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POŽÁR PODNIKU N AFTOVÉ MOTORY, KTERÝ BYL V J INONICÍCH VIDĚT I CÍTIT
I NZERCE

1980: PODNIK NAFTOVÉ MOTORY BYL V DOBĚ PŘÍJEZDU PRVNÍCH JEDNOTEK ZASAŽEN PLAMENY Z VÍCE NEŽ POLOVINY.

V Praze 5, Křížová 1018 byl postaven podnik ČKD
– Naftové motory, ve kterém se vyráběly a kompletovaly naftové motory, obráběly odlitky a výkovky
a prováděly se i kontroly motorů. Budova továrny byla postavena v roce 1919 a v roce 1980 podnik zajišťoval naftové motory pro celou republiku a pro
podstatnou část vývozu.
Ze zprávy o zásahu
Dne 19. 7. 1980 byl na Ústřední ohlašovnu požárů
Požárního útvaru hl. m. Prahy v 18.28 hodin panem Egertem ohlášen požár v podniku Naftové motory. Ten uvedl,
že jde o požár velkého rozsahu a že hoří střecha výrobní
budovy. S ohledem na tuto informaci a s přihlédnutím
k ustanovení poplachového plánu byl vyhlášen II. stupeň
poplachu a na místo byla vyslána jednotka o síle šesti
družstev. Jako první byla v 18.25 hodin na místě jednotka
místního závodního útvaru a z jednotek PÚ Praha pak
v 18.34 smíchovská stanice.
Šlo o jednopodlažní halu o půdorysných rozměrech
250 x 80 metrů a výšce 16,2 metru. Svislé konstrukce tvořilo cihelné zdivo v ocelových nosnících, střechu tvořily také ocelové nosníky a dřevěné trámy s prkennou
a plechovou krytinou. Ve střeše byly světlíky opatřené
drátěným sklem. Podlaha haly byla z dubových kostek 10
x 10 cm velkých. Objekt nebyl členěn na požární úseky.
K severozápadní stěně přiléhala mědikovna a mezisklad,
k její severní části pak lakovna. U západní stěny haly byly
postupně přistavovány různé přístavky pro speciální dílny,
kanceláře a podobně.
V době příjezdu prvních jednotek byly plamenným hořením zasaženy prostory mědikovny a lakovny a z více než
50 % (!) byl zasažen vnitřní prostor haly včetně střechy.

Požár se velmi intenzivně až explozivně šířil všemi směry.
Rychlost šíření způsobilo odhořívání značného množství
hořlavých kapalin, barev, nafty, olejů a mazacích tuků a na
konstrukci střechy i různých prachů. Navíc docházelo
k explozím uvnitř umístěných tlakových lahví se stlačenými plyny a kanystrů s hořlavými kapalinami.
V neposlední řadě byla rychlost šíření plamene ovlivněna
také odhoříváním dřevěné podlahy, jejíž dubové kostky byly
nasyceny zbytky nafty, olejů a mazadel. Napadený objekt je
situován severojižním směrem, objezdová komunikace umožňovala průjezd jediným vozidlem, přičemž manipulační
prostor potřebný k rozvinutí útoků od požárních vozidel byl
nedostačující. Z druhé strany byla u haly železniční vlečka, na
níž byl odstaven lokotraktor a vagóny, takže technika musela
koleje přejíždět, a protože drobně pršelo, kola vozidel se na
kolejích smekala a plynulost jejich nasazování byla zpomalena.

TIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍRU

Pokračování na straně 3
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PLRP

