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Izraelský pilot Modi Alon měl
3.   června 1948 dobrý den. Odstar-
toval proti egyptským letadlům.
Nepřátelští stíhači však utekli
a  nechali dvoumotorové Dakoty
nechráněné. Alon oba dva impro-
vizované bombardéry přímo nad
městěm Ekron sestřelil. Seděl
v  kabině československé stíhačky
Avia S-199, které Izraelci říkali
Sakhin (nůž).
Izraelci se v této válce arabským sou-
sedům ubránili. A přiznávají, že za to
vděčí zbraním z Československa.
    Ironií dějin je, že židovský pilot ří-
dil v podstatě německé letadlo. Po
skončení druhé světové války totiž zů-
stalo v Československu velké množ-
ství draků – stíhaček Messerschmitt
Bf 109 G a K. Technici z pražské Avie
je spojili s německými motory Jumo
211 , které se vyráběly či komple-
tovaly krátce v jinonické Waltrovce,
neboť německé fabriky byly pod
těžkým bombardováním spojenců.
A  standardní poválečná českoslo-
venská stíhačka byla na světě.
    „Jenže motor byl příliš těžký.
Navíc spojení mohutné vrtule, velké-
ho krouticího momentu motoru a úz-
kého podvozku dělalo z tohoto letadla

skutečný oříšek pro piloty. Mezi letci
si proto vysloužilo přezdívku Mezek,“
říká kurátor letecké sbírky Vojenské-
ho historického ústavu Jan Sýkora.
    Avia S-199 se montovala až do
roku 1950. Celkem bylo vyrobeno na
450 jednomístných a 82 dvou-
místných letadel. Tato letadla přezdí-
vaná „Mezci“ létala až do roku 1957,
kdy poslední letouny dosloužily u dě-
lostřeleckého průzkumného pluku.
Tento stroj byl standardní výzbrojí
všech stíhacích jednotek až do polovi-

ny 50. let, kdy byl nahrazován prou-
dovými MiGy-15.
    Letecký motor Junkers Jumo 211
byl zážehový čtyřdobý invertní kapali-
nou chlazený dvanáctiválec s válci
uspořádanými do V a vybavený re-
duktorem. Šlo o současníka známého
motoru Daimler-Benz DB 601 ; ten byl
z větší části používán hlavně ve stí-
hačkách, zatímco Jumo 211 v bom-
bardérech jako např. v He 111 , Ju 87
či Ju 88.

Zdroj: archiv VHÚ
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Ač je akrobatický Rock´n´Roll
nepříliš medializo-vaným spor-
tem s poměrně malou členskou
základnou, každý rok se v něm
pořádá Mistrovství světa na
opravdu vysoké úrovni.
Na to letošní se nominovala i naše
formace junior složená z pěti chlap-
ců a pěti dívek ve věku od 10 do 13
let. Děti pilně trénovaly a na počát-
ku června tak mohly vyrazit do
slovinské Dobrove u Lublaně, kde
se Mistrovství tentokrát konalo.
    Ubytování s polopenzí jsme mě-
li zaj ištěné v penzionu Vodnik (je-
hož název mimochodem nemá nic
společného s topením, přestože byl

poblíž dokonce i příhodný rybník),
který nás mile překvapil jak pěkný-
mi pokoji, tak i výbornou kuchyní.
Do Adergasu, vesničky poblíž
Lublaně, kde se náš penzion na-
cházel, jsme dorazili po vyčerpáva-
j ící cestě v sobotu navečer.
Vzhledem k náročnému nedělnímu
programu si děti jen krátce zopa-
kovaly choreografii a šly odpočívat.
    V neděli brzy ráno jsme vyrazili
do již zmíněné Dobrove, kde místní
Rock´n´Rollový klub Briljantina Mi-
strovství světa pořádal v nové spor-
tovní hale. Přestože hala byla
moderně zařízená, vzduch uvnitř
byl brzy nedýchatelný a děti tak
měly nezáviděníhodné podmínky
pro podání toho nejlepšího výkonu.
Utkaly se s tím ale perfektně,
a  přestože některé z nich trénují
teprve krátce, předvedly svou cho-
reografii bez chyb a s radostí. Na
celkovém výsledku se ale bohužel
podepsalo věkové omezení jej ich
kategorie, ve které byly nejmladší-
mi a soupeřily proto s patnácti až
sedmnáctiletými. Na postup do fi-
nále tedy nemohly pomýšlet a skonči-

ly na konečném dvanáctém místě.
    Mezi nepostupujícími formace-
mi byl ale bodový rozdíl minimální
a na svůj výsledek tak mohou být
právem hrdé. Jej ich výkon jsme pak
završili prohlídkou hlavního města
Lublaně a výbornou večeří v našem
penzionu. Po cestě zpátky jsme na-
plánovali zastávku u slovinského
jezera Bled, které nás uchvátilo
svou čistotou a okolním prostředím
natolik, že někteří z nás neodolali
a  zaplavali si. Po celou dobu nás
provázelo nádherné letní počasí,
které se pokazilo až několik kilo-
metrů před Prahou.
    Cesta se nám tedy vydařila na
výbornou a děti nasbíraly mnoho
cenných zkušeností, které jistě vy-
užij í na dalších soutěžích. Pokud by
někdo měl pocit, že by jeho děti
(nebo dokonce jeho osobně) akro-
batický Rock´n´Roll mohl bavit,
nebojte se nás kontaktovat. Nábor
nových členů všech věkových ka-
tegorií provádíme celoročně a rádi
Vás mezi sebou přivítáme!

