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WALTROVKA

Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že Waltrovka neodmyslitelně patří k Jinonicím, řekli jsme si, že bychom Vám rádi toto
místo více přiblížili.
Waltrovka je nyní místo v Jinonicích, kde dříve stála slavná továrna
Walter Motors, která byla založena
v roce 1911 Josefem Waltrem. Fir-

ma se zabývala především výrobou
automobilů, motocyklů, později také výrobou leteckých motorů.
Pojďme se však nejprve podívat
do roku 1898, kdy si tehdejší stojní
zámečník Josef Walter otevřel svoji
první dílnu ve Smetanově ulici na
pražském Smíchově. Zde se
nejprve zabýval opravami jízních

str. 7

kol a vah, s postupem času je začal
i vyrábět. O tři roky později svoji
dílnu přestěhoval do Kinského ulice, kde se, i se svým bratrem Antonínem, zaměřil na konstrukci
motorového kola, dále pak na vývoj
stroje s jednoválcovým motorem.
Pokračování na straně 4
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Historie Jinonic
HISTORIE První zmínky o osídlení

území Jinonic se datují nejméně 20
000 let zpátky, svědčí o tom totiž
archeologické nálezy z Prokopské
jeskyně z poslední doby ledové. V
mladší době kamenné se pak na
tomto území usadili zemědělci. Obrovská řada archeologických nálezů, které se našly na území
dnešního
sídliště
Stodůlky,
dokazuje, že osídlení v pravěku bylo
velmi husté. Z mladší doby železné
pak archeologové objevili pohřebiště. V 9. století vzniklo na území
Jinonic slovanské hradiště, které
zaniklo v 11. století.
První záznamy o existenci vsi Jinonice jsou z roku 1088, a to v zakládací listině kolegiátní kapituly na
Vyšehradě, kde byly Jinonice
jmenovány jako Ninonice, což je odvozeno od jména Ninoslav. Tehdejší
kapitule patřil pouze jeden dvůr,
několik polí a tři poddaní, zbytek
území zůstal jako majetek v rukách
českého panovníka, Vratislava II.
Ke konci 13. století tu byl postaven
panský dvůr. Zlé časy nastaly během husitských válek, kdy byl jinonický církevní majetek zabrán
stoupenci pražského svazu, a během třicetileté války byly celé Jinonice zpustošeny. Druhá polovina 16.
století a celé 17. století je ve znamení častých změn a střídání majitelů Jinonic, většinou z finančních
důvodů. Nakonec celé panství
odkoupil Ferdinand Vilém, kníže ze
Schwarzenberga, pro svého synovce Jana Adolfa. Za Ferdinanda Viléma Jinonice rozkvetly, rozhodl se
totiž vystavět nový zámek (dříve tu
bývala pouze tvrz, která již zdaleka
nevyhovovala tehdejším nárokům)
spolu s velkým hospodářským zázemím. Sídlili tu faráři, úředníci a čeledíni. Po roce 1684 zde
Schwarzenbergové nechali vystavět
pivovar, který navrhl švýcarský

stavebník Giacom Antonio de Maggi. V zámku měla tehdy sídlo správa
celého panství, kam patřily také Butovice, Nová Ves, Radlice, Zlíchov,
část Smíchova, Košíře a Klukovice.
V letech 1803–1805 v zámeckém
objektu pobýval a působil český národní buditel, básník a lingvista Antonín Jaroslav Puchmajer. V roce
1920 se Hlubocká větev rodu Schwarzenbergů rozhodla prodat celé
panství Jinonic pražské obci. O dva
roky později se tak Jinonice staly
součástí Prahy.
V místní části Butovice se stále
nachází historický kostel sv. Vavřince, který byl původně vystavěn v
románském slohu. Pochází z konce
11. století a je velice pravděpodobné, že byl postaven ve stejné
době, kdy zde existovalo slovanské
hradiště Butovice. Dodnes se tu pod
ním nachází dvě bývalé vsi jinonického panství Butovice a Nová
Ves, které jsou stále součástí katastru Jinonic. Na přelomu 19. a 20.
století měly Jinonice okolo 800
obyvatel, avšak po roce 1918 se za-

