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VáÏení a milí ãtenáﬁi
Vinoﬁského zpravodaje,
na tomto místû jste se mûli
pÛvodnû setkat s úvodním
slovem, které mûlo objasnit
dÛvod, proã jsme se rozhodli zmûnit formát na‰eho ãasopisu a zv˘‰it ãetnost jeho
vydávání ze ãtvrtletníku na
dvoumûsíãník. Je‰tû v pondûlí 9. bﬁezna bylo toto ãíslo
zpravodaje prakticky pﬁipraveno pro tisk... Obsahovalo
mimo jiné bohatou nabídku
pﬁipravovan˘ch akcí Zámeckého areálu Ctûnice, KVC
Vincent, Hoffmanova dvora
a dal‰ích subjektÛ i jednotlivcÛ.
Druh˘ den uÏ bylo v‰echno
jinak a je‰tû do konce t˘dne
následovalo vyhlá‰ení stavu
nouze, takÏe se nám v‰em
svût témûﬁ pﬁevrátil vzhÛru
nohama. âasopis, kter˘ nyní
drÏíte v rukou, je proto jak˘msi kompromisem mezi
jeho podobou „pﬁed koronavirem“ a aktualizovanou verzí, která akceptuje aktuální
novinky, zmûny a omezení.
V‰echny ãlánky jsme s redakãní radou je‰tû peãlivû
pro‰li, a pokud obsahovaly
informace, které uÏ pozbyly
na aktuálnosti a mohly by
ãtenáﬁe zbyteãnû mást, provedli jsme náleÏité úpravy.
Ne se v‰emi autory ãlánkÛ
bylo moÏné se spojit a zmûny s nimi konzultovat, takÏe
se tímto omlouvám v‰em,
kter˘m jsme do jejich materiálÛ jakokkoliv vstoupili
a bez jejich svolení je upravili. Doufám, Ïe v budoucnu uÏ
takové kroky nebudou zapotﬁebí a dûkuji za pochopení.
Pﬁeji nám v‰em úspû‰né pﬁekonání souãasného nelehkého období a vûﬁím, Ïe jaro za
okny je jasn˘m dÛkazem
skuteãnosti, Ïe Ïádná zima
netrvá vûãnû.
Robert Rytina,
zástupce starosty
a ãlen redakãní rady VZ

Mimořádná rada MČ Praha Vinoř ke koronaviru 12. 3. 2020
Zápis z 57. mimořádného jednání Rady MČ Praha-Vinoř,
konaného dne 12. března 2020 od 17:00 hodin
na ÚMČ Praha Vinoř Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř
V návaznosti na mimořádnou situaci, kdy vláda v souladu s čl. 5 a 6
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března
2020 na dobu 30. dnů, byla svolána mimořádná Rada MČ Praha Vinoř.
Usnesení R57/1/2020:
Rada MČ Praha – Vinoř
● Po konzultaci se zástupci ZŠ Vinoř ponechává MČ Praha Vinoř jako
zřizovatel prozatím mateřskou školu v provozu. V případě prvního výskytu
koronaviru na území Vinoře nebo u některého z rodičů žáka MŠ, dojede
k uzavření MŠ.
● Po konzultaci s ředitelkou KVC Vincent nařizuje uzavření KVC Vincent
včetně knihovny a to až do odvolání.
● Doporučuje zrušit zasedání zastupitelstva MČ Praha Vinoř plánované
na 19.3.2020 a pověřuje starostu jeho zrušením. Náhradní termín bude
včas zveřejněn.
● Bere na vědomí uzavření Zámeckého areálu Ctěnice včetně muzea
i zrušení všech plánovaných kulturních akcí po dobu trvání nouzového
stavu.
● Pověřuje radního Roberta Rytinu zastavením tisku připraveného
čísla Vinořského zpravodaje a jeho doplnění o aktuální informacemi
a následným rychlým tiskem a distribucí.
● Doporučuje výborům ZMČ a komisím Rady MČ Praha Vinoř, aby došlo
k odložení jejich plánovaných zasedání po dobu trvání nouzového stavu.
● Doporučuje ÚMČ vyřizovat maximum agendy elektronicky, vyžadovat
bezhotovostní platby, v případě nutnosti zkrátit úřední hodiny a Rada MČ
Praha Vinoř zároveň vyzývá občany, aby se fyzicky dostavovali na ÚMČ
jen ve skutečně nezbytných případech.
● Doporučuje zveřejňovat důležité informace týkající se dopadu koronaviru na chod MČ Praha Vinoř primárně na webových stránkách, případně
na ně upozorňovat i místním rozhlasem.
● Doporučuje ÚMČ oslovit občany nad 80 let s nabídkou pomoci,
například donáškou nákupu, nebo léků po dobu trvání nouzového stavu.
● Rozhodla o uzavření sportovišť v MČ Praha Vinoř
(Sokolovna, Fotbalový areál, tělocvična ZŠ).
● Ruší všechny sportovní, kulturní a společenské akce v katastru
MČ Praha Vinoř.
● Vyzývá občany aby v případě potvrzeného výskytu koronaviru
(označovaného jako SARS CoV-2) v katastru MČ Praha Vinoř neprodleně
informovali ÚMČ.
Michal Biskup, starosta MČ Praha-Vinoř
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■ Slovo starosty

Neru‰te mé (o)kruhy
SOKP (SILNIâNÍ OKRUH KOLEM PRAHY) BUDÍ V POSLEDNÍ DOBù NEMALÉ VÁ·Nù. P¤ED T¤EMI ROKY P¤I·LO ¤SD (¤EDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC) S PROJEKTEM PRO âÁST OKRUHU 520 – TO JE âÁST MEZI
B¤EZINùVSÍ A âERN¯M MOSTEM –, DOT¯KAJÍCÍ SE VINO¤E A NAZVALI HO „OPTIMÁLNÍ“ VARIANTOU.
Ta spoãívala v dálnici po povrchu,
s dlouh˘m mostem nad koncem Vinoﬁe
a s náklady na v˘stavbu kolem 11 miliard Kã. Slovo optimální zde znamenalo
optimální hlavnû pro investora a s velmi negativními dopady na okolní obce
a mûstské ãásti, které se bez v˘jimky postavily proti. Následovala druhá varianta, zahloubená do záﬁezÛ, s krat‰ím mostem nad Vinoﬁí a protihlukov˘mi valy
a zdmi. Urãité zlep‰ení to pﬁineslo, cenovka se zv˘‰ila na 13 miliard, ale stále
by to znamenalo obrovskou zátûÏ pro
na‰e okolí.
Poslední varianta, ke které bylo ¤SD
zúãastnûn˘mi obcemi a Mâ „dotlaãeno“
je tunelová. V pﬁípadû Vinoﬁe by to znamenalo, Ïe auta pﬁijedou v hlubokém záﬁezu od Pﬁezletic, pﬁed Vinoﬁí zajedou do
tunelu, podjedou v hloubce asi 12 metrÛ Mladoboleslavskou i âOV vãetnû Vinoﬁského potoka a vyjedou daleko u Radonic. Délka tunelu by byla 2070 m. To
uÏ je varianta, u které pro Vinoﬁ plusy v˘raznû pﬁevládají nad mínusy. Podle proveden˘ch simulací by okruh zachytil velkou ãást aut ze Stﬁedoãeského kraje
a provoz na Mladoboleslavské v centru
Vinoﬁe by klesl o 50 %.
Nicménû cenovka u této varianty pﬁevy‰uje 25 miliard Kã a dlouho nebylo jisté, zda projde ekonomick˘m posouzením stavby. Pokud projekt nevyhoví
tomuto posouzení, ‰ance na realizaci se
blíÏí nule. Ve stﬁedu 12.2.2020 jsme se
dozvûdûli na schÛzce s ¤SD, Ïe ekonomické posouzení dopadlo dobﬁe a tunelová varianta je stále ve hﬁe. Nyní bude
následovat EIA na v‰echny tﬁi varianty.
Problém bude následnû spoãívat jiÏ
jen v politickém rozhodnutí, která varianta bude na úrovni nejvy‰‰ích orgánÛ
vybrána, nebo spí‰e kolik penûz bude
stát ochoten uvolnit z rozpoãtu. âást dotãen˘ch obcí odmítá okruh principiálnû,
protoÏe nyní v jejich okolí Ïádná doprava není a z jejich pohledu okruh znamená spí‰e negativa. Na druhé stranû jsou
Mâ Vinoﬁ, Bﬁezinûves, âakovice a dal‰í,
které se jiÏ dnes dennodennû pot˘kají
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s velmi hustou dopravou, zejména ze
Stﬁedoãeského kraje a pro nûÏ by okruh
pﬁinesl jednoznaãnû zlep‰ení situace, zejména pokud by vedl v nej‰etrnûj‰í tunelové variantû. Samozﬁejmû pokud by
se následnû postavil i vnûj‰í obchvat Prahy ve Stﬁedoãeském kraji, kter˘ by pojmul tranzitní dopravu, byla by to optimální varianta. Mâ Vinoﬁ bude nyní
v˘raznû podporovat tunelovou variantu
SOKP a následnû i v˘stavbu vnûj‰ího,
tranzitního okruhu, jak je v Evropû bûÏné u vût‰iny metropolí.

Rozlouãení s trafikou
29. únor je jen jednou za 4 roky,
a právû v tento zvlá‰tní den jsme se ve
Vinoﬁi rozlouãili s trafikou, která dlouhé
roky stála v parku pﬁed hﬁbitovem. Z architektonického hlediska nebyla stavební buÀka Ïádn˘ skvost, vnitﬁní prostory
stísnûné, ale fungovala a mûla svÛj
okruh pravideln˘ch zákazníkÛ. KdyÏ se

uvolnil vût‰í nebytov˘ prostor o pár desítek metrÛ dál na Mladoboleslavské,
provozovatel trafiky firma Traficon, projevila zájem vybudovat vût‰í a modernûj‰í prodejnu. Mâ to pﬁivítala, protoÏe
je jejím zámûrem park pﬁed hﬁbitovem
revitalizovat a zaãlenit jej do ‰ir‰ího
centra Vinoﬁe. ZároveÀ odstranûní buÀky v˘razn˘m zpÛsobem zlep‰ilo rozhledy v kﬁiÏovatce Chaltická x Mladoboleslavská.
Dovedenou elektﬁinu a vodu chce Mâ
zachovat a vyuÏít v zimû pro vánoãní
osvûtlení, nebo pro pítko a rosítko v parn˘ch letních dnech, kter˘ch budeme asi
zaÏívat ãím dál tím více.
Závûrem bych chtûl podûkovat zamûstnancÛm ÚMâ paní Skálové a panu
Kazilovi za dlouhodobou pﬁípravu stûhování celé buÀky, které se díky tomu
odehrálo bûhem pouhé jedné ranní hodiny.
Michal Biskup, starosta (psáno 2.3.)

Informace úﬁadu ■

MùSTSKÁ âÁST PRAHA – VINO¤
Ú¤AD MùSTSKÉ âÁSTI
Opatﬁení úﬁadu Mâ Praha-Vinoﬁ
Na základû vyhlá‰ení nouzového stavu pro území âeské republiky z dÛvodu ohroÏení zdraví v souvislosti
s prokázáním v˘skytu koronaviru /oznaãovan˘ jako SARS CoV-2/ na území âeské republiky ze dne 12.3.2020,
rozhodnutí rady Mâ Praha – Vinoﬁ ze dne 12.3.2020 a metodického doporuãení MHMP ze dne 13.3.2020
vydává tajemnice úﬁadu následující opatﬁení ke sníÏení roz‰iﬁování nákazy:
1. Úﬁední hodiny úﬁadu Mâ Praha – Vinoﬁ jsou stanoveny takto:
PO 15:00 – 18:00 hodin a ST¤ 7:00 – 10:00 hodin.
Toto opatﬁení bude uveﬁejnûno na v‰ech dostupn˘ch místech (web, úﬁední deska, budova úﬁadu, fcb, zpravodaj) s
v˘zvou, aby obãané osobnû kontaktovali úﬁad jen v nezbytn˘ch pﬁípadech, a to pro vyﬁízení agendy: zmûny trvalého pobytu,
v˘pisy z rejstﬁíkÛ a provádûní plateb, které budou pﬁijímány prioritnû bezkontaktnû.
2. Ostatní agendy úﬁadu budou vyﬁizovány zásadnû dálkovû, a to telefonicky, e-mailem, datovou zprávou
ãi prostﬁednictvím âeské po‰ty.
3. Zru‰it konání schÛzek a jednání, pokud nejsou nezbytnû nutné pro souãasn˘ v˘kon agendy úﬁadu
nebo neohroÏují následn˘ termín ãi by vznikla tímto jednáním sankce.
4. Omezit jednání mimo úﬁad a místní ‰etﬁení na nezbytnû nutn˘ rozsah.
5. Zákaz konání jednání komisí a v˘borÛ v budovû úﬁadu.
Dal‰í opatﬁení, která byla vydána se t˘kají bezpeãnosti a ochrany zdraví pﬁi práci
a vztahují se tedy k zamûstnancÛm.
Na základû v˘‰e uvedeného Ïádáme obãany, kteﬁí mají v úmyslu nav‰tívit úﬁad Mâ Praha Vinoﬁ
s neodkladn˘mi záleÏitostmi, aby tak uãinili nejlépe po telefonické domluvû.
Dûkujeme za pochopení!
Bc. Monika Nová, DiS.
Tajemnice úﬁadu Mâ Praha - Vinoﬁ

O víkendu 14.-15.3. se zastupitelÛm a zamûstnancÛm Mâ podaﬁilo obejít a kontaktovat vût‰inu obãanÛ Vinoﬁe star‰ích
osmdesáti let, u kter˘ch nebylo jisté, Ïe se o nû stará rodina, nebo Ïe jsou v péãi nûjakého zaﬁízení.
V‰ichni senioﬁi byli v té dobû v poﬁádku a dostali nabídku doná‰ení nákupÛ i lékÛ, coÏ v‰ichni bez rozdílu s díky odmítli.
ObdrÏeli proto alespoÀ balíãek s nûkolika rou‰kami a kontakt na ÚMâ.
K na‰im seniorÛm se po dobu nouzového stavu budeme pravidelnû vracet, seznam osob,
kter˘m nabídneme na‰i pomoc, pak budeme prÛbûÏnû doplÀovat a roz‰iﬁovat..
Pokud by nûkdo vûdûl o star‰ím sousedovi nebo sousedce, kteﬁí Ïiji sami a nabídku pomoci
by mohli vyuÏít, neváhejte zavolat na ÚMâ na tel.: 286 851 114.

Michal Biskup, starosta
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■ Informace úﬁadu
4. v areálu PraÏsk˘ch strojíren bude
umístûno záchytné parkování pro vozidla ze Stﬁedoãeského kraje
● 5. bude vyﬁe‰ena svûtelná signalizace
na kﬁiÏovatce ulic Rosická x Mladoboleslavská
● 6. Mâ bude seznámena s harmonogramem stavby a poÏaduje minimální
omezení dopravy
● 7. v rámci stavby budou upraveny autobusové zastávky
● 8. v‰echny dotãené komunikace a plochy budou po realizaci stavby patﬁiãnû
upraveny
● 9. pokud se bûhem pﬁípravy stavby
zmûní technologie tak, Ïe bude technicky moÏné obsluhovat linku bez trakce
v úseku Vinoﬁsk˘ zámek – Vinoﬁ, jednoznaãnû budeme toto ﬁe‰ení vyÏadovat
● 10. Mâ pﬁivítá rekonstrukci a v˘stavbu chodníkÛ podél Mladoboleslavské ulice v zastavûné oblasti Mâ
●

Z 10. zasedání Zastupitelstva Mûstské ãásti
Praha – Vinoﬁ konaného dne 13. února 2020
❚ MZ schválilo uzavﬁení Smlouvy o spolupráci pﬁi v˘stavbû ãíslo DE0308009
mezi Mûstskou ãástí Praha-Vinoﬁ (Iâ:
00240982) a DUONA, s.r.o. (Iâ:01608649)
a Vinoﬁ Development a.s. (Iâ:28365607)
dle pﬁedloÏeného návrhu smlouvy, jehoÏ
nedílnou souãástí je Investorská zastavovací studie (V˘stavba Na Dlouh˘ch)
❚ MZ schválilo uzavﬁení Smlouvy o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení sluÏebnosti a nájemní smlouvy s firmou Scancom, s.r.o. Iâ: 06708170 a povûﬁilo
starostu podpisem tûchto smluv
❚ MZ zru‰ilo usnesení 40/4/19 ze dne
25.4.2019 a stanovilo dle § 89 odst. 1
písmeno q) zák. 131/2000 Sb., o hlavním
mûstû Praze, v platném znûní, v˘‰i penûÏit˘ch plnûní za v˘kon funkcí pro
pﬁedsedy komisí, kteﬁí nejsou ãleny zastupitelstva (pﬁedsedové pﬁestupkové
komise a komise pro digitalizaci)
❚ MZ povûﬁilo pana místostarostu R. Rytinu a pana místostarostu M. Anto‰e podepisováním doloÏek, které jsou dle § 43
zák. 131/2000 Sb. nedílnou souãástí
právních aktÛ svûﬁen˘ch k rozhodování
zastupitelstvu mûstské ãásti
❚ MZ schválilo na základû Ïádosti ﬁeditele Z· a M· Praha-Vinoﬁ pﬁevod penûz
z hospodáﬁského v˘sledku doplÀkové
ãinnosti za rok 2019 do rezervního fondu a do fondu odmûn
❚ MZ nesouhlasilo s navrhovanou zmûnou ÚP leti‰tû LetÀany – podnût
234/2019. MZ poÏaduje z dÛvodu
v˘znamného negativního dopadu na obãany Vinoﬁe pﬁedstavení zmûny developerem a vyãíslení dopadÛ na infrastrukturu (doprava, sluÏby, inÏ. sítû)

06

❚ MZ vzalo na vûdomí zápis V˘boru pro
dopravu zastupitelstva Mâ Praha-Vinoﬁ
ze dne 16. 1. 2020. MZ souhlasilo s realizací projektu Rozvoj parciálních trolejbusÛ ve Vinoﬁi s následujícími podmínkami:
● 1. spolu s v˘stavbou trakãního vedení
bude rekonstruováno veﬁejné osvûtlení
na Mladoboleslavské ulici v zastavûné
oblasti Mâ a bude zaji‰tûna pﬁíprava
osvûtlení pro budoucí cyklostezku Kbely-Vinoﬁ
● 2. trakce nebude ﬁe‰ena pomocí v˘loÏníkÛ, ale dvojic sloupÛ po obou stranách komunikace
● 3. poÏadujeme zapojit do projektu maximální mnoÏství linek autobusÛ vedoucích pﬁes Vinoﬁ

❚ MZ schválilo smlouvu a dodatek ã.1 na
v˘stavbu ubytovacího zaﬁízení Praha-Vinoﬁ v ulici Kﬁemílkova s firmou Bazas,
s.r.o. v celkové v˘‰i 7 782 035,-Kã vãetnû DPH.
MZ povûﬁilo starostu k podpisu pﬁedmûtné smlouvy a dodatku ã.1.
❚ MZ schválilo pﬁidan˘ termín jednání
zastupitelstva dne 18. 6. 2020
❚ MZ odvolalo na vlastní Ïádost z pozice ãlena v˘boru pro spolky a církve pana Miroslava Sládka a místo nûj jmenovalo pana Tomá‰e Podzimka.
❚ MZ pﬁijalo rezignaci pana Franti‰ka
·varce na pozici ãlena v˘boru pro mezinárodní spolupráci.