RRC Domino TJ Sokol Jinonice
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Slavnostním osazením sošky
Sv.   Barbory fakticky začala raž-
ba průzkumné štoly budoucí
Radlické radiály JZM – Smíchov.
Tradičnímu ceremoniálu, který
provází zahajování podzemních
staveb, byl přítomen náměstek
primátora hl. m. Prahy Jiří
Nouza a představitelé všech or-
ganizací zúčastněných na
projektu.
„Radiála bude dlouhá 5,5 kilomet-
ru, z toho téměř polovina povede
v  hloubených a ražených tunelech.
Po jejím dokončení bude umožněno
přímé spojení obou silničních
okruhů. Na západním okraji města
bude napojená na Pražský okruh
a  dálnici D5 a v prostoru Zlíchova
bude zaústěna na Městský okruh
s  pokračováním na Barrandovský
most, ulici Strakonickou nebo do
tunelu Mrázovka. Tím dojde k  od-
klonění vnitroměstské tranzitní do-
pravy z dnes přetěžovaných komu-
nikací a zklidnění dopravy v  Měst-

ských částech Praha 5 a 1 3,“ uvedl
náměstek primátora hl. m. Prahy Ji-
ří Nouza.
    Investorem této stavební akce
je Hlavní město Praha, generálním
dodavatelem inženýrsko-geologic-
kého průzkumu včetně vyražení
průzkumné štoly je společnost Sub-
terra. Přibližně 850 metrů dlouhá
štola začíná vedle portálu Zlí-
chovského tunelu, kde dodavatel na
začátku května 2014 zahájil práce
na zařízení staveniště a kde je nyní
14 metrů hluboká těžní šachta, kte-
rá slouží k dopravě materiálu
a  k  odtěžení rubaniny. Štola
v  úvodní části podchází silniční ko-
munikaci a železniční trať, proto
zde nemohou být použity v plném
rozsahu trhací práce. Náročné bu-
de rovněž zajištění dopravy materi-
álu a odtěžení rubaniny ze vzdá-
lenosti až 850 metrů.
    Uvnitř štoly budou zřízeny čtyři
výhybny, které by měly usnadnit
obtížnou koordinaci dopravy

a  umožnit i inženýrsko-geologický
průzkum. Na základě získaných vý-
sledků bude dále možné navrhnout
a upřesnit postup ražby tunelu
Radlice, jeho hydroizolaci, založení
mostních objektů, opěrných zdí,
zřízení násypů a podobně. Prů-
zkumná štola by měla být vyražena
za necelých 18 měsíců od září
2014, kdy byla ražba na startu. To
znamená, že už za osm měsíců se
budeme těšit na výsledky průzku-
mu.

Hlavní město Praha

RADLICKÁ RADIÁLA: J IHOZÁPADNÍ MĚSTO – SMÍCHOV



. . . a jejím snem je olympiáda!
„Dobrý den, nevím, jestli si mě ještě
pamatujete, účastnila jsem se Vámi
organizovaného závodu Albert tri-
atlon tour, v Praze Butovicích. Jez-
dím za TJ Kovo Praha, a protože
mám zítra v Dobříši časovku
jednotlivců do vrchu, nemůžu se fi-
nále Albert triatlon tour účastnit.
I  když jsem toto finále chtěla po-
jmout hlavně tréninkově (bez vý-
hry) a spíše Vám pomoci s  orga-
nizací závodu, hlavně z tohoto dů-
vodu mi je líto, že se nebudu moci
účastnit. Byl jste totiž jedním
z  těch, díky kterým jsem se začala
cyklistice více věnovat a i když jste
mě varoval před těžkým tréninkem
pana Vršeckého, právě on mi po-
mohl k zisku šesti medailí na MČR
na dráze. Za to bych Vám chtěla
moc poděkovat a doufám, že do bu-
doucna najdu čas, kdy bych Vám
mohla nějak pomoci v tom, co dělá-
te.”
    Tato slova v roce 2013 poslala
Tomášovi Slavatovi dnes dvacetiletá
cyklistka Tereza Majerová z praž-
ských Jinonic (TJ Louny), držitelka
6 medailí z MČR na dráze, svěřen-
kyně nejúspěšnějšího trenéra čes-
koslovenské dráhové cyklistiky
Pavla Vršeckého. U zrodu jejího
nadšení pro kolo stál nejen její dě-
deček, vášnivý to cyklista, ale právě
i Tomáš se svou triatlonovou tour
pro děti z veřejnosti a dětských
domovů, která Terezce za první
místo v kategorii nadělila kolo.
Vzhledem k tomu, že v Praze nena-
cházela uspokojivé zázemí pro tré-
nink na horském kole, rozhodla se
pro silniční dráhu…

V kolika letech jsi poprvé závo-
dila na Slavata Triatlon Tour?
Poprvé jsem se účastnila před třemi
lety, kdy mi bylo 17let a to na zá-
vodech v Praze v Nových Butovi-
cích. V onom roce jsem měla ta-
kovou sportovní pauzu od atletiky
kvůli zranění a navštěvovala ve-
řejné závody.

