
BUTOVICKÝ RYBNÍK byl klasickým ná-
vesním rybníkem starých Butovic (Jino-
nic) a sloužil zejména k chovu ryb.
Původně byl větší a zasahoval až do
současného parku, v průběhu 20. století
však byla část rybníka zasypána a bře-
hy byly opevněny kamennými zdmi.
    V současné době se rybník potýká
s  kritickým nedostatkem vody a byl za-
rostlý mokřadní vegetací. Nedostatek
vody byl původně připisován špatnému
technickému stavu rybníka, zejména je-
ho nábřežních zdí. Z toho důvodu byla
tedy v roce 2004 provedena celková
oprava zdí rybníka, vypouštěcího za-
řízení i bezpečnostního přelivu. Bohužel
i přes tato opatření se stejně nepodařilo
rybník napustit.
    Důvodů, proč je rybník v takto neu-
těšeném stavu, je několik. V prvé řadě

bylo nekvalitně provedeno nové spo-
jovací potrubí mezi Jinonickým a Bu-
tovickým rybníkem. Kromě toho bylo
potrubí ještě navíc na několika místech
proraženo přípojkami vodovodu. Tato
závada již byla pracovníky PVS a. s. od-
straněna. Další negativní dopad na
rybník měla výstavba metra. Metro
totiž funguje jako velká podzemní
drenáž a snižuje hladinu podzemní vody
v celém svém okolí. To mělo za násle-
dek i vyschnutí mnoha okolních studní.
Zásadním problémem je ale rozsáhlá
stavební činnost v pramenné oblasti Ji-
nonického potoka (Vidoule). Voda se te-
dy už nemůže vsakovat do podzemních
vrstev, ale odtéká po zpevněných plo-
chách do dešťových kanalizací. Vzhle-
dem k tomu, že tato výstavba byla
povolena bez souhlasu správce toku Ji-

nonického potoka, jsou dešťové vody
odváděny mimo potok i rybníky do deš-
ťových usazovacích nádrží pod rybníky.
    Z dlouhodobého hlediska by ke
zlepšení stávající situace mohlo dojít
při výstavbě Radlické radiály, ze které
budou dešťové vody odváděny přes deš-
ťovou usazovací nádrž do Panského
rybníka a Jinonického potoka.
    Vzhledem k tomu, že toto řešení je
ovšem realizovatelné v horizontu
několika let, zadal Odbor ochrany
prostředí MHMP studii na zajištění
dalších zdrojů vody do soustavy Jino-
nických rybníků. Jako vcelku jednodu-
chá varianta řešení se jeví přepojení
dešťových kanalizací nové zástavby na
Vidouli do Jinonického potoka. Toto
opatření by mohlo být realizováno cca
do dvou let.

zdroj : Lesy HL.M. Prahy
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STAVBA AVIATIKY V JINONICÍCH ZAČALA

V AREÁLU BÝVALÉ TOVÁRNY WALTER
v pražských Jinonicích vznikne
nová městská čtvrť. Investiční sku-
pina Penta Investments tam začala
stavět už v listopadu. Jako první
vznikne administrativní budova
Aviatica, ktará by měla být dokon-
čena do pololetí roku 2015. Do
projektu Penta investuje v první
fázi asi miliardu korun, celý projekt
j i vyjde na pět miliard. Kromě ad-
ministrativních budov vzniknou
v  areálu bývalé Waltrovky i řadové
rodinné domy a několik set bytů.
Aviatica by měla nabídnout přes
27  tisíc metrů čtverečních pronají-
matelných ploch. V budově by
kromě kanceláří měly vzniknout
i  restaurace, kavárny a obchody.
Projektový ředitel investic Penty
v  realitním odvětví Petr Palička
uvedl, že v budoucnu by mohla ve-
dle Aviatiky vyrůst podobná bu-
dova, kde by bylo dalších 17 tisíc
metrů čtverečních pronajíma-
telných ploch. Podle Paličky je na ni
už územní rozhodnutí.
    Aviatica by měla být dokončena
v prvním pololetí roku 2015. „Před-