R OŽMITÁL POD TREMŠÍNEM – PALEBNÉ POSTAVENÍ U VACÍKOVA

V současné době je naplánováno
v rámci tzv. Bílé knihy ministerstva obrany postupné vyřazení
některých
položek
z výzbroje naší armády. Jednou
takovouto zbraní je i protiletadlový raketový komplet 2K12
KUB.
Životnost končí kolem roku 2015,
kompletní modernizace by stála
přibližně 15 miliard korun, nadzvukové letouny mají přednost před
protivzdušnou raketovou obranou.
Naživo spatříme dnes tento systém
PVO nejspíše na dni otevřených
dveří 25. protiletadlové raketové
brigády ve Strakonicích nebo na
některé z přehlídek vojenské techniky, ale v době relativně nedávné
se právě v Brdech, a to i v těch tzv.
Jižních, nacházela jedna ze základen tohoto systému.
Jednalo se o 171. protiletadlový
raketový pluk 1. armády dislokovaný v Rožmitále pod Třemšínem. Cvičné palebné postavení se
však nacházelo několik kilometrů
od rožmitálských kasáren na úbočí
kopce Velká hora vysokého 628
metrů, takže se lze v souvislosti
s tímto útvarem často dočíst také
o základně Vacíkov (zmiňovaný
palpost leží při silničce z Vacíkova
k hájovně Na Dědku nebo k Roželovu, neboť Roželov je vzdušnou čarou patrně nejbližší význačnější
lidské sídlo).
I NZERCE

šel v roce 2003 během zeštíhlování
armády v rámci její profesionalizace.
Systém 2K12 KUB (v terminologii NATO SA-6 GAINFUL), uvedený poprvé do rutinního provozu
v roce 1968 po devíti letech složitého vývoje, je systémem plně mobilním. Jádro každé palebné baterie
(v Rožmitále bylo takových baterií
pět) tvoří zpravidla jeden řídící
a naváděcí radiolokátor 1S91
(složený z vyhledávacího radaru
1S11 a radaru zaměření a ozáření
cíle 1S31, přičemž vyhledávací
1S11 je umístěn pod zaměřovacím
1S31) na pásovém podvozku, čtyři
odpalovací zařízení 2P25 rovněž na
pásovém podvozku, každý z nich se
třemi řízenými střelami 3M9 a obvykle dva nabíjecí přepravníky 2T7
(podvozek ZiL-157) s další zásobou
raket. Jako záložní palebný
prostředek byly někdy přidávány do
sestavy baterie dva kusy 30 mm
samohybného protiletadlového dvojkanónu vz. 53/59 (na podvozku
Pragy V3S).
Na úrovni pluku byly všechny
baterie řízeny automatizovaným
systémem velení a řízení palby K-1
KRAB (9S44) skládajícím se z kabiny bojového velení 9S416 (na podvozku URAL-375) a několika kabin
příjmu navedení 9S417 (podvozek
ZiL-131). Každá palebná baterie
měla jednu, celkem jich tedy pluk
vlastnil 5ks. Výčet dalších součástí,
zejména vybavení technické baterie, však již oželme, tyto informace
lze nalézt na specializovaných
webech zmíněných v odkazech pod
článkem. Schopnosti celého pluku
byly rozšířeny použitím dalších mobilních radiolokátorů s vyšším dosahem, zejména radiolokačního
kompletu P-40 s dosahem až
370km. Toto zařízení, nazývané též
radar časné výstrahy, bylo schopno
sledovat cíle a předávat údaje
o nich dlouho předtím, než mohly
být spatřeny vyhledávací částí radiolokátoru 1S91, která měla dosah
kolem 50km.

171. plrp vznikl v roce 1975 reorganizací dosavadního 171. protiletadlového pluku. Tato reorganizace zahrnovala přestěhování
z Plzně do Rožmitálu a výměnu dosavadní výzbroje (85mm protiletadlové kanóny vz.44S) za raketové
komplety 2K12 KUB sovětské výroby. Byl podřízen 1. armádě a jeho
primární úlohou by v případě reálného nasazení tedy bylo pohybovat se spolu s touto armádou
a poskytovat jejím pozemním silám
krytí proti útokům ze vzduchu.
V tomto směru se tato zbraň svým
určením výrazně odlišuje od stacionárních (nebo téměř stacionárních)
základen a systémů S-200, S-75 či
S-125. V míru byl však útvar, snad
aby nezahálel, zapojen do pohotovostního systému PVO státu
právě spolu s výše zmíněnými zbraňovými systémy.
V roce 1991 došlo k další reorganizaci, při níž byl rožmitálský
útvar přejmenován na 2. protiletadlový raketový pluk a podřízen
3. divizi PVO. Poté následovaly organizační změny v rychlém sledu:
V roce 1994 další změna názvu na
44. protiletadlový raketový pluk,
útvar podřízen 4. sboru PVO, v roce
2000 reorganizace na 432. protiPavel Wunsch
letadlovou raketovou skupinu,
útvar podřízen 43. protiletadlové Zdroj: www.brdy.org
raketové brigádě. Konec rožmitálského protiletadlového útvaru při- Pokračování v příštím čísle.
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POŽÁR PODNIKU N AFTOVÉ MOTORY – DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Dokončení ze strany 1 .