Jak ses o závodech dozvěděla?
Věděla jsi, že závody jsou určeny
pro děti z veřejnosti i z dětských
domovů?
O závodě mi řekla mamka, konal se
kousek od našeho domova, tak jsem
si řekla, proč to nezkusit. O tom,
že jsou závody určeny jak pro děti
z  dětských domovů, tak pro děti

z  veřejnosti, jsem věděla, a přišlo
mi to jako skvělý nápad. Myslím si,
že toto spojení je přínosné pro obě
strany. Sama jsem jezdila na tábory,
kterých se účastnily i děti z dět-
ských domovů. Chovaly se k sobě
moc hezky, často pomáhaly dru-
hým, protože v sobě mají zakořeně-
né to soužití ve větším kolektivu.
Vzájemná pomoc pro ně byla vždy
mnohem přirozenější než u  ostat-
ních.

Co pro tebe vítězství kola zna-
menalo?
Na kole, které jsem vyhrála, jsem
absolvovala další bikeové závody
pro veřejnost a cyklistiku jsem si
zamilovala. Přijali mě do cyklis-
tického oddílu a začala jsem se vě-
novat silniční a hlavně dráhové
cyklistice, začala jsem jezdit Český
pohár, MČR. Když se o rok později
znovu konal Slavata triatlon tour
(dříve Albert triatlon tour), závodu
jsem se účastnila, ale vyhrané kolo
jsem věnovala dívce, která skončila
na místě druhém. Měla jsem o to
větší radost, že kolo putovalo do
dětského domova.

Co tě napadne, když se řekne
dětský domov? Jaká je tvá před-
stava o dětech, které tam bydlí?
Vybavím si dětský tábor, kde je
hodně dětí, které se navzájem dob-
ře znají a drží spolu. Chodí do ško-
ly, na kroužky, nebo do sportovních
oddílů, ale nevrací se domů za rodi-
či, nýbrž domů za kamarády, souro-
zenci a opatrovateli. Zároveň si
vybavím i velmi talentovaného Du-
šana Vavreka z TJ Favorit Brno,
kterého vídám na závodech na
dráze.

Co si myslíš o práci Tomáše
Slavaty? Mají jeho akce smysl?
Proč?
Tomášova práce je velice obětavá
a  záslužná. Přijde mi jako skvělý
nápad spojení dětí z dětských
domovů s dětmi z veřejnosti. Je to
jedna z cest, jak si mohou obě stra-
ny uvědomit, že jsou si rovni a to
hned po startovním výstřelu, kde
opravdu nezáleží, odkud kdo přišel.
Myslím, že nejedno dítě našlo díky
těmto akcím lásku ke sportu, nové-
ho kamaráda, nebo lepší pohled na
děti, kteří žij í j inak než oni.

Děláš nějaký sport? Pokud ano,
proč právě ten?
Jako dítě jsem vystřídala mnoho
sportů: atletiku, orientační běh,
plavání, ale nakonec se stala cyklis-
tika tím pravým sportem. Baví mě
rychlost, taktika, mám radost
z  dobře odvedeného tréninku,
prostě je to pro mě to pravé.

Co tě v životě inspiruje? Jaký je
tvůj životní motor? Co tě žene
dopředu?
Díky cyklistice jsem poznala přítele
Marka, který je pro mne nejenom

v  běžném životě, ale i v tom cyklis-
tickém, tím pravým motorem. Často
spolu trénujeme, díky němu jsem se
toho spoustu naučila a moc si ho
vážím, je se mnou neskutečně trpě-
livý. On sám se cyklistice věnuje od
svých devíti let a ve všech trénin-
cích je velice důsledný a poctivý.
Moc bych si přála, aby na mě
jednou mohl být pyšný.

Kdybys mohla strávit den s dítě-
tem ze slabší rodiny nebo dět-
ského domova, jaký by byl, co
byste dělali?
Určitě bych ho/j i vzala s sebou na
cyklistický trénink na dráhu. Pokud
by chtěl/a, mohl/a by se na dráze
svézt a třeba by se cyklistická rodi-
na zase o jednoho člena rozšířila.
To by mi udělalo neskutečnou ra-
dost.

Rozhovor vedla Pavlína Poláková
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9700 kilometrů, 9 dní, 40 letových
hodin, průměrná rychlost 238 km/h…
Tak by se dala shrnout v číslech zatím
poslední cesta legendárního letounu
Lockheed Electra 10A, jehož majitelem
byl bratr prvorepublikového symbolu
úspěchu, podnikatele Tomáše Bati, Jan
Antonín.
A byla to cesta šťastná. Poté, co byl letoun
těsně před válkou použit k evakuaci špiček
Baťova impéria ze země, se konečně vrátil
na rodnou půdu svého majitele. 28. května
2015 po desáté hodině středoevropského
letního času se železný pták snesl na le-
tiště v Točné, kde se stal součástí sbírek
tamějšího muzea. Jeho cesta zpět do naší
vlasti však byla krkolomná a často chybělo
málo a stroj mohl být dávno rozebraný,
roztavený a prodaný. Naštěstí se tak ne-
stalo a po vystřídání více než desítky maji-
telů se letoun vrátil do České republiky.

