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Z DARMA

REKONSTRUKCE J INONICKÉHO DVORA – J INONICE COURT
Horní dvůr

Vzhledem k nedávnému odstranění
hospodářských budov autoři z ateliéru
MS architektura a design navrhli
novostavby dvou objektů, které volně
navazují na původní zástavbu a respektují dřívější hmotové řešení. Zároveň
zachovali půdorysnou stopu někdejších
budov. Architektura nových domů
i svým materiálovým a barevným řešením zajišťuje, aby historické
a novodobé budovy vytvořily jeden celek. Toho docílili především použitím
keramické pálené krytiny červené barvy
na sklonitých střechách novostavby
a tmavými střešními prvky reagujícími
na nové střešní vikýře Hlavního dvora.
Proporce okenních výplní novostavby
odpovídající proporci oken budovy
Horního dvora.

Zámek

Projekt obnovy Jinonického dvora,
který je chráněnou kulturní památkou, autoři rozdělili na Hlavní dvůr
a Horní dvůr.
Hlavní dvůr dnes tvoří bývalý zámek, pivovar, stodola, sýpka a stáje, na
Horním dvoře se původní stavby nedochovaly, zůstaly tu jen jejich půdorysné
stopy. V prvním případě konverze areálu na nové funkční využití vyžaduje
určitou míru stavebních zásahů do
stávajících objektů. Jejich základním

principem je jasné odlišení nových
a původních, doložených konstrukcí,
struktur a matriálů. Navržený koncept
vychází z průniku nového a starého.
V současné době se areál využívá
pro lehkou výrobu, služby, administrativu a skladování, zhruba polovina
kapacity zůstala volná. Návrh předpokládá nové funkce: bydlení, služby,
obchod a restaurace. Nenavyšuje kapacitu stávajících budov a nezvyšuje ani
jejich objemy.
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Nejstarší a nejhodnotnější součástí
areálu je tzv. zámek. Výjimečnost budovy je podtržena řešením všech detailů
fasády, které jsou na vyšší úrovni než
u ostatních budov. Na zámku jsou
ovšem patrné zásahy z různých epoch,
takže nikoli všechny fasády vykazují
stejné architektonické detaily – například šambrány a výplně oken východní části severní fasády se neshodují
s okny fasády jižní. Tyto zajímavé rozdíly návrh respektuje a zachovává.
Zvláště citlivě přistupuje ke vstupní
partii se dveřmi a bočními okny, které si
zachovaly barokní podobu. Konverze
budovy obnovuje původní fasádu
z poloviny 19. století.

pokračování na druhé straně
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DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI PŘÍZEŇ !

R EKONSTRUKCE J INONICKÉHO DVORA – POKRAČOVÁNÍ Z PRVNÍ STR .

Obnoví se také barokní vstup
a sluneční hodiny, projekt počítá
i se zachováním kašny. Oplocení
bude iluzivně nahrazeno výsadbou
nízké zeleně, vzrostlá zeleň v areálu
je řešena jako komponovaná
stromořadí.
Pod Horním a Hlavním dvorem
jsou navrženy podzemní garáže,
které svojí kapacitou naplňují potřebu parkovacích míst nového využití Jinonického dvora. Navrženo je
103 parkovacích stání v podzemních garážích, dalších deset
míst bude před jednou z budov areálu. Vjezd na pozemky je možný
z ulice Řeporyjská a Na Vidouli.
Jihozápadně od dvora se nachází
rybník, který má bezprostřední historickou a prostorovou vazbu na
dvůr. Projekt počítá s jeho začleněním do areálu. Území bylo osídleno
od 11. století a lze předpokládat
výskyt archeologických nalezišť.
Zdroj: Tisková zpráva

S ETKÁNÍ DĚTÍ S OBYVATELI D OMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB N A N EKLANCE

„Darem stáří jsou vzpomínky, školáků se svými paní učitelkami
hřející srdce plamínky...“
navštívit babičky a dědečky do

Ludmila Kusáková Radlic. Paní učitelky s dětmi nacvičiz básně Podzim. ly básničky a písničky se zimní

