náročný a místy velmi drsný. Uvidíme, 
zda se třeba našim mladým talentům podaří 
překonat zatím nedostižitelný rekord pana 
Vlastimila Zwiefelhofera z roku 1979 s ča-

sem 10:58,9 minut. V článku uvádím jména 
závodníků, která znám a kterých jsem si vši-
ml, a tak se omlouvám všem, které neznám 
anebo jsem si jich nevšiml.

ivhy

84. ročník závodu Velká kunratická
Krátce

Skončila výměna oken  
a zateplení  
v základní škole 
Doslova s odřenýma ušima nám staveb-
ní firma 30. listopadu předala zatep-
lenou starou školní budovu s novými 
okny. Jméno firmy je možné si zjistit na 
webových stránkách kunratické radni-
ce, kde jsou všechny uzavřené smlouvy 
zveřejňovány. Dosáhnout dnešního sta-
vu stálo nesmírné úsilí hlavně techniky 
radnice paní Klofáčovou a pana Říhu. 
Zde se opět projevila bezzubost zákona 
o veřejných zakázkách, kdy jsme byli 
nuceni vybrat nejlevnější firmu, která 
najímá na zakázky nekvalifikované 
zahraniční dělníky, a podle toho tak 
průběh prací vypadal. 
Děkuji celému učitelskému sboru za 
velkou dávku trpělivosti v práci ve ztí-
žených pracovních podmínkách.
lal
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V České republice existuje síť záchranných 
stanic, z nichž má každá na starosti svůj 
vlastní okrsek. Tuto oblast působení při-
děluje Ministerstvo životního prostředí ČR 
rozhodnutím spolu s akreditací nutnou pro 
fungování stanice. Díky tomu vzniká unikát-
ní síť záchranných stanic v Česku. Kapacita 
jednotlivých zařízení je ovšem omezená,  
a proto je běžnou praxí, že přeplněná zá-
chranná stanice předá nalezené zvíře jinému 
zařízení, které má prostor pro jeho ubytová-
ní a poskytnutí potřebné péče. Záchranná 
stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy 
do své péče přijímá na základě své akredita-
ce všechny volně žijící živočichy s výjimkou 
medvěda, vlka, rysa a losa.

na co všechno se Záchranná 
stanice hlavního města  
Prahy zaměřuje
Jejím vedoucím je od roku 2012 Ing. Václav 
Nejman, který popisuje, jak se postupem let 
její činnost profesionalizovala: „V posled-
ních letech roste společenská odpovědnost 
lidí za životní prostředí a vše, co s ním sou-
visí. Čím dál více si občané uvědomují, že  
i zraněným živočichům je třeba poskytnout 
pomoc a péči. V záchranné stanici děláme 
nespočet činností od péče o živočichy až 
po akce pro veřejnost.“ vysvětluje Václav 
Nejman. Stanice má dvě hlavní poslání: zá-
chrana zraněných volně žijících živočichů 
a jejich navracení do přírody a druhým je 
osvětová činnost. Bez práce s veřejností by 
počty zraněných narůstaly. „Kromě expo-
zičních ukázek v zookoutcích, kde se mohou 

rodiče s dětmi podívat na zvěř ve výbězích 
nebo voliérách, děláme osvětu se živý-
mi hendikepovanými živočichy ve školách  
a školkách. Jednou z nich je i akce nazvaná 
Jsem z toho jelen, na které představujeme 
všechna parohatá a rohatá zvířata, která  
v zookoutku v Chuchli máme. Jedním z nich 
je i jelen z Liberecka, který spadl do skruže  
a byl na tom velmi špatně. V liberecké stani-
ci jelena zachránili, ale neměli možnost ho 
umístit do výběhu. Proto nás kontaktovali  
a my jsme se jej mohli ujmout. Nyní přebývá 
ve výběhu s laní, která byla zraněna během 
senoseče,“ říká pan Nejman.

Jak odchyt zvěře probíhá?
Výjezd ke zraněnému zvířeti je v princi-
pu podobný práci lidské záchranné služby. 
Pracovníci stanice přijmou tísňové volání, 
vyhodnotí situaci a poté vyšlou odchytové 
vozidlo s výjezdářem, který živočicha odchy-
tí. Děje se tak většinou ručně nebo pomocí 
podběráku či keseru. Zvířecí pacient je poté  

v přepravce dovezen na stanici nebo ke 
smluvnímu veterináři na ošetření. Poraně-
né zvíře prožívá velký stres, proto se musí 
převážet v klimatizovaných vozech a v na-
prosté tmě, aby se zabránilo ještě většímu 
šoku, mnohdy spojeného s úhynem zvířete. 
Pokud není potřeba zásah veterináře, putuje 
zvíře na ošetření rovnou do záchranné sta-
nice. Tam je podle jeho stavu buď umístěno 
na jednotku intenzivní péče, nebo do voliéry 
či výběhu na takzvanou rehabilitaci. Pacient 
dostává vodu a potravu, a je-li v pořádku, je 
vypuštěn zpět do volné přírody. 

Specifikem našeho hlavního města jsou la-
butě, které jsou častými oběťmi nehod v oko-
lí mostů a tramvajových tratí, kdy narazí do 
překážky, kterou nevidí. Kromě viditelných 
poranění trpí labutě často i vnitřními zraně-
ními, která nejsou na první pohled patrná.  
V takové chvíli je důležité, aby nálezce volal 
záchrannou stanici a nevracel labuť zpátky 
na vodu, ačkoliv nemusí vypadat poraněně. 
„Labuť s podezřením na vnitřní zranění vždy 
odvezeme do stanice na pozorování, a až 
poté, co se ujistíme, že je v pořádku, ji vy-
pustíme zpět do volné přírody. Kdybychom 
takto poraněnou labuť ihned vrátili na vodu, 
pravděpodobně se utopí,” popisuje vedou-
cí záchranné stanice úskalí péče o labutě. 
Velice důležitá je proto informovanost lidí 
i integrovaných záchranných složek, jak se 
zraněnou labutí zacházet.

Práce ošetřovatelů v záchranné stanici 
není nijak jednoduchá. Začíná se pracovat 
brzy ráno a končí se někdy i pozdě večer, 
protože pracovní rozvrh zaměstnanců se 
odvíjí především od potřeb jejich pacientů. 
Pracuje se na směny 7 dní v týdnu 365 dní 

Záchranná stanice  
pomáhá živočichům

Téma

Záchranná stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy je součástí příspěvkové organizace 
Lesy hl. m. Prahy. Jejím posláním je pomáhat zraněným a jinak hendikepovaným volně žijícím živo-
čichům s cílem vrátit je po zotavení zpět do pražské přírody. S ročním příjmem přesahujícím 3 500 
živočichů se stala nejvytíženější záchrannou stanicí v Česku. 
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v roce. Kromě rizik spojených s bolestivým 
pokousáním hrozí pracovníkům i nebezpečí 
nákazy infekcí. „Svoje zaměstnance školíme 
tak, aby dokázali rozpoznat divné chování 
živočicha. Pokud si nejsme jisti, tak zvíře 
putuje do karantény a je informován vete-
rinární lékař. Ale takových případů nebývá 
mnoho,” uvádí pan Nejman.

Kdy zasahují ochránci ze  
stanice a kdy městská policie
Se zásahy městské policie se lze setkat v pří-
padech odchytů domácích či exotických zví-
řat. Prací záchranné stanice je zase odchyt 
všech volně žijících živočichů. Výborně se 
osvědčila i vzájemná spolupráce s jednotli-
vými složkami integrovaného záchranného 
systému, kdy například hasičský sbor pomá-
há se záchranou ve výškách nebo na vodní 
hladině. 

Na odchyt zvířat se používají všechny mož-
né pomůcky a nástroje od obyčejných pra-
covních rukavic, přes kesery, sítě až po sklop-
ce. V krajních situacích záchranná stanice 
využívá i narkotizační zbraně ve spolupráci 
s veterinářem, který zajišťuje uspávací látky.

Množství zachráněných zvířat rok od roku 
roste. „V loňském roce jsme evidovali 3700 
zvířat, která prošla naší stanicí, a letos se 
toto číslo již přehouplo přes 4000,” komen-
tuje Václav Nejman počty zachráněných ži-
vočichů. Nejčastějšími pacienty jsou podle 
vedoucího střediska z ptáků kachny, labutě, 
dále rorýsi, holubi, kosi, poštolky a ze savců 
lišky, kuny, srnčí, mufloni a divočáci.

Svá úskalí má i správný výběr potravy pro 
ošetřované pacienty. A proto je potřeba 
zkoušet a neustále sbírat další zkušenosti  
o chovu mláďat a dospělých zvířat všech 
druhů a vyměňovat si informace 
s dalšími záchrannými stanicemi. 
„Skvěle se nám například osvěd-
čilo odchovávat malá srnčata na 
mléku určeném jehňatům,” po-
pisuje úspěchy s odchovem pan 
Nejman.

