
JINONICKÝ RYBNÍK
Soustava jinonických rybníků, kte-
rou tvoří tři rybníky – Panský, Jino-
nický (dříve nazývaný Místní)
a  Butovický, se j iž delší dobu potý-
ká s nedostatkem vody. Prvním dů-
vodem, proč došlo ke ztrátě vody,
je výstavba metra, která způsobila
snížení hladiny podzemní vody.
Druhým důvodem je zastavění pra-
menné oblasti Jinonického potoka,
kde byly povoleny stavební projek-
ty se špatně vyřešeným hospo-
dařením s dešťovou vodou.
    Po prozkoumání možností zpět-
ného zavedení vody do Jinonického
potoka bylo zj ištěno, že jako nejvý-
hodnější řešení se ukazuje obno-
vení historického Jinonického
vodovodu z Vidoule a Vidoulského

vodojemu vzdáleného cca 1 ,2 km
od rybníků. Vydatnost pramenů by-
la odhadnuta na 1 ,2–1 ,3 l/s, což by
zajistilo dostatek vody pro celou
soustavu rybníků. Vzhledem k ná-
ročnosti projektu se však realizace
předpokládá v horizontu několika
let.
    Když se v roce 1685 stal vlast-
níkem Jinonic Jan Adolf, kníže ze
Schwarzenberka, byl v místě býva-
lé Jinonické tvrze vystavěn
jednoposchoďový zámeček a  kom-
plex nových hospodářských budov.
Vznikla tak větší potřeba na záso-
bování zámku vodou. Do této doby
se datují prvopočátky vodovodu ze
svahu Vidoule. Voda byla do zámku
přiváděna dřevěným potrubím,
které až v 19. století nahradily rou-

ry železné. V té době došlo zřejmě
také k úpravě prameniště na vyz-
děný vodojem.
    V 19. století se u zámku na-
cházely dva rybníky, které byly na-
pájeny prameny jinonického potoka
a přebytečnou vodou z jinonického
vodovodu z Vidoule. Na přelomu
20. a 30. let 19. století přestává
vodovod plnit svou hlavní funkci
a  voda je z něj přepouštěna k posí-
lení rybníčku u zámku. Další využití
vodovodu nastává až později s roz-
vojem továrny Walter, kdy je
z  vodojemu položeno potrubí
k  továrně pro zásobování tech-
nickou vodou.
    V současné době je vodovod
nefunkční a samotný vodojem je
velmi zchátralý.
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VÝPRAVA DO PÍSKOVCOVÝCH SKAL

JINONICE UŽ JSME ZNALI A TAKÉ se
seznámili s některými kluky, když
jsme chodili do „Prokopáku“. Řekli
nám, že na Vidouli jsou pískovcové
skály, kde jsou i jeskyně. To nás za-
ujalo. Povídalo se, že v jeskyních
jsou ukryty nějaké zbraně ještě
z  války a také nějaké jiné věci jako
součástky z letadel a tak. Jirka
hned prohlásil: „Kluci pro nás není
žádný problém prozkoumat jes-
kyně, nebo objevit něco, co je za-
kopané. Vždycky jsme něco našli
v  každé jeskyni, kromě jeskyně
u  Smaragdového jezera.“ „Ale zato
jsme tam objevili strašidlo s dý-
ňovou hlavou,“ zasmál se Karel
a  hned jsme si vzpomněli na naši
nejlepší výpravu z doby, kdy jsme
byli junáky.
    Jeli jsme už známou trasou tro-
lejbusem na Vidouli a pak jsme již
šli pěšky nahoru přes pole. V tašce
jsme měli staré tepláky a staré
kecky, protože v jeskyních jsme se
vždycky umazali. Ale nářadí jsme
již měli lepší. Kromě modernějších
baterek, jsme měli vojenskou
lopatku, motyčku a hornické kla-