Pevně věřím, že děti z Tyršovy
mateřské školy díky své návštěvě
a vlastnoručně vyrobeným dárkům
zahřály a potěšily srdce obyvatelů
Domu sociálních služeb v Radlicích
Na Neklance.
O tomto malém zařízení rodinného typu, které pečuje o 27 seniorů,
jsem se dozvěděla od své kamarádky
pracující v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5.
A protože adventní období by
mělo být mimo jiné i o přinášení radosti druhým, rozhodli jsme se v naší mateřské škole v rámci příprav na
Vánoce udělat dobrý skutek - vyrobit
s dětmi ve všech třídách dárečky
a přáníčka, se kterými se ve středu
6. 12. 2017 vypravilo několik před-

a vánoční tématikou, které byly odměněny velkým potleskem. Na závěr
si všichni společně zazpívali vánoční
koledy a děti obdarovaly staroušky
dárky a přáníčky. Svým vystoupením
děti vykouzlily úsměvy na tvářích
všech přítomných, což bylo ostatně
hlavním smyslem tohoto setkání,
které snad nebylo poslední :-)
.

Jana Taterová
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M OŽNOST LEVNÉ INZERCE!

LÁVKA SPOJUJE METRO J INONICE A NOVOU ČTVRŤ WALTROVKA

Stanici metra B Jinonice spojuje
s nově vznikající čtvrti v bývalé
Waltrovce nová lávka pro pěší.
Rovněž vzniklo náměstí a odhaleny byly dnes i tři sochy výtvarníka
Davida
Černého.
V areálu bývalé Waltrovky vzniká
nová čtvrť, kde budou kanceláře
i byty.

Lávka má oranžový povrch a její
součástí je sjezd pro cyklisty a kočárky, který ale není rovný, nýbrž
mírně lámaný. Kromě lávky město
investovalo v lokalitě Waltrovky
rovněž do komunikací nebo
kruhových objezdů. Celkem zde
město v posledních čtyřech letech
investovalo podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) přes
250 milionů korun.
Náměstí má rozlohu 5000 metrů čtverečních. Z jedné strany jej
ohraničují budova Mechaniky, historická budova Walter a vstup na
lávku k metru. Z druhé potom administrativní budova Aviatica. Vysazeno bylo 27 stromů, cyklisté si tu
mohou přivázat kola k některému
z 39 stojanů a rovněž je tu 25 laviček s USB připojením pro dobíjení
mobilních telefonů. V budoucnu tu
má fungovat připojení k internetu
prostřednictvím Wi-Fi.
Na náměstí byly také odhaleny
tři sochy od Davida Černého s názvem Pegasové. Ti jsou napůl koňmi
a napůl motory, kdy motory nahrazují přední část trupu koně a jeho hlavu. Dílo poukazuje na to, že
se ve Waltrovce vyráběly letecké
motory s tímto názvem. Všechny sochy jsou mechanické a otáčejí se
jim vrtule.
Do renovované historické budovy Walter by se měli již v prosinci
nastěhovat zdravotnická zařízení,
konkrétně Canadien Medical Care
a Centrum pohybové medicíny fyzioterapeuta Pavla Koláře. Rovněž
v prosinci se nastěhuje do budovy
Mechanica obchod s potravinami

FOTO: WWW.WALTROVKA.CZ

nebo drogerie a na jaře restaurace.
Do nové čtvrti se již nastěhovaly mimo jiné pošta, drogerie nebo kadeřnický salon.
Brownfield Waltrovky, bývalé
továrny na letecké motory, koupila
společnost Penta od irské deve-

M IKULÁŠ V MŠ TYRŠOVA

Adventní čas v dnešní době už
zpravidla postrádá náboženský
smysl oproti dobám minulým,
ovšem v jinonické mateřské škole se každoročně těšíme pátého
prosince na tradici mikulášské
nadílky.
Náš báječný Mikuláš Milan
Loucký je opravdu kamarád. Po odstěhování se z Jinonic funguje i nadále jako editor Jinonického Kurýra
a Mikuláše stejně jako loni přijel našim dětem udělat až z Poříčan, za
což si ho velice vážíme.
Ceníme si také toho, že si na nás
udělal čas vytížený herec a manžel

FOTO: WWW.DENIK.CZ

loperské společnosti Red Group
v roce 2012. Waltrovka je stavěna
jako ucelený urbanistický koncept.
Po jejím dokončení vznikne 80 000
metrů čtverečních kancelářských
ploch, 600 bytových jednotek a 34
rodinných domů.