Proč je v Praze tolik  
volně žijících zvířat?
Díky existenci pohotovostní linky 
nemusejí zvířecí záchranáři vyjíž-
dět ke všem případům, někdy stačí 
dobře mířená rada zkušeného pra-
covníka na druhé straně linky. Tak 
se často vyřeší například problém 
s ptáčaty vypadlými z hnízd, která 

stačí umístit do otevřené 
krabice na balkoně, kde je 
jejich rodiče najdou a do-
krmí. Pokud by záchranná 
stanice vyjížděla ke všem 
nahlášeným případům, do-
sahoval by počet zvířat do-
vezených do stanice 10 000.

Václav Nejman se zamýšlí 
nad otázkou, proč je v Pra-
ze tolik volně žijících živo-
čichů. „Je to především díky 
velkému množství zeleně 
v Praze. Jen lesů je na úze-
mí hlavního města Prahy 
deset procent. Živočichové 
mají tendenci se stahovat 
do měst a daří se jim tady i díky bohaté na-
bídce potravy, kterou leckdy mimo město 
nemají k dispozici,” uvádí inženýr Nejman 
a pokračuje: „Praha je velmi významnou lo-
kalitou, i co se týká zvláště chráněných dru-
hů, jako je strakapoud nebo datel černý, výr 
velký, sýček, bobr evropský, ledňáček, vever-
ka, netopýr, a tento výčet zdaleka nekončí.” 
Lidé ovšem množství živočichů ve městě 
tolik nevnímají a právě kvůli tomu dochází  
k častým střetům živočichů s civilizací, které 
musí záchranná stanice také řešit.

„Je tu bohatší stanoviště zajíců, než jsou 
některá místa za hranicí Prahy. Je to tím, že 
Praha není tak intenzivně zemědělsky vyu-
žívaná a zvířata tu mají rozličnost potravy, 
vyšší imunitu, daří se jim tady. Na sídlišti žijí 
v symbióze s lidmi. Lidem často nedochází, 
že i ve velkoměstě může být příroda. Nevní-
mají to a přestávají být ostražití. 

I kvůli tomu dochází ke srážkám se zvě-
ří, protože řidiči myslí na jiné věci. Nejsou 
bdělí a často proto mohou zvíře srazit. Na-
posledy koncem září byl sražen muflon na 
Vídeňské ulici. Nepřežil. Když jsem byl na 
exkurzi v Kunratickém lese, tak jsem musel 
žáky na srnu upozornit, protože by ji jinak 
nevnímali. Teprve po upozornění si začali 

všímat. Kdyby byli v Brdech, byli by ostraži-
tější. Najednou zbystřili a začali les vnímat 
jinak. Ten  je totiž spíše vnímán jako park, ve 
kterém není život,“ doplňuje Václav Nejman. 

Mufloni v Thomayerově  
nemocnici jsou unikátem  
v Česku
V areálu Thomayerovy nemocnice se můžete 
setkat s početným stádem muflonů, kteří zde 
byli uměle vypuštěni v 60. letech minulého 
století. A vzhledem k tomu, že tato lokalita 
jim skýtá relativní bezpečí a dostatek potra-
vy, došlo k jejich přemnožení. Stádo mělo 
vloni asi sto kusů. To je příliš, a proto se musí 
dělat redukce. 

Nastalou situaci vyřešilo vedení nemoc-
nice domluvou se záchrannou stanicí, která 
již druhým rokem provádí odchyt muflonů 
a snižuje tak jejich počet na únosnou míru. 
Vloni v mysliveckém roce bylo odchyce-
no kolem 40 kusů.  Odchycenými kusy jsou 
hlavně samice a mláďata, čímž snižujeme 
možnost dalšího nekontrolovatelného mno-
žení. Největší ohrožení stáda muflonů jsou 
volně pobíhající psi, kteří dokážou potrhat  
i dospívající mláďata. 

Mufloni v prostorách nemocnice takřka 
zdomácněli. Díky zvyšujícímu se zájmu lidí  
o rekreační využívání Krčského lesa, kde 
projde několik tisíc návštěvníků za rok a lidé 
zde venčí své psy, se stali mufloni určitou 
atrakcí na krmení a sledování. 

Ale muflon je stádové zvíře, takže se nemá 
ve velkém počtu kde schovat a jsou vlastně 
neustále pronásledováni. Mufloni si oblíbi-
li místo, kde v areálu nemocnice je kousek 

lesa, zelené plochy, je tam bez-
pečno a navíc je začali pacienti 
krmit. Dělící plot tvoří hranici  
a mění chování muflonů. Jakmi-
le přejde přes plot, stává se z něj 
lesní zvíře. Začíná být vysoce 
ostražité. Ale jakmile se vrátí 
do areálu nemocnice, začíná být 
krotké a chová se jako domácí 
zvíře - ovečka.
„To je ukázka inteligence zvěře. 
Přizpůsobili se měnícím se pod-
mínkám a dokázali je využít pro 
svůj prospěch,” dodává k domác-
kému chování muflonů inženýr 
Václav Nejman.

ir

Nebýt pohotovostní  
linky, nebylo by  
přijatých zvířat čtyři 
tisíce, ale deset tisíc.

Téma
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Co Vás přivedlo k  herectví?
Už jako malý kluk jsem se pořád rád předvá-
děl. Na chatě na konci léta, když jsme měli 
sportovní den, tak večer u ohně se zpívalo. 
Já zpíval vždycky nejdýl a měl jsem nauče-
no spousty básniček, které jsem recitoval. 
Když jsem ve škole dostat nějaký trest, tak 
jsem se z toho vždy nějak vykecal a ono mi 
to prošlo. Učil jsem se dobře, ale nebyl jsem 
nikdy za šprta, vždy jsem kamarádil i s těmi 
problémovějšími. Ale tím, že jsem vždy dělal 
srandu, tak mě tihle kluci netloukli. V deseti 
letech mě rodiče vzali na konkurz Kachyňo-
va filmu Městem chodí Mikuláš. Uspěl jsem. 
Na základě práce ve filmu, jsem začal chodit 
na dramatický kroužek – Divadlo RADAR. To 
byla obrovská líheň. Chodilo tam asi sto pa-
desát dětí a některé z nich se pak staly členy 
divadelních souborů. Tam jsem odehrál 
poslední představení teprve před třemi lety. 
Studoval jsem na konzervatoři čtyři roky  
a poté ještě dva roky absolutorium. Ještě na 
konzervatoři si mě všiml Petr Lébl z Divadla 
Na zábradlí. Což byla úžasná éra. Tehdy to 
bylo ještě velmi uzavřené, režisér si hlídal, 
aby herci nehráli v reklamách, netočilo se 
tolik seriálů. Po odchodu Petra Lébla jsem 
dostal nabídku od Milana Schejbala do 
Divadla ABC. Tady jsem sledoval jiný typ 
herectví. Třeba konverzační komedii. Pořád 
jsem se ale snažil vzdělávat v hudbě, pro-
tože to už začaly být v oblibě muzikály. Na 
popud Eduarda Klezly jsem začal v muzikálu 
Rebelové na Broadwayi, kde jsem bojoval 
s tím, abych to zazpíval. Já jsem to nakonec 
nějak vybojoval, ale chodil jsem na zpěv do 
Ježkovy konzervatoře. Vedle mě byly teprve 
sedmnáctiletí spolužáci a mně už bylo třeba 

dvacet pět. Určitě mě to ve zpěvu hodně 
posunulo vpřed. Ale potom jsem začal navíc 
chodit k soukromým učitelům zpěvu, abych 
se zdokonalil ještě víc. Protože každá další 
role v muzikálech byla v něčem těžší  
a náročnější.
Když z ABC odešel Milan Schejbal, nový šéf 
spojil divadlo ABC a Rokoko. Já tam zůstal 
a čerpal jsem zase nové zkušenosti na dvou 
scénách. Postupně jsem měl hodně práce 
jinde, a tak jsem odtud odešel a zůstal jako 
takový stálý host. Nebyl jsem už schopen dr-
žet termíny a nechtěl držet divadlo v šachu. 

Jste tedy větší příznivec muzikálů?
Teď jsem ve fázi, že ze všech inscenací, které 
teď mám, a je jich dvanáct, je jen jedna čino-
hra, čistá klasika, že se tam prostě nezpívá. 
Jinak jsou to věci v činoherních divadlech, 
ale s písničkami, s kapelou a normálně se 
na jevišti zpívá. Takže to můžeme nazvat 
muzikály nebo hry se zpěvy. Což je vlastně 
velmi náročné. Nejsem typ rokera, že bych 
to v sobě prostě měl, takže se musím na 

každé představení vždy dokonale soustředit 
a připravit. Mám to vydřený a pořád na tom 
musím dřít. Každé ráno se probudím  
a říkám si, že doufám, že to zazpívám. Už se 
to malinko zlepšilo, už mám svůj systém  
a standard, takže i když jsem někdy na pa-
ralenech, tak vím, že jsem schopen to nějak 
odzpívat. Ale ta hudba mě obrovsky nabíjí. 
Zejména v Karlíně, tam je živý orchestr,  
a to na vás lidi hodně koukají.

