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STUDÁNKA NA VIDOULI PO REVITALIZACI.

Vlivem rozsáhlé stavební činnosti při výstavbě sídliště
Butovice a následné výstavby administrativních, obchodních a obytných objektů v údolí západně od Statkového rybníka došlo k praktické likvidaci přirozeného
povodí Jinonického potoka a tím v podstatě ke zrušení
přirozených přítoků do Statkového rybníka. Důsledkem
toho dochází k vysychání Jinonického potoka a všech tří
rybníků, kterými tento potok protékal. Účelem tohoto
projektu je zajistit alespoň minimální stálý přítok vody
do potoka tak, aby všechny tři potoky netrpěly nedostatkem vody.
Údaje využití z minulosti
Když se v roce 1685 stal vlastníkem Jinonic Jan Adolf, kníže
ze Schwarzenberka, nastává výstavba komplexu nových hospodářských budov a v místě bývalé tvrze vzniká jednoposchoďový zámeček. Tím nastává i větší potřeba pro zásobování
vodou. Z této doby jsou již prvopočátky vodovodu ze svahu Vidoule. Voda byla zpočátku přiváděna dřevěným potrubím,
které až v 19. století nahradily roury železné.
V té době nejspíše došlo k úpravě prameniště na vyzděný
vodojem. Stává se tak v čase, kdy je zámek a hospodářský
komplex rozšířen o jedno další křídlo. Vzniká zde prosperující
pivovar a s tím souvisí větší potřeba vody. U zámku jsou dva
rybníky, které získávají vodu jednak z pramenů ze svahovin
Vidoule a dále přebytečnou vodu z jinonického vodovodu. V té
době je též Jinonický zámek zásobován vodovodem z luk, který byl postaven asi v roce 1833. Zároveň byla voda z Vidoule
využívána pro závlahu vinic na jižním svahu nad zámkem.
Průběh vodovodu do zámku se podařilo dohledat v dochovaném plánu z roku 1920 v archivu Schwarzenberské
stavební sekce. Podle dobového popisu zde byly provedeny
úpravy v letech 1833, 1872 a 1888. Takto byl popis zapsán ve
vložce zemských desek ze dne 5. 10. 1914.

Původním zdrojem vody byly na louce vyhloubené a vyzděné tři kulaté sběrače vody o průměru dva metry zakryté
kamennými plotnami. První sběrač je položen na západním
konci louky a přibírá vodu z této části, jakož i z louky sousední, pomocí 100 metrů dlouhých kamenných drenáží.
Druhý je položen cca 30 metrů níže a také přijímá vodu
z drenáže. Poslední sběrač přijímá vodu z okolí louky a je spojen rourovodem s oběma sběrači. Vodu odvádí v železných,
oboustranně asfaltových rourách v průměru 60 mm do kamenné zdrže v prvním dvoře v Jinonicích.

TIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍRU

Pokračování na straně 3
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KAŽDODENNÍ FUNGOVÁNÍ ROŽMITÁLSKÉHO ÚTVARU S RAKETOU 2K1 2 KUB

Následující řádky pocházejí ze
vzpomínek Ing. Zbyňka Řádka,
který
sloužil
jako
absolvent
u rožmitálského útvaru v letech
1 985 -1 986. Jakožto velitel 2 .
palebné čety u 5. baterie strávil
na obou velitelských stanovištích na pozici dozorčího mnoho
dní i bezesných nocí.

171. plrp byl zařazen do systému
PVO PV (protivzdušná obrana pozemního vojska) 1. armády, ovšem
baterie ve vacíkovském palebném
postavení byla zařazena také do
systému PVOS (protivzdušná obrana státu) s trvalou bojovou pohotovostí č. 2. Palebné baterie pluku
se v palebném postavení střídaly
zhruba v čtyřtýdenním intervalu.
Činnost baterie byla následující: na tři odpalovací zařízení 2P25
do pohotovosti nastupující baterie
se nabilo po dvou ostrých raketách,
čtvrté dělo bylo záložní. Přebíjení
se provádělo za tzv. dělostřelecké
tmy na zpevněném prostranství
před hlavní budovou z jednoho odpalovacího zařízení na druhé. Po
vzájemném zorientování odpalovacích zařízení s lokátorem, provedení kontrol funkčnosti raket
a systému řízení palby se okopy zamaskovaly. Po splnění těchto úkolů
baterie přešla do bojové pohoI NZERCE