Výrobní číslo 1055
Firma Lockheed vstoupila do boje
o  vzdušné trasy začátkem minulého století
a Electra 10A byl jej í vůbec první dvou-
motorový celokovový dopravní letoun. Vý-
voj letounu spěl ke svému cíli v polovině
30. let 20. století a do vzduchu se tento
král nebes vznesl poprvé 23. února roku
1934. V srpnu téhož roku dostal stroj le-
tové osvědčení a záhy byl společností
Northwest Airlines uveden na svou první
linku Chicago – St. Paul, po které byl
schopný transportovat dvou člennou po-
sádku a 8–10 cestujících. Letoun se sám
o  sobě ukázal jako výborná konkurence
tehdejším boeingům a výborně se prodával
na obou stranách Atlantického oceánu.
    Mimo své výborné letecké vlastnosti,
kvalitní komponenty a nadčasové de-
signové tvary, které ocení spíše oko a cit
odborníka, se stroj zapsal i do kolektivní
paměti obyčejného člověka. Lockheed
Electra 10A s výrobním číslem 1055 totiž
není ničím menším než letounem, ve kte-
rém se pokusila v roce 1937 Amélie Erhar-
tová obletět celý svět. Tato pouť však
skončila tragicky a slavná letkyně i se
svým legendárním strojem zmizela kdesi
nad Tichým oceánem. Až v roce 2010 byly
na jednom z ostrovů souostroví Karibati
nalezeny fragmenty kostí, které by mohly
patřit právě Erhartové a jejímu navigáto-
rovi. Tento názor podporuje kovový plát,

který odborníci označili za
část letounu Electra.
Pravost nálezu je však dis-
kutabilní a tvrzení, že byly
nalezeny ostatky slavné
americké letkyně, se nikdo
neodváží označit za stopro-
centní.

Cvičky a křídla
Do povědomí nás Čechů
stále dokola se odvolávají-
cích na první republiku
(j inam to bohužel nejde)
vstupuje kultovní letoun Lo-
ckHeed Electra 10A až ve
chvíli, kdy si ho pořizuje
bratr slavného továrníka

Tomáše Bati, Jan Antonín. J. A. Baťa byl dle
závěti po roce 1932, kdy jeho bratr Tomáš
umírá, jediným dědicem rodinného
impéria. Electru si Baťa pořizuje při své
vlastní cestě kolem světa poté, co stroj , se
kterým cestu započal, musel nouzově při-
stát v Chicagu.
    Lockheed dodává Baťovi tento nový
stroj , ten s ním cestu dokončuje a začát-
kem května 1937 přistává ve Zlíně. Od té
doby sloužil stroj necelé dva roky jako
transportní letadlo pro nejvyšší manage-
ment Baťova impéria. Jak již bylo zmi-
ňováno před vyhlášením protektorátu 15.
března 1939, odletěl s ním z vlasti ředitel
britské pobočky Baťova koncernu Jan Tuša
se šéfpilotem Janem Šerhantem.

Po válce
Tím však pestrý osud Baťova letadla ani
v  nejmenším neskončil. Po válce se Electra
vystřídala v rukou 11 vlastníků, prodělala
několik havárií a byla zabavena proti-
drogovým úřadem, jelikož se využívala
k  pašování marihuany.
    Mezi jej í majitele patřila například dět-
ská filmová hvězda Margaret O´Brienová,
která letoun zakoupila v roce 1957. V roce
1962 došlo pod záštitou společnosti
Fastway Air k jedné z mnoha havárií
a  v  témže roce dokonce pojišťovna trvala
na jeho vyřazení z provozu a celkovém zru-
šení. Electra byla však znovu opravena
a  pokračovala ve své pouti mezi majiteli.
Posledním z nich, než stroj koupili zpět Če-
ši, byl lékař James R. Almand Jr. z texaské-
ho Grand Prairie, který jej koupil za cenu
šrotu v roce 1975.
    Jako nadšenec a člen společnosti Com-
memorative Air Force, která se zabývala
udržováním letounů z druhé světové války,
Almand nemohl dopustit rozklad vzácného
stroje a nechal letadlo kompletně opravit.
Jednu dobu dokonce uvažoval o tom, že by
v něm zopakoval let Amélie Erhartové,
nicméně k tomu nakonec nedošlo. Místo
toho padl na stroj zrak Muzea Točná a jeho
majitele Iva Lukačoviče, který před šesti
lety stroj odkoupil do svých sbírek. Po
několika desítkách let se tak Baťův letoun
vrací zpět do vlasti a jeho kola před měsí-
cem dosedla na rodnou hroudu jeho
slavného majitele. Snad se s ním do našich
končin vrací také kus ze slávy a geniality
Baťova rodu. Jan Rys
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Ve čtvrtek 25. června se
v  prostorách Tyršovy základní
školy uskutečnila oslava konce
školního roku. Hezké počasí
nalákalo několik stovek žáků
i  jejich rodičů, aby se zúčastnili.
I když ke konci se sice zdálo, že
sprchne, nestalo se tak, a proto
poslední rodiče opouštěli školní
dvůr, kde se akce konala, až ko-
lem dvacáté hodiny.
Nutno říci, že oslava konce školního
roku lákala všechny příchozí na ka-
tapult, umístěný před vchodem do
areálu, na hřišti byl umístěn skáka-
cí hrad a skoro jak na pouti vypa-
daly i krámky před školní j ídelnou,
které lákaly na zmrzlinu, sladkosti,
párek v rohlíku či klobásu a pivo
pro rodiče. O kousek dál byly na-
bízeny nápoje a byla tu z marcipánu
vyvedená škola, kterou návštěvníci
skoro celou spořádali. Mimo dobré
kávy jste mohli ochutnat um ku-
chařek, které upekly i vánočky,
uvnitř žluté jak sluníčko a chutné
jak – no prostě – jako pravá váno-
čka od babičky nebo co si vzpomí-
nám, od mé mámy.
    O zábavu bylo dobře postaráno
a  moderátoři z řad žáků školy zvali
rodiče na jednotlivá vystoupení,
která děti nacvičily. A tak zde byly
k  vidění tanečky školní družiny, kte-
ré odstartovaly celý blok vystoupení
od prvňáčků až po deváťáky, kteří
se rozloučili se všemi učitelkami
a  učiteli a poděkovali j im za mnoh-
dy velmi těžkou a namáhavou práci
v hodinách i mimo ně.
    Na vystavěném pódiu i na ploše
před ním defilovaly jednotlivé třídy