Zdroj: ČTK

paní učitelky Péti, Ernesto Čekan,
Mikuláš se stejně jako každý rok
který zahrál „zlého čerta“, jak ho dě- vydařil a všichni jsme si to užili
ti nazvaly. Poděkování patří rovněž – malí i velcí...
i hodnějšímu čertovi Milošovi KutlíJana Taterová
kovi a krásnému andělu Janě
Plamper.
Je nám líto, že se letos nemohl
zúčastnit z důvodu pracovního vytížení náš dlouholetý čert Martin
Ryšavý a těšíme se na něho příští
rok.
Velký dík patří Zlatce Jarkovské,
která opět zprostředkovala zapůjčení
nádherných kostýmů, bez kterých by
se tato úžasná akce nemohla uskutečnit.
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SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST NA POSLEDNÍ STRANĚ!

ZRÁDCI NEBO HRDINOVÉ? R OZHOVOR O VLASOVCÍCH
Rozhovor s Pavlem Žáčkem
o nových poznatcích o podílu
vlasovců na osvobození Československa v květnu 1945.
Rozhovor převzatý ze serveru
Aktuálně.cz.

Pavel Žáček: Vojáci někdejšího sovětského generála Andreje Vlasova, který přešel i se svou armádou na stranu Hitlera,
se v samém konci války připletli do pro
náš stát naprosto zlomového okamžiku –
osvobození se od šestileté nacistické
okupace. Pro mě jsou vlasovci fenoménem neobyčejně složité a těžké doby.
A chcete-li: doslova šílených a bezvýchodných situací, v nichž se lidé tehdy
ocitali.
Zároveň jsou fenoménem zrady.
Generál Vlasov ale nebyl zbabělcem. Patřil k hrdinům bojů o Moskvu, za což ho
sovětský vůdce Stalin i vyznamenal. I to
je nutné v diskusi o roli Ruské osvobozenecké armády (ROA), které velel, připomenout.
Fenomén vlasovců nekomplikoval
v roce 1945 život jen našim předkům.
Složitým je pro většinu lidí i dnes.
Najednou se tu totiž při studiu dokumentů o konci války v Čechách objevuje
kromě sovětské a americké armády ještě
„třetí síla – skvěle vycvičená a vyzbrojená". A tuhle třetí sílu představují
typicky slovanské tváře v uniformách
wehrmachtu a bojující proti wehrmachtu.
Netajili se přitom, že válčí proti Hitlerovi, ale i Stalinovi. Komu by to tedy
nepletlo hlavu? Koho by to nenutilo

J INONICKÝ KURÝR
ČÍSLO

30, ROČNÍK VI.

