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DISTRIBUČNÍ MÍSTA J INONICKÉHO KURÝRA OD ČERVNA ROKU 201 6
V minulém čísle jsme uvedli důvody které nás
Distribuční místa
vedly ke zpoplatnění Jinonického Kurýra
a v dnešním čísle přinášíme informace · Cotton bar – Jinonická Garáž, Rohatecká 50
· Vinotéka Matěj, Butovická 44
o distribuci a ceně:
Je nám líto, že naši žádost o finanční příspěvek na
vydávání jediného místního časopisu radnice zamítla
s tím, že je mnoho jiných a potřebnějších projektů.
Na druhé straně nás mile překvapil zájem majitelů
provozoven, které jsme oslovili za účelem prodeje Jinonického Kurýra našim čtenářům. Jednání s nimi
bylo příjemné a rychlé, takže již od června 2016 zájemci budou mít možnost zakoupit Jinonického Kurýra za symbolickou částku 10 Kč na distribučních
místech, uvedených v pravém sloupci. Ještě jednou
děkujeme za vaše pochopení a doufáme ve vaši
trvající podporu.

Vaše redakce

· Mini Second hand u sokolovny, Butovická 100/33,
bývalá trafika
· Restaurace U Majerů, U Jinonického rybníčka
602/3A
· Motel Grádo, restaurace Mezi Lány, Mezi Lány 15
· Restaurace U Bůčka, Na Vidouli 1
· Cykloservis – Kola pro vás, Karlštejnská 10,
www.kolaprovas.cz
· Barvy Jinonice – iColor s.r.o, Pod vodovodem 519/4
Nová distribuční centra rádi přivítáme, JK vychází
vždy k 20. dni v měsíci, cena je 10 Kč .
Žádosti o předplatné zasílejte na:

redakce@jinonickykuryr.cz

REVITALIZACE PRAMENIŠTĚ J INONICKÉHO POTOKA – DOKONČENÍ

zpevněné plochy nyní vodě neumožnují, aby se přirozeně
vsákla do podzemních vrstev. Voda tak vtéká do deštových
kanalizací, které ji odvádí mimo potok. Koncem roku 2015
byl vodovod opět obnoven. Voda z vodojemu je nyní svedena
novým potrubím do prostoru zeleného pásu u ulice Schwarzenberská. Na výstavbu uzavřené části Jinonického
vodovodu navázala druhá etapa projektu, která řeší úpravu
otevřeného koryta potoka.
Nově otevřené koryto Jinonického potoka je navrženo
v trase stávající odvodňovací strouhy, vedené středem zeleného pásu. Tato strouha, která vede až do Panského
rybníka, má podobu mělkého, kamenem zpevněného průlehu. Nově navržené koryto bude v zásadě respektovat trasu
stávajícího kamenitého průlehu, ale zvlní se jednotlivými na
sebe navazujícími meandry. Dno utěsní jílovitá zemina a stabilizuje pohoz z místního kamene. Zrevitalizovaný Jinonický
Historický vodojem a vodovod v ulici Na Pomezí sloužil potok se stane důležitým zdrojem vody pro soustavu Jinokdysi jako zdroj vody pro Jinonický zámek a pro sou- nických rybníků. Veškeré práce mají skončit do konce června
2016.
stavu rybníků. Napsali jsme o tom už víc než dost.
V průběhu let však přestal fungovat a voda do rybníků nepřiZdroj: MHMP
tékala. Vidoule byla navíc masivně zastavěna a její rozsáhlé
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TIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍRU
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DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI PŘÍZEŇ !

CVIČENÍ PROTIVZDUŠNÉ OBRANY V ROCE 1 964
16. 4. 1964 probíhalo nad územím ČSSR další cvičení, které
mělo za úkol prověřit připravenost naší PVOS. Prověrky
bojové připravenosti byly
v těchto dobách velmi časté
a k tomu vždy velmi sledované
z nejvyšších míst velení letectva. Podle splnění zadaných
úkolů se buď odměňovalo nebo
– v opačném případě – trestalo.
Proto nebylo divu, že mnozí piloti stíhacích pluků odlétali do
akcí během cvičení rozhodnuti
splnit svůj úkol za všech
okolností, aby jednotka dosáhla co nejlepšího hodnocení.
Mnohdy byla taková situace
umocněna tím, že v prověrkové
komisi byli přítomni přímo vojenští přidělenci ze SSSR. Zejména
starší generalita, která ještě pamatovala boje v 2. světové válce,
neváhala vést cvičení takovým
stylem, že bojová atmosféra byla
navozena opravdu
dokonale
a chybělo pouze použití ostré munice.
Při cvičení u slp PVOS byly do
prostoru působnosti jednotky
naváděny stroje představující
„protivníky“, které imitovaly útok
na město nebo jiný podobný cíl,
který jim většinou sloužil také jako OBT (otočný bod trati). „Protivníka“ často představovaly
letouny okolních armád Varšavské
smlouvy, jak jsme si již uvedli
v předchozím textu, a tak tomu
bylo i v našem případě.
Co se tedy konkrétně onoho
dubnového podvečera stalo? Nad
Prahu mířil od jihovýchodu po
trati Kunratice – Stodůlky v 8000
metrech dvoumotorový proudový
bombardér Iljušin Il-28 polského
vojenského letectva. Ihned poté,
co jej naváděcí stanoviště zachytilo na radiolokátoru a identifikovalo jako cíl, byl do vzduchu
vyslán Mig-1 9PM od 1 . slp. V jeho
kabině seděl zkušený přepadový
pilot mjr. Miroslav Valášek, který
ihned zamířil vstříc útočníkovi.
Z VS jej naváděli do zadní polosféry Iljušinu až k okamžiku, kdy
sám ohlásil kontakt na svém
palubním radiolokátoru „Izumrud
2“. V tu chvíli již nebylo pochyb
I NZERCE

