
Historie školství v Jinonicích začíná už v dobách dávno
minulých – přesněji v roce 1714. Nebylo to však školství
takové, jaké si ho představujeme v dnešní době. Byly to
jen jedny z prvních krůčků veřejného vyučování a vý-
chovy. Vyučování nebylo povinné, navštěvovat školu
mohl kdokoli a jak dlouho chtěl. Prvním učitelem byl
Jakub Beneš, který zemřel v r. 1738.
    V r. 1739 byla za majitele panství knížete Jana Adolfa ze
Schwarzenbergu postavena nová školní budova, do které
chodili žáci z obou obcí – Jinonic a Butovic. Škola nebyla
velká, měla pouze jednu místnost (jednotřídka), ale na svou
dobu byla dobře vybavená. Roku 1872 se v seznamu jino-
nických učitelů objevuje jméno Karla Vítka, který se v r. 1887
stává řídícím učitelem. Za jeho působení se školákům dostává
postupně dvou a poté tří tříd. V r. 1889 se škola rozšiřuje na
čtyři a o pět let později na pět tříd.

    Převratnou událostí byla výstavba nové moderní školy
v  Jinonicích. Stalo se tak v r. 1931 , kdy před zraky jinonických
občanů začala vyrůstat nová škola, na jejíž výstavbu byla vě-
nována částka 6 milionů korun. Tato škola se otevřela 1 . září
1932 a na základě žádosti jinonických sokolů a při příležitosti
100. výročí narození zakladatele Sokola byla pojmenována

Tyršova obecná škola pro chlapce a dívky.
V létě 2007 prošla hlavní budova školy rekonstrukcí, díky kte-
ré se stala zcela bezbariérovou a tím přístupnou i pro tělesně
postižené žáky. Mateřská škola se ve stejné době přestěhova-
la do nové budovy s krásnou, nově upravenou zahradou. Sou-
časně byla zahájena výstavba nového pavilonu pro třídy
prvního stupně a školní družinu. Moderní, vybavený a ekolo-
gicky úsporný pavilón, využívající k výuce variabilně i okolní-
ho prostoru, byl dokončen v létě 2008. Zdroj: www.tyrsova.cz

INZERCE

PROSINEC 201 6 ČÍSLO 28 ROČNÍK IV. ZDARMA MĚSÍČNÍK

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V JINONICÍCH

NEJSME REKLAMNÍ LETÁK! JSME 1 . JINONICKÉ NOVINY!

5

INZERCE

INZERCE

· Cotton bar – Jinonická Garáž, Rohatecká 50
· Vinotéka Matěj, Butovická 44
· Cykloservis – Kola pro vás, Karlštejnská 10,
www.kolaprovas.cz

· Barvy Jinonice – iColor s.r.o, Pod vodovodem 519/4
· Petr Baubín - včelařství, Nová Ves 380, Praha 5

Dotazy zasílejte na: redakce@jinonickykuryr.cz

TYRŠOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PO OTEVŘENÍ V ROCE 1932.

DISTRIBUCE JINONICKÉHO KURÝRA

Šťastné a veselé Vánoce!



Dopravní podnik hl. m. Prahy
(DPP) přistoupil k nezbytné re-
konstrukci celé stanice z důvo-
du masivních průsaků podzemní
vody a degradaci odvodňovacích
systémů a nosných systémů
obkladů stanice. Rekonstrukce
bude využita i pro modernizaci
technologické části, aby bez-
pečnostní standardy odpovídaly
současné době.
Stavební práce jsou rozděleny do
tří etap, aby bylo omezení pro ces-
tující co nejmenší. Přesto bude
nutné stanici od začátku roku 2017
pro cestující na více než půl roku
uzavřít. „První etapa stavebních
prací v technických prostorách
stanice začala bez omezení provozu
s cestujícími již 1 . listopadu.
V  první fázi provádíme především
demontáž obkladů a podhledů. Pro
druhou etapu prací pak bude stani-
ce od 7. ledna do 7. srpna 201 7 pro
cestující vyloučena z provozu a vla-
ky metra budou stanicí v obou smě-
rech pouze projíždět.“ uvedl Jan
Šurovský, technický ředitel DPP.
    Během druhé etapy dojde ke

kompletní injektáži průsaků, sanaci
ostění a montáži nového odvod-
ňovacího systému. Zároveň budou
probíhat práce na technologické
části stavby ve veřejné části stani-
ce. Dojde k modernizaci osvětlení
ve stanici, úpravě silnoproudých
rozvodů včetně rozvaděčů, úpravě
řídicích a ovládacích systémů,
úpravě požární signalizace,
vzduchotechniky a slaboproudých
rozvodů včetně rozhlasu ve stanici
a kamerového systému. Zároveň
budou nahrazeny některé, z hledis-
ka požární bezpečnosti, nevyhovují-
cí materiály.
    V rámci třetí etapy, j iž opět za
plného provozu, proběhne montáž
podhledů a obkladů ve veřejné
části stanice a zároveň se budou
dokončovat práce v technických
prostorách stanice. Pro umožnění
přístupu k ostění a provedení jeho
sanace a injektáže průsaků je ne-
zbytná demontáž kompletních
obkladů v celé stanici, jež je sou-
částí současných přípravných prací.
Po provedení prací na ostění budou
vyčištěné skleněné tvarovky osaze-