dívko, které přinesl Jirkův otec,
když byl na brigádě v dolech. „Já
žádné skály nevidím,“ řekl Karel,
když jsme ušli kus cesty a blížili se
k vrcholu. Viděli jsme jen křoví
a  vrchol kopce. „Už je vidím,“ vy-
křikl Jirka a v tom jsme je viděli už
i  my. Vyrostly najednou před námi
a  překvapilo nás, že jsou tak vysoké
(aspoň tehdy se nám tak zdály).
    Nedočkavě jsme doběhli těch
několik desítek metrů a první, co
jsme viděli, byla skládka. Nebyla to
skládka komunálního odpadu, ale
různého haraburdí, které pro nás
bylo tak zajímavé, že jsme na jes-
kyně zatím zapomněli. „Kluci, to je
věcí, musíme to prohrabat,“ prone-
sl nadšeně Jirka a odložil tašku na
zem. „Myslím, že bychom se měli
převlíknout, nebo si něco umažeme
a roztrhneme,“ navrhl jsem a tak
jsme se všichni nedočkavě převlékli
a hurá na skládku. První uspěl Ka-
rel, který našel rozbitý letecký
model i s motorkem, který byl
v  pořádku. Jirka našel zachovalý
bajonet a já jsem našel starý hrací
strojek. Také jsme našli nějaké pří-

stroje, které vypadaly jako z leta-
dla. Na jednom byly i hodinky
s  fosforovými ručičkami a asi to
bylo z palubní desky letadla. „Až si
uděláme klubovnu, tak si je tam
dáme,“ navrhl Jirka, když viděl, že
bychom je chtěli všichni.
    Konečně jsme se donutili pře-
stat hledat „poklad“, jak jsme byli
zvyklí, a šli jsme prozkoumat skály.
Kolem skal bylo hodně keřů a houš-
tí, ve kterém byly cestičky jako
v  džungli. My jsme ale hlavně hle-
dali jeskyni. „Kluci, tamhle je jes-
kyně,“ zakřičel Karel, který byl
před námi. Přiběhli jsme za ním
a  spatřili vchod do skály, ale byl
dost malý. „To není žádná jeskyně,“
řekl Jirka a my jsme zjistili, že si tu
díru asi vykopali místní kluci, pro-
tože tam byly nějaké bedny jako se-
dačky a také různé věci, asi ze
skládky. Nejvíc nás zaujala velká
asi půl metru vysoká nábojnice,
která ležela vzadu. „To musí být
z  děla,“ řekl jsem. Všichni jsme si j í
potěžkali a došli k závěru, že tady
musí být ještě mnohem více věcí.
Šli jsme tedy dále, prodírali se
křovím. Podle pošlapané trávy
a  ulámaných větví jsme zjistili, že
sem chodí asi víc kluků a tak jsme
se spíše zaměřili na průzkum.
    Tentokrát jsem šel první já
a  dostal jsem se až ke skále, která
se nade mnou tyčila jako věž. Ušel
jsem ještě asi dvacet metrů, když se
přede mnou otevřel veliký vchod do
jeskyně. „Mám ji,“ zakřičel jsem
a  kluci mě rychle doběhli. Před ná-
mi se „šklebila“ skutečná jeskyně a
její prostor se ztrácel ve tmě. „To je
určitě ta jeskyně, o které mluvili
místní kluci a ve které se našlo plno
věcí z války,“ potvrdil Jirka a my
jsme konečně začali vyndávat naše
průzkumnické nářadí. „Věci
schováme do křoví a vezmeme si
baterky, lopatku, motyčku a kla-
dívko.“
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NEBO NA TEL.: 608 745 433!

SKALNÍ BYTY NA VIDOULI – PŮVODNÍ KRESBA ADOLFA LIEBSCHERA Z ROKU 1 887.

JAROSLAV BOUDNÝ – dopisovatel J inonického Kurýra, autor mnoha článků na portálech Neviditelný pes a Britské listy.

Narodil se 29.1 0.1 940 v Praze, otec úředník, matka v domácnosti. Za války ži l tři roky v Bučovicích u Brna u

prarodičů, poslední rok války prožil v Praze. Do školy začal chodit v roce 1 946. Otec pracoval jako revident KNV do

roku 1 952, kdy byl z politických důvodů propuštěn, rok bez práce a pak pracoval jako ekonom na různých částech

republiky v STS. . .

Povídka z knihy „Žili jsme v nevábné době“ která se odehrává v roce 1 953 na jinonické Vidouli bude

vycházet na díly v následujících několika číslech Jinonického Kurýra.