čaly rozrůstat, a to především díky
hromadné výstavbě rodinných domků v lokalitě Pod Vidoulí.
NOVODOBÁ HISTORIE
• Během druhé světové války došlo v
rámci spojeneckého bombardování i
na zásah Jinonic. Velmi užitečné se
během náletů ukázaly být jeskyně v
bývalých lomech na vrchu Vidoule,
kde místní nalezli účinný úkryt.
• Podle svědků mělo ke konci druhé
světové války dojít k postřílení skupiny tzv. Vlasovců ruskými vojáky a
jejich těla měla být zakopána na poli blízko ulice Souběžná IV, kde se
prý nachází dodnes.
• V 50. letech, za komunistického
režimu, byla na Vidouli vybudována
základna protivzdušné obrany
Prahy. Později byla z důvodu nové
výstavby v jihozápadní části města
zrušena a přesunuta dále od Prahy.
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O Jinonickém kurýrovi
SLOVO ÚVODEM Prvot-

ním nápadem bylo založit
komunitní stránku, která
by se zabývala děním v Jinonicích a určitým způsobem spojovala místní
obyvatelstvo. Díky tomuto
nápadu vznikla facebooková stránka Jinonice
Live, která si díky
pravidelným aktualizacím,
zprávám a článkům z historie rychle získala popularitu nejen u obyvatel
Jinonic. Avšak časem
vznikla potřeba najít cestu i k lidem a potencionálním čtenářům, kteří
nejsou online či nepoužívají Facebook. Díky tomu
vznikla myšlenka na
tištěné médium, které by
bylo dostupné všem lidem
z Jinonic. Tak vznikl Jinonický Kurýr.
Ovšem z důvodu velké finanční náročnosti tištěné
formy, oproti internetu,
jsme museli přistoupit k
uvolnění určitého místa
tohoto měsíčníku pro reklamní účely. Nicméně tuto inzerci se budeme
snažit poskytovat především místním firmám.
Díky této finanční politice
je nám umožněno tento
měsíčník distribuovat zcela zdarma do všech
schránek v Jinonicích,
kterých je cca 3000.

Tiráž
Jinonický Kurýr
číslo 0, ročník I.

Šéfredaktor

Svatopluk Bartoň
Zástupce šéfredaktora
a grafická úprava
Martin Jarolímek

A o čem to celé bude? V blízké budoucnosti je v
Chceme zde především
uveřejňovat články, které
by vás, naše čtenáře,
mohly zajímat. Budou to
nejen aktuální zprávy ze
současného dění v Jinonicích, ale především i velké
množství článků o historii,
doplněných dobovými fotografiemi. Taktéž zde
chceme každý měsíc uveřejňovat rozhovory s významnými a známými
osobnostmi, které zde žijí.
Také
zde
naleznete
stránku věnovanou sportu, zajímavé soutěžní křížovky, téma měsíce či
kulturní stránku.

plánu přechod na tisk v
celém barevném spektru a
postupné
přidávání
dalších stran, či rozšiřování distribučního regionu. Současně s prvním
vydáním spustíme i naše
webové stránky na adrese
www.jinonickykuryr.cz Těšíme se i na vaše dopisy,
které můžete zasílat na
emailovou adresu
dopisy@jinonickykuryr.cz
Doufáme, že se vám Jinonický Kurýr bude líbit a že
nám zachováte přízeň po
celou dobu jeho existence.
Za měsíc na shledanou!
Vaše redakce
Inzerce
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Na níže uvedeném
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Waltrovka Jinonice
Pokračování ze strany 1