Další překážkou byla montážní jáma v kolejišti, jejíž kryt se pod
jedním CAS 25 probořil a vozidlo
v jámě uvízlo. První zásah jednotky
ZPÚ ČKD Naftové motory řídil velitel Tumpach až do příjezdu velitele
směny PÚ Praha por. Poskočila,
který velení zásahu převzal.

Doba a příčina vzniku požáru

S tolerancí 30 minut byl čas vzniku
požáru odhadnut na 17.45 hodin
dne 19. 7. 1980 a to podle výpovědí
svědků a rychlosti odhořívání materiálů v hale a také s přihlédnutím
k charakteru příčiny vzniku požáru.
K požáru došlo v době pracovního klidu, byl tedy vyloučen
vliv technologie (stroje, zařízení,
svářečské práce apod.). S ohledem
na okolnost, že byl zadržen pří-

slušník ZPÚ ČKD Naftové motory,
který se přiznal, že požár založil,
nebyly dále zvažovány jiné relevantní verze příčiny vzniku požáru.
K založení požáru použil hořlavou kapalinu, kterou rozlil a zapálil. Poté, co bylo nalezeno další
kriminalistické ohnisko požáru
v nabíjárně, kde prohořela dřevěná
podlážka, aniž by tam byly nalezeny
stopy přenosu z haly, měly orgány
MIPO NVP a SNB – odboru vyšetřování za prokázané, že příčinou
požáru bylo úmyslné zapálení.
K tomu orgány MIPO NVP zjistily, že od roku 1976 do doby
předmětného požáru došlo v podniku celkem k 15 zahořením a 13
požárům. Za zahoření se v té době
považovalo předem definované hoření bez zranění či úmrtí a beze
škody (např. spálené potraviny,
samovznícení uhlí, saze v komíně,
odpadky v popelnici apod.). Řada
případů zejména zahoření se
shodovala s pracovní dobou obviněného a později odsouzeného Z. Vítka, který byl odsouzen na 25 let
odnětí svobody.

kových lahví a nádob s hořlavými
kapalinami,
které
limitovaly
možnost účinného vnitřního zásahu,
nerozdělení haly na požární úseky.

Důsledky požáru

Přímá vzniklá škoda byla vyčíslena
na 142.758.100 Kčs, a to zničením
hlavní výrobní haly včetně stavební
konstrukce, rozpracované výroby,
zásob materiálu a strojního vybavení. Následná škoda ve výši jedné
miliardy Kčs vznikla v důsledku nezbytného přenesení výroby do
Hradce Králové s nutností náhradních řešení (například také doprava a ubytování zaměstnanců).
Podle Spisu o požáru evid.č. 4005–80–262
zpracoval Václav Hladík, technické zpracování historického materiálu: mjr. Ing.
Karel Mulenko.
Zdroj: www.pozary.cz

Rozšíření požáru

K rychlému rozvoji požáru po založení došlo vzhledem k použití
urychlovače hoření, a to patrně
rozlitím hořlavé kapaliny. K rozšíření požáru došlo zejména pro hořlavost stavební konstrukce střechy,
pozdní zpozorování (až po prohoření střechy), nízký stav závodní
jednotky bez cisterny, výbuchy tla-
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I MIGRACE,

DEGRADACE ...

Uprchlická krize. Termín, který je
skloňován ve všech sdělovacích
prostředcích a není dne, kdy bychom
se nemuseli vypořádávat s dalšími
a dalšími informacemi hovořícími buďto o solidaritě nebo nenávisti Evropanů. Ani v nejmenším nehodlám
situaci zlehčovat a bezpochyby si zaslouží i jistou dávku paniky.