Pokud by takto vypadala do konce roku spodní ãást Normy, co byste tomu ﬁíkali? Na obrázku chybí pouze ona nevzhledná „‰katule“ na rohu, kterou neumíme zlikvidovat, ale
moÏná ji dokáÏeme obloÏit, aby vypadala lépe. Velk˘ dík patﬁí arch. Janû Zacharové, která se tomuto projektu jiÏ rok intenzivnû vûnuje spolu s CPI.

Informace úﬁadu ■

Svoz bioodpadu: 1. pololetí 2020
STANOVI·Tù

DATUM

âAS OD

âAS DO

ulice Bohdaneãská, zahrádkáﬁská kolonie
(vjezd do zahrádkáﬁské kolonie)

29. 03. 2020

13:00

16:00

ulice Mikulovická, u zahrady ‰koly
(kﬁiÏovatka s ul. Ronovská)

05. 04. 2020

13:00

16:00

ulice Kﬁemílkova, u dûtského hﬁi‰tû

12. 04. 2020

13:00

16:00

ulice U Bakaláﬁe, pod Normou

26. 04. 2020

13:00

16:00

ulice V Îabokﬁiku (kﬁiÏovatka s ul. Turkovická)

10. 05. 2020

13:00

16:00

ulice U Cukrovaru, u garáÏí

24. 05. 2020

13:00

16:00

ulice Bohdaneãská, zahrádkáﬁská kolonie
(vjezd do zahrádkáﬁské kolonie)

14. 06. 2020

13:00

16:00

Informace o sbûru pouÏit˘ch tonerov˘ch
a inkoustov˘ch kazet
S úãinností od 1. 1. 2020 byl zahájen
pilotní projekt sbûru pouÏit˘ch tonerov˘ch a inkoustov˘ch kazet na vybran˘ch
sbûrn˘ch dvorech hl. m. Prahy. Sbûrné
dvory jsou vybaveny samostatnou 240 l
sbûrnou nádobou ãervené barvy (viz foto) urãenou v˘hradnû pro sbûr pouÏitého tiskového spotﬁebního materiálu. Do
sbûrn˘ch nádob je moÏné odkládat jak
originální, tak i kompatibilní ãi renovované tonerové a inkoustové kazety.
Sesbírané kazety budou zpracovány
spoleãnostmi renovujícími tonerové a inkoustové kazety. Originální a dﬁíve renovované originální tiskové kazety budou
odbornû renovovány a umoÏnûno jejich
plnohodnotné opûtovné vyuÏití. Kompatibilní tiskové kazety musí b˘t zlikvido-

vány, z dÛvodu jejich technologické nemoÏnosti provést funkãní renovaci.
Tato sluÏba je dostupná na tﬁech
sbûrn˘ch dvorech, a to konkrétnû na:
❚ sbûrném dvoﬁe Zakrytá,
Praha 4 – Spoﬁilov
❚ sbûrném dvoﬁe Pod ·ancemi,
Praha 9 – Vysoãany
❚ sbûrném dvoﬁe Generála ‰i‰ky,
Praha 12 - Modﬁany
Projekt je realizován ve spolupráci
s Asociací renovátorÛ tonerÛ, z.s.,
https://www.setriprirodu.cz
Pﬁípadné otázky, t˘kající se sbûru
pouÏit˘ch tonerov˘ch a inkoustov˘ch
kazet, prosím smûﬁujte na emailovou adresu: info@setriprirodu.cz nebo telefonicky na tel.: 602 427 335.

Úﬁad Mâ Praha Vinoﬁ hledá na pln˘ pracovní úvazek

TECHNICKÉHO PRACOVNÍKA
pro údrÏbu veﬁejn˘ch prostor a zelenû mûstské ãásti
Nabízíme práci v malém kolektivu a pﬁátelském prostﬁedí, platové zaﬁazení
v rozpûtí 14 660 – 21 370 Kã dle poãtu let praxe, po ukonãení zku‰ební doby
osobní ohodnocení, benefity v podobû stravenek, pﬁíspûvku na kulturní
a sportovní akce, 5 t˘dnÛ dovolené, sick days a dal‰í.
V pﬁípadû zájmu a pro bliÏ‰í informace kontaktujte tajemnici úﬁadu
Moniku Novou, tel. 702 255 625, e.mail: tajemnik@praha-vinor.cz
nejpozdûji do 30. 3. 2020.

Komise
pro digitalizaci a ICT
KOMISE PRO DIGITALIZACI A ICT
ZVAÎUJE Z¤ÍZENÍ SMS INFORMAâNÍ
SLUÎBY PRO OBâANY VINO¤E. CÍLEM
TÉTO SLUÎBY BY BYLO INFORMOVAT
OBâANY SKRZE SMS ZPRÁVY O MIMO¤ÁDN¯CH âI EXTRÉMNÍCH UDÁLOSTECH, KTERÉ SE VE VINO¤I A NEJBLIÎ·ÍM OKOLÍ DùJÍ A MOHOU MÍT NA
OBâANY VLIV.
Tato sluÏba by nemûla nahradit informaãní servis, kter˘ poskytují webové
stránky ãi Vinoﬁsk˘ zpravodaj. Následnû
podle v˘sledkÛ rozhodneme, jestli se budeme zﬁízením této sluÏby zab˘vat.
Pokud byste mûli o takovou sluÏbu
zájem, prosím za‰lete SMS/e-mail zprávu ve tvaru: „ANO, MAM ZAJEM.“ na
telefonní ãíslo 606 582 193 nebo na
e-mail t.vohnicky@gmail.com, nejpozdûji do 30. dubna 2020.
Odeslání zprávy ãi e-mailu neznamená, Ïe vám zaãnou informativní SMS
zprávy chodit, ale jedná se prozatím
pouze o prÛzkum, jestli by tato sluÏba
byla pro obãany zajímavá. Telefonní ãísla budou pouÏita pouze pro úãel prÛzkumu a po jeho vyhodnocení nebudou
nijak dále pouÏívána.
Pokud se rozhodneme, Ïe sluÏbu
zprovozníme , doãtete se o ní na webov˘ch stránkách Vinoﬁe nebo ve Vinoﬁském zpravodaji.
Michal Zítek a Tomá‰ Vohnick˘
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■ Informace úﬁadu

Pﬁíspûvky opoziãních zastupitelÛ
VáÏení pﬁátelé,
Velmi vítám rozhodnutí, Ïe ná‰ Vinoﬁsk˘ zpravodaj bude vycházet ãastûji.
Vûﬁím, Ïe mnozí z vás získají vût‰í zájem
o dûní v obci a ‰anci se více, a hlavnû dﬁíve dozvûdût o tom, co se ve Vinoﬁi dûje.
KaÏd˘ z nás má své priority, ale málokdo
mÛÏe vûnovat dostatek ãasu a pozornosti k jejich uskuteãnûní. Nûkteﬁí obãané doufají, Ïe v‰e probíhá dle volebních
slibÛ, jiní nad lecãíms zlomili hÛl. Ráda
vám sdûluji, Ïe va‰i opoziãní zastupitelé
v‰e sledují a snaÏí se pﬁispût k realizaci
sv˘ch volebních pﬁedstav alespoÀ názorem ãi radou. Vût‰ina na‰ich pﬁipomínek
zÛstává nevysly‰ena, ale takové jsou
principy demokracie.
Osobnû jsem nabídla Radû Mâ Vinoﬁ
pomoc pﬁi organizaci úklidu ve Vinoﬁi
bez nárÛstu nákladÛ. Moje nabídka nebyla pﬁijata. S potû‰ením ráda konstatuji, Ïe ná‰ opoziãní kolega, p. Kazil (ANO)
v˘raznû zmûnil tváﬁ obce sv˘m zapojením do úklidu. Musím pﬁiznat, Ïe takto
jsem si pﬁedstavovala v˘sledek své úãasti na organizaci, takÏe musím uznat, Ïe
ANO má ve Vinoﬁi pracovité kandidáty.
Uzavﬁení smlouvy s firmou Atlantis
vyvolává i nadále ﬁadu nejasností a obav,
proto jsme nesouhlasili s. p. Obruãou
s jejím podpisem. Vítáme v˘stavbu vlastní komunikace, která je nutná pro zaji‰tûní obsluÏnosti stavby. Co v‰ak budí pochybnost, je realizace parku a zelen˘ch
ploch, o nichÏ od zaãátku Atlantis hovoﬁil jako o investicích, které nepotﬁebuje a bude je realizovat Mâ. Jaké je na‰e
pﬁekvapení, kdyÏ nyní se ve smlouvû
k realizaci projektu na v˘stavbu parku
hlásí, a dokonce pﬁipou‰tí i sankce z nesplnûní tohoto závazku. Problém je,
Ïe realizace díla bude vyÏadovat vynaloÏení vût‰ích nákladÛ, neÏ je samotná
sankce. Rada Mâ vûﬁí, Ïe k realizaci parku dojde.
Po dobu své pÛsobnosti v pozici pﬁedsedkynû Bytového a sociálního v˘boru
na Mâ Vinoﬁ jsem se snaÏila o realizaci
v˘stavby sociálních bytÛ v Kﬁemílkovû
ulici. Nyní se dovídám, Ïe cel˘ projekt uÏ
byl schválen, probûhlo v˘bûrové ﬁízení,
ale nebude se jednat o sociální byty pro
potﬁebné obãany (invalidy, osoby peãující o nemocného rodinného pﬁíslu‰níka
ãi jinak sociálnû slab‰í obãany, seniory
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apod.) P. ·varc nazval projekt ubytovacím zaﬁízením, údajnû kvÛli kapacitû ãistiãky odpadních vod a kvÛli prÛchodnosti stavebního povolení. Finanãní
prostﬁedky obdrÏí Mâ od magistrátu hl.
m. Prahy pﬁerozdûlením penûÏní rezervy.
Jde o to, Ïe pokud by byl projekt nazván
dle potﬁebnosti na‰í mûstské ãásti, mohl b˘t financován z penûz EU a prostﬁedky z penûÏní rezervy magistrátu
mohly b˘t vyuÏity na jin˘ investiãní úãel
(tﬁeba kanalizaci ve Ctûnicích ãi odvodnûní Lohenické, ale pﬁíleÏitostí je urãitû
více). Zmûna názvu projektu bude provedena pﬁed uvedením stavby do provozu, coÏ vylouãí (pokud radní dodrÏí své
slovo) moÏnost vyuÏívat novû vzniklé byty tﬁeba jako hotel.
Ale nebudu pokraãovat ve v˘ãtu
sv˘ch obav, které jsem jako ﬁadu dal‰ích
vznesla na schÛzích zastupitelstva Mûstské ãásti Praha-Vinoﬁ a bylo mi vût‰inou
pﬁislíbeno uspokojivé ﬁe‰ení. S kolegou
Obruãou dohlíÏíme na správné zapsání
v‰ech závûrÛ do zápisu ze zastupitelstva
tak, abychom mohli apelovat na jejich
dodrÏení.
Pﬁeji vám v‰em krásn˘ konec zimy
a hlavnû zdraví.
Lenka Turnerová

Proã jsem nehlasoval
pro novou smlouvu
s developerem
Zaãnu nejdﬁíve pochvalou. Ulice
a chodníky ve Vinoﬁi uÏ nejsou neuklizené. Úﬁad poﬁídil ãistící vÛz, za jehoÏ volantem sedí zamûstnanec místního úﬁadu a zároveÀ vinoﬁsk˘ zastupitel pan Jiﬁí
Kazil. Svou práci vykonává svûdomitû,
ãasto ho uvidíte se sv˘m vozem „drandit“ po Vinoﬁi i v nedûli.
Vedle toho se ale bohuÏel dûjí i vûci,
ze kter˘ch radost mít nemÛÏeme. Na
únorovém zastupitelstvu se projednávala dal‰í Smlouva o spolupráci pﬁi v˘stavbû. Ano, jedná se o developersk˘ projekt
mezi ulicemi Bohdaneãská, Mladoboleslavská, Semtínská, âeskodubská, Velkoosecká, Mlázovická, DraÏkovská a Dubanská, kvÛli níÏ probûhlo v roce 2018

referendum. Kritizovali jsme tehdej‰í
smlouvu o spolupráci pﬁi v˘stavbû mimo
jiné kvÛli naprosto nedostateãn˘m kompenzacím pro místní ãást.
A ejhle: V nové smlouvû se developer
zavazuje, Ïe „vybuduje ObsluÏné komunikace a pﬁevede je do vlastnictví MâV“.
Nicménû sám zástupce developera na
jednání prohlásil: „my tu komunikaci,
která je právû zmiÀovanou kompenzací,
ale potﬁebujeme pro své úãely“. Komunikace developer vystaví de facto pouze
pro své vlastní potﬁeby a na Mâ pﬁenese bﬁemeno údrÏby. V tomto kontextu mi
smysl kompenzace uniká.
Dále se developer zavazuje, Ïe na ãásti pozemku parcelní ãíslo 1577/6 v k.ú Vinoﬁ vybuduje Veﬁejn˘ park a Veﬁejné zelené plochy a pﬁevede je do vlastnictví
MâV. A je‰tû se zavazuje po jejich pﬁedání a pﬁevodu na MâV uhradit MâV
pﬁíspûvek na údrÏbu a provoz ve v˘‰i
7.000 000,-Kã“.
Developer se zavazuje zaplatit MâV
smluvní pokutu ve v˘‰i 5.000 000,-Kã,
pokud tyto závazky nesplní. Na mÛj dotaz, jaká hodnota obsluÏné komunikace,
veﬁejného parku a veﬁejn˘ch zelen˘ch
ploch bude, nedokázal zástupce developera odpovûdût. Zpochybnil jsem v˘‰i
smluvní pokuty, protoÏe se domnívám,
Ïe hodnota závazkÛ plus pﬁíspûvek 7 mil
Kã zajisté o hodnû pﬁekroãí hodnotu
smluvní pokuty. AniÏ bych chtûl developera z ãehokoliv podezﬁívat, známe bohuÏel z jin˘ch mûstsk˘ch ãástí pﬁípady,
kdy developeﬁi nesplnili své sliby a vyplatilo se jim pﬁípadnû zaplatit o mnoho
niÏ‰í pokutu. Argument vedení Mâ, Ïe
smlouva obsahuje také moÏnost náhrady ‰kody, nebyl dostateãnû vysvûtlen. Nikdo ani nedokázal objasnit, jaká ‰koda
Vinoﬁi vznikne, pokud developer napﬁ.
nevybuduje veﬁejn˘ park. Developer je
tedy opût ve v˘raznû v˘hodnûj‰í pozici
neÏ mûstská ãást, která v této vûci opakovanû a dobrovolnû pﬁistupuje na nev˘hodné smluvní podmínky.
Ani pro tuto smlouvu jsme s Lenkou
Turnerovou nemohli hlasovat.
Pﬁeji vám hodnû radosti a optimismu.
A uÏívejte si krásn˘ch jarních dnÛ.
Jan Obruãa

Ctûnice ■

ZÁMECK¯
AREÁL
CTùNICE
Bohdaneãská 259/1, Praha 9 – Vinoﬁ
Tel.: 286 001 366,
e-mail:ctenice@muzeumprahy.cz,
www.muzeumprahy.cz
Spojení: metro C – LetÀany, bus 302,
185, 182 do stanice Ctûnice