tovosti č. 2, ukončení a obnovení
bojové pohotovosti při střídání nebo poruchách systému se hlásilo na
velitelství PVOS.
Služba v palebném postavení se
skládala z dozorčího velitelského
stanoviště, služby na odpalovacích
zařízeních a radiolokátoru, od svítání do soumraku se stavěl vidový
pozorovatel, a strážní a dozorčí
služby areálu. V pohotovostním
systému se prakticky výcvik neprováděl, učila se pouze teorie
a prováděla se údržba výzbroje,
ono ostatně nebylo koho cvičit, protože vojáci byli permanentně ve
službě. Celý chod palebného postavení zajišťovalo přibližně třicet
vojáků. Jen pro zajímavost, baterie
si v postavení stravu vařila sama,
tak dobře jako v „BANAPu“, co se
týče stravy, jsme se na vojně nikdy
neměli. Náš „kuchař“ Franta K.,
v civilu zedník, na vojně operátor
nabíjecího přepravníku, vařil velmi
dobře. Suroviny nešlo rozkrást,
museli jsme na baterii dostat to, co
vojákům náleželo.
Velení palebnému postavení
bylo následující: z velitelství PVOS
v Žatci se předávaly v reálném čase
údaje o cílech na velitelské
stanoviště PVOS 171. pluku
umístěné v bunkru ve sklepních
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prostorách spodního ubytovacího
bloku kasáren. V době mojí služby
bylo velitelské stanoviště kódově
označené jako „LIŠKA“, zde sloužil
dozorčí směny a pátrač-kreslič. Tomuto stanovišti pak podléhalo
palebné postavení označované jako
„chránítko“, kde na velitelském
stanovišti sloužil dozorčí směny,
který měl spojení jak s velitelským
stanovištěm pluku, tak také spojení,
mimochodem krásným červeným
telefonem, přímo na velitelství
PVOS v Žatci (fungoval, měl jsem
čest si ho osobně vyzkoušet).
Vzhledem k tomu, že pluk byl
v režimu „Tajné ZRU“ (ZRU =
Zvláštní Režim Utajení), nebylo
možné výcvik provádět v areálu
pluku za denního světla. Veškeré
přesuny techniky se prováděly za
tmy, k výcviku sloužila výcviková
hala, kam bylo možné soustředit
techniku jedné baterie.
Rozsáhlejší výcvik se prováděl
v polních podmínkách ve výcvikovém prostoru u obce Pohoří
jihovýchodně od Rožmitálu, velký
výcvik se prováděl ve výcvikovém
prostoru Žatec.
Na Žatci jsme cvičili od 9. 1. do
20. 2., letní fáze výcviku probíhala
od poloviny června do polovina
srpna a poté měl následovat přesun
na polygon Ašuluk u Kaspického
moře na ostré střelby.
Těsně před odjezdem pluku na
bojové střelby však propukla mezi
vojáky epidemie úplavice. Přesto
všechno jsme s umytou technikou,
převlečeni do nových čerňáků
a v nových kanadách stáli na žateckém letišti před řadou vagónů
a čekali na vydání rozkazu k vykonání bojových střeleb. Místo něho
přišel rozkaz k návratu do výcvikového prostoru Žatec, kde pod ostrahou zvláštního strážního oddílu
následovala karanténa a po ní na
počátku září přesun do kasáren. Ti,
co úplavici „přežili“, potom v kasárnách chodili obden do služby!
Zdroj: Brdské Listy
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ZÁSOBOVÁNÍ JINONICKÉHO POTOKA – DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Dokončení ze strany 1 .

uzavřená a jinonickým občanům funkci a voda je následně pře-

Voda z vodojemu postaveného na
katastru číslo 190, do něhož jsou
vedeny prameny ze vzdálenosti
15–20 metrů v kamenných drenážích. Vodojem jest zděný a v dlažbě
betonovaný, klenutý s železnými
dveřmi, uzavřený se sloupcem vody
1,3 metru. Vedle vodojemu jest
vpravo zděná betonová nádržka na
vodu s přepadem do velkého
vodojemu,
železnými
dveřmi

s odbočkami do obytné budovy, do
vodárny a kravínů v tomto dvoře.
Rourovod má deset čisticích otvorů
a délky v celku 1210 metrů. Z vodní
nádržky na prvním dvoře jest vedena voda k samočinným napaječům
v obou kravínech v úhrnné délce 70
metrů a byl postaven v roce 1895.
Tento vodovod i další vodovod
pro závlahy přelomu 20.–30. let minulého století přestávají plnit svoji