a setkali jsme se s veselými vystou-
peními, z nichž asi nejveselejší bylo
vtipné zpívané vystoupení pirátů
tuším ze třetí a čtvrté třídy. Rodiče
se bavili a fandili především svým
dětem. Učitelé a učitelky mnohdy
museli pod rouškou nezávazného
rozhovoru vyslechnout dlouhé
zkazky rodičů o tom, proč právě to
jej ich děcko je to nejlepší ze všech
a co všechno dokáže. Obdivoval
jsem trpělivost učitelek i učitelů,
kdy například pan učitel Ondřej Ba-
lík byl jednu chvíli obklopen ma-
minkami tak, že se nemohl deset
minut ani pohnout z místa, ve kte-
rém byl j imi obklíčen. Možná bych
si dovolil jeho pozici popsat z jeho
pohledu dějepisáře jako obléhání
hradu Rábí. A obléhán byl nejen
on…
    V rozhovoru s paní ředitelkou
Hasenkopfovou jsem musel uznat,
že to je žena na svém místě. Vždyť
díky jí se podařilo zrekonstruovat
školu tak fantasticky, že nová okna
i  fasáda září široko daleko a škola
díky tomu omládla. „Je to kus dobře
odvedené práce. S firmou, která
dělala fasádu, se spolupracovalo na
jedničku. Horší to bylo s firmou,
která doslova odflákla tělocvičnu,“
sdělila mi paní ředitelka při roz-
hovoru. Lví podíl na rekonstrukci
mají všichni učitelé i učitelky, kteří
operativně s dětmi měnili učebny
dle toho, jak bylo třeba uvolnit tří-
dy pro výměnu oken. Své by mohla
vyprávět i hospodářka Irena Poust-
ková a školník Václav Poustka, kte-
ré jsem shodou okolností potkal
v  poslední den, kdy měla být rekon-

strukce dokončena, večer na dvoře
před školní j ídelnou, jak obětavě
pomáhali dotáhnout poslední metry
čtvereční práce a následně uklidit
celou školu a její okolí.
    Díky všem těmto úžasným li-
dičkám svítí škola novotou a třeba
i  to způsobilo, že letošní návštěva
na loučení se školním rokem byla
–  dle Sváti Bartoně, vydavatele
Kurýra, který pomohl při občer-
stvování hladových žáků i jej ich vy-
prahlých rodičů – zhruba dvoj- až
trojnásobná ve srovnání s loňským
rokem.
    Říkat, že akce loučení se se
školním rokem se povedla, je asi
stejné jako nosit dříví do lesa. Mně
osobně tato akce připomněla má
telecí léta, kdy nás učily ikony této
školy, jako byl pan učitel Roubal,
který si dovedl zjednat pořádek za
všech okolností – a bez poznámek
v  ŽK, paní učitelka Váchalová, díky
níž jsem získal lásku k matematice
a fyzice a obdiv ke krásným ženám,
a paní učitelky Kubrová a Poláková,
které mě přitáhly k lásce k rodné-
mu jazyku – a právě díky jim dělám
to, co dělám rád. Píšu.
    Ale současná generace učitelek
a učitelů na „Tyršovce“ i učitelek
v  mateřské školce určitě dětem má
co říci a naučí je to, co budou
v  životě potřebovat, i když je to
dnes spíš otravuje. Mnozí z nich ale
ocení námahu učitelů a učitelek
tehdy, až budou starší.
    Tak to prostě na světě chodí.
K  tomu, abychom něco dovedli oce-
nit, musíme nejprve uzrát.