Ka‰tan na památku
letce, Alej svobody
i Stezka sucha...
Dobrovolníci sázejí
stromy po celé Praze
Poãítadlo v˘sadbové iniciativy Sázíme
budoucnost, která míﬁí na 10 milionÛ
stromÛ do roku 2024, za ãtvrt roku od
spu‰tûní pﬁeskoãilo hranici pÛl milionu.
Aktuálnû se zastavilo na ãísle více neÏ
570 tisíc, stromy pomohlo do krajiny
a mûst dostat na 8,5 tisíce lidí. Unikátní
portál s interaktivní mapou na www.sazimebudoucnost.cz tak vÛbec poprvé náv‰tûvníkÛm umoÏní sledovat, kde se stromy skuteãnû sázejí, jaké druhy jsou
zrovna v kurzu nebo kdo za v˘sadbov˘mi akcemi stojí. „Nejãastûji lidé vysazují
duby, javory a lípy. Mezi nejãastûj‰í sazeãe patﬁí spolky a obce, nejvût‰í absolutní poãet stromÛ si pﬁipsaly tûÏební
spoleãnosti v rámci rekultivace po tûÏbû.
Celkovû se nám se‰lo pﬁes 420 akcí, nejaktivnûj‰í sazeãi co do poãtu v˘sadeb
jsou v Jihomoravském kraji,“ shrnuje Miroslav Kundrata, strategick˘ ﬁeditel Nadace Partnerství, která v˘zvu spustila.
Hned nûkolika akcemi se do sázení
budoucnosti zapojili dobrovolníci také
v Praze a okolí. Více neÏ dvaceti subjektÛm se podaﬁilo vysadit 144 187 nov˘ch
stromÛ. Napﬁíklad na Praze 8 vysadil
spolek Krásné Kobylisy nov˘ ka‰tan, kter˘ pojmenoval Kurt Taussig. Strom je tak
symbolickou památkou k uctûní ãeského
letce v RAF.
V˘sadbou se ale uctívalo i v obcích
Vestec a Hrnãíﬁe. Na pût set dobrovolní-

kÛ vysadilo novou Alej svobody, kterou
si pﬁipomnûli tﬁicetileté v˘roãí sametové revoluce. Alej je pﬁes kilometr dlouhá
a své koﬁeny v ní zapustilo sto dvaatﬁicet ovocn˘ch stromÛ. Akce se zúãastnila rÛznorodá smûsice lidí a mezi sazeãi
nechybûli ani patroni Sázíme budoucnost, jako je fashion designérka Iva Burkertová, moderátor Vladimír Koﬁen nebo zástupci seversk˘ch ambasád.
Tﬁi duby vyrostly novû v Dendrologické zahradû v PrÛhonicích na konci ﬁíjna.
V˘sadba byla souãástí vznikající Stezky
sucha. „Stezka je otevﬁena veﬁejnosti
a pﬁedstavuje experimentální plochu, na
které odborníci ovûﬁují vlastnosti dﬁevin
vhodn˘ch k v˘sadbû v dobû klimatické
zmûny zejména v mûstsk˘ch oblastech,“
shrnuje za organizátory z Ministerstva
Ïivotního prostﬁedí Jiﬁí Holík.
Iniciativa Sázíme budoucnost ale není jen o hloubení jam a zatloukání kÛlÛ.
„Soustﬁedíme se také na metodickou
podporu správn˘ch v˘sadeb a péãi
o stromy, odstraÀování legislativních bariér pro v˘sadby nebo snaz‰í ãerpání penûz na sázení i následnou péãi. Zájemci
o v˘sadby ve mûstech uÏ nyní mohou
Ïádat o podporu ze Státního fondu Ïivotního prostﬁedí, na jaﬁe Fond spustí také posílen˘ titul Programu péãe o krajinu. JiÏ tradiãnû mohou zájemci soutûÏit
také o granty Nadace Partnerství. ¤ada
v˘zev se ale otevírá jiÏ nyní, stromy od
zaãátku února podporuje napﬁíklad i Nadace âEZ. V‰echny moÏnosti financování najdou zájemci na www.sazimebudoucnost.cz,“ uzavírá Miroslav Kundrata.
Kontakt:
David Kopeck˘, Nadace Partnerství |
david.kopecky@nap.cz | 721 468 231

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondûlí zavﬁeno,
úter˘–nedûle 10.00–18.00
Velk˘ pátek a Velikonoãní pondûlí:
10. a 13. 4. 2020
otevﬁeno 10.00–18.00
Státní svátky: 1. a 8. 5. 2020
otevﬁeno 10.00–18.00

VáÏní náv‰tûvníci a pﬁátelé
Zámeckého areálu Ctûnice,
Zámeck˘ areál Ctûnice byl podobnû jako v‰echny objekty
Muzea hlavního mûsta Prahy
na základû rozhodnutí Vlády
âR o vyhlá‰ení stavu nouze
uzavﬁen, a to od 13. 3. 2020 do
odvolání. Prozatím pﬁedpokládáme, Ïe doba uzavﬁení potrvá
30 dní. Uzavﬁeny jsou tedy zá mek, v‰echny v˘stavní sály,
vãetnû objektu ‰pejcharu, kde
je umístûna expozice NádraÏí
Praha Tû‰nov a Negrelliho via dukt.
Zámeck˘ park zÛstává pﬁístupn˘, a to v bûÏném reÏimu pro vozu.
Velikonoãní program je zru‰en
a poﬁad Literární kavárna plánovan˘ na duben je pﬁesunut
na 5. kvûtna 2020.
Dûkuji za pochopení.
Hana Klabanová, kastelánka
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■ Ctûnice
16. 5. KVùTINOV¯
JARMARK
(10:00–17:00)
Kvûtinov˘ trh nabídne k prodeji ‰irokou paletu kvûtin, trvalky, letniãky i bylinky, a pestr˘ doprovodn˘ program, jako jsou kvûtinové dílny, malování
keramiky, ukázky rÛznorod˘ch vazeb kvûtin i osazování balkonov˘ch a terasov˘ch
kvûtinov˘ch truhlíkÛ. To v‰e bude navíc
obohaceno o ﬁemeslnick˘ jarmark s pﬁedstavením tradiãních ﬁemesel, jako je hrnãíﬁství, ko‰íkáﬁství, kováﬁství i pekaﬁství,
ﬁeznictví, cukráﬁství a vinaﬁství.

spravuje právû Muzeum hl. m. Prahy.
Historie cechÛ je dokumentována reprezentativními pﬁedmûty, jimiÏ se ﬁemeslníci hrdû hlásili ke svému oboru.
Pﬁedmût ãtvrtletí: Vilkum cechu kominíkÛ (HD 004 392)
Kominictví jako ﬁemeslo vzniká u nás
aÏ v 16. století v souvislosti s rozvojem
stavitelství v renesanci. Do té doby si lidé vymetali komíny sami nebo nemûli
komín vÛbec. Vilkum cechu praÏsk˘ch
kominíkÛ vyroben˘ Franti‰kem Rixim
z roku 1846 má na víku so‰ku jejich patrona - sv. Floriána s typick˘m motivem
zalévání ohnû. Tûlo vilkumu je zdobeno
gravírovan˘mi ‰ornami, charakteristick˘m nástrojem kominíkÛ.

STÁLÉ EXPOZICE:
P¤ÍZEMÍ ZÁMKU
■ ZÁMEK CTùNICE. DùJINY,
STAVEBNÍ V¯VOJ A OBNOVA
■ DùJINY OBCE VINO¤.
OD PRAVùKU DO 20. STOLETÍ

STÁLÁ EXPOZICE:
V¯STAVNÍ SÁL ·PEJCHAR
■ NÁDRAÎÍ PRAHA-Tù·NOV
A NEGRELLIHO VIADUKT

13. 6. PRAÎSKÁ
MUZEJNÍ NOC
(19:00–01:00)
V rámci PraÏské muzejní noci bude
vstup do areálu zdarma, pﬁipraven je doprovodn˘ program k v˘stavû Devatero
ﬁemesel, desátá bída? ¤emesla v ãesk˘ch
filmov˘ch pohádkách a fotografování
v pohádkov˘ch kost˘mech.

STÁLÁ EXPOZICE:
1. PATRO ZÁMKU
■ ¤EMESLA V PO¤ÁDKU.
HISTORIE PROFESNÍHO SDRUÎOVÁNÍ
¤EMESLNÍKÒ OD ST¤EDOVùKU
PO SOUâASNOST
Expozice seznamuje s dûjinami ﬁemesel a cechovního sdruÏování, a pﬁedstavuje tak jednu z nejrozsáhlej‰ích sbírek
cechovních památek na svûtû, kterou
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Expozice pﬁedstavuje zaniklé praÏské
nádraÏí jako model ve velikosti H0. Model budovy v mûﬁítku 1 : 87 vznikl dle pÛvodních technick˘ch v˘kresÛ metodou
3D tisku. Na digitálnû ﬁízeném koleji‰ti
jsou v provozu repliky dobov˘ch vlakov˘ch souprav. Modelov˘ Ïelezniãní provoz zahrnuje i traÈ procházející po Negrelliho viaduktu, pod nímÏ se nacházelo
zhlaví tû‰novského nádraÏí. Model tohoto nejstar‰ího Ïelezniãního mostu pﬁes
Vltavu v podobû z roku 2013, a to v mûﬁítku N 1 : 160, s pûti vlakov˘mi soupravami je rovnûÏ souãástí expozice.

V¯STAVY:
P¤ÍZEMÍ ZÁMKU
■ ZE ÎIVOTA KNIH A KNÍÎEK
17. 11. 2019 – 13. 4. 2020
V˘stava odkr˘vá taje a umûní knihaﬁského ﬁemesla, které se po staletí podílelo na zachování a zpﬁístupnûní vûdûní.

Rozhodující roli pﬁitom sehrál vynález
knihtisku. V˘stava klade dÛraz na v˘voj
tisku v ãesk˘ch zemích od poãátku aÏ do
19. století a zamûﬁuje se na vybrané
praÏské tiskaﬁe a tiskárny. âást v˘stavy
patﬁí kniÏním vazbám, technikám zdobení kniÏních desek ãi ﬁemeslu knihvazaãe a ozdobníka, a to vãetnû nástrojÛ,
materiálÛ a pomÛcek, které k práci potﬁebovali. Men‰í ãást se pak vûnuje krásnû zdoben˘m modlitebním kníÏkám
a tûm, které souvisely s mnoha dal‰ími
ﬁemesly – kníÏkám vandrovním, bez nichÏ se neobe‰li vandrující tovary‰i.
■ DEVATERO ¤EMESEL, DESÁTÁ
BÍDA? ¤EMESLA V âESK¯CH
FILMOV¯CH POHÁDKÁCH
17. 5. 2020 – 5. 4. 2021
âeské pohádky jsou plny ﬁemeslníkÛ,
aÈ uÏ jsou to ‰evci, krejãí nebo zlatníci ãi
zahradníci. ¤emesla jsou zachycena
v mnoha podobách, ale vût‰ina pohádek
se neobejde bez ﬁemesel, která se v minulosti starala o stravu obyvatel, jako byli mlynáﬁi, pekaﬁi, ﬁezníci, uzenáﬁi nebo
rybáﬁi. V˘stava se zamûﬁuje na filmová
zpracování tohoto fenoménu, a to
v pestrém v˘bûru rekvizit a kost˘mÛ ze
slavn˘ch ãesk˘ch filmov˘ch pohádek
a nabídne tﬁeba setkání filmov˘ch lidov˘ch ﬁemesel na trÏi‰ti i ãarodûjnickou
sluj s kuchyní plnou kouzel a spoustu her.

LITERÁRNÍ
KAVÁRNA
(ve 14:00 v sále
Koãárovna)
5. 5. Zdenka Procházková
a Václav Îmolík

Ctûnice ■
n˘ch nádorÛ do klinické praxe, její vysvûtlování moderními poznatky molekulární biologie a zaloÏení této disciplíny
v âeskoslovensku.

Moderátor Václav Îmolík si bude povídat s hereãkou Zdenkou Procházkovou,
která oslavuje v dubnu své jiÏ 94. narozeniny, ale její Ïivotní optimismus
a energie mohou b˘t inspirací pro kaÏdého, kdo se s ní mÛÏe potkat.

9. 6. Dagmar Soukupová
a prof. MUDr. Pavel Klener,
DrSc.

MA·INKOU DO âASÒ
MINUL¯CH

PROGRAMY PRO
·KOLY A ZÁJMOVÉ
SKUPINY

Svûtem vlakÛ náv‰tûvníky provede
lektorka prostﬁednictvím her i Ïivé diskuze.Dûti uvidí model b˘valého Tû‰novského nádraÏí a Negrelliho viaduktu v plném provozu, vyzkou‰í si, jaké to je b˘t
prÛvodãím a vyrobí si v˘pravku pro v˘pravãího, tedy ruãní návûstidlo, které v˘pravãí pouÏívá pﬁi v˘pravû vlaku.

Objednávejte se pﬁedem na tel:
286 001 362, nebo na e-mailu:
lektorctenice@muzeumprahy.cz.

VHODNÉ PRO: M·, 1. A 2. ST. Z·.

Komentované prohlídky
(úter˘–pátek)
¤EMESLA V PO¤ÁDKU
Komentovaná prohlídka expozice seznámí náv‰tûvníky s dûjinami ﬁemesel
a cechovního sdruÏování od stﬁedovûku
po souãasnost.
VHODNÉ PRO: 2. ST. Z·, S·.

Interaktivní programy
(úter˘–pátek)
TOVARY·OVA CESTA
NA ZKU·ENOU
Program je koncipován jako cesta vyuãeného tovary‰e jdoucího do svûta na
zku‰enou. Na základû vandrovnické
kníÏky, kterou dûti obdrÏí po interaktivní komentované prohlídce, se samy vydávají na vandr po expozici.
VHODNÉ PRO: 1. ST. Z·.

NA TUCET POHÁDEK,
TUCET ¤EMESEL
Animaãní program k v˘stavû Devatero ﬁemesel, desátá bída?, která bude probíhat ve dnech 17. 5. 2020 aÏ 5. 4. 2021.
¤emesla v oblíben˘ch ãesk˘ch filmov˘ch
pohádkách: mlynáﬁ z filmu Princezna ze
mlejna, zahradník z Py‰né princezny, kominík z Kouzelného mû‰ce, kuchaﬁ
z Princezny se zlatou hvûzdou ãi ponocn˘ z Daﬁbujána a Pandrholy, to jsou jen
nûkteﬁí ﬁemeslníci, jimiÏ se ãeské pohádky jen hemÏí.
Hravou formou skrze známou filmovou pohádku poznají dûti blíÏe mnoho
ﬁemesel a své znalosti si budou moci vyzkou‰et v ﬁemeslné dílnû.
VHODNÉ PRO: M·, 1. ST. Z·.
Animaãní program, kde se kromû práce v rukodûlné dílnû a mnoha zajímavostí a informací o ﬁemeslech, studenti
také seznámení i s ﬁemesly zanikl˘mi.
VHODNÉ PRO: 2. ST. Z·.

Hereãka, zpûvaãka, která pÛsobila
v divadle v Teplicích, v Plzni a v praÏském
Semaforu i rozhlasová moderátorka
a v˘tvarnice Dagmar Soukupová pﬁedstaví lékaﬁe a politika prof. Pavla Klenera. Prof. Klener vystudoval Fakultu v‰eobecného lékaﬁství Karlovy univerzity,
mezi lety 1990 a 2007 byl pﬁednostou I.
Interní kliniky 1. LF UK a VFN a od roku
1994 do 2006 byl prorektorem Univerzity Karlovy pro vûdu. Od poloviny 70. let
se systematicky vûnuje onkologii, zejména protinádorové chemoterapii. V letech
2002 aÏ 2007 vedl Ústav hematologie
a krevní transfúze. V roce 2012 získal Národní cenu vlády âeská hlava za prÛkopnictví a zavádûní chemoterapie zhoub-

11

■ Rozhovor
Franti‰ek, mazánek
na tatínkovû klinû,
rok 1961.

Franti‰ek Kerouac (·varc):
Vinoﬁ on the Road
NOV¯ FORMÁT VINO¤SKÉHO ZPRAVODAJE ROZ·Í¤UJEME O DAL·Í ATRAKTIVNÍ ÎÁNRY, S NIMIÎ JSTE SE
D¤ÍVE NA STRÁNCHÁCH âASOPISU P¤ÍLI· âASTO NESETKÁVALI. JEDNÍM Z NICH BUDOU PRAVIDELNÉ
ROZHOVORY SE ZAJÍMAV¯MI OSOBNOSTMI Z VINO¤E NEBO S VINO¤Í SPJAT¯MI. TUTO TRADICI ZAHAJUJE V PRVNÍM âÍSLE LETO·NÍHO ROKU VINO¤SKÁ KRONIKÁ¤KA KLÁRA LÖWENSTEINOWÁ VELMI NEKONVENâNÍM INTERVIEW S PANEM FRANTI·KEM ·VARCEM, STAROSTOU VINO¤E V LETECH 2006-2018
A V LETECH 2014-2018 âLENEM ZASTUPITELSTVA HL. M. PRAHY.
Mil˘ Franti‰ku, vypráví‰ mi svÛj vi noﬁsk˘ pﬁíbûh pﬁes dvacet let, pﬁála bych
si ho mít hezky po kupû zaznamenan˘,
a nejen pro sebe. Máloco má dnes pro lidi cenu, jedeme rychle, po povrchu, pro
peníze a moc, hlavnû bez emocí, lidsk˘ch
vazeb a b e z e s m y s l u , n e p ﬁ i p o u ‰ t í m e s i
otázky, ani chyby, jsme pﬁecitlivûlí jen na
sebe; nasytit tûlo a uspokojit své ego,
hlavnû se co nejvíc vystavit na odiv a neohlíÏet se, ani do sebe, ani kolem, a uÏ
vÛbec ne za sebe. Je to docela civilizaãní malér, to ti povím. Vzpomínky a na‰e
pﬁíbûhy ov‰em utváﬁejí nejen na‰i pﬁí tomnost, ale i budoucnost, jsou zbytnû lou souãástí nás sam˘ch, dokonce i mís -