Druhý zdroj – vodovod z Vidoule pro odebírání vody přístupná. pouštěna k posílení rybníčku
zapsaný jako přírůstek v roce Z vodojemu jest položeno potrubí u zámku. Další využití jinonického
1895
vedené až ke dvoru v Jinonicích vodovodu z Vidoule nastává až poz-

ději s rozvojem továrny Walter, kdy
je z vodojemu položeno potrubí do
továrny pro zásobování technickou
vodou. Historické dokumenty se
zachovaly pouze od vodovodu pro
zámeček, údaje o zavlažování se
nedochovaly. V současné době využívají vodu obyvatelé zahrádkářské
kolonie v prostoru mezi ulicemi Na
pomezí a Klikatá.
zdroj: Pudis, a. s.
I NZERCE
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O PODZIMU ,

TIRÁŽ

REVOLUCI A TÍZE SVĚTA

Do Česka vtrhl podzim. Bez varování
a z ničeho nic začal barvit listí do veselých červenožlutohnědých odstínů.
K nelibosti zahrádkářů, jejichž pozemek zahalil barevný koberec, a pro
radost všem ostatním. Nám, kteří nemusíme celé dny trávit věrně po
boku hrábí (nebo to za nás udělá
někdo jiný), se otevírá hravý svět
plný dobrodružství. A když se k těm
všem vizuálním krásám přidají teploty okolo patnácti stupňů, člověk hřeší, pokud tráví čas mezi čtyřmi zdmi.

Takový byl alespoň začátek listopadu,
který se snažil zahnat chmury celého
světa, ale jak už to tak bývá, sám na to
nestačil. Páteční večery tráví lidé různě,
ale nezřídka jsou předzvěstí divokého
nespoutaného programu. Ta zpráva tak
potkávala jednotlivé obyvatele planety
na různých místech, v různých situacích,
ale ke všem se nakonec dostala. A pro
každého také znamenala něco jiného.
Pro někoho osobní tragédii, pro někoho
prohlubující se globální krizi, pro někoho
šanci, kterou musí uchopit za pačesy
a upevnit si s její pomocí pozice. Tak či
tak další nevinné oběti, které si vyžádalo
řádění náboženských fanatiků, jsou událostí, která otřásla základy Francie, celé
Evropy a její záchvěvy byly cítit ještě
mnohem dál. Cítím lítost nad stavem
světa, ve kterém je člověk člověku
schopen činit takové zlo, ale přesně
tohle je svět, ve kterém momentálně
žijeme. Strach a nenávist, jakkoli přirozené, nás z tohohle světa ale nevyvedou.
Naopak. Díky nim se budeme potápět
hlouběji.

Jak se žije bez xenofobie?

Kde nalézt řešení krize společnosti? Odvěká otázka, která má v každé době jinou
podobu. Každá úspěšná i jakákoli jiná
existence je po zásluze odměněná zánikem. Má ale jedinečnou šanci zanechat
po sobě otisk v blátě dějin, jakkoli nečitelný se může zdát. I krátká poznámka
pod čarou se počítá a záleží na každém,
jak bude jeho otisk vypadat. A ač je to
každým dnem těžší, vidím smysl lidskosti
v zachování zbytků lásky a porozumění
a ne v šíření nenávisti a apriori odsouzení. A věřím v to, i kdybych měl být posledním svého druhu. O čemž mne
ostatně nepřestávají události okolo
přesvědčovat. Válka na blízkém východě
rozpoutala migrační vlnu, na kterou nebyla Evropa připravena a tisíce příslušníků cizí (nám tolik vzdálené) kultury
proudící na západ nevyvolaly pouze
strach z neznáma, ale staly se palivem
pro xenofobní hlasy z celého ideologického spektra. A ty hlasy nabývají na síle.