Na druhou stranu je hysterie kolem
imigrantů utíkajících z válkou sužovaných
oblastí do Evropy zbytečně vyostřená. Nehledě na to, že obyčejný člověk, který žije
obyčejným životem a řeší denně stovky
problémů od výběru kvalitního filmu na sobotní večer po prosté přežití, je téměř neschopen zaujmout k problematice relevantní postoj.
A není se čemu divit. Vláda vytrvale mlčí
a na rázné stanovisko čekáme již dlouhé
měsíce. Do toho na nás doléhají diametrálně rozdílné úhly pohledů i z oficiálních
a věrohodných médií na pochybné sdělovací prostředky jakými jsou Parlamentní listy,
Pravý prostor nebo nedej bože skupiny na
sociálních sítích s apriorním xenofobním
a rasistickým zaměřením. Svoboda slova je
krásná věc, bez které se demokracie neobejde. V časech momentální paniky však
ovlivňuje rozhodování a stanoviska občanů
jeden důležitý přirozeně lidský faktor.
Strach.

Vyberte si stranu

Vždy jsem se snažil být přehnaně liberálním a zarytě antirasistickým člověkem.
Přestože jsem sám několikrát zažil nepříjemný střet s nejmenovanou menšinou, zásadně jsem odmítal paušalizovat a snad
jsem tak ani nikdy neučinil. Teď se ale musím sám sobě přiznat, že mám strach
a mnohé logické argumenty, které striktně
odmítají podání pomocné ruky blízkovýchodním uprchlíkům, chápu a musím s nimi chtě nechtě souhlasit. Na druhou
stranu se mi bytostně příčí vlna agrese,
která se okolo celé situace zvedla a které
dominuje jistý vysokoškolský profesor, tedy určitě vysoce vzdělaný člověk, Martin
Konvička.
Jistě, přijmout uprchlíky ze všech
možných koutů světa, kteří nemají nic
a minimálně z počátku se neobejdou bez
státní péče, bude stát danou zemi nezanedbatelnou sumu peněz. V tu chvíli se může
zvednout vlna protestů lidí, kteří mohou
sami být v těžké životní situaci a zkrátka
nepochopí, proč by měl stát pomáhat
obyvatelům jakési země, jejíž název mnohdy nikdy neslyšeli, místo aby pomohl jim.
Šířit ale mezi lidmi domněnky, že odněkud
zpoza Maďarska se k nám ženou davy výrazně opálených mužů, kteří se chystají zabrat naši půdu, znásilnit naše ženy
a v nejlepším případě obrátit naše děti na
jejich víru, je absurdní, nehorázné
a hlavně zbytečné.
Dostáváme se tím zpět ke zmíněnému
strachu, který se mezi lidmi samozřejmě
přirozeně šíří, ale takovými jedinci jako
Konvička je uměle a za jasným účelem přikrmován a barven do požadovaného odstínu. A tomuto mému postoji nasadilo
korunu nedávné spojení mezi Blokem proti
Islámu a pozůstatkem Okamurova Úsvitu
přímé demokracie (dnes Úsvitu – Národní
koalice) pro všechny nadcházející volby.
Samotná ohlášená Konvičkova kandidatura
je pak jasným vytyčením směru celé inicia-

tivy. Islámští extremisté sejí po světě
strach a smrt, musíme si ale upřímně říct,
že migrace uprchlíků do Evropy, která je
bezpochyby útěkem právě před těmito radikály, neslouží k infiltraci extremistů do
našeho světa.
Cesta, kterou musí imigranti podstoupit,
je náročnou poutí s nejistým výsledkem
a samotní radikálové mají k proniknutí do
Evropy své pohodlnější cesty. Tím nechci
říct, že bychom měli strach a obezřetnost
hodit za hlavu, ale rád bych připomenul, že
pokud věnujeme tolik strachu a paniky lidem, kteří se vydali téměř ze všech sil, aby
se dostali ze své země za účelem záchrany
holého života, část si zaslouží i extrémní
Češi, kteří hlásají nucené opuštění víry či
agresivní chování vůči lidem, kteří
očividně potřebují pomoc. A právě tímhle
směrem by se mělo, dle mého názoru,
ubírat vedení našeho státu. Vystoupit z výhodné a nic neříkající apatie a jasně sdělit
lidem, co se děje. Zda je Česko schopné
zvládnout uprchlickou krizi, přijmout
určitý počet imigrantů (což pevně věřím
schopné je) a pokud ano, jakým způsobem
se bude situace řešit a co to pro obyvatele
naší země bude znamenat. Na scéně hrají
velmi důležitou roli (naštěstí) samozřejmě
také soukromé nestátní subjekty. Ať už
velké firmy, občanské iniciativy, církve nebo samotní jednotlivci-dobrovolníci. Na
státní garnituru ale padá povinnost o dění
informovat občana a pokud možno snažit
se zmírnit jeho přirozené, i když mnohdy
zbytečné a nepodložené obavy.