POKRAČOVÁNÍ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

I zde může být vaše reklama!
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OKOLO ČTVRTÉ RÁNO mi pípne
smska. „Co se to u vás děje?“ Roze-
spalým okem luštím pětkrát displej
a nechápu, co by se jako mělo dít.
Koukám kolem sebe, je úplně nor-
mální všední den, venku ještě tma
a  k tomu za pár hodin vstávám. Nic
nepodceňuji a tak odepisuji na
druhou stranu světa. „Nevím, snad
nic extra, stalo se něco?“ Vzápětí
přiletí další sms, „pusť si CNN!“
Koukám na záběry jako z druhé
světové války, hořící barikády, vy-
buchují „Molotovovy koktejly“, kaž-
dá ze stran střídavě hoří, dlažební
kostky létají tam a zpět. Střílí se do
lidí ostrými náboji, snipeři prý míří
gumovými projektily zásadně
a  chladně na oči, přinejmenším
trvalé poškození zraku je zřejmě
uspokojuje.
    „Je rok 201 4?“ ptám se sám se-
be vyděšeně. Klukovi starému jako
můj syn bouchne v ruce podomácku
vyrobený granát, na chodníku je
vyrovnáno několik záchranářů
s  červeným křížem na zádech a čis-
tým průstřelem. Zuhelnatělá žena,
která plnila lahve benzinem

z  kanystru a skočila j iskra. To už se
střílí i do zdravotníků? To je horší
než válka!
    Nemůžu tomu pořád uvěřit. Je
mi těch lidí líto. „To se nás netýká,“
říká mi po ránu kolega, když mu to
vyprávím. Celé dopoledne mám
díky jeho přízemnosti morální ko-
covinu. Posíláme alespoň symbo-
licky velkou krabici všech možných
vitamínových doplňků. Komu, kam
a kdy dorazí, raději snad ani nevě-
dět. Začínám si vážit všech těch sa-
telitů, informačních technologií,
mobilů, navigací, inteligentních
praček a nevím čeho všeho ještě.
Doufám, že z toho nebude oprav-
dová válka. V poledne si hodím
hlavu na stůl a ihned usnu. Moc
jsem toho nenaspal, jen co trochu
zaberu, probudí mě cvičná siréna.
Dlouho jsem se takhle nepolekal,
pocit jak z válečného filmu, naštěstí
jen první středa v měsíci. Uf. „Kde
udělali soudruzi chybu?“ Ptám se,
když si pročítám noviny v lékárně
–  špenát má železa strašně málo,
tak asi jako salát, vědci se jen před
lety spletli v desetinné čárce.

Myslitelé či dobře řízený tah? Jak
teda narostly Pepkovi ty svaly?
A  byliny jsou už podle euro komi-
sařů monodrogy, to jsou mi věci.
    Při delší cestě autem poslou-
chám v rádiu zajímavý rozhovor
o  3D tiskárnách. Prý ji bude mít do
pár let skoro každá domácnost. Dá
se na tom vytisknout zbraň, j ídlo
a  někde v Asii prý tisknou celý
mrakodrap. Třeba mi už nějak ujíž-
dí vlak. Na nejbližším odpočívadle
musím zastavit. Mám pocit, že se
potřebuji kousek projít, vytisknout
si doma kvalitní fotografii, tomu
ještě rozumím, ale díl k mra-
kodrapu? Třeba jsem to nějak blbě
pochopil, chlácholím se lacinou
myšlenkou. Večeřím v restauraci
a  každý druhý si tu fotí j ídlo. Než to
sní, tak tu fotografii pověsí na růz-
né sociální sítě, podle mě je teda
food–porno nejtrapnější věc na svě-
tě, a to si myslím, že jsem gurmán.
Ale co, když to někoho baví, ať si
fotí, co chce. Nová doba, no!
    Astronaut natočil zkázu
z  1 1 .   září. 370 kilometrů pod ním
dole umíral jeho přítel, čtu na
jednom serveru. To musela být
strašná bezmoc, jen točit a nemoci
nijak pomoci, podobná deprese
mne přepadla u filmu Gravitace. Je
toho nějak moc. Informace jsou
stále rychlejší, podrobnější, svět se
stal díky internetu a televizi velkou
vesnicí. Jak z toho všeho ne-
zblbnout? Člověk musí třídit infor-
mace, tím to bude, něco musí
nechat prosít hlavou a pak to vy-
pustit. Vypustit, vyčistit si harddisk
– jak říká jeden náš kamarád. Jo, to
bude ono, aby mu tam zbylo místo
i  na ty příjemné zážitky !eS

NEJSME REKLAMNÍ LETÁK! JSME 1 . JINONICKÉ NOVINY!