pokládáme, že první nájemci by se
mohli nastěhovat v červenci 201 5,“
řekl projektový manažer Penty
Pavel Streblov. Měsíční nájemné
v  nové budově podle něj bude zhru-
ba 13,50 eura (345 korun) za metr
čtvereční. Podle Streblova tato ce-
na odpovídá tržním podmínkám
v  oblasti.
    Areál bývalé továrny má
celkem 16,5 hektaru. Podle
územního plánu musí 1 ,5 hektaru
pokrývat park. Na dalších pěti hek-
tarech, především podél Radlické
ulice, chce Penta vystavět adminis-
trativní budovy, které odstíní hluk
dopravy. V klidnější zadní části
areálu by na deseti hektarech měly
vzniknout rezidenční budovy.
    Obytné domy by Penta měla za-
čít stavět za dva roky. V první fázi
má podle Paličky vyrůst zhruba 100
bytových jednotek průřezově všemi
kategoriemi bytů, které chce skupi-
na v areálu budovat. Penta počítá
se stavbou menších bytů ve
čtyřpatrových až sedmipatrových
domech, s většími byty v nižších
budovách a s rodinnými domky. Ce-

na bytů by se při prodeji měla po-
hybovat mezi 45 tisíci a 64 tisíci
korun za metr čtvereční, rodinné
domy by měly stát do deseti milio-
nů korun. V areálu Waltrovky měla
zůstat přinejmenším jedna z pů-
vodních továrních staveb, která je
památkově chráněná. Palička ale
uvedl, že Penta zatím není pevně
rozhodnuta, jak budovu o zhruba
5  000 metrech čtverečních využije.
„Rozhodně to nechceme nějak zfor-
mátovat a  pokusit se do toho
nacpat klasické kanceláře,“ řekl
Palička. Firma nyní zvažuje na-
příklad vytvoření atypických kan-
celáří pro kreativní oddělení
reklamních agentur nebo muzea
historických vozidel.
    Penta pozemky v areálu
Waltrovky získala od česko-irské
společnosti Red Group. Kromě
tohoto projektu nyní v centru Prahy
buduje administrativní budovu Flo-
rentinum, která by měla být dokon-
čena na přelomu října a listopadu.
První nájemci by se do Florentina
měli nastěhovat v lednu příštího
roku. Zdroj : ČT24, ČTK
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JE OSMÉHO BŘEZNA, šest hodin
ráno, vyrážím s trojicí kolegů na
pravidelné školení do německé po-
bočky firmy. Není to pro mě nic ne-
obvyklého, tak proč mám od noci
na solaru takový zvláštní pocit?
Zřejmě se mi něco zdálo… je fakt,
že před nějakou dálkou tyto stavy
mám. Odpovědnost a obavy z cest
jsou prostě přirozené reflexy, jak mi
jednou řekl známý a uznávaný cvo-
kař.
    Cíl naší cesty se pomalu, ale
j istě blíží a nová kolegyně, říkejme
jí Zuzka, si pořád, při pohledu na
okolní krajinu, dokola zpívá:
„Svááátek já dneska mááám, co já
s  tím udělááám…“ Neustále o ní
přemýšlím, mluví jako Němka, do-
ma prý má dokonalou posilovnu,
zaprášenou kolekci pozdních sběrů
a kdovíco ještě, jen s přítelem
prožívá údajně jakési nekonečné
problémy. Ale třeba je to jen plk,
jedna paní povídala. Nikdo toho
o  ní vlastně nic moc neví. A já na to
půjdu od lesa, říkám si, když dopí-
j ím na odpočívadle neobyčejně
chutnou a osvěžující kávu. „Hele,
co je na tom pravdy, že jsi měla
v  minulosti nějaký škraloup?“ vy-
mýšlím si strategicky. Otočí se
a  prohlíží si mě rentgenovýma oči-
ma. „Tak to už taky všichni víte?
Odkroutila jsem si tři roky za ublí-
žení na zdraví, je to už dávno, dala
jsem příteli prostě tečku za nevěru,
ale vzal to přes prosklený dveře.
Nikdy jsem jediného dne ve vězení
nelitovala. Uzavřená kapitola, be-
reš?“ Takovou rovinu jsem ani ne-
čekal a bylo to pro mě příjemné
překvapení. „Beru,“ říkám… Na
můj vkus nemá dost ženskosti, ost-
rý obličej , prostě není můj typ, ale
začínám si jí přinejmenším vážit.
    Za sebou poslouchám rozhovor
„dědků“ o tom, jak se slavilo MDŽ
za totality. Mám také vzpomínku.
Jako mladého šoféra mě poslal
mistr do vyhlášených lahůdek na
Dejvické za smyšlenou drobnou
opravou, která se ovšem nekonala
a místo toho mi se smíchem naplni-
li dodávku vším možným od chle-
bíčků, vína až po kořalku. Práce se
zastavila a začal se slavit svátek
žen tak, jako by měl být zítra po-
slední den světa. U nás v dílně ne-
byla zaměstnaná jediná žena, ale
odpoledne tam seděla snad polovi-
na něžného pohlaví z Bubenče.
Všude se válely karafiáty různých
barev. Chvilku jsem dělal kuchaře,