ILJUŠIN IL-28B POLSKÉHO VOJENSKÉHO LETECTVA. BOHUŽEL OZNAČENÍ STROJE, KTERÝ BYL 16. 4. 1964 ZNIČEN PŘI SRÁŽCE
S NAŠÍM M IGEM-19PM OD 1. SLP NAD PRAHOU, NENÍ PŘESNĚ ZNÁMÉ. ZBARVENÍ STROJE VŠAK TEHDY ZCELA URČITĚ
ODPOVÍDALO BARVĚ DURALU, TAK JAK JE TOMU I NA ZOBRAZENÉ FOTOGRAFII.

o tom, že náš stíhač splní svůj
úkol a dostihne stroj simulující
útok ještě předtím, než by mohl
svrhnout hypotetický náklad
bomb na určený cíl. Poslední fáze
zteče měla vypadat tak, že pilot
Migu provede záznam útoku na
fotokulomet a odvalem v dostatečné vzdálenosti od Iljušinu
změní směr letu, aby nedošlo ke
kolizi. Polský Il-28 měl ze stejného důvodu v tu chvíli pouze udržovat nasazený kurz a počkat na
provedení zteče stíhačky.
V našem případě však nic
z toho neplatilo. Na již ztemnělé
obloze bez mraků se krátce objevuje ohnivá stopa, kterou zahlédne několik svědků na zemi.
Vzápětí začínají dopadat na zem
první trosky z obou letadel, které
jsou nakonec rozesety ve směru
letu na zhruba desetikilometrové
trase od Barrandova až mimo
okraj tehdejší Prahy. Největší celistvá část polského bombardéru
končí nedaleko filmových atelierů
na Barrandově, vlevo od silnice
Slivenec – Butovice. Trup naší
„devatenáctky“ vystraší po nárazu na zem obyvatele rodinných
domků v Nové Vsi jižně od Butovic. Bilance střetu je tragická.
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Jediným přeživším je pouze pilot
Il-28, který se stihl katapultovat
a dopadl u Jalového dvora. V Zátiší nad Hodkovičkami je nalezen
náhodnými svědky ještě jeden
padák. Bohužel pilotovi, kterým je
mjr. Valášek, již není pomoci.
Zbylí dva příslušníci polského
vojenského letectva z posádky
Iljušinu zůstávají pohřbeni v jeho
troskách.
Ihned druhý den začíná pracovat vyšetřovací komise, kterou
čeká nelehký úkol – zrekonstruovat průběh letu obou strojů
a tím určit viníka nebo viníky
střetu. Polská strana má samozřejmě zájem na tom, aby se
prokázala vina našeho stíhače.
Tomu zpočátku odpovídá i výpověď jediného přeživšího účastníka
události pilota Iljušinu. Podle něj
přilétal s letounem po určené
trati rychlostí cca 600 km/h. Ještě
nad pravým břehem Vltavy ohlásil
krátce před srážkou střelec/radiotelegrafista sedící v zadním
střelišti u dvojice kanónů ráže 23
mm, že vidí útočící stíhačku. Poté
si již kromě nárazu polský letec
nic dalšího nepamatoval.

Zdroj: www.valka.cz

Pokračování v příštím čísle
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M OŽNOST LEVNÉ INZERCE!

VRAŽDA A HROMADNÝ HROB PŘÍSLUŠNÍKŮ 1 .
Pokračování z minulého čísla.