Ruku v ruce za Německem

Mezi tou vší nenávistí a dřevěnými šibenicemi je naopak krásné sledovat, když se
zvedne vlna solidarity. Těch, kdo mají chuť
pomáhat, je spousta i u nás, ale mnohem
viditelnější jsou dobrovolníci na budapešťském nádraží Keleti nebo Němci vítající vlaky s uprchlíky a přinášející tolik
darů, že museli být samotnými policisty
zastaveni, jelikož potraviny a další nezbytné věci už zkrátka nebylo kam dávat.
Naši západní sousedé vůbec uchopili
celou krizi, alespoň jak se zdá z dosavadních kroků Spolkové republiky, za
správný konec. Varují před riziky a rozhodně se neprezentují jako země, kde by
mohl kde kdo žít pohodlně za státní náklady. Zároveň ale věcně komentují situaci,
vláda v čele s kancléřkou Angelou Merkelovou informuje občany o tom, jakým směrem Německo v momentálním dění míří
a jakým způsobem je schopno nabídnout
pomocnou ruku. K Německu se pak přidávají další a další státy Evropské unie
a nakonec proti společnému usnesení
o pomoci v uprchlické krizi stojíme jen my
a naši postkomunističtí přátelé. Přitom
problém imigrantů je problémem přesně
takových rozměrů, který je hoden řešení
na celoevropské unii a pro nikoho nebude
výhodné, když se budeme štěpit a hrát „sólo hru“.
Protože dříve, než jsme bílí a černí,
křesťané a muslimové, věřící a ateisté…
– jsme – alespoň v to stále z celého srdce
(možná bláhově) věřím – lidé. A mohli
bychom se tak začít chovat.

Jan Rys

Článek je pouhým názorem autora
a nemusí se shodovat s názory čtenářů
nebo redakce.
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S LOVO JINONICKÉHO PATRIOTA

Něco jsem nakupoval v jednom nejmenovaném nábytkářském gigantu, měl asi
hodinu volna, tak jsem zašel
do míst, kde jsme si hráli jako kluci. Kostička syrového
masa, která se dala přes den
na rozpálenou střechu a večer hrrrr na raky!

Asi opět radniční dvojí metr.
Všichni nadávají na dnešní
developery, ale už se pomalu
zapomíná na to, že socialistické
megastavby udělaly doslova
spoušť.
Stovky krásných domů, nádraží a jiných historicky nevyčíslitelných staveb, musely
ustoupit. Nakonec se zjistilo, že
dálnice půjde o kousek jinudy,
ale zbouráno bylo dopředu, dle
plánu pětiletky. Na konci rozvadovské spojky prý chrčí
ohromný vodní zdroj do kanalizace a jinonické rybníky spíš
jen přežívají, o chovu ryb se již
asi neuvažuje.
Ale zato stojí v Pekařské
ulici mnoho firem na lukrativní
adrese, to že pak plánované
pokračování dálnice musí vést
jinudy, už po letech nikoho nezajímá. Prostě není voda, nebo
je jí málo. Butovický rybník má
po létě deset či dvacet centimetrů páchnoucí stojaté vody
plné komárů. Kde udělali soudruzi chybu, když plánovaná
zátopová kaskáda sběrných nádraží z Jinonic do Nové Vsi za
miliony, je zcela suchá? V tomhle státě naštěstí nikdo nic
vracet nemusí, zodpovědnost je
jen právnická klička.