pak pingla, nakonec skoro gigola,
ale pak mě ovíněný mistr poslal do-
mů s tím, že ráno se bude brzy
vstávat a uklízet. Fuj , to bylo teda
něco, uklízel jsem úplně sám, jako
nejmladší člen kolektivu. Podle mě
nikdo dva dny pořádně nedělal. Ale
co, každá doba má prostě něco.
    Díky Zuzce a její skvělé jazy-
kové vybavenosti proběhlo školení
rychle, energicky a profesionálně.
Dokonce se mi přiznala, že jí šéfík
v  letech zval na večeři a navrhl, ať
nás přemluví, že na firemním hote-
lu přespíme. Jenom procedila skrz
zuby: „Ten dědek se nezdá, ale je to
pěknej chlípník!“ Cestou na Prahu
padla mlha jako mléko, celá po-
sádka pospávala, hlavně pánové
vzadu po těch pár pivech. Zuzka si
na chvilku zavřela oči při čtení
novin. Já, ač trochu unaven, jsem si
na poslední chvíli všiml, jak auta
přede mnou prudce brzdí a celá
dálnice stojí. Chvilku úplného ticha
přehlušuje ohromný náraz. Probou-
zím se v nemocnici a vůbec nevím,
kde jsem a co se děje. Za pár dní se
cítím už mnohem lépe. „Bezpečné
auto vám zachránilo tak trochu
životy,“ dozvěděl jsem se od pře-
krásné blonďaté německé poli-
cistky. „V plné rychlosti vás vzal
kamion a doslova katapultoval mi-
mo silnici do přilehlé louky. Té
slečně poděkujte nejvíc, všechny
vás odvlekla dostatečně daleko od
místa hromadné nehody, ač byla sa-
ma ošklivě zraněná a všude byl cítit
benzin. Stačila by jen jiskra.. .“
    Tato událost podstatně změnila
můj úhel pohledu na život. Přišel
jsem pochopitelně o práci (měli
jsme jet domu až ráno) a taky
o  mobil, kde jsem měl snad tisíc fo-
tek s ex přítelkyní, nikdy se prostě
nenašel. To ale není až tak důležité,
především mám plnou hlavu toho,
že jeden kolega zůstane dočasně,
pokud ne na pořád, na vozíčku. Bo-
hu díky se to nestalo cestou z dis-
kotéky po požití alkoholu, to bych
jen těžko strávil.
    Jednoho krásného jarního dne
jsme opět vytáhli ven, zase celá
čtyřka pohromadě. Tlačím bývalého
kolegu a vtipkuji, jak ten vozík jede
lehce. „To je z hliníku?“ ptám se.
Počasí nahrává optimistické náladě,
všichni jen srší vtipem, kolem pro-
letí partička mládeže na bruslích…
Na chvíli zvážním a podívám se na
Zuzku: „Chtěl jsem ti za nás všech-
ny moc poděkovat,“ říkám jí. Jen

