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VáÏení a milí ãtenáfii Vinofiského zpravodaje,

omlouvám se, Ïe si osobuji právo oslovovat vás hned 

v úvodním slovû tohoto ãasopisu. To by mûlo pfiece jen

patfiit spí‰ ‰éfredaktorce nebo starostovi. Jak˘ je tedy

dÛvod, proã to takfiíkajíc „spadlo na mû“? Poãátkem ro-

ku mû rada Mâ Praha-Vinofi povûfiila transformací na‰e-

ho dosavadního ãtvrtletníku do podoby periodika s ãas-

tûj‰í frekvencí vydávání a tím pádem i vût‰í aktuálností.

Cítím tedy za souãasnou podobu Vinofiského zpravoda-

je pfiímou zodpovûdnost. 

PÛvodnû jsem mûl samozfiejmû v úmyslu napsat

tûchto pár fiádek pro minulé ãíslo, ale koronovarirus se

ukázal b˘t jako podstatnûj‰í téma. Stále zpfiísÀovaná

vládní opatfiení proti nûmu nám pfii pfiípravû vydání ne-

ustále ubírala relevanci dal‰ích a dal‰ích textÛ o plánech

mûstské ãásti i chystan˘ch akcích. Byli jsme proto nako-

nec rádi, Ïe jsme ãíslo 143/2020 vÛbec dali v nûjaké

smysluplné formû dohromady.

Teì na poãátku kvûtna sice je‰tû není nad virem ani

zdaleka vyhráno, ale pfiece jen uÏ se zdá, Ïe by se s tro-

chou ‰tûstí mohlo zaãít bl˘skat na lep‰í ãasy. Toto ãíslo

Zpravodaje se tak zaãíná pfiibliÏovat podobû, která by se

dala povaÏovat za „normální“.

A proã tedy vypadá ãasopis od leto‰ka právû tak, jak

vypadá? KdyÏ jsme si peãlivû shromáÏdili na jednu hro-

mádku ti‰tûná periodika z rÛzn˘ch mûstsk˘ch ãástí,

mûst a vesnic, zjistili jsme, Ïe ná‰ dosavadní ãtvrtletní

se‰itek uÏ mezi nimi opravdu pÛsobí pomûrnû kurióznû.

V‰echny ostatní ãasopisy mûly formát A4 (ãili právû ta-

kov ,̆ jak˘ teì drÏíte v rukou) a li‰ily se od sebe navzá-

jem pouze v tom, kolik péãe bylo vûnováno jejich napl-

nûní aktuálním a zajímav˘m obsahem a jejich grafické

podobû. Od skuteãnosti, kolik toho mûli autofii ãasopisÛ

sv˘m ãtenáfiÛm fiíci, se také odvíjela periodicita vydává-

ní. Nejvíce tak vychází podobn˘ch tiskovin v mûsíãním 

a dvoumûsíãním rozestupu, ale v˘jimkou nejsou ani ãtr-

náctideníky nebo dokonce t˘deníky.

Na rozdíl od radnic, které si mohou dovolit platit si

redaktory, pro nûÏ je pfiíprava podobn˘ch ãasopisÛ hlav-

ní pracovní náplní, vzniká Vinofisk˘ zpravodaj stále jako

produkt ãinnosti redakãní rady, jejíÏ ãlenové se této ãin-

nostil vûnují pfiedev‰ím ve svém volném ãase. Pfiesto

jsme se ale pokusili náplÀ ãasopisu v rámci moÏností za-

traktivnit – a v˘sledkem jsou mimo jiné pravidelné roz-

hovory se zajímav˘mi osobnostmi a ãlánky od autorÛ,

jejichÏ názory jsou pfiínosné a originální.

Pfieji pfiíjemné a inspirativní jarní poãtení,

Robert Rytina, zástupce starosty 

a ãlen redakãní rady VZ

Va‰e názory a pfiipomínky k souãasné podobû 

Vinofiského zpravodaje si rád pfieãtu na adrese 

robert.rytina@praha-vinor.cz
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Slovo starosty ■

Hlavním cílem mûstské ãásti je sa-

mozfiejmû dûlat vûci ve prospûch co nej-

vût‰í skupiny obãanÛ, ale nesmíme za-

pomínat ani na lidi na okraji. A v tomto

pfiípadû „na okraji“ je my‰leno z hledis-

ka plochy Vinofie. 

Mnoho let se obyvatelé ve Ctûnicích

ptají, kdy i k nim povede vodovod, jestli

nûkdy budou mít kanalizaci, a kdy usly-

‰í místní rozhlas….? Lidé s pozemky, ne-

bo i domem nad ObÛrkami si desítky let

st˘skali, Ïe k nim vede jen blátivá cesta

plná dûr – v létû pra‰ná, v zimû kolikrát

neprÛjezdná. 

Mám velikou radost, Ïe i v tûchto

místech se nám postupnû dafií mûnit vû-

ci k lep‰ímu.

Vodovod do Ctûnic je vyprojektován

a stavební povolení na spadnutí, kanali-

zace se tam pfiipravuje a místní rozhlas

se roz‰ífií je‰tû do prázdnin a mûl by b˘t

sly‰et v‰ude, nejen ve Ctûnicích. 

Na druhé stranû Vinofie se v prÛbû-

hu dubna podafiilo kompletnû opravit

ãtyfii sta metrÛ cesty od mlékárny aÏ na

ostroh nad rybníky v ObÛrkách, takÏe

pfiijet k domu ãi parcele jiÏ nebude pro

lidi problém bez ohledu na roãní dobu

nebo poãasí.

Mâ se snaÏí nezapomínat na nikoho.

Cestou necestou

Cesty spojují místa i lidi, nûkter˘mi

projede 10,000 aut za den, jin˘mi pro-

jde pár lidí za t˘den. Ale bez ohledu na

to na‰e Mâ chce, aby v‰echny byly hez-

ké, vyspravené a jejich okolí uklizené. 

Bûhem nûkolika minul˘ch t˘dnÛ in-

vestovala Vinofi nemalé prostfiedky do

vyfiezání náletov˘ch dfievin a o‰etfiení

stromÛ podél celé Mladoboleslavské od

Vinofie aÏ do Kbel a stejnû tak na druhé

stranû od konce Îivanické aÏ na hranici

na‰í mûstské ãásti s Horními Poãernice-

mi. V˘sledkem bylo více jak 100 pytlÛ od-

padkÛ a pfies 35 vrchovat˘ch velk˘ch

kontejnerÛ vûtví. KdyÏ nyní jede ãlovûk

po tûchto silnicích, jiÏ ji nelemují kfiovis-

ka a ãerné skládky, ale hezké aleje, do

kter˘ch chce Vinofi na podzim dosadit ví-

ce neÏ 100 nov˘ch stromÛ. 

Stejnû krásnû vypadá ãást cesty Vi-

nofisk˘m parkem kolem pramene, vy-

spravené ‰tûrkem a ‰tûpkou.

Podafiilo se také zajistit ve spolupráci

s TSK opravu 600 m nejvíce po‰kozené

ãásti Mladoboleslavské od Normy aÏ ke

Stromu. Vyfrézovan˘ materiál se hned

pouÏil na opravu polní cesty od mlékár-

ny aÏ na ostroh nad rybníky v ObÛrkách.

PÛvodní Ïalostná pra‰ná cesta, plná hlu-

bok˘ch v˘molÛ se bûhem nûkolika hodin

promûnila v hezkou rovnou a trvale

sjízdnou místní komunikaci.

·Èastnou cestu v‰em po nov˘ch

a opraven˘ch cestách.

Michal Biskup, starosta

Na nikoho nezapomínáme
VYSPùLOST SPOLEâNOSTI SE VùT·INOU Mù¤Í DOSAÎEN¯MI ÚSPùCHY VE VùDù NEBO TECHNICE. PRO Mù JE

MOÎNÁ JE·Tù DÒLEÎITùJ·ÍM Mù¤ÍTKEM, JAK DOKÁÎEME POMOCI TùM, KTE¤Í JSOU ZNEV¯HODNùNI NEBO

V MEN·INù.
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■ Informace úfiadu

VáÏení obãané,

zaãalo jaro a na úfiadû mûstské ãásti se

nám hromadí nepfiíjemné stíÏnosti z fiad

obãanÛ Vinofie i pfiilehl˘ch mûstsk˘ch

ãástí na bezohledné cyklisty a majitele

kolobûÏek, ktefií se pohybují mimo vy-

znaãené trasy. Podle zákona ã. 289/ 1995

Sb. o lesích § 20, bod j, fiíká: „V lesích je

zakázáno mimo lesní cesty a vyznaãené

trasy jezdit na kole“. 

Stejnû tak se pfii úklidu chodníkÛ do-

stáváme do nepfiíjemn˘ch situací ze

stran cyklistÛ. Podle zákona 361/2000 Sb.

o pozemních komunikacích § 53, 57 a 58

je to jasné, cyklista na chodník nepatfií.

Cyklisté nemají na chodníku co dûlat

a podle zákona 361/2000 Sb. o pozem-

ních komunikacích § 125 c, za jízdu na

chodníku mohou dostat pokutu. Stejnû

tak, kdyÏ na kole pfiejíÏdûjí pfiechod pro

chodce. To si mohou dovolit pouze tam,

kde je vedle pfiechodu pro chodce vy-

znaãen cyklo pfiejezd.  

Îádáme obãany, aby dodrÏovali záko-

ny a byli ohleduplní ke svému okolí.

Zamûstnanci ÚMâ

MOÎNÁ TO BYLA VZPOURA.

VZPOURA PROTI NEVIDITELNÉMU

NEP¤ÍTELI, KTER¯ NÁM Z PEVNINSKÉ

âÍNY VZKÁZAL: NIC NEZMÒÎETE. JEN

SEëTE DOMA A âEKEJTE, AÎ SI PRO

VÁS P¤IJDU! ANEBO VZPOURA PROTI

NESPLNITELNÉMU ZADÁNÍ: NOSTE

ROU·KY, I KDYÎ NEJSOU.

Ta vzpoura je zatím úspû‰ná. Vznikla

tu skupina kolem Komunitního centra

Vincent „Rou‰ky pro Vinofi“, v mojí se-

nátní kanceláfii rozdáváme od prvního

dne nouzového stavu rou‰ky obãanÛm

Prahy 9, pro seniory máme pfiipravené

rou‰ky s filtrem z nanovlákna. Na‰im cí-

lem je chránit ty nejohroÏenûj‰í skupi-

ny. Proto teì na Praze 9 seniorÛm, mat-

kám samoÏivitelkám a dal‰ím potfiebn˘m

bezplatnû rozváÏíme potraviny. V˘hodou

je bezkontaktní reÏim. Tûm, ktefií budou

mít o tuto pomoc zájem, je pfiivezeme

a podáme pfies plot, nebo povûsíme na

StíÏnosti na nezodpovûdné cyklisty

STANOVI·Tù DATUM âAS OD âAS DO

ulice V Îabokfiiku (kfiiÏovatka s ul. Turkovická) 10. 05. 2020 13:00 16:00

Mikulovická 15. 05. 2020 15:00 18:00

Bohdaneãská 677 16. 05. 2020 13:00 16:00

Kfiemílkova 24. 05. 2020 09:00 12:00

U Cukrovaru 24. 05. 2020 13:00                 16:00

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad

Distribuce desinfekce
„Je to osmdesátiprocentní líh, bohuÏel

denaturovan .̆ Dejte si to doma do roz-

pra‰ovaãe a dávkujte to z nûj, na ruce ne-

bo na vûci, klíãe, kliky… Nefieìte to, nepij-

te ho. Hezk˘ den.“

V lehk˘ch obmûnách jsem tyto infor-

mace opakoval po tfii soboty tak ãasto, Ïe

se mi o nich v noci pak zdálo.

Ale rozlévání desinfekce byla napros-

to skvûlá kratochvíle. Ke konci bfiezna

a v prÛbûhu dubna nebylo moc pfiíleÏi-

tostí, jak pfiijít mezi lidi. Nûco dûlat.

A i monotónní ãinnost a mechanické

opakování základních informací bylo ra-

dostn˘m zpestfiením jinak trudného ãe-

kání, aÏ se ta ne‰Èastná koronavirová

pandemie pfieÏene.

Jak vtipnû poznamenal radní pro kul-

turu Robert Rytina, rozlévání desinfekce

bylo vlastnû takov˘m kulturním vrcho-

lem té doby ve Vinofii!

Velmi mû pfii rozlévání desinfekce ba-

vilo pozorovat, jakou má kdo rou‰ku. 

Nûkdo mûl profirespirátor s vysok˘m

stupnûm ochrany, nûkdo mûl jednorázo-

vé, ale nejãastûji lidé chodili v rou‰kách

látkov˘ch. 

A nûkteré byly fakt krásné. Skvûle u‰i-

té z krásné látky.

A velkou radost mi udûlalo zji‰tûní, Ïe

lidé se umí usmívat oãima.

Martin Mach Ondfiej, 

denaturovan˘ rozlévaã desinfekce

Viru zmar!
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kliku. Za tuto sluÏbu, ani za potraviny

nemusíte nic platit, jde o produkty, kte-

ré nám umoÏnila odebírat Potravinová

banka, a které jsou vût‰inou urãené k ry-

chlé spotfiebû. Rozsah a skladbu sorti-

mentu urãuje sama Potravinová banka,

vût‰inou jde ale o jogurty, mléka, tuky,

su‰enky, peãivo a rÛzné sladkosti.

Milí sousedé! Pokud víte o nûkom, kdo

podobnou pomoc potfiebuje, nebo sami

do takové skupiny patfiíte, ozvûte se nám.

Anebo se rovnou pfiihlaste na na‰i we-

bovou stránku:

wwwwww..ppoottrraavviinnyysseenniioorruumm..cczz..  

Rádi se u vás zastavíme.

Viru zmar, seniorÛm a seniorkám zdar!

David Smoljak, radní Mâ, 

senátor za obvod Praha 9

ho úãtu formou inkasa; pokyny k platbû

obdrÏí zájemce pfii prvním odbûru obû-

da. Ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech (pro ne-

majitele bankovního úãtu) bude moÏno

uhradit obûdy formou po‰tovní sloÏen-

ky. Úhrady v hotovosti jsou vylouãeny. 

Souãasn˘ reÏim pfiedpokládáme zatím

do konce ‰kolního roku, tj. do 30. ãerv-

na 2020, s tím, Ïe dal‰í zpÛsob pfiípravy

seniorsk˘ch obûdÛ bude záleÏet na v˘-

voji celospoleãenské situace. Od záfií ale

doufáme, Ïe se snad budeme moci vrá-

tit ke stavu pfied rekonstrukcí kuchynû

MÂ a také pfied následn˘m zavedením

protiepidemiologick˘ch opatfiení na‰í

vlády, tj. k vafiení dvou hlavních jídel na

v˘bûr a jejich odnosu ve vlastních ná-

dobách.       

S pfiáním pevného zdraví a dobré

chuti k na‰im obûdÛm.

Jan âervenka, radní Mâ  

Obûdy pro seniory

V pondûlí 20. dubna se na‰i seniofii

doãkali obnovení pfiípravy obûdÛ ve ‰kol-

ní jídelnû. Ve zrekonstruované kuchyni

matefiské ‰koly byl za dodrÏení bezpeã-

nostních opatfiení (s rou‰kami a mini-

málnû dvoumetrov˘mi rozestupy) zahá-

jen provoz v prozatím omezeném reÏimu,

kter˘ spoãívá ve vafiení jednoho hlavní-

ho jídla bez moÏnosti volby vãetnû po-

lévky. Jídlo je baleno balicím strojem, kte-

r˘ Mûstská ãást pofiídila z prostfiedkÛ

obdrÏen˘ch od Hlavního mûsta Prahy na

opatfiení související s v˘skytem korona-

viru Covid-19, do jednorázov˘ch plasto-

v˘ch v˘dejních misek, aby se vylouãila

moÏnost pfiípadné kontaminace jídelních

nosiãÛ. V den zahájení projevilo zájem

o obûdy kolem 35 seniorÛ s tím, Ïe pro

tfii z tûch, ktefií si nemohou obûdy osob-

nû vyzvednout je zaji‰tûn dovoz jídla pé-

ãí na‰eho V˘boru pro sociální vûci

a zdravotnictví.   

Informace o zahájení opûtovného

provozu obûdÛ pro seniory byly zvefiej-

nûny na webov˘ch stránkách na‰í zá-

kladní ‰koly a kaÏdému z pfiedchozích

odbûratelÛ obûdÛ byl doruãen i leták

s informacemi pfiipraven˘ úfiadem Mâ.

V pfiípadû zájmu dal‰ích seniorÛ o odbûr

obûdÛ urãitû zb˘vá kapacita pro jejich

pfiípravu, proto se zájemci k objednání

obûdÛ mohou nadále obracet na paní

Novotnou v kanceláfii jídelny M·, tel. 607

021 639. Cena jednoho obûda s polévkou

pro seniory s bydli‰tûm na území Vinofie

je 46,- Kã, v pfiípadû dovozu pak o 10,- Kã

vy‰‰í. Obûdy je nutné platit z bankovní-

Pfiedstavení komise pro digitalizaci a ICT

KaÏd˘ si pod pojmem digitalizace

pfiedstaví nûco jiného. My chceme po-

mocí digitálních nástrojÛ pomoci jak ob-

ãanÛm, tak zamûstnancÛm na úfiadû. Vû-

fiíme, Ïe nároky na digitalizaci budou

silnûj‰í a silnûj‰í, proto je ideální doba za-

ãít pracovat na hodnû aktivitách.