Samet a něha

Den studentstva má své kouzlo hned na
několika frontách. Je to jediný státní
svátek, který se z původně ryze českého
stal mezinárodní událostí. A v místě jeho
zrození je navíc dochucen tou naší
slavnou sametovou revolucí. Loňské
oslavy pětadvaceti let svobody přinesly
první náznaky toho, že v současné době
se i oslava slavného dne pro celou naši
zemi může stát ostrou výměnou názorů
soupeřů na politickém poli (a jejich
pochlebovačů), kteří tak všem ostatním
sváteční den zkazí. Stále to však vypadalo, jakože rozumných nás je snad,
alespoň v takovýto významný den, většina. Letos, možná také protože 26 let již
není tak magickým číslem, ale zcela jistě
proto, že svět kolem nás se mění rychleji,
než si dokážeme připustit, se listopadové
úterý naplno proměnilo v boj nositelů
různých ideologií a myšlenek, často naprosto nesouvisejících se slavným datem.
Průvody „islamofobů“ i „filů“ prošly
Prahou, na hradě se demonstrovalo
a celou zemi pak v odpoledních hodinách
tmelil prezident dolních deseti milionů
Miloš Zeman. Ten vystoupil na svém oblíbené Albertově a na rozdíl od loňska,
kdy mu mnoho hlasů vyjádřilo otevřené
nesympatie, letos se tleskalo. Policie
i prezidentská ochranka byly ve střehu
a prostor, na kterém se happening odehrával dvě hodiny před začátkem akce,
uzavřely. Na místo nebyl vpuštěn nikdo
bez osobní prohlídky (hledala se vejce,
červené karty a protizemanovské
transparenty) a vrcholem všeho bylo pohotově zdokumentované nevpuštění studentů, kteří chtěli u fakulty UK na
Albertově položit věnce. Studentům nebylo dovoleno uctít den studentstva.
Místo toho Zeman se svým týmem vymyslel geniální koncept svého vystoupení, které spojil s vystoupením hnutí
Blok proti Islámu. Rozdávali se šerpy
s protiislámskými hesly a transparenty
„Ať žije Zeman“. Prezident pak bok po
boku s profesorem Martinem Konvičkou
(vůdcem Bloku proti Islámu) a poslancem Úsvitu Markem Černochem zazpívali národní hymnu a dokonale
a bezezbytku degradovali 17. listopad na
panoptikum města pražského, ve kterém
se nemusí stydět vystoupit kdejaká zrůda. Děkujeme, hodně štěstí.
Není snadné vzhlížet ke svým elitám
v krizovém období, když jediný, kdo
dokázal uctít památku studentů i revoluce se ctí, byl nemastný neslaný premiér
Bohuslav Sobotka. Já sám jsem znechucen. Chodím po ulicích, kopu do listí
a v duchu hledám chybu, která povede
k nápravě. Když se koukám na lidi,
všechno tak špatně nevidím. Dokážeme
se ale ještě smát? Doufejme, že ano. Bude to potřeba.

Jan Rys
Článek je pouhým názorem autora
a nemusí se shodovat s názory čtenářů
nebo redakce.
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J INONICKÉ TOULKY... A UŽ DOST!

tedy nafotil tu spoušť a pokračoval
na další místa, o kterých vím, že
jsou využívány jako nelegální
skládky. Copak to nikdo nevidí? Nebo je to všem lhostejné? O to šílenější mi připadá přístup policie
i úřadu.
Nevím, kolik dává město za
úklid ročně, ale tyto místa budu fotografovat pravidelně a o částku
vydávanou na úklid se budu zajímat. Fotografie pošlu i na městský
úřad - je na čase to začít řešit!
Pokud máte nějaké informace
o dalších černých skládkách, budu
rád, když nám je zašlete na redakční mail:
redakce@jinonickykuryr.cz.