INFORMAČNÍ EXPLOZE

Zde může být vaše reklama již od 500 Kč
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TIRÁŽ
VELIKONOCE JSOU NEJVÝZNAMNĚJŠÍM
SVÁTKEM křesťanské církve, který je
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista,
k  němuž podle křesťanské víry došlo
třetího dne po jeho ukřižování.
Velikonoce jsou také tradiční oslavou
jara, což je období probouzející se
přírody, přílivu čerstvých sil, počátku
nového života, naděje na novou úrodu,
plodnost, nové vztahy. . .
    Tyto svátky se slaví vždy po jarní
rovnodennosti, první neděli po jarním
úplňku (mezi 22. březnem a 25.
dubnem). Předchází j im čas
předvelikonočního půstu, který trvá 40
dní. V minulosti v tomto čase vládlo
omezování v jídle, ale také ve
společenském životě (byly zakázány
svatby, zpěv a zábavy).
    Poslední týden před Velikonocemi
se nazývá pašijový a vážou se k němu
různé zvyky a tradice:

Modré pondělí, Žluté úterý
V tyto dny se ve všech chalupách
gruntovalo (uklízelo).

Škaredá středa
Toto označení pochází z toho, že se
Jidáš na Ježíše škaredil. Podle lidové
tradice se v tento den nesmí nikdo na
nikoho mračit, j inak by se škaredil po
všechny středy v roce.

Zelený čtvrtek
Název dostal podle zelené barvy
Olivové hory, kde začalo Kristovo
utrpení. V tento den bylo zvykem
připravovat jídlo ze zelené zeleniny
nebo bylin (špenát, šťovík, řeřicha,
mladá kopřiva apod.), aby byl člověk po
celý rok zdráv.

Velký pátek
Je to den hlubokého smutku na
památku ukřižování Ježíše Krista.
V  tento den lidé vstávali před východem
slunce a omyli se vodou z potoka – tím

se chránili před nemocemi. Dodržoval
se přísný půst a nesmělo se hýbat se
zemí, proto se nepracovalo na poli ani v
sadu.

Bílá sobota
Tento den se uklízelo a bílilo,
připravovalo se a chystalo na slavné
Vzkříšení. Vařili se obřadní a sváteční
pokrmy, pekly se mazance a velikonoční
beránci, pletly se pomlázky z vrbového
proutí a zdobila se vajíčka.

Velikonoční neděle (Boží hod
velikonoční)
Je to den zmrtvýchvstání Krista. Vrcholí
velikonoční svátky, končí půst. V tuto
neděli všichni spěchali do kostela, kde
se provádělo svěcení pokrmů (beránek,
mazanec, vejce, chleba, víno). Kousek
z  posvěceného jídla dostala i každá
návštěva, zvěř, voda, sad, aby byla
hojnost ovoce, dobrá voda, plodnost
zvěře apod.

Velikonoční pondělí
Na velikonoční pondělí chodili chlapci
dům od domu s pomlázkou spletenou
z  vrbového proutí a šlehali dívky a ženy,
aby byly po celý rok zdravé, pilné
a  veselé. Odměnou za pomlázku dostali
malovaná vajíčka – kraslice. Vajíčko
bylo od pradávna symbolem plodnosti,
úrody, nového života, návratu jara
a  díky skořápce i symbolem bezpečí.

Jana Taterová

VELIKONOCE

INZERCE
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Host měsíce
Neal Kováč, můj dlouholetý
kamarád, spolumajitel firmy

Stako.

Ahoj Neale, jak dlouho se my
dva vlastně známe?
Tak myslím, je to tak třináct let, co
jsme si pronajali prostory na výro-
bu vestavěných skříní v areálu jino-
nického zámečku. Ty sis tenkrát
nechal vyrobit nějakou skříňku, já
jsem ti j í doma montoval, pak jsi
mě pozval do tvého Cotton Baru na
velmi dobré plzeňské pivo.

Vím, že jsme si zprvu povídali
hodně o sportu, já propadl
bruslím a vodním lyžím, jak je
to u tebe?
Tak já hraji hokej a už docela
dlouho, taková amatérská liga. Učil
jsem se hrát už v deseti letech, ale
kouzlu této hry jsem propadl, až na
starší kolena, ale jak říká klasik,
nikdy není na nic pozdě.