Ano řeč je o stodůlecké cihelně, která byla cenným
zdrojem vody pro všechny jinonické rybníky. Páchnoucí maso
se zavázalo na běžný vlasec
a hup do vody. Po nějaké chvilce začala špulka táhnout a rak
byl v zakouslém stavu vytažen.
Na ohýnku krásně bublal kotlík
s vodou. A měli jsme doslova
hody...
Jo to byly časy. Procházím
si to místo po druhé za tři roky,
pneumatiky a jiné odpadky
z vody již zmizely, jeden kraj
těsně lemuje frekventovaná
dálnice. Srdce mi trhá asfalPetr Hanuš st.
tová koule skoro zahrnutá hlínou, nenakládá se s asfaltem
jako s nebezpečným odpadem? Pokračování příště.
I NZERCE

VZPOMÍNÁME
Dne

8. 8. 2015

zemřel
ve věku 66 let

Petr Stach
legenda české
kulturistiky.

LEGENDÁRNÍ TROLEJBUS Č. 52 PŘIJÍŽDÍ K JINONICKÉ POŠTĚ – PŘIBLIŽNĚ KOLEM ROKU 1968.

6

N EDOSTALI JSTE DO VAŠÍ SCHRÁNKY J INONICKÉHO KURÝRA? KONTAKTUJTE NÁS NA REDAKCE@JINONICKYKURYR. CZ NEBO NA 608 745 433!

H OST MĚSÍCE – S ÁRA S AUDKOVÁ

Občas se potkáváme. Jak se ti lí- Co je na tom pravdy, že nikdy
nic neslavíš?
bí Jinonice?

Začnu asi tím, jak se máš a na
jakém projektu právě děláš? Výstavy a podobně, myslím.
Já s podzimem a uvadajícím vedrem
vždycky ožívám, takže zářím a nabírám energii. Dokončila jsem knihu, napůl autobiografickou, napůl
fikci, představím ji 5. 11. v pražském Luxoru. Chystám výstavu na
Slovensku. V říjnu a listopadu
v Ženevě. A abych nebyla tak daleko – do konce října probíhá výstava
v Litovli a v Mělníku.

Příjemné místo k bydlení. Člověk je To je celá pravda. Neslavím, mně je
jednou nohou na venkově, druhou bez oslav dobře na světě. A když
chci někomu udělat radost nebo mu
už ve městě.
vyjádřit lásku, nepotřebuji čekat na
Film Fotograf mě moc nenadchl, nějaký den v kalendáři. Zkrátka to
připadal mi trochu účelový, jaký udělám hned.
máš na to názor?
Já ho neviděla a ani vidět nehod- Také jsem se doslechl, že píšeš
lám. Podle toho, co jsem o něm sly- knihu a máš prý jich rozešela, to je líbivá bulvární štvanice psaných několik?
– a lidi to tak mají rádi. Dojemné je, Doslechl jsi se správně. Jak už jsem
že tomu někteří i věří a vysvětlovat řekla, jedna kniha právě vychází
jim, že to je vylhané je totéž, jako v Mladé frontě. Druhá – pro děti –
brát dětem oblíbenou hračku nebo vyjde v Albatrosu příští rok. Nějak
jsem se zkrátka rozepsala. Lidi
psovi kost.
z nakladatelství mi to nabídli, proJaké máš plány do budoucna? tože četli mé povídky a líbil se jim
styl mého psaní. Tak jsem si sedla
Focení a pořád jenom focení?
Já nikdy moc neplánuji, nechávám a psala. Jde mi to lehce, baví mě to
všechno tak, jak to přichází. Baví a hlavně se ráda pouštím do něčeho
mě focení? Fotím. Baví mě psát? nečekaného, neplánovaného.
Tak píšu. A do toho kultivuji a proháním tu svou početnou smečku Úplnou náhodou jsem se dozvěa vyrážím na pochody a za mu- děl, že si začínala jako modelka,
to ještě před pořadem Peříčko.
zikou, kterou taky miluji.
Je to tak?
Obdivuji tvůj dům, je to práce Já a modelka? No, jsem trochu
architekta, nebo si mu do toho atypická a řekněme nezaměnitelná,
což je vlastně velkou výhodou. Pómluvila?
Je to kompromis, protože do po- zovala jsem – a nesmírně ráda – na
slední chvíle nebylo jasné, pro kolik některých fotografiích Jana Saudka.
lidí bude, zda to bude i místo k prá- Páni, to už je let…
ci nebo jenom k bydlení. A během
stavby se mi narodily další dvě dě- Co bys chtěla vzkázat čtenáři Jiti… A během bydlení prošel dům nonického Kurýra?
taky vývojem a citelným úpravami, Žijete v nádherné části Prahy
protože se nám za pochodu musel obklopené přírodou, tak toho využijte naplno – stačí vyjít ven.
přizpůsobit.
A nenechejte si ji zaprasit deveJednou vyprávěl kamelot, že po- lopery a psími výkaly. Přeji vám
tkal pana Saudka a dal mu do krásné babí léto. Sára Saudková