ZNOVUOTEVŘENÍ SBĚRNÉHO
DVORA PUCHMAJEROVA

Od 4. 11. 2015 zajistilo pro občany hl. m. Prahy opětovné
otevření
sběrného
dvora
v Puchmajerově ulici v Praze 5
- Jinonicích. Provozovatelem
tohoto sběrného dvora je
společnost Pražské služby a. s.
Sběrné dvory hl. m. Prahy jsou

součástí systému nakládání s koTento text vznikl vlastně proto,
munálním odpadem v Praze.
že jsem měl auto na
Sběrný dvůr v Puchmajerově ulici
pravidelném servisu, a tak jsem
je umístěn na pozemku provoten den chodil pěšky. První cesta
zovatele s dobrou dopravní
vedla na Vidouli, kde si každý
dostupností zejména pro obyvateměsíc fotografuji výhled ze
le správního obvodu Prahy 5.
stejného místa – taková trochu
Využívat jeho služby mohou
chlapská zábava, která je vtipná
všichni obyvatelé
až po několika letech. Jinak sa- Ještě závěrem dodávám adresy bezplatně
hlavního města Prahy (hradí se
má nuda…
zmíněných skládek:
pouze pneumatiky a stavební odS posedáváním v kanceláři jsem se
nikdy úplně nesrovnal, a tak si po
cestě do kopce k vodárně říkám, že
trocha pohybu mi neuškodí.
Avšak netušil jsem, že byť je
všude kolem nás tak překrásná příroda, nikdo neřeší, že je plná začínajících skládek… Opravdu hrůza!
Místo focení krásného výhledu jsem

exàÜÉ

Z ulice Na Vidouli zadem zkratkou
k bývalému elekro učilišti.
Z ulice Mezi Lány zabočíme k bývalé školní zahradě.
Z ulice Prokopových stezkou k zahradníkům.

Svatopluk Bartoň

pad nad 1m3 za měsíc), kteří obsluze zařízení prokáží svůj trvalý
pobyt na území Prahy. Pro ostatní
uživatele je odložení odpadu zpoplatněno podle ceníku provozovatele zařízení. Nově lze na
sběrných dvorech odevzdávat
i použitý textil, obuv a oděvy.
Náklady na provoz zařízení
hradí hlavní město, sběrný dvůr je
otevřen shodně s ostatními
sběrnými dvory hl. m. ve všední
dny od 8.30 do 17.00 hod.
(v době platnosti letního času do
18.00 hod.), v sobotu od 08.30

do 15.00 hod. V neděli a ve
svátky je zařízení uzavřeno.

Kontakt na obsluhu sběrného dvora: 731 142 348 .
zdroj MHMP
I NZERCE
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S BOHEM J INONICE
Možná vám to bude připadat jako
útěk z boje, ale prostě mě přestalo bydlení v Jinonicích bavit
a tak jsem se přestěhoval pár kilometrů za Prahu, mimo řadové
domky, doprostřed zahrady. Naproti nádraží, na které mám z okna své pracovny, dosud situované
na chodbě, bezvadný výhled.

Není to jednoduché odcházet z míst,
kde se člověk narodil. Ale doba se
mění – a jak jinde v tomto čísle napsal Sváťa Bartoň –, časy se mění. Od
září jsme bobovali naproti naší ulici
od první třídy a závodili v tom, kdo si
ze starých šlajfek stluče nejlepší bob.
Byli i takoví, kterým jako základ posloužily kanady, já měl brusle na kličku z bot po mámě. Bylo to ale prima,
i když jsme kopec na spojce mezi
Karlštejnskou k Souběžné I a II, kde
vlevo bývala už tady zmíněná „Arizona“, polévali vodou, aby nám to líp
jezdilo a místní nám ji zase sypali
pískem, aby si nenatloukli zadek,
když šli na „130“ před trafiku – to
bývaly ještě časy, kdy doprava tady
byla promyšlenější – ještě před tím,
než nám soudruzi nejprve překotně
zbourali hospodu Na Růžku, slíbili na
parkovišti před hřištěm Motorletu
postavit prodejnu a pak zabetonovali
už hotový výlez z metra B Jinonice,
který měl být před Sokolovnou. Dnes
už zbyl ze stanice Jinonice jen nyní
naprosto nesmyslně situovaný výlez
směrem k Waltrovce, kterým soudruzi napouštěli davy dělníků do tehdejšího Motorletu, u kterého jen
otočili W (symbol Waltrovky) vzhůru
nohama, aby vznikl M jako Motorlet.
Protože neměli čas vymýšlet novinky
a někdo za to určitě dostal odměnu
za zlepšovací návrh.
Stanice Jinonice s výlezem mimo
oblast, kvůli které se tak jmenuje, je
debilní jako je nynější ukončení metra A, vždy směrovaného na letiště,
v Motole s vynecháním stanice Vypich na rušné křižovatce, kde přestupují lidé, jedoucí směrem na západ.
Metro je jim k ničemu. Myslím si, že
tím nová garnitura budovatelů metra
dokonce předehnala soudruhy i s Jinonicemi a výlezem na druhou
stranu.
Kolik jste letos napočítali
Mikulášů? Ani jednoho! Kolik prošlo
vašim bytem koledníků, když byly
Velikonoce? Nikoho. Všude, kde se
dalo kochat pohledem na krajinu,
stojí skleněná pekla, takže už ani
není kam chodit, protože na posledních krásných místech se objevují – jak píše Sváťa Bartoň na jiném
místě tohoto čísla – černé skládky.
Všimli jste si, kolik přibylo zdí před
zahradami, skrze které na zahrádky
vidět? Je jich hodně a na různých
místech. Uzavíráme se před okolním
světem.
Zbourali mi Waltrovku, se kterou
mám spojené dětství, když jsem poslouchal příšerný řev zkoušených
motorů a chodil naslouchat i tehdy,
když byly namontovány hlukové filtry. Myslel jsem si, že hoši zachovají
skleněnou část, kde se navrhovaly
motory a stála tam spousta rýsova-