mávne rukou a povídá: „Tak to snad
byla povinnost, ne? A už to neřeš.“
    Spím jako špalek, když mě pro-
bouzí dlouhé opakované zvonění
mobilu… „Ano?“ „Přijedeš pro mě,
kámo?“ „Co se děje, Zuzko, kde
jsi?“ Cestou jsem tušil, že něco není
v pořádku. Seděla na obrubníku
zmoklá jako slepice, ale cesta na
spojku se mi zdála jako hodně ne-
bezpečné místo. „Co tu děláš?“
říkám odměřeně. „Ty prej znáš ně-
jakýho dobrýho cvokaře?“ ptá se
mě a evidentně je psychicky úplně
na dně. „Stála jsem 30 minut za zá-
bradlím a nikdo si mě nevšiml.“
Trvá mi pěknou dobu ji přesvědčit,
ať si nastoupí a na skok z mostu se
prostě vykašle. Vezu ji domů pro
věci a je mi jasné, že si někde pár
měsíců pobude.
    Pravidelně ji navštěvuji. Při-
znala se mi, že kdybych jí nepo-
mohl, byla by přítele za
opakovanou nevěru asi opět přiza-
bila. Nakonec se dozvídám tajem-
ství: „Zdědila jsem po smrti
příbuzného ohromné peníze a do-
přála si celoživotní sen – proměnit
se z kluka na ženu. Operace byla
náročnější, než jsem čekala. Celá
rodina se mnou už nikdy nepromlu-
vila, rodiče mě vydědili! Zůstal mi
jen on, který o mně všechno ví a já
ho bezmezně miluji, bohužel je ale
chorobný proutník. A teď už běž, je
na cestě sem!“
    Jdu jako opařený, úplně se mi
klepou kolena, ale jej í rovina mě
zcela vykolej ila. To snad ani není
možné, tak chytrá a skvělá holka…
vlastně klučina.
    Po několika měsících přišla
úplně jiná, zdála se mi spokojená,
vyrovnaná, usměvavá… „Bože pro-
sím tě, dej, ať jí to vydrží,“ říkám si
v duchu a v tuto chvíli mi moje
vlastní starosti připadají naprosto
banální, přízemní a nepodstatné…
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PO VYPUKNUTÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

v  červenci 1914 byl vyslán k balonové-
mu oddílu, se kterým prošel většinu vá-
lečných front. Po vzniku první
čs.   republiky se zapojil do budování
čs.   letectva postupně na posádkách
Pardubice, Olomouc, Bratislava a Koši-
ce. Při letu u 7. letky v Košicích podél
maďarských hranic dne 14. 7. 1920 při-
stál pro poruchu těsně u hranic na ma-
ďarské půdě. Byl uvězněn, postaven
před vojenský bolševický soud a odsou-
zen k smrti. Teprve na rozkaz maršála
Focha, velitele dohodových vojsk, byl
13. 1 1 . 1921 propuštěn z vězení.
    V roce 1925 absolvoval speciální
výcvik s generálem Janouškem u bom-
bardovacího pluku v Nancy pro létání
v  noci. Poté vedl výcvik letců u III. od-
boru MNO. 5. 7. 1926 za sokolského
sletu uspořádal čs. aeroklub velké le-
tecké závody na trase Praha-Hradec
Králové – Ostrava – Olomouc – Nitra –
Bratislava – Brno – České Budějovice –
Plzeň – Praha. Na letounu BH-9 „Bo-
ska“ s motorem Walter Vlček získal
první cenu závodu. 26. 7. a 8. 12. 1927
překonal s BH-9 další světové rekordy.
V r. 1933 byl jmenován velitelem I. pe-
rutě pluku T. G. Masaryka. V r. 1935 byl
jmenován předsedou Svazu letců
a  profesorem Vojenské velitelské aka-
demie v Praze.
    V j iž vypjaté době hrozby Hitlerova
Německa 7. dubna 1937 uspořádal pod
patronací Svazu letců ve Smetanově sí-
ni Obecního domu v Praze varovnou