DIVIZE

ROA V J INONICÍCH

Po opuštění Prahy směřovaly
jednotky 1. divize ROA opět do
Suchomast a poté pokračovaly
dále na jih do oblastí obsazených
Američany. Některé vojenské oddíly vlasovců však byly obklíčeny
ještě v sovětské okupační zóně,
jiné dospěly do zóny americké,
kde se počátkem května 1945
nacházelo i jižní uskupení ROA.
Avšak i tyto vojáky Američané
předali Sovětům, a to i přesto, že
generál Vlasov napsal 11. května
vládám USA a Velké Británie
otevřený dopis, ve kterém vysvětloval postoje ROA i obavy
z dalšího osudu svých vojáků.
Dne 12. května předali Američané
Sovětům i generála Vlasova u obce
Lnáře. Popravy vojáků ROA probíhaly již krátce po jejich zatčení na
našem území. Často se však jednalo
o zběsilé vraždění i zraněných přímo
v nemocnicích. Mnoho vojáků bylo
odehnáno na Olšanské hřbitovy, tam
zastřeleno a naházeno do dvou jam.
Další příslušníci ROA byli popraveni
v Sovětském svazu. Vlasov, Buňačenko, Žilenkov a další velitelé ROA
byli souzeni a 1. srpna 1946 oběšeni
v Moskvě, běžní vojáci ROA byli
většinou odsouzeni k těžkým žalářům a nuceným pracím v gulagu.
Přestože měl sám generál Vlasov nabídku možnosti odletět do
Španělska, tuto odmítl a zůstal
u svých vojáků až do úplného konce
jednotek ROA. Generál Vlasov nebyl
žádným zbabělcem. Měl příkladnou
vojenskou kariéru v Sovětském svazu. Patřil k hrdinům bojů o Moskvu,
Kyjev i Stalingrad, za což ho sovětský vůdce Stalin i opakovaně vyznamenal. Slušné chování vlasovců se
dá vysledovat přímo v Jinonicích,
kde se ubytoval štáb 1. divize ROA,
její 2. pluk a dělostřelecký oddíl.
Moje matka Jana Štěpinová roz.
Pražáková vypráví, jak část vlasovců
byla u nich na zahradě v bývalém
drážním domku mého dědy,
přednosty stanice Nádraží Jinonice,
Josefa Pražáka, na nynější adrese:
Puchmajerova 604/9, Praha 5 – Jinonice.
Další člen rodiny paní Alena
Kerbachová vzpomínala, jak jednoho
staršího vojáka pohostili v domě:
Záluské 20, Praha 5 – Jinonice. Ten
jim za občerstvení věnoval koně,
kterého následně můj děda odvedl
na statek v Jinonicích. Na svém daru
za jídlo trval a nedal se prý odmítnout. Jednalo se o staršího
prošedivělého muže s bílým knírem.
Můj otec vzpomíná, jak celou ulici
Záluská a souběžné ulice vyplnily
koňské povozy vlasovců, měl i fotografii, kterou jsme bohužel v rodinných materiálech nedohledali.
Další, již otřesnější vzpomínky
na vlasovce, tedy přesněji na jejich
poválečný osud, má paní Jana Bartoňová, která jako malá holčička spatřila 9. 5. 1945, jak je skupina
třinácti uvězněných vlasovců odváděna na výslech rudoarmějci pod
vedením NKVD. Po několika hodi-

PŘÍSLUŠNÍCI ROA NA SMÍCHOVĚ U ŠTEFANIKOVÝCH KASÁREN SE SESTŘIČKAMI Z VLÁDNÍHO VOJSKA..

nách již po výslechu a mučení spatřila, jak jsou odváděni na Vidoule,
kde byli přinuceni vykopat si hrob
a následně zde byli postříleni. Dalšího vlasovce zastřelili rudoarmějci
u tehdejšího kanalizačního výkopu
u zahrady nedaleko Tyršovy školy,
kde ležel zhruba dva dny, ale zda byl
zahrabán v tomto výkopu nebo odvezen do hromadného hrobu na Vidoule,
nikdo
z
oslovených
pamětníků neví. Pamětníci se domnívají, že šlo o jednoho z mužů,
který utekl z popravy na Vidoulích a
na místo svého zastřelení již doběhl
silně zraněn. Zde – poblíž současných ulic U Tyršovy školy
a U Kříže – byl pouze dostřelen pronásledovateli.
Podle vyprávění dědy Milana
Kaisera byl další vlasovec rudormějci zadržen a umlácen pažbami pušek před jejich domem: Karlštejnská
22/28, Praha 5 – Jinonice. Tato oběť
byla naložena na automobil a odvezena neznámo kam.

Závěrem bych rád vyzval
pamětníky nebo jejich potomky,
aby prohlédli své rodinné archívy. Pokud mají dobové fotografie
s příslušníky ROA a mohou je
poskytnout redakci Jinonického
kurýra, případně i očitá svědectví z jejich pobytu, boje a popravy, prosím zaslat nejlépe na:
redakce@jinonickykuryr.cz.