Dlouho si slibujeme lyžování
v  alpách, pojeď s námi někdy do
Matrei, nějak jsme si to tam ob-
líbili.
Tak jsem moc rád, že jsi mi dohodil
kluky Křivancovy z Tempo Tours,
pohodová cestovka, výborné služby,
profesionalita. Letos už jsem na ly-
žích v Alpách byl. V létě s vámi
mám v plánu jet na túry, povídal si
mi o tvém oblíbeném místě mezi
Rakouskem a Itálií, ale pokud mi to
čas dovolí. Jinak se potkáme na
prosincovém Openingu.

Já ti můžu vřele doporučit le-
dovec Molltaler. Famózní jízda

podzemní lanovkou, za osm mi-
nut do tří tisíc metrů zaručuje
perfektní celoroční lyžování,
a  když chceš, tak za dvě hoďky
se můžeš koupat v moři.
Jojo, slyšel jsem o tom, že je to od
Matrei do čtyřiceti minut, perfektní
nápad na několikadenní výlet.
„Mámo, jsou tam prý nádherná
panorámata.“ (smích)

Jako teenagera mě strašně
bavila práce se dřevem. Dneska
mám z cirkulárky nebo pily re-
spekt, co je na tom pravdy, že
máte v práci nějaký truhlářský
super stroj?
Ano máme, je to vlastně velice
přesná řezačka, řízená počítačem
a  samotný řez měřený laserem.
Řežeme na této mašině veškeré
desky, jmenuje se to NC nářezové
centrum. Práci nám to zrychluje,
ulehčuje a zpřesňuje.

Doslechl jsem se, že zvažujete
nákup vlastních výrobních
prostor? Je to opravdu tak?
Ano, je to opravdu tak, jednáme
o  tom. Vlastníme polovinu jednoho
pozemku a k tomu se nám naskytla
koupě druhé poloviny, kde chceme
umístit výrobní haly. Určitě zvětší-
me provozní kapacity a budeme
mít administrativní složku v  jed-
nom centru, bez drahých nájmů.

Dočetl jsem se, že jste jako fir-
ma Stako dostali čtyři z pěti
hvězdiček v testu kvality výroby
a montáže deníku Právo?
Ano, to je pravda, dělali si nezávis-
lé testy, všech výroben nábytku. Je
to pro nás velký úspěch, ke které-
mu ale vedla dlouhá cesta.

Tak to firmě gratuluji. Už vím
komu zavolat, až budu rekon-
struovat barák.
Já díky celému kolektivu.

Jak dlouho se výrobou vestavě-
ného nábytku zabýváš?
No, jsme na trhu úctyhodných
čtrnáct let. Trnitá cesta, brácho,
žádná sranda.

Někde jsem se dočetl, že zákaz-
níky si musíme pěstovat jako
květiny na zahrádce, jaký máš
na to názor?
Tak to je jedna velká pravda, když
jednou někomu něco vyrobíme
a  zdá se, že je zákazník spokojený.
Musíme se mu postarat o servis,

případně o reklamaci. Pokud se
prokáže reklamace jako oprávněná,
je to pro mě velice důležitá věc.
Naše snaha je spokojený zákazník
a komplexní záruční a pozáruční
servis. Má to stejnou váhu, jako
něco na míru vyrobit.

Máš nějaké zkušenosti s tím, že
výrobně podobná firma, není na
vaší úrovni, přitom nabízí
nemožné?
Povím ti to asi tak, děláme toho
docela dost a máme prostě už zku-
šenosti. Když nějaký truhlář má
čtyři zakázky za rok, ve vší úctě
k  jeho řemeslu, nemá ani poloviční
zkušenosti jako my, co máme třeba
čtyři zakázky za den.

Prý máte i velice kvalitní
kování?
Používáme to nejlepších kování,
které je u nás k dostání. Námi po-
užívaný systém na posuvné dveře
Komandor patří mezi to nejlepší na
českém trhu. Od našich dodavatelů
bereme výhradně značkové a léty
prověřené komponenty a doplňky.

Co všechno umíte vyrobit?
Kvalitní, skvěle řešené a zároveň
designově povedené vestavěné
skříně, šatny, dělící příčky či
obývací sestavy, vlastně téměř
cokoli.