PROSINCOVÝ VÝCHOD SLUNCE NAD JINONICEMI.

cích prken. Myslel jsem, že tahle
část zůstane zachována třeba jako
atrium nebo jako kavárna. Nezůstane, byla bezmyšlenkovitě rozmlácena, a tak pro mě Waltrovka vlastně
skončila. A tím i celé Jinonice.
Plíživý duch, spočívající v tom,
postavit za každou cenu někde něco,
je jasný a poté co byl z magistrátu
odstraněn brzdař divokých staveb
Martin Stropnický, si nedělám iluze
o tom, že nakonec Vidoule bude zakryta sportovním areálem, protože –
jak jsem psal –, Mikuláše ani Velikonoce neslavíme, ale zato si je „užijem
v nějakym hypercentru“, kam ráno
vlezeme a večer vypadneme odpočatí a krásně unavení z těch nákupů
domů. A takže vlastně ani přírodu
nepotřebujeme, že, developeři?
Jinonické rybníky jsou rovněž
před smrtí, když voda v ještě nedávno funkční kaskádě protékala
shora dolů a nyní třeba v BISce odtéká rovnou do kanalizace a tím naše
rybníky hynou. Stejně tak jezero
v Prokopském údolí. Je to všechno
záměr nebo jen náhoda? Je mi z toho
nanic. Stejně jako z opětného
„znovuzrození“ linky 149, to je fakt
už „kočkopes“.
Honza Rys píše v tomto čísle
o xenofobech. Říkám rovnou, že mezi
ně patřím – tedy myšleno z pohledu
tak zvaných „Sluníčkářů“. Nemohu
totiž uvěřit, že především Německo
šlo v demokracii až tak daleko, že
bez jakýchkoli skurpulí vpustilo na
své území devět set tisíc lidí, o nichž
neví vůbec nic. Proč se o své bratry
nestará Saúdská Arábie? Proč Američané vyvezli několik milionů Mexičanů a postavili si na jihu země
osmimetrovou zeď? A proč nepomohou uprchlíkům i oni? Proč nevyžadujeme, aby se přizpůsobili našim
zvyklostem? Moje sestřenice se musela přizpůsobit hned první hodinu
po příletu do Saudské Arábie. Proč
nehlídáme hranice Schengenského
prostoru? Ty otázky jsou velmi složité a popsal bych tři Jinonické kurýry.
Ale: blíží se Vánoce a tak nechci být
ani víc negativistický.
Takže to shrnu: xenofobové jsou
podle rodilých demokratů prostě ti,
kteří se bojí lidí, kteří sem přicházejí.