Komise hned po svém startu dostala

úkol, aby vznikl kompletnû nov˘ web. Ta-

to v˘zva nám byla zadána od Rady Mâ,

protoÏe star˘ web uÏ mûl pár let odslou-

Ïeno. Nov˘ web jsme chtûli kompletnû

pfiedûlat, pfiinejlep‰ím na systému, se kte-

r˘m budou v‰ichni umût pracovat, a kte-

r˘ by tu mohl b˘t je‰tû dlouho po nás.

Vytvofiili jsme zadání, zji‰Èovali, co by na

novém webu mûlo b˘t, vytvofiili jsme UX

návrhy apod. Té práce pfied vznikem no-

vého webu bylo opravdu hodnû. Seãte-

no podtrÏeno, pár mûsícÛ práce a v létû

se spustil nov˘ web. Jednalo se o po-

mûrnû velkou zmûnu, aÈ uÏ to byla in-

formaãní architektura ãi grafika. 

Té práce bylo hodnû, ale tím to roz-

hodnû neskonãilo. Pofiád pokraãuje v˘voj

nov˘ch komponent na webu, napfiíklad

chceme v brzké dobû spou‰tût komunit-

ní fórum pro obãany, jednotnou fotoga-

lerii a mnoho dal‰ího. 

Pfied nûkolika mûsíci jsme web pfiihlá-

sili do soutûÏe Zlat˘ erb, kter˘ oceÀuje

nejlep‰í webové prezentace obcí. Vyhlá-

‰ení mûlo probûhnout pfied nûkolika t˘d-

ny, ale vzhledem k souãasné pandemic-

ké situaci v âeské republice tomu tak

nebylo. Doufáme, Ïe brzy vyhlá‰ení pro-

bûhne a ná‰ web bude náleÏitû ocenûn.

Pokud by tomu tak bylo, bylo by to pûk-

né ocenûní na‰í spoleãné práce. 

Kromû webu jsme pfied pár t˘dny ta-

KOMISE PRO DIGITALIZACI A ICT JE NEJNOVùJ·Í PORADNÍ ORGÁN RADY Mâ. TEN-

TO ORGÁN MÁ JEDIN¯ CÍL: “POMOCI VINO¤I S DIGITALIZACÍ NA NùKOLIKA ÚROV-

NÍCH”. DIGITALIZACI A ICT VE VINO¤I NIKDO HISTORICKY NE¤E·IL, PROTO PRÁCE

KOMISE ZAâALA NA ZELENÉ LOUCE A TÍM PÁDEM P¤ED SEBOU MùLA NELEHK¯

ÚKOL. CO SE NÁM ZATÍM POVEDLO A CO MÁME V PLÁNU? NÁSLEDUJÍCÍ âLÁNEK

VÁM FUNGOVÁNÍ NA·Í KOMISE P¤IBLÍÎÍ. 



■ Informace úfiadu

06

ké spustili první rozesílání newsletteru.

O tom se ale mÛÏete doãíst v dal‰ím

ãlánku. 

KKrroommûû  wweebbuu  aa nneewwsslleetttteerruu  mmáámmee

vv pplláánnuu  nnáásslleedduujjííccíí  aakkttiivviittyy::  

❚ Vytvofiení Wi-Fi hotspotÛ v rámci 

programu Wi-Fi 4 EU z dotací 

Evropské unie.

❚ Oficiální digitální komunikace Mâ 

❚ Digitalizace úfiední desky a obecních

nástûnek.

❚ Aplikace CityVizor, ve které je vidût 

vizualizace toho, jak obec nakládá

s rozpoãtem.

❚ SMS komunikace obce.

❚ On-line nástroj pro mûstské agendy 

jako je ãipování psÛ ãi rezervace 

hrobÛ.

❚ Digitální gramotnost pro obãany.

Kdo vÛbec v‰echny tyto aktivity pro

Vinofi dûlá? Na‰e komise se skládá ze ãtyfi

ãlenÛ. Témûfi na vût‰inu na‰ich zasedání

chodí i pan starosta Michal Biskup, jehoÏ

pfiítomnost je pro nás velk˘m pfiínosem.

Za digitalizací Vinofie stojí tito spolupra-

covníci, kter˘m i tímto zpÛsobem dûku-

ji za jejich perfektní práci: Martin Mach

Ondfiej, Michal Zítek a Janek Wagner. 

Pokud by vás zajímalo více o fungo-

vání komise nebo byste vûdûli o nûãem,

s ãím na‰e komise mÛÏe pomoci, obraÈ-

te se na mû a rád se s vámi o tom po-

bavím na telefonu 737 118 433 nebo na

adrese t.vohnicky@gmail.com. 

Za celou komisi  

Tomá‰ Vohnick˘ - pfiedseda

novinkách, které budeme mít. Je tedy

moÏné, Ïe vám novinky dorazí kaÏd˘ t˘-

den nebo kaÏd˘ mûsíc. 

Do budoucna chceme newsletter vy-

uÏívat na více typÛ komunikace, nejen na

shrnutí nejdÛleÏitûj‰ích novinek. Bude-

me vám chtít zasílat Vinofisk˘ zpravodaj

do va‰eho mailu, budeme vás zvát na

Zastupitelstva aj. Tûch moÏností máme

opravdu hodnû.

Pokud byste mûli ohlednû mailové ro-

zesílky jakoukoliv informaci, mÛÏete mi

napsat na e-mail a v‰e urãitû vyfie‰íme. 

Tomá‰ Vohnick˘

lové schránky. Naprosto rozumíme tomu,

Ïe nemáte ãas dennû sledovat ná‰ web,

proto vám chceme v‰echny dÛleÏité

ãlánky poslat napfiímo.

Pokud e-maily neodebíráte, mÛÏete

to ihned napravit. Staãí se podívat na

www.praha-vinor.cz a hned na hlavní

stránce, pod kalendáfiem akcí, uvidíte

moÏnost pfiihlá‰ení se. Staãí zadat svÛj

e-mail a kliknout na tlaãítko. Do e-mai-

lu vám poté dorazí zpráva, Ïe souhlasí-

te s odbûrem novinek. Na tento souhlas

musíte kliknout, jinak vám zprávy chodit

nebudou. 

V souãasné dobû e-maily chodí kaÏ-

d˘ch 14 dní, ale vÏdy to bude záleÏet na

Mâ Praha-Vinofi

rozesílá newsletter

Nûktefií z vás jistû zaznamenali, Ïe

v minul˘ch t˘dnech vám do e-mailové

schránky pfii‰la 1. a 2. zpráva Vinofisk˘ch

novinek. Co Ïe to jsou Vinofiské novinky,

a jak je pfiípadnû mÛÏete odebírat? Ten-

to ãlánek vám jistû napoví. 

Komise pro digitalizaci a ICT v minu-

l˘ch t˘dnech spustila první rozesílku e-

mailÛ s názvem Vinofiské novinky. Pro

tuto rozesílku vyuÏíváme jeden z nejroz-

‰ífienûj‰ích svûtov˘ch nástrojÛ, platfor-

mu MailChimp. V prvních e-mailech, kte-

ré se rozesílají, se snaÏíme dát do kupy

nejdÛleÏitûj‰í ãlánky z webu praha-vi-

nor.cz a doruãit je pfiímo do va‰í e-mai-

V‰imli jste si?

Vinofi mûla mnoho let u vstupu do

Ctûnického háje z Chvojenecké ulice

jednu kuriozitu. Schody na znaãené

cyklostezce! Proto se Mâ rozhodla toto

místo upravit. Z ãásti schodÛ se udûlala

nájezdová rampa a terén nad schody byl

vyrovnán. Doufáme, Ïe to ocení jak cyk-

listé, tak maminky s koãárky. 

Byly také provedeny restaurátorské

práce na so‰e Mistra Jana Husa pfied zá-

kladní ‰kolou. Postarala se o to  odbor-

ná firma z Hofiic, kde se nachází kame-

nolom, z nûhoÏ pochází kámen pÛvodní

sochy. Do‰lo k postupnému k umytí, vy-

spravení a vytmelení po‰kození, napu‰-

tûní pískovce nûkolika ochrann˘mi lát-

kami a aplikaci antigraffiti nátûru. Tato

socha si odborné o‰etfiení jistû zaslouÏi-

la, v blízké budoucnosti jsou v plánu 

opravy dal‰ích vinofisk˘ch pomníkÛ.

–red– 
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Pfiíspûvky opoziãních zastupitelÛ

PODùKOVÁNÍ

Díky v‰em, kdo se jak˘mkoliv zpÛso-

bem podíleli a podílejí na pfiekonávání

tûÏké doby bûhem koronavirové pande-

mie. Dûkuji místnímu úfiadu zejména za

zorganizování pomoci seniorÛm a v‰em

iniciativám na‰ich obãanÛ na pomoc

druh˘m. Dûkuji v‰em vinofisk˘m obãa-

nÛm v první linii: zdravotníkÛm, hasiãÛm,

policistÛm a dal‰ím profesím. Dûkuji tûm,

ktefií ‰ili rou‰ky a poskytovali je potfieb-

n˘m. Dûkuji také v‰em, ktefií pomáhali

a pomáhají sv˘m sousedÛm, pfiíbuzn˘m,

star‰ím obyvatelÛm tfieba tím, Ïe jim do-

nesou nákup, povzbudí je, fieknou milé

slovo, dodají odvahu. A dûkuji v‰em, kte-

fií podle svého nejlep‰ího vûdomí a svû-

domí dodrÏovali a stále dodrÏují pravidla,

která zamezují ‰ífiení pandemie. Velké dí-

ky za sebe, za Vinofi - místo pro Ïivot a za

místní organizaci KDU-âSL.

Jan Obruãa

VáÏení pfiátelé,

Ve svém dne‰ním pfiíspûvku si dovo-

lím reagovat na souãasnou zdravotní si-

tuaci na‰í zemû, která zasáhla kaÏdého

z nás. Vût‰inu na‰tûstí nepostihl korona-

virus pfiímo, ale rozhodnû kaÏdého pfii-

nutil zamyslet se nad tím, zda jeho úder

neznamená nûco víc neÏ jen dÛsledek lid-

ské nepozornosti ãi nepofiádnosti. Není to

varování smûrované k nám, lidem? Li-

dem, ktefií se chovají bezohlednû vÛãi so-

bû navzájem, vÛãi Ïivotnímu prostfiedí,

vÛãi slab˘m, nemocn˘m, trpícím nedo-

statkem. KaÏd˘ si vyhodnotí tuto zku‰e-

nost po svém, ale pfiesto bych chtûla ape-

lovat na nás v‰echny, abychom si pfiece

jen nûkteré momenty vzali k srdci.

Tfieba v pfiípadû, Ïe onemocníme tfie-

ba jen r˘mou nebo ka‰lem, nemohli by-

chom se vrátit k té osvûdãené rou‰ce?

Proã? ProtoÏe sníÏíme moÏnost nákazy

ostatních. Urãitû je snaz‰í zaãít sama

u sebe neÏ upozornit ‰ifiitele nákazy na

základní pravidla slu‰nosti.

Trochu mû zaráÏel pfiístup nûkter˘ch

obãanÛ zvlá‰tû na zaãátku nouzového

stavu, ktefií ãile diskutovali o vhodnosti

opatfiení vlády. Ale v demokracii musí-

me disciplinovanû plnit rozhodnutí au-

tority bez ohledu na to, zda jsme ji voli-

li, nebo je nám sympatická.

ce piknik na golfové hfii‰tû? To golfové

hfii‰tû, jehoÏ nároky na vodu devastují

místní rybníky, které sem historicky pat-

fií? To golfové hfii‰tû, které vyhání z tra-

diãní pastvy divoká zvífiata? UÏ se done-

slo zastupitelÛm, Ïe obãané by rádi sázeli

stromky do lesoparku na místû golfu? 

A co se dûje místo potfiebného pfie-

budování golfu na lesopark? Rada Mâ

pfiijala pracovnici na agendu péãe o ze-

leÀ ve Vinofii a posléze navrhuje zastu-

pitelstvu schválit vytvofiení nového 

v˘boru, kter˘ bude shromaÏìovat infor-

mace, které bude následnû pfiedávat zmí-

nûné pracovníci! To uÏ není k smíchu, ale

skoro i k pláãi.

Na závûr gratuluji v‰em, ktefií se v ne-

lehké situaci zorientovali a pfieji vám

bezproblémov˘ návrat do obvyklého Ïi-

vota. Hodnû zdraví!

Lenka Turnerová

A teì k na‰í Vinofii. Tak jako v‰ude,

i u nás ‰kola není v provozu. Rodiãe zÛ-

stávají se sv˘mi dûtmi doma. Vût‰ina

s nimi chodí na procházky, vym˘‰lí jim

program, nûktefií se domnívají, Ïe staãí

jim koupit kolo a poslat do ctûnického

háje niãit porost a pla‰it v‰e Ïivé. Co je

ale hlavní, Ctûnick˘ háj se stal jedinou

dostupnou zelení ve Vinofii! V˘sledek?

Davy lidí, pfieplnûnost. Málokdo se cho-

vá k pfiírodû ohleduplnû. Ono to snad ani

v takovém davu není moÏné. Lidé vyhle-

dávají soukromí, které na tak malém pro-

storu nenacházejí. MoÏná by se osvûdãi-

la pravidla chování, která nám povolilo

vedení LesÛ âR vyvûsit, ale Rada Mâ to

odmítla uskuteãnit, i kdyÏ by to Mâ ne-

stálo ani korunu.

Kdy uÏ dojde m˘m kolegÛm zastupi-

telÛm, Ïe ve Vinofii chybí zeleÀ? Nestaãí

jim k tomu ani fakt, Ïe pomûrnû dost ob-

ãanÛ se vydalo na procházku, a dokon-

JARO JE OBDOBÍ, KDY OBNO·ENÉ

ODùVY A TO, Z âEHO UÎ DùTI VYROST-

LY, UVOL≈UJE MÍSTO NOV¯M P¤Í-

RÒSTKÒM. P¤ITOM V·E, CO JE DÁLE

NOSITELNÉ, âISTÉ A BEZ NUTNOSTI

OPRAV, NAJDE DÍKY SPOLUPRÁCI

S MùSTSKOU âÁSTÍ SVÉ MÍSTO VE âTY-

¤ECH MODR¯CH KONTEJNERECH

S VELK¯M LOGEM KLOKANA.

Nejen obleãení, textil, ale také spáro-

vané boty, a dokonce kabelky znamena-

jí v projektu KloKtex.cz kromû recyklace

i finanãní podporu, konkrétnû Fondu

ohroÏen˘ch dûtí. V patnácti zafiízeních

Klokánek s 322 místy je díky nûmu po-

staráno o dûti aÏ do 18 let, které se do-

staly do úzk˘ch a ústavní alternativa ne-

ní dostateãná. Z kaÏdého pouÏitelného

kilogramu z kontejnerÛ putuje 1,- Kã na

úãet FOD, to nejlep‰í z odevzdan˘ch vû-

cí pfiímo dûtem, vzhledem k vûkovému

rozpûtí i v dospûl˘ch velikostech.

Díky logu Fondu ohroÏen˘ch dûtí ví-

te, komu konkrétnû pfiispíváte. Za rok

2019 se díky podpofie vefiejnosti stal pro-

jekt KlokTex.cz nejvût‰ím sponzorem FOD

a díky ekologické osvûtû i pfiesnému cha-

ritativnímu zacílení pokraãuje dál, cel-

ková ãástka uÏ je k zaãátku dubna

1.262.061,- Kã. Letos bude nyní nejvût‰í

nevládní nezisková organizace na pod-

poru dûtí slavit uÏ 30 let od zaloÏení.

Kontejnery na recyklaci textilu jsou

opatfieny mechanizmem proti neopráv-

nûnému vniknutí, tfiikrát t˘dnû probíhá

svoz a úklid kolem nich. Je málo znám˘m

faktem, Ïe díky efektivnímu tfiídûní mífií

na skládku pouhá 2% nevyuÏitelného

materiálu, zbyl˘ch 98% dostane tak dí-

ky zodpovûdnému pfiístupu novou ‰anci

v charitativním projektu i v prÛmyslu.

ProtoÏe místa ve skfiíni nepfiib˘vá,

a jednou za ãas je tfieba se s ãástí oble-

ãení rozlouãit, proã to neudûlat zpÛso-

bem, kter˘ prospûje dobré vûci.               

Kontejnery pro sbûr textilu podporují

Fond ohroÏen˘ch dûtí
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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

OTEVÍRACÍ DOBA: 

pondûlí zavfieno, 

úter˘–nedûle 10.00–18.00

■ STÁLÁ EXPOZICE – 

1. PATRO ZÁMKU

● ¤emesla v pofiádku. 