ny zpět. Celá rekonstrukce by měla
být dokončena do 17. listopadu
2017. Celkové náklady na rekon-
strukci budou zhruba 145 mil. Kč.
    „Jsme si vědomi historické
a  architektonické hodnoty obkladů
stanice skleněnými tvarovkami
z  dílny sklářského umělce Františka
Víznera. Těší mě, že se ve spolu-
práci s DPP, projektantem a archi-
tektem podařilo navrhnout řešení,
které v maximální možné míře za-
chová původní obklad a tím i ráz
celé stanice.“ vysvětluje Petr Dolí-
nek, náměstek pražské primátorky
pro dopravu, sport a volný čas
(ČSSD).
    Po dobu uzavřené stanice od
7.   ledna do 7. srpna 2017 bude za-
j ištěna náhradní autobusová do-
prava pomocí linky č. 137, která
bude částečně odkloněná ze své
původní trasy a zároveň budou tyto
spoje posíleny tak, aby adekvátně
uspokojily přepravní poptávku.
O  dopravních opatřeních bude DPP
včas informovat.

Zdroj: Tisková zpráva
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Městská část Praha 5 musí najít
jinou lokalitu vhodnou pro stav-
bu hokejové haly. Obyvatelé Ji-
nonic se vyjádřili, že halu na
svém území nechtějí. Výstavbu
sportoviště chce zaplatit sou-
kromý investor. Praha 5 kvůli
stavbě uspořádala sociologické
šetření a internetovou anketu.
V rámci průzkumu se 97 procent
obyvatel vyslovilo, že městská část
by jednoznačně měla podporovat
mládežnický sport a 83 procent vy-
jádřilo souhlas s výstavbou hoke-
jové haly. V případě ankety ale
výstavbu haly podporovala jen ne-
celá polovina hlasujících, podle
radnice Prahy 5 ji ovlivnili lidé z Ji-
nonic, kteří ve třech čtvrtinách pří-
padů vyjádřili nesouhlas
s  výstavbou v lokalitě Jinonice.
    „Reagovali jsme na předložený
záměr soukromého investora, pod-

pořeného Českým svazem ledního
hokeje, vybudovat na území naší
městské části hokejovou halu.
Osobně se mi tato myšlenka líbí,
vždy budu podporovat jakoukoliv
aktivitu, která přispěje ke spor-
tování dětí a mládeže. Chtěli jsme
ale znát i názor občanů, abychom
věděli, jakým směrem případná
navazující jednání směrovat,“ uvedl
starosta Radek Klíma (TOP 09).
Další zvažovanou lokalitou je na-
příklad Barrandov. Na Barrandově
by hala stála v ulici V Remízku
místo stávajících kurtů a hřišť, ale
se zachováním fotbalového hřiště
a  atletické dráhy.
    Má jít o nízkonákladovou a níz-
korozpočtovou stavbu. Samotné
provedení haly tak může být podle
Prahy 5 jednoduché, ale i složitější
s větší nabídkou a vybaveností. Va-
riantní může být i provoz haly, a to

celoroční či osmiměsíční. Hala by
měla být k dispozici nejen pro tré-
ninky a utkání mládežnického
hokeje, ale i pro širokou veřejnost,
tedy pro běžné bruslení či výuku
škol.

Zdroj:   euro.cz  –  https://goo.gl/iEgf91

HOKEJOVÁ HALA V JINONICÍCH NEBUDE

VIZUALIZACE STANICE METRA JINONICE PO REKONSTRUKCI – IKONICKÉ ORANŽOVÉ OSVĚTLENÍ BUDE NAHRAZENO BÍLÝM. AUTOR: METROPROJEKT
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Vánoční strom postavený u kostela
Svatého Václava na Praze 5 nepřijel
z  lesů, ale zhruba dvacet let rostl na
dětském hřišti v Jinonicích. Podle
radnice byl pokácen kvůli bez-
pečnosti. Obyvatelům páté městské
části se ke stromku, pod kterým si
hrály jejich děti, nechce chodit.
Na letošní vánoční strom radnice Prahy
5 použila smrk pichlavý. Ten nevyrostl
v  žádném lese, ale na dětském hřišti
u  Tyršovy školy v Jinonicích. To kritizuje
řada lidí z této městské části. „Praha 5
se letos rozhodla využít pro vánoční vý-
zdobu vlastních zdrojů a nechala porazit
zcela zdravý smrk,“ uvedl jeden z obyva-
telů Jinonic Pavel Hrubý. Podle něj se
jednalo o asi dvacetiletý strom, který
netrpěl žádnou nemocí ani plísněmi.
    Proti jsou i další obyvatelé Jinonic,
kterým strom na hřišti nevadil a během
léta byl jediným zdrojem stínu. Někteří
se proto rozsvěcení vánočního stromku
rozhodli neúčastnit. Asi dvacetiletý smrk
pichlavý radnice Prahy 5 pokácela kvůli
bezpečnosti, narušoval bezpečnostní zó-
ny herních prvků. Podle občana Jinonic