12

ta, ve kterém Ïijeme. Myslím, Ïe kdyÏ
o nich nûkdo ví (a neznám vût‰ího vy pravûãe, tûlem i du‰í Vinoﬁáka, kter˘ kdyÏ
mÛÏe, tak pomÛÏe, neÏ jsi ty!) mûl by jim
dát tvar a promluvit…
Vezmûme to od vinoﬁského Adama.
Kdy a jak ·varcovi pﬁi‰li do Vinoﬁe?
Byli ãtyﬁi bratﬁi ·varcové, Franta,
operní pûvec, Bohou‰, znám˘ architekt,
Jarda, sedlák z KoÏlan a Josef – mÛj dûda, ‰umaﬁ a pﬁíleÏitostn˘ dûlník. Údajnû
to byl nejlep‰í kﬁídlák (hráã na kﬁídlovou
trumpetu) v celém kraji.
Vinoﬁ na‰i rodinu moc vﬁele nepﬁivítala, chvilku po nastûhování jel mÛj teh-

dy desetilet˘ otec na kole kolem místní
benzínky u SpringerÛ (dne‰ní papírnictví) a porazilo ho auto, star˘ pan Kabát
ho v náruãí polomrtvého pﬁinesl do statku, odkud ho dopravili na operaci hlavy
na Bulovku, kde dostal do lebky platinovou destiãku.
Josef se s manÏelkou a dvûma dûtmi
pﬁistûhoval do Vinoﬁe v roce 1933 – místo mu sehnal velk˘ dobrodinec na‰í rodiny, bratr Bohou‰. Ten si vzal za manÏelku jistou SoÀu Markovou, která byla
pﬁíbuzná s tehdej‰ím správcem zámeckého dvora, panem Aschenbrillem, kter˘
byl Ïidovského pÛvodu. Na pﬁímluvu
prastr˘ce Bohou‰e tedy dostal jeho bra-

Rozhovor ■
tr Josef práci na statku, kde také vypomáhala babiãka Marie. Ta byla hroznû
malá, o to víc byla hodná a pracovitá,
mluvila ãesko-nûmecky, plotna byla
vÏdycky heiss. S Pepíkem nemûla Ïádn˘
med, udûlal prÛ‰vih v‰ude. Vzdálen˘ pﬁíbuzn˘ Aschenbrill je tedy zamûstnal, dûdu jako kováﬁe, babiãku jako pomocnou
dûlnici a dal jim byt na statku. Správce si
dovolil ﬁíct dûdovi, Ïe s babiãkou budou
i chladit mléko, coÏ obná‰elo tahání tûÏk˘ch konví, velk˘ch témûﬁ jako babiãka.
Tak se dûda se správcem chytil, Ïe tu
práci dûlat nebudou, a protoÏe byl dost
vznûtliv˘, hodil po nûm tûÏké kladivo.
Na‰tûstí se netrefil. Na hodinu museli
opustit zamûstnání i byt…
Pﬁestûhovali se do Klenovské ulice, do
jedné místnosti ke SvobodÛm, kam se také pozdûji pﬁistûhoval Lojza Houdek
(správce a dosazen˘ ﬁeditel Deylov˘ch
závodÛ) s rodinou. Odtud jsme se pﬁestûhovali k BémÛm do dne‰ní Moravanské ulice. Ti byli moc hodní. No a potom
nám prastr˘c Bohou‰ postavil ten zmiÀovan˘ dﬁevûn˘ domek ve Chvojenecké
ulici. Na‰e rodina byla hodnû chudá, na‰tûstí mûla ty prastr˘ce, kteﬁí nás hodnû
podporovali.
Má teta si vzala Prokopa Holého, jehoÏ otec byl bratrem známého hajného
a pozdûj‰ího starosty Vinoﬁe, Holého.
Rodina Hol˘ch byla mysliveckou rodinou
rodu CzernínÛ, bydlela s nimi v Dymokurech, poté se pﬁestûhovali ke SchwarzenbergÛm na Orlík, kde bydleli v horních komÛrkách zámku. No a potom se
vrátili zpût k CzernínÛm, do Vinoﬁe.
Má matka pocházela z rodiny SkákalÛ, vinoﬁsk˘ch hrobníkÛ. Pradûda, Antonín Skákal, bydlel s celou rodinou, která
ãítala devût dûtí, v hrobnickém domku
na místním hﬁbitovû. Jeho syn, Václav,
byl nejznámûj‰ím Vinoﬁsk˘m hrobníkem,
postavil mal˘ domek v místû, kde dnes
bydlíme. Kromû hrobníka byl i myslivcem
a zahradníkem u BûlohﬁíbkÛ, se star˘m
panem Bûlohﬁíbkem jezdili lovit do Karpat, dodnes tam je Bûlohﬁíbkova stezka
s loveckou chatou. Má matka i teta si
ãasto hrály s Marií Luisou Bûlohﬁíbkovou.

niãkÛ) a jako leteck˘ konstruktér dostával v Avii v âakovicích byt, vÏdy ho odmítl se slovy, Ïe jiní bydlí hÛﬁ, aÈ si ho vezmou místo nás. Matka byla vÏdycky na
mrtvici, tûÏko mohl nûkdo bydlet hÛﬁ neÏ
my, on se ale z Vinoﬁe nechtûl hnout…
Myli jsme se venku u studny, vaﬁili
v chodbiãce na jednom plynovém vaﬁiãi,
v jediné místnosti, kde jsme Ïili i spali,
bylo topení tzv. piliÀákem. Jednou ‰li rodiãe na ples, my zÛstali sami doma, házeli po sobû pol‰táﬁi, jeden spadl na ten
rozpálen˘ piliÀák a uÏ hoﬁelo… A bylo po
plese.
Se star‰ím bratrem jsme se vÏdycky
rvali a dûlali neskuteãné lotroviny, napﬁ.
·tûpniãkovi udûlali novou fasádu na domû a neÏ zaschla, ‰li jsme si zakopat míãem o stûnu. Takovou fasádu nemûl nikdo, byla plná otiskÛ míãÛ… O dal‰ích
klukovinách radûji pomlãím. Pak jsme se
pﬁestûhovali na tﬁídu mar‰ála Konûva ã.
1, do prvního patra, dne‰ní Mladoboleslavskou. To byl luxus. Dva pokoje, kuchyÀ a koupelna! A kamarádi hned v domû! Tady jsme vyrostli, vystudovali
a rozutekli se kaÏd˘ po svém. Star‰í bratr dostal byt v LetÀanech, já jako kaliã ta-

ké v LetÀanech a mlad‰í bratr na âerném
Mostû.
Na‰e matka i otec byli skvûlí, ten typ
rodiãÛ, kteﬁí se rozdají celí pro své dûti
i vnouãata.
Matka pracovala u Smrkovského jako asistentka na Ministerstvu zemûdûlství a kdyÏ pﬁi‰el Rus, tak tam v‰ichni odsoudili vpád vojsk. Po nûjaké dobû byla
akce stahujeme své podpisy – stáhli ho
témûﬁ v‰ichni zamûstnanci – matka ne.
Tak jí vyhodili a její kádrové materiály jí
dostihli v‰ude, kde by jí náhodou zamûstnali… Nakonec zÛstala bez práce, na
koleãkovém kﬁesle v tom prvním patﬁe
a s ﬁadou infarktÛ… Zemﬁela v pouh˘ch
63 letech, v kvûtnu 1993. V roce 1991
jsem zaloÏil rodinnou firmu, zaãal podnikat a celkem se mi daﬁilo, z uspoﬁen˘ch
penûz jsem chtûl pro matku i otce postavit pﬁízemní, bezbariérov˘ bungalov,
ze kterého by vyjela hned do své zahrady, plné kvûtin. Závistiví tehdej‰í úﬁedníci dûlali ale v‰e moÏné, abych tuto
stavbu nepostavil. Trvalo mi to víc neÏ
rok, neÏ jsem dostal stavební povolení.
Zkolaudoval jsem dva mûsíce poté, co
matka zemﬁela…

Teì k tobû, tv˘m rodiãÛm a bratrÛm.
Co dûlali, jací to byli rodiãové, kde jste
v‰ude bydleli a co jste jako dûti tropili?
Otec byl vinoﬁsk˘ patriot, to mám asi
po nûm. PﬁestoÏe jsme po na‰em narození bydleli v jedné místnosti domu u NesnídalÛ (dne‰ní âeradická ulice – u ·tûp-

Franti‰ek jiÏ starostou, rok 2007
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■ Rozhovor
stejné vlastnosti… A taky dûdu Skákala,
po nûm jsem nakonec i pokﬁtûn˘, Franti‰ek Václav, jak ten umûl vyprávût…
Kdo tû pﬁivedl ke sportu?
Otec, matka, Sokol, cviãení a píle. Musel jsem b˘t Ïivotaschopn˘ v kolektivu
star‰ího bratra, kde byli v‰ichni o dva roky star‰í, snaÏili se mi utéct, namlátit
mi… Nikdy se jim to nepodaﬁilo, a tak
jsem se stal plnohodnotn˘m ãlenem jejich silného roãníku.
âím jsi chtûl b˘t?
Pilotem. Jako dítû jsem ale musel nosit br˘le, ﬁíkali mi brejlovec, hroznû mû to
‰tvalo. Nevím, jak jsem si to pilotování
pﬁedstavoval, bojím se létání i v˘‰ek…
Franti‰ek pﬁi Mikulá‰ské (sluÏbû)
Jak vypadala Vinoﬁ tvého dûtství?
Vinoﬁ bez telefonÛ, mobilÛ, internetu,
poãítaãÛ, televizí… NedokáÏu si pﬁedstavit, Ïe by se dnes dûti do rybníkÛ ve Ctûnicích, v Jen‰tejnû, do ObÛrek chodily
koupat samotné, Ïe by bosé chodily
v parném létû v bouﬁce po strni‰tích, Ïe
by si desetiletí ‰punti chodili vydûlávat
pár korun taháním tûÏk˘ch balíkÛ slámy
po sklizni, trhali v alejích tﬁe‰nû, jednotili nekoneãné ﬁádky cukrovky, Ïe by mûli maso jenom v nedûli… Îe by samotní
jezdili na krách, zkoumali ledy a vÏdy se
propadli, su‰ili mokré prádlo v jeskyni,
aby doma nedostali a nakonec dostali
dvakrát kvÛli smradu a kouﬁi z ohnû…
Bylo to ale nádherné dûtství, díky úÏasn˘m rodiãÛm, pﬁíbuzn˘m, kamarádÛm,
které mám dodnes, i v‰em vinoﬁsk˘m
osobám a zákoutím. Bylo by to na hodnû dlouhé povídání…
Nechme si je‰tû nûco na pﬁí‰tû. Jaké
jsi mûl vzory v dospívání (a nemyslím tím
holky)?
Na holky jsem nebyl, spí‰ na sport.
Vzorem mi byli v‰ichni vinoﬁ‰tí sportovci. KaÏd˘ jejich zápas, aÈ uÏ v hokeji, nebo ve fotbale, byl obrovskou spoleãenskou událostí. A protoÏe byl otec
v˘born˘m hokejistou, tak jsem také chtûl
reprezentovat Vinoﬁ. A mûl jsem moc rád
babiãku ·varcovou, to byl ten nejhodnûj‰í, nejobûtavûj‰í, nej‰etrnûj‰í a nejvdûãnûj‰í ãlovûk na svûtû. Asi se pﬁevtûlila do na‰eho psa Olivera, kter˘ má úplnû
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Jak to vypadalo ve Vinoﬁi v osma‰e desátém a jak jsi tu vinoﬁskou invazi proÏíval?
Vinoﬁ obsadil Rus, na Valech udûlal
obrovské stanové mûsto a ãas od ãasu
demonstrativnû pﬁejíÏdûl tanky po Vinoﬁi. 21. srpen jsem zaÏil s prÛmyslovkou
na chmelnici, na brigádû a v‰ichni jsme
v sobû mûli ten obrovsk˘ vzdor a nenávist, která nûkomu vydrÏela dodnes. Kariéristi ov‰em brzy pﬁevlékli kabáty a nalezli novému reÏimu a normalizaci do
zadku.
Kus tvého Ïivota je obsaÏen ve tvé
kníÏce „KdyÏ mÛÏu, tak pomÛÏu“ (Vinoﬁ
si tam ale obãas jen dom˘‰lím), pak ta k é v e t v é m p ﬁ í s p û v k u „ Z dlanû vzpomí nek“ ve vinoﬁském jubilejním sborníku.
Nechce‰ k tomu je‰tû nûco dodat? Co jsi
dûlal v letech 1968-1989? Jak se Ïilo ve
Vinoﬁi?
V letech 68–73 jsem chodil na chemickou prÛmyslovku do Kﬁemencové ulice naproti FlekÛm. Jeden roãník jsem
kvÛli tûÏké Ïloutence musel opakovat. Ve
‰kole si mû ale h˘ãkali, protoÏe jsem byl
lotr, antikomunista a vyvrhel nové spoleãnosti… Star‰í bratr dostal modrou
kníÏku a nemusel na vojnu, mû tam s radostí vzali i po tûÏké Ïloutence. Po vojnû následoval v˘zkumn˘ ústav Akademie
vûd, plynová chromatografie, pak jsem
chvilku dûlal jako mistr v mlékárnû na
námûstí Milicí, a pak pﬁi‰el dÏob snÛ –
v Palu ve Kbelích. Mûl jsem tam dostat
i byt, uÏ bylo na ãase, protoÏe jsem se

oÏenil a narodila se nám první dcera.
Bydleli jsme v tom dﬁevûném domku po
prarodiãích od prastr˘ce Bohou‰e a bylo nám tam krásnû. Ze v‰ech stran v˘hled na zahradu, Ïádné schody, potíÏ byla jen v tom, Ïe v té chatû bylo v létû
dûsné vedro a v zimû dûsná zima… ProtoÏe i mû dostihly kádrové materiály, tak
nakonec jsem byt nedostal a musel z toho nádherného místa odejít a Ïivit se rukama jako kaliã, ranní i noãní. Nikdy jsem
se ale fyzické práce nebál a neÏ lézt komunistickému reÏimu do zadku, tak jsem
rad‰i zvedal kaÏd˘ den tuny a tuny Ïeleza. I tady, mezi nucenû nasazen˘mi,
Romy a trestanci, jsem si na‰el spoustu
kamarádÛ a pﬁátel. A zaãal jsem se tu naplno uãit nûmecky, po noãní ‰ichtû jsem
jezdil na Národní do jazykové ‰koly, po
ranní ‰ichtû zase pozdû odpoledne. Udûlal jsem si malou státnici, velkou státnici, tlumoãnicko-pﬁekladatelské zkou‰ky,
a uÏ od roku 1987 jsem byl na volné noze.
Jak ve Vinoﬁi probíhala Sametová revoluce?
Ve Vinoﬁi moc nevím, tehdy jsme bydleli v LetÀanech, já i manÏelka jsme byli
aktivní v místním OF, ãasem jsme ale zjistili, Ïe tam nalezli komunisté, milicionáﬁi i spolupracovníci StB a tím na‰e angaÏmá v LetÀanech skonãilo.
Zmûnila se Vinoﬁ patrnû (i mentálnû)
po revoluci?
VÛbec ne, úﬁedníci poﬁád ‰ikanovali.
MoÏná, Ïe je‰tû víc. Lidé rad‰i zalezli za
své ploty, nevystrkovali ani nos. Házení
klackÛ pod nohy, závist. Mám pocit, Ïe
celostátnû se nám ta atmosféra pomalu
zaãíná vracet...
Kdy a proã jsi se stal politick˘m ãlovûkem?
V roce 2006, kdyÏ mi bylo tﬁiapadesát. Místní úﬁedníci a vedení mû na‰tvali, kdyÏ mi dali pﬁed dÛm znaãku zákaz
zastavení. Zahraniãní partneﬁi mi ﬁíkali:
„co se rozãilujete? To tady nemáte úﬁad,
aby to odstranil?“ Tak jsem jim odpovídal, Ïe tu znaãku tady mám právû kvÛli
závistivému úﬁadu… A ten rozhodující
jaz˘ãek, proã jsem do té politiky ‰el, byl
vlastnû TvÛj nápad. Byla to ale sranda,
jediná pravicová strana u nás byla ODS
a trvalo mi celkem dlouho, neÏ jsem od

Rozhovor ■
ní dostal svolení, abych sestavil její volební kandidátku. Volby jsme vyhráli celkem jasnû, lidé si pﬁáli jiné vedení.
Asi ve dvaadvaceti jsem ti jako tvá
pﬁísná lektorka angliãtiny bûhem na‰ich
dlouh˘ch digresí ﬁekla, abys ‰el dûlat sta rostu. Ty jsi to udûlal a zaﬁídil tu kromû
nekoneãna jin˘ch vûcí i bankomat, o kter˘ jsem tû prosila. Jaké to dvanáctileté
starostování bylo?
Starostování jsem bral jako sluÏbu. Ze
zaãátku dokonce jako dobrovolnou sluÏbu. ·el jsem do toho s vûdomím, Ïe za
starostu se nedostává nic, Ïe je to práce
dobrovolná. Nikdy jsem to nedûlal pro
peníze. Rodina uÏ byla zaopatﬁena, teì
jsem to té spoleãnosti chtûl vrátit. A kdyÏ
se mû úãetní zeptala, na jaké konto mi
mají posílat peníze, tak jsem z toho byl
úplnû paf…
Staré doby, kdy ustra‰en˘ obyvatel
pﬁe‰lapoval za úﬁedníkov˘mi dveﬁmi
a maãkal zpocenou rádiovku, neÏ ho
úﬁedník seﬁval, jsem na‰tûstí zru‰il. KaÏd˘, kdo u mû zaklepal, mûl privilegia jako zákazník, ná‰ pán. Byl jsem jako otec,
vÏdy mûli pﬁednost ti druzí. Potﬁebujeme semafor? Na nûm je desetkrát více ‰kodliv˘ch emisí. Kam ho umístit?
K sobû pﬁed dÛm… Dnes kaÏd˘ bojuje jenom za sebe. Îe chodí dûti do ‰koly kolem kolony ãoudících, stojících aut?
Hlavnû, Ïe to auto neprojede kolem jeho / jejího domu…
Za tûch dvanáct let jsme ve Vinoﬁi postavili ﬁadu velk˘ch staveb, majetek Vinoﬁe nav˘‰ili z 200 milionÛ na 800, nejvût‰í radost mi ale dûlaly ty projekty,
které zlep‰ily Ïivot dûtem i seniorÛm, to
je tﬁeba ten bankomat, ‰kolka nebo rozvod vody na hﬁbitovû.
Dvanáct let jsi byl starostou, vÛbec jsi
se ale jako ãlovûk nezmûnil. Co ti to da lo, co ti to vzalo? Zaãal jsi Vinoﬁ jako sta rosta vnímat jinak?
SnaÏím se plnit pﬁání mého velkého
kamaráda, vzoru a vynikajícího ãlovûka,
Jirky âadka. ¤íkal mi, ne, aby tû ta politika, Franto, zmûnila. Tak se snaÏím, mám
stále stejné kamarády, stejné sny a pﬁání. Vinoﬁ vnímám urãitû trochu jinak, jak
jí procházím, tak vidím nedostatky, co je
tﬁeba je‰tû udûlat, co vylep‰it. KdyÏ jsem
v cizinû, tak porovnávám, nûkdy závidím,
jindy se vytahuju. Jsem ale patriot a stejnû jako u dítûte, pﬁes ve‰keré moÏné

S autorkou rozhovoru na náv‰tûvû u pátera Pavla Janãíka na hradû Stﬁekov
u Ústí nad Labem, ãervenec 2018
chyby a nedostatky bych to dítû nikdy
nevymûnil, je moje a je nejlep‰í.

jsme si uÏ v‰echno? Kam jdeme, co bude dál?