Jak se učíte texty, dají se udržet v hlavě?
Když se to často hraje, tak ano. Tím, že já 
hraji téměř denně, pak mám tu výhodu, 
že si texty pamatuji. Pomáhá mi, že když 
je člověk v příběhu a ve věci, tak kromě 
nějakých extrémních divadelních kusů, které 
já naštěstí nehraji, tak je to tak, že přijdu na 
jeviště, někdo z kolegů mi něco říká a já mu 
něčím odpovídám a vím, o čem je ta situace, 
pomáhá mi pohybová paměť. Jednotlivá 
představení mají jiné kostýmy, scénu a vše, 
takže se mi to vlastně neplete. Ale kdybych 
teď od stolu měl říct text nějaké mé role, tak 
ho prostě neřeknu, nevzpomenu si. Nedám 
to. Na scéně mě slova napadají, vím, co chci 
kolegovi říct. Můžu něco zapomenout, ale 
nezapomenu celý kontext, takže se z toho dá 
i vylhat. 

Jak vycházíte s režisérem Antonínem 
Procházkou, který teď představil nový 
muzikál Sestra v akci v Karlíně?
My se máme hrozně rádi, je nám spolu dob-
ře, profesně i lidsky. Tonda Procházka to má 
ještě těžké v tom. On je herec, který zároveň 
píše a režíruje. A když je na straně toho 
režiséra, tak ho strašně trápí to, že nemůže 

rozhovor

Hrál poprvé jako dítě ve filmu Karla Kachyni Městem chodí Mikuláš. Vystudoval pražskou konzervatoř 
herectví a poté i zpěv na Ježkově konzervatoři. Kromě divadla a televizních seriálů zpívá v muzikálech 
v Hudebním divadle v Karlíně. Ke Kunraticím má silný osobní vztah.

zlobit. Já na něm během zkoušek úplně vi-
děl, kdy jsem já něco blbnul, a on se k tomu 
buď přidal, nebo mohl udělat něco zlobivé-
ho. Ale jakmile je za tou režijní židlí, tak už 
to neudělá. Já jako herec jsem měl a mám 
problém se zbavit fóru. Umění je vymyslet 
vtip, ale větší umění je se ho vzdát. Největší 
zkušenost tak mám ještě z doby představení 
Benátská vdovička, kde jsem hrál harlekýna 
a běhal jsem mezi těmi nápadníky, které 
hráli Daniel Rous, Honza Čenský, Ernesto 
Čekan, Petr Gelnar, Filip Blažek. A já jsem 
pořád tak mezi nimi poletoval a dělal si 
legraci. Pak jsme jeli z představení a kolega 
Gelnar si mě vzal stranou a říkal mi, hele 
Martine, zamysli se, abys to jako nepřeháněl. 
A já to mám od té doby před sebou. Teď na 
zkoušce Sestry v akci jsem chtěl v rámci fi-
gury vymýšlet nějaké legrácky. Spousty věcí 
mi tam Tonda nechal. Já si vážně myslím, 
že to tam prostě patří. Ale myslím, že se 
třeba v dobrém na to téma přeme i veřejně. 
Protože to je s nějakou oboustrannou láskou 
a porozuměním k práci toho druhého. Když 
byla Bára Munzarová na premiéře v balkoně 
s režisérem, tak ona se hrozně smála a Ton-
da ji napomínal, ať se nesměje, že ty blbosti 
pak budu dělat pořád. Vlastně jsem rád, že 
můžu jako herec vnést nějaké zkušenosti do 
toho muzikálového světa, kde jsou zpěváci, 
kteří umí dokonale zpívat, ale nemají takové 
zkušenosti s herectvím. Sám se mám co učit 
v herectví, zejména proto, že hraji převážně 
v muzikálech a mám trochu strach, že se 
nebudu vyvíjet herecky. Ale chci ty lidi něja-
kým způsobem pobavit nebo inspirovat. Ale 
když tam něco hereckého vnesu, tak musím 
přinést i tu kvalitu pěveckou. Jsou tam buď 
skvělí herci, kteří to ale úplně neodzpívají, 
nebo je to skvěle odzpívané, ale ti lidé to 
nezahrají. A protože dělám v Karlíně čtvrtou 
věc, tak se velmi snažím, abych to odzpíval 
dobře a abych tu roli zpěváka naplnil.

Velmi často dabujete.  
Jak důležitý pro vás dabing je? 
Dabing mám rád. Beru ho jako jednu z he-
reckých disciplín. Mně to přijde jako herec-
ká olympiáda. Jsou skvělí herci divadelní 
nebo filmoví a jinam už se nehodí. Ale jsou 
fantastičtí v tomto oboru jako je i dabing. 
Ale já jsem na všechny strany, ale je skvělé, 
že kromě jiné práce můžu jít i do dabin-
gu, protože mě baví pracovat se slovem. 
Proto jsem třeba vděčný za práci v Českém 
rozhlase, kde často děláme povídky nebo 
pohádky. Právě jsem mohl často stát vedle 
hereckých bardů a zkušených lidí, poslou-
chat, jak pracují s významem a hlasem, tak 

že si nepomáhají ničím, čím 
já. Já začal v tzv. dabing street 
v České televizi, kde byla otevře-
na čtyři studia, všichni herci 
nastoupení. Potkávali se tam 
herci z různých divadel  
a já jako student na konzervato-
ři jsem to úplně hltal. A hlavně 
jsme se měli od koho učit. Vedle 
mě tak byl Boris Rössner, Tomáš 
Töpfer, Zlata Adamovská…. A já 
jsem daboval s nimi, takže jsem 
se měl od koho učit. Dneska 
přijdou mladí lidé do studia  
a jsou tam sami. Maximálně ve 
dvou. Takže nevím, kdo by je učil, že by je 
někdo režijně vedl, ani to už není běžné. Na 
všechno je omezený čas. Já se teď po malé 
pauze k pár pěkným věcem vracím. Ale 
zlatá éra jako byli Piráti z Karibiku, Avatar, 
Superman, to už je dávno. Bohužel mnoho 
starých filmů nadabovaných velkými 
českými herci se dnes přemlouvá, protože 
televize je nechávají nadabovat znova nebo 
je firmy vydávají na BlueRay a musí to mít 
formát 4K. Je to škoda.

Proč hrajete v  reklamě? 
To vzniklo náhodně. Já reklamní spoty pro 
České dráhy namlouvám, takže jsem byl jen 
hlasem těch spotů. A pak mi volali z produk-
ce, protože reklamu točil jako režisér kama-
rád Michal Hruška, jestli bych tam nemohl 
projít jako průvodčí, když už v tom mluvím. 
Tak jsem souhlasil s tím, že projdu vagonem 
jako průvodčí. Pak mě překvapilo, že to je 
docela viditelná role. Přestože tam hrají jen 
dva cestující a já, tak to tak bezvýznamné 
úplně nebylo. Teď bych měl ještě namlouvat 
vánoční přání Českých drah.

Hodně lidí Vás zná ze seriálů.  
Máte tuhle práci rád?
Byla doba, kdy hrát v seriálu byla spíš 
ostuda. Hrál jsem na Primě v Bazénu, to 
jsem moc neřešil. Ale pak přišla nabídka na 
Ordinaci v růžové zahradě na Nově. To už 
ale mezi kolegy byla trochu ostuda. Hrát 
v seriálu nebylo úplně dobré. Ale dneska se 
doba strašně změnila. V seriálu dnes hrají 
ohromní herci a nikdo to už moc neřeší. Na-
víc jsou tam i jisté peníze. Já ale z Ordinace 
po roce a čtvrt odešel. Roli jsem vytěžil a už 
to nikdo nemusel režírovat. Další role v se-
riálech Cesty domů a Doktoři z Počátků mně 
zase daly něco nového. Chtěl jsem prostě 
ztvárnit jinou roli – doktora, zkorumpova-
ného policistu nebo retardovaného Jarouška. 
Pak jsem odmítl další dvě nabídky. Role byly 
příliš univerzální a já chtěl z tohohle světa 
na chvíli vypadnout. A začít se víc věnovat 
zase divadlu. A jsem za to rád.

Umíte skloubit náročnou práci a rodinu?
Dřív bývalo výhodou letní volno, byly 
divadelní prázdniny a basta. Dnes je spousta 
letních scén, prázdninových představení  
a herci už tolik volna nemají. Naštěstí moje 
partnerka Míša je v tomto ohledu zlatá a má 
pro to pochopení. Chápe, že ona bude šťast-
ná a já budu šťastný, když budu realizovaný. 
A ví, s kým žije, a že tuhle práci beru docela 
vážně a právě proto si mě asi docela váží  
a má mě ráda a podporuje. Ale mně samot-
nému dojde, teď jsem byl měsíc pryč, teď 
mám týden volno, a tak asi budu doma.  
A je to dobrovolné. Teď to o to víc začínám 
řešit kvůli dětem, kdy staršímu synovi Patri-
kovi jsou tři roky a mladšímu Markovi čtyři 
měsíce. A vím, že budou čím dál víc chtít 
být s tatínkem, hlavně v létě. Asi to nebude 
nikdy tak, že je v pátek naložím do auta  
a jede se na chalupu. Od toho naštěstí mají 
ty babičky a dědečky.

Zbývá nějaký čas na sport?
V zimě dělám snowboard. Jinak tady v Praze 
jsem si nakoupil termoprádlo a chodím do 
Kunratického lesa běhat. Jenže vždycky vy-
běhnu a onemocním. Tak se to trochu ome-
zilo. Jinak už nějakou dobu dělám soukromě 
thaibox. Dřív jsem dělal taekwondo.