AUTOR: MARTIN JAROLÍMEK

Mají z nich obavu. Televize nastrkují
maminky s dětmi, ale 80 % jsou
chlapi v produktivním věku. Ti se ale
na nás dívají jako na ty, kdo jim bude
sloužit a bude je živit, nemáte ten
dojem? Vím že ne všichni. Přicházející lidé jsou naprosto z úplně jiných
podmínek a mají naprosto odlišný
pohled na všechno kolem sebe. Lidský život pro ně neznamená nic –
naopak, u těch radikálních je smrt
vysvobozením a největší obětí, kterou mohou pro Alláha udělat. Bohužel, tak to je. A že jich v Německu už
pár tisíc zmizelo? Kam? A proč? Co
nás čeká? Ptám se logicky – a jsem
za xenofoba.
Podle mého jsou za xenofoby
označováni ti, kteří se bojí příchodu
této naprosto jiné kultury, která už
změnila osudy milionů lidí. A chystá
se změnit i Evropu. Kdo by to byl řekl, že třeba v Iráku v sedmdesátých
letech ještě nosily ženy minisukně,
malovaly se a nemusely chodit
v burkách, chodily nezahalené a oblečené podle poslední módy i k holiči? A nyní se z nich stalo jen
bezcenné zboží, které může manžel
mlátit i zabít, aniž by mu za to náležel nějaký trest. Muži chodí na
kurzy mlácení žen, aby to na nich
nebylo vidět. Žena je pro ně kus
a styl jejich myšlení je natolik odlišný
od toho evropského, že mám obavu
z toho, co bude. Sluníčkáři a demokraté non-plus-ultra tohle neřeší. Tak
to vidím já. A tím reaguji i na sloupek
i názory Honzy Rysa.
Chci vám všem popřát krásné
Vánoce a snad se budeme vídat dál.
A slibuji, že i příští rok opět ve školce
Mikuláše zvládneme i s Martinem
Ryšavým, který dělá čerta na jedničku. A doufám, že náš anděl, Pavla, se
k nám opět připojí.
Mějte se tu prima, Jinoničákem
zůstávám, i když tu s vámi už nebudu
bydlet.
Milan Loucký

Článek je pouhým názorem autora
a nemusí se shodovat s názory
čtenářů nebo redakce.
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OBDOBÍ ADVENTU A VÁNOC

Opět se rok s rokem sešel a máMožná je trochu škoda, že podo- svátky především rodinné.
me tu trochu nevlídný a deštivý ba dnešního adventu je spjata větši- A stále jsou opředeny
poslední měsíc tohoto roku.
nou už jen s tradicí mikulášské zvláštním kouzlem, které neAle blíží se den zimního slunovratu –
21. prosinec, kdy je od nás sluníčko
nejdále, ale současně se k nám začne pomalu vracet a den se bude
pomalu prodlužovat. Dříve lidé věřili, že jim slunce v příštím roce zajistí
bohatou úrodu a tím i obživu pro
celou rodinu. Jen krok za zimním
slunovratem přijdou Vánoce, kterým
předchází adventní období. To trvá
čtyři týdny – začíná poslední listopadovou nedělí a končí 24. prosince na
Štědrý den. Podstata adventu vychází z křesťanské filozofie a dříve
to pro věřící lid byla doba očekávání
příchodu Ježíše na svět a naděje na
nový a lepší život.

nadílky, rozsvěcováním vánočních
stromků na náměstích a vánočními
trhy. Navíc mnozí z nás často propadají předvánočnímu šílenství a tráví
tento čas běháním po obchodech
a pořizováním často i zbytečných
hmotných dárků.
V dnešní době lze přece využít
nových technologií a za pár minut
díky internetu pořídit vstupenky do
divadla, na koncert, voucher na
dobrou večeři, masáž nebo zajímavý
seminář. A ušetřený čas by se pak
dal strávit mnohem příjemnějším
způsobem - např. posezením se svými blízkými… Protože, ať je to jak
chce, podle mě jsou i dnešní Vánoce

spočívá pouze v ozdobeném
stromečku a dárcích. Je to čas, kdy
k sobě máme mnohem blíž, vracíme
se do míst svého dětství a alespoň
na chvíli zapomínáme na všechny
starosti, křivdy a jiné špatnosti, které se nám v tomto bláznivém světě
dějí. A nemůžu v této souvislosti nezmínit svůj oblíbený citát „Všichni
jsme andělé pouze s jedním křídlem.
A můžeme létat jen tehdy, objímáme-li jeden druhého“.