Milan Loucký
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UČITELKA MARTINA HANSLÍKOVÁ SE ROZLOUČILA SE SVÝMI SEDMÁKY. PANÍ ŘEDITELKA SOŇA HASENKOPFOVÁ PŘI ROZHOVORU S MAR-
TINEM MOSINGEREM (PÁN VPRAVO), PŘEDSEDOU ŠKOLSKÉ RADY.
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Lído, přibliž našim čtenářům,
čím se to vlastně zabýváš. Co je
to Fairtrademarket?
Fairtrademarket je projekt, který
jsem spustila před více než rokem.
Cílem bylo vytvořit místo s na-
bídkou zboží, jehož nákupem něko-
mu pomůžete nebo podpoříte ně-
jakou sociálně slabou skupinu. Nyní
funguje Fairtrademarket jako in-
ternetový obchod. Hlavním sorti-
mentem je fairtrade zboží a také
výrobky českých chráněných dílen.

To zní jako charitativní činnost,
je to tak?
Není to charita, ale zkrátka férový
obchod. Slovo fairtrade znamená
férový, tj . spravedlivý obchod.
Člověk by si řekl, co je na tom
zvláštního. Vždyť obchod funguje
tak, že jeden prodává a druhý na-
kupuje a jakou cenu si spolu do-
hodnou, to už je jej ich věc. Takto to
většinou funguje ve vyspělých ze-
mích, ale při obchodování mezi vy-
spělými a rozvojovými zeměmi je
situace jiná. Obchodníci z vyspělých
zemí tlačí ceny plodin velmi nízko
a  obchodní praktiky jsou tak silné,
že např. pěstitelé kávy z Afriky musí
nakonec prodat hluboko pod cenou.
Tržba pak pomalu nestačí ani na
pokrytí nákladů na pěstování, natož
na uživení rodiny. Od toho se pak
odvíjí mnoho věcí – dětská a nucená
práce, nedostatek vzdělání, neroz-
vinuté zdravotnictví a ve finále na-
prostá neschopnost vymanit se
z  tohoto začarovaného kruhu.

Znamená to tedy, že v rámci
fairtrade se platí pěstitelům vyš-
ší výkupní ceny?
Ano, ale nejen to. Je stanovena mi-
nimální cena plodin, pod kterou ob-
chodníci nesmějí j ít. Pěstitelé také
dostanou za prodané plodiny tzv.
Fairtrade prémii (cca 3% z obratu
jej ich výrobků), která je použita na
rozvoj v dané oblasti. Pěstitelé si
sami určují, na co se prémie vy-
naloží. Většinou je to škola, ne-
mocnice, moderní technologie, za-
j ištění zdrojů vody apod.
    Další výhodou jsou dlouhodobé
obchodní vztahy, které producen-
tům umožňují plánovat budoucnost.
Tyto výhody ale nedostanou jen tak
pro nic za nic. Musejí zaj istit dů-
stojné pracovní podmínky pro za-
městnance. Garantují, že na jej ich
farmách nebude využívána dětská
a  otrocká práce. Zemědělské postu-

py musejí být šetrné k přírodě
a  životnímu prostředí, proto mnoho
fairtradových výrobků je zároveň
také BIO.

Jak poznám, že výrobek pochází
ze systému fairtrade?
U nás je asi nejrozšířenější
toto logo organizace Fair-
trade Inernational (FLO),
které se těší i  největší dů-
věryhodnosti. Pokud tedy
na výrobku uvidíte toto logo, máte
jistotu, že při jeho výrobě nebyl
nikdo sedřen z kůže. Existují ale
i  další organizace s j inými logy,
např. v Americe a Austrálii. Další
organizací je World Fair Trade Or-
ganization (WFTO), která se zamě-
řuje spíše na řemeslné výrobky.
Tyto organizace celý systém za-
střešují, udělují certifikace a licen-
ce, dohlížejí na dodržování stan-
dardů a poskytují podporu pěstite-
lům, zpracovatelům i obchodníkům
na všech úrovních.

Prozraď nám něco o sobě, jak
ses k tomu vlastně dostala?
Vždycky jsem si ráda kupovala
etické výrobky, třeba jako dárek
pod stromeček mi přišlo dobré kou-
pit něco v chráněné dílně. Jako
pracující člověk jsem ale neměla
čas se tím nějak dál zabývat, takže
to byly jen náhodné nákupy někde
na tržištích. Pak jsem potkala Mar-
tina, který mě přivedl do Jinonic,
kde žijeme a máme dva krásné po-
tomky. Na mateřské jsem měla tro-
chu čas zj išťovat si informace,
zabývat se původem výrobků a od-
povědnou spotřebou. Zjistila jsem,
že fair trade je v České republice
docela neznámý pojem a fairtrade
zboží se dá jen těžko sehnat. Pracu-
j ící lidé nemají většinou čas někde
něco vyhledávat. Na pultech v ob-
chodě toto zboží nenajdete. Proto
jsem se rozhodla vytvořit místo,
kde bude široký výběr fairtrade
zboží.