Redakce JK a její spolupracovníci zároveň předběžně jednají
o provedení exhumace hromadného
hrobu vlasovců na katastrálním území Jinonic a jejich následné pietní
pohřbení na volném hřbitovním
místě. Za tímto účelem redakce zřídí konto na zhotovení kamenného
náhrobku – podobnému jako nechal
zřídit pplk. Auský na Olšanském
hřbitově.
Dle všech dosud dostupných
svědectví se hromadný hrob příslušníků 1. divize ROA nachází na
parcele č. 1386. Protože s vlast-

níkem soukromého oploceného pozemku, kde se hromadný hrob
zavražděných nachází, není dohoda
možná, bude zjevně vyzvednutí
ostatků na kriminální policii tak, jako když se jedná o ostatky zavražděných
sudetských
Němců
v pohraničí, nebo na pracovnících
Archeologického ústavu Praha.

ÚDAJNÉ MÍSTO POSLEDNÍHO ODPOČINKU P. ROA V JINONICÍCH.

Cílem tohoto článku je upozornit
na významnou roli a přínos příslušníků 1. divize ROA, jejich zásluhy pro přeživší Pražany, zejména
naší části Prahy 5 – Jinonice a získat
pomoc při vyzvednutí jejich ostatků
a důstojné pohřbení těch, kteří se
stali oběťmi své doby a politické
situace na konci druhé světové
války.
V krátkosti jsem zde jen přiblížil
některé historické události a souvislosti, nejednalo se o historickou
analýzu, pro podrobnější informace
odkazuji na dostupné knižní tituly,
ze kterých jsem i čerpal:

• Osudový omyl generála Vlasova – Karel Richter,
• Případ generála Vlasova - Karel Richter,
• Jmenoval se Vlasov – Jean-Christophe Buisson,
• Poker o Prahu – Posledních sto dní protektorátu –
R. Ströbinger,
• Pomoc vlasovců Pražskému povstání – Pavel Žáček,
• Vojska generála Vlasova v Čechách – pplk. Stanislav
A. Auský,
• Záhady druhé světové války – Zdeněk Liška.

Jiří Štěpina
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OD ČERVNA BUDE J INONICKÝ KURÝR ZPOPLATNĚN ČÁSTKOU 1 0 KČ! VÍCE INFO NA PRVNÍ STRÁNCE.

E KOŠKOLKA

„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha
přírody má každý rok nové, nádherné
vydání.“ – H. Ch. Andersen –
Potřeba ochrany přírody a životního
prostředí je v dnešní době zcela jistě nezpochybnitelná. Ekologické problémy
přesahují hranice zemí a není možné je
řešit bez mezinárodní spolupráce. I proto
se naše mateřská škola nedávno zapojila
do mezinárodního programu Ekoškola,
jehož cílem je, aby děti, učitelé, rodiče
a další dospělí společně zlepšovali
prostředí mateřské školy a snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého
jednání na životní prostředí.
Hlavním předpokladem smysluplnosti tohoto programu, jak říká paní
učitelka Pavla Kadlecová – koordinátorka
pro naši mateřskou školu –, je vlastní aktivita dětí. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat
zodpovědnost. Velmi důležitá je pochopitelně role nás pedagogů. Je třeba vést
děti k hledání „toho správného“ vztahu
k živým tvorům a přírodě a v tom nám
pomáhají v neposlední řadě i výukové
programy EKOHRÁTKY, které pro děti
vybíráme. V tomto školním roce se děti
v rámci EKOHRÁTEK dozvěděly např.
I NZERCE

o tom, jak se připravují zvířata
na zimu, jak přezimují rostliny
a zvířata, kteří ptáčci u nás přezimují a co jim dávat do krmítka,
o životě včel, o významu vody
pro život, o třídění odpadu… Také jsme navštívili Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr,
kde měly děti možnost vidět
a pohladit si živá domácí zvířata
a jejich mláďata. Samozřejmě
zařazujeme tematické vycházky
po Jinonicích a okolí – častý pobyt dětí v přírodě je velmi důležitý pro vytváření vnímavosti
k životnímu prostředí.
Máme za sebou spoustu aktivit, ale zároveň nás čeká dlouhá cesta
sedmi kroků, které jsou jádrem programu
Ekoškola a pomocí nichž by se nám mělo
podařit změnit návyky potřebné k pozitivním změnám v oblasti zlepšování
životního prostředí. Prvním a základním
krokem je sestavení ekotýmu z dětí různého věku, učitelů, rodičů, provozních
zaměstnanců a dalších členů místní komunity, kteří by se měli pravidelně
scházet a koordinovat činnosti a aktivity
vedoucí ke změnám ve škole a jejím okolí. S dalšími kroky a informacemi
o programu Ekoškola se můžete seznámit
na webových stránkách programu
www.eko-skolky.cz.

Jana Taterová
Tyršova ZŠ a MŠ Jinonice
I NZERCE
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