Zpravodaj
Statenic a Černého Vola
Zvláštní vydání
Vítejte na výstavě
„Co nám létá nad hlavou“
Program slavnostního zahájení
výstavy

10. března 2012

Letiště Praha – moderní letiště pro 21. století
Začátkem dubna tomu bude přesně 75 let
od začátku fungování největšího a nejmodernějšího letiště České republiky.
Za ta léta se v souvislosti s rychlým rozvojem letecké dopravy mnohé změnilo.

se rozšířily možnosti zajištění bezpečnosti
v areálu ruzyňského letiště. Také využívá sofistikovaný monitorovací systém ANOMS8,
který kontinuálně měří hluk a monitoruje letové tratě letadel. Na základě jeho výstupů

14.00 – zasedací místnost – zahájení
14.30 – zasedací místnost
– prezentace Dějiny dopravního
letectví
14.30 – dětské centrum 2. patro
– modelářská dílna pro děti
14.30 – knihovna
– prezentace zúčastněných
subjektů
16.00 – ukončení oficiální části
Otevírací doba
pondělí a středa, 8-12 a 14-17 hod.
(úřední hodiny OÚ Statenice)
pro skupiny i v jinou dobu
po předchozí dohodě
(tel. 220 970 418)
Trvání výstavy
10. března – 11. dubna 2012
Další program v rámci výstavy
čtvrtek 22. 3.,17 hod. – knihovna
Ing. Emil Cigánik – beseda
s příslušníkem letectva
a pozorovatelem OSN
úterý 27. 3. – návštěva letiště v Ruzyni, odjezd autobusu v 16,30 hod.
z konečné busu 356 ve Statenicích
Pořadatel výstavy: OÚ Statenice,
kontakt: kurátorka výstavy
JUDr. Jitka Lenková, tel. 604 684 834,
e-mail: lenkova@volny.cz
Pořadatel výstavy zvláště děkuje
autorům Davidu Králíkovi, Martinu
Melušovi a Jiřímu Šrajerovi, Letišti
Praha a. s. a OC Šestka (realizace a zapůjčení velkoformátových
fotografií), o.s. START – 7. odbočka
Svazu letců ČR – STARÁ AEROVKA (zapůjčení výstavy Ing. Jan Kašpar, modelářská dílna, prezentace),
Otovi Oktábcovi a Jiřímu Šafránkovi (zapůjčení exponátů) a Únětickému pivovaru a Vinnému sklepu
Únětice (ochutnávky produkce).
Mediální podpora: Náš region,
Noviny Praha a okolí, Rádio Applaus,
Zpravodaj Statenic a Černého Vola

Foto: Letiště Praha a. s.

Historie létání na ruzyňském letišti
se píše od 5. 4. 1937, kdy zde jako první
přistál letoun Douglas DC-2 na lince Československé letecké společnosti z Piešťan
přes Zlín a Brno. O hodinu později Praha
přivítala první mezinárodní spoj Air France
na lince Vídeň – Praha – Drážďany. Dnes
se na našem největším letišti uskuteční
v průměru 420 pohybů denně. Zatímco
před sedmdesáti pěti lety Ruzyně odbavila něco málo přes 13 tisíc pasažérů za rok,
v minulých letech jich bylo okolo 12 milionů ročně.
Letiště Praha se v roce 2011 dostalo
do elitní skupiny světových letišť. Získalo jako jediné letiště na světě cenu Eagle
Award, kterou uděluje Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA). Tohoto
„leteckého Oskara“ obdrželo především
za svůj výrazný rozvoj, spokojenost zákazníků se službami, transparentní a rovnocenný přístup vůči všem leteckým dopravcům.
Jeho příjemné prostředí i klientský přístup
si pochvalují cestující z celého světa. Svědčí o tom i první místo v mezinárodní anketě
cestujících World Airport Awards v letech
2005, 2007 a 2009.
V posledních letech má letiště na svém
kontě i řadu dalších pozitivních „NEJ“.
Např. v roce 2006, kdy byl otevřen Terminál 2 oceněný jako dopravní stavba roku,
zprovoznilo zároveň nejmodernější plně
automatickou třídírnu zavazadel v Evropě.
O rok později pak otevřelo nejmodernější
hasičskou stanici, jejíž součástí je i unikátní
technika potřebná na letištích a díky které