Historie profesního sdruÏování 

fiemeslníkÛ od stfiedovûku 

po souãasnost

Expozice seznamuje s dûjinami fieme-

sel a cechovního sdruÏování, a pfiedsta-

vuje tak jednu z nejrozsáhlej‰ích sbírek

cechovních památek na svûtû. Historie

cechÛ je dokumentována reprezentativ-

ními pfiedmûty, jimiÏ se fiemeslníci hrdû

hlásili ke svému oboru.

P¤EDMùT âTVRTLETÍ: 

Vilkum cechu kominíkÛ 

Kominictví jako fiemeslo vzniká u nás

aÏ v 16. století v souvislosti s rozvojem

stavitelství v renesanci. Do té doby si li-

dé vymetali komíny sami nebo nemûli

komín vÛbec. Vilkum cechu praÏsk˘ch

kominíkÛ vyroben˘ Franti‰kem Rixim ro-

ku 1846 má na víku so‰ku jejich patro-

na – sv. Floriána s typick˘m motivem za-

lévání ohnû. Tûlo vilkumu je zdobeno

gravírovan˘mi ‰ornami, charakteristic-

k˘m nástrojem kominíkÛ.

■ STÁLÉ EXPOZICE – 

P¤ÍZEMÍ ZÁMKU

● Zámek Ctûnice. 

Dûjiny, stavební v˘voj a obnova

● Dûjiny obce Vinofi. 

Od pravûku do 20. století

■ EXPOZICE – 

V¯STAVNÍ SÁL ·PEJCHAR

● NádraÏí Praha-Tû‰nov 

a Negrelliho viadukt 

Expozice pfiedstavuje zaniklé praÏské

nádraÏí jako model ve velikosti H0. Mo-

del 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 vlako-

v˘ch souprav. Modelov˘ Ïelezniãní pro-

voz zahrnuje i traÈ procházející po Ne-

grelliho viaduktu, pod nímÏ se nacházelo

zhlaví tû‰novského nádraÏí. Model toho-

to nejstar‰ího Ïelezniãního mostu pfies

Vltavu je v podobû z roku 2013 v mûfiít-

ku N 1 : 160 rovnûÏ souãástí expozice, 

a to i s pûti vlakov˘mi soupravami.

■ V¯STAVY – P¤ÍZEMÍ ZÁMKU

● Devatero fiemesel, desátá bída? 

¤emesla v ãesk˘ch filmov˘ch 

pohádkách

17. 5. 2020 – 5. 4. 2021

âeské pohádky jsou plné 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 mi-

nulosti starala o stravu obyvatel, jako

byli mlynáfii, pekafii, fiezníci, uzenáfii ne-

bo rybáfii. V˘stava se zamûfiuje na filmo-

vá zpracování tohoto fenoménu a pro-

stfiednictvím pestrého v˘bûru rekvizit 

a kost˘mÛ ze slavn˘ch ãesk˘ch filmo-

v˘ch pohádek nabídne tfieba setkání fil-

mov˘ch lidov˘ch fiemesel na trÏi‰ti i ãa-

rodûjnickou sluj s kuchyní plnou kouzel…

a samozfiejmû i spoustu her.

■ Ctûnice
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VVááÏÏeenníí  ppfifiáátteelléé  ZZáámmeecckkééhhoo

aarreeáálluu  CCttûûnniiccee,,

vv  mmiinnuulléémm  ããííssllee  ttoohhoottoo  zzpprraavvoo--

ddaajjee  jjsseemm  aavviizzoovvaallaa  nnûûkkoolliikk  zzmmûûnn

vv  nnaa‰‰eemm  pprrooggrraammuu,,  kktteerréé  aallee  bboo--

hhuuÏÏeell  nneebbuuddeemmee  mmooccii  ddooddrrÏÏeett..

PPfifieeddeevv‰‰íímm  jjddee  oo  jjiiÏÏ  ttrraaddiiããnníí  kkvvûû--

ttiinnoovv˘̆  jjaarrmmaarrkk,,  kktteerr˘̆  lleettooss  ppoofifiáá--

ddaatt  nneemmÛÛÏÏeemmee..  MMuussíímmee  ttaakkéé  

ppoossuunnoouutt  pprrooggrraammyy  LLiitteerráárrnníí  kkaa--

vváárrnnyy..  KKvvûûttnnoovvéé  aannii  ããeerrvvnnoovvéé

sseettkkáánníí  ssee  kkoonnaatt  nneebbuuddee,,  aa  ppookkuudd

nnáámm  ssiittuuaaccee  ddoovvoollíí,,  pplláánnuujjeemmee

pprrvvnníí  sseettkkáánníí  ppoo  nnuucceennéé  ppaauuzzee  aaÏÏ

nnaa  fifiííjjeenn..  SSaammoozzfifieejjmmûû,,  ÏÏee  VVááss  bbuu--

ddeemmee  oo  nnaa‰‰eemm  aakkttuuáállnníímm  pprroo--

ggrraammuu  pprrÛÛbbûûÏÏnnûû  iinnffoorrmmoovvaatt..  

PPfifiiipprraavvuujjeemmee  aallee  nnyynníí  nnoovvoouu  mmii--

mmoofifiááddnnoouu  vv˘̆ssttaavvuu  vvûûnnoovvaannoouu

fifieemmeessllÛÛmm  vv  ããeesskk˘̆cchh  ffiillmmoovv˘̆cchh

ppoohhááddkkáácchh  aa  ttaakk  vvûûfifiíímm,,  ÏÏee  ttaa--

ttoo  vv˘̆ssttaavvaa  ppfifiiilláákkáá  nnáávv‰‰ttûûvvnnííkkyy

vv‰‰eecchh  ggeenneerraaccíí..  PPookkuudd  ssiittuuaaccee

ddoovvoollíí,,  bbuuddee  zzppfifiííssttuuppnnûûnnaa  vveefifieejj--

nnoossttii  vv  nneeddûûllii  3311..  kkvvûûttnnaa  22002200..  

SSppoolleeããnnûû  ss  cceell˘̆mm  tt˘̆mmeemm  pprraaccoovv--

nnííkkÛÛ  VV  ZZáámmeecckkéémm  aarreeáálluu  CCttûûnnii--

ccee  ssee  ttûû‰‰íímm  nnaa  sseettkkáánníí  ppfifiii  nnaa‰‰iicchh

pprrooggrraammeecchh  aa  ppfifieejjii  vv‰‰eemm  hhllaavvnnûû

ddoobbrroouu  mmyyssll  aa  ppeevvnnéé  zzddrraavvíí!!

MMggrr..  HHaannaa  KKllaabbaannoovváá,,  kkaasstteelláánnkkaa
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JJaarroossllaavvee,,  jjaakk  ssee  ppoofifiáádd  mmáá‰‰??

Mám se aÏ nezaslouÏenû dobfie,

a i v momentálnû velmi nároãném ob-

dobí jsem v pohodû. Jsem vdûãn ,̆ Ïe mo-

hu proÏívat souãasnou dobu relativnû

v dobrém zdraví a spoleãnû se svojí Ïe-

nou Mary‰kou.

MMáá‰‰  vvÛÛbbeecc  jjee‰‰ttûû  nnûûjjaakkéé  ssttaarroossttii??  AA ccoo

rraaddoossttii??

Samozfiejmû, Ïe v souãasné dobû ko-

ronaviru máme starosti o zdraví sv˘ch

blízk˘ch, zejména jedné dcery, která pra-

cuje jako zdravotní sestra, ale máme i ra-

dosti z toho, jak jsou k sobû lidé ohle-

duplní a vzájemnû si pomáhají. Také mi

dûlají radost moje dûti i vnuãky a jejich

rodiny, v‰ichni mají zdravé potomky

a navzájem se mají rádi.

CCoo  ddûûlláá  ttvvoojjee  ppooããeettnnáá  aa rroozzvvûûttvveennáá

rrooddiinnaa??

Ani jsem si jako jedináãek nemyslel,

Ïe tak poãetná bude. VÏdyÈ se ãtyfimi

dûtmi, devíti vnuky a sedmi pravnuky je

nás celkem tfiicet. KdyÏ se chceme na-

pfiíklad o Vánocích sejít, musíme si pro-

najmout sál na s˘pce na fafie. Jinak si Ïi-

je na‰e rozvûtvená rodina dobfie i nyní,

vzájemnû jsme alespoÀ v telefonickém

kontaktu, kdyÏ ten osobní je omezen.

TTyy  jjssii  jjiiÏÏ  pprraaddûûddeeããeekk,,  jjaakk  ttoo,,  ããlloovvûûããee,,

pprrooÏÏíívváá‰‰??

No já to moc neproÏívám, protoÏe co

jsme mohli, to jsme pfiedali na‰im dûtem,

a u vnukÛ a pravnukÛ uÏ mÛÏeme b˘t je-

nom angaÏovan˘mi pozorovateli. Pokud

je v na‰ich silách a jsme o to poÏádáni,

tak rádi pomÛÏeme.

JJssii  nnaa‰‰íímm  vviinnoofifisskk˘̆mm  rrooddáákkeemm..  JJaakk  ssee

vvllaassttnnûû  ttvvoojjii  rrooddiiããee  vv ttééttoo  mmûûssttsskkéé  ããáássttii,,

tteehhddyy  ssaammoossttaattnnéé  oobbccii,,  oocciittllii??

Na slovíãko s prvním
polistopadov˘m starostou

VE SV¯CH 82 LETECH JE STÁLE âINOROD ,̄ STÁLE V AKCI. S ÚSMùVEM NA RTECH, S JISKROU V OKU A STÁ-

LE âERSTVOU PAMùTÍ! VE SVÉM ZRALÉM VùKU STUDUJE UNIVERSITU T¤ETÍHO VùKU. JE V¯TVARNù NADÁN

A NAV·TùVUJE KURZY KERAMIKY. MOÎNÁ V·ICHNI NEVùDÍ, ÎE JE AUTOREM NA·EHO VINO¤SKÉHO ZNA-

KU! Z MLUVâÍHO OBâANSKÉHO FÓRA VE VINO¤I SE VYLOUPL PRVNÍ POLISTOPADOV¯ STAROSTA, KTER¯ NA-

KONEC STAROSTOVAL âTY¤I VOLEBNÍ OBDOBÍ. MNOZÍ MOÎNÁ NEPAMATUJÍ, JAK VYPADALA VINO¤ P¤ED

ROKEM 1989, A TAK JSEM POZVAL NA OBâERSTVENÍ NA·Í PAMùTI PANA JAROSLAVA KRAJLA.

Cykloturistika na Chodsku



MÛj otec slouÏil na nádraÏí v Satali-

cích a moje maminka byla uãitelkou ve

Vinofii. V roce 1929 se v Satalicích po-

znali a v roce 1931 se vzali. Moje ma-

minka uãila ve Vinofii 45 let, a stále prv-

ní tfiídu (a tehdy sem chodily i dûti ze

Satalic, Pfiezletic, Podolánky a Radonic).

Dodnes na ni nûktefií Ïijící Ïáci rádi vzpo-

mínají.

Já jsem se jim narodil v roce 1938,

jsem tedy opravdu vinofisk˘m rodákem.

JJaakk  vvzzppoommíínnáá‰‰  nnaa  ssvváá  kklluukkoovvsskkáá  llééttaa

vvee  VViinnoofifiii??  CCoo  ddoossppíívváánníí??  LLííbbiillyy  ssee  ttii  VVii--

nnoofifiaaããkkyy??

Dûtství jsem proÏil za války. Bylo to

zvlá‰tní období, kdy jsem se z okna dí-

val na nûmecké vojáky, jak utíkají do kry-

tÛ pfied spojeneck˘mi hloubkafii, ktefií na

nû stfiíleli. MÛj nejvût‰í záÏitek z války byl

nálet na Kvûtnou nedûli, kdy jsme mûli

stfiepinami z bomb poniãen˘ byt, kde na

podlaze byla omítka, pefií z pefiin, stfiepy

skla, ale byla zasaÏena i ‰kola, kostel

a mnoho dal‰ích budov v obci. Nejsmut-

nûj‰í bylo mnoÏství lidí, ktefií pfii‰li pfii ná-

letu o Ïivot a vzpomínám, jak byla stále

sly‰et pohfiební hudba.

Po osvobození jsme si hráli na Nûm-

ce a partyzány a snaÏili se dohnat ve

‰kole to, co jsme díky válce v prvních tfií-

dách zame‰kali. To by ov‰em bylo na

dlouhé povídání.

Absolvoval jsem vinofiskou devítilet-

ku. Od roku 1947 jsem nav‰tûvoval Küh-

nÛv dûtsk˘ sbor. Pamatuji, jak jsme zpí-

vali v operách v Národním divadle

(Jakobín, Tosca, Boris Godunov). Po ve-

ãerním pfiedstavení jsem jezdíval auto-

busem sám domÛ do Vinofie. To je dnes

pro dvanáctileté dítû nemyslitelné! 

V roce 1953 jsem spolu se dvûma

spoluÏáky ode‰el na „Kfiemencárnu“ stu-

dovat chemii. Po maturitû jsem byl 7 let

zamûstnán v továrnû na plasty jako

technická kontrola. Pracovalo se tam

s azbestem, a tak mám dnes památku

v podobû obstrukãní plicní choroby. 

Ptá‰ se, jak se mi líbila dûvãata. To ví‰,

Ïe se mi líbila. Také jsem vedl vinofisk˘

pûveck˘ soubor, kter˘ se skládal z vojá-

kÛ místní posádky a místních dûvãat a já

jako civil jsem tomu „velel“ coby dirigent. 

Pak jsem se ale na svatbû své spolu-

Ïaãky seznámil s Mary‰kou, se kterou

jsme se v roce 1962 vzali a zaloÏili tu

dne‰ní velkou rodinu.

MMÛÛÏÏeemmee  ssee  vvrrááttiitt  kk oobbddoobbíí  ppfifieedd  ttfifiii--

cceettii  llééttyy,,  kkddyy  jjssmmee  ssee  nnaadd˘̆cchhllii  ssvvoobbooddyy??

Vinofi se v roce 1974 stala souãásti

Hlavního mûsta Prahy, ale nic zde nevy-

padalo tak, jak by se podle názvu pfiepo-

kládalo. AÏ do roku 1989 jsme tu Ïili klid-

n˘m venkovsk˘m Ïivotem. V‰ichni jsme

byli sousedé, osobnû jsme se znali. Vi-

nofi mûla tehdy cca 1 800 obyvatel a ne-

byla tu kanalizace ani vodovod. Rodin-

né domky mûly Ïumpy a vodu – ãasto

s problematickou kvalitou – lidé brali

z vlastních studní. Ve vypu‰tûn˘ch ryb-

nících v ObÛrkách zaãínaly rÛst vrby. 

Jinak ale byl kulturní Ïivot ve Vinofii

velice pestr ,̆ od zaãátku ledna se kona-

ly plesy jednotliv˘ch spolkÛ, hrálo se

ochotnické divadlo a myslím, Ïe tu bylo

docela veselo. Samozfiejmû v‰e bylo kon-

trolováno na‰í stranou a vládou.

KdyÏ do‰lo k sametové revoluci, bylo

v na‰í obci zaloÏeno Obãanské fórum, je-

hoÏ jsem se stal mluvãím. V‰ichni jsme

byli nad‰eni a odhodláni zaãít novû. Mnû

bylo tehdy 51let, mûl jsem dost zku‰e-

ností, ale také sil zaãít novou etapu Ïi-

vota. Kandidoval jsem do obecního za-

stupitelstva a byl zvolen starostou.

Dobrou prÛpravou z pfiede‰lého povolá-

ní bylo to, Ïe jsem byl zvykl˘ jednat

a dobfie vycházet s lidmi. Pracoval jsem

25let jako vedoucí zásobování na gene-

rálním fieditelství Tukového prÛmyslu

a zaji‰Èoval suroviny pro továrny toho-

to rezortu po celé, tehdy âeskoslovenské

republice. To jsem netu‰il, Ïe starosta mi-

mo tyto dovednosti by mûl b˘t také sta-

vafi a právník. Tenkrát byla ale úplnû ji-

ná doba, nesrovnatelná s dne‰ní. V‰ichni

jsme s nad‰ením zaãínali a uãili se v‰e za

pochodu.

SSlluuÏÏbbaa  vv kkoommuunnáállnníí  ppoolliittiiccee  jjee  nnee--

vvddûûããnnáá!!  JJee  oobbttííÏÏnnéé  zzaallííbbiitt  ssee  vv‰‰eemm..  JJaakkéé

ss ttíímm  mmáá‰‰  zzkkuu‰‰eennoossttii??

Samozfiejmû, Ïe kaÏdá sluÏba, aÈ jiÏ na

úrovni komunální, nebo celostátní, je ná-

roãná a ãlovûk se nezalíbí v‰em. Já osob-

nû jsem pfii fie‰ení sporÛ s tûmi, co se-

dûli proti sobû a na mnû bylo rozhodnutí,

fiíkal: „pfiedstavte si, Ïe sedíte na mém

místû, jistû si kaÏd˘ myslíte, Ïe máte prav-

du. Já vím, Ïe pravda je uprostfied – snaÏ-

te se pochopit druhou stranu.“ Vût‰inou

jsme se pak dohodli.

O takové situaci jsem mluvil i s pfied-

sedou KDU Josefem Luxem dávno pfied

revolucí. Byli jsme spoleãnû na nûjakém

setkání a on tam pfiedkládal obdobná fie-

‰ení problémÛ v jejich JZD. 