Za tento jednoválcový stroj byl
roku 1903 oceněn stříbrnou medailí Průmyslové jednoty pražské.
Roku 1905, tentokrát již v dílně v
ulici Na Zatlance, sestavuje Walter
svůj první motocykl s dvouválcovým motorem a s novou technikou zapalování válců. Pro svou
vysokou technickou kvalitu se
Waltrovy motocykly začaly stávat
velmi oblíbené. O krůček dál se
tento talentovaný konstruktér
dostává v roce 1909, kdy začal vyrábět své první automobily a několika sedadlové tříkolky.
Zlom nastává v roce 1911 - Walter se totiž rozhodl svou výrobu
rožšířit, avšak jeho vlastní kapitál
mu nestačil. Spojil se tedy s firmou
Breifeld-Daněk, bohužel, tento
pokus skončil nezdarem pro vzájemné neshody. O dva roky později
proto na pozemcích v Jinonicích
vzniká společnost Walter, která
kromě výrobny automobilů a motocyklů disponovala také slévarnou,
karosárnou, smaltovnou, lakovnou
a brzdící stanicí.
Dějiny Waltrovky se tedy začínají
datovat rokem 1913, kdy odstartovala tovární výroba automobilů.
Bohužel, hned následující rok byla
továrna poškozena požárem, avšak
ani tato nešťastná událost nezabránila společnosti v další
činnosti. Prvním modelem se stal
automobil Walter W-I, dále pak
Walter W-II a Walter W-III. Zároveň
se pozastavila výroba motocyklů,
která následně úplně zanikla.
Od roku 1920 do roku 1930 se
vyráběly modely Walter P-I, Walter
P-II, Walter P-III, Walter P-IV.
Vzhledem k tomu, že tyto modely
automobilů byly úspěšné, výroba se
ve dvacátých letech rozšířila i o výrobu leteckých motorů. V tomto
období Waltrovka zažívala velké
úspěchy a také začala vyrábět svůj
asi nejslavnější letecký motor Walter NZ-60, který se proslavil po celém světě. V roce 1928 firma
uvedla na trh nové automobily pod
značkou Walter 4-B a Walter 6-B.
Modely byly přijaty kladně, proto
se postupně vyvíjely také typy Walter Standard, Walter Super, Walter
Regent a luxusní varianta Walter
Royal.
V roce 1929 by vystavěna nová,
železobetonová budova Waltrovky,
která čítala pět pater, její konstrukce byla hřibová, parapety a vnitřní
příčky byly cihlové, stropy deskové

a okna železná. Dostala tehdy lidový název “velká betonová budova“. Uvnitř byly dva nákladní
výtahy s celkovou nosností 4000
kilogramů a jeden osobní výtah.
Kdo byl projektantem této budovy
není dodnes úplně jasné, pravděpodobně se však jednalo o Vilibalda Hiekeho. Realizátorem výstavby
se stala Českomoravská stavební
akciová společnost a rozpočtové
náklady stavby byly 2 400 000 korun.
Největší rozmach prožila
Waltrovka v roce 1937, kdy spustila výrobu vzduchem
chlazených
čtyřválcových a šestiválcových
motorů Minor, Major a
Mikron. V tomto roce
byla také realizována
přístavba druhé budovy,
ve které byly převážně
kancelářské
prostory
včetně ředitelsví a výstavního sálu. Změna přichází v
prvních letech druhé světové války,
kdy je firma nucena vyrábět letecké motory pro německé okupanty.
Tak jako mnoho firem, ani
Waltrovka se po skončení druhé
světové války nevyhnula znárodnění. Z firmy Walter Motors se stal
Motorlet s.p. a výroba se začala
omezovat. V roce 1954 skončila výroba automobilů, podnik se zaměřil
pouze na výrobu leteckých motorů.
Avšak místo plánovaného původního proudového motoru M01 se začaly vyrábět sovětské licenční
motory. Bohužel, tato tendence
přetrvávala po celou dobu výroby
firmy Motorlet s. p., jelikož se vy-