manifestaci s heslem „Pro mohutné le-
tectví na obranu státu“ se slibem letců
národu. Dne 30. května 1937 or-
ganizoval na Staroměstském náměstí
slavnost odevzdání praporu od Obce
sokolské Prvnímu leteckému pluku
s  heslem „Na křídlech za vítězstvím“.
Druhý den byl přijat na Hradě co před-
seda Svazu letců prezidentem republiky
dr. E. Benešem. Panu prezidentovi pře-
dal „Slib letců“.
    Od r. 1939 za protektorátu Svaz
letců organizoval vysílání vycvičeného
leteckého personálu do ciziny. Těchto
akcí se aktivně zúčastňoval spolu s plk.
Hamšíkem, mjr. Malým a kpt. Černým.
Stal se členem odbojové skupiny
„Sázava“. Od r. 1941 pracoval jako civi-
lní zaměstnanec v továrně Walter v Ji-
nonicích. Zde 5. května 1945 velel
osvobození továrny a obsazení ně-
meckého pancéřového vlaku. Dne
6.   května byl zraněn výbuchem pancé-
řové pěsti. Nadále zůstává v továrně,
navštěvuje velitelství divize generála
Vlasova v Řeporyjích a dne 7. května
přij ímá generála Buňačenka, kterému
umožňuje týž den zřídit velitelství přímo
v objektu Waltrovky.
    Pro trvalé poškození oka pancé-
řovou pěstí končí s létáním a byl
jmenován velitelem leteckého týlu
2.   oblasti v Českých Budějovicích. Dne
10. května 1949 byl zatčen v Čimelicích
Státní bezpečností, odvezen k vyšet-
řování do „Domečku“ na Hradčanech
a  později odsouzen ve zinscenovaném
procesu za velezradu. Tím se loučí se
svou činností v letectvu i armádě. Po
propuštění, ztrátě vojenských hodností
a občanských práv, pracoval jako dělník
v modřanském cukrovaru, později jako
skladník v Pramenu. Jeho život ukončila
mozková mrtvice při pracovní brigádě
na vlakovém nádraží Modřany dne 23.
října 1974 v nedožitých 80 letech. Po
Václavu Vlčkovi bylo pojmenované ná-
městí na Praze 9
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VÁCLAV VLČEK

VÁCLAV VLČEK

* 22. 7. 1 895
† 23. 1 0. 1 974

PLUKOVNÍK

ČESKOSLOVENSKÉHO

LETECTVA
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HOST MĚSÍCE VÁCLAV GATAŘÍK,
SOCHAŘ A MALÍŘ.

Ahoj Václave, jsi náš první host
měsíce, s nímž vedu rozhovor
na dálku přes Facebook
a  e-mail, prostě digitální doba,
co jí říkáš?
    Digitální době se nebráním
a  ono to taky jinak nejde, takže ji
znásilňuji, jak se dá. Nakonec, jak
vidíš, je i teď pro nás prospěšná –
já sedím v západních Čechách, ty
v  Praze a jak nám to jde.

Jak dlouho se my dva vlastně
známe?
    Nad tím jsem nedávno
koumal… vybavují se mi momenty,
když jsi byl ještě věku
předškolního, já o něco starší,
v  ruce jsme měli pistole, klacky,
kaťany a s huronským pokřikem
naše banda zneklidňovala pouliční
výbor Jinonic. Pokud jsme zrovna
nevedli žádné války, tak jsme si
hráli na písku s cínovými vojáčky
nebo stavěli bunkry v Prokopáku,
na Vidouli…

Představ se trochu jinonickému
čtenáři… malíř, sochař…
    V Jinonicích jsem vyrůstal
a  chodil do školy. Roku 1976 se mi
podařilo dostat do Bechyně, kde
jsem rok studoval na keramické
škole u prof. Podmola. Jelikož kád-
rový profil naší rodiny byl špatný,
v  Bechyni mě nechtěli, otec odmítl
spolupráci s StB, matku jako vý-
tvarnici vyhodili z Díla. V Čechách
nám prostě pšenka nekvetla, takže
se začalo uvažovat o emigraci.