Jak budete slavit Vánoce?
Napadá mě, že tomu tříletému budu už 
muset koupit nějaké dárky.
Já se setkávám v poslední době s lidmi, kteří 
to všechno hrozně prožívají. A jsou trochu 
v depresi, že budou nějaké Vánoce. A já si 
myslím, že si to každý může udělat nějak 
pěkně. Já jsem každý rok v podstatě v klidu. 
Nejvíc s dárky mi samozřejmě pomáhá Míša. 
Já se i rozhodl, že něco koupím, ale když 
nic nekoupím, tak se fakt nic nestane. A to 
není jako lež. Já jsem prostě rád, že k nám 
přijedou naši rodiče, tátův brácha. Teď je 
to u nás, protože je to jednodušší s dětmi. 
Druhý den přijedou rodiče Míši. Sejdeme se 
úplně v klidu, pojíme, něco vypijeme a jsme 
společně. A mně ta možnost, že se všichni 
společně potkáme každý rok, nikdo nechybí, 
že jsme zdraví, tak to mi přijde úplně na těch 
Vánocích jako nejdůležitější. A že tam při-
bývají ty děti a že to bude ještě větší zábava 
s nimi. Ale žádné honění se za dárky, nebo 
je někde nakoupím a obětuji tomu nějakou 
chvíli. Ale abych si kvůli tomu zkazil to ob-
dobí a říkal kvůli tomu, to je hnusná doba, to 
vážně ne. Prostě se projdu tady Kunratickým 
lesem, dám si tady v Lokále v Kunraticích 
pivo, a jaký budu mít adventní pocit!!!
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Martin Písařík

Herec, hudebník  
a zpěvák  
v  muzikálech

Na každé představení 
se musím vždy  
dokonale soustředit  
a připravit.

rozhovor

ir



V jedné písni zpívá Karel Gott, že čas letí 
jako bláznivý, a my s ním musíme souhlasit. 
Sotva jsme totiž započali letošní cvičební 
sezonu, neodvratně se už blíží konec roku 
2017. Než ale přijde, máme pro vás přichys-
tanou naši Mikulášskou akademii, na kterou 
se všichni moc těšíme. Chtěli bychom Vám 
také popřát hodně zdraví a štěstí do nové-
ho roku a s tím i spoustu energie a chuti do 
života i ke cvičení. Doufáme, že se v novém 
roce sejdeme v sokolovně i na našich akcích 
opět v hojném počtu a s dobrou náladou. 
Hned 10. února se na Vás budeme těšit na 

naší již tradiční akci - na Masopustu. Prů-
vodem ve veselém duchu se přehoupneme 
do dalšího měsíce března, kde nás opět čeká 
barevná akce. V sobotu 3. března totiž bu-
deme pořádat dětský karneval. A další akce 
budou navazovat. A ani v nadcházejícím 
roce jich nebude málo. Chtěli bychom vyjá-
dřit velký dík za podporu kunratické radnici, 
všem sponzorům a příznivcům. Díky Vám se 
nám pracuje mnohem snadněji.

TJ Sokol Kunratice

Proběhla čtvrtá Svatomartinská jízda

Co zanechaly maminky dnešním babičkám

Veselá zima  
u sokolů

Kultura a volný časBezpečnost a životní prostředí
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Centrální operační středisko 
pražské městské policie pro-
šlo kompletní rekonstrukcí. 
Strážníci mají například vedle 
nové zobrazovací plochy pro 
městský kamerový systém také 
multifunkční pracovní stoly. 
Došlo i ke snížení hluku, tepla 
a prašnosti na pracovišti.

Pražská městská policie  
1. listopadu slavnostně před-
stavila odborné veřejnosti  
a médiím nové centrální ope-
rační středisko. 

Veškerá volání a příjem 
podnětů občanů může nově 
odbavovat až šest pracovišť 
vybavených nejmodernějšími 
technologiemi. 

Slavnostního otevření se zú-
častnili radní pro bezpečnost 
a prevenci kriminality Libor Hadrava a ře-
ditel Městské policie Praha Eduard Šuster. 
Rozsáhlá rekonstrukce včetně stavebních 
úprav, dodávky nových technologií jako jsou 
servery, multifunkční pracoviště, zobrazo-
vací stěna, technické a systémové vybavení 
v celkové hodnotě téměř 8,1 milionů korun 

včetně DPH, byla financována z rozpočtu 
hlavního města Prahy. 

 „Hlavní město Praha přispělo svým dílem, 
pomohli jsme městské policii nejen s napo-
jením městského kamerového systému, ale 
také jsme na rekonstrukci uvolnili potřeb-
né finanční prostředky z rozpočtu hlavního 

města Prahy. Věřím, že nové 
operační středisko urychlí  
a zkvalitní příjem oznámení 
občanů na tísňovou linku 156, 
zkrátí dojezdové časy na mís-
to události a zefektivní práci 
strážníků v terénu,“ řekl praž-
ský radní Libor Hadrava.

V jeden okamžik může šest 
operátorů nezávisle na sobě 
přijímat oznámení občanů na 
tísňovou linku 156. 

Centrální operační středisko 
v roce 2016 zaznamenalo cel-
kem 311 tisíc telefonátů, což 
představuje denní průměr 850 
oznámení.

„V rámci rekonstrukce byla 
provedena celá řada změn jak 
technologických, tak staveb-
ních. Nejvýraznější změnou je 

umístění nových multifunkčních pracovišť 
jednotlivých operátorů a umístění nové stě-
ny složené z LCD obrazovek. Jedná se o pro-
fesionální řešení pro nepřetržitý 24 hodino-
vý provoz,“ doplnil ředitel pražské městské 
policie Eduard Šuster. 

Policie hl. m. Prahy

Městská policie hl. m. Prahy otevřela  
nově zrekonstruované operační středisko

Mezi předvánoční akce, které se v Kunra-
ticích letos konaly, patřil i koncert stu-
dentů zpěvu z Gymnázia a Hudební školy 
hlavního města Prahy. Koncert již tradičně 
zorganizovala kunratická obyvatelka paní 
Marta Špidlenová, manželka Jana B. Špi-
dlena ze světoznámého houslařského rodu. 
Rozhovor s ním jsme uveřejnili v Kunra-
tickém zpravodaji č. 2015/2. Za klavírního 
doprovodu profesora Jaroslava Šarouna 

vystoupili žáci profesorů zpěvu 
manželů Mrázkových. Zazně-
ly slavné písně a árie převážně  
s vánoční tématikou jak v češtině, 
tak i v latině, italštině, francouz-
štině, ruštině a němčině. Zají-
mavé bylo porovnání Ave Maria 
od W. A. Mozarta v latinské verzi  
a od Franze Schuberta v němec-
ké verzi. Německou verzi zpívala 
dcera našeho slavného houslaře 
Josefina Špidlenová. Její zpěv byl 
zcela mimořádný a sklidil veliký 
potlesk. Je vidět, že rod Špidlenů 
má další následníky ve své umě-

lecké tradici. Syn František se po dokončení 
studií houslařského umění v Newark School 
of Violin Making (Vysoká škola a univerzita 
v Newark, Nottingham ve Velké Británii) za-
pojí do rodinné dílny. Krásné písně, vánočně 
vyzdobený sál a drobné pohoštění navodily 
slavnostní atmosféru blížících se vánočních 
svátků.

lal

V úterý 21. listopadu jsme si v našem seni-
orském klubu uspořádali výstavku drobných 
a milých předmětů, které nám, dnešním ba-
bičkám, zanechaly naše babičky a prababičky. 
Kromě předmětů, to ale byly i moudré rady.
Jednou z nich je: „ Pro ubohé měj otevře-
nou dlaň, pro zarmoucené slova tišící. Ne-
lásky, zloby se vždy, dítě, chraň a buď vždy 
přející! “

Na výstavce jsme pak mohli obdivovat 
takové předměty, jako byl sáček na tabá-
ček, malovaný džbánek, hrníčky, skleničky, 
talířek, vyšívané kabelky, obrázek, dečky, 
háčkovanou halenku, rukavičky, panenku  
a panáčka pro štěstí. 

Všechny předměty pocházely z období let 
1890 až 1930. Dále krásné váhy s miskou  

z roku 1900, kovový kočárek na svíčku, malý 
primus, glóbusek, který byl poslední památ-
kou na sokolský slet z roku 1948.

A protože i naše babičky sportovaly, tak  

i dvě medaile za vítězství v chodeckém zá-
vodě z roku 1925.

Ale také jedna památka kunratická. Kupec-
ké váhy z krámku v ulici K Borovíčku, kde 
původní domek dnes už nestojí. Patřil paní 
Josefce Kudrnové, narozené v roce 1889. Ale 
mnozí z nás si ji pamatují, protože tam stá-
val ruční mandl s velkým kolem. Mandlova-
lo se za studena, ale prádlo nemělo jediný 
„faldík“ a bylo nádherně vymandlované. 
Krámek byl ale zrušen v roce 1948.

S výstavkou jsme se potěšili a doufáme, že 
naše vnoučata a pravnoučata si něco z těch-
to památek nechají. Neboť tablety a mobily 
se mění, ale naše drobné památky zůstanou.