ráběly převážně motory sovětského
původu, na výrobu vlastních produktů již nezbývalo mnoho prostoru. Nicméně i tak bývalá
„Waltrovka“ byla schopna přivést
na trh několik nových či staronových modelů. Příkladem je třeba
motor M601E, což byla nová verze
motoru Walter M601, nebo motor
Walter M701, který se používal v
letounech Aero L-29 Delfín. Firma
v této době zaměstnávala 1 500
zaměstnanců. S příchodem demokracie začala Waltrovka zažívat
těžkosti. Vrátila se sice ke svému
původnímu jménu
Walter
a.s.,
nicméně dřívější
úspěchy se již nevrátily. V roce
2000 došlo k propuštění přes 1000
zaměstnanců firmy, nový americký
majitel
firmy do ní odmítl investovat velké
sumy, byla vyhlášena tzv. politika
soběstačnosti. Zlom přišel až v roce 2008, kdy byla část podniku
odkoupena americkou společností
General Electric, původní část
Waltrovky se tedy stala divizí americké společnosti, byla nucena
opustit původní prostory továrny a
nyní vystupuje pod jménem GE
Aviation Czech.
V roce 2012 byly prostory bývalé
Waltrovky odkoupeny investiční
společností a v plánu je výstavba
moderní městské čtvrti se zhruba
350 byty.
Více o budoucnosti Waltrovky v
příštím čísle!
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Host měsíce - Milan Šimáček
Ahoj Milane, jsem rád, že jsi se po Vídáš se ještě s
krátkém zdráhání rozhodl při- někým z kolegů?
jmout rozhovor. Jsi první, s kým Hele, už ani tolik ne.
něco podobného dělám.
Držím ti palec…
Co děláš dneska za
práci s odstupem
Chtěl bych, aby byl Host měsíce let?

takový Fresh, žádné slovíč- Podnikám v oblasti
kaření, vytržený kontext a jiné internetové sítě, lezu
reportérské triky.
po výškách, například
Taky už mám své zkušenosti s jedním jsem několikrát byl
bulvárem, to co je vlastně nepod- na jinonickém komístatné, je nejvíc zajímalo.
nu v bývalém areálu
kotelny Waltrovky,
Udělej si u mě v baru pohodlí, dá- kde jsem montoval
me si dobrou brazilskou kávu a antény.

budeme si chvilku povídat, jo?
Neboj, nechám už těch filmových Jaký je to pocit vy- Milan Šimáček
hlášek. Nebo máš pro mě něja- lézt na komín co
kou, co neznám?
má cca 130 metrů? Já teda nevím,
Honzo, běž si lepit.
jestli bych to zvládnul, bez závratí.
Ty bláho, film Harpuna, až nastaví Tak u téhle práce asi závrať mít nemůžeš. Myslet na to, že spadneš nezrcadlo.

foto: Kristýna Bartoňová

Dobrý film je pro mě zásadní. Srdeční záležitost. Řekni mi, jak tobě ovlivnil život?

Tak jako trochu určitě. Chtěl jsem
třeba být řidič záchranky - to ten sebo na to, co se může stát, taky riál sanitka.
Tak to jsi mě dostal, pán je znalec…
nemůžeš. To pak musíš sedět v
Ok, ale já myslím, jak tebe
No, promiň, ale bude se to okolo kanclu.

ovlivnil film z pohledu herce?
filmu motat, takže to bylo zahřívací kolo…(smích) Jak jsi se Jako kluka mě táta, který dělal Přišel jsem tak trochu o dětství, trovlastně k filmu dostal?
na vysílačích po celém světě, chu o anonymitu, ale vesměs na ty
To bylo tak. Přišel tenkrát na
Tyršovku filmový štáb a hledali někoho do seriálu. Paní Hauserová mě doporučila, takže jsem byl vybrán do
prvního kola, kde bylo cca 150 dětí.
Pak se to zužovalo, zužovalo, zužovalo, až nás tam bylo asi deset. Pak
se řešilo, kdo bude Jirka Oliva a Pepa
Hrdina. Já sem byl vybrán na toho sígra Olivu a Pepík byl Jirka Kučera.