St˘ská se ti po starostování? V teré nu tû vidím na tvé elektro kolobûÏce stále, poﬁád nûkoho, Franti‰ku, tahá‰
z bryndy… Napí‰e‰ uÏ koneãnû ten druh˘ díl pamûtí?

Vãera jsme oslavili tﬁicet let od postavení vinoﬁsk˘ch tenisov˘ch kurtÛ. Obrovsk˘ poãet dobrovoln˘ch brigád a v˘sledek
je poﬁád vidût. Na kurtech hrají dûti, dospûlí i senioﬁi. UÏ by ty kurty ale potﬁebovaly opravit.
Za tﬁicet let u‰la i na‰e spoleãnost obrovsk˘ kus cesty. Je nesporné, Ïe dûti, dospûlí i senioﬁi se mají lépe. MÛÏeme volnû cestovat, rozhodovat se, volit, máme
stﬁechu nad hlavou, co jíst, co pít… Ale
i my bychom potﬁebovali opravit a pﬁipomenout si ty staré ãasy nesvobody. Jako bychom se do nich ﬁítili zpût – a je‰tû rádi!

Po starostování se mi nest˘ská, jsem
vdûãn˘ novému starostovi, Ïe pﬁevzal to
pﬁevoznické veslo. A je legraãní, jak je ta
svûtská sláva pomíjivá, lidé, kteﬁí mi lezli dﬁíve do zadnice, dnes ani nepozdraví
a uÏ lezou do té zadnice jinému…
Druh˘ díl urãitû napí‰u, potﬁeboval
bych se jenom nûkam zavﬁít, zasnít se
a zavzpomínat. Ten film vzpomínek je Ïiv˘, jen mít ãas na jejich pﬁenesení na papír nebo do poãítaãe.
Vûﬁím, Ïe ten správn˘ ãas pﬁijde brzy
a ty ten starostovsk˘, sousedsk˘, spol kov˘ a komunitní Ïivot zvûãní‰ do dal‰í
lidské komedie. Co by sis dneska, zítra
a tﬁeba do roka pﬁál?
Pﬁání mám poﬁád to stejné, aby se lidé na sebe usmívali, zdravili se, pﬁáli si
to dobré, aby ubylo závisti, zlé ‰kodolibosti, a abychom Ïili ve skuteãnosti, ne
ve virtuální PC-realitû.
Máme za sebou v˘roãí tﬁiceti let od
Sametové revoluce. KdyÏ se podívá‰ na
na‰i spoleãnost, politiku, Vinoﬁ, sebe, co
se zmûnilo, umíme Ïít svobodnû, splnili

Ta dne‰ní estébácko-babi‰ovská situace a hodnotové bezpﬁístﬁe‰í je mnohdy
velmi beznadûjné. Ty jsi ale takov˘ ne zlomn˘ paﬁízek. Myslím, Ïe tû kromû jin˘ch vlastností nejvíc charakterizuje od vaha riskovat, tvoje vlastní hlava,
schopnost dát se a myslet a dûlat nûco
pro druhé a spolu, ale také obrovsk˘
optimismus, vtip a neskuteãn˘ drive.
Jsem ráda, Ïe jsi to poﬁád Ty, Franti‰ku.
Kdybys zpychl, brala bych to jako velkou
kﬁivdu a kousla bych tû ‰pendlíkem. Dûkuji Ti za na‰e povídání a v‰echny ty veselé kumpánovské roky, kdy jsi nikdy nic
nedramatizoval a v‰echno ‰lo.
Pﬁipravila Klára Löwensteinová
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■ Rozhovor

Markéta Kilingerová:
Pﬁes den nikdy nezavíráme!
UÎ TÉMù¤ ROK JE ¤EDITELKOU VINO¤SKÉHO KOMUNITNÍHO CENTRA VINCENT PANÍ MARKÉTA KILINGEROVÁ. O TOM, CO JEJÍMU NÁSTUPU DO FUNKCE JEDNÉ Z VINO¤SK¯CH P¤ÍSPùVKOV¯CH ORGANIZACÍ P¤EDCHÁZELO I JAK SE VINCENT ZA JEJÍHO PÒSOBENÍ PROMùNIL, SI S NÍ POVÍDAL ROBERT RYTINA.
Na pozici ﬁeditelky Vincenta jsi kan didovala uÏ pﬁed deseti lety, ale tehdy
je‰tû neúspû‰nû… Prozradí‰ nám, ãím
ses mezi lety 2010 aÏ 2019 zab˘vala,
neÏ vy‰el konkurz ãíslo dvû?
Vûnovala jsem se hned nûkolika oblastem najednou a nabírala cenné zku‰enosti, které se mi teì pﬁi vedení
Vincenta hodí. Vûnovala jsem se rodinné firmû, která se zab˘vá v˘robou ocelov˘ch konstrukcí. Spoleãnû s manÏelem jsme zaãali vyrábût venkovní fitparky pod na‰í vlastní znaãkou. Dalo by se
ﬁíct, Ïe jsme si poﬁídili tﬁetí dítû... Ve
svém volném ãase jsem se tedy starala o
v‰echny na‰e dûti a snaÏila jsem se
s tím skloubit nejen práci, ale i mou zá-
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libu v divadle. Oslovila jsem SoÀu Tomkovou, se kterou jsme se znaly uÏ z dﬁívûj‰ích let, a která tou dobou zaãínala
uãit ve vinoﬁské ‰kole, s my‰lenkou zaloÏení ‰kolního divadla. Daly jsme pak
hlavy dohromady je‰tû s Bárou Maryskovou a povedlo se! ZaloÏily jsme a úspû‰nû vedly divadelní spolek Housle na
stromû. Mé dûti se ov‰em úplnû nad‰en˘mi ãleny nestaly... ·kolní divadlo bylo
moÏná takov˘m odrazov˘m mÛstkem
pro divadelní spolek Prima den, kter˘
jsme na základû na‰ich aktivit zaloÏily
spoleãnû s Bárou. Byly jsme odváÏné
a nad‰ené, nûkdy moÏná aÏ drzé, kdyÏ si
vzpomenu, na co v‰echno jsme si troufly. KaÏdopádnû, pokud se ptá‰ na posledních deset let, tak by se to dalo shr-

nout asi takto: manÏel Martin, manÏelka Bára a dûti Sebastian, Joná‰, venkovní fitparky a Prima den. To v‰echno
pﬁedstavuje zku‰enosti, které mi nikdo
nevezme... Teì lehce zváÏním a pﬁipomenu, Ïe jsem mûla v období let 20102014 svÛj mandát i v zastupitelstvu.
Vinoﬁ mi nikdy nebyla lhostejná, nakonec moje dûti jsou pátou generací na‰í
vinoﬁské rodiny! Coby mladá maminka
jsem se proto chtûla podílet na veﬁejném
blahu na‰í obce. Jako politik jsem se
ov‰em nenarodila, a jsem si jistá, Ïe na
jevi‰ti nebo ve Vincentu mi to slu‰í víc.
S jak˘mi oãekáváními jsi se pozice
ﬁeditelky ujímala a jak se je zatím podaﬁilo naplnit?

Rozhovor ■
Chtûla jsem vytvoﬁit pﬁíjemné a bezpeãné místo pro v‰echny. Místo, kde by
se lidé cítili dobﬁe a mûli dÛvod k nám
chodit. Pamatuji si pﬁíjemnou energii,
kterou Vincent mûl pod vedením Markéty Hadrabové Dvoﬁákové. Snad se mi
nûco podobného podaﬁí také... Zpoãátku
to ov‰em nebylo úplnû jednoduché.
Nemûla jsem zku‰enosti s vedením pﬁíspûvkové organizace, vÏdy jsem se pohybovala v soukromém sektoru obchodních spoleãností. Musela jsem si tedy
v tomto ohledu roz‰íﬁit znalosti a pﬁevzít agendu uprostﬁed úãetního období.
Velmi nápomocná mi byla paní úãetní
i úﬁednice z na‰eho úﬁadu. Neãekané
bylo také rozhodnutí paní knihovnice,
která se rozhodla z Vincenta odejít krátce po mém nástupu. Dnes uÏ je v‰e usazené, v knihovnû je Jana âesáková Hyklová, která pracuje pro Vincent zároveÀ
jako kulturní referentka. Do Vincenta
pﬁicházejí stále noví náv‰tûvníci a já
mám za sebou i nûkolik úspû‰n˘ch kontrol z úﬁadu i z magistrátu...
Které zmûny, k nimÏ v KVC od tvého
nástupu do‰lo, povaÏuje‰ za nejzásadnûj‰í? A plánuje‰ je‰tû nûjaké?
Nejvût‰í zmûnou po stránce organizaãní a ekonomické je sníÏení stavu zamûstnancÛ. Pod vedením pana ﬁeditele
Mokrého zde pracovaly je‰tû dvû zamûstnankynû, Vincent mûl tedy celkem
tﬁi zamûstnance. Po odchodu Moniky
Lichtenbergové jsem stav zamûstnancÛ
ponechala sníÏen˘ a slouãila funkci kulturní referentky s knihovnicí. Vzhledem
k tomu, Ïe na‰e knihovna je malá obecní a nespadá pod mûstskou knihovnu je
slouãení tûchto dvou pozic moÏné. S paní âesákovu jsme upravily otevírací dobu knihovny, aby se práce pro knihovnu
a pro kulturní akce dala lépe organizaãnû zvládnout. ProdlouÏená otevírací doba knihovny aÏ do veãerních hodin lépe
navíc vyhovuje i na‰im ãtenáﬁÛm.
Ve vztahu k obãanÛm a na‰im náv‰tûvníkÛm jsem chtûla Vincenta pﬁedev‰ím „odtajnit“ a zpﬁístupnit. Proto jsem
zﬁídila facebookovu stránku, kterou neustále aktualizujeme a díky ní informujeme a komunikujeme. Vlastní webové
stránky zatím nemáme, ale v‰keré informace poskytujeme oficiálnímu webu
Mâ. Dal‰í novinkou, pro mû dÛleÏitou,
je fakt, Ïe pﬁes den nikdy nezavíráme!
Chtûla jsem, aby byl Vincent pﬁístupn˘
po cel˘ den. Zﬁídila jsem wi-fi pﬁipojení

pro náv‰tûvníky centra, v kuchyÀce máme nov˘ kávovar, kter˘ vyuÏívají i na‰i
náv‰tûvníci. Nechala jsem zpracovat
nové logo tak, aby lépe korespondovalo
s logem Mâ, která je na‰ím zﬁizovatelem, a také, aby neevokovalo zamûﬁení
centra pouze na dûti. Ty jsou sice na‰imi nejãastûj‰ími náv‰tûvníky, ale ãím dál
vût‰í ãást tvoﬁí i dospûlí.
Za necel˘ rok, kter˘ ubûhl od tvého
jmenování ﬁeditelkou, se ve Vincentu
konala ﬁada zajímav˘ch akcí od pﬁedná‰ek po koncerty ãi divadelní pﬁedstavení. Které z nich povaÏuje‰ na nejzdaﬁilej ‰í? A mÛÏeme se tû‰it, Ïe jejich nabídku
KVC je‰tû roz‰íﬁí?
Ano, snaÏím se kromû pravideln˘ch
kurzÛ a krouÏkÛ poﬁádat i veãerní nebo
víkendové akce. M˘m velk˘m pﬁáním je,
aby to ve Vincentu Ïilo. Musím b˘t
ov‰em pﬁi plánovaní tûchto akci velmi
opatrná. Prostory centra nejsou vhodné
pro kaÏd˘ tip akce, a tím mám bohuÏel
svázané ruce. Zaãala jsem zvát divadla
pro dûti, pﬁedstavení plánuji na nedûlní
odpoledne. Termíny jsou nepravidelné
a proto je nutné sledovat na‰e informaãní kanály. Také se nám podaﬁilo zorganizovat workshopy, jako tﬁeba vánoãní, s yogou nebo bubnováním a teì
nás ãeká i jarní. Na tento tip akcí jsou
prostory Vincenta dostaãující. Velk˘m
riskem ode mû bylo uspoﬁádat francouzsk˘ veãer s degustací vín. K takov˘mto akcím uÏ je Vincent vhodn˘ mé-

nû... Potﬁebovali bychom sál vybaven˘
zvukovou technikou a tﬁeba i zázemím
malé kavárny. Pokud se ale ptá‰, které
akce povaÏuji za nejzdaﬁilej‰í, tak právû
francouzsk˘ veãer se k nim ﬁadí urãitû!
DÛvodem k radosti tady byl i fakt, Ïe na
akci pﬁi‰li i náv‰tûvníci, kteﬁí do Vincenta pﬁíli‰ ãasto nechodí, nûkteﬁí dorazili dokonce vÛbec poprvé. Kanaìanka
Jessica svou pﬁirozeností, úÏasnou energií, mile u‰i‰lanou ãe‰tinou, ale pﬁedev‰ím francouzsk˘mi chansony v doprovodu harmoniky prostory Vincenta
naprosto promûnila. A po ochutnávce
nûkolika vzorkÛ vín jsme se pod Eiffelovkou ocitli v‰ichni...
MÛÏe‰ nám závûrem je‰tû nûco pro zradit o sv˘ch aktivitách mimo Vincent?
Pokud vím jsi momentálnû úspû‰ná ze jména na divadelních prknech…
Na divadelních prknech je úspû‰n˘
cel˘ soubor divadla Prima den, kterého
jsem souãástí. A jsem na to py‰ná! S na‰i poslední hrou jsme vyprodali âinoherní klub, coÏ je pro nás obrovsk˘ úspûch
a pﬁedev‰ím velk˘ záÏitek (pod pokliãku
tohoto úspûchu mÛÏete nakouknout
v ãlánku „Divadlo Prima den na ‰taci“
Báry Maryskové). Pro ty, kdo na‰e „depe‰áky“ je‰tû nevidûli, pﬁipravujeme pﬁedstavení ve vinoﬁské sokolovnû v nedûli
19. 4. Tak se tam s tebou i ãtenáﬁi Vinoﬁského zpravodaje te‰ím na vidûnou!
Pﬁipravil Robert Rytina
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■ Ze Ïivota Vinoﬁe

Divadlo Prima den na ‰taci
2. 2. 2020 byla nedûle, numerologové se tetelili blahem, takové datum je pr˘
velmi ‰Èastné a vytváﬁí pozitivní hodnoty. Pﬁiná‰í taky jedineãnou zrcadlovou
symetrii. To ráno jsem se probudila bez
známek pozitivních hodnot plna chﬁipkov˘ch hodnot, v naprosté asymetrii se
zrcadly jako naprostá numerologická
ateistka. Znovu po sté jsem v‰echno
kontrolovala. Hudba, zvuky na flashce,
hmmm radûji to nahraju je‰tû na jednu,
tedy hudba, zvuky 2x pro jistotu, silonky - radûji 5 x pro jistotu, tuÏky na oãi radûji 10 x pro jistotu, cigarety (rekvizity pochopitelnû) - radûji 20 x pro Ïeleznou jistotu. Nebyl totiÏ prostor pro nejistotu. V‰echno muselo b˘t poﬁádnû
a ﬁádnû pﬁipravené. Soubor Divadla Prima den totiÏ ãekal velk˘ den, vyráÏel na
mimoﬁádnou ‰taci do slavného âinoherního klubu pﬁedstavit své nastudování
hry Petra P˘chy a Jaroslava Rudi‰e
Strange love.
âinoherní klub zaloÏili v roce 1965 reÏisér Ladislav Smoãek a dramaturg Jaroslav Vostr˘. Jména hercÛ, kteﬁí po‰lapali
to malé jevi‰tû pûknû blízko hledi‰tû Josef Abrhám, Petr âepek, Nina Diví‰ková,
Vûra Galatíková, Jiﬁí Hrzán, Jiﬁí Kodet, Pavel Landovsk˘, Josef Somr, Libu‰e ·afránková nebo tûch, kteﬁí po nûm ‰lapají dnes, za mnohé jmenuji Ondﬁeje
Vetchého, Ondﬁeje Sokola, Ivanu Ch˘lko-
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vou i Bolka Polívku ve mnû vzbuzovala
odhodlání. Absolutní odhodlání - zru‰it
pﬁedstavení. Asi to nebude jednoduché,
je vyprodáno, do posledního místa k stání. A jak se vlastnû takové pﬁestavení ru‰í? Nevím, tak polknu jeden Ibalgin nebo
dva? Radûji víc pro velkou jistotu. Bolest
hlavy vyﬁe‰ena, ov‰em stﬁevní bol
a tﬁesoucí se nohy, ruce, prostû tﬁesoucí
se v‰echno a v‰ude beze zmûny. 7:42 Vláìa napsal: Je to tu a nûjaké smajlíky. Vláìa taky leÏel uÏ od stﬁedy nemocn˘, poslal první povzbuzující zprávu, pak Petr,
Robert, Markéta a Oksi. Marek prostû je‰tû spal. WhatsAppem zaãali lítat slova,
smajlíky i obrázky. Ale jo, bude to dobr˘.
S touhle prima partou. Nic se ru‰it nebude. Znovu po stoprvní jsem zahájila kontrolu. Hudba, zvuky 3 x pro jistotu, silonky - 6 x pro jistotu, tuÏky na oãi - 11 x pro
jistotu, cigarety (rekvizity pochopitelnû) 25 x pro Ïeleznou jistotu. V tûch nûkolik
hodinách, které zb˘valy do odjezdu, stﬁídala kontrola textu kontrolu hudby, silonek, tuÏek, cigaret poﬁád dokola.
Sraz 14,15 Liìák Kbely. âekala nás nakládka rekvizit do dodávky vûrného fanou‰ka a je‰tû vûrnûj‰ího Petrova kamaráda Leo‰e a jelo se. Za pÛl hodiny se mi
splnil dûtsk˘ sen. ·atna âinoheráku, ve
které jsme bleskurychle zdomácnûli. Pak
Marek dostal hlad a ode‰el pro pizzu. Petr zatím, co nûkteﬁí z nás ‰mejdili po ‰at-