Co tedy můžeme na Fairtade-
market.cz koupit?
Hlavně potraviny jako je káva, čaj ,
kakao, rýže, quinoa, třtinový cukr.
Dále sladkosti jako je čokoláda,
lízátka, sušené ovoce a ořechy.
V  sortimentu máme i přírodní
kosmetiku z Ghany – černé africké
mýdlo, bambucké máslo, mořskou
sůl a mnoho dalšího. Z řemeslných
výrobků jsou to dřevěné hračky

z  české chráněné dílny a různé vý-
robky z namibijské chráněné díly
zastřešené organizací Člověk
v  tísni.
    Na letošní léto jsou také v na-
bídce mexické šperky s polod-
rahokamy. V nedávné době jsme
navázali spolupráci se španělskou
značkou AlterNativa3 a stali jsme
se jej ich distributory v České
republice. Náš sortiment se tak
rozšířil o nové druhy kávy, čajů, dá-
le také o těstoviny, španělskou
horkou čokoládu a mnoho dalších
zajímavých produktů.

A kdo u vás nejčastěji nakupuje?

Nakoupit v e-shopu může kdokoli
z  Česka a nově i ze Slovenska.
Zboží zasíláme kurýrní službou ne-
bo je možné ho osobně vyzvednout
zde v Jinonicích ve Vinotéce Matěj .
Nakupují u nás také firmy, kterým
poskytujeme kompletní dárkový
servis, zejména na Vánoce. Čím dál
více firem se zásobuje fairtrade
kávou a používá férové občerstvení
na konference a různé akce. Do
hnutí fairtrade se zapojují také
města a školy, které jsou také naši-
mi zákazníky. Produkty značky Al-
terNativa3 nyní nabízíme k  vel-
koobchodnímu prodeji, takže se tě-
šíme na spolupráci s dalšími ka-
mennými obchůdky a obchody,
které budeme zásobovat.

Co bys vzkázala našim čtenářům
na závěr?
Chtěla bych sdílet svou radost
a  nadšení z toho, že lidé už pomalu
přestávají být jen pouhými konzu-
menty všeho, co je na pultech a ne-
vidí jen cenu zboží. Stále více lidí
nakupuje odpovědně. Když nechci
vyhazovat několik desítek lahví od
mycího prostředku, koupím si kon-
centrát a ředím do stejné lahve.
Když nechci podporovat fejky a ší-
lené pracovní podmínky lidí v Asii,
nenakupuji levné oblečení z tržnice,
ale můžu jít do sekáče. Když nechci
ničit životní prostředí zplodinami
způsobenými nadměrnou přepravou
zboží, nakoupím od místního far-
máře. Když chci přeci jen pít kávu
a  nestačí mi melta, můžu koupit tu
férovou. Když nechci ničit lesy,
tisknu na recyklovaný papír, tak ja-
ko Jinonický Kurýr. Zkrátka každým
nákupem činíme volbu a máme to
ve svých rukou, co podpoříme.

Rozhovor vedl Svatopluk Bartoň.
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. . . aneb klikatá hra radnice s ob-
čany.
Tak je to tu zase. Rozhodování o nás
bez nás. Kreativní ohýbání demokra-
cie zvolenými zástupci Radnice Pra-
hy 5. Naplnění zdánlivě pozitivní myš-
lenky pomoci bezdomovcům na
základě „zaúkolování“ z magistrátu
HMP formou „lazebnických zájezdů“.
    Ve zkratce řečeno, posbírat bez-
domovce z centra Prahy, zdarma je
odvézt do tohoto zařízení, zde je hy-
gienicky zkultivovat a vypustit do svě-
ta. Počáteční záměr za čtyři miliony
korun spoléhá na zázrak – vychází
totiž z naivní domněnky, že mýdlo
a  horká voda jsou samospasitelným
nástrojem zpětného zařazení do
společnosti.
    Vše se bude odehrávat v srdci
rezidenční zástavby, v těsném soused-
ství dětských hřišť, živností, firem
a  v  bezprostřední blízkosti výjezdové-
ho centra hasičů a záchranné služby.
Tohle všechno zastupitelstvo ignoruje
– pan radní Smetena prohlásil, že lidé
v této oblasti nežij í, tedy nejblíže
1   km. Podle něj bylo zvoleno takové
místo, které nenaruší klidný život
místních občanů a nezvýší se bez-
pečnostní ani hygienické riziko.
    Dříve by snad mohl někdo neza-
svěcený uvěřit, ale dnes? Několik vte-
řin na Googlu a jeho mapách přinese
dostatečný důkaz o „liduprázdné“ ze-
mi. Ty domy a domky nejsou filmař-
ské kulisy, ale skutečné domovy
skutečných lidí, voličů pánů radních
na Praze 5. Pánů, kteří dle do-
stupných informací (kterých je jako

šafránu) v jednom šiku (vyjma opozi-
ce) podporují centrum Klikatá. Ne-
vím, zda si dostatečně uvědomují, že
tím dělají sami sobě medvědí službu,
vlastně hned několik.
    Za prvé: celý projet stojí na vodě,
neexistují rozsáhlejší studie odborní-
ků o resocializaci bezdomovců, spo-
léhá se na výše zmíněný zázrak nebo
know-how provozovatele, který obdr-
ží smlouvu na pět let. Za druhé: už
tak vysoká nechuť k politické (volič-
ské) angažovanosti na Praze 5
rapidně stoupne. Za třetí: místní poli-
tici si nechtěně vypěstují novu opozi-
ci, která bude apolitická, nezmani-
pulovatelná a úspěšně zaktivuje ši-
roké spektrum obyvatel.
    Sám jsem se na vlastní kůži
přesvědčil, jak suverénně si za svojí
spásnou myšlenkou stojí jej í iniciáto-
ři, když jsem zastupitele informoval
o  vznikající petici, kterou za dva dny
podepsalo 120 jinonických občanů.
Byl jsem odbyt tím, že tu vlastně