V  roce 1978 se nám nakonec ro-
dinný útěk podařil, začali jsme
znovu v Německu s dvěma kufry.
Otec se rychle uchytil jako restau-
rátor, matka dostala Bavorskou
státní cenu za svoje textilní umění
a já se začal učit novou řeč, na-
stoupil do učení – obor kamenoso-
chař a připravoval se pilně na
dráhu sochaře.
    V roce 1982 jsem se přestě-
hoval do severního Německa a za-
čal studovat u prof. Jana Koblasy.
Jako student jsem založil s  pár ko-
legy galerii Prima kunst, která
funguje v Kielu dodnes. Roku 1988
jsem vystudoval, udělal velkou te-
matickou výstavu, obdržel stipen-
dium města Kielu a odjel do New
Yorku. Po revoluci v Čechách jsem
se zúčastnil mnoha výstav a  so-
chařských symposií v Čechách
i  v  zahraničí. Momentálně pendluji
mezi Německem a Čechami.

Vím, že slavíš úspěchy u nás, po
Evropě i ve světě…
    Snažím se…

Kde všude jsou tvé sochy a za
jakých okolností vznikly?
    Samozřejmě v Německu mám
soch nejvíc. Kiel, Norimberk,
Hamburk, Brémy, menší města
a  městečka… něco stojí v Japon-
sku, Egyptě, Francii, USA a i v Če-
chách je několik soch – Mnichovo
hradiště, Bečov nad Teplou, Planá,
Aš, na Cestě přátelství v Bílce,
v  Milevsku, v Bochově, v Dobři-
chovicích. sochy vznikaly v rámci
sochařských symposií, projektů,
zakázek. většina z nich je z ka-
mene, některé z dubového dřeva.

Jak se ti žije v Německu?
    Chtěl bych prohlásit, že všude
je dobře, ale doma nejlíp, jenže ce-
na emigrace je velká. Teď jsem do-
ma, kde nacházím možnost
pracovat. Jedna půlka duše je v Če-
chách a  druhá u mé rodiny v Ně-
mecku. Když jsem moc dlouho
v  Čechách, těším se do Německa
a  naopak.

Nechybí ti někdy trocha toho
švejkování, slovíčkaření, špač-
kování u piva?
    V Norimberku máme českej
stammtisch s dlouholetými kama-
rády a pokud mi to dovolí čas, tak
si zašvejkujem až až. Ale to nezna-
mená, že se ze mě stal nějaký su-
char, jenže času je tak málo a čím

je člověk starší… škoda povídat.
Těším se, až přijedu do Prahy do
Cotton baru.

Na jakém projektu právě děláš,
Václave, co máš v plánu – cesty,
práce, kultura apod. – do bu-
doucna?
    Na projektu – přežít a ne-
chcípnout. Né, teď vážně, při-
pravuji pár velkých dubových soch
pro Horní Slavkov, je to ve fázi boje
o honorář. Letos se chystám na
Kladno do keramické fabriky udě-
lat nějakou plastiku, rád bych do-
dělal komiks – Golem, možná začal
něco nového. Momentálně to ne-
mám lehké, jelikož rodiče jsou už
staří a nemocní, takže jednou
nohou jsem stále u nich a nemůžu
vyrazit do světa (ale do hrobu si
vezmeme stejně jenom to, co jsme
dali druhému), musel jsem odříct
několik symposií… držím se
domoviny. Chtěl bych letos při-
pravit nějaké nové výstavy, takže
musím makat a makat… malochen.

Nakreslil jsi parádní komiks,
otisk byl v nultém čísle JK, ještě
nějakou spolupráci upečeme,
ne?
    Děkuji, kreslení komiksů je pro
mě takovým odpočinkem, terapií.