Co jsi vlastně všechno natočil?

Bylo to… v roce 1984 - My všichni
školou povinní - seriál, Poločas štěstí,
Povídky malostranské (asi 6 dílů), Co
je vám doktore… 1985, Psí povídání seriál, 1986 - Veselé Vánoce přejí
chobotnice, Není sirotek jako sirotek,
Chobotnice z II.patra - seriál, 1987 Copak je to za vojáka, 1988 Moudrá
sova, Malé dějiny jedné rodiny, 1989
- Útěk ze seriálu a Dobrodružství kriminalistiky - seriál, atd.

Můžu se zeptat na jednu otázku
na tělo? Jak jsi jako kluk nesl popularitu, která měla u tebe v tomto věku takový nástup?

vzal na Cukrák, Žižkov nebo
třeba minulý rok jsem byl na
šumavském Svatoboru. Jako
dobrý, ale po žebříku až nahoru… to už je vážně práce pro
odborníka…

léta rád vzpomínám.

Nepovím ti to takhle na drc. Mám to
tu rád, kolikrát jsem nad tím vším
uvažoval, ale nakonec jsem tu zvyklý
a zatím bych asi neměnil. Prokopák
mám za barákem a venčit psa v centru si nedovedu dost dobře představit.

dráhu 24/06 kvůli údržbě, tak to je
zase můj čas... Když to lítá všechno
přes nás, přes Jinonice.

Vím, že koníček pro tebe jsou
letadla, například tvé fotky Boeingu 747 Jumbo jet jsou legendární. Pamatuji si, že jsem ti před
lety volal a ty: „Hele teď nemůžu,
A nebo pro cvoka. (smích)
sedím za komínem a čekám JumJsi pro nás takový Jinonický patri- bo….“
(smích) Jojo, máš pravdu, je to můj
ot, jak se ti tu žije? Měnil bys?
velký koníček. Vždy když zavřou
Do projektu Jinonice Live jsi mě
vlastně navrtal ty a seznámil s
J., ale byl to takový piJaký je tvůj názor na filmy, tře- Marťasem
lotní
projekt.
Co říkáš na Jinoba Vetřelec nebo ET?
nického
Kurýra?
Tak tyhle filmy miluji. Jako třeba i

Určitě to není špatný nápad, uvidíme,
staré 70ti milimetrové kino Alfa, jak se to chytí. Hlavně přeji hodně
které již není. Vzpomínám na něj čtenářů, ale něco podobného tu
vlastně v nejlepším.
chybělo…

A seriály, jako příklad Nemocnice Závěrem mi u jednoho plzeňského
na kraji města?
řekni Milane, jak vidíš vzestupy a
Mám raději Sanitku, úvodní písničku pády českého filmu? Vlastně taprostě miluji.
kovou mikro budoucnost? A co by
jsi si přál?
Mě třeba berou témata totality, Tak asi takle, třeba Pelíšky: „Dávám
ale točená až teď…Takže film Ve bolševikovi rok, maximálně dva.“ Ale
Stínu nebo trilogie Hořící keř. Co třeba Tmavomodrý svět, to je šálek
té moderně říkáš? Mně se třeba mé kávy. Vratné lahve a takové filmy
líbí moc.
si moc přeji, aby se točily dál.

No, na rovinu ti řeknu, že to bylo
chvílemi těžké a je to vlastně těžké
dodnes. Vadilo mi to a vadí mi to
vlastně pořád. Jdeš po ulici a babička
tě zastaví, jestli jsem to já, ten Oliva.
Kolikrát jsem někomu povídal, že né,
že to byl můj brácha, ale to je vlastně
sranda. Někdy je to mnohem horší, Jo, tak to je fakt dobrý, skvěle obkolikrát až nepříjemné. I s odstupem sazené, výborně natočené, to víš Moc díky za tvůj čas Milane.
HBO…
let.
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Kulturní stránka
Vybrané koncerty

