
TIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍRU

V rámci projektu proběhne rekon-
strukce a dostavba Areálu Jinonice,
dále je počítáno s obměnou mobi-
liáře, nákupem nového PC vybavení
a multimediální techniky.
Dojde k vybavení rozhlasové a televizní
laboratoře i fotokomory. V neposlední
řadě bude z projektu financováno za-
koupení elektronických databází a knih
využívaných prostřednictvím knihovny
celou fakultou.

    Areál dnes tvoří dvě budovy, nižší
se čtyřmi nadzemními podlažími
a  druhá vyšší se šesti nadzemními pod-
lažími.V současné době je Areál využí-
ván Karlovou Univerzitou, konkrétně
Fakultou sociálních věd, Fakultou hu-

manitních studií a Filozofickou fakultou.
Uvedené fakulty zde provozují pouze
část svých aktivit, sídlí tu některá jejich
pracovišťě, resp. institutů nebo kateder.
Fakulta humanitních studií připravuje
výstavbu nové budovy v lokalitě Trója,
kam by se po dokončení výstavby měla
přestěhovat. Též Filozofická fakulta
konsoliduje své prostory v jiných bu-
dovách a v budoucnu počítá s uvolně-
ním prostor v Areálu Jinonice. Do
budoucna je tedy plánováno, že vý-
hradním uživatelem Areálu Jinonice se
stane Fakulta sociálních věd, které při-
padne Areál do správy.

    Vzhledem k původnímu účelu bu-
dov – administrativní prostory pro

MŠMT a určité specifické době výstav-
by okolo roku 2000, dnes již budovy
nevyhovují podmínkami potřebám
moderní vysoké školy.

Hlavní cíle projektu
· Naplnění strategické priority UK spo-
čívající v dobudování jinonického mi-
nikampusu

· Zajištění rozvojových potřeb FSV UK
vytvořením plnohodnotného zázemí pro
vysoce kvalitní výuku a výzkumné ak-
tivity jejich pracovišť

· Vybudování nových, moderně konci-
povaných polyfunkčních kapacit pro in-
dividuální a kolektivní aktivity studentů

· Vytvoření dodatečného zázemí pro
informační zdroje, které umožní jejich
efektivní využívání

· Vznik nových přednáškových prostor
pro využití jak ve výuce, tak pro konfe-
renční účely na fakultní i celouniverzitní
úrovni

· Přebudování dispozic stávajících ob-
jektů s cílem zintenzivnění interakcí
mezi jednotlivými součástmi, za-
městnanci i studenty fakulty

· Zvýraznění postavení jinonického
Areálu jako reprezentace Univerzity
Karlovy v kontextu místní zástavby

· Docílení vysoce úsporného, energeticky
efektivního a ekologického provozu.

Zdroj: www.opvvv016-jinonice.fsv.cuni.cz
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Dopravní podnik hl. m. Prahy
(DPP) ve středu 23. srpna 2017
zprovozní stanici metra B Jino-
nice pro cestující. DPP přistou-
pil k nezbytné rekonstrukci celé
této stanice kvůli masivním prů-
sakům podzemní vody, degrada-
ci odvodňovacích systémů
a  nosným systémům obkladů
stanice. Rekonstrukce byla vy-
užita i pro modernizaci techno-
logické části, aby bezpečnostní
standardy odpovídaly současné
době. Opravenou stanici si mů-
žete prohlédnout na snímcích
Tomáše Sysla.

    Stavební práce byly rozděleny
do tří etap, aby bylo omezení pro
cestující co nejmenší. Přesto bylo
nutné stanici od začátku roku 2017
pro cestující na více než půl roku
uzavřít. První etapa stavebních pra-
cí v technických prostorách stanice
začala bez omezení provozu s ces-
tujícími j iž 1 . listopadu 2016.
V  první fázi byla provedena pře-
devším demontáž obkladů a podhle-
dů.