nû, vizit˘roval jevi‰tû. Na‰e nápadnû nenápadné pátrání v ‰atnû pﬁineslo následující zji‰tûní:
1) Ondﬁej Vetch˘ má na místû tolik
scénáﬁÛ, Ïe je zrcadlo pod nimi celé skryté, tedy i herec je zrcadlu zcela skryt. NemÛÏe se zrcadlit. Zdá se, Ïe jeho stolek je
spí‰ sbírkou odehran˘ch scénáﬁÛ. Závûr:
Ondra Vetch˘ se pﬁed pﬁedstavením neprohlíÏí nebo nûkde jinde. Kde? To se nepodaﬁilo vypátrat. MoÏná u Polívky.
2) Bolek Polívka sedí pﬁímo u vstupních dveﬁí. Portûnkovan˘mi rty jsem mu
lípla pusu na zrcadlo, kterou jsem ale
pozdûji smázla, protoÏe mi pﬁi‰lo to trapné. Závûr: chyba, mûla jsem ji tam nechat, bylo by to trapné, no a?
3) Marek Taclík sedí na stejném místû, které si náhodou vybral i Robert,
a kter˘ roli Ludvíka alias Dava, kterou
hraje Robert, hrál pﬁed lety taky v âinoherním klubu, ov‰em v tom ústeckém.
Závûr: náhody existují.
4) Ondra Sokol dostává od fanynek
láskyplné vzkazy, taky má svou papírovou maketu v nadÏivotní velikosti. Markéta se s maketou vyfotila tajnû doufajíc, Ïe jednou se bude v ‰atnû fotit Ondra
s její maketou. Závûr: poﬁídíme Markétû
maketu v nadÏivotní velikosti.
5) Dámská ‰atna je men‰í neÏ pánská
a dá se z ní nepozorovanû boãním vchodem projít do ‰atny pánské a naopak.

Ze Ïivota Vinoﬁe ■
Námi nevyuÏito, nám staãila jedna, jsme
tak zvyklí, v Liìáku máme jen spoleãnou
‰atnu. Závûr: nepozorovanû jsme boãním
vchodem nakoukli do ‰atny dámské
a zjistili, Ïe holky hereãky mají o chlup
vût‰í poﬁádek a dostávají ménû láskypln˘ch vzkazÛ.
Pak nás ãekala pﬁíprava scény, vû‰ení
kánûte, obrazu i záclon, plakátu Depeche
mode pochopitelnû, protoÏe o tom to
pﬁece je. Vláìu zaãalo trápit, Ïe jeho
kost˘m - zapnutá koÏená vesta - pr˘ vypadá pﬁíli‰ dámsky, jako bolerko pr˘. Nevypadala, protoÏe Vláìa prostû nikdy nevypadá ani trochu dámsky, ale dostal
povolení k povolení knoflíkÛ. Jeho holá
hruì divaãkám z prvních ﬁad vylep‰ila
obrazovou stránku pﬁedstavení, coÏ dílu
ochotnického souboru jen a jen prospûlo. Na to Marek dostal hlad a ode‰el pro
bagetu. Pak osvûtlovaã odvedl Oksi do
technické místnosti pﬁipomínající posed.
Lezlo se tam po pﬁíkrém nebezpeãném
Ïebﬁíku a pﬁi pohledu z té v˘‰ky by leckdo snadno mohl dostat závraÈ. Pﬁi pohledu na Oksi s miminkem v bﬁi‰e ‰pl-

hající vzhÛru i nás ostatní pﬁepadala tûhotenská nevolnost. Robert, Markéta
a Vláìa si mezitím v protilehlém baru zahánûli ÏízeÀ. Za 3 pivka zaplatili 300,a vrátili se s jasn˘m pﬁesvûdãením, Ïe
tohle by se prostû u nás nestalo.
V ulici Ve Smeãkách do tmy záﬁily neony a hodina H nebo okamÏik O byl tu.
Po prvním jednání bylo jasné, Ïe se ti numerologové asi tak úplnû nepletou, a Ïe
2. 2. 2020 je datum ‰Èastné a vytváﬁí pozitivní hodnoty. Takové, jak˘mi bylo po
konci pﬁedstavení prosyceno celé divadlo, a které nám hercÛm primovû voní.
Dûkujeme divákÛm za tu vÛni. Tû‰íme se
na reprízy v Lidovém domû i na dal‰í ‰tace tﬁeba 19. 4. 2020 v Sokolovnû ve Vinoﬁi nebo letní ãervencovou tentokrát na
Malé scénû Studia Dva. Vidíme to ãernû
zkrátka jako správní depe‰áci.
Za Divadlo Prima den Markétu Kilingerovou, Oksi Batalovou, Petra Egrta, Roberta ·mída, Vladimíra Strouhala a Marka Trávníãka
Bára Marysková

Masopustní prÛvod 2020

Masopustní prÛvod ve Vinoﬁi zaãíná
b˘ti pûknou obnovenou tradicí. Ve spolupráci s Hoffmanov˘m dvorem jej Mâ
poﬁádá jiÏ od roku 2015. Masopustní
ma‰kary na zaãátku ﬁádnû Ïádají zastupitele Mâ o právo k potulce a veselosti
a jakousi doãasnou vládu nad Vinoﬁí a na
konci prÛvodu jej zase do rukou zastupitelÛ vracejí (vût‰inou i reálnû). Letos
jsme vyrazili na osmi zastávkové „turné",
kde se hrálo, tanãilo, pilo, hodovalo, vy‰etﬁovalo a léãilo! ·la s námi veselá sourozenecká skupinka dudákÛ (Muzika Dostálovci) Ale kdyby vás zaujali, najdûte si
na YT kapelu Jamaron, která loni hrála na
Vinoﬁ se festu. Pﬁí‰tû vezmeme krom dudákÛ i partu uklízeãek a kominíãkÛ, aby
vymetly po zimû va‰e zaãouzené komíny a kouty.
Jana âeskáková Hyklová
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■ Ze Ïivota Vinoﬁe

T˘den manÏelství
Také v leto‰ním roce se mûstská ãást
Praha-Vinoﬁ pﬁipojila k mezinárodní iniciativû T˘den manÏelství. 13.2. 2020 se
v rámci Národního t˘dne manÏelství
uskuteãnilo setkání pro manÏele, partnerské dvojice a jejich podporovatele
v Hoffmanovû dvoﬁe. Veãerem provázela rodinná kapela MK 3, hrála k poslechu
i tanci. Mottem leto‰ního jiÏ ãtrnáctého
roãníku bylo ManÏelství v síti, hovoﬁilo
se nejen o síti tﬁígeneraãní, vztahové, ale
i o vlivu digitálních technologií na na‰i
komunikaci, ãas na sebe, fungování rodiny. Pﬁíspûvek senátora Davida Smoljaka se zamûﬁil na manÏelství jako síÈ vztahÛ, která propojuje, nemûla by b˘t tím,
co svazuje, ale naopak co umoÏÀuje poznávat nové skuteãnosti.
Ing. Mgr. Marie Nováková,
tisková mluvãí NTM

Italské pohádky
Folklórní soubor Tomaklan (ve sloÏení: Tomá‰ Vlãek, Markéta Labusová, Klára Löwensteinová, Aniãka Löwensteinová) bûhem vinoﬁském masopustu
pﬁedstavil dal‰í repertoár z italské lidové slovesnosti, vycházející tentokráte
z literárního zpracování podle Itala Calvina (Torino, Einaudi 1956) v pﬁekladu
Kláry Löwensteinové a dramaturgii Markéty Labusové. Bolognskou burleskní
„Vﬁetenku“ scénicky vyprávûla Aniãka
Löwensteinová, hlasy Luny, zl˘ch sester
a ãarodûjnice jí doprovodila Klára
Löwensteinová na hudbu „Snûhová královna“ Markéty Labusové. Následovaly
furlanské Kristopetrovské apokryfy: Jak
se Petr pﬁidal ke Kristu Pánovi, Pohostinství a Pohanka v podání Tomá‰e Vlãka, Markéty Labusové a Kláry Löwensteinové a divadelní pásmo korunovala
pohádka z Montale Pistoiese „Fanta-ghira, sliãná to osÛbka“: role protagonistky
a jejích sester se brilantnû zhostila Aniãka Löwensteinová, staﬁiãkého krále a zamilovaného kralevice nezapomenutelnû
ztvárnil Tomá‰ Vlãek. Tomaklan dûkuje
Hoffmanovu dvoru za moÏnost zahrát si
divadlo na jeho prknech.
Pﬁedtím neÏ se soubor pustí do nastudovávání sicilsk˘ch pohádek, aby natoãil reprezentativní desku, masopustní
cyklus zahraje ve Vinoﬁi je‰tû jednou, a to
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Ze Ïivota Vinoﬁe ■
jednu z leto‰ních kvûtnov˘ch nebo ãervnov˘ch nedûlí.
Tomaklan ve své Vinoﬁské ar‰e pﬁipravuje i dal‰í eventy. Tím nejbliÏ‰ím je historicko-ekologick˘ projekt, do kterého se aktivnû mÛÏe zapojit kaÏd˘: „Ukliì si svou
zem a ona ti poví…“. I. ãást se zrealizuje jiÏ
14. bﬁezna ve 13. 00. Startujeme v LetÀanech a jdeme uklízet a vyprávût historii
míst pﬁes kapliãky, technické, církevní i pﬁírodní památky pﬁes Kbely aÏ do Vinoﬁe.
O dal‰ích jarních a letních sobotách budou
následovat etapy vinoﬁské a pak mimopraÏské.
V pﬁípadû zájmu o aktuální informace
akcí Vinoﬁské archy a pÛsobení Tomaklanu
kontaktujte tﬁeba Kláru Löwensteinovou
(klaralowenstein@yahoo.it).
Srdeãnû Klára Löwensteinová
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Lokalitu Na Dlouh˘ch
ãeká rozsáhl˘
archeologick˘ prÛzkum
V souvislosti s v˘stavbou bytového projektu Via Sancta Vinoﬁ v lokalitû „Na Dlouh˘ch" si investor projektu, spol. Atlantis Development s.r.o.,
nechal zpracovat u Archeologického ústavu AV âR studii archeologick˘ch rizik. V závûru citované studie bylo mj. konstatováno, Ïe pﬁítomnost archeologick˘ch objektÛ z dal‰ích pravûk˘ch období je v této lokalitû více neÏ pravdûpodobná. Archeologick˘ ústav AV âR doporuãuje
celoplo‰nou skr˘vku (tj. odstranûní ornice pod dohledem archeologÛ)
vyznaãeného území, po které by následoval vlastní záchrann˘ archeologick˘ v˘zkum.
V uplynul˘ch dnech investor ohlásil plo‰nou skr˘vku pro budoucí zá chrann˘ archeologick˘ v˘zkum a po získání stanovisek dotãen˘ch orgá nÛ zahájí její realizaci pod dohledem zástupcÛ Archeologického ústavu
AV âR. Území dotãené plo‰nou skr˘vkou je naznaãené v pﬁiloÏeném
schématu.

Ilustraãní foto

22

Vincent a knihovna ■

Tak trochu jinak!
KdyÏ jsme v lednu otevírali kurz ‰ití
a následnû, pro velk˘ zájem, hned druh˘,
svûﬁila si mi krejãová Marta, která kurzy
u nás vede, Ïe by byla ráda, kdyby si na
konci kurzu umûly úãastnice samy u‰ít
tﬁeba sukni. Na jaﬁe se tedy mûlo ve
Vinoﬁi objevit nûkolik originálních modelÛ „Made in Vincent". No, ale jak se ﬁíká, ãlovûk míní, pánbÛh mûní. Stalo se,
co se stalo, a nám nezb˘vá nic jiného,
neÏ se pﬁizpÛsobit. Îivot mû nauãil, Ïe
s problémy nemá smysl bojovat. SvÛj
problém musím „vzít za ruku" a jít dál
i s ním, jedinû tak zase odejde. Ten aktuální problém, kter˘ se t˘ká nás v‰ech,
nese nepûkné jméno COVID-19. A pﬁinesl sebou nejrÛznûj‰í opatﬁení, která

zastavila standardní prÛbûh na‰ich ÏivotÛ, toho jak se bavíme i jak pracujeme. Nezastavil ale na‰e Ïivoty! Jenom
místo sukní ‰ijeme rou‰ky, místo hrneãkÛ od kávy se v myãce um˘vá i nádobíãko z dûtské kuchyÀky a narostla spotﬁeba dezinfekãních prostﬁedkÛ. A nakonec
i ty originální modely ve Vinoﬁi máme.
Spousta z nás teì pracuje z domova
a moÏná si ﬁíká, Ïe to kaÏdodenní chození do práce zase nebylo tak ‰patné.
Vûﬁím, Ïe dﬁíve ãi pozdûji tenhle problém odstoupí a opût se budeme ve
zdraví setkávat v na‰em komunitním
centru. A moÏná si budeme víc váÏit
v‰eho, co máme.
Markéta Kilingerová
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■ Vincent a knihovna

POZN.: Uveden˘ program bude opût platn˘ aÏ po odvolání opatﬁení
nouzového stavu ze 12. 3. 2020, v dÛsledku kter˘ch je KVC Vincent
pro veﬁejnost uzavﬁeno.
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Kurz ‰ití
pro zaãáteãníky

te v knihovnû zapsat do „wishlistu“ na
pultu knihovnice. Zaﬁazovat budeme
ãastûji, leã ménû knih. Také omezujeme
poãet periodik.

V lednu u nás zaãal kurz ‰ití pro zaãáteãníky. Nabídku kurzu jsme zahájili jiÏ
v prosinci, a tak nûkteré ‰vadlenky dostaly kurz pod stromeãek formou dárkového poukazu. Pro velk˘ zájem jsme nakonec otevﬁeli kurzy dva a urãitû budeme
pokraãovat.

■ Alena Morn‰tajnová, TICHÉ ROKY

Divadlo
v sokolovnû

■ Trent Chtistine, ULOUPENÉ TùLO

Rozmarn˘ duch, tak se jmenovalo divadelní pﬁedstavení, které pobavilo vinoﬁské diváky v místní sokolovnû. Nav‰tívil nás soubor Hostivického divadla
a nedûlní veãer tak v˘jimeãnû nepatﬁil
sportovcÛm, ale umûlcÛm. O tom, Ïe se
pﬁestavení povedlo, nás pﬁesvûdãil nejen smích, kter˘ se velmi hlasitû oz˘val
z hledi‰tû, ale i standing ovation pﬁi závûreãné dûkovaãce.
Dal‰í pﬁedstavení v sokolovnû je plánováno na nedûli 19.dubna. Tentokrát se
pﬁedstaví místní divadlo Prima den a jeho úspû‰ná Strange love, ãerná komedie o posledním fanou‰kovi Depe‰.

■ Petra Soukupová, KLUB DIVN¯CH

■ Andrzej Sapkowski, ZAKLÍNAâ
■ Heather Morrisová, TATÉR
Z OSVùTIM: CILâINA CESTA
■ Robert Bryndza, KANIBAL Z NINE
ELMS
■ Julie Garwood, LÁSKA A âEST
■ Julie Garwood, NEVùSTA
DùTÍ
■ Kolektiv autorÛ, RODINNÉ POVÍDKY
■ J.K. Rowlingová, FANTASTICKÁ
ZVÍ¤ATA

Nov˘ orientaãní
systém, nová
otevírací doba
knihovny
Spolu s nov˘m logem a grafick˘m
stylem Vincenta jsme pﬁipravily do okolí
budovy i nové orientaãní cedulky. Mají
lep‰í viditelnost díky vy‰‰ímu kontrastu
a vût‰í velikosti.
Nová otevírací doba (ÚT a âT 9:0013:30, 14:30-19:00) je platná od nového roku a zatím se zdá, Ïe ãtenáﬁÛm velmi vyhovuje.
Byla zvolena tak, aby byla dobﬁe zapamatovatelná, pokr˘vala vyzvedávání
dûtí ze ‰kolky ãi druÏiny, dále dûtí po obûdû. Také respektujeme dobu, kdy se lidé
vracejí z práce domÛ, vyhovuje i náv‰tûvníkÛm veãerních kurzÛ ve Vincentu.

Moje rou‰ka chrání tebe,
tvoje rou‰ka chrání mû!

První roãník ‰achového turnaje, kter˘ zorganizoval ná‰ lektor Adam Dick,
mûl pﬁátelskou atmosféru a pochopitelnû i svého pﬁemoÏitele. Vítûzn˘ pohár si
odnesl Honza Ví‰ek. Moc gratulujeme!

Velké podûkování patﬁí na‰im
‰vadlenkám, které své zájmy
„hodily na druhou kolej“
a trhají rekordy v ‰ití rou‰ek
pro nás, co ‰ít neumíme.
Lidé, kteﬁí si do Vincenta
pro rou‰ky pﬁicházejí jsou
opravdu vdûãní a práce
‰vadlenek si váÏí.