Líbí se mi, že u vestavěných ná-
bytků využiješ každý kousek
prostoru.
Vestavěné skříně pomohou s ře-
šením malých nebo stísněných
prostor jako jsou chodby, komory
nebo atypické prostory, vytvoří
malou pracovnu nebo posilovnu.
Vestavěná skříň využije každý mili-
metr a vytvoří spoustu úložného
prostoru pro všechny vaše věci. To
vše dokážou vestavěné skříně Sta-
ko.

Co si povíme závěrem? Já ti
přeji hodně úspěchů v životě
i  v  podnikání.
Děkuji moc, já ti také přeji, ať šlape
Cotton Bar i další tvé aktivity.
V  restauraci vídám pracovat už tvé
děti, rodinným podnikům přímo fa-
ndím, máš už velké šikulky. A co
nejdříve na zimních či letních ho-
rách.

Díky Neale za tvůj čas!

Rozhovor vedl Svatopluk Bartoň

HOST MĚSÍCE – NEAL KOVÁČ
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1) Jak byl zhruba dlouhý jinonický vodovod?

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

dodáme ještě další dvě otázky:

2) Kde byly na území Prahy další historické vodovody (alespoň tři)?

3) O lanovce na Petřín a o lanovce v zoologické zahradě všichni víme. V centru Prahy se ale nachází

ještě pozůstatek strojovny další lanovky. Odkud kam vedla? Zejména pro geokačery bude tahle

odpověď snadná.

Odpovědi posílejte na mail soutez@jinonickykuryr.cz – slosování proběhne 26. 4.

Hlavní Cena:
Degustační set kvalitního vína v hodnotě 500 Kč

Druhá Cena:
Společnost Neuron online poskytne 50% slevu z instalace internetu

JINONICE TROCHU JINAK – 2. ČÁST (GEOCACHING)

VODOVOD TÝDEN UŽ KAPAL...
Jak naznačuje nadpis, inspirovaný
písničkou Ivana Mládka, naše
druhé geokačerské zastavení se
bude týkat památky, která ne-
okouzlí jako zámky, hrady, kláštery
a kostely, ale která je svědectvím
šikovnosti a technického myšlení
našich předků. Vedle historických
budov jsou kolem nás skryté i tech-
nické památky – staré strojovny,
systémy kanalizace, trafostanice,
vápenky a další pozůstatky tech-
nického pokroku minulých deseti-
letí i staletí.
    Vydáme-li se na geovýpravu
směrem ke Šmukýřce, rozhodně
nemineme starý místní vodovod.
Kešku odlovíme poměrně snadno,
samotný objekt, k němuž je vztaže-
na asi příliš nezaujme, spíš je zají-
mavé si připomenout, že vodovod,
který zásoboval vodou jinonický zá-
mek a okolí, byl vybudován už na
počátku osmnáctého století. Pů-

vodní vodovod byl upravován, jeho
podoba je v podstatě o sto let
mladší. Svému účelu sloužil ještě
přes dalších sto let, až byl odsta-
ven a zasypán, takže z něj opravdu
lze vidět pouze to, co je na místě,
kde lovíme kešku.
    Historie vodovodů je ovšem
mnohem starší – pochopitelně sahá
až do starověku. Víme, že rozvody
vody existovaly v Egyptě, Číně ne-
bo pochopitelně ve starověkém Ří-
mě (připomeňme třeba monu-
mentální Pont du Gard v  dnešní
francouzské Provance). U  nás se
zbytky zatím nejstaršího vodovodu
našly v Plzni, na rozdíl od svých
obdivovaných římských předků byl
dřevěný, výrazně menší a pochází
pravděpodobně z období kolem
roku 1300. Své rozvody vody ale
muselo mít každé středověké
město – jak by se jinak naplňovaly
kašny, kterých máme v Čechách ta-
ké víc než dost. Je pochopitelně za-

j ímavé, když si uvědomíme, jak je
dlouhá historie vodovodů a kana-
lizací, ale přitom ještě ve druhé
polovině dvacátého století byly i na
území Prahy domy, které vodovod
a  kanalizaci zavedené neměly.
    Vraťme se ale zpět do Jinonic.
Bez nějaké větší propagace k roz-
voji, přestavbě a úpravě vodovodu
by nepochybně nedošlo, kdyby v Ji-
nonicích nebyl hospodářský dvůr.
Úpravy vodovodu souvisejí tedy
s  hospodářskými zájmy majitelů j i-
nonického panství, ve sledované
době šlo o Schwarzenbergy, které
jsme zmiňovali i v minulém textu
věnovaném pivovaru a o kterých
v  souvislosti s Jinonicemi ještě bu-
deme číst.
    Putování lovce kešek nepo-
chybně u vodovodu neskončí, pro-
tože má na dosah ruky několik
dalších kešek, ale těm se budeme
věnovat v dalších dílech.