nikdo v okolí nežije a žít nebude.
Spoléhá se na to, že občan nic neudě-
lá, vše se nerušeně zrealizuje a  dota-
ce z centrály HMP či EU doputují
tam, kam mají. Dříve a jinde možná,
ale dnes a tady jde o naše domovy
a  myšlenky se šíří díky technologiím
jako tornádo.
    Opět zdůrazňuji, že nejsem nelida
(j inak bych asi nepsal pohádky pro
děti) a chápu, že problematika bez-
domovců se musí řešit. Nikoliv však
tímto mocnářským postupem. Tako-
vých jsme si v minulosti užili dost
a  v  dnešní době je nehodláme tole-
rovat. Jak by se zodpovědným poli-
tikům líbilo, kdy jim někdo činil totéž
v sousedství jej ich klidných příbytků?
    Tady jsme doma my a budeme za
svou věc bojovat! V dobách krize
a  ústrků se totiž české duše umí
semknout a změnit k nepoznání.

Napsal člen výboru Spolku za lepší Ji-
nonice Petr Březina
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PŘÍRODNÍ PARK KOŠÍŘE – MOTOL

Dominantou tohoto přírodního
parku je tabulová hora Vidoule
(chráněny jsou okrajové hrany).
Okolní lesní pozemky zahrnují i lesní
komplex v okolí motolského kremato-
ria včetně dalších zvláště chráněných
území. Přírodní park menší rozlohy
zahrnuje rozsáhlou nezastavěnou
enklávu na pravém členitém svahu
motolského úvalu od motolského kre-
matoria na západě po zástavbu Na Ci-
bulce včetně celé stolové hory
Vidoule (371 m n. m.). K parku patří
i  úzký pás, který se táhne od Vidoule
přes Šmukýřku do údolí, j ímž pro-
chází Jinonická ulice, včetně neza-
stavěných kopců lemujících jižní okraj
Košíř pod Šalamounkou a kolem
Bulovky. v současné době je většina
plochy uměle zalesněna porosty růz-
ného, často nepřirozeného složení,
které však zahrnují zbytky původních
kyselých doubrav a dubohabřin
v  údolí u Cibulky a na jednotlivých
návrších směrem ke krematoriu.
    Období rozkvětu zažil areál
v  první polovině 19. stol. , kdy bylo ce-
lé území parkově upraveno a v ro-
mantickém duchu doplněno řadou

drobných staveb se sochami, pavi-
lonkem a rozhlednou. Tato úprava,
vzhledem k dlouhodobé absenci údrž-
by, je dnes zastřena a stejně jako
usedlost Cibulka čeká na rekonstruk-
ci. Základní kompozice romantického
díla je dána dramatickou modelací te-
rénu a tak i v současné době stojí
park, či spíše jeho torzo za návštěvu.
K přírodnímu parku patří i niva
Motolského potoka s lukami a bře-
hovými porosty na sever od vozovny
a  níže.
    Nad údolím Motolského potoka
nedaleko motolského krematoria se
vypíná malý, ale výrazný pahorek tvo-
řený prvohorními čediči. Tvoří jednu
část přírodní památky Kalvárie
v  Motole.
    Přírodní památka Motolský
ordovik představuje vlastně typickou
městskou „divočinu“. Ačkoli chráně-
ným územím prochází železniční trať,
je jen zřídka navštěvované, neboť leží
v odlehlé části města za motolským
krematoriem. Pro návštěvu přírodní
památky se rozhodně vyplatí vybavit
se plánem Prahy, abychom se neztra-
tili. Odměnou nám budou výchozy
mohutných vrstev a krajina, která pů-
sobí tak trochu pustým a určitě ro-
mantickým dojmem.

Jedno z nejstarších golfových
hřišť v Čechách
Při výčtu přírodních hodnot nesmíme
zapomenout ani na golfové hřiště,

které tvoří střední část přírodního
parku. Existuje zde již desítky let
a  dokazuje, že zvláště v městském
a  příměstském prostředí nemusí být
sportovní aktivity v rozporu se zájmy
ochrany přírody. Mohou představovat
jeden z prvků přírodního prostředí,
i  když se vlastně jedná do značné mí-
ry o umělý biotop, který má spe-
cifické podmínky a vyžaduje takové
obhospodařování, které by zajistilo
jeho správnou funkci. Příroda ve
městě má jiné parametry než volná
krajina. v posledních desítkách let se
však paradoxně enklávy přírody ve
městech stávají útočišti rostlin a živo-
čichů z volné krajiny, kde se obecné
životní podmínky zhoršily natolik, že
j iž mnoha druhům nevyhovují.

www.portalzp.praha.eu

CENTRUM KLIKATÁ PRO BEZDOMOVCE. . .

INZERCE

MOTOLSKÝ ORDOVIK.



Sponzor barevného čísla.

INZERCE

8 LIDÉ ČTĚTE!