Nedûlní divadélka

Za úrodu na‰eho
„rou‰kovníku“ dûkujeme:

Únorovou divadelní pohádku pﬁivezlo
divadlo KORDULA. A protoÏe únor je mûsíc masopustÛ, tak i na‰e pohádka mûla
masopustní pﬁíbûh, a to pﬁíbûh pana zajíce. Po pohádce si dûti vyrobily svou
vlastní masopustní masku. Nedûlní divadélka mají nepravidelnou periodiku. Je
proto nutné sledovat na‰e informaãní kanály. Dal‰í pohádku jsme kaÏdopádnû naplánovali na nedûli 26.4. od 17 h.

Hanû Kubkové
Lence Kubkové – Králíãkové
Petﬁe Holatové
Evû Holatové
Martû Reifové
Evû Suchánkové

·achy

Nové knihy

Podûkování patﬁí i tûm,
kteﬁí ‰ijí a na „rou‰kovník“
se nedostává, protoÏe v‰e
rozdají rovnou sousedÛm.

Nové knihy chceme od r. 2020 vybírat pﬁeváÏnû z va‰ich pﬁání, která mÛÏe-
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■ Ze Ïivota základní ‰koly

Provozní
a technické zmûny
ve ‰kole
■ dokonãuje se rekonstrukce kuchynû
mateﬁské ‰koly Mikulovická. VyuÏití
pﬁedpokládáme od dubna 2020, od této
doby se zde bude vaﬁit i pro vinoﬁské seniory.
■ pﬁed vchodem do hlavní budovy ‰koly instalujeme stojany na kola – 15 míst.
■ 7.- 14. 3. 2020 probûhl ve StráÏném
v Krkono‰ích lyÏaﬁsk˘ v˘cvikov˘ kurz pro
Ïáky 7. roãníku.

Parkování
v okolí ‰koly
V poslední dobû jsou rodiãi i uãitelé
pokutováni za nesprávné parkování a zastavování v okolí nové i staré ‰koly. Nûkteﬁí rodiãe obvinili ‰kolu, Ïe posílá MP
na kontrolu parkování, aãkoli se v okolí
‰koly dﬁíve parkovalo a zastavovalo na
vyloÏení a dovedení dûtí do Z· a M· bez
problémÛ. ·kola sdûluje, Ïe v tomto
ohledu Ïádnou iniciativu nevyvíjela a tyto problémy se t˘kají i jejích zamûstnancÛ. S pﬁípadn˘mi dotazy se obracejte na Úﬁad Mâ Praha-Vinoﬁ.

Osmáci a osmáky
aneb ‰kolní
veletrh fiktivních
firem 2020
Veletrh fiktivních firem je projektem
ÏákÛ 8. roãníkÛ pro dûti celého I. stupnû
Z· Vinoﬁ. Veletrh probûhl 24. ledna 2020
v tûlocviãnû ‰koly. Za tímto úãelem letos vzniklo 12 firem (60 ÏákÛ 8. tﬁíd)
a nav‰tívilo ho více neÏ 400 dûtí z 1. –
5.tﬁíd.
Projekt fiktivních firem se v na‰í ‰kole konal jiÏ potﬁetí a pﬁipravovali jsme ho
v rámci pﬁedmûtu âlovûk a svût práce,
kde nás uÏ v záﬁí seznámily s tím, co nás
ãeká, na‰e uãitelky SoÀa Tomková, TáÀa
Grochálová a Lenka Pobudová. ZaloÏili
jsme fiktivní firmy o 2-5 ãlenech a zvolili si ﬁeditele, úãetní, reklamního pracovníka, kreativce, mluvãího atd. KaÏdá
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skupina si sama zvolila náplÀ svého podnikání a tû‰ila se na zisky v podobû osmákÛ – fiktivní mûny, kterou jsme pro
v‰echny dûti prvního stupnû pﬁipravili, aby mûli v na‰ich stáncích za co
utrácet.
Na veletrh jsme se poctivû pÛl roku
pﬁipravovali. KaÏdá firma se nejdﬁíve prezentovala pﬁed sv˘mi konkurenty a uãiteli, kontrolovala se i kvalita potravin,
které firmy nabízely. Nûkteﬁí si pro prezentaci obstarali kromû loga i firemní
„uniformu“.
SloÏení firem bylo i letos velmi pestré. Nûkolik firem nabízelo v „obãerstvovnû“ u tûlocviãny poho‰tûní (barevné vafle, buchty, cupcaky, su‰enky). Ostatní
firmy v tûlocviãnû pﬁichystaly pro dûti
nejrÛznûj‰í soutûÏe, deskové hry, stﬁelnice, sportovní hry nebo malování na tûlo
a vlasy, jedna z firem prezentovala
i technologick˘ pokrok v podobû v˘robkÛ a prezentace 3D tiskárny.
Pﬁed veletrhem jsme nav‰tívili v‰echny tﬁídy I. stupnû a osobnû jsme dûti pozvali. Také jsme jim ukázali video = reklamu na‰ich v˘robkÛ, pﬁekvapilo nás, jak
velk˘ vliv na‰e reklama na dûti mûla. Sami jsme videa natáãeli a pﬁi prezentaci
ve tﬁídách byli odmûnûni nad‰en˘mi
ohlasy men‰ích spoluÏákÛ.
V den veletrhu jsme od brzk˘ch ranních hodin pﬁipravovali stánek, rozvûsili
reklamní plakáty a nacenili své v˘robky.
I kdyÏ jsme osmáci, byla z na‰í strany cítit men‰í nervozita. Konkurence letos byla veliká. Ani tvrdá dﬁina nezaruãovala
vítûzství. A to se nám na tom letos líbilo. Vyvolalo to pﬁíjemného soutûÏního
ducha, kterého uÏ bûhem dne ne‰lo zastavit. První zákazníky jsme obslouÏili
v 8:00, a pak to jelo s krátk˘mi pﬁestávkami jako po másle aÏ do 12:30. Potû‰ilo nás, Ïe mezi nakupujícími byli i uãitelé z druhého stupnû. Podívat se pﬁi‰el
i pan ﬁeditel.

Po skonãení veletrhu jsme v bance
(v kabinetu TV) seãetli vydûlané osmáky
a vyhodnotili nejúspû‰nûj‰í firmu. Byla
to spoleãnost U Vaflíka. Odmûnou a pﬁekvapením pro tuto firmu byla úniková
hra pro celou skupinu.
DomÛ jsme odcházeli v‰ichni unavení, ale nad‰ení z projektového dne, kter˘ se v‰em líbil.
Díky této akci jsme se nauãili rÛzn˘m
dovednostem, jako napﬁ. spolupráci
a rozdûlování úkolÛ v rámci skupiny,
strategickému my‰lení.
Îáci a Ïákynû 8. tﬁíd
VÍTùZNÉ FIKTIVNÍ FIRMY:
■ U Vaflíka (8.C) – nejvût‰í zisk
z prodeje
■ OMNOM (8.A) - nejlep‰í prezentace
■ Mi‰ma‰ (8.B) - nejlep‰í reklama
■ Barevn˘ svût (8.B) - nejkrásnûj‰í
stánek (hlasování náv‰tûvníkÛ)
HLASY ZÁKAZNÍKÒ:
■ ANIâKA: „Moc mi chutnaly barevné
vafle se ‰lehaãkou. Také jsem si koupila Pokémona.“
■ JIRKA: „Líbilo se mi tam hlavnû stﬁílení z nerf zbraní a skákání z trampolíny.“
■ PAVLA: „Bylo to bezva. Nechala jsem
si nabarvit vlasy a vyrobit tetovaãku,
stejnou jako na‰e paní uãitelka. Myslím, Ïe se osmáci opravdu snaÏili.“
■ ANEÎKA: „Vyhrála jsem v rÛzn˘ch
hrách plno hezk˘ch hraãek.“
■ HONZA: „Mnû se tam líbilo, Ïe
v‰echny firmy mûly nûco jiného. KdyÏ
mi docházely peníze, vyhrál jsem dal‰í ve hﬁe kámen, nÛÏky, papír, to jsem
jásal.“

Ze Ïivota mateﬁské ‰koly ■

Karneval v mateﬁské ‰kole
,,Únor Èuká na dveﬁe, Masopust mu otevﬁe. A ten pán Karneval, pozve nás na velk˘ bál." Karneval patﬁí mezi tradiãní a velkolepé únorové akce dûtí v mateﬁské ‰kole. Krásné masky, prima hry, tanec, soutûÏe a radostná nálada, to je karneval u nás!
Jana Kováﬁová a kolektiv M· Pﬁedstavují v‰ech devût tﬁíd mateﬁské ‰koly. RodiãÛm dûkujeme za spolupráci pﬁi obstarávání
masek. V˘sledek stojí za to!
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■ Ze Ïivota farnosti
Dne 12. bﬁezna vyhlásila vláda NOUZOV¯ STAV, kter˘ se dot˘ká i náboÏenského
Ïivota. Z prohlá‰ení biskupÛ uvádíme:
Drazí vûﬁící,
v souvislosti s nouzov˘m stavem, vyhlá‰en˘m dnes Vládou âR, kdy je omezen
poãet úãastníkÛ shromáÏdûní, vãetnû náboÏensk˘ch na 30 osob, se prakticky ru‰í
veﬁejné bohosluÏby a dal‰í církevní akce.
Toto opatﬁení je zcela mimoﬁádné, a vyÏaduje si tedy mimoﬁádná ﬁe‰ení. V‰ichni
vûﬁící jsou z tohoto dÛvodu do odvolání dispenzováni od fyzické úãasti na nedûlních bohosluÏbách. BohosluÏby je moÏné sledovat ve sdûlovacích prostﬁedcích
a den Pánû slavit v rodinném kruhu. ZÛstává zachována moÏnost individuálního
pﬁijetí svátostí v kostelích, které zÛstanou v rámci moÏností otevﬁeny.
Pro na‰í farnost to v souãasnosti znamená následující:
Ru‰í se nedûlní bohosluÏby a sobotní bohosluÏba v Satalicích.
V‰echny aktuální informace jsou uvedeny na stránkách farnosti
www.nova.farnost-vinor.org
Pﬁehled m‰í svat˘ch na webu on-line: https://www.mseonline.cz/
V‰em Ïehná P. Stanislaw

Pﬁípravy na restaurování
varhan pokraãují

Milí spoluobãané,
jistû Vás zajímá, jak pokraãují pﬁípravy na restaurování na‰ich varhan. Nejdﬁíve mi dovolte trochu statistiky. Jen
pﬁes Vánoce se ve veﬁejné sbírce podaﬁilo nashromáÏdit pﬁes 200 000,- Kã. Tuto
ãástku jsme opravdu neãekali, v‰em dárcÛm upﬁímnû dûkujeme. Znaãnou ãást
této sumy se podaﬁilo vybrat díky ‰tûdrosti mnoh˘ch podnikatelÛ, a to nejen
místních. Bez dobrovolníkÛ, kteﬁí propagovali na‰e varhany i za hranicemi Vinoﬁe, bychom tak velk˘ úspûch nikdy nezaznamenali. I jim tedy patﬁí velké díky!
Celková ãástka na úãtu veﬁejné sbírky tak v souãasnosti ãiní témûﬁ 545 000,Kã (údaj k 20. únoru 2020). Tato ãástka
je jistû dostaãující pro spoluúãast na prvních dvou etapách – tedy na práce, kte-
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ré se uskuteãní v letech 2020 a 2021.
Proã pro spoluúãast? ProtoÏe farnost je
závislá na státních dotacích od Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) a Ministerstva
kultury (MK âR). Na kaÏd˘ rok znovu Ïádáme obû instituce o dotaci a bez poskytnutí alespoÀ jedné z nich nelze danou etapu realizovat. Poskytnutí dotace
je podmínûno urãitou spoluúãastí farnosti (u MHMP alespoÀ 35 %, u MK âR
alespoÀ 10 % z poÏadované ãástky).
MHMP jsme na rok 2020 Ïádali
o 325.000,- Kã a MK âR o 400 000,-Kã.
MHMP nám svoje rozhodnutí o poskytnutí ãi neposkytnutí dotace oznámí do
30. kvûtna 2020.
Grant od MK âR jiÏ máme písemnû
potvrzen˘. ObdrÏíme 300 000,- Kã se
spoluúãastí ve v˘‰i 10 %. Tato informace je dostaãující pro to, abychom mohli
zapoãít první etapu restaurování.
Vzhledem k tomu, Ïe je znaãná ãást
restaurování hrazena z veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ – dotací, bylo nutné vyhlásit zadávací ﬁízení, které se uskuteãnilo v prÛbûhu ledna a února. Nabídku podal
pouze jeden varhanáﬁ, protoÏe v souãasném varhanáﬁství je velk˘ pﬁevis poptávky nad nabídkou a varhanáﬁi tak zakázky nestíhají. Tuto nabídku hodnotící
komise doporuãila k v˘bûru a nabídka

byla 19. února 2020 vybrána. Celková cena, za niÏ se nabídka vysoutûÏila, ãiní
3.259 675,- Kã (vãetnû DPH). Nyní stojíme pﬁed podpisem smlouvy o dílo.
Opravy bude provádût ‰ikovn˘ ãesk˘
varhanáﬁ MgA. Marek Vorlíãek. Vystudoval praÏskou konzervatoﬁ a Akademii
múzick˘ch umûní (HAMU). Kromû varhanáﬁství se vûnuje i hﬁe na varhany
a sbormistrovství. V letech 2006 aÏ 2017
vedl KühnÛv smí‰en˘ sbor. Na kontû má
opravu nûkolika referenãních nástrojÛ
ãeského baroka (napﬁ. varhany v Ka‰persk˘ch Horách nebo v Bûlé nad Radbuzou).
Zahájení první etapy prací je jiÏ naplánováno na pondûlí 9. bﬁezna 2020.
Ten den budou varhany rozebrány a jejich ãást odvezena do varhanáﬁské dílny
v DomaÏlicích. Budou restaurovány
vzdu‰nice hlavního stroje a pedálu, klínov˘ mûch a celkem tﬁi ﬁady pí‰Èal hlavního stroje (Kvintadena, Rauschquinta
a Mixtura). Vzdu‰nice budou petrifikovány ve smûsi voskÛ a pryskyﬁic, aby se
tak zacelily ve‰keré netûsnosti a dírky od
ãervotoãe. V této lázni budou naloÏeny
minimálnû dva mûsíce, neÏ bude moci
varhanáﬁ pﬁistoupit k restaurování mechanick˘ch ãástí vzdu‰nic.
Nástroj zÛstane v leto‰ním roce z malé ãásti hrateln˘ (ãtyﬁi ﬁady pí‰Èal z celkov˘ch ãtrnácti). Pﬁedpokládáme, Ïe
v pﬁí‰tím roce vinoﬁské varhany na nûjakou dobu umlknou docela. Je v‰ak jiÏ
zcela jisté, Ïe zb˘vá posledních pár dnÛ,
kdy je moÏné na‰e varhany sly‰et v takové zvukové podobû, jak je pﬁestavûl
varhanáﬁ Schiffner, a jak slouÏily pﬁede‰l˘m generacím bûhem posledních více
neÏ sta let. Doufejme, Ïe za nûkolik let
usly‰íme varhany v jejich pÛvodním barokním lesku, podobnû jako tomu bylo,
kdyÏ byly roku 1771 postaveny.
Ondﬁej Hrub˘, varhaník

Varhanáﬁ Marek Vorlíãek pﬁi práci

Ze Ïivota spolkÛ ■

Jiﬁí âadek v dobû nejvût‰í slávy jako
obránce fotbalové Dukly Praha.