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA

INZERCE
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„Procházej životem s lehkým zavazadlem, vezmi si jen

to, co nezbytně potřebuješ.“

Jerome Klapka Jerome

CITÁT MĚSÍCE

HUDBA
KULTURA

1 5. 4. MALOSTRANSKÁ BESEDA, P-1 / 20.30
Ivan Hlas Trio

1 8. 4. Divadlo Archa, P-1 / 20.00
Laibach (SLO) slavná kapela Laibach přijede
osobně představit novinku Spectre.
24. 4. Lucerna music bar, P-1 / 20.00
J.A.R.
26. 4. O2 Arena, P-9 / 20.00
Robbie Williams (UK)
26. 4. Lucerna – velký sál, P-1 / 20.00
Duke Ellington Orchestra – Tour 2014 (USA)

28. 3. – 3. 8. Dům U Kamenného zvonu, P-1
Tim Burton a jeho svět – světoznámý režisér
Tim Burton přiveze do Prahy svou výstavu

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Zjistěte jméno významného českého
sládka, který působil na jinonickém

pivovaru koncem osmnáctého století, čím
se zapsal do dějin pivovarnictví, kde je

pohřben?

Odpovědi zní:
František Ondřej Poupě, do dějin se zapsal
zavedením exaktních metod při vaření piva,
vydáním první česky psané odborné publikace
o vaření piva, založení sladovnické školy

v  Brně a vynalezl zařízení pro zcezování piva.

Výherce soutěže:
1 . MARCEL ŠEVČÍK
Sada pivních speciálů

Výherci gratulujeme!

„Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.“

„Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.“

PRANOSTIKY

PŘIDALA: JANA TATEROVÁ

OBCHODNÍ ULICE BUTOVICKÁ, FOCENO OD DNEŠNÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY KARLŠTEJNSKÁ. NEJSPÍŠE
OBDOBÍ 30. LET.
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21 . 3. zavítal do Jinonic obchodní ředitel argentinského vinařství Bodega Sottano, pan
Sebastian Olalla. Při jeho dvoudenní návštěvě Prahy mu stálo za to podívat se i do
jinonické Vinotéky Matěj, v které se jejich vína stala jedněmi z nejoblíbenějších.

INZERCE

VÝSTAVA

bandzone.cz/thesisters
facebook.com/kapelathesisters

Pražská garage–rocková kapela
vás zve na ČARODKY VE
VOPICI! 30.3. v klubu Modrá

Vopice na Žižkově

I zde může být vaše reklama!



SOKOL BROZANY – FK MOTOR-
LET PRAHA 1 :0 (0:0)

Kvůli rekonstrukci stadionu domá-
cích byl zápas odehrán v Litoměři-
cích. Na kvalitě utkání se výrazně
podepsalo větrné počasí. Nebez-
pečných šancí však utkání moc
nenabídlo navzdory tomu, že obě
mužstva předváděly bojovný výkon.
Střídání hned tří hráčů domácích
o  poločase zvedlo hru domácích.

Zlomovým momentem bylo vylou-
čení Podivína v 66. minutě po
druhé žluté kartě. Až v samotném
závěru se podařilo Brozanům ze
standardní situace doslova dotlačit
míč do sítě.