Já osobně mám už představu
o  podzimu života… pořídit si
Airstream, dát ho někam na
Šumavu a mít tam ve volné pří-
rodě několik úlů, starat se tře-
ba o vyšlechtěné včelí produkty,
nature relax, toulat se na kole
přírodou, nikam se nehonit, jak
to máš ty?
    No, vidíš a to chce zatím prý
jen přes 100 000 lidí – odletět
navždy na Mars. Já bych se rád,
pokud pán Bůh dá a zdravíčko
dovolí, věnoval své práci, tvořil…
a  to budu muset, jelikož na důchod
nebude. Rád také zahradničím,
preferuji ekologický způsob života,
zvířata, těším se, že budu cestovat
a věnovat se vnoučátkům. To si to
hezky maluju, že jo?

Taky doufám, že si někde v létě
dáme pivko a hodíme řeč
o  životě, rozhovory s tebou mě
vždy tak nějak nabijí, povzbudí,
uklidní…
    Sváťo, děkuji za interaktivní
rozhovor, pozdravuji mé drahé Ji-
nonice, těším se!

Rozhovor vedl Svatopluk Bartoň
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1) Zjistěte jméno významného českého sládka, který působil na jinonickém pivovaru koncem
osmnáctého století.

Pro ty, kteří se geocachingem zabývají, to bude zcela jednoduché, protože vědí, kam se mají podívat. Proto

dodáme ještě další dvě otázky:

2) Čím se zapsal do dějin pivovarnictví,
3) kde je pohřben.

Odpovědi posílejte na mail soutez@jinonickykuryr.cz – slosování proběhne 17. 3.

První nejrychlejší a vyčerpávající odpověď bude odměněna stylově:
Společnost Neuron online poskytne 50% slevu z instalace internetu nebo vzorek pivních speciálů

v  hodnotě 600 Kč.
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JINONICE TROCHU JINAK – 1 . ČÁST (GEOCACHING)

POJĎTE SE VYDAT NA PROCHÁZKU
po Jinonicích jinak, než jak jste
zvyklí. Hráli jste v dětství rádi hru,
kdy se chodilo podle šipek, a na
různých místech se plnily zadané
úkoly? Tak tuhle hru vzdáleně při-
pomíná aktivita geocaching, celo-
světově proslulá a oblíbená
činnost, kdy za pomoci GPS
navigace hledají aktéři „poklad“ –
krabičku o různé velikosti, která je
více či méně sofistikovaně
schovaná někde v terénu, tzv. keš-
ku.
    Není poklad jako poklad, v kra-
bičce v podstatě nebývají cenné vě-
ci, důležitý je pocit uspokojení, že
aktér krabičku našel a že si j i může
na internetu zaregistrovat. Přidaná
hodnota je, že se aktér často podí-
vá tam, kam by se jinak nepodíval,
objeví to, kolem čeho běžně chodí,
ale nevšímá si toho, vidí svět j iný-

ma očima. Důležité je, že přitom
často pozná i své blízké okolí.
    Víte, kolik je kešek v Jinoni-
cích? V  současné době asi 12, jak
lze zj istit na serveru geo-
caching.com, kde se hledači pokla-
dů „scházejí.“ Chodíte kolem nich
a nevíte o nich, ale víte aspoň o ně-
kterých objektech, k nimž se
vztahují?

SCHWARZENBERSKÝ PIVOVAR
Cože, Jinonice měly pivovar? To mi
proletělo hlavou, když jsem na
tuhle kešku narazil. A opravdu. Při
čtení informací o kešce to bylo už
jasnější. Pochopitelně, j inonický
zámeček, vlastně spíš dvůr, v sou-
časné době chátrající. Chátrání mu
zjevně bylo souzeno. Zmínky o dvo-
ru jsou již v 11 . století, ale dnešní
podobu stavba nabývá až nějakých
posledních čtyři sta let. V roce