ŠÉFREDAKTOR

Legendární tanky vlasovců T34 s trikolorou carského Ruska
přijely do Prahy o tři dny dříve
než ty sovětské s hvězdou na věži. Svědčí o tom desítky
dobových fotografií, které z rodinných archivů a kronik obcí
sesbíral historik Pavel Žáček.
Jeho nová publikace Prahou
pod pancířem vlasovců je dosud
nejobjevnější prací o podílu
vojáků „přeběhlíka" generála
RAHA-SMÍCHOV, 6. KVĚTNA 1945. VOJÁCI SAMOSTATNÉHO PRŮZKUMNÉHO ODDÍLU ROA PŘED
Andreje Vlasova na osvobozování PSMÍCHOVSKÝMI
KASÁRNAMI BYLI PŘIVÍTÁNI SESTRAMI Z NEMOCNICE ČESKÉHO VLÁDNÍHO VOJSKA.
Prahy, Berouna či Příbrami od
FOTO: ARCHIV PAVLA ŽÁČKA
k úvahám na téma „jak to s osvobozením
nacistických jednotek.
Žáček v ní kupříkladu detailně Prahy v roce 1945 vlastně bylo"?
mapuje významné zapojení početných
obrněných sil vlasovců a jejich těžkých A.cz: Proto jste se pustil do bádání?
zbraní na straně povstalců při bojích
o Prahu. Bojovaly mimochodem i na ná- V polovině osmdesátých let minulého
městí Kinských, kde byl po válce – para- století se mi dostala do rukou historická
doxně – odhalen pomník se sovětským mapa vojenského kartografického
tankem č. 23, po pádu komunismu pře- ústavu. Kolem Berouna byl nakreslen
barvený na růžovo a odsunutý do muzea kroužek s nápisem „vlasovci" a s šipkou
na Prahu.
pozemního vojska v Lešanech.
Ani zmínky o tom, odkud přišli a kam
To, jak kontroverzní téma historik
„zvedl", asi nejlépe dokládají snímky zmizeli. Jako kdyby je tam někdo vysadil
z povstalecké Prahy roku 1945, na nichž s padáky a oni se pak vypařili.
Komunistický režim neměl samozřejútoku nacistů čelí Rusové či Ukrajinci
v sovětských tancích, avšak v unifor- mě téměř až do svého konce nejmenší
zájem, aby se o vlasovcích vědělo –
mách německého wehrmachtu.
Prahu přece osvobodila Rudá armáda.

Aktuálně.cz: Při výzkumu o podílu
vlasovců na osvobození Prahy jste se
určitě setkal s vyhrocenými a nejednoznačnými názory na tyto vojáky.
Proč vyvolávají i 69 let po skončení
druhé světové války tak silné emoce?

TIRÁŽ

A.cz: Maminka se jako zdravotnice
zúčastnila pražského povstání, takže
mi o tabuizovaných vlasovcích leccos
řekla. Přesto mě ale překvapily
snímky sovětských tanků v rukou
vojáků v uniformách wehrmachtu,
kteří jsou spontánně vítáni pražskými povstalci. A to několik dnů před
tím, než do Prahy dorazily sovětské
tanky.
Nezastírám, že v počátcích bádání to
svým způsobem „dostalo" i mě. Pražské
povstání bylo posledním vzedmutím českého protinacistického odboje a vlasovci
nám pohled na něj, na tehdejší zlomové
události, najednou dost komplikují.
Říkám to samozřejmě v nadsázce.
Překvapení jsem ovšem zažil krátce
před pádem komunistického režimu:
tehdy se mi dostala do rukou brožura
okresního výboru Svazu protifašistických
bojovníků v Praze 5 (jakkoliv cenzurovaná) o květnovém povstání v Praze 5,
kde byli vlasovci hojně zastoupeni. I z ní
vyplývá, na jak obrovském prostoru se
tenkrát vlasovci v Praze pohybovali.
Jednalo se asi o dvacet tisíc vojáků velmi
dobře vyzbrojené 1. pěší divize ROA
generála Sergeje Buňačenka.
Téma vlasovců je obrovským
fenoménem beznaděje, zrady, opozice
vůči stalinismu a nakonec boje proti nacismu... Kdo bude dnes spravedlivým
soudcem pohnutek těchto lidí, z nichž
mnozí při osvobozování Prahy – v samém
konci války – padli?

pokračování na následující straně
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M OŽNOST LEVNÉ INZERCE!

P OKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU O VLASOVCÍCH Z PŘEDCHOZÍ STRANY

Příběh Vasila Kemeně
A.cz: Jak tedy vlasovce chápat?
Jako přeběhlíky? Vojáky, kteří se
ocitli v zajetí, a proto je diktátor
Stalin prohlásil za zrádce? Anebo bojovníky proti bolševismu?