KKoolliikk  lleett  jjssii  sslloouuÏÏiill  VViinnoofifiii  jjaakkoo  ssttaarrooss--

ttaa,,  aa ccoo  ssee  zzaa  ttvvééhhoo  ssttaarroossttoovváánníí  ppoossttaa--

vviilloo??

Starostou jsem byl od roku 1990 do

roku 2006, tedy celkem 4 funkãní obdo-

bí. A postavilo a zmûnilo se toho oprav-

du mnoho, vzpomenu proto jen ty nej-

dÛleÏitûj‰í akce. Jen chci dodat, Ïe

jedním z hlavních úkolÛ starosty je zís-

kávání prostfiedkÛ a finanãní zaji‰tûní

v‰ech tûchto velmi nároãn˘ch akcí.

Byla realizována v˘stavba kanalizace,

vodovodní sítû, plynovodu. Vedení elek-

tfiiny bylo uloÏeno do zemû, rovnûÏ te-

lefonní síÈ. V‰echny ulice a chodníky by-

ly vydláÏdûny zámkovou dlaÏbou, radost

mám dodnes z úpravy námûstí.

■ Rozhovor
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Na v˘letû s na‰imi dûtmi
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Dal‰í velkou akcí bylo vyãi‰tûní vinofi-

sk˘ch rybníkÛ, kde byly v bahnû uloÏeny

snad v‰echny kovy Mendûlejevovy sou-

stavy a kadmium tam mûlo 100násob-

nou koncentraci proti normû. Bylo od-

vezeno 26 tis tun bahna na fiízenou

skládku.

Následovaly ‰koly, a to jak matefiská,

stará ‰kola na námûstí, i nová ‰kola, kde

bylo provedeno zateplení, v˘mûna oken

a pfiístavba dvou tfiíd a kabinetÛ. Pak ná-

sledovala v˘stavba tûlocviãny, na jejímÏ

projektu se zku‰enostmi podílel pan fie-

ditel Teller a zástupce fieditele S˘kora.

V závûru mého pÛsobení byl vypracován

projekt na novou pfiístavbu ‰koly a byly

pfiipraveny i základní prostfiedky na její

realizaci.

Velk˘m problémem bylo zdravotní

stfiedisko s velmi nákladn˘m provozem

a neustál˘mi opravami ‰patnû provede-

né ploché stfiechy. Nakonec se v‰e vyfie-

‰ilo vybudováním nástavby, kde vzniklo

9 obecních bytÛ. 

I úfiad Mûstské ãásti bylo nutno pfie-

stavût a po celou dobu rekonstrukce, cca

pÛl roku, nebyl nikdy uzavfien. Zde jsme

vyuÏili zpÛsob pfiedplaceného nájmu na

10 let u novû zfiizované po‰ty.

V posledním období jsme intenzivnû

jednali o zfiízení bankomatu, ale jak âes-

ká spofiitelna, tak Komerãní banka nevy-

hodnotila Vinofi jako v˘hodnou. Do Vi-

nofie byl bankomat dán aÏ tehdy, kdyÏ se

âeská spofiitelna rozhodla zru‰it poboã-

ku ve Vinofii.

Budova b˘valého „chudobince“ v Kfie-

milkové ulici byla pfiebudována a jejím

pÛvodním obyvatelÛm se podafiilo zaji-

stit od Magistrátu náhradní byty pfiede-

v‰ím v obvodu Prahy 9.

V tûch obdobích se také provádûla re-

konstrukce plá‰tû kostela a hlavnû stfie-

chy, která byla od války v dost ‰patném

stavu. Také byla provedena v˘malba kos-

tela, na kterou se sloÏili místní podnika-

telé. V roce 2000 do‰lo k dlouho oãeká-

vané opravû fary, za níÏ se hodnû

zasadila zastupitelka Ing. Pavla Bendová. 

Nakonec bych se rád zmínil o pfie-

stavbû místní knihovny na VINCENT, je-

diné stavbû ve Vinofii, dotované z fondÛ

EU. Jsem rád, Ïe toto zafiízení slouÏí ob-

ãanÛm, a Ïe se po dobrém startu paní

Hadrabové ujala vesla paní Markéta Ki-

lingerová, které pfieji v‰e dobré.

Starostování není pouze jednání

a pfiekonávání neúspûchÛ, ale i spolu-

práce s lidmi, a to platí pfiedev‰ím o za-

stupitelích a pracovnících úfiadu. Po ce-

lou dobu mého starostování, a to se Vi-

nofi hodnû rozrÛstala, bylo na úfiadû za-

mûstnáno 4 – 5 lidí (vãetnû mne).  

Na závûr této otázky bych chtûl po-

dûkovat v‰em zastupitelÛm, ktefií se

mnou tuto „káru“ táhli: pfiedev‰ím pak

Vláìovi âarkovi, Eli‰ce Vodváfikové, Ma-

ru‰ce Brothánkové, Petru Bajerovi

a v‰em ostatním. Na úfiadû pak JUDr Ja-

roslavu Machkovi, kter˘ mû uvedl do

problematiky úfiadu. Dále v‰em tûm, kte-

fií byli vÏdy ochotni pomoci a byli opra-

vdov˘mi profesionály.

Rád na léta na úfiadû vzpomínám!

JJaakkéé  bbyylloo  ppfifieeddáánníí  ‰‰ttaaffeettoovvééhhoo  kkoollííkkuu

ttvvéémmuu  nnáássttuuppccii??

Ponûkud zvlá‰tní. Pogratuloval jsem

k úspûchu ve volbách a pfiedal k podpi-

su pfiedávací protokol. Pak jsem se Fran-

ti‰ka, kter˘ dle mého názoru nemûl Ïád-

né zku‰enosti s komunální politikou

(nepracoval ani jako zastupitel), zeptal,

jestli nechce pomoci s uvedením na jed-

notlivá oddûlení Magistrátu, kde jsem za

dobu ‰estnácti let mûl hodnû osobních

kontaktÛ. Na svou nabídku jsem nedo-

stal odpovûì, a tak jsem vyuÏil novû zís-

kan˘ ãas k práci na zahradû i na chalu-

pû; mûl jsem i prostor více se vûnovat

sv˘m zálibám a práci ve farnosti.

JJaakk  vviiddíí‰‰  VViinnoofifi  ddnnee‰‰kkaa??  CCoo  bbyyss  ppfifiááll  VVii--

nnoofifiii  ddoo  bbuuddoouuccnnoossttii??  

Pfiál bych Vinofii, aby se stávala stále

vlídnûj‰ím skuteãn˘m domovem jak pro

mladé rodiny s dûtmi, tak pro nás, dfiíve

narozené. Abychom se tu v‰ichni cítili

dobfie a byli jsme k sobû navzájem tole-

rantní. Byl bych moc rád, pokud se pot-

káváme, abychom se pozdravili. 

Také bych rád vidûl znovu vyãi‰tûn˘

Ctûnick˘ háj, kter˘ je dnes, po provede-

né tûÏbû, v neutû‰eném stavu.

Jsem rád, Ïe se podafiilo z velké ãásti

vyãistit cestu z Vinofie do Satalic, kam

budou moci chodit jak maminky s ko-

ãárky, tak i cyklisté. Za tuto akci bych ve-

lice podûkoval panu starostovi.

Vinofii bych do budoucna pfiál, aby

mûla vÏdy dobré a obûtavé starosty i za-

stupitele, ktefií budou poctivû usilovat

o její rozkvût.

NNyynníí  oottáázzkkaa  nnaa  ttûûlloo,,  kktteerroouu  kkllaadduu  vvÏÏddyy

nnaa  zzáávvûûrr::  JJaarrddoo,,  jjssii  ‰‰ÈÈaassttnn˘̆??

Mohu fiíci Ïe ano, protoÏe jsem zdráv

na tûle a co je dÛleÏitûj‰í, (doufám) i na

duchu. Mám velkou rodinu, kde nemá

nikdo z na‰ich mil˘ch nûjaké váÏnûj‰í

problémy, a se kterou se máme vzájem-

nû moc rádi. A hlavnû mám svoji milou

Ïenu Mary‰ku, se kterou to táhneme jiÏ

58 let!  

A i kdyÏ jsme se nyní, v období nu-

ceného pobytu doma, museli vzdát nû-

kter˘ch sv˘ch aktivit (vzdûlávací pfied-

ná‰ky, kurzy, chybí nám osobní setkávání

s pfiáteli), jsme spolu pofiád rádi!             

DDííkkyy  zzaa  rroozzhhoovvoorr!!

BByylloo  mmii  ccttíí  ppoovvííddaatt  ssii  ss mmoouuddrr˘̆mm

aa zzrraall˘̆mm  mmuuÏÏeemm..  BBrraattrreemm  JJaarroossllaavveemm

KKrraajjlleemm,,  ssttaarroossttoouu  VViinnoofifiee  vv lleetteecchh  11999900--

22000066..

Pfiipravil Petr Ettler

S manÏelkou po padesáti letech



ZZee  vv‰‰eehhoo  nneejjddÛÛlleeÏÏiittûûjj‰‰íí  oottáázzkkaa  oodd  ssaa--

mmééhhoo  kkoonnccee::  ZZ jjaakk˘̆cchh  ddÛÛvvooddÛÛ  jjssttee  VVáá‰‰

ppooddnniikk  „„UU PPáájjii““  zzaavvfifieellii  aa kkddyy  ssee  ttoo  ssttaalloo??  

Plánovali jsme to s manÏelem del‰í

dobu kvÛli na‰emu vûku, uÏ jsme toho

mûli dost. Oba jsme v dÛchodu, já pfie-

sluhuju uÏ dva roky. Chceme si je‰tû

chvilku uÏít Ïivota. Je nám to ale hodnû

líto, protoÏe jsme oba zvyklí na lidi a li-

di na nás, a tak si teì aspoÀ voláme. Do

pÛli dubna jsme je‰tû vafiili pfies ok˘nko.

Teì uÏ si syn pfiestavuje vinárnu na vlast-

ní byt. Na 29. dubna jsme mûli napláno-

vanou rozluãku, ta se teì ale kvÛli nou-

zovému stavu konat nemÛÏe. AÏ to

pÛjde, na zahradû udûláme party a po-

zveme na‰e ‰tamgasty a kamarády.

VVrraaÈÈmmee  ssee  nnaa  ssaamm˘̆  ppooããáátteekk  vviinnáárrnnyy

„„UU PPáájjii““..  KKddyy  aa zz jjaakkééhhoo  ppooppuudduu  jjssttee  jjii

ootteevvíírraallii??  VVee  VViinnoofifiii  nnaa  ppooããááttkkuu  ddeevvaaddee--

ssáátt˘̆cchh  lleett  mmnnoohhoo  rreessttaauurraaããnníícchh  zzaafifiíízzee--

nníí  nneebbyylloo……

Pfiem˘‰leli jsme v ãem podnikat, na-

konec jsme se rozhodli postavit si vinár-

niãku. Do Vinofie jsme pfii‰li v roce 1988

z A‰e, a tolik znám˘ch jsme v roce 1992,

kdy jsme zaãínali, nemûli. Soused nás od-

razoval, Ïe lidi jsou zvyklí chodit jen do

hospody. Ta byla vzadu v sokolovnû, jak je

dodnes, a pak na místû dne‰ní pizzerie.

■ Rozhovor
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VÏdycky nám ‰lo 
o spokojené zákazníky
SNAD KAÎD¯ VINO¤ÁK ZNÁ RODINN¯ PODNIK „U PÁJI“, STOJÍCÍ NAPROTI TENISOV¯M KURTÒM A SOKO-

LOVNù. VÎDY BYL PROSLUL¯ VYNIKAJÍCÍ DOMÁCÍ KUCHYNÍ A P¤ÍJEMN¯M, P¤ÁTELSK¯M PROST¤EDÍM. KDYÎ

JSEM SE P¤ED NùKOLIKA DNY DOZVùDùLA, ÎE „ZAV¤EL“, ZATRNULO MI. V HLAVù MI NASKOâILO PÁSMO

VZPOMÍNEK, KTERÉ JSEM SI ODSUD ZA VÍCE NEÎ âTVRTINU STOLETÍ JEHO EXISTENCE ODNESLA: RODINNÉ

VEâE¤E, SKLENIâKA P¤I PROCHÁZCE, MALÉ I VELKÉ RANDE, LETNÍ I PODZIMKOVÉ POSEZENÍ, P¤EMÍTÁNÍ 

A PSANÍ NA VERANDù, LIMâA NA STOJÁKA, MEN·Í OBECNÍ VEâÍRKY, VELMI VESELÉ VEâE¤E SE ZAHRANIâ-

NÍMI PARTNERY VINO¤E, VELKÉ NAROZENINY B¯VALÉHO STAROSTY, KOMORNÍ P¤ÁTELSKÉ JÍZDY... BYLO

MI NAJEDNOU SMUTNO. V·ECHNO DOBRÉ ODCHÁZÍ… PAK JSEM SE ODHODLALA ZAVOLAT SPOLUMAJITEL-

CE PANÍ MARTù FERENCOVÉ A POÎÁDAT JI O ROZHOVOR.
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Vzali jsme si pÛl milionov˘ úvûr, byla to

loterie, ruãili jsme domem. Pro získání

koncesního oprávnûní jsem si musela do-

dûlat hotelovou ‰kolu, v‰e se muselo po-

stavit, k tomu jsme mûli tfii malé dûti. Za-

ãátky byly tûÏké jako v‰ude jinde, pfii‰ly

i tûÏké chvíle, ale ustáli jsme je. Lidi se na-

uãili chodit a za celou dobu jsem nemû-

la Ïádnou stíÏnost, dokonce i muÏsk˘

v montérkách jsem nauãila, jak mají cho-

dit obleãení do vinárny. Lidé chodili spí‰

na jídlo neÏ jen na skleniãku, ale hlavnû

se vypovídat, vybreãet, na‰li si tu i nové

partnery. Pokud nám neumfieli, nebo se

neodstûhovali, zÛstali nám dodnes.

PPrroommûûnniillaa  ssee  ããaasseemm  ppooddoobbaa  aa nnaabbíídd--

kkaa  VVaa‰‰eehhoo  ppoohhoossttiinnssttvvíí??

Zpoãátku jsme mûli otevfieno kaÏd˘

den, pak jsme si vzali pondûlky volno, aÏ

pfied rokem dva. Ona se ta práce nezdá,

ale kdyÏ to dûláte jen ve dvou, práce je

moc, k tomu úklid, nákupy, úãetnictví,

obsluha nûkdy do tfií, do devíti do rána.

První dovolenou jsme mûli po patnácti

letech a na‰li se i lidé, ktefií nám to vy-

ãítali. âasem jsme ve vinárnû pfiistavûli

v˘klenek a verandu.

CCoo  vvíímm,,  pprraaccoovvaallaa  jjssttee  cceelloouu  ddoobbuu  ssee

ssvv˘̆mm  mmuuÏÏeemm,,  VVáá‰‰  mmuuÏÏ  jjaakkoo  kkuucchhaafifi  aa vvyy

zzaa  bbaarreemm..  JJaakk  jjssttee  ttoo  zzvvllááddaallii  ppaarrttnneerrsskkyy,,

rrooddiinnnnûû,,  ssee  ttfifieemmii  mmaall˘̆mmii  ddûûttmmii??

Úplnû v klidu, i kdyÏ hádky byly. Dûti

se pohlídaly samy. PÛvodnû jsme na to

byli tfii. Kuchafika ale odmítla lidem vafiit

v pÛl desáté veãer, kdyÏ se vraceli hladoví

z divadla, tak jsme ji propustili. MÛj muÏ

‰el do kuchynû.

VVáá‰‰  mmuuÏÏ  jjee  ppÛÛvvooddnníí  pprrooffeessíí  kkuucchhaafifi??

Ne. On uÏ ale pfiedtím vafiil doma

a v‰echny recepty si vym˘‰lel sám. Je

gurmán. 

DDoossttaallii  jjssttee  nnûûkkddyy  oodd  VViinnoofifiáákkÛÛ  nnûûjjaa--

kkéé  mmiilléé  ppooddûûkkoovváánníí??

Nejvût‰í radost jsem mûla, kdyÏ jsme

v roce 2012 slavili dvacet let v˘roãí vi-

nárny. Na Mladoboleslavské u farské za-

hrady nám na‰i ‰tamgasti nechali vyle-

pit billboard. VÛbec jsem tomu nemohla

uvûfiit, kdyÏ jsem tudy jela kolem, hroz-

nû mû to dojalo. A v roce 2018 jsme do-

stali ocenûní od obce za rozvoj Vinofie, to

samozfiejmû potû‰í. Ale vÏdycky nám ‰lo

o spokojené zákazníky. 

VVzzppoommnnûûllaa  bbyyssttee  ssii,,  kkddoo  uu VVááss  mmûûll

ppoosslleeddnníí  vveeããeefifiii??

ManÏelé ·varcovi!

ââeemmuu  ssee  bbuuddeettee  vvûûnnoovvaatt  nnyynníí??

Chtûli bychom cestovat. 

JJee  mmííssttoo,,  kkaamm  bbyyssttee  ssee  cchhttûûllii  ppooddíívvaatt??