Za Klub seniorů A. Petrášková

V sobotu 11. listopadu jsme se zase sešli na 
již tradiční Svatomartinské jízdě. Tentokrát 
jsme se i se svatým Martinem na bílém koni 
vydali do areálu restaurace Šeberák po nové 
trase Golčovou ulicí, přes bažantnici. Trasa 
byla označena svíčkami a lampionky dětí, 
které nám posvítily na cestu.                                             

  V areálu restaurace nás čekalo občerstve-
ní, svatomartinské dělení a vystoupení ma-
lých zpěváčků z Dětských studií, kteří mají 
pravidelné kurzy v našem rodinném centru 

U Motýlků. Na závěr si rodiče s dětmi mohli 
koupit lampiony přání, které jsme však kvů-
li nepřízni počasí nemohli vypustit – snad 
příští rok nám bude počasí víc přát. Svato-
martinskou jízdu letos poprvé zakončil slav-
nostní ohňostroj.

Rodinné centrum U Motýlků děkuje všem 
účastníkům a už se těšíme na rok příští.

RC U Motýlků

Předvánoční koncert  
v Domě s chráněnými byty

Upozorní na ně nejčastěji táboráky v býva-
lých rybízech při Kunratické spojce.

Mezi základní povinnosti našich strážní-
ků patří mimo jiné také kontrola míst, kte-
rá jsou oblíbená lidmi bez domova. Jsou to 
převážně zanedbaná území Kunratic. Hlav-
ní město Praha a další organizace nabízejí 
mnoho sociálních služeb pro lidi bez domo-
va. Ti často nevědí, jaké sociální služby mo-
hou čerpat, například možnost přespání na 
lodi Hermes, služby Armády spásy, Naděje  
a dalších organizací. Převážná většina kont-

rolovaných bezdomovců jsou muži do 
50 let, kteří pocházejí z jiného města 
a někdy jsou také drogově závislí. Slo-
žitou problematikou lidí bez domova 
v metropoli se zabývá také pražský 
magistrát, ale už v této chvíli je jas-
né, že lidí bez domova bude přibývat. 
Celkově je v Praze asi 6 až 10 tisíc lidí 
bez domova a jejich počet naroste do 
roku 2020 na zhruba 13 tisíc. Strážníci 
městské policie vědí, kam nasměřo-
vat člověka bez domova pro pomoc. 
Záleží ovšem na tom, jestli o takovou 
pomoc bezdomovec stojí. Velikou roli 
hraje možnost umístění bezdomovce 

do zařízení, kde je zákaz požívání alkoholic-
kých nápojů. To ve většině případů tito ne-
akceptují. U nás oblíbená místa bezdomovců 
jsou v lokalitě u rybníka Šeberák, v Kunra-
tickém lese, částečně v Paběnicích a také 
v okolí ulice Na Knížce. 

Díky revitalizaci okolí bývalého kravína 
se již bezdomovci v tomto místě nezdržují. 
V případě, že naleznete nějaký bezdomo-
vecký „pelíšek“, volejte číslo 156.    

ivhy

V  zimě jsou Kunratice  
pro bezdomovce zajímavější

Krátce

Voda v  Krellově  
studánce není pitná
Již 9 let se Občanský spolek Pro 
Kunratice podílí na ochraně životního 
prostředí u nás v Kunraticích. Velmi 
aktivně pomáhal nejen v kauze rybníka 
Šeberák, ale také v dalších řízeních, kde 
se jednalo o kácení stromů v katastrál-
ním území Kunratic. Po přijetí zákona  
o omezení možnosti Občanských spol-
ků vstupovat do jiných řízení, než je 
zákon č.114/1992 Sb. o ochraně krajiny 
a přírody pracuje OS Pro Kunratice 
výhradně v souladu s tímto zákonem.  
Požádal také Českou inspekci životního 
prostředí o prošetření podezření z ne-
legálního kácení stromů na soukromém 
pozemku v lokalitě u Krellovy studánky. 
Při pořizování dokumentace z tohoto 
kácení rozhodl výbor Spolku o tom, 
že nechá odborně odebrat vodu ze 
studánky a zadá její komplexní rozbor 
akreditované laboratoři. Výsledky 
rozboru vody z Krellovy studánky 
jsou alarmující. Voda není z hlediska 
mikrobiologických ukazatelů pitná. Při 
procházkách v Kunratickém lese mějme 
toto na mysli a vodu ze studánky v žád-
ném případě nepijme.
Za OS Pro Kunratice Ivan Hýža



Dívky z kunratické základní školy zcela 
ovládly meziškolní turnaj ve florbalu v Praze 
4, který pořádá Dům dětí a mládeže Prahy 4.

Florbal má ve škole v Kunraticích již de-
setiletou tradici, mezi florbalovým oddílem 
Start98 Praha-Kunratice, školou i městskou 
částí probíhá velmi dobrá spolupráce, a ta se 
odráží i na výsledcích ve školních soutěžích.

 Po náročných bojích ve skupinách se utka-
lo družstvo kunratických dívek ve finále se 
Základní školou Horáčkova, kde se tomuto 

krásnému sportu také intenzivně věnují. Po 
první polovině zápasu svítil na výsledkové 
tabuli ještě nerozhodný stav 0:0. Ale v páté 
minutě druhé poloviny vsítila krásný gól 
Kristina Jirásková a těsně před koncem zápa-
su ještě výhru pojistila střelou z blízka Mo-
nika Halamová. Vynikající výkon předvedla  
v brance Kateřina Clavel.

Dívky si tímto vítězstvím zajistily postup 
do krajského finále.

          Jiří Szebinovský, ZŠ Kunratice

Podzimní část fotbalové sezony je u konce,  
a tak i v Kunraticích upadl fotbal do krátké-
ho zimního spánku. Je tak na čase zrekapi-
tulovat výsledky jednotlivých mužstev. 

Mužský A-tým musí mít rozporuplné poci-
ty. V rámci své skupiny A-třídy totiž vystu-
poval v roli fotbalového Robina Hooda, když 
body „bohatým“ bral a „chudým“ doslova 
daroval. Zbytečné ztráty s týmy ze spod-
ní části tabulky tak nasměrovaly Kunratice 
pouze na průměrné šesté místo v tabulce. 
Rezerva se ve třetí třídě podzimem protrá-
pila a pokračovala tak ve špatných výkonech 
z minulé sezony. Pouhých devět získaných 
bodů a pár nelichotivých výprasků je toho 

důkazem. Starší žáci se oproti loňsku také 
moc neposunuli a v tabulce se nachází ve 
spodní části. Naopak mladší žáci odehrá-
li podzimní část sezony velmi dobře a jsou 
pouze vinou horšího skóre na třetím místě 
tabulky. Dobře se dařilo i oběma příprav-
kám, když ta starší dokonce vyhrála vše kro-
mě dvou zápasů. 

Mladší přípravka si pak s bilancí 5-2-2 
také rozhodně ostudu neudělala. Na dětech 
z předpřípravky a školičky je zase vidět, že 
se sportem baví, čímž dělají oddílu velkou 
radost.

SK Slovan Kunratice

Registrace zájemců s trvalým bydlištěm  
v Kunraticích bude probíhat od středy 3. 
ledna do středy 31. ledna 2018 v kanceláři 
školy. Registrace je důležitá vzhledem k vy-
řízení žádosti o odklad školní docházky, který 
by měl být vyřízen do dubnového zápisu do 
prvních tříd. Zaregistrované děti pak budou 
zvány k zápisu na konkrétní čas. Pokud bude 
místo pro nespádové žáky, vypíše ředitel ško-
ly další termín po prvním kole zápisu do prv-
ních tříd. Zápis do prvních tříd se uskuteční 
ve středu 25. a ve čtvrtek 26. dubna 2018. 

Dny otevřených dveří jsou stanoveny na 16. 
ledna 2018 a ve dnech zápisu do prvních tříd, 
tedy 25. a 26. dubna 2018. Pokud se chcete 
přijít podívat do školy, prosím, objednejte se. 
Rádi vás v naší škole uvítáme. 

Další informace o zápisu do prvních tříd  
a přijímání žáků do ZŠ Kunratice jsou na 
webu školy: www.zskunratice.cz. 

Vít Beran, ředitel školy

Dívky ze ZŠ Kunratice ovládly  
meziškolní florbalový turnaj

Ohlédnutí za podzimní částí  
fotbalové sezony SK Slovan

SportŠkolství
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Dívčí a ženské 
florbalové týmy 
Start98 Kunratice
Florbalový tým Start98 Praha – Kunratice 
není jen záležitostí mužské složky, ale i té 
dívčí. V té můžeme vidět nastupovat ty úpl-
ně nejmladší - elévky a na druhé straně ty 
nejzkušenější - ženy. 
Elévky (ročníky 2007 a mladší) odehrají svá 
domácí utkání v kunratické hale 29. dubna 
2018. Přijďte se podívat na možné budoucí 
hvězdy florbalu.