Celkově se jednalo o milióny osob (kozácké útvary
nevyjímaje), zapojených do
protistalinského
hnutí.
Samozřejmě že to vše organizovali Němci – tohle je
nutné mít na paměti. Málo
se ví například o tom, že
Byli to i přeběhlíci pod vlivem v některých fázích boje by
masivní nacistické propagandy, se dokonce wehrmacht bez
hlásající drtivou porážku stalinské- podpory ROA na východní
ho režimu. Rudoarmějci přebíhali frontě neobešel.
Avšak například na
k nacistům dokonce ještě na jaře
1945, kdy už byla válka rozhodnuta. osudu Vasila Kemeně
Byli to nicméně i vojáci, kteří – tankisty ROA – je vidět,
byli v bezvýchodném postavení za- čím si tehdy lidé projati - třeba i vinou někdy dost bezo- cházeli. Jako Čechoslovák
hledného
velení
sovětských z Podkarpatské Rusi utekl
maršálů. Pod vlivem zklamání, že je před maďarskými fašisty,
jejich velitelé nechali ve štychu, pak okupujícími tuto část Čespřešli na stranu Němců. A je zná- koslovenska, do Sovětskémo, jak se Stalin stavěl k zajatcům ho svazu. Tam ho odsoudili
– byli to pro něj zrádci, kteří si ne- za nezákonné překročení
hranice a poslali do prazasluhovali nic jiného než smrt.
Do Ruské osvobozenecké armá- covního lágru.
Vypukla válka a Kemeň
dy je kromě toho verbovali Rusové
jako do protistalinského hnutí. se ocitl v trestní rotě Rudé
Hnutí proti diktátoru, jenž zotročuje armády. V německém zastrašlivými represemi Rusko.
jetí byl vyzván, aby vstouNa tohle mnozí ruští zajatci sly- pil do ROA a on nabídku
šeli. Takže se při výběru mezi smrtí přijal. Byl Vasil Kemeň
a životem ocitali ve velmi složité zrádce? A koho zradil? Byl
situaci. Mezi zajatými ruskými veli- československým
občateli byli navíc i někdejší carští dů- nem? Anebo sovětským?
stojníci, kteří s bolševiky nijak
Byl
rudoarmějcem,
nesympatizovali. Postupně se tak anebo vlasovcem? Šíbovali
FOTO: ARCHIV PAVLA ŽÁČKA
formovala velmi slušně vyzbrojená s ním z fronty na frontu, až POPRAVENÍ VLASOVCI POD VIDOULÍ.
a vycvičená Ruská osvobozenecká se v konci války ocitl u
armáda.
Příbrami, kde ho zlanařili do BuňaLidé si svůj osud tehdy nevyčenkovy divize. Velmi statečně pak bírali, jen se snažili přežít válečné
A.cz: Byli tedy produktem velmi bojoval u Slivence, kde se ze běsnění. A svědčí o tom i osud Česložité a nadmíru drsné doby? sedmého na osmého května 1945 choslováka Vasila Kemeňe, který se
Proto se je zdráháte soudit?
podílel na zastavení průniku jedno- chtěl původně postavit maďarským
tek SS do Prahy. A představte si, že fašistům – okupantům Českoslou toho Slivence po- venska.
tkal bratra, který
Vojáci ROA se ocitli v soukolí
tam dřel jako to- dějin a byli jimi nemilosrdně semletálně nasazený na ti. A Vasil Kemeň spolu s nemnohýstatku. Odmítl jít mi měl to štěstí, že to všechno
dál s vlasovci na přežil ve Slivenci. Až v roce 1990
západ a zůstal mohl přiznat, že jako tankista–vlaDne 29. 10. 2017
s bratrem ve Sli- sovec vzdoroval u Chuchle protiúvenci. Nebýt toho, toku jednotek SS.
zemřel ve věku 73 let
tak ho Sověti nej- Zdroj: Aktuálně.cz – www.goo.gl/64FKdB
popravili,
Milan Horníček spíše
anebo by skončil
v gulagu.
Pokračování v příštím čísle
Čest jeho památce.