Pocta Jiﬁímu âadkovi
TùLOCVIâNÁ JEDNOTA SOKOL VINO¤ JE NA·ÍM NEJSTAR·ÍM SPOLKEM.
V ROCE 2022 OSLAVÍME 100 LET OD SVÉHO ZALOÎENÍ.
Tento nadpis je dobré si vÏdy pﬁipomínat. Stejnû jako obûtavé lidi, kteﬁí stáli u zrodu tohoto spolku, a kteﬁí pomáhali rozvíjet tolik potﬁebnou pohybovou
v‰estrannost a lásku k místu, kde Ïijeme,
k na‰í vlasti a sokolsk˘m hodnotám.
A k lidem, kteﬁí Vinoﬁi obûtovali mnoho krásn˘ch let, a kter˘m jsme v‰ichni
moc vdûãni. Dnes si vedle zakládajícího
ãlena Sokola Vinoﬁ, br. J.Hofmana, pﬁipo-

meneme pÛsobení âestného obãana Vinoﬁe, Jirky âadka, po kterém jsme pojmenovali fotbalové hﬁi‰tû, a kter˘ bojuje se zákeﬁnou nemocí ve vojenské
nemocnici ve Stﬁe‰ovicích.
V‰ichni mu moc drÏíme palce a pﬁejeme v‰e dobré!
Jiﬁí âadek se narodil 7.prosince 1935
v Pavlíkovû. V letech 1955-1971 pÛsobil v prvoligovém t˘mu ÚDA, poté Duk-

Mexico City 1959: neãekan˘ triumf Dukly Praha, která porazila klub FC Santos 4 : 3.
Jiﬁí âadek stojí tﬁetí zleva, dole uprostﬁed Josef Masopust a Pelé.

la Praha. V lize odehrál 328 utkání, mnoho utkání odehrál i v PMEZ a v PVP.
V roce 1958 reprezentoval âeskoslovensko na mistrovství svûta ve ·védsku.
Byl sedminásobn˘m mistrem republiky,
trojnásobn˘m vítûzem âeskoslovenského poháru i ãtyﬁnásobn˘m vítûzem Amerického poháru.
V roce 2009 byl v internetovém hlasování fanou‰kÛ zvolen ãlenem Hvûzdné
XI Dukly Praha.
Po ukonãení vrcholné fotbalové kariery v roce 1971 byl vedoucím správy stadionu na Julisce, kde následnû pÛsobil
jako trenér ÏákÛ Dukly. V roce 1972 zaãal pÛsobit i jako trenér fotbalového klubu SK Vinoﬁ. Pod jeho vedením místní
klub v roce 1975 postoupil aÏ do 1.A tﬁídy. Po skonãení trenérské práce v muÏstvu dospûl˘ch zaãal Jirka âadek trénovat na‰e nejmlad‰í fotbalisty, poloÏil
základní kámen fotbalov˘ch pohybov˘ch
dovedností dûtí 5–8 let. U vinoﬁské pﬁípravky obûtavû pracoval aÏ do roku
2016, témûﬁ do sv˘ch 80-ti let.
Ota Pavel ve své knize Dukla mezi
mrakodrapy napsal, Ïe kdyby mûlo mít
srdce Jirky âadka nûjakou podobu, tak by
mûlo podobu fotbalového míãe.
19. prosince 2006 udûlilo místní zastupitelstvo Jiﬁímu âadkovi titul âestn˘
obãan Vinoﬁe, za celoÏivotní pﬁínos v oblasti sportu.
Mil˘ Jirko, âáro, jak Ti ﬁíkali spoluhráãi a kamarádi, moc Ti za v‰e dûkujeme.
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■ Ze Ïivota spolkÛ

Historie:
blahopﬁejn˘
dopis Josefu
Hofmanovi (2)
Blahopﬁejn˘ dopis zakládajícímu
ãlenu a 1. ãestnému starostovi Tûlocviãné jednoty Sokol ve Vinoﬁi, bratru
Josefu Hofmanovi k jeho sedmdesátinám, podepsáni J. Trost, 1. náãelník a J. Nesnídal, 1. jednatel. – 2. ãást
Tvá vrozená inteligence, Tvé studiem
roz‰íﬁené vzdûlání, tvÛrãí schopnosti, nemohou zÛstat nepov‰imnuty a tu doÏádán bere‰ úãasÈ ve veﬁejném Ïivotû. Stává‰ se pﬁedsedou Zemûdûlské jednoty
v Praze, ãlenem Okresní Hospodáﬁské záloÏny v Karlínû, kde Jsi se zaslouÏil v pomáhání drobn˘m hospodáﬁÛm, ãlenem
Správní rady Spolkového rolnického cukrovaru ve Vinoﬁi, ãlenem Okresní daÀové
komise, v níÏ vynikla Tvá práce k prospûchu obãanstva a kdyÏ v roce 1923 v na‰í obci vyvrcholily politické rozmí‰ky
stran do té míry, Ïe obecní zastupitelstvo
bylo rozpu‰tûno, Tys mûl znaãn˘ vliv na
usmíﬁení strana docílils, Ïe v plné shodû
v‰ech stran do‰lo k vyhotovení jediné
kandidátní listiny, takÏe ve smyslu zákona bez voleb do‰lo k ustavení obecního
zastupitelstva, v jehoÏ ãelo jako starosta
Jsi byl postaven, z vÛle lidu – svobodnû.
Bylo jen litovat, Ïe Tvá dobrá vÛle
a snaha udrÏet jednotu, nemûla pochopení pro Tvé tvÛrãí dílo jeÏ si zapoãal tím,
Ïe Jsi z vlastní iniciativy a z vlastního
svého pﬁesvûdãování dosáhl provedení
elektrisace obce, telefonisace téÏe, hlavní kanalizace, stavby chudobince, stavby
silnice k PﬁezleticÛm, atd.
Za Tvého starostování do‰lo k zahájení úﬁedního jednání nadﬁízen˘ch úﬁadÛ
o pov˘‰ení Vinoﬁe na mûstys, Tv˘m odchodem jednání to nedokonãeno, tﬁebaÏe jiÏ ve veﬁejnosti a v novinách ohla‰ováno jeho uskuteãnûní a potvrzení.
A tu dochází na dal‰í pole pÛsobnosti v Sokole. Do roku 1922 dochází ãlenstvo, dorost i Ïactvo na cviãení do Satalic. Z podnûtu br. Nesnídala do‰lo
k ustavení samostatné jednoty Sokol ve
Vinoﬁi a v lednu 1922 k ustavující valné
hromadû, na níÏ mûl b˘t volen starostou,
bratr, poÏívající nejlep‰í povûsti, ãistého
charakteru, aby byl pﬁíkladem sv˘mi ct-
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nostmi nejen ãlenstvu, dorostu a Ïactvu,
ale aby i pﬁed veﬁejností dodal Jednotû
váÏného respektu. Kdo to mohl b˘t? Jedin˘ br. Hofman. Na této valné hromadû
dochází také hned ke schválení stavby
sokolovny, k upisování podílÛ á 50,--.
A Ty, vzácn˘ bratﬁe ná‰, jde‰ nám vzácn˘m pﬁíkladem upsáním 600 podílÛ
v hodnotû Kã 30.000,--.
A tehdy Ti nastaly bratﬁe starosto –
starosti…
(Pokr. 3. ãásti pﬁí‰tû)
Za cel˘ TJ Sokol Vinoﬁ pﬁeji v‰em
hodnû zdraví, sil a vzájemného porozumûní a respektu. Se sokolsk˘m pozdravem Nazdar
Franti‰ek ·varc,
místostarosta TJ Sokol Vinoﬁ

Informace
ze Sportovního
areálu Jiﬁího
âadka
Fotbalov˘ oddíl Tûlocviãná jednota Sokol Vinoﬁ pÛsobí v areálu Jiﬁího âadka,
kde t˘my mohou uÏívat travnaté hﬁi‰tû,
hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem, které sousedí s nov˘mi kabinami a je moÏné se zde
pﬁíjemnû obãerstvit pﬁi sledování sportovních zápasÛ mnoha vûkov˘ch kategorií. Pﬁedsedou klubu je p. Petr Kubka.
Ambiciózní A t˘m, kter˘ pﬁezimoval
na 2. pﬁíãce tabulky II. B tﬁídy a rád by
postoupil do vy‰‰í soutûÏe, vede hrající
trenér Pavel BroÏ.
První domácí zápas byl naplánován

na sobotu 21.3. od 15:00 proti Dolním
ChabrÛm.
Ve sportovním areálu dále pÛsobí celkem pût mládeÏnick˘ch druÏstev, která
jsou vedena certifikovan˘mi trenéry. Dosud nikdy v historii nebyl mládeÏnick˘
fotbal u nás takto silnû zastoupen. V tuto chvíli má fotbalov˘ oddíl témûﬁ ‰edesát registrovan˘ch dûtsk˘ch hráãÛ a s dal‰ím rozvojem obce se dá oãekávat, Ïe dûtí,
které budou mít zájem sportovat, uvidíme docházet stále více a kategorie se rozrostou. Pokud by Va‰e dûti mûly zájem
vstoupit do fotbalového klubu, trénovat,
hrát soutûÏní zápasy, turnaje, úãastnit se
soustﬁedûní, obraÈte se na níÏe uvedené
trenéry pro jednotlivé kategorie.
Pﬁípravku roãník 2009 vedou Marek
Bezkoãka (Telefon: +420 777 015 510)
a Petr Müller.
Star‰í pﬁípravka roãník 2010 je vedena Josefem ¤ebíãkem a Tomá‰em Rosypalem (Telefon: +420 777 053 338).
Star‰í pﬁípravku roãník 2010 II a 2011
vede Zbynûk Matys (Telefon: +420 724
639 565).
T˘m mlad‰í pﬁípravky roãník 2012 vede Jiﬁí Andûl (Telefon: +420 739 056 981)
a Tomá‰ Tenzer.
Nejmlad‰í roãníky 2013-2015 (MiniStar) potom trénují Jiﬁí ·pic (Telefon:
+420 606 256 596) a Tomá‰ Kühnel.
T˘m trenérÛ by rád od nové sezóny více zaangaÏoval rodiãe dûtí, které v klubu hrají. JelikoÏ na zápasy a turnaje dojíÏdí mnoho mlad‰ích sourozencÛ, rádi
bychom zorganizovali brigády, které pﬁipraví areál na novou sezonu a zpﬁíjemní
prostﬁedí pro rodiãe, sourozence a dal‰í
fanou‰ky.
Pﬁijìte podpoﬁit Vá‰ klub TJ Sokol Vinoﬁ do sportovního areálu Jiﬁího âadka!

Ze Ïivota spolkÛ ■

Hokejov˘ t˘m
HC Kaãeﬁi Vinoﬁ
Ná‰ vinoﬁsk˘ sportovní spolek má za
sebou celkem dlouhou historii. Zaãátek
se odehrával v sezónû 2001/2002, kdy
jsme se jako parta nad‰encÛ rozhodli poprvé pﬁihlásit do soutûÏe PLLH (PraÏská
liga ledního hokeje), Byli jsme zaﬁazeni
do nejniÏ‰í 8. skupiny. K na‰emu pﬁekvapení jsme se umístili na pátém místû
z celkového poãtu jedenácti muÏstev.
Motorem, organizátorem, manaÏerem, a hlavnû nad‰encem, byl Robert
Lehmann, kter˘ sv˘m nad‰ením a srdcem na pravém místû dokázal témûﬁ nemoÏné. Sestavit a udrÏet t˘m v dostateãném poãtu po celou sezónu.
Zaãátky byly kru‰né. Ne v‰ichni disponovali vhodnou v˘strojí, a tak na prvních trénincích a zápasech to opravdu
nebyl pohled úplnû hoden „ReprezentantÛ Vinoﬁe“. Postupnû se v‰ak podaﬁi-

lo ãásti vybavení doplnit, dokonce se podaﬁilo sehnat i chrániãe a doplÀky pro
brankáﬁe.
V roce 2006 Robert tragicky zahynul
a t˘m tak ztratil osobu, které vdûãíme za
mnohé. Zajímavostí urãitû je Ïe RobertÛv dres byl pﬁes deset sezón zarámován
v hospÛdce u Kaãera a vloni po letním
soustﬁedûní, které mimochodem b˘vá
kaÏdoroãní akcí i k ukonãení sezóny a pﬁi
kolektivní diskuzi padlo rozhodnutí, Ïe
Robertovi by udûlalo daleko vût‰í radost,
pokud by jeho dres opût hrál.
A tak lze dres ãíslo 55 opût vidût v akci na kluzi‰ti v bojích o to malé ãerné, za
kter˘m se v‰ichni Ïenou a jeÏ ov‰em
nûÏné pohlaví mnohdy nechává daleko
více v klidu.
Leto‰ní sezónu PLLH hrajeme ve 4.
skupinû a v souãasnosti se nacházíme na
5-tém místû z 11 t˘mÛ s celkov˘m poãtem 24 bodÛ ze 14 zápasÛ. V rámci leto‰ní sezóny jsme obdrÏeli dotaci od Mâ
Vinoﬁ, za tuto podporu sportu moc dûkujeme, finance budou pouÏity na ãás-

teãnou úhradu ledÛ. Tímto se z nás v leto‰ním roce stává „poloprofesionální
t˘m“. Ná‰ domácí led je na zimním stadionu v Benátkách nad Labem, kde máme pravidelné tréninky kaÏdou nedûli
veãer. Je to pro nás cenovû dostupnûj‰í
neÏ praÏská kluzi‰tû a vzdálenost od Vinoﬁe je také je‰tû zvládnutelná. Dopravu ﬁe‰íme vlastními auty a pﬁed tréninkem se vÏdy domlouváme kdo koho
nabere. MoÏná se v budoucnu doãkáme
lední plochy i ve Vinoﬁi!
Hokej je dynamická hra a pro nás srdeãní záleÏitost. âelíme tak i jin˘m v˘zvám, jako napﬁíklad zaji‰tûní dostateãného poãtu hráãÛ na kaÏd˘ ligov˘ zápas.
DÛvodem je skloubení této srdeãní záleÏitosti s rodinou. JelikoÏ vût‰ina z nás
jsme tátové od rodin, kteﬁí jdou druh˘
den do práce, tak je nûkdy tûÏ‰í sehrát
zápas sám se sebou.
I proto rádi roz‰íﬁíme na‰e ﬁady o nové posily. Pokud by byl zájem ze strany
Vinoﬁáku, tak se mÛÏou pﬁipojit o nedûlích od 20:15 na trénink do Benátek n/L,
nebo se ozvat „manaÏerovi t˘mu“ Martinu Kilingerovi na tel. 739 042 622.
Za t˘m KaãerÛ David ¤epa

Bûh
Olympijsk˘ den letos oslaví bûhem
i Praha – Vinoﬁ.
T-Mobile Olympijsk˘ bûh, kter˘ byl
nûkolikrát v ﬁadû zvolen˘ nejlep‰í bûÏeckou akcí roku, zamíﬁí poprvé také do
Vinoﬁe. Akce se uskuteãní ve stﬁedu
17. ãervna 2020, kdy pﬁesnû v jeden okamÏik oslaví spoleãnû desítky tisíc bûÏcÛ
na devadesáti místech po celé âeské
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■ Ze Ïivota spolkÛ
republice mezinárodní Olympijsk˘ den.
V‰ichni, kteﬁí se chtûjí do akce zapojit, se mohou uÏ nyní pﬁihlásit na:
www.olympijskybeh.cz.
Startovné je aÏ do konce bﬁezna
za zv˘hodnûnou cenu.
Kdy jindy se zapojit do oslav Olympijského dne, neÏ v roce olympijsk˘ch her
v Tokiu. Navnadit se na atmosféru letní
olympiády je letos moÏné uÏ o mûsíc dﬁíve, a to rovnou pohybem. Olympijská
my‰lenka prostﬁednictvím bûhu oÏívá jiÏ
pﬁes tﬁicet let a mÛÏe u toho b˘t kaÏd˘.

Staãí bûÏecké boty a chuÈ vyrazit na pﬁipravené trasy. Po celé zemi se uskuteãní
více na devadesát bûÏeck˘ch akcí. Mezi
nimi nebude chybût ani závod ve Vinoﬁi,
kter˘ nabídne trasu na 5 kilometrÛ.
V‰echny bûhy rozmístûné na devadesát míst po celém âesku budou mít jeden spoleãn˘ cíl – jako jeden t˘m odstartovat najednou v 18. hodin, a to
pﬁímo z éteru âeského rozhlasu RadioÏurnálu. V‰echny bûhy se konají jako
oslava celosvûtového Olympijského dne,
kter˘ je zároveÀ v˘roãím zaloÏení Mezinárodního olympijského v˘boru.
Do ãesk˘ch zemí pﬁinesl my‰lenku

Olympijsk˘ch bûhÛ uÏ pﬁed tﬁiceti tﬁemi
lety legendární bûÏec Emil Zátopek.
V rámci T-Mobile Olympijského bûhu
úãastníci nebûÏí pouze pro sebe, ãást ze
startovného jde na podporu charitativní ãinnosti âeské olympijské nadace, jeÏ
umoÏÀuje sportovat dûtem ze sociálnû
znev˘hodnûn˘ch rodin. V roce 2019 vybrali bûÏci spoleãnû pro âeskou olympijskou nadaci pﬁes 384 tisíc Kã.
Registrace do v‰ech závodÛ probíhají na www.olympijskybeh.cz.
Startovné zaãíná na 150 Kã. Dûti do
patnácti let bûÏí v rámci dûtsk˘ch závodÛ zdarma.

Obrazem: v˘roãní schÛze na‰ich baráãníkÛ a rybáﬁÛ

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
BLAHOP¤EJEME NA·IM OBâANÒM, KTE¤Í
OSLAVILI SVÁ ÎIVOTNÍ JUBILEA V LEDNU
A V ÚNORU ROKU 2020 A SOUHLASILI S UVE¤EJNùNÍM VE VINO¤SKÉM ZPRAVODAJI.
LEDEN
BENE·OVÁ Daniela
·ULCOVÁ Pavla
·TùPNIâKOVÁ Jana
VLASÁK Jiﬁí
VOKÁL Josef
MATYÁ· Karel

75 let
80 let
80 let
75 let
92 let
75 let

ÚNOR
âECHOVÁ Jiﬁina
NùMEC Ladislav
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90 let
85 let

NAPSAT CHCI PÍSE≈ O JARU
Petronila ·evãíková

Napsat chci píseÀ o jaru,
o ‰tûstí, o lásce touÏení.
V té písni
v‰e Ïivé spojí se do páru –
nastane jarní vzkﬁí‰ení.
Rozvoní se jara kvût,
krajem
milostné písnû budou znít,
jaro necháme o lásce vyprávût
a v májové noci o ní budeme snít.
Pak bychom ji z jedné ãí‰e spolu pili,
spoleãn˘ na‰la bych k ní r˘m,
a kdybychom se políbili –
v milostnou píseÀ by ses promûnil.

placená inzerce

Ceny inzerce
ve Vinoﬁském zpravodaji
Orientace

Cena bez DPH

1/1 A4

na výšku

2.000,- Kč

1/2 A4

na šířku

1.000,- Kč

1/4 A4

na výšku

500,- Kč

1/8 A4

na šířku

200,- Kč

Ceny za grafické
zpracování inzerátu:
1/1 A4: 500 Kč
1/2 A4: 400 Kč
1/4 A4: 300 Kč
1/8 A4: 200 Kč
Pokud se jedná o subjekt s trval˘m pobytem,
pﬁípadnû sídlem spoleãnosti nebo provozovnou
v Mâ Praha–Vinoﬁ, platí sleva 20 % ze základu danû DPH.

Uzávěrky:
25. 2., 25. 4., 25. 6., 25. 8., 25. 10., 25. 12.
Tel. redakce: 286 851 114

placená inzerce

placená inzerce

HOTEL***
CENTRUM MARIAPOLI
Ubytování
pro jednotlivce i skupiny
■ Snídanû v cenû
ubytování
■ Kongresové
a konferenãní prostory
■ Pro ubytované
vyhrazené parkovi‰tû
■ Více informací na:
■

www.centrummariapoli.cz
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