Všem čtenářům Jinonického Kurýra
přeji krásné Vánoce a šťastný nový
rok.

Jana Taterová

FOTBALISTÉ M OTORLETU UZAVŘELI ÚSPĚŠNOU PODZIMNÍ ČÁST SEZÓNY
Až se sejde vedení Fotbalového
klubu Motorlet a bude hodnotit
právě skončenou podzimní část
soutěžního ročníku 2015 – 2016,
určitě bude konstatovat: „Byla
úspěšná!”
Posuďte sami:
Mladší přípravka r. 2008 – 1. místo
Mladší přípravka r. 2007 – 3. místo
Starší přípravka r. 2006 – 3. místo
Starší přípravka r. 2005 – 2. místo
Přebor Prahy mladší žáci C – 2. místo
Liga mladších žáků U12 – 10. místo
Liga mladších žáků U13 – 5. místo
II. třída starší žáci C – 1. místo
Liga starších žáků U14 – 2. místo
Liga starších žáků U15 – 3. místo
Přebor Prahy mladší dorost C – 4. místo
Liga mladšího dorostu U16 – 4. místo
Liga mladšího dorostu U17 – 5. místo
Přebor Prahy starší dorost B – 2. místo
Liga staršího dorostu – 11. místo

Určitým zklamáním může být
postavení rezervního týmu mužů
v přeboru Pražská teplárenská.
Čtrnáctá příčka není místem, kde
jsme mužstvo čekali. Předvádělo nevyrovnané výkony a řadu zápasů
mužstvo ztratilo svou nezkušeností.
A tady je třeba vidět pozitivum. Pří-

ležitost v sestavě totiž dostávají především hráči ročníků 1996 a 1997.
Tedy hráči z loňského úspěšného
dorostu nebo ještě kluci stále v dorosteneckém věku. A právě oni jsou
velkým příslibem do budoucna. Někteří dostali i příležitost v divizním
týmu.
Právě ten dělal na podzim klubu
radost. Konečné podzimní umístění
na 3. místě se ziskem 32 bodů je
skvělé. Mužstvo nevstoupilo do soutěže šťastně. Porážky 2:0 na hřišti
Nového Strašecí a Hořovicka byly
nepříjemné. V prvním zápase na
domácím hřišti jsme porazili Malši
Roudné a navázali dalšími sedmi zápasy s bodovým ziskem – pět vítězství za tři body a dvě po penaltovém

rozstřelu. Bodovou šňůru přetrhla
porážka na hřišti Rokycan. Závěr
podzimu? Čtyři vítězství a remíza na
hřišti Karlových Varů, kde se nakonec prohrálo až v penaltovém rozstřelu.
Osm zápasů na hřištích soupeřů
a jen šest doma dává pro jaro, kdy
tomu bude naopak, velkou naději
a ještě lepší umístění v tabulce.
Navíc mužstva z čela tabulky
vesměs přivítáme právě v Jinonicích.
V kádru mužstva se během
podzimu protočilo celkem 27 hráčů.
Ani minutu nechyběl na hřišti kapitán Jiří Machurka a brankář Tomáš
Foferka. Právě ten byl pro mužstvo
velkou oporou. V šesti zápasech nedostal gól a celkem jich inkasoval
15. Dvakrát vychytal penaltový rozstřel. Nejen, že brankám zabraňoval, ale on je i dával. Na Aritmě
proměnil po výsledku 2:2 rozhodující penaltu. V předposledním kole byl
hrdinou zápasu na hřišti ZČE Plzeň,
kde v 60. minutě dlouhým nákopem
překonal domácího golmana avstřelil vítězný gól. Tuto kuriozní branku
můžete
najít
na
adrese:
www.goo.gl/oF5VDS (podívejte se
na gól Tomáše Foferky, čas videa
1.03:50).
Lubor Mírek

I NZERCE

11. 11. 2015 proběhlo slavnostní otevření Svatomartinských vín
ve Vinotéce Matěj. Ročník 2015 bude patřit díky slunnému létu
k výjimečným. Těšme se na vína tohoto roku!
Foto pořídil v 11 hodin, 11 minut a 11 vteřin Svatopluk Bartoň.
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