S m˘m muÏem je to tûÏk ,̆ on se ni-

kde nenají. Tak vlastnû ani nevím.

CChhttûûllaa  bbyyssttee  nnûûccoo  nnaa  zzáávvûûrr  fifiíícctt  VViinnoo--

fifiáákkÛÛmm??  

Ano. Moc dûkuju za náv‰tûvnost

v‰em hostÛm, bez nich by fungovat dva-

cet osm let ne‰lo! 

DDûûkkuujjii  VVáámm,,  ppaanníí  MMaarrttoo,,  zzaa  ppfifiííjjeemmnn˘̆

rroozzhhoovvoorr  aa zzaa  vv‰‰eecchhnnaa  ttaa  llééttaa  VVaa‰‰eehhoo  bbáá--

jjeeããnnééhhoo  ppoohhoossttiinnssttvvíí  aa ppfifieejjii  VVáámm  oobbûûmmaa

‰‰ÈÈaassttnnoouu  cceessttuu  ttfifieebbaa  kkoolleemm  ssvvûûttaa  aa nneejj--

lleepp‰‰ííhhoo  kkuucchhaafifiee  kk ttoommuu..  

Srdeãnû, 

Klára Löwensteinová

Venkovní zahrádka vinárny

Pan Ladislav Ferenc pfii pfiijímání ceny za rozvoj Vinofie pfii podzimních oslavách devíti

set tfiiceti let Vinofie v roce 2018.

Marta a Ladislav Ferencovi



Aãkoliv se mÛÏe zdát, Ïe se jedná

o zanedban˘ lesopark, a Ïe by o nûj mû-

la mûstská ãást v tomto smyslu (my‰le-

no lépe) peãovat, opak je pravdou. Dle

v˘pisu z katastru nemovitostí se nejed-

ná o lesopark, n˘brÏ o lesní pozemek.

Vlastníkem Ctûnického háje není hlavní

mûsto Praha (ani na‰e mûstská ãást ve

svûfiené správû), n˘brÏ státní podnik Le-

sy âeské republiky. Ten samozfiejmû ne-

se zodpovûdnost za stav svého majetku

a má povinnost o nûj fiádnû peãovat.

Ale…

Existuje velk˘ rozdíl ve zpÛsobu

správné péãe o les a ve správné péãi o le-

sopark ãi parkovû upravenou plochu, a to

nejen ve smyslu legislativním. Zjedno-

du‰enû lze fiíci, Ïe v parku se klade velk˘

dÛraz na provozní bezpeãnost dfievin, na

estetick˘ v˘znam jednotliv˘ch ploch ze-

lenû, na doplÀkové funkce parku urãené

lidem. V lesoparku je‰tû v‰e v kombina-

ci s ochranou pfiírodû blízk˘ch ploch.

MoÏnost odstranit dfieviny v parku a le-

soparku se fiídí jin˘m zákonem, neÏ v le-

se (zákonem o ochranû pfiírody a krajiny)

a je také mnohem sloÏitûj‰í neÏ na les-

ních pozemcích. 

Naproti tomu les (a tedy i Ctûnick˘

háj) je povaÏován za obnoviteln˘ pfiírod-

ní zdroj. Péãe o nûj se dá oznaãit spí‰e

hospodafiením. Toto hospodafiení není

procesem nahodil˘m, naopak, téÏ pro-

bíhá pod dohledem zákona – zákona

o lese. Vlastník lesa má povinnost zpra-

covat a fiídit se tzv. lesním hospodáfisk˘m

plánem, kter˘ fiíká, co v lese roste, kolik

tam toho roste a co se s tím mÛÏe dû-

lat. Odstranit dfieviny v lese je tak opro-

ti parku mnohem jednodu‰‰í, protoÏe

nepodléhá sloÏitému správnímu fiízení

o povolování kácení jednotliv˘ch dfievin,

n˘brÏ tomu, co je napsáno v lesním hos-

podáfiském plánu. TaktéÏ provozní bez-

peãnost dfievin (tzn. aby stav dfievin ne-

ohroÏoval náv‰tûvníky v lese) neb˘vá pro

správce lesa tím nejdÛleÏitûj‰í kritériem.

Speciální péãi si zaslouÏí jiÏ zmiÀova-

né památné stromy. Péãe o památné

stromy podléhá zákonu o ochranû pfiíro-

dy a krajiny (nezáleÏí na tom, jestli ros-

tou v lese nebo v parku) a tato péãe se

ze zákona deleguje na „vy‰‰í“ správní or-

gán ochrany pfiírody a krajiny, v na‰em

pfiípadû na Magistrát hl. m. Prahy (odbor

ochrany prostfiedí). Ten se jiÏ pfied lety

rozhodl k aktivní ochranû a dá se spí‰e

fiíci záchranû Miranov˘ch dubÛ, které by-

ly v hustém lesním porostu zastínûné

a v˘raznû prosychaly. Hrozilo jejich úpl-

né odumfiení. Magistrát hl.m.P zajistil

odborné posouzení stavu tûchto dubÛ

vãetnû tzv. tahov˘ch zkou‰ek (zji‰tûní

nakolik jsou duby odolné vÛãi v˘vratu

z kofienÛ ãi zlomu kmene) a vãetnû zji‰-

tûní jejich zdravotního stavu tzv. akus-

tick˘m tomografem (pfiístroj kter˘ je

schopn˘ odhalit pfiítomnost dutin - hni-

lob ve kmeni nebo kosterních vûtvích).

■ Ze Ïivota Vinofie
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Komu patfií Ctûnick˘ háj
JAK JISTù V·ICHNI VÍTE, CTùNICK¯ HÁJ PAT¤Í MEZI NEJV¯ZNAMNùJ·Í A NEJCENNùJ·Í ZELENÉ PLOCHY V NA-

·Í MùSTSKÉ âÁSTI. JEDNÁ SE O B¯VALOU OBORU CTùNICKÉHO PANSTVÍ. CENNÉ STROMOVÉ PATRO TVO¤Í

P¤EDEV·ÍM NA·E DOMÁCÍ D¤EVINY - JAVORY, HABRY, JASANY A DUBY. NELZE OPOMENOUT TZV. MIRA-

NOVY DUBY – 11 MOHUTN¯CH, 250 LET STAR¯CH, PAMÁTN¯CH STROMÒ VYSAZEN¯CH NA PAMÁTKU SEL-

SKÉHO POVSTÁNÍ V ROCE 1775.
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Souãástí odborn˘ch posudkÛ byl i návrh

odborného o‰etfiení, které probûhlo pod

dozorem soudních znalcÛ v oboru arbo-

ristiky. Náv‰tûvníci si mohou v‰imnout,

Ïe kolem dubÛ bylo odstranûno mnoho

náletov˘ch dfievin, aby památné stromy

dostaly prostor a svûtlo, a Ïe kolem nej-

více exponovan˘ch dubÛ byly vytvofieny

i „ohrádky“, které chrání strom pfied na-

dmûrn˘m u‰lapáváním a neÏádoucímu

zhutÀování okolí stromu.

Miranovy duby natolik zaujaly odbor-

nou vefiejnost, Ïe se v na‰í mûstské ãás-

ti rozhodla uspofiádat tzv. Tomografickou

ligu - odborné arboristické konsilium

mnoha akademikÛ i praktikÛ (dokonce se

zahraniãní úãastí), ktefií chtûli mimo ji-

né diskutovat nad otázkami stavu a ná-

sledné péãe o památné duby. BohuÏel ta-

to konference byla kvÛli nouzovému

stavu v âR pfiesunuta na neurãito.

Na závûr si dovolím zmínit jednu ne-

ménû dÛleÏitou skuteãnost, a to dlou-

holet˘ apel vedení na‰í mûstské ãásti na

hlavní mûsto Prahu, aby pozemek Ctû-

nického háje odkoupila do svého vlast-

nictví a pfiemûnila lesní hospodáfiskou

plochu na lesopark, o kter˘ by bylo

v tomto smyslu peãováno. BohuÏel

k uspokojivé domluvû mezi Lesy âR s.p.

a hlavním mûstem Prahou prozatím ne-

do‰lo.  

Doufejme, Ïe na‰e pfiání bude nako-

nec vysly‰eno…

Ing. Jana Vaculová

správce vefiejné zelenû 

ÚMâ Praha - Vinofi

VùT·INA OBâANÒ VINO¤E VÍ, ÎE

SOUâÁSTÍ NA·EHO SPOLEâNÉ-

HO VINO¤SKÉHO ÎIVOTA JSOU

I JEZDCI NA KONÍCH. JEZDECKÁ

SPOLEâNOST (JS) PÒSOBÍ V ZÁ-

MECKÉM AREÁLU CTùNICE JIÎ

DVACET JEDNA LET. 

Za tuto dobu se poãet obyvatel díky

stavebnímu boomu znaãnû znásobil. Do-

volte mi se trochu vrátit do pfiedchozích

let, a tím i na poãátek aktivit, které mi-

mo zámeck˘ areál vytváfiíme, a které jsou

nyní stále více vyuÏívány obyvateli Vi-

nofie, Pfiezetic i okolních obcí. Vzhledem

k tomu, Ïe povûdomí, zvlá‰tû mlad‰í ge-

nerace, není pfiíli‰ spjato s koÀmi, cítíme

potfiebu Vás s nimi více seznámit.

Jezdecká spoleãnost Ctûnice je vÛbec

prvním nájemníkem po dal‰ích 14 let

postupnû obnovovaného areálu. Pamût-

níci si pamatují, do jakého stavu zámec-

k˘ komplex pfiivedlo socialistické zemû-

dûlství a je jedním ze zázrakÛ posledních

30 let, Ïe Ctûnice vÛbec existují. Tak ja-

ko byl zruinován cel˘ objekt, bylo zniãe-

no i okolí. V‰echny pfiilehlé cesty slouÏi-

ly jako divoké skládky, Ctûnick˘ háj byl

plnû zarostl˘ náletov˘mi kfiovinami

a schÛdn˘ch bylo jen nûkolik cest. Ve‰-

keré souãasné louky slouÏily pfies svoji

nevhodnost socialistickému zemûdûlství

a byly obdûlávány jako orná pÛda.

Jezdecká spoleãnost se hned od po-

ãátku svého pÛsobení v roce 1998 sna-

Ïila postupnû rekultivovat okolí tak, aby

koním nehrozilo zranûní a mûli prostor

pro pohyb. Jako první pfii‰la na fiadu Ctû-

nická alej. Stará skládka, staré ovocné

stromy, které nebyly pro náletové kfiovi-

ny ani vidût. V první fázi bylo odvezeno

nûkolik nákladních aut odpadkÛ (suti, vy-

fiazeného nábytku, vyslouÏilé elektroni-

ky, záchodov˘ch mís, umyvadel… apod.).

Následovala postupná likvidace kfiovin

a obnova travního porostu. Spoleãnû

s tím jsme kontinuálnû odváÏeli nov˘

odpad, kter˘ sem stále okolí zaváÏelo. Tr-

valo nûkolik let, neÏ si i ta komplikova-

nûj‰í ãást vefiejnosti uvûdomila promûnu

místa. Okolo roku 2002 byly vysazeny

obecním úfiadem v Pfiezleticích nové lípy

Îijeme spoleãnû s koÀmi



a na‰e Jezdecká spoleãnost jich dokáza-

la více jak 50% sv˘m ãlenÛm nabídnout

k „adopci“ a v˘znamnou ãástkou jsme se

na v˘sadbû lip podíleli. Dodnes alej udr-

Ïujeme, sekáme, m˘tíme a postupnû ká-

címe mrtvé stromy.

Dal‰ím krokem byla dohoda se spo-

leãností Vinagro, od které jsme si prona-

jali pás pole podél pfiezletické silnice aÏ

ke kfiiÏovatce V‰etatská, Semilská. Tento

pruh pole (pamûtníky naz˘van˘ „Na ne-

ckách“) jsme na vlastní náklady zatravni-

li a po upevnûní travního porostu po-

stupnû zatûÏovali pohybem koní. Po

létech péãe o travní drn se pás nyní stal

jiÏ velmi zatûÏovan˘m cyklisty, bûÏci a tu-

risty, s nimiÏ se dennû na pásu potkává-

me. A i zde jsme ãasto konfrontováni

s neopatrn˘m chováním vÛãi koním.

Souãasnû se severní stranou katast-

rálního území Vinofie jsme byli aktivní i ve

Ctûnickém háji a jeho okolí. S obecním

úfiadem ve Vinofii jsme se dohodli o vyu-

Ïívání stezek v lesíku. Jezdci Jezdecké

spoleãnosti v rámci brigádnické ãinnosti

obnovili v té dobû jiÏ zcela zaniklou cestu

po spodní hranû lesa u louky. Cestu jsme

nalezli ve star˘ch mapách, ale jiÏ byla pl-

nû zarostlá. Trvalo dva roky, neÏ se nám

podafiilo ji proklestit.   OÚ Vinofi osadil

v lese i vysvûtlující cedule oznaãující koÀ-

ské stezky, kter˘ch se uÏ ov‰em do sou-

ãasnosti dochovalo jenom pár.

Následnû pak do‰lo k ukonãení in-

tenzivní zemûdûlské ãinnosti na ctûnic-

ké louce pod lesíkem (katastrální území

Pfiezletice) a následnému pronájmu této

lokality Jezdeckou spoleãností nejprve od

AgrodruÏstva Brázdim a následnû od

spoleãnosti Ctûnick˘ háj s.r.o. Tuto louku

uÏíváme k pohybu koní a po znaãnou

ãást roku hlavnû jako travnat˘ v˘bûh pro

konû.

Témûfi 20 let probíhala tato rekultiva-

ce a údrÏba znaãného území pouze díky

iniciativû a pouze na vlastní náklady Jez-

decké spoleãnosti. Vzhledem k tomu, Ïe

rostoucí okolní zástavba s sebou pfiiná‰í

nejen velk˘ úbytek ploch vhodn˘ch pro

pohyb a Ïivot koní, ale i obrovsk˘ nárÛst

poãtu obyvatel, prostfiedí pro konû se ne-

ustále okle‰Èuje a koním zb˘vá jen malá

ãást okolí Ctûnického zámku. Právû pro-

to, Ïe „provoz“ i na této malé ãásti stále

sílí, cítíme potfiebu seznámit zúãastnûné

nejen s touto historií, ale i s tím, jak se

pfii setkání s koÀmi na „jejich“ cestách

a prostorách chovat. Sílící mnoÏství spor-

tovcÛ na kolech a bûÏcÛ se sluchátky na

u‰ích, hlídajících si svoji tepovou frek-

venci, bohuÏel neznajících a nemajících

zku‰enost s chováním koní, ohroÏuje ne-

jen svou bezpeãnost, ale aniÏ si to uvû-

domují, v˘raznû i bezpeãnost zvífiat

i jezdcÛ. Zamrzí i nadávky a upozornûní,

Ïe konû tu nemají co dûlat.

Poslední dobou vrcholí na‰e setkává-

ní s neopatrn˘mi obyvateli nûkolika vel-

mi nebezpeãn˘mi chvilkami, kdy malé

dûti najíÏdûjí zezadu krokujícího konû,

bûÏec mu bûÏí tûsnû za zády, aniÏ by sly-

‰el díky sluchátkÛm varování jezdce, na-

toÏ aby zpomalil ãi pfie‰el do kroku,

a cyklisté i s mal˘mi dûtmi neváhají vjet

mezi dva konû a doÏadují se prÛjezdu.

V zájmu bezpeãí bychom rádi roz‰ífiili po-

vûdomí obyvatel o trochu fyziologie

a chování koní. KÛÀ má velmi dobré pa-

noramatické vidûní, vidí daleko okolo se-

be, ale pokud ho nûco ohroÏuje zblízka,

fie‰í to útûkem a poté se dívá z odstupu.

Jeho oãi jsou posazené na stranách hla-

vy a kaÏdé oko disponuje zorn˘m úhlem

140 stupÀÛ, tímto zb˘vají dvû zóny, kde

kÛÀ nevidí. Men‰í zóna pfiesnû pfied ním

a ‰ir‰í zóna v prodlouÏení jeho tûla tûs-

nû za ním. TakÏe pokud jezdec na kole ãi

bûÏec bez upozornûní ohrozí tuto zónu,

aniÏ by o nûm kÛÀ vûdûl, kÛÀ jedná in-

stinktivnû, a to buì útûkem (tím ohrozí

jezdce) nebo kopnutím smûrem k objek-

tu, kter˘ ho ohroÏuje, a to zadními kon-

ãetinami dozadu i do strany.

V na‰í JS máme konû, ktefií s námi zde

Ïijí i po celou dobu na‰eho pÛsobení,

vût‰inou konû velmi hodné a zvyklé. Nic-

ménû i ti nejhodnûj‰í zÛstávají stále koÀ-

mi a jejich instinkty nevyhasínají.