Blíží se podzim, přijde ti to také
jako nejlepší období na toulky
po Prokopském údolí?
ruky časopis Jinonický Kurýr, na
Každý den je výborný pro toulky chvíli prý zpozorněl a řekl: „To Děkujeme za tvůj čas a přejeme
Prokopským údolím, bez ohledu na se mi líbí“. Máš také ráda regio- mnoho pracovních i životních
počasí. Jsem na svých pochodech nální tisk?
úspěchů.
v těchto kopcích závislá. Ale při- Zajisté. Když žiju tady, ráda si přepouštím, že s babím létem je tato čtu něco, co se mého žití konkrétně
oblast ještě víc okouzlující.
dotýká.

Rozhovor vedl Svatopluk Bartoň.
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R OZHOVOR S HRÁČEM FK M OTORLET P RAHA ZDEŇKEM KOUKALEM
dému jen doporučit. Tedy myslím to
tak, že každému přeji, aby měl
angažmá, ale kdyby třeba nastala
ta situace, že ho mít nebude, tak
tohle byla skvělá zkušenost.

I proto bychom vás čekali ve
vyšší soutěži.

Ten turnaj byl ohromným zpestřením, ze začátku se mi na ten
kemp ani moc nechtělo, ale bylo to
skvělé. Co se týče třeba angažmá
v lize, tak hráčů je hodně, není to
tak jednoduché se prosadit. Uvidíme, jak se to všechno vyvine dál.
Zatím jsem toho v Motorletu tolik
neodtrénoval ani neodehrál, měl
jsem natažený sval. Nemá cenu riskovat vážnější zranění, ale je jasné,
že hrát chci a doufám, že Motorletu
Po dvou porážkách Motorlet při- V jednatřiceti letech mám něco za pomůžu.
vedl exligistu Zdeňka Koukala sebou, a aby tam ze mě někdo dělal
a bodová mašina se rozjela.
šaška a já musel chodit na detektor Zmínil jste skvělé spoluhráče ve
výběru ČAFH, co říkáte novým
Vstup do sezony měli divizní fotba- lži, to nemám zapotřebí.
parťákům na Motorletu? Přelisté
Motorletu
hrůzostrašný.
Úvodní dvě kola na hřištích soupe- Co všechno jste o Motorletu kvapilo vás v klubu něco?
řů, v Novém Strašecí a Hořovicích před nástupem věděl? Tušil jste, Překvapením pro mě bylo, když
jsem zjistil, že před mým přípřinesla shodně porážku 2:0. Pak že tenhle klub existuje?
vedení klubu angažovalo zkušeného No jasně. Já jsem odchovanec Bo- chodem neměl Motorlet ani bod
exligového fotbalistu Zdeňka Kou- hemky a tady na Motorletu jsme a dokonce nedal ani gól. Přitom
kala a nastal zásadní obrat. Další hrávali. Tedy ještě když byla vzadu podle mého tam kvalita určitě je,
čtyři zápasy, dvanáct bodů a skóre škvára. Pamatuji si zimní turnaje. patří do horní poloviny tabulky. To
15:1. Hned ve své premiéře na Na trávě a umělé trávě jsem na usuzuji podle toho, jak jsem je podomácím hřišti proti Malši Roudné Motorletu ale do léta vlastně ne- znal. Jsou fotbaloví a mají i myšpřispěl Koukal dvěma góly k vítěz- hrál. Teď hlavně doufám, že klukům lenku. Dneska vás uběhá každý, ale
ství 4:1. Následovala výhra na hřišti pomůžu. Na nějaké hodnocení je tu myšlenku natrénovat nemůžete,
silné Doubravky 3:0, kde si Koukal ještě brzy, ale snad se kluci zvedli to musíte v sobě mít. A tady je vidět, že hodně kluků to v sobě má.
připsal dvě asistence. Při dalším ví- a bude to tak i dál.
Samozřejmě, že se s divizí pořád
tězství doma s Českým Krumlovem
5:0 chyběl pro zranění a v po- Řada hráčů tvrdila, že má jen seznamuji a za pět kol může