    Během druhé etapy došlo ke
kompletní injektáži průsaků, sanaci
ostění a montáži nového odvod-
ňovacího systému. Zároveň proběh-
ly práce na technologické části
stavby ve veřejné části stanice. Do-
šlo k modernizaci osvětlení ve
stanici, úpravě silnoproudých roz-
vodů včetně rozvaděčů, úpravě řídi-
cích a ovládacích systémů, úpravě
požární signalizace, vzduchotech-
niky a slaboproudých rozvodů
včetně rozhlasu ve stanici a kame-
rového systému. Zároveň byly na-
hrazeny některé nevyhovující
materiály z hlediska požární bez-
pečnosti. Během této fáze opravy
soupravy metra stanicí pouze pro-
j ížděly.

    „Kromě technologických úprav,
díky kterým už nebude docházet
k  průsakům spodní vody, se také Ji-
nonice podařilo oživit vzhledově,
což zvýší komfort cestujících,“ řek-
la Adriana Krnáčová, primátorka
hlavního města Prahy.

    „Každé uzavření stanice je
pro cestující pochopitelně nepří-
jemné, ale rekonstrukce byla ne-
zbytná. Jsem rád, že se podařilo
stanici otevřít ještě před koncem
letních prázdnin. Další fáze rekon-
strukce již bude probíhat za plné-
ho provozu. Při pracovní návštěvě
Berlína jsem si ověřil, že lidé bez
problémů snesou trochu nepohod-
lí, hlavně když nemusejí složitě
řešit přestup na náhradní do-
pravu,“ řekl Petr Dolínek, ná-
městek primátorky pro dopravu,
sport a volný čas.

    „Jsem rád, že se DPP
daří plnit plán rekonstruk-
cí stanic metra. V případě
Jinonic se veřejná část
úrovně nástupiště zásadně
změnila, a to repasí a vy-
čištěním obkladů Vízner,
realizací nových kera-
mických obkladů,
položením dlažeb u hrany
nástupiště, která byla vy-
měněna v celém rozsahu.
Dále byly realizovány nové
podhledy a opláštění
rampy s kabely a  stanič-
ním rozhlasem,“ uvedl
Martin Gillar, předseda
představenstva a generální
ředitel DPP.

    V rámci třetí etapy, j iž
opět za plného provozu,
proběhnou drobné staveb-
ní úpravy, dokončení prací
na rozvodech a zařízeních
ne nezbytně nutných pro
provoz stanice s cestující-
mi a dokončení úprav kon-

strukcí stanice včetně odvodnění.

    Celá rekonstrukce by měla být
dokončena do 17. listopadu 2017.
Celkové náklady na rekonstrukci
budou zhruba 145 mil. Kč.

    Stanice byla oficiálně otevřena
26. října 1988 pod názvem Šver-
mova, o  dva roky později došlo
k  jej ímu přejmenování na současný
název. Jedná se o jednu z nejméně
vytížených stanic metra v Praze,
v  pracovní den stanicí projde při-
bližně 12 500 cestujících. Stanice je
zajímavá po umělecké stránce, pi-
líře nástupiště a stěny jsou oblože-
ny unikátními skleněnými obklady
od sochaře Františka Víznera.

Zdroj: www.milujuprahu.cz/2017/08/stanice-

metra-jinonice-opet-otevrena-podivejte-se-jak-

se-promenila/
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STANICE METRA J INONICE OPĚT OTEVŘENA

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI PŘÍZEŇ!

STANICE METRA B JINONICE. FOTO: TOMÁŠ SYSEL

STANICE METRA B JINONICE. FOTO: TOMÁŠ SYSEL
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Nejednou jsem se na stránkách toho-
to posledního nezávislého média
rozepsal o mém srdci, které je na-
trvalo zakotveno kdesi na Praze 5.
O  vesnici uprostřed města, kde ko-
lotoč všedního světa zpomaluje nato-
lik, že se z něj člověk může
rozhlédnout a spatřit životní scené-
rie, jež nám vzhledem ke spěchu, ve
kterém žijeme, unikají. O lidech žijí-
cích v této specifické subkultuře,
která nemá obdoby a je mezi sebou
pospojována nepřetrhnutelnými lany.
Je to ale všechno pravda?