Tým žen vznikl před čtyřmi lety jako prv-
ní ženský tým Startu98. Jako každé nově 
vzniklé družstvo, musely ženy začít ve 3. 
lize. Díky jejich mnohaletým zkušenostem, 
kdy i některé hráčky dříve pravidelně nastu-
povaly v nejvyšší ženské soutěži – extralize, 
po první sezoně hned postoupily do 2. ligy, 
s bilancí jedné remízy a 21 vítězných zápa-
sů. První rok ve 2. lize obsadily hned druhé 
místo, avšak v sezoně 2016/2017 vybojovaly 
příčku nejvyšší a získaly tak možnost postu-
pu do 1. ligy, kterou však musely odmítnout 
z časových i finančních důvodů. 

V letošní sezoně, kdy tým odehrál třetinu 
svých zápasů, se ženy vyskytují na prvním 
místě tabulky, s dvoubodovým náskokem na 
druhé Vinohrady. Zkušený tým začal letos 
nově trénovat Jirka Muras.

Na domácí půdě, tedy ve sportovní hale ZŠ 
Kunratice, můžete ženám přijít fandit hned 
po novém roce, kdy se v neděli 7. ledna utka-
jí s týmy Florbalová akademie MB-B-Ov.
Báze a TIGERS FK Jižní Město B

Denisa Matoušková 

Zápis do  
prvních tříd ZŠ

Na podzim, když padá listí a na školní za-
hradě kaštany, je děti sbírají pro radost. 
Skládaly, tvořily a vyráběly. Nezapomněly 
ani na pestře zbarvené listí. Bohatou fanta-
zii a kreativitu uplatnily děti, paní učitelky i 
rodiče. Na podzimní tvoření s rodiči si každá 
třída připravila svůj program: „dýňování“, 
„bramborování“, zdobení lucerniček. Děti 
si připravily básničky, písničky a tanečky 
s podzimní tématikou. 

Zhlédli jsme divadelní i cirkusové před-
stavení. Malí diváci nadšeně spolupracovali 
s herci a potleskem poděkovali za nezapo-
menutelný zážitek, který proměnili v kres-
bu, malbu a modelování.

V rámci probíraného tématu „Moje vlast“ 
vyrazili předškoláci na Pražský hrad. Zhlédli 
výměnu stráží, prošli se po nádvoří, kde byl 
čas i na svačinu. Prohlédli si katedrálu svatého 
Víta a Jiřskou ulicí došli do pohádkově krásné 
Zlaté uličky u Daliborky. Chladnější počasí ni-
koho neodradilo a všichni si to moc užili. 

Koncem listopadu navštívila celá školka 
Polabské muzeum v Přerově nad Labem, kde 
jsme se podívali, jak žili lidé na vesnici v 18. 
století, a nasáli adventní atmosféru ve sta-
ročeských chaloupkách. Začínáme si užívat 
vánoční pohodu, čekáme na příchod Miku-
láše, další zážitky a dobrodružství.

Hana Pellechová a Radka Fleissigová

Podzim v naší školce

„Před Vánoci dlouhé noci, 
dlouho můžem spát, není sly-
šet vlaštoviček, jen vítr fou-
kat.“
Adventní čas, v němž se právě 
nacházíme, je obdobím velké-
ho očekávání. Samotné slovo 
advent pochází z latinského 
adventus a znamená - příchod 
Ježíše Krista. Podle tradice by 
se měl držet půst, neměli by-
chom jíst maso, pít alkohol 
a neměly by se konat žádné 
společné zábavy a oslavy.  

Období podzimu je charakte-
ristické také třemi svátky: Sv. 
Michaela, který představuje odvahu a vůli, 
Sv. Martina, který je symbolem citu a soucitu,  
a Sv. Mikuláše, který je moudrý a spravedlivý. 
Tyto tři lidské vlastnosti jsme se snažili při-
blížit i našim dětem v mateřské škole Země-
koule, které započaly letošní advent návště-
vou v sousedním domě pro seniory. 

Spolu s nimi babičky a dědečky navštívil 
anděl Poleta, který nás všechny společně 
seznámil s tajemstvím adventní spirály. Ta 
je spirálou radosti, je obrazem naší vlastní 

cesty do našeho nitra, kde je ukryté světlo. 
Společně jsme si také zazpívali vánoční ko-
ledy a vyrobili ozdoby na stromeček. Na zá-
věr pak děti předvedly krátká vystoupení, na 
nichž v průběhu listopadu usilovně pracova-
ly. Tato naše předvánoční návštěva u babiček 
a dědečků byla opět velmi příjemná a my už 
se moc těšíme na další setkání. To proběhne 
v novém roce 2018, do něhož bychom Vám 
všichni ze Zeměkoule chtěli popřát hlavně 
zdraví a lásku.

Michaela Metelková, MŠ Zeměkoule

I tuto zimu se chystáme na lyžařské výcvi-
ky a lyžařské tábory. Od 7. do 12. ledna 2018 
nás čeká první lyžařský týden - lyžařský vý-
cvikový zájezd sedmých tříd do Penzionu 
Mlynářka. Páťáci mají svůj kurz od 18. do 

23. února 2018 ve Skiareálu Paseky. Zimní 
ozdravný pobyt s lyžováním a snowboardo-
váním pro žáky 1. až 3. tříd bude na Morav-
ské boudě od 18. do 23. března 2018. 

Můžete jet s námi na lyže i o jarních prázd-
ninách.  Jarní prázdniny ve Francii se šes-
tidenním skipasem od 3. do 11. února 2018 
jsou určeny pro kluky, holky, dospěláky i ba-
bičky a dědečky. Tábor SVČ při ZŠ Kunratice 
a DDM „DŮM UM“ připravuje Kunratické 
lyžování - jarní prázdniny 2018 od 4. do 10. 
února pro holky a kluky od 7 do 15 let. Více 
informací a přihlášky na webu školy: www.
zskunratice.cz.

ZŠ Kunratice

Adventní čas v  MŠ Zeměkoule

Žáci ZŠ Kunratice opět na lyžích 

Žáci šestých tříd si v „Nově postaveném 
domě“ prožili první přírodovědně zaměřený 
projekt. Po tři čtvrtky jim učitelé přírodo-
vědného bloku zprostředkovali výpravu do 
vesmíru napříč čtyřmi vyučovacími před-
měty. Díky kumulaci přírodovědných před-
mětů do jednoho dne bylo možné vytvořit 
pro žáky program tak, aby se znalosti nejen 
rozšiřovaly a prohlubovaly z různých úhlů 
pohledu, ale také aby měli možnost tyto 
znalosti aplikovat při praktických úkolech.

A jaké konkrétní aktivity si děti prožily? 
V rámci přírodopisu sestavily a osídlily pla-
netu Zemi životem. Vesmír dobývaly nejen 
v lavicích při zeměpisném bloku, ale díky 
propojení s fyzikou si postavily vlastní ra-

ketoplány a vypustily je téměř na oběžnou 
dráhu. Aby se ve vesmíru neztratily, vy-
tvořily si model sluneční soustavy, kde na 
přesné hodnoty při přepočtech velikostí  
a vzdáleností dohlíželi vyučující matema-
tiky a fyziky. O hvězdách a souhvězdích se 
dozvídaly v kontextu rovinné geometrie za 
pomoci počítačového programu Geogebra. 
Představu dětí o vesmíru podpořila návště-
va planetária v nově zbudované multifunkč-
ní učebně.

Reflexe dětí k naší velké radosti obsaho-
vala nejen mnoho detailů z učiva, popisu 
pozitivních prožitků, ale i dobrý pocit ze 
schopnosti spolupracovat.

ZŠ Kunratice

Šesťáci letěli do vesmíru

Na podzim se každo-
ročně koná mistrov-
ství České republiky, 
nejvýznamnější závod  
v moderním korejském 
bojovém umění Taek-
won-Do ITF.

Klání se uskutečnilo 
o víkendu 4. - 5. lis-
topadu. Z celkového 
počtu 554 závodníků 
zastupujících 30 Taek-
won-Do škol jich nej-
více patřilo právě škole 
Ge-Baek Hosin Sool, 
jež se, již pošesté v his-
torii stala nejúspěšnější 
školou soutěže.

Získáním 27 zlatých 
medailí se mohla pyšnit jasným prvním 
místem.

Chtěli byste si též zacvičit? Přidejte se  
k nám každé pondělí od 14:30 v Základní 
škole Kunratice. Přihlásit se můžete kdyko-
liv během celého roku!

Naše škola, Ge-Ba-
ek Hosin Sool, je nej-
větší školou v České 
republice, nabízíme 
bezkonkurenční škol-
né a místa ke cvičení 
máme rozmístěna po 
většině republiky.

Začínat ale nemusíte 
pouze na trénincích, 
nýbrž také účastí na 
příměstských tá-
borech pořádaných  
v TKD centru v Praze 
11 na Chodově v Zá-
kladní škole Campa-
nus.

Nejbližší tábor se 
koná 27. - 29. prosince 

2017 a 2. ledna 2018.
Pakliže máte zájem a rádi byste se za námi 

přišli podívat nebo by Vás zajímaly bližší in-
formace, navštivte naše stránky www.tkd.cz, 
kde se dozvíte veškeré podrobnosti.

Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Škola taekwon-do GHBS  
opět nejlepší v Česku

Magdaléna Koubková, mistryně ČR, 
členka GBHS z Kunratic

Krátce

Další úspěch  
kunratických dívek 
Úspěšný podzim zažívá florbal na  
ZŠ Kunratice. Po starších dívkách  
i jejich malé spolužačky zvítězily  
v okresním kole florbalového turnaje 
mezi školami z celé Prahy 4. V pěti 
zápasech nenechaly nikoho na pochy-
bách o vítězství v turnaji. Nastřílely 
celkem 38 branek. V konkurenci  
9 družstev se jednoznačně usadily 
na 1. místě. Zajistily si tak postup do 
krajského kola, které proběhne  
v lednu 2018. Hodně štěstí!
Jiří Szebinovský,  
vedoucí družstva a trenér, ZŠ Kunratice      
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Dějiny této restaurace jsou sice zajímavé  
a prodchnuté těžkými osudy majitelů, kte-
ří museli v šedesátých letech podnik, ale 
hlavně svůj domov, nuceně opustit. Přesto 
se však v minulosti o restauraci U Bezuchů 
skoro nepsalo a historické připomínky ve 
starých číslech Kunratického zpravodaje 
je jakýmsi zvláštním způsobem opomíjely.  
A zatímco se psalo o hospodách dávno za-
niklých jako je Na Zastávce, U Klozarů, Na 
Růžku, U Sedláčků, U Štěpána, U Dobřan-
ských, tak restaurace U Bezuchů jako by ani 
neexistovala. Díky vnukovi a synovi býva-
lých majitelů panu Jaroslavu Bezuchovi ale 
můžeme nepatrně nahlédnout do vzdále-
nější i docela nedávné historie a podívat se, 
jak k Bezuchům přibyla například Paluba  
a jak v restauraci vaří kuchař, který zimu 
tráví na ostrově ve východní Asii.

Dědeček Josef Bezucha
Prvním majitelem z rodu Bezuchů byl dě-
deček Josef Bezucha, který se narodil v roce 
1879. Hostinec předtím, než ho začal provo-
zovat pan Bezucha, vlastnil jakýsi pan Ru-
dolfský. Traduje se, že hospoda byla založe-
na někdy kolem roku 1850.

29. června 1923 byla vystavena koncesní 
listina pro provozování restaurace panu Jo-
sefu Bezuchovi. Ten ale musel v domě č.p. 
73 už bydlet před tímto datem. Od poloviny 

roku 1923 zde začal jako hostinský provo-
zovat svoji živnost. Když v roce 1926 pan 
Bezucha zemřel, byl dům s hospodou pře-
veden na vdovu Aloisii Bezuchovou a syna 
Václava, kterému bylo teprve osmnáct let. 

Tatínek Václav Bezucha
Mladý Václav se dokonce učil číšníkem ve 
francouzském Cannes. O deset let později 
se Václav a jeho žena Helena stávají nový-
mi majiteli. Na 
to, aby mohli 
vyplatit podíl 
své mamince 
Aloisii, si vy-
půjčili peníze 
ze záložny. Dob-
rým hospodaře-
ním a vedením 
restaurace však 
půjčku rychle  
a bezproblé-
mově splatili. 
Restaurace se 
těšila velkému 
zájmu a obli-
bě a přinášela 
novým maji-
telům radost. 
Maminka He-
lena udržovala 
v domě pořádek 

a čistotu, tatínek Václav se kromě hostinské 
činnosti staral i o zásobování. Jezdil pravi-
delně do Nuslí pro pivo. Celá rodina bydlela 
v jednom pokoji za kuchyní a běžný život 
probíhal v hospodě. V roce 1942 se manže-
lům Bezuchovým narodil syn Jaroslav. Další 
pokračovatel rodinného podniku a poslední 
majitel slavné pivnice U Bezuchů.

Když skončila válka a po únorovém pře-
vratu se k moci dostali komunisté, chvíli 

Hospoda U Bezuchů – restaurace v  centru4. díl seriálu z historie kunratických  
hospod a hostinců
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ještě živnost v soukromých rukou mohla 
pokračovat. První na řadě znárodňování 
byly továrny a velké rodinné firmy. K zá-
sadnímu obratu v kunratické hospodě v čís-
le popisném 73 došlo 4. srpna 1953. Tehdy 
byl panu Václavu Bezuchovi doručen dopis 
z vedení podniku Restaurace a jídelny se 
sídlem v Říčanech. Stálo v něm, že z restau-
race U Bezuchů se stává provozovna RaJ  
a pan Bezucha je pověřen vedením hospo-
dy a převzetím plné hmotné odpovědnosti. 
Nechtěně se tak stal zaměstnancem ve svém 
domě a své živnosti. 

Uběhlo deset let a snaha o likvidaci sou-
kromého podnikání nabrala ještě více na 
intenzitě. 7. května 1963 byla z rozhodnutí 
Rady Místního národního výboru v Kunra-

ticích celá rodina Bezuchova nuceně vy-
stěhována. Nabídnut jim byl byt v domě 
č. p. 5, který se skládal z kuchyně, pokoje, 
společného sociálního příslušenství pro pět 
rodin, sklepu na brambory a ovoce. Z váže-
ného podnikatele v pohostinských službách 
Václava Bezuchy a jeho ženy Heleny se stali 
nekvalifikovaní dělníci. Václav byl pomoc-
ným dělníkem v továrně Safina ve Vestci  
a Helena dělala uklízečku v Thomayerově 
nemocnici v Krči.
Po deseti letech otec Václav Bezucha umí-
rá. Nemohl dále unést následky toho, co mu 
změna politického vývoje v Československu 
přinesla.

Syn Jaroslav Bezucha
V roce 1991 se začaly řešit restituce. O bý-
valý rodinný majetek v Kunraticích č. p. 73 
se přihlásil jediný dědic, syn Václava - pan 
Jaroslav Bezucha. Protože navracení majet-
ku nebylo v mnoha případech jednoduché 

a musely se často dokládat 
dokumenty, na co všechno 
by se restituce měly vzta-
hovat, koupil si Jaroslav zá-
koník a nastudoval všechny 
právní postupy a začal s do-
savadním majitelem – pod-
nikem Restaurace a jídelny 
vyjednávat. 4. dubna 1991 
předal ředitel RaJ Jarosla-
vu Bezuchovi zpět rodinný 
majetek – dům s restau-
rací č. p. 73. Pan Jaroslav 
ale musel zaplatit ještě za 
inventář a zboží aktuální 
cenovou hodnotu. I když 
v době, kdy jim komunisté 

majetek sebrali, nedostali ani korunu ná-
hrady.

Když byl převod podepsán, přemýšlel vnuk 
Josefa a syn Václava Jaroslav Bezucha, co 
s hospodou dál. Kompletně dům zrekon-
struoval a upravil do rustikálního stylu. Ná-
klady se tehdy pohybovaly v částce dva a půl 
milionu korun. Ihned po opravě restauraci 
pronajal. Věděl, že rozumí svému oboru. Tím 
bylo projektanství. O spokojenost hostů, ať 
už pravidelných návštěvníků nebo nově pří-
chozích, se stará od té doby nájemce Pivnice 
U Bezuchů pan Režný.

Ke dvěma místnostem restaurace po-
stupně přibyla přístavba jakési zastřešené 
zahrádky. Postupem času ale byla Paluba 
dotvořena jako další vnitřní místnost, kde 
v létě odkrytá boční okna nechávají proudit 
do místnosti příjemný vzduch a v zimě za-
teplené plastové fólie nechají velkým kam-
nům příjemně vytopit prostor restaurace.  
O vůni pečeného kolene z blízké kuchyně 
snad ani nemluvě.  

ir

S půllitrem Josef Bezucha (dědeček), vlevo od něj Václav Bezucha (otec) a vpravo od něj Aloisie Bezuchová (babička), v roce 1923.

15  
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Servis Apple iPhone, iPad, MacBook a další
Оpravy počítačů a notebooků, obnova dat
IT poradenství, prodej a instalace SSD disků
Výměna displejů, oprava elektroniky

Výborný servis počítačů
Vyčištění notebooku včetně
výměny teplovodivé pasty

a čištění operačního systému
 Windows nebo macOS

AKCE

K Libuši 5/22, Praha 4     +420 773 578 800     mail@vyborny-servis.cz     http://vyborny-servis.cz

Výkup funkčních a nefunkčních notebooků,
MacBooků, iPhonů, iPadů atd.
Prodej použitých notebooků se zárukoujiž od 400 Kč vč. DPH

I. Kunratický plesI. Kunratický ples

Sobota 27. ledna 2018 
od 20 hodin v sokolovně
K tanci a poslechu hraje 

skupina Epigon

e-mail: kunratickyples@seznam.cz

www.autojarov.cz

ZA POLOVINU S 0% NAVÝŠENÍM

Zánovní vozy s prodlouženou zárukou a servisní věrnostní kartou AUTO JAROV. 

Volkswagen Golf
OD 329 000 Kč 
nebo 2 490 Kč/měs.

*Uvedená cena platí při fi nancování vozu od společnosti Volkswagen Financial Services. Více na autojarov.cz.

ROČNÍ GOLF

Zánovní vozy s prodlouženou zárukou a servisní věrnostní kartou AUTO JAROV. 

OD 329 000 Kč 
nebo 2 490 Kč/měs.

NEJVĚTŠÍ OBCHODNÍ DŮM S AUTOMOBILY

Šťastná jitrnice 
vás zve na lokální 
zabijačku.