sledním zápase na hřišti Čížové Motorlet hodně náročného všechno vypadat jinak, ale je moc
trenéra. Je příprava pod koučem fajn, že se teď Motorlet zvedl a zaopět přispěl k vítězství 3:0.
čali jsme střílet góly.
Přitom měl Zdeněk Koukal po Novotným opravdu tvrdá?
angažmá v Mostě chuť skončit Já jsem trenéra znal, takže jsem věs fotbalem. Pak si ale zahrál za vý- děl, že je náročný. Ale v kariéře Vypadá to, že máte z fotbalu zaběr hráčů bez angažmá a nakonec jsem něco prošel a vedli mě trenéři se radost.
mu šéfka ČAFH Markéta Haindlová jako Petržela nebo Pulpit, to jsou Po té facce, co jsem dostal v Mostu,
doporučila angažmá v klubu z Jino- rasové. (Směje se.) Takže mě pří- jsem to vážně chtěl zabalit. Ale teď
nic. Jednatřicetiletý fotbalista, kte- prava na Motorletu fakt nemůže mě fotbal začal zase bavit, mám za
rý hrál i v první lize, tak nakonec rozházet. Snažím se odmakat sebou pár tréninků a tři zápasy.
zamířil do divize. „Přišel jsem všechno naplno, odvádět maximum
jste naskočil, hned to bylo
Motorletu pomoci a věřím, že to a jít těm mladším klukům příkla- Když
vidět, dal jste góly, na další přiangažmá pomůže i mě,“ tvrdí od- dem.
hrál. S tím musíte být
chovanec Bohemians 1905, který
hrál také za Teplice, Žižkov, Jihlavu, Po minulé sezoně jste neměl spokojený, že?
Baník Ostrava či Příbram. V minu- chuť do fotbalu, ale vypadá to, Zase tolik jsem toho neodehrál ani
lých dnech poskytl Zdeněk Koukal že jste se vrátil ve skvělé fazo- neodtrénoval, ale snažím se, abych
Motorletu pomohl. Kvůli tomu jsem
rozhovor webu Pražského fot- ně…
balového svaz fotbalpraha.cz, ve Pomohlo mi, že jsem v létě naskočil do klubu přece přišel a jsem rád,
kterém hovořil, jak do Jinonic při- do výběru ČAFH, který trénoval když vidím, že to jde i dalším klušel.
pod vedením skvělých trenérů, hrál kům.
se tam i mezinárodní turnaj, který
Čekali bychom, že po tak zku- jsme nakonec vyhráli. Ani jsem ne- Dovedete si představit, jak to
šeném hráči sáhne klub z vyšší čekal, jak skvělé to bude. Byla tam bude, až vyprší vaše dohoda
soutěže. Prozraďte, jak se to ce- spousta výborných hráčů, co by v Jinonicích?
mohli z fleku hrát první ligu Myslíte, jestli zůstanu? Na tyhle
lé seběhlo?
Markéta Haindlová mi řekla a dokonce za kluby, co jsou nahoře. myšlenky je brzy. Navíc nezáleží jen
o možnosti jít do Motorletu, zavolal Vždyť tam byl David Střihavka, na mně, taky o mě musí mít dál zámi pan Kubert, byla jedna schůzka. Jirka Jarošík. Se spoustou těch hrá- jem Motorlet. Každopádně se budu
V pátek jsem šel na trénink a pak čů jsme proti sobě nastupovali, ale snažit o to, abych pro klub odvedl
se hned hrálo. Byl jsem šťastný, že tolik jsme se neznali. Nakonec se to nejlepší.
můžu hrát. Zatím jsme se dohodli tam vytvořila skvělá parta, a když
na tři měsíce. Co se týče vyšších k tomu přidáte fakt, že se hrálo Lubor Mírek,
soutěží, tak na první ligu už asi ne- proti Švýcarům, Portugalcům, zdroj: www.fotbalpraha.cz,
mám a do té druhé se mi nechtělo. Francouzům… Prostě to můžu kaž- autor: René Machálek
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