Foferka – Karbulka, Podvín, Jaroš,
Podzemský – Faktor (79. Pyšek),
Matějka, Šafránek (90. Rezek), Tvr-
dý (90. Flaks) – Belán (60. Strnad),
Hájek (85. Brodský). Trenér: Mar-
tin Frýdek

SPORT

8

TURNAJ STARÝCH GARD V Rado-
tínské sportovní hale proběhl další
ročník turnaje starých gard pod
patronací Motorletu. Sedm týmů se
utkalo každý s každým. Na hřišti
proti sobě stáli „staří známí“ z dob
svého aktivního působení ve fotbale
(Tomsa, Stareček, R. Štěpánek,
Rychtařík, Borovička atd.), takže
o  různé „přátelské“ narážky nebyla
nouze. Samozřejmě s tím, jak se
turnaj vyvíj í, se jednotlivé zápasy
trochu přiostřují, ale nakonec si
všichni zúčastnění u piva vše vyří-
kají a zavzpomínají. Ceny předával
šéf Motorletu Vladimír Kubert,
Dr.   Bronislav Šerák (předseda SC
Radotín) a trenér reprezentační 21

Jakub Dovalil. Zvláštní cenu – lah-
vinku dobrého moku, obdržel nej-
starší hráč turnaje Jiří Rychtařík
(64) z Řeporyj .

1 . Řeporyje, 2. Radotín, 3. FC Síto,
4. Vrané, 5. Stodůlky, 6. Motorlet,
7. Roztoky

PŘEBORY PRAHY JUNIOREK Ve
sportovní hale Motorletu v Radli-
cích se v sobotu 22. 3. 2014 konaly
Přebory Prahy juniorek. V závodě
nastoupilo šest pražských juniorek
z  toho čtyři reprezentantky ČR. Za
oddíl Motorletu soutěžila Daniela
Němečková – obruč, míč a stuha. Ze
všech tří dokázala získat zlaté me-
daile. Uvidíme, zda práce trenérky
Blanky Ksandrové a píle Daniely
Němečkové se zúročí na Mistrovství
ČR juniorek, které se koná
5.   4.   2014 v hale Sokola Královské
Vinohrady.

FOTBAL
22. 3. 2014

Motorlet – Neratovice – Byškovice 1 :1

(1 :1 )

Karlovy Vary – Motorlet U19 0:1 (0:1 )

23. 3. 2014

Motorlet B – Vršovice 0:2 (0:0)

HANSPAULSKÁ LIGA
24. 3. 2014

RAF Jinonice – Nezlomní bastardi 1 :6

(1 :2)

BASKETBAL
18. 3. 2014

Sokol Michle A – TJ Sokol Jinonice

47:55

13. 4. 2014

Motorlet B – Vikt. Žižkov B

14. 4. 2014 19:00

Banzai – RAF Jinonice

19. 4. 2014 10:15

Motorlet – Český Brod

26. 4. 2014 10:15

Motorlet – Aritma

VÝSLEDKY TELEGRAFICKY

KALENDÁŘ AKCÍ

SOKOL KRÁLOVICE – FK
MOTORLET PRAHA B 0:0 (0:0)

Relativně mladý tým Motorletu na-
stoupil proti zkušenému soupeři.
Největší šance domácích v utkání
se zrodila j iž ve třetí minutě, když
po úniku Formáček trefil pouze tyč.

Motorlet vyrovnal hru až v druhém
poločase, ale ze dvou dobrých pří-
ležitostí nedokázal překonat bran-
káře domácích. I tak v souboji
s  těžkým soupeřem na jeho půdě je
bod dobrou kořistí.

Pacovský – Eppert, Jírec, Fischer,
Kučera – Svoboda – Bělčický, Ne-
dbal, Hák (54. Stříbrský), Flaks
(90. Skipala) – Kundelásek (82. Re-
zek). Trenér David Lukeš

Novinka – Brazilský Keratin
– léčí poškozené vlasy

– obnovuje vital itu a strukturu vlasu

– jemné, rovné a lesklé vlasy až 3 měsíce

– pro všechny typy vlasů

Dále poskytujeme dámské a pánské

kadeřnické služby.

V Zářezu 902/8, 1 5000 Praha 5 Jinonice

1 00 m od stanice metra B - Jinonice,

u autobusové zastávky MHD Jinonice

(č. 1 37, 1 76, 501 )

Objednávky:

+420 722 980 705

Otevírací doba:

Po–Pá 9.00–20.00

www.vanityhair.cz

INZERCE

I zde může být vaše reklama!

NEDOSTALI JSTE DO VAŠÍ SCHRÁNKY JINONICKÉHO KURÝRA? KONTAKTUJTE NÁS NA REDAKCE@JINONICKYKURYR.CZ
NEBO NA TEL.: 608 745 433!