vyhlašuje Letiště Praha ve spolupráci s MČ
Praha 6 každoročně soutěž NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE. Letos to bude již šestý ročník.
A to je jen malý výčet aktivit, které zvyšují
kvalitu letiště Praha/Ruzyně.
Letiště chce působit přátelsky a vstřícně
na cestující i ostatní návštěvníky. Proto pro
veřejnost organizuje exkurze, v letištních
halách jsou k dispozici dětské koutky nebo
místnosti pro rodiče s dětmi, spolupořádá
výstavy a jiné kulturní akce, v prostorách
letiště je k vidění stálá expozice, která přibližuje historii, současný vývoj i budoucí plány na rozvoj letiště spojené s novou
vzletovou a přistávací dráhou. V neposlední řadě je již více než rok v odletové hale
Terminálu 2 otevřeno kino, kde mohou příchozí denně shlédnout šest divácky úspěšných filmů zdarma.
Dlouhodobou, permanentní a velmi pozitivně vnímanou investicí jsou finanční
prostředky, které letiště vynakládá na veřejně prospěšné činnosti v okolních obcích
a městských částech. Ruku v ruce s těmito
aktivitami jde financování projektů na zlepšení životního prostředí a minimalizaci
dopadů leteckého provozu na obyvatele
v těchto obcích a částech Prahy. Letiště
v rámci těchto programů pomohlo vystavět
ve svém okolí cyklostezky, dětská hřiště,
nové chodníky, bezprašné silnice, zazelenit
veřejná prostranství nebo se podílelo na vytvoření lepšího zázemí pro školáky, sportovce či seniory.
Marika Janoušková, Letiště Praha, a.s.
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Představujeme vám...

Připravily Jitka Lenková a Edita Mňuková

Martin Meluš (1979)

David Králík (1977)

Působivé fotografie dopravních
letadel tohoto autora získaly přenesením na velkou plochu ještě další
rozměr. Z kolekce celkem šestnácti
panelů se do našich omezených výstavních prostor vešla sice jen polovina, celý soubor však mohli přednedávnem obdivovat návštěvníci OC
Šestka. Letadla, létání a focení jsou koníčkem M. Meluše od dětství, více se jim začal věnovat od roku
2004, kdy nastoupil k a. s. Letiště Praha jako dispečer Provozu letištních ploch. "Náplní mé práce je kontrola veškerých letištních ploch," vysvětluje fotograf. "Jelikož tak mám
neomezený pohyb po letišti a kolem letadel, zakoupil jsem si
kvalitní zrcadlovku a dal jsem se na trošku „profesionálnější“ focení." Ti, kdo měli možnost seznámit se jeho pracemi,
jistě ocení, že se jejich prostřednictvím mohou podívat na letiště a letadla tak, jak se to běžnému návštěvníkovi nemůže
nikdy podařit. Jeho další fotografie si můžete prohlédnout
na /www.airplane-pictures.net a www.planes.cz.

Na výstavě "Co nám létá nad hlavou" představuje svoji dřevěnou
plastiku nazvanou jednoduše "Vrtule". K práci se dřevem měl vždy
blízko - jak sám říká: "Narodil jsem
se do restaurátorské dílny (Karla
Králíka žijícího ve Statenicích - pozn.
red.), tak jsem dělal něco ze dřeva už
odmalička." Svoji "Vrtuli" vyrobil z tvrdého
akátového dřeva, které ho, podle jeho vlastních slov, "samo
vedlo". A dodává: „Vrtule“ vznikala v průběhu jednoho roku.
Vlastně týden aktivní práce a pak roční přestávka, protože
jsem se prostě zasekl v procesu a duše nevěděla, jak pokračovat dál. Po ročním čekání na půdě to přišlo a za další víkend
bylo vše v jádru hotovo. Pak ale přichází ta nutná, ale vlastně
netvůrčí práce. Dovybrousit, dotáhnout linie a z toho hrubého udělat to, co teď vidíte." A nám nezbývá, než obdivovat
krásu dřeva, kterou na světlo vynesla tvůrčí invence autora.
Další díla D. Králíka můžete vidět na http://album.volny.cz/
kralik_d/browse.php?album_id=64823&browse_page=

Jiří Šrajer (1926)
Jméno Jiřího Šrajera není příznivcům výtvarného umění neznámé.
Kresba a malba se staly jeho celoživotními průvodkyněmi, jeho obrázky zdobí místnosti našeho obecního
úřadu a byly vystavovány již několikrát v našem blízkém okolí. Ať už samotné, nebo spolu s díly dalších místních
výtvarníků, v rámci skupin Ing. Maršálka,
bratrů Bláhových z Horoměřic, Blanky Beňové a dalších.
Vystavoval například v Horoměřicích (září 2010), v Kralupech nad Vltavou, Velvarech nebo v Roztokách. Nyní jsou
některá jeho díla zapůjčena do Velkých Přílep. Naši výstavu obohatil svými méně známými díly s námětem letectví,
obrazem inspirovaným knihou R. Amundsena "Letadlem
k severní točně" a dvojobrazem "Fiktivní setkání dvou generací". J. Šrajer žije a tvoří ve Statenicích a je také aktivním
členem Spolku trvale udržitelného života v Praze a vlastivědného kroužku Bivoj ve Statenicích. Nejraději maluje krajinu, přírodu a zátiší místního okolí.