Uvûdomujeme si, Ïe dnes jiÏ vefiejnost

není s velk˘mi zvífiaty ãasto konfronto-

vána, proto bychom chtûli apelovat na

v‰echny probíhající, projíÏdûjící a pro-

cházející obyvatele, ktefií se potkávají

s koÀmi, aby v zájmu svém i v zájmu bez-

peãnosti na‰ich ÏákÛ projevovali co nej-

vût‰í míru ohleduplnosti a uvûdomili si

míru nebezpeãí, kterému vystavují jezd-

ce, konû, a nakonec i sebe, pokud nejsou

ochotni na chvilku zpomalit, zavolat ãi

pfiibrzdit a nechat konû v bezpeãí.  Neu-

píráme nikomu moÏnost na námi pro-

najíman˘ch prostorách a cestách pohyb,

zkusme se v‰ak vzájemnû tolerovat

a buìme ohleduplní. Rodiãe, nûkdy ne-

pochopitelnû tolerantní k jednání sv˘ch

dûtí, Vás naléhavû Ïádáme o pozornost

k sdûlenému. V neposlední fiadû bychom

chtûli tímto poÏádat i majitele pejskÛ,

ktefií norují na Ctûnické louce pod lesí-

kem, aby si uvûdomili fatální nebezpeãí

pro pasoucího se konû. Louku kaÏdoroã-

nû sekáme, sklízíme seno a vzniklé nory

zasypáváme. O své konû máme starost,

zvlá‰tû kdyÏ se setkáme napfi. i s pfiíkla-

dem, kdy maminka zvedne ohradní pás-

ku a nechá svoje malé dûcko s batÛÏkem

kartáãkÛ ãistit velkého konû, kterého ne-

zná a potom ho nechá z pastvy utéct.

Zdrav˘ rozum zÛstává stát. 

Kromû v‰ech negativ, které jsme zde

zmínili, bychom rádi odlehãili a podûko-

vali naopak v‰em tolerantním a mil˘m li-

dem, ktefií mají konû rádi, ktefií nás ob-

ãas pochvalou namotivují velmi

pozitivnû k dal‰í snaze udrÏet kolem se-

be kousek pfiírody a zelenû. U nás jsou

v‰em, kdo mají konû rádi, dvefie otevfie-

né, dûtem i dospûl˘m. Konû a lidé spo-

leãnû Ïili po celá staletí. KÛÀ byl v˘-

znamn˘m akcelerátorem civilizace.

VaÏme si toho, Ïe se do na‰ich ÏivotÛ ko-

nû opût vracejí a jen si obnovme staleté

zku‰enosti na‰ich pfiedkÛ.

Za JS Ctûnice

Ing. Ilona Neumannová 

a Ing. Cyril Neumann

■ Ze Ïivota Vinofie
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PO TEMNÉ ZIMù POD STÍNEM

KORONAVIRU P¤I·LO NEâEKA-

Nù V DUBNU LÉTO. LIDÉ VY-

KOUKLI Z KARANTÉNY, VÍTALI

MODRÉ NEBE COBY P¤ÍSLIB

NADùJE, JAKO BY SNAD SLUN-

CE MOHLO VYHNAT VIRUS. KO-

NEâNù SVùTLO NA KONCI TU-

NELU. JENÎE ZATÍMCO VE

SPOLEâNOSTI LZE CITELNù VNÍ-

MAT ÚLEVU, JSOU LIDÉ, KTE¤Í SI

UVùDOMUJÍ, ÎE TO SVùTLO NA

KONCI TUNELU JE NEBEZPEâNù

ROZJET¯ VLAK. 

A zatímco televizní rosniãky s úsmû-

vem hlásí nádherné sluneãné poãasí,

ekologové bijí na poplach a farmáfii pfií-

mo panikafií. O suchu se bez vût‰ích ús-

pûchÛ mluví uÏ roky. Letos v‰ak oprav-

du v‰ichni bez v˘jimky bolestnû pocítíme

jeho následky. 

Ve Vinofii máme Pastvinu, komunitní

zahradu s azylem pro zvífiata v nouzi. Na

4 hektarech chováme 4 konû, 2 prasata,

14 ovcí, pár hus a nûco slepic. Za nor-

málních okolností by je na‰e pastviny

bez problému uÏivily. Dubnem zaãíná

pastevní sezona, obvykle se zvífiata po-

malu pfiivykají na sladkou jarní traviãku.

Letos se tak nedûje, zvífiata nám stojí na

suché hlínû a nezhrdnou ani bylinami,

kter˘ch si obvykle nev‰ímají. Zkrmujeme

poslední zásoby sena z loÀského roku. 

Bible mluví o ãtyfiech jezdcích apo-

kalypsy. Mor uÏ nás nav‰tívil. Teì je na

cestû Hlad. ¤ada farmáfiÛ stihla zasít jen

ãást obvyklé rozlohy zeleniny a dal‰ích

plodin. Chybí pracovníci a v fiadû pfiípa-

dÛ se dá pfiedpokládat, Ïe nebude ani vo-

da. V‰ichni producenti zeleniny v Evro-

pû tím trpí, kvÛli uzavfiení hranic

nepfiijede levná sezónní pracovní síla

z V˘chodu. 

V mé sociální bublinû nastalo velké

poboufiení a velk˘ smích, kdyÏ komunis-

tick˘ poslanec Ondráãek navrhl poslat na

pole vysoko‰koláky. Aãkoliv pana po-

slance osobnû nemusím, nûkde se pra-

covníci skuteãnû budou muset získat.

JenÏe to není jen tak. I kdyÏ kvÛli koro-

naviru je nyní spousta lidí bez práce, jen

stûÏí si lze pfiedstavit bûlostnou dívku

z reklamky, jak ze dne na den jde za mi-

nimální mzdu dfiít na vyprahlé pole. 

Vím, o ãem mluvím. K nám na farmu

jezdí nad‰ení dobrovolníci z korporátÛ,

jenÏe nemají Ïádné opravdové pracovní

zku‰enosti a bez dohledu jsou mnohdy

pro zeleninu spí‰e rizikem. A zpravidla po

jednom dopoledni odpadají s úpalem

a svalovou horeãkou. 

V na‰í zahradû máme 32 vyv˘‰en˘ch

záhonÛ, kaÏd˘ je opeãováván jednou ro-

dinou, a chystáme dal‰í. Kdo chce, mÛÏe

se pfiidat a za podíl z úrody vypustit du-

‰i na na‰em cca pÛlhektarovém políãku. 

Je‰tû se vrátím k poslanci Ondráãkovi.

Na na‰ich latifundiích to vypadá asi stej-

nû, jako kdyÏ se budoval most Inteligen-

ce. “Pane docente, podal byste mi moty-

ku?” “Jistû, pane inÏen˘re”. Drtivá vût‰ina

na‰ich zahradníkÛ jsou totiÏ vysoko‰ko-

láci. Doktorand z kulturologie pfiipravuje

pÛdu, pan doktor psychiatrie seje, páre-

ãek jadern˘ch fyzikÛ to zamulãuje slá-

mou, jazykovûdkynû natahuje plot. 

Z internetov˘ch diskuzí by se mohlo

zdát, Ïe intelektuálové netu‰í “co se dû-

je v podhradí”. JenÏe souãasná zku‰enost

komunitních zahrad ukazuje, Ïe právû

spí‰e vysoko‰koláci a stfiední tfiída obec-

nû se v˘raznû víc zajímá o potravinovou

sobûstaãnost, neÏ niÏ‰í pfiíjmové skupi-

ny, které ov‰em budou následující vlnou

radikálního zdraÏování potravin bolest-

nû zasaÏeny pfiedev‰ím.

Obávám se, Ïe ze zeleniny a ovoce se

brzy stane statusové zboÏí. Maso rovnûÏ

podraÏí, neboÈ chov zvífiat je extrémnû

závisl˘ na vodû, která prostû dochází.

Pfiijdou suché a hubené dny a uÏ teì by-

chom se na to mûli zaãít pfiipravovat. 

MoÏná je ãas pfiestat ‰ít rou‰ky a vzít

do ruky motyku.

O vodû v krajinû toho bylo napsáno

mnoho a mnohem povolanûj‰ími lidmi,

neÏ jsem já. Já mohu z praxe nûco po-

znamenat k tomu, co mÛÏeme zmûnit ja-

ko jednotlivci a co mám vyzkou‰eno. 

Koronavirová krize nám ukázala, Ïe

kdyÏ je tfieba, jsme neb˘vale zruãní a vy-

nalézaví. Teì je tfieba, abychom podobn˘

zápal projevili i v potravinové sobûstaã-

nosti. 

V dobû druhé svûtové války se mûst-

ské pfiedzahrádky i parky zmûnily v uÏit-

né zahrady. Stejnû jako v zaji‰Èování

ochrann˘ch pomÛcek, nesmíme ãekat

a spoléhat se na pomoc státu. TûÏko se

ze dne na den fiepkové lány zmûní na

okurkové plantáÏe, na‰e balkóny v‰ak

místo grilÛ mohou hostit pár truhlíkÛ

s rajãaty. Proã nenahradit usychající

trávníky zeleninov˘mi záhony? Vnitro-

bloky ãinÏovních domÛ se klidnû mohou

stát mal˘mi komunitními zahradami. 

Mnoho zahradníkÛ nabízí své znalos-

ti na youtube a podobn˘ch platformách,

internet je dobr˘ch nápadÛ pln .̆ 

Spojily nás rou‰ky. Kdybychom tuto

energii dokázali udrÏet a pfiesmûrovat

k samozásobitelství, zahnali bychom ne-

jen apokalyptického jezdce Hlad, ale Vál-

ka a Smrt by ani nenasedlali konû.

Anna Havel

(psáno pro www.ekolist.cz)

Pane docente, podal 
byste mi motyku?
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„Vinofi znám skrz na skrz. VyrÛstala

jsem tady, pracovala a dodnes se tu zú-

ãastÀuji rÛzn˘ch obãansk˘ch akcí.

Ani tady, ani v blízkém okolí nemáme

Ïádné knihkupectví, takÏe jsem pfii‰la

s my‰lenkou men‰í útulné prodejny knih

s kavárnou, dûtsk˘m koutkem a zahrád-

kou.

V demografii Vinofie pfievládají hlav-

nû star‰í lidé v dÛchodu a rodiny s dût-

mi; proto je m˘m cílem útulné a také

praktické zázemí pro tyto generace. 

Ve svém dotazníku jsem se mimo ji-

né ptala, o jak˘ Ïánr by mûli ãtenáfii nej-

vût‰í zájem. V˘sledek byl následující: na

prvním místû se umístila svûtová belet-

rie, na druhém je odborná literatura, za

ní následuje sci-fi a fantasy. Na ãtvrtém

místû je dûtská literatura, páté místo ob-

sadily historické romány a na ‰estém

a sedmém místû jsou Ïenské romány

a uãebnice.

Co se t˘ãe sortimentu kavárny, po-

chopitelnû by byl zájem o dortíky a zá-

kusky neboli „kavárenskou klasiku.“ Co

mû ale pfiekvapilo, je pomûrnû velk˘ zá-

stup tûch, ktefií by pfiivítali obãerstvení

nízkokalorické, bez cukru a bez lepku.

Díky dotazníku jsem si roz‰ífiila roz-

hled a dostala spousty nov˘ch nápadÛ.

Hodnû se tu napfiíklad vyskytovalo slo-

vo „domácí“. Domácí koláãe, domácí li-

monády, domácí peãení... V dotazníku se

objevila i tento krásn˘ návrh: „Nûco do-

mácího, na co budou lidé jezdit z celé

Prahy!“

Za kávu jsou respondenti ochotni

utratit v prÛmûru okolo padesáti korun.

Potencionální zákazníci se mi pfiihlá-

sili nejen z Vinofie a sousedních mûst-

sk˘ch ãástí Kbely a Satalice, ale i z Pfie-

zletic, Radonic, Svémyslic a Brand˘sa

nad Labem.

S velkou jistotou proto mohu fiíci, Ïe

lidé o knihkupectví s kavárnou stojí.

Hodnû komentáfiÛ u dotazníku obsaho-

valo dotazy typu: „·koda, Ïe je to jen fik-

tivní, nechcete to knihkupectví opravdu

zaloÏit?“ Jako studentka pfied maturitou

moÏná nejsem ta pravá, kdo by na to mûl

odpovûdût, ale doufám, Ïe má práce tfie-

ba pfiece jen pomÛÏe inspirovat nûjaké-

ho budoucího vinofiského knihkupce

a kavárníka.“

SS ttíímmttoo  ooppttiimmiissttiicckk˘̆mm  vv˘̆hhlleeddeemm  ddoo

bbuuddoouuccnnaa  ssee  tteeddyy  ttûû‰‰mmee  ppfifieeddeevv‰‰íímm  nnaa

ppfifieessttaavvbbuu  ssuutteerréénnuu  oobbcchhooddnnííhhoo  ssttfifieeddiiss--

kkaa  NNoorrmmaa..  VVbbrrzzkkuu  bbyy  ttuu  nnaa‰‰ee  mmûûssttsskkáá

ããáásstt  mmûûllaa  zzíísskkaatt  nnoovvéé  zzaajjíímmaavvéé  pprroossttoorryy

oodd  vveellkkééhhoo  ssáálluu  aaÏÏ  ppoo  kkoommeerrããnnûû  vvyyuuÏÏii--

tteellnnéé  pplloocchhyy..  SS kkaavváárrnnoouu  ssee  ppooããííttáá  uuÏÏ

ddnneess,,  aa kkddoo  vvíí,,  mmooÏÏnnáá  ssee  ddooããkkáámmee  ii ttoo--

hhoo  kknniihhkkuuppeeccttvvíí......

-red-

Chybí Vinofii knihkupectví
s kavárnou?
V ÚNORU LETO·NÍHO ROKU OSLOVILA STUDENTKA ST¤EDNÍ ·KOLY DESIGNU A UMùNÍ, KNIÎNÍ KULTURY

A EKONOMIKY NÁHORNÍ MMAAGGDDAALLEENNAA  GGOOLLIIGGOOVVOOVVÁÁ âTENÁ¤E JEDNÉ ZE SLEDOVAN¯CH VINO¤SK¯CH FA-

CEBOOKOV¯CH STRÁNEK SE ZAJÍMAVOU ANKETOU. PRO PRAKTICKOU MATURITNÍ PRÁCI SHROMAÎëOVALA

DATA, KTERÁ POT¤EBOVALA PRO SVÒJ PROJEKT IMAGINÁRNÍHO KNIHKUPECTVÍ S KAVÁRNOU VE VINO¤I.

P¤ESTOÎE SE JEDNÁ JEN O TEORETICKOU PRÁCI, PRACUJE V NÍ S ODPOVùëMI OD TÉMù¤ DVOU SET RES-

PONDENTÒ, TAKÎE NENÍ BEZ ZAJÍMAVOSTI SE NA V¯SLEDKY JEJÍHO ZKOUMÁNÍ PODÍVAT.



HoffmanÛv dvÛr ■

Pro hltavé milovníky kulturního me-

nu nastalo období velkého du‰evního

hladu. No, ale co s tím? Zru‰ená filmo-

vá pfiedstavení, koncerty, dûtská divadél-

ka, besedy, kvízy ãi taneãní kurzy swin-

gu. To v‰e nabízel HoffmanÛv dvÛr

v dobû, kdy nás karanténa izolovala od

ve‰kerého spoleãenského dûní. V ãase,

kter˘ nám nedovolí nav‰tûvovat Ïivû kul-

turní akce, jsme pro Vás pfiipravili ve spo-

lupráci s Galerií La Femme malou ukáz-

ku z v˘stav, které jinak v této galerii

probíhají velmi pravidelnû a témûfi 10 let

jste je mohli nav‰tûvovat i v restauraci

U âernínÛ, kde dodnes probíhá v˘stava

vinofiské v˘tvarnice Aleny RÛÏiãkové. Vû-

fiíme, Ïe i na tak neobvyklém místû, jako

je nevyuÏitá informaãní skfiíÀka Hoffma-

nova dvora, umístûná u zastávky busu,

Vás ná‰ mal˘ poãin potû‰í na du‰i. Prv-

ní v˘stava se jmenuje ,,Hudba v obrazech

2019“ a po dobu, neÏ se kulturní scéna

uvolní, Vás budeme takto seznamovat

s dal‰ími pfiedními ãesk˘mi v˘tvarníky. 

Ilja Vlãek

19

Anna Hogenová
ve Vinofii!

Oznamujeme termín dal‰ího vinofi-

ského diskuzního podveãera, tentokrát

s filozofkou Annou Hogenovou

TTéémmaa::  AAUUTTEENNTTIICCKK¯̄  ÎÎIIVVOOTT  

KKddyy  aa kkddee::  ããttvvrrtteekk  1155..  fifiííjjnnaa  22002200  

oodd  1188  ddoo  2200  hh vv HHooffffmmaannoovvûû  ddvvoofifiee

Program (pfiedbûÏnû): Jako autentic-

k˘ Ïivot oznaãujeme soulad mezi na‰i-

mi nitern˘mi pocity, potfiebami ãi vy-

znávan˘mi hodnotami a vnûj‰ím svûtem.