1683 dvorec získali Schwarzenber-
gové, kteří zde mimo jiné pivovar
vybudovali. A pivovar sloužil dobře,
zanikl až na konci devatenáctého
století, proto dnes už jinonické pivo
neochutnáme. A zanikla i spousta
staveb a stavbiček spojených se
zámkem a část rybníků, protože ja-
ký by to byl pivovar, kdyby neměl
k  sobě dostatečné množství vody?
    Samotný zámek zatím opustí-
me a vydáme se za keškou dál.
Poklad totiž není uložen přímo
u  budovy, ale o něco výše a dále, na
celkem odlehlém místě. Pro zájem-
ce dobrá rada: pokud půjdete lovit
kešku v noci jako já, vyhněte
se  šípkovému keři.
    A na závěr pro ty, které by hle-
dání kešky a sledování tohoto seri-
álu o geocachingu v Jinonicích
zaujalo.

PhDr. Ladislav Janovec

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
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„Minulost změnit nelze. Budoucnost je tvořena naším

myšlením v přítomnosti.“

Louise L.Hay

CITÁT MĚSÍCE

HUDBA
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KULTURA

3. 3. MALOSTRANSKÁ BESEDA, P-1 / 20.30

Vzpomínka na Karla Kryla (V. Merta, V. Třešňák.. . )

7. 3. MeetFactory, P-5 / 20.00

FOREST SWORDS /UK/
1 2. 3. Vagon music pub & club, P-1 / 21 .00

Radim Hladík & Blue Effect
1 7. 3. / 21 .00 – Záviš - kníže pornofolku
1 7. 3. Lucerna music bar, P-1 / 20.00

SUPERGROUP .CZ /the best of czech rock/
Kamil Střihavka, Michal Pavlíček, Jan Hrubý, Roman Dragoun,

Vladimír „Guma“ Kulhánek a Miloš Meier

20. 3. Retro Music Hall, P-2 / 20.00

Gamma Ray a Rhapsody o Fire /D/
Jedna z nejvýznamnějších skupin německé heavy metalové scény

23. 3. Lucerna music bar, P-1 / 20.00

Fred Wesley an the new JBs /USA/
legendární funkový muzikant

24. 3. Lucerna music bar, P-1 / 20.00

Beth Hart /USA/ v současné době jedna z nejlepších
amerických rockových zpěvaček vystoupí poprvé v Praze

25. 3. Malostranská Beseda, P-1 / 20.30

New York night vol.3: New York Junk, Lorraine
Leckie a Phil Shoenfelt & Southern Cross
25. 3. Jazz Dock, P-5 / 20.00

Will Bernard Trio /USA/
27. 3. Divadlo Archa, P-1 / 20.00

The Crimson Projekct /UK/ odnož King Crimson, v níž

vystupují tři současní hudebníci původní legendární kapely

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Kdy byla zahájena stavba jinonické
Tyršovy základní školy, a jaké je
přesné datum jejího otevření?

Odpověď zní:
Stavba byla zahájena v roce 1931

a  otevřena byla 1 . září 1932

Výherci soutěže:
1 . JAN ŠEDIVÝ

Bezplatné měsíční připojení k internetu Neuron
online

2. RENATA ZÝKOVÁ
láhev kvalitního španělského šumivého vína

CAVA

Vzhledem k vysokému počtu správných

odpovědí, přidáváme třetí cenu:

3. ADÉLA ŠUSOVÁ
dva lístky do divadla Radka Brzobohatého

Výhercům gratulujeme!

RODINNÉ CENTRUM
KAMARÁD CHAMELEON

DĚTSKÝ KLUB A KOUTEK

„Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.“

„Březnové slunce má krátké ruce.“

PRANOSTIKY

PŘIDALA: JANA TATEROVÁ

TYRŠOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEJSPÍŠE V DOBĚ SVÉHO OTEVŘENÍ

START HORKOVZDUŠNÉHO BALONU NA JINONICKÉM POLI POD VIDOULÍ 7. 1 . 201 4
ZA FOTOGRAFII DĚKUJEME NAŠEMU VĚRNÉMU ČTENÁŘI JAROSLAVU KOHOUTOVI
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KOMIKS VÁCLAVA GATAŘÍKA