Ota Oktábec (1960)
Modelář, dekoratér a sběratel Ota Oktábec
měl to štěstí, že jeho celoživotní koníček u něj
na čas přerostl v povolání: "Jsem letecký mechanik," vypráví sběratel, " a do roku 1992
jsem pracoval u ČSA. Létal jsem v Aeroklubu
Letňany, absolvoval jsem i para výcvik. Štěstí
jsem měl i na vojně, byl jsem technikem letounů."
Dnes se ve svém domku ve Statenicích věnuje především výrobě
různých dekorací a modelů. V jeho rukou tak vznikly třeba dekorace
zeleniny, ovoce a rostlin do pavilonů v pražské ZOO nebo modely malých měst, vesnic, údolí, hrady, domky, přehrady a železnice.
"Podle zadání, vyrobím prakticky cokoli," tvrdí O. Oktábec, takže
se i do budoucna máme na co těšit. Protentokrát ale dostal na výstavě
prostor jeho sběratelský koníček. Její návštěvníci tak mohou obdivovat některé kousky z jeho sbírky související s letectvím. Kromě
toho také neustále rozšiřuje svoji sbírku předmětů ze 60. a 70. let,
vedle běžných nákupů a výměn neujdou jeho pozornosti ani kontejnery na svoz odpadu. Pokud byste chtěli jeho sbírku obohatit něčím
zajímavým, můžete sběratele kontaktovat na jeho e-mailové adrese
otaoktabec@seznam.cz anebo prostřednictvím našeho Zpravodaje.

Z historie ruzyňského letiště
Celní odbavovací pracoviště v zahraniční provizorní
odbavovací budově v areálu Jih z období let 1947–1948

Letiště v Ruzyni – provoz
na odbavovací ploše Jih
v roce 1957
Foto: Letiště Praha, a. s.
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Vydavatelství
DETAIL
specialista na výrobu
nízkonákladových
a nestandardních tiskovin
jakéhokoliv druhu
i pro soukromé osoby
JUDr. Jitka Lenková
lenkova@volny.cz, tel. 604 684 834
www.vydavatelstvi-detail.bloger.cz

Knihy Renáty Šťastné,
které pohladí vaši duši
Ouva Tači,
aneb skafocefalie
očima a
vyděšené matky
a
Očima a srdcem
lze objednat na
www. qenda.bloguje.cz
nebo na tel. 723 089 635
Nalaďte si Rádio Applaus, slyšte,
co jinde neuslyšíte!
www.radioapplaus.cz

Unikátní publikaci

Pilot a generál letectva
KALLA JOSEF

o rodákovi z Malých Číčovic
napsal, vydal a nabízí Petr Jirásek
tel. 220 950 408, 775 053 693

Vinný sklep
Únětice

Ochutnejte pivo z Únětic,
které jsme začali vařit opět
po více než 60 letech!
Naše 10° a 12° jsou
už na čepu v téměř
40 podnicích v okolí
i v Praze.
Pivovarský výčep otevřeme
koncem dubna 2012.

Těšíme se na Vás!

nabízí pestrou škálu
červených, bílých
a perlivých vín
za velmi přijatelné ceny.

Otevřeno
úterý – sobota 13–20 hod.
Ing. Karel Bohuslav
sklep v areálu Únětického pivovaru
256 62 Únětice
(okres Praha-západ)
tel.: 220 971 728
mobil: 723 646 322
www.vinounetice.cz
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Líbila se vám dnešní modelářská dílna?
Další různé aktivity (nejen)
pro děti a mládež
organizuje letecké, informační,
vzdělávací a společenské centrum

Na předvelikonoční sobotu 31. 3. obchodní centrum Šestka pro děti
připravilo představení Václava Upíra Krejčího
s názvem Upír má děti rád!
Představení začíná v 11:00 hod ve Family Centru.
Zábava, písničky, básničky.
Vstup je zdarma.
Děti přijďte!

Hůlkova ul., hangár III
197 00 Praha 9-Kbely
tel/fax: 286 855 125
www.aerovka.cz

–
–
–
–

návrhy a realizace parků a zahrad
péče o dřeviny a jejich hodnocení
návrhy a realizace interérů
květinová vazba a aranžmá
s doručením po Praze zdarma

NONCHALANCE GARDEN s. r. o.
Václavské nám. 64, Praha 1
tel.: + 0420 774 438 371
e-mail: info@nonchalance.cz
www.nonchalance.cz

Obchodní centrum Šestka si v loňském roce nadělilo k 5. narozeninám
nový interiér, stravovací zónu, velkoplošnou obrazovku, kde jsou
v současnosti promítány pohádky nejen pro nejmenší. Do budoucna
bude tato obrazovka poskytovat online informace o příletech a odletech
z ruzyňského letiště. Na přání cyklistů byly u vstupu pro pěší pořízeny
stojany na kolo. Nejen v aprílovém počasí určitě oceníte samoobslužný
čistič obuvi, který naleznete nově u vstupu z krytého parkoviště.
Se změnami, novinkami však Šestka ještě nekončí! V letošním roce
se zaměřuje na exteriér. Stále se je na co těšit!
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