VZPOMÍNÁME

I NZERCE
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M ÁLEM JSME SE DOČKALI OSLAVNÉHO HATTRICKU

Rok 2017 byl vlastně jako každý
jiný pro nás důležitý a významný.
Ale přesto nám fotbalový osud do
cesty přihrál pár důvodů
k oslavám.
Družstvo „B“ mužů vyhrálo Pražský přebor s nejmladším týmem soutěže, což bylo ve fotbalových kruzích
bráno jako velký úspěch. O postupu
do vyšší soutěže nemohla být řeč, jelikož o patro výš hraje družstvo „A“
mužů. A mohlo být ještě veseleji, postup z divize do třetí nejvyšší soutěže, tedy ČFL, nám utekl o jeden
pouhý bod. Přesto jsme mohli být
s úspěchy obou mužských kategorií
nadmíru spokojeni. Stejně tak nám
dělaly radost veškeré mládežnické
kategorie, které se ve svých republikových a pražských soutěžích rozhodně neztrácely. Českou ligu
mladšího dorostu a starších žáků vyhráli naši mládežncíci.
To vše jsme oslavili 18. června
v našem areálu při velkých oslavách

105 let od založení klubu spojenými naše mládež ještě větší návaznost na
s dětským dnem. „Oslavy a dětský svůj růst v dospělém fotbale.
den nás stály spousty času, ale vyDo roku 2018 přejeme všem liplatilo se. Areálem proteklo na tisíc
lidí, kteří se rozhodně bavili. Chtěli dem především pevné zdraví, hodně
jsme touto akcí opět připomenout, klidu, pohody a spokojenosti. .
že na jihozápadním městě je nějaký
Motorlet, který se dokáže postarat Neustálý klubový nábor probíhá po
a spoluvychovávat dnešní mládež“, celý školní rok. Pokud se chcete
svěřuje se fotbalový předseda JUDr. stát hráčem Motorletu, volejte
autor
či
Rudolf Blažek.
pište klubového šéftrenéra:
Jaroslav Machač
Do dalších let máme v úmyslu
775 152 165
rozhodně pokračovat v dobré práci
s naší mládeží, zvelebovat naše sporjmachac@fkmotorlet.cz
tovní areály a tím zvedat servis
a služby naším členům, nově příchozím či vítaným hostům.
Nejen za rok 2017 chceme poděkovat všem naším členům, jejich rodinným
příslušníkům,
všem
fanouškům a sympatizantům našeho
klubu. Podpory všech si nesmírně vážíme. Rádi uvítáme v ochozech více
fanoušků, kteří nás potáhnou za
snem v podobě třetí ligy, aby měla
I NZERCE

D ISTRIBUČNÍ CENTRA J INONICKÉHO KURÝRA
· Cotton bar – Jinonická Garáž, Rohatecká 50
· Vinotéka Matěj, Butovická 44
· Restaurace U Majerů, U Jinonického rybníčka 602/3A
· Petr Baubín - včelař, Nová Ves 380, Praha 5
Dotazy zasílejte na: redakce@jinonickykuryr.cz

· 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
· Roznos zajištěn ve starých Jinonicích
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D VACET LET PLAVECKÉHO BAZÉNU ZPA KOŠÍŘE NA C IBULCE

Bazén byl velmi hluboký a do- ruce si úžasně vybavuji. Bazén byl
Otevřen byl kolem roku 1975
a jeho dvojče stojí na pražském držovaly se zde přísné hygienické vytápěn z kotelny blízké fabriky, po
Výstavišti. Mimo hodin pro ve- předpisy. Voda byla studenější, ale které dostal název, voda byla z ne-

řejnost zde probíhaly různé sportovní akce, kurzy potápění, skoky
do vody, akvabely, závodní plavání,
ploutvové plavání, vodní polo, koupání kojenců a matek atd. Dovolím
si tvrdit, že stovky dětí (možná i tisíce) se zde naučily plavat.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PLAVECKÉHO STADIONU ZPA - KOŠÍŘE.

TRAGICKÝ SNÍMEK, UKONČENÍ A NÁSLEDNÉHO ROZKRADENÍ.

údajně nejkvalitnější ze všech
plaveckých stadionů v Praze. Atmosféru seznámení s partou Košířáků
a věčné sázky o plavání pod vodou,
rohlíků s turistickým salámem,
pompelou v plastu, fukaru na vlasy
a klíčku od skřínky přivázaným na

daleké Vidoule. Stadion byl vyhlášen nočním provozem pro kurzy
a sportovní družstva. My, pamětníci
z Jinonic, jsme to měli kousek pěšky
ulicí Na Pomezí. Velká škoda jeho
záhadné samodemolice.

Svatopluk Bartoň
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