Ačkoli se Jinonice vymykají veškerému
lidskému chápání a nepodléhají
pravidlům světa, i zde existují zdi. Tlusté
zdi rodinných domů, živé i mrtvé ploty,

zkrátka hranice, přes které na sebe lidi
zmateně hledí a bojí se z nich vystoupit.
Přitom by chtěli, jsou ale omezováni
strachem a postrádají tu správnou pří-
ležitost. A to jsme se rozhodli změnit.

    V sobotu 23. září proběhl druhý
ročník sousedského (pouličního) festivalu
Jinonice v sobě. A řeknu vám, já tam byl,
byla to krása. Po loňském startu, spích-
nutém na koleni a obestřeném spoustou
obav z toho, jak to vlastně všechno do-
padne, jsme to letos rozjeli na plno. Areál
bývalé družiny a současného druhého
stupně Waldorsfské školy se proměnil ve
svět, kde neexistují problémy a starosti
běžného života. Střetli se zde generace,
starousedlíci s nově příchozími a černí s
bílými a všichni společně oslavili jaké
máme štěstí, že můžeme žít na tak idy-
lickém místě. Hudba hrála, jedlo se, pilo
se, žilo se. A za všechno vděčíme hlavně
vám, vám co jste přišli a  udělali z něko-
lika stánků a posekané louky opravdovou
událost. Příští rok to bude větší. Bude nás
víc. Bude to hlasitější. Bude to meziná-
rodní. Třikrát do týdne o tom bude
reportáž ve zprávách na Nově. Ale hlavně
to bude zase!

Těšíme se.

Jan Rys
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J INONICE V SOBĚ A JÁ CELEJ BEZ SEBE
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Budova jinonického akcízu, kde
původně sídlil prvorepublikový
celní úřad, stála osamoceně
v  polích na kótě 314. V roce
1941 odtud vysílal radiotele-
grafista Jindřich Klečka depeše
do Londýna. Dům však byl pro
vysílání z důvodu snadného za-
měření krajně nevhodný.

    Osudné noci z 3. na 4. října
1941 pracovala tajná vysílačka čes-
koslovenského odboje (Organizace
Úvod) dlouho přes půlnoc. Pak do
domu vtrhly německé bezpečnostní
orgány. Za asistence pořádkové po-
licie a  s podporou gestapa provedly
zátah, na jehož konci byla podle
gestapáckého hlášení obsluha vysí-
lačky značně překvapena. Radiote-
legrafista Jindřich Klečka spáchal
v  bezvýchodné situaci sebevraždu.
Inspektor finanční stráže Karel
Prokop se dočasně zachránil
útěkem. Jeho osmnáctiletý syn Mi-
roslav a a dva bývalí vojáci Stani-
slav Medřík a Antonín Němeček byli
na místě zatčeni. Následné vyšet-
řování vedlo k zadržení dalších osob
a zajištění vysílacího materiálu v Jí-
lovém u Prahy. Na popravišti skon-

čili i čtyři odbojáři z Jinonic.
Odhalením vysílačky Sparta I pře-
stalo až na výjimky fungovat radio-
telegrafické spojení mezi
protektorátem a československým
exilovým ústředím v Londýně.Jej ich
hrdinské činy připomíná pamětní

deska, která byla po zbourání j ino-
nického akcízu v roce 2001 přene-
sena do místní sokolovny, a od roku
2014 i nový pomník na veřejném
prostranství před nedalekou stanicí
metra Nové Butovice.

Zdroj: www.mistapametinaroda.cz
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Sleva až 25%!
Podzimní výprodej sezónního zboží!

J INONICKÝ AKCÍZ

Dne 21. 9. 2017
nečekaně zemřela

ve věku nedožitých 54 let paní
Blanka Kotrčová

Za poslední rozloučení děkujeme
všem učastníkům, rodina

Bartoňova, Kotrčova a Šupkova.

VZPOMÍNÁME
INZERCE
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Jsem Leo, vítěz loňského
ročníku nohejbalového turnaje
konaného tradičně na školním
hřišti Tyršovy školy. Letos se nás
sešlo na deset týmů. Týmy se
tvořily tím způsobem, že deset
ostřílených borců si k sobě po-
stupně volilo spoluhráče.