Pavla Hrubého strom nepředstavoval
žádné nebezpečí, ani nezasahoval do
žádných atrakcí pro dět.i „Představa, že
beru své děti na rozsvěcení vánočního
stromu, který rostl na jejich hřišti, je
opravdu absurdní. Tento rok tedy vyne-
cháme,“ uvedla Barbora Studená na so-
ciální síti.
    Podle odůvodnění vedoucího odboru
správy veřejného prostranství a zeleně
Jana Zemana byla hlavním důvodem po-
ražení stromu bezpečnost. „Strom se na-
chází na dětském hřišti. Z důvodu
zajištění provozní bezpečnosti a bez-
pečnostních zón herních prvků, bude
strom pokácen,“ uvádí Zeman v doku-
mentu, který výběr zdůvodňoval.

Pokáceny budou i další stromy
Podle radnice tedy nebylo prvořadým cí-
lem kácení použít smrk z dětského hřiště
jako vánoční strom. Na hřišti byl, prý
neměl co dělat. „Strom zde byl vysazen
načerno a situaci dosud nikdo neřešil.
Na jiných dětských hřištích stromy
nenajdete, protože jde o určité bez-
pečnostní riziko,“ uvedla mluvčí Prahy 5
Helena Šmídová.
    Proč ovšem bylo dětské hřiště posta-
veno u „nebezpečného“ stromu, Šmídová
neví, toto rozhodnutí má prý na svědomí
předešlé vedení radnice. To současné
plánuje postupně pokácení všech na-
černo vysázených stromů na dětských
hřištích v Praze 5. Nahrazeny budou ze-
lení, která se více hodí do městské zá-
stavby. „Na jaře 201 7 bude u hřiště
vysazen nový strom, pravděpodobně
ambroň západní,“ dodala k nástupci
vánočního smrku Šmídová.

Zdroj: idnes.cz - goo.gl/CoFYFB

TIRÁŽZE SMRKU OD HŘIŠTĚ JE VÁNOČNÍ STROM

KÁCENÍ STROMU NA DĚTSKÉM HŘIŠTI. AUTOR: PAVEL HRUBÝ
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VYHLÁŠENÍ SBÍRKY – POMNÍK VLASOVCŮM
Vyhlášení sbírky na zhotovení po-
mníku pro 14 vojáků 1. divize ROA
(Ruské osvobozenecké armády – lidově
nazývané Vlasovci), kteří byli dne 10. 5.
1945 popraveni Na Vidouli vojáky Rudé
armády, a zajistit j im tak za jej ich ak-
tivní účast na Pražském povstání dů-
stojné pohřbení na Jinonickém hřbitově.

Finanční příspěvky zasílejte na
zřízené konto:

2400410577 / 2010

Z vybraných peněz bude zařízeno jej ich
vyzvednutí z hromadného hrobu, jej ich
důstojné pohřbení a  zhotovení pomníku
připomínající jej ich komunisty popí-
ranou účast na Pražském povstání.
    Díky historickému bádaní pana Pav-
la Žáčka, byla objevena zpráva Zdravot-
ního rady hl. m. Prahy MUDr. Vlad.
Milera z Jinonic ze dne 24.06.1946, ve
které je uvedeno:

„Dne 1 0. 5. jsem byl povolán k popravě
1 4 vojínů Vlasovovy armády a  postaral
jsem se o jejich pohřbení.“

Zároveň přivítáme další informace, ústní
svědectví, dobové zapisy a fotografie.

Jiří Štěpina

Poznámka redakce: Máme již několik
nových svědectví.

Děkujeme všem, kteří nám dosud
zaslali své finanční dary! Doufáme,
že se přidají i další lidé.

LEHKÁ POLNÍ HOUFNICE LEHKÉHO ODDÍLU DĚLOSTŘELECKÉHO PLUKU 1 . RUSKÉ
DIVIZE VS KONR OSTŘELUJÍCÍ Z JINONIC NĚMECKÉ POZICE V OKOLÍ STADIONU NA

STRAHOVĚ, 7. KVĚTNA 1945.
AUTOR: ARCHIV PAVLA ŽÁČKA



RETRO

STAVBA METRA ŠVERMOVA (DNEŠNÍ JINONICE) PODZIM 1987. FOTO: J. KALAŠ.
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