Újezd 19 Praha 1 – Malá Strana
www.popoujezd.cz

7.5. úterý 19:00

PopoCafePetl "Birthday"
Madness: Electro Swing &
Balkan Beatrn Cross
Kapely: MYDY RABYCAD,
CIRCUS PROBLEM
DJ's: BOOBS INNA DI BEAT
(DJ's Krek, Mikael a Max
W.) DJ SOLJAH

8.5. středa 20:00

Rock'n'Roll Circus:
Kapely: Thee Flanders
The Rocket Dogz

15.5. středa 20:00

Phil Shoenfelt & Southern Cross
The S!STERS
Face Tigers

17.5. pátek 20:00
Yellow Umbrella

29.5. středa 20:00
Blood or Whiskey
Vintage Wine
Cheers!

Autor komixu

Kovářova 1615/4 Praha 5 – Stodůlky
www.mlejn.cz

23.5. čtvrtek 18:00
PATROLA / ŠLAPETO

Pro váš kurýr
29.5. středa 19:30
sochař, malíř a hlavně jinonický
HOP TROP – Samson
patriot
Huberťák
Václav Gatarik
Šroub
čísla - kulturní
Rozhovor na tělo v příštím čísle.... Od příštího
referentka
Martina Menšíková

AUTO Z DOVOZU - konečně auto podle Vašich představ . . .
Sháníte zánovní vozy ze zahraničí? Pak jste u nás na správné adrese. Nabízíme kvalitní a
prověřená auta z dovozu. Jsme majiteli všech nabízených vozidel a známe jejich minulost.
Auta z dovozu od nás mají bohatou výbavu a disponují servisní knížkou.

Individuální dovoz – auto z dovozu
V případě, že si nevyberete z naší nabídky, nabízíme Vám individuální dovoz. Auta z dovozu si
tak můžete vybrat z naší obsáhlé databáze. Poté co si auto z dovozu z naší nabídky vyberete,
dovezeme vůz během několika dní, nikoliv týdnů!

Vozy protiúčtem
V případě, že sháníte nový vůz a zároveň prodáváte současný, nabízíme vám možnost výkupu
protiúčtem. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Prodejní plocha - provozovna:

Věštínská 1 611 /1 9 (areál Adidas Outlet)
1 5300 Praha 5 - Radotín
Jeroným Preuss - jednatel
společnosti

telefon: +420 773 659 659
email: info@autozdovozu.cz

Otevírací doba:

Po-Pá 9-1 8 hod, So 9-1 3, Ne dle dohody

Petr Michal - prodej vozidel

telefon: +420 732 804 804
email: michal@autozdovozu.cz

Lucie Pěkná - financování,
administrativa

telefon: +420 723 577 677
email: pekna@autozdovozu.cz
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Sport
SLOVO ÚVODEM Sportovní ikonou číslo jedna je v Jinonicích
bezesporu SK Motorlet Jinonice.
Klub s bohatou historií je jistě známý všem zdejším obyvatelům a
mnoho z nich v něm i aktivně působilo či působí. Ale nesmíme zapomenout i na jiná sportovní odvětví,
která nejsou tolik na očích a přesto
byli a jsou organizovány pod patro-

FK MOTORLET PRAHA – SK UNION ČELÁKOVICE 7:1 (4:0)
20.4.2013 17:00 hod

Po prohře v Žatci sehrál Motorlet
utkání na domácím hřišti s posledním týmem tabulky Čelákovicemi. Už v prvním poločase se
blýsknul čistým hattrickem Pavel
Novotný a tím bylo utkání proti
teoreticky papírově slabšímu soupeři již téměř rozhodnuto. První
branku domácí dali již v 10. minutě, kdy po přesném pasu Brodského přehodil Novotný brankáře
hostů. Za pět minut poté měl Pyšek
dvě další šance, ale z nich branka
nepadla, napotřetí v úniku přihrál
Novotnému a ten v 16. minutě
navýšil skóre. Čelákovice stěží odvracely narůstající tlak domácích,
ve 30. minutě však opět zaúřadoval
Novotný po přihrávce Brodského