Usilujeme-li o autentick˘ Ïivot, stojí

v centru na‰eho snaÏení touha stát se

tím, k˘m jsme svou podstatou, a neÏít Ïi-

vot pfiizpÛsoben˘ napfi. nûkdej‰ím poÏa-

davkÛm na‰ich rodiãÛ a uãitelÛ, nebo

tlakÛm a trendÛm spoleãnosti. Autentic-

k˘ Ïivot, navzdory deklarované svobodû

není samozfiejmostí. AÈ uÏ jde o vztahy

v rodinû, s pfiáteli, na pracovi‰ti, o ná‰

vztah k penûzÛm, tvofiivosti, politice ãi

spiritualitû, jejich “úspû‰nost” ãi “neús-

pû‰nost” vÏdy zrcadlí hlavnû to, jak˘

vztah máme k sobû sam˘m a jak jsme

ukotveni a „zmocnûni“. Jaké jsou pfied-

poklady, poklady a rizika autentického Ïi-

vota? A proã ho potfiebujeme Ïít?

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. je

ãeská filosofka, fenomenoloÏka. Absol-

vovala gymnázium v Îatci, kde mezi je-

jí uãitele patfiil i Zdenûk Svûrák, poté

FTVS UK a FF UK. Pfiedná‰í na Pedago-

gické fakultû UK, kde je zároveÀ vedou-

cí Oddûlení filosofie a etiky, a na Husit-

ské teologické fakultû UK, kde je zároveÀ

vedoucí Katedry filozofie. Zab˘vá se té-

maty jako pohyb, pravda jako neskrytost

(aletheia), tûlo, tûlesnost ãi filosofie

sportu.

Tû‰íme se!

Za pofiadatele Eva Labusová

HoffmanÛv dvÛr
v galerii La Femme

Chcete zkusit swing?
Takto jsme na poãátku leto‰ního ro-

ku oslovili vinofiskou vefiejnost a pozva-

li zájemce na ãtvrtek 27. února 2020 do

Hoffmanova dvora. V pfiedem deklaro-

vané atmosféfie pfiijetí a nesoutûÏivosti

se pod vedením taneãních mistrÛ Ada-

ma Hroudy a jeho partnerky Aniãky se-

‰lo neuvûfiiteln˘ch 23 párÛ, které se

v rytmu „quick quick slow slow“ s odva-

hou sobû vlastní oddali pohybu, pro 

nûkteré známûj‰ímu a pro jiné zcela no-

vému. Tû‰ili jsme se na bfieznové pokra-

ãování, leã stra‰livá epidemie nám v tom

zabránila. Touto zprávou pfiipomínáme,

Ïe jakmile se koronavirová vichfiice pfie-

Ïene, swing ve Vinofii bude pokraãovat.

Pozvání vãas zvefiejníme na stránkách

Hoffmanova dvora a na webu SdruÏení

pro Vinofi. Pokud nejste pfiihlá‰eni, pi‰te

na adresu adamhrouda@seznam.cz. Ví-

tány jsou jak páry, tak jednotlivci, ochot-

ní svého taneãního partnera teprve na-

jít. Vûk nerozhoduje, tû‰íme se na kouzlo

mezigeneraãního setkávání.

Za pofiadatele Eva Labusová
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V souãasné dobû, kdy se vládní nafií-

zení mûní ze dne na den, je tûÏké coko-

liv plánovat a slibovat. Jsme na tom

v‰ichni stejnû, v‰ichni vyãkáváme a pfii-

zpÛsobujeme se. UÏ je tomu víc neÏ mû-

síc, co jsme museli zavfiít prostory na‰e-

ho centra a vyãkávat a pfiizpÛsobovat se

i my. Na‰ili jsme mezitím pro vás, s po-

mocí ‰ikovn˘ch ‰vadlen, stovky rou‰ek.

Dezinfikovali jsme prostory vãetnû v‰ech

hraãek z herniãky, vymalovali jsme kni-

hovnu a obalili kníÏky, aby byly omyva-

telné. Abyste k nám lépe trefili, rozvûsi-

li jsme po Vinofii nové orientaãní cedule.

Dokoupili jsme nové kníÏky, pfiipravuje-

me letní pfiímûstské tábory a z celého

srdce doufáme a vûfiíme, Ïe budou po-

Celodenní kurz
animace
27.7.–31.7.

SS  sseebboouu  jjee  nnuuttnnéé  ddoonnéésstt::  

❚ kopii kartiãky zdravotní poji‰Èovny 

❚ prohlá‰ení rodiãÛ o bezinfekãnosti

❚ léky podle potfieby (pfiipsat jméno 

dítûte a zpÛsob uÏívání)

❚ pohodlné obleãení, popfiípadû tepláky 

na pfievleãení vhodné pro pobyt 

v pfiírodû

❚ láhev na pití 

❚ dopolední i odpolední svaãinu 

SSttrraavvoovváánníí

Na objednávku zajistíme obûdy v blíz-

ké  jídelnû, www.jidelnaavanti.cz 

Cena obûda je zahrnuta v cenû kurzu. Je

tfieba, aby si dûti donesly dopolední i od-

polední svaãinu. K dispozici je lednice.

Pitn˘ reÏim zajistíme my. 

DDeennnníí  rroozzvvrrhh  

KaÏd˘ den pracujeme jinou techni-

kou. Program pfiizpÛsobíme dle poãasí.  

KKaaÏÏdd˘̆  ddeenn  

❚ sraz mezi 8–8.30 hodin ve Vincentu - 

komunitním vinofiském centru

❚ seznámení s programem dne

❚ dopolední svaãina

❚ v˘roba dekorací

❚ obûd

❚ samotná animace

❚ odpolední svaãina

voleny. Plánujeme na ãerven malé diva-

delní pfiedstavení pro dûti a rádi bychom

ho odehráli v na‰í malé zahrádce. 

A kdy se tedy centrum opût otevfie?

Podle posledních informací vlády âR,

která postupnû uvolÀuje opatfiení, a po

diskuzi s na‰ím zfiizovatelem a s radou

na‰í Mâ oobbnnoovvuujjeemmee pprroovvoozz  nnaa‰‰eehhoo

cceennttrraa  ddnnee  1111..  kkvvûûttnnaa  22002200..

V‰e samozfiejmû za pfiedpokladu, Ïe

nedojde ke zhor‰ení epidemiologické si-

tuace, a zároveÀ pfii dodrÏení pfiesnû de-

finovan˘ch podmínek. DrÏme si navzá-

jem palce, aÈ na‰e sliby a plány mÛÏeme

dodrÏet.

Markéta Kilingerová

Obnovíme provoz?

MMiillíí  ããtteennááfifiii,,  

nnaa‰‰ee  kknniihhoovvnnaa  vvee  VViinncceennttuu  ssee  vváámm  vv‰‰eemm  oottvvíírráá  zznnoovvuu  vv  oommeezzeennéémm  rreeÏÏiimmuu  

vv  úútteerr˘̆  1122..  55..  aa  ttoo  vv  oobbvvyykklléé  ootteevvíírraaccíí  ddoobbûû  oodd  99  ddoo  1133::3300  aa  oodd  1144::3300  ddoo  1199  hhooddiinn..

âeká vás zde  desinfekce na otfiení rukou a gumové rukavice, budeme vás pou-

‰tût v ãasov˘ch intervalech po 15 minutách. Vrácené knihy (podle doporuãení 

z Mûstské knihovny) budeme nechávat nûjak˘ ãas "oddechnout" neÏ je vrátíme zpût

do regálÛ.

V¯PÒJâKY jsou hromadnû prodlouÏeny do pÛlky ãervna!

V¯MùNN¯ SOUBOR z Mûstské knihovny je prodlouÏen do konce roku.

TTùù··ÍÍMMEE  SSEE  NNAA  VVÁÁSS!!
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Nové knihy 
duben 2020
■ Khaled Hosseiny - 

Tisíce planoucích rÛÏí

■ Khaled Hosseiny - Lovec drakÛ.

■ Alex Michaelides - Mlãící pacientka

■ Rudolf Vrba - Utekl jsem 

z Osvûtimi

■ Petra Stehlíková - Naslouchaã

■ Jaroslav Rudi‰ - Grandhotel

■ Boris Johnson - Faktor Churchill -

MuÏ, kter˘ psal dûjiny

■ Petra Soukupová - Pod snûhem 

■ Agentura Dobr˘ den - âeská kniha  

rekordÛ 6 

■ Mifienka âeschová - Baletky

■ Andrzej Sapkowski - Zaklínaã II: 

Meã osudu

■ Andrzej Sapkowski - Zaklínaã III.: 

Krev elfÛ

■ Petr Nazarov – Kia Orea E Hora, 

Pfiíbûh ze zemû Aotearoa 

■ Maja Lunde a Hans Jürgen 

Sandnes – NejúÏasnûj‰í vûc

Letní 
hudební

pfiímûstsk˘
tábor

Dûtská studia

Pro dûti 3 - 12 let

Termín: 10.8. - 14.8.2020

PROGRAM:

Bûhem celého t˘dne si dûti

pfiipraví vlastní muzikálové

pfiedstavení. Souãástí 

muzikálového tábora je v˘uka

pûvecká, herecká a taneãní, 

v rámci v˘tvarn˘ch blokÛ si

dûti vyrobí vlastní dekorace 

a masky k pfiedstavení. 

Na závûr kurzu uspofiádáme

pfiedstavení pro rodiãe se

slavnostním pfiedáváním 

certifikátÛ o absolvování 

kurzu. Chybût nebudou 

ani venkovní radovánky

Pro dûti je zaji‰tûno 

celodenní stravování 

(2x svaãina a obûd) 

a pitn˘ reÏim.

Cena: 2 500 Kã
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Zápis do prvního roãníku Z· 

Probûhl ve dnech 1.- 17.4.2020. Mach,

·ebestová a paní uãitelky letos nepfiiví-

tali nikoho, protoÏe díky krizov˘m opat-

fiením se konal zápis bez pfiítomnosti dû-

tí. Îádost o pfiijetí podalo celkem 94

uchazeãÛ, pfiijaty byly v‰echny vinofiské

dûti, ostatní jsme bohuÏel museli odmít-

nout. Budou otevfieny tfii tfiídy prvního

roãníku, umístûny budou ve druhém po-

dlaÏí hlavní budovy ‰koly a budou napl-

nûné na hranici moÏností. Po uvolnûní

opatfiení plánujeme tradiãní schÛzku ro-

diãÛ pfiijat˘ch dûtí ve ‰kole. Termín ozná-

míme na webu ‰koly.

Zápis do M·

Do‰lo rovnûÏ ke zmûnám. Probûhne ve

dnech 4.- 16.5.2020. V‰echny potfiebné

informace najdete na webu ‰koly

https://www.zsvinor.cz/Aktuality-73/Za-

pis-do-materske-skoly-na-skolni-rok-

2020_21---nove-1613 .

Souãasná v˘uka

Od 12.3.2020 vyuãujeme v‰echny na‰e

Ïáky v hlavních pfiedmûtech distanãní

formou. Kontaktováni byli v‰ichni rodi-

ãe, takÏe v‰echny dûti mají moÏnost se

v˘uky zúãastnit. Naprostá vût‰ina dûtí se

do v˘uky zapojuje. Díky velkému úsilí uãi-

telÛ a zájmu dûtí o práci by nemûlo dojít

k nedodrÏení uãebních osnov a nutnosti

pfiená‰et látku do dal‰ích roãníkÛ. Di-

stanãní v˘uka probíhá v hlavních pfied-

mûtech, aby Ïáci nebyli zbyteãnû zatûÏo-

vání velk˘m rozsahem uãiva. Tento

zpÛsob v˘uky je pro uãitele mnohem ná-

roãnûj‰í neÏ klasické vyuãování, proto jim

patfií velké podûkování. Souãasná situa-

ce je samozfiejmû velmi nároãná i pro ro-

diãe na‰ich ÏákÛ, v rodinách se musí tou-

to formou vzdûlávat ãasto nûkolik

sourozencÛ a mnozí rodiãe také pracují

z domova. Chceme jim podûkovat za spo-

lupráci, dohled nad prací dûtí a ãasto

i pomoc pfii zvládání zadan˘ch úkolÛ.

Pfiíjmací zkou‰ky na S·

Podle usnesení vlády se mohou Ïáci de-

vát˘ch roãníkÛ základních ‰kol od 11.5.

2020 úãastnit v˘uky primárnû za úãelem

pfiípravy na pfiijímací zkou‰ky na stfiední

‰koly. Na‰e ‰kola bude tuto v˘uku orga-

nizovat ãtyfii dny v t˘dnu (úter˘ aÏ pátek)

vÏdy v rozsahu dvou vyuãovacích hodin

ãeského jazyka a matematiky. Úãast ÏákÛ

na v˘uce je dobrovolná a závisí na roz-

hodnutí rodiãÛ. Termín pfiijímacích zkou-

‰ek byl stanoven na 8.6. 2020. 

Obnovení v˘uky na Z· 

a otevfiení M·

Podle souãasného stavu opatfiení by se

v˘uka na I. stupni mûla obnovit dne

25.5.2020. Docházka do ‰koly má b˘t

dobrovolná, pro ostatní bude pokraãovat

distanãní v˘uka. ZároveÀ s otevfiením Z·

bychom rádi otevfieli i matefiskou ‰kolu.

Vrácení plateb

Rodiãe budou informováni o moÏnos-

tech vrácení penûz za krouÏky, plavání,

druÏinu a ‰kolné v M·. Bude to probíhat

postupnû, jdûkujeme za pochopení. 

Ve ‰kole je teì ticho
TAKOVÉ TICHO, KTERÉ P¤EKVAPÍ, A KTERÉ SI JISTù NIKDO Z NÁS NE-

P¤ÁL. JE TO ZVLÁ·TNÍ, JÍT KOLEM PRÁZDNÉ T¤ÍDY, KDE SE BùÎNù UâÍ,

SVAâÍ, POBÍHÁ O P¤ESTÁVKÁCH MEZI LAVICEMI A K¤IâÍ, …. ST¯SKÁ

SE NÁM...
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Návrat do druÏiny

Je to jiÏ dosti dní, kdy byly z dÛvodu

koronavirové prevence uzavfieny v‰ech-

ny ‰koly. 

Nemohlo nás tedy v druÏinovém Ïi-

votû potkat nic nového, Ïádné nové zá-

Ïitky, v˘tvory, akce nic. V tuto chvíli za-

Ïívají dûti v‰e se sv˘mi rodiãi. Jednu

novinu pfiesto máme.

BohuÏel bez dûtí, ale pfii‰el tolik oãe-

kávan˘ návrat 6.oddûlení ‰kolní druÏiny

do sv˘ch druÏinov˘ch prostor. Matefiská

‰kolka jiÏ dokonãila svoji rekonstrukci,

a tak mohla opustit zapÛjãené prostory

druÏiny. Je trochu paradox, Ïe tolik dût-

mi oãekávan˘ návrat pfii‰el právû v do-

bû, pro nás v‰echny trochu zvlá‰tní, ale

na druhou stranu v‰e je jiÏ na svém mís-

tû a ve chvíli, kdy to situace dovolí, ãeká

jiÏ opût zafiízená druÏina na dûti.

Prázdná druÏina bez dûtí, je smutná

druÏina, tak doufám ve v‰e dobré a tû-

‰ím se se v‰emi na shledanou v dobû bez

koronaviru. 

Lenka Kosmannová,

vychovatelka ·D

10. roãník
praÏského Dûtského 
fotbalového poháru

V úter˘ 14. ledna 2020 odstartoval jiÏ

jubilejní 10. roãník nejvût‰ího halového

turnaje pro Ïáky a Ïákynû 1. a 2. tfiíd.

V prÛbûhu tfií mûsícÛ se snaÏí více jak sto

pfiihlá‰en˘ch ‰kolních t˘mÛ o co nejlep-

‰í umístûní. Letos se odehrálo 13. zá-

kladních kol. Na‰e ‰kola byla vylosová-

na do 3. základního kola, které se konalo

16. ledna. UÏ potfietí se hrálo na domá-

cí pÛdû, v tûlocviãnû Z· Vinofi. Odehráli

jsme ‰est v˘born˘ch zápasÛ, ve kter˘ch

jsme dali 10 gólÛ a pouze 1 dostali. Prá-

vem se tak pût chlapcÛ a jedna dívka

Zajímavosti 
ze ‰kolní kroniky:
Naposledy se 
do ‰koly nesmûlo
pfied 75 lety

Tento ‰kolní rok se pro celou genera-

ci ‰kolákÛ a jejich rodiãÛ stane nezapo-

menuteln .̆ O tom, Ïe nûkolik mûsícÛ ne-

docházeli do ‰koly, budou Ïáci vyprávût

je‰tû sv˘m vnouãatÛm. Není to ale v no-

vodobé historii Vinofie poprvé. Pfied 75

lety, kdyÏ konãila druhá svûtová válka,

byla vinofiská ‰kola také nûkolik mûsícÛ

pro Ïáky uzavfiena. Následkem váleãn˘ch

událostí se po nûkolik mûsícÛ ve ‰kole

nevyuãovalo. Nejprve to zpÛsobil na-

prost˘ nedostatek uhlí, pak bombardo-

vání praÏského okolí, a nakonec revo-

luãní hnutí. ·kola uÏ tenkrát fungovala

ve dvou budovách. Obecná ‰kola pod ve-

dením fiídícího uãitele Josefa Honejska se

nacházela na Vinofiském námûstí, mû‰-

Èanskou ‰kolu na Prachovické ulici vedl

fieditel Franti‰ek Zouzal. Právû Franti‰ek

Zouzal tenkrát spravoval ‰kolní kroniku

a na jejích stránkách popsal události ná-

sledovnû:

■ Leden, únor

Nejprve do‰lo k prodlouÏení vánoã-

ních prázdnin roku 1944 kvÛli nedostat-

ku uhlí. „JelikoÏ byly ‰kolní prázdniny

prodlouÏeny do neurãita, dostává Ïactvo

od 17. ledna domácí úkoly. Úkoly budou

dávány jednou t˘dnû ve stfiedu, postup-

nû v jedné tfiídû, neboÈ ostatní tfiídy by-

ly zabrány brannou mocí nûmeckou. Vy-

svûdãení za 1. pololetí ‰kolního roku

1944-45 bylo vydáno 21. února.“

■ Bfiezen

„Dne 25. bfiezna 1945, na Kvûtnou ne-

dûli v 11:45, byla leteck˘mi svazy anglo-

americk˘mi bombardována místa: Pra-

ha-LibeÀ a Vysoãany, Kbely, âakovice,

LetÀany, Vinofi, Satalice, Radonice, Hor-

ní Poãernice, Svémyslice, Klánovice,

Chvaly. ·kolní budovy byly po‰kozeny ve

Vinofii a Chvalech. Ve Vinofii byl demo-

lován byt fiídícího uãitele J. Honejska

sedmi bombami, které vybuchly pfied

‰kolou.“

umístili na úÏasném druhém místû a do-

stali se mezi 28 postupujících t˘mÛ. Dû-

ti obdrÏely stfiíbrn˘ pohár, medaile a fot-

balov˘ míã. 1. semifinálové kolo se hrálo

4.3. v hale na Pankráci. Zde jsme nara-

zili na silné t˘my a umístili jsme se na

‰estém místû. Do finále postoupily pou-

ze dva t˘my. Dûkujeme mal˘m fotbalis-

tÛm a fotbalistce za skvûlé sportovní zá-

Ïitky a v˘bornou reprezentaci na‰í ‰koly.