    Netuším, kdo měl ten úžasný
nápad, že i já jsem ostřílený borec,
ale bohužel jsem si také musel vy-
brat dva spoluhráče. Vytradoval
jsem si Vencu Stifflera Hrstku, kte-
rého jsem večer před turnajem po-
tkal na Baru. A jako třetího do týmu
jsem zvolil Roberta, mého spoluhrá-
če ze sranda turnajů, co se konají
někde v pralesích za Prahou. Turnaj
mohl začít a já cítil obrovskou sílu
v  mém týmu. Pohár pro vítěze a ob-
hajoba titulu byla na dosah ruky.
Hrálo se na dvě skupiny po pěti tý-
mech, z nichž postupují první čtyři
do vyřazovací fáze.

    První zápas jsme prohráli, ale to
bylo jen zahřívací kolo, takže poho-
da. Řekli jsme si, kde děláme chyby,
jak se po hřišti lépe pohybovat a jak
se při hře lépe uvolnit. Druhý zápas
jsme také prohráli. I třetí. V po-
sledním zápase skupinové fáze jsme
přesto drželi postupové naděje
a  náš osud jsme měli v našich
nohách. Do zápasu jsme tedy vstou-
pili s velkou vervou a odhodlaností.
Náš cíl byl jasný, zápas vyhrát. Bo-
hužel soupeř pro to neměl po-
chopení a sfouknul nás jak svíčku.

    Poslední nadějí pro neztracení
osobní hrdosti bylo vyhrát alespoň
boj o poslední místo. Naštěstí to by-
la už jen formalitka, protože soupeři
byli strašní, ale opravdu strašní ne-
kopové. První set jsme jim pustili,
aby byla zábava. Ve druhém setu
jsme jim dali trochu náskok a pak je
dotáhli v klidu na stav 9:9. Rozho-
dující balón podával Stiffy, který
s  galancí a profesionální přesností
nedokázal ani překopnout síť.

    I přes naše umístění, které sem
nebudu uvádět, to byl vydařený
turnaj . Nepršelo ani nefoukal vítr,
občerstvení luxus jako vždy a po-
turnajová oslava s tradiční kachnou
v nedaleké restauraci nanejvýše ve-
selá.

Turnaj vyhrála trojice: Jan Švabík
(venkov), Láďa „Pinďa“ Neumar
(místňák) a Lukáš Hrobský (Radlice).

Leo Vik - Zátoka

Z VRCHOLU NA DNO?

INZERCE

INZERCE

FOTO: MÍLA MAŠEK
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VINOTÉKA MATĚJ
1 2. 1 0. - VELKÁ ŘÍJNOVÁ DEGUSTACE
1 1 . 1 1 . v 1 1 h SVATOMARTINSKÁ VÍNA

VZÁCNÁ FOTOGRAFIE KOSTELA SVATÉHO PROKOPA, TAKTO DOCHOVANÝCH NEGATIVŮ PŘED DEMOLICÍ JE VELICE MÁLO. FOTOGRAFII DODAL ONDŘEJ BASTL.

INZERCE



8 RÁDI PŘIVÍTÁME NOVÁ DISTRIBUČNÍ MÍSTA

· Cotton bar – Jinonická Garáž, Rohatecká 50
· Vinotéka Matěj, Butovická 44
· Restaurace U Majerů, U Jinonického rybníčka 602/3A
· Petr Baubín - včelařství, Nová Ves 380, Praha 5

· Motel Grádo, restaurace Mezi Lány, Mezi Lány 15
· Cykloservis – Kola pro vás, Karlštejnská 10,
www.kolaprovas.cz
· Barvy Jinonice – iColor s.r.o, Pod vodovodem 519/4
· Restaurace U Bůčka, areál jinonického zámečku

Dotazy zasílejte na: redakce@jinonickykuryr.cz

DISTRIBUČNÍ CENTRA J INONICKÉHO KURÝRA

RETRO

VZÁCNÁ FOTOGRAFIE KOSTELA SVATÉHO PROKOPA, TAKTO DOCHOVANÝCH NEGATIVŮ PŘED DEMOLICÍ JE VELICE MÁLO. FOTOGRAFII DODAL ONDŘEJ BASTL.