10. února 2018 od 11 hodin 

K Verneráku 70/1, Praha 4
www.lokal.cz
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Nabízím k pronájmu

provozní betonovou plochu 106 m2

v P4 - Kunraticích, ul. Hornická.

Vhodné pro parkování aut nebo umístění stavebních kontejnerů.

Cena 5.000,- Kč bez DPH měsíčně.

Tel.: 606 656 655

vosa
NÁVRHY, VÝROBA 

A INSTALACE
REKLAMY 

VE VAŠEM OKOLÍ

velkoplošný 
digitální tisk
plakáty A2 až A0

řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy

potisk triček
dresy již od 
jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk

tel.: 603 226 226 / www.vosareklama.cz

 

Prořezávání a kácení
stromů z lana

Střechy, okapy, fasády a 
jiné výškové práce

michalpták@centrum.cz tel. 603712174

FOOD STORY KUNRATICE
• KAŽDÝ DEN SNÍDANĚ OD 8.00 HODIN•  ITALSKÁ KÁVA SAQUELLA• VLASTNÍ CUKRÁŘSKÁ VÝROBA ZÁKUSKŮ• NAROZENINOVÉ DORTY NA ZAKÁZKU• FARMÁŘSKÉ PRODUKTY A EVROPSKÉ DELIKATESY• PULT S EVROPSKÝMI SÝRY A UZENINAMI• DENNĚ DVA DRUHY POLÉVEK • PANINI, SENDVIČE- BOHATÁ ČESKÁ A ZAHRANIČNÍ VINOTÉKA

DENNĚ 8:00 - 20:00
 K LIBUŠI 129/2, PRAHA 4 - KUNRATICE (NAPROTI KOSTELU)

I. Kunratický ples
Městská část Praha-Kunratice pořádá 

Sobota 27. ledna 2018 
od 20 hodin v sokolovně

K tanci a poslechu 
hraje skupina Epigon

Cena vstupenek je 200 Kč k sezení a 150 Kč k stání 
a zakoupíte je na kunratické radnici 

u paní Kubátové v 1. patře.

Tel.: 244 102 214 
e-mail: kunratickyples@seznam.cz

Těšit se můžete na předtančení, 
vystoupení dívčí pěvecké skupiny  

a slosování vstupenek o zajímavé ceny.



Kam se obrátit v případě havárie: 

PRE distribuce a.s.: 224 915 151  
non-stop, zdarma     poruchy@pre.cz
Havárie dodávek vody a kanalizace PVK: 840 111 112  
non-stop, zdarma    www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody
Havárie dodávek plynu: 1239, výjezd je bezplatný
Havárie dodávek elektřiny: 1236
Havárie dodávek tepla:  266 751 111

Užitečné info

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává MČ Praha-Kunratice. Uzávěrka: 30. 11. 2017. Redakční rada: Mgr. Ivo Rikačev (odpovědný redaktor), Ing. Lenka Alinčová, 
Petra Hilmarová, Ivan Hýža, Ing. Mgr. Petr Rybín, Petra Langrová, Jitka Voříšková. Jazykový redaktor: Mgr. Bc. Michal Střítezský. Obsahová a grafická koncepce: MARKONE CZ s.r.o.
Příjem inzerce: tel.: 244 102 214. E-mail: info@praha-kunratice.cz. Uzávěrka příjmu podkladů je poslední pracovní den každého lichého měsíce. Povoleno Ministerstvem kultury 
ČR pod číslem registrace MKČR E 13344. Nevyžádané rukopisy a podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo úpravy všech příspěvků. Neoznačená fota převzata z volně 
přístupných zdrojů nebo se souhlasem autora. Založeno 1992, ročník: XXVI. Náklad 4 000 výtisků. Vychází 6 x ročně. Toto číslo vyšlo v prosinci 2017. Zdarma.

KaLEnDÁriuM leden, únor a březen 2018

Kultura

24. 12. neděle /16 a 24 hod./  
kostel sv. Jakuba
Štědrý den 
Bohoslužba zvláště pro rodiny s dětmi od 
16 hodin a půlnoční mše svatá od 24 hodin.

25. 12. pondělí /8 a od 9:30 hod./ 
kostel sv. Jakuba
Boží hod vánoční - mše svaté
Bohoslužba se zpěvem koled pro rodiny 
s dětmi. 

30. 12. sobota /15 hod./ kostel sv. Jakuba
Cimbálová muzika v  kostele

31. 12. neděle /17 hod./ kostel sv. Jakuba
Mše svatá na poděkování  
za uplynulý rok
Bohoslužba proběhne v češtině  
a vietnamštině.

1. 1. pondělí /9:30 hod./ kostel sv. Jakuba
Slavnost matky boží Panny Marie 
Mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi

6. 1. sobota /17 hod./ kostel sv. Jakuba
Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy.

27. 1. sobota /20 hod./ Sokolovna
I. Kunratický ples    
Pořádá a zve Městská část 
Praha-Kunratice.

10. 2. sobota / Od sokolovny k radnici
Masopustní průvod v Kunraticích
Bohatý program s průvodem  
masopustních masek.

24. 2. sobota /19 hod./ sokolovna
2. Florbalový sokolský ples
Pořádá TJ Sokol a florbal Kunratice.

9. 3. pátek /19 hod./ ZŠ Kunratice
7. společenský večer  
Základní školy Kunratice
Tentokrát na téma  
„Latinsko-americký festival“.

15. 3. čtvrtek /16-18 hod./ RC U Motýlků
Jarní keramické tvoření  
s  Petrou Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vytvoříte obrázek s kytičkou.

23. 3. pátek /17 hod./ RC U Motýlků
noc s andersenem 
Akce k podpoře dětského čtení  
pod patronací Klubu dětských knihoven.

24. 3. sobota /20 hod./ sokolovna
Hasičský bál 
Společenskou akci pořádá  
Sbor dobrovolných hasičů.

25. 3. neděle /15-18 hod./ ZŠ Kunratice
Velikonoční dílna  
Přijďte si vyrobit krásné velikonoční  
ozdoby. Pořádá Středisko volného času.

Velkoobjemové kontejnery 

28. 2. 16 - 20 hod  Ještědská (u pošty)
28. 2.  16 - 20 hod  Zelené údolí (ul. Za valem)
21. 3.  16 - 20 hod  Sídliště Flora (u kotelny)
21. 3.  16 - 20 hod  K Betáni x Do Dubin

Volný čas
31. 12. neděle/ restaurace Šeberák
Silvestr na Šeberáku
Rozloučení se starým rokem a oslava 
příchodu nového roku 2018. Novoroční 
čočka, přípitek, ohňostroj, hudba – DJ Tom. 
Vstupné 450 Kč/osoba.

22. 1. pondělí /10:00 hod./ RC U Motýlků
Seminář šátkování  
s  lektorkou Kateřinou Brožovou    
Naučíte se základní úvaz pro všechny  
věkové kategorie dětí.

5. – 9. 2. pondělí až pátek /8-17 hod./
RC U Motýlků
Týdenní Filmový příměstský tábor, 
aneb každý může být umělcem 
Pro děti prvních až pátých tříd.

11. 2. neděle /15:30 hod./ Areál Šeberák
Dětský masopust
Bohatý program za doprovodu Petra  
Nedvěda a spol. Vstupné je 150 Kč/dítě

16. 2. pátek /16:00 hod./ RC U Motýlků
Maškarní karneval
Přijďte převlečeni do pestrých masek  
a pobavit se i se svými dětmi.

20. 2. úterý /16-18 hod./ RC U Motýlků
Zimní keramické tvoření  
s  Petrou Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vytvoříte zimního sněhuláka.

22. 2. čtvrtek /16-18 hod./ RC U Motýlků
Zimní keramické tvoření  
s  Petrou Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vytvoříte zimního sněhuláka.

3. 3. sobota / sokolovna
Dětský karneval
Tradiční setkání kostýmů a masek pořádá 
TJ Sokol Kunratice.

13. 3. úterý /16-18 hod./ RC U Motýlků
Jarní keramické tvoření  
s  Petrou Gothardovou (Křivánkovou)
S dětmi si vytvoříte obrázek s kytičkou.

Sport
6. 1. sobota /16:45 hod./ SH ZŠ Kunratice 
Start98 vs. FBS Hattrick Brno 
Utkání 1. florbalové ligy  
v hale kunratické ZŠ.

19. 1. pátek /20 hod./ SH ZŠ Kunratice 
Start98 vs. Black Angels 
Utkání 1. florbalové ligy  
v hale kunratické ZŠ.

24. 1. středa /8-20 hod./ SH ZŠ Kunratice 
Terezčin memoriál 
Vzpomínka na spolužačku a žákyni naší ZŠ.

3. 2. sobota / SH ZŠ Kunratice 
Start98 vs. Florbal Havířov 
Utkání 1. florbalové ligy  
v hale kunratické ZŠ. 

18. 2. neděle / SH ZŠ Kunratice 
Start98 vs. SK Bivoj Litvínov
Utkání 1. florbalové ligy  
v hale kunratické ZŠ.

3. 3. sobota / SH ZŠ Kunratice 
Start98 vs. Kanonýři Kladno
Utkání 1. florbalové ligy  
v hale kunratické ZŠ.