nací místního klubu. Nelze nepřipomenout i domácí amatérské
sportovní aktivity, které jsou nedílnou součástí života v naší obci.
Rádi bychom vám zde přinášeli zajímavé informace a sportovní výsledky,
termíny
různých
sportovních akcí a byli bychom
vděčni za zajímavé příspěvky, komentáře nebo náměty do této
rubriky.
jk
završil svůj hattrick.
Hosté zahrozili o
chvíli později, když
jejich útočník po
průniku trefil tyč a
následnou střelu vytlačil
brankář
Foferka na roh.
Poločasové
skóre
uzavřel Machurka
po zpětné přihrávce
Golovka. V poločase
druhém se hráči
nechali
foto: Pavel Jiřík st. Motorletu
trochu ukolébat počtem vstřelených branek a Čelákovice převzali iniciativu na hřišti,
která vyústila až v pokutový kop
hostů,v 68. minutě kterým snížili
na 4:1. Další střelecké pokusy
domácích však nenašly svůj cíl, až
v 78. minutě se prosadil Golovka a
o čtyři minuty později opět
Novotný. Poslední hřebík do rakve
zatloukl v 83. minutě opět skvělý
Novotný a závěrečnému znovuoživení Čelákovic a případné brance
zabránil skvělým zákrokem brankář Foferka a při další šanci mu
vypomohla tyč. Soupeř si tedy z Jinonic odvezl nelichotivý sedmibrankový příděl.
Sestava: Foferka - Machurka, Neužil, Podvín, Podzemský - Golovko,
Dejl, Brodský, Miskovič (46. Faktor) - Pyšek (55. Pánek), Novotný.

FK MOTORLET PRAHA divize skupina B MOTORLET B PŘIŠEL O BODY

1

2
3
14
15
16

Meteor

Motorlet
Vyšehrad
Vilémov
Toužim
Čelákovice

50:16 55

41:26
55:24
27:37
26:60
12:76

44
43
18
14
2

Podobně jako byl před nedávnem potrestán tým Uhelných skladů - kontumací pěti jarních utkání a odečtem
získaných bodů, tak ze stejného důvodu,nezaplacení členského poplatku za
hráče, bylo penalizováno B mužstvo
Motorletu. Důvodem je neoprávněné
nastoupení hráče Milana Bialeka a to ve
třech zápasech. Rezerva Motorletu tak
přijde „pouze“ o tři body, jelikož z těchto tří zápasů zbylé dva prohrála.
Inzerce

Výsledkový servis
FOTBAL

Motorlet A : Litol
Motorlet B : Bohemians Pr. B
Rokycany : Motorlet U19
Táborsko : Motorlet U17
Táborsko : Motorlet U16

1:0
2:3
1:2
2:3
1:0

HANSPAULSKÁ LIGA
Integrita Jinonice : Rychlí banáni 5:1
RAF Jinonice : F.C.K.
0:4

Program na květen
FOTBAL

4.5.13 10:00 Motorlet U19 - Doubravka
8.5.13 10:00 Motorlet U19 - Kladno
11.5.13 17:00 Motorlet - Libiš
18.5.13 10:00 Motorlet U19 - Táborsko
25.5.13 17:00 Motorlet - Vilémov

VOLEJBAL

6.5.13 18:00 Jinonice A – MFF F
13.5.13 18:00 Jinonice B – Vyšehrad B
15.5.13 18:00 Jinonice B – Sl. Žižkov
22.5.13 18:00 Jinonice A – Radotín A
27.5.13 18:00 Jinonice B – Radotín B

OSTATNÍ

11.5.13 11:00 TJ Sokol Jinonice RCC
DOMINO - Mistrovství ČR a
Prahy formací v akrobatickém
rock and rollu.
Sportovní hala Lužiny,
Bellušova 1877
26.5.13 – Krajský přebor mladšího žactva bazén Radlice
Inzerce