Sportu zdar a fotbalu zvlá‰tû!

Sestava t˘mu Z· Praha – Vinofi: Ba-

log Daniel, âuda Patrik, JÛza Jakub, Ka‰-

parová Alice, Klíma Tobiá‰, Müller Kry‰-

tof a Skalick˘ Václav

P.S. To je‰tû ani jedna z nás netu‰ila,

Ïe to je na dlouhé t˘dny jeden z posled-

ních fotbálkÛ s dûtmi.                            

Jitka Kuchlerová

SoÀa âervenková
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■ Duben

„Îáci do ‰koly nechodí, neboÈ je pfií-

li‰ veliké nebezpeãí bombardování. Vyu-

ãování bylo nafiízením ‰kolské úfiadovny

Praha venkov sever pro nebezpeãí ze

vzduchu zastaveno.“

■ Kvûten

„V dobû revoluce byla budova ‰kolní

zabrána pfiíslu‰níky fií‰ského letectva. Vy-

klidili se dne 9. kvûtna a sloÏili zbranû.

Budovu nechali v Ïalostném stavu.

Chodby, podlahy a záchody nebyly ãi‰-

tûny, okna z poloviny vybita, okolí ‰koly

zpustlo, ‰kolní zahrada byla rozryta pro-

tileteck˘mi zákopy a kryty. ·kolní zafiíze-

ní bylo z ãásti zniãeno, z ãásti ukradeno,

ale k vyhození budovy do vzduchu, jak

slibovali, nedo‰lo. V porevoluãních dnech

byla budova obsazena Rud˘m svazem,

kter˘ se po ãtyfiech dnech pfiemístil do

Prahy. 15. kvûtna byla ‰kola pfiejata Re-

voluãní gardou a byli do ní umístûni

zrádci, civilní Nûmci, kolaboranti a po-

dezfielí.“

„Budova je zatím nezpÛsobilá k zahá-

jení a k pravidelnému vyuãování, ale pfie-

sto bylo vyuãování zahájeno slavnostním

zpÛsobem dne 28. kvûtna 1945. Po do-

hodû se správou obecné ‰koly ve Vinofii

nastalo vyuãování v obecné ‰kole, a sice

stfiídavû po dnech pro obecnou a mû‰-

Èanskou ‰kolu do té doby, neÏ bude bu-

dova mû‰Èanské ‰koly po stránce hygie-

nické nezávadná.“

■ âerven

„V ãervnu uklidili matky ÏákÛ, Ïactvo

a dobrovolníci celou ‰kolu, umyli lavice,

vyãistili okna atd. Byla provedena velká

dezinfekce plynem proti hmyzu a dne 7.

ãervna bylo zahájeno vyuãování v ãisté

budovû. Je‰tû téhoÏ dne byla ale budo-

va zabrána na dobu tfií mûsícÛ 1. tanko-

vou dûlostfieleckou brigádou. TakÏe bylo

opût zahájeno stfiídavé vyuãování v bu-

dovû obecné ‰koly do 25. ãervna.“

„·kolní rok 1944-45 byl ukonãen dne

12. ãervence 1945 s historickou událos-

tí, Ïe nebyli propu‰tûni do Ïivota Ïáci,

ktefií dovr‰ili v tomto ‰kolním roce osmi-

letou ‰kolní docházku. Z nafiízení minis-

terstva ‰kolství bude prodlouÏena do-

cházka ‰kolní o 1 rok, tedy na 9 let.“

Franti‰ek Zouzal, 1945,  

TáÀa Grochálová, 2020

n˘ch pût dûtí z celkového poãtu 205.

A právû z tohoto dÛvodu jsme k uzavfie-

ní mohli pfiistoupit, jelikoÏ bylo zfiejmé, Ïe

rodiãe provoz M· nevyuÏijí. Zamûstnan-

ci vyuÏili prázdn˘ch tfiíd k dezinfekci

v‰ech stavebnic, hraãek, pomÛcek a úkli-

du ve‰ker˘ch ploch. Jistû jste zazname-

nali informaci o probûhlé kolaudaci no-

vé kuchynû v M· Mikulovické. To byl

impuls pro paní uãitelky, které mohly tfií-

dy z vedlej‰ích budov pfiestûhovat zpût. 

Teì uÏ jen ãekáme, aÏ se uvolní sou-

ãasná opatfiení a my budeme moci dûti

pfiivítat.  Doufejme, Ïe se uskuteãní na-

‰e plány a akce. Tou nejvût‰í bude ná-

v‰tûva pana Michala Nesvadby, kterého

jsem pro dûti z matefiské ‰koly pozvala

do vinofiské sokolovny. DrÏme si palce, aÈ

se z krásn˘ch tfiíd matefiské ‰koly znovu

co nejdfiíve oz˘vá dûtsk˘ smích. Tû‰íme

se na vás, dûti! 

Jana Kováfiová

Usedla jsem k poãítaãi, v‰ude nezvy-

klé ticho, Ïádn˘ dûtsk˘ smích a vesel˘

kfiik. Je to smutné, aÏ teì si uvûdomuji,

jak moc smutné to bez dûtí v matefiské

‰kole mÛÏe b˘t. Nikdo z nás si takovou

situaci do dne‰ních dnÛ nedokázal pfied-

stavit. A ona teì nastala. Nevítají mû ve

tfiídách rozzáfiené a radostné oãi dûtí,

Ïádné mû nebûÏí obejmout. 

A tak hledám pfiíspûvky, které se

uskuteãnily v druhé polovinû února

a první polovinû bfiezna. Potû‰ila nás dvû

divadelní pfiedstavení. Jedno s názvem

Cirkus na koleãkách a druhé se jmeno-

valo JeÏibaba Kolobajzna. V‰em se pfie-

stavení moc líbila. Ve tfiídách probíhalo

mnoho ãinností, na fotografii se pfied-

stavují dûti ze tfiídy My‰ek, které tvofiily

z krepového papíru ‰aty pro Snûhurku.

Rádi jsme chodili do pfiírody. Ukázkou je

tfiída JahÛdek v na‰em lese. 

Provoz matefiské ‰koly se uzavfiel dne

19. 3. 2020. Den pfiedtím bylo pfiítom-

Matefiská ‰kola
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l˘ Ïivot, Chtûli jsme ho tímto vydáním

potû‰it v nemocnici. Pfied uzavírkou vy-

dání Vinofiského zpravodaje ale do‰lo

k události, která zarmoutila nejen v‰ech-

ny Sokoly, ale celou jeho rodinu a v‰ech-

ny, ktefií bratra Karla Trosta znali. 27.4.

2020 nás bohuÏel obrovsk˘ sportovec,

Vinofiák kaÏd˘m coulem, pamûtník,

opustil navÏdy. 

A TAK TI, MIL¯ BRAT¤E KARLE,

P¤EJEME TO V·E DOBRÉ V TOM

SPORTOVNÍM NEBI. TADY DOLE

JSI BYL VYNIKAJÍCÍM A âEST-

N¯M âLOVùKEM. âEST TVÉ PA-

MÁTCE.

Br. Franti‰ek ·varc, 

místostarosta TJ Sokol Vinofi

Tûlocviãná jednota Sokol Vinofi je na-

‰ím nejstar‰ím spolkem. V roce 2022

oslavíme 100 let od svého zaloÏení. A le-

tos navíc 95 let od postavení sokolov-

ny!

Tento nadpis je dobré si vÏdy pfiipo-

mínat. Stejnû jako obûtavé lidi, ktefií stá-

li u zrodu tohoto spolku a ktefií pomáhali

rozvíjet tolik potfiebnou pohybovou v‰e-

strannost a lásku k místu, kde Ïijeme,

k na‰í vlasti a sokolsk˘m hodnotám.

Dnes bychom chtûli podûkovat za ce-

loÏivotní pfiínos sportu v na‰em spolku

TJ Sokol Vinofi bratrovi Karlovi Trostovi,

kter˘ momentálnû leÏí v nemocnici. Na-

víc je bratr Karel Trost nejstar‰ímm Vi-

nofiákem, v srpnu mu bude 97 let! A je

tak jedin˘m na‰ím Sokolem, kter˘ je

star‰í neÏ na‰e sokolovna, které letos bu-

de 95 let!  Mil˘ Karle, v‰ichni Ti drÏíme

palce a stejnû jako minule Jirkovi âad-

kovi, i Tobû pfiejeme v‰e dobré. 

Toto jsem za TJ Sokol Vinofi napsal

22.4. Nevím, zda tomu osud chtûl, Ïe

jsme v tomto vydání chtûli podûkovat

zrovna bratru Karlu Trostovi za jeho ce-

DDrraazzíí  VViinnoofifi‰‰ttíí,,  kkoosstteellnníí  ii  nneekkoosstteellnníí,,

chtûl bych vyuÏít pfiíleÏitosti vydání tohoto ãísla Vinofiského zpravodaje, abych

vás v‰echny co nejsrdeãnûji pozdravil. Zdravím vás od budovy, která je, troufám

si tvrdit, jednou z nejvy‰‰ích staveb v na‰í obci – od kostela.

ProÏíváme Velikonoce. Pro nûkoho jsou to svátky jara, pro jiného nezname-

nají vÛbec nic, pro nûkoho jsou to svátky Krista Zmrtv˘chvstalého. V kaÏdém pfií-

padû mají leto‰ní Velikonoce pro nás v‰echny jinou podobu, neÏ na jakou jsme

zvyklí. I na‰e farnost mûla naplánováno mnoho akcí, ale v‰echno je najednou

jinak.

Pro mne osobnû dne‰ní doba mimo jiné znamená, Ïe bohosluÏby slouÏím za

zavfien˘mi dvefimi kostela, pfied kamerou, skrze niÏ se mohu alespoÀ ãásteãnû

dostat blíÏ ke sv˘m farníkÛm. UÏ jsem si na ty kamerové pfienosy trochu zvykl,

zaãátky v‰ak byly tûÏké.

PfiestoÏe se s vámi nemohu setkat osobnû, vûfite, Ïe na vás v‰echny v mod-

litbû myslím. Na vás kostelní i nekostelní. Velikonoce zaãaly, ale zdaleka je‰tû ne-

konãí. Posledním dnem Velikonoc je Slavnost Seslání Ducha svatého, jinak fie-

ãeno BoÏí hod svatodu‰ní, kter˘ letos pfiipadne na nedûli 31. kvûtna. Máme tedy

dostatek ãasu k proÏívání radosti i krásn˘ch jarních dnÛ, a to s vûdomím, Ïe je

tu Nûkdo, kdo nás pfiesahuje.

Ze srdce vám Ïehnám a pfieji v‰e dobré,

vá‰ P. Stanislaw Góra, administrátor vinofiské farnosti

TJ Sokol vzpomíná
na bratra Karla Trosta

Koronavirus zasáhl v‰echny oblasti

na‰eho Ïivota a ukázal, Ïe lidská p˘cha,

dÛleÏitost a nadfiazenost jsou k niãemu.

Naopak, sokolské hodnoty jako zdrav˘

pohyb, zdrav˘ duch, obûtavost pomoci

a vzájemná sounáleÏitost, jsou dnes opût

mimofiádnû dÛleÏité.

BohuÏel jsme museli zavfiít sokolovnu

i sportovi‰tû. Finanãní v˘padky na‰í ne-

ziskové organizace jdou do desetitisícÛ

za mûsíc. Na‰tûstí nám v nouzi rychle

podala pomocnou ruku mûstská ãást Vi-

nofi, za coÏ jí moc dûkujeme. Díky její do-

taci leto‰ní rok pfieÏijeme a vûfiím, Ïe se

ke sportování v‰ichni zase brzy dostane-

me. Dnes uÏ je moÏné chodit v omeze-

ném poãtu na fotbalové hfii‰tû i na te-

nisové nebo nohejbalové hfii‰tû. Tato

sportovi‰tû jsou pfiístupná v‰em po tele-

fonické dohodû. Na na‰ich internetov˘ch

stránkách www.tjsokolvinor.cz  jsou úda-

je o v‰ech na‰ich oddílech i telefonní ãís-

la na jejich vedoucí. Osobnû doporuãuji

tenis, jedna hodina stojí symbolick˘ch

100,--Kã, kdyÏ pÛjdou hrát ãtyfii hráãi, je

to na kaÏdého 25,--Kã! Je moÏné si za-

koupit i celoroãní klíãe. Dûkujeme v‰em

ãlenÛm tenisu i nohejbalu, Ïe za ztíÏe-

n˘ch podmínek po zimû, stejnû jako kaÏ-

d˘ rok, obûtavû upravili v‰echna hfii‰tû

do provozuschopného stavu.

Snad se nám brzy otevfie i sokolovna,

aby si mohli zacviãit i matky s dûtmi,

TJ Sokol v ãase
koronaviru

Ze Ïivota farnosti ■
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‰koláci nebo seniofii.  Hlavnû – nenechme

se znechutit tím zákefin˘m virem a ne-

nechme si vzít nebo pomalu, postupnû

a nenápadnû, brát tûÏce vydobytou svo-

bodu.

V této tûÏké dobû patfií ná‰ sokolsk˘

dík v‰em obûtav˘m lidem, v‰em Ïivnost-

níkÛm, podnikatelÛm a organizacím, kte-

fií a které, horko tûÏko pfieÏívají. Urãitû ale

bude lépe a spoleãnû to v‰echno jistû

zvládneme. Tak tedy: 

se sokolsk˘m Nazdar – VIRU ZMAR!

Franti‰ek ·varc

Historie: 

blahopfiejn˘

dopis Josefu

Hofmanovi (3)
BBllaahhooppfifieejjnn˘̆  ddooppiiss  zzaakkllááddaajjííccíímmuu  ããllee--

nnuu  aa 11..  ããeessttnnéémmuu  ssttaarroossttoovvii  TTûûllooccvviiããnnéé

jjeeddnnoottyy  SSookkooll  vvee  VViinnoofifiii,,  bbrraattrruu  JJoosseeffuu

HHooffmmaannoovvii  kk jjeehhoo  sseeddmmddeessááttiinnáámm,,  ppoo--

ddeeppssáánnii  JJ..  TTrroosstt,,  11..  nnááããeellnnííkk  aa JJ..NNeessnnííddaall,,

11..  jjeeddnnaatteell..  --  33..  ããáásstt

Hodláme postaviti stánek co nejrych-

leji. Není v‰ak pozemku, není dostatek

tû a Ty mil˘ bratfie jde‰ dál, stále vpfied.

Dál se stará‰ o svou sokolskou rodinu.

Tak se vyplnila vû‰tba prvé sudiãky: „Po-

zvedne‰ své jméno k metû nejvy‰‰í!“

Pfiichází v‰ak rok 1939, k druhé svû-

tové válce. Okupace âech, obsazení Vi-

nofie hitlerovsk˘mi vojsky, ktefií tu fiádily

pln˘ch 6 let a 2 mûsícÛ do roku 1945.

V roce 1937 provdává‰ dceru‰ku Drahu-

‰i. TvÛj synek Josef v ten ãas na vojnû,

se vrací a zakládá roku 1940 vlastní ro-

dinu, Ïel ne‰Èastnû, coÏ Ti pÛsobí nejen

starosti, ale i bolesti, které jsou ãím dál

tím vût‰í. Asi r. 1943 má b˘t zabrán TvÛj

rodn˘ statek nezákonn˘m zpÛsobem

nûmeck˘mi chamtivci, se v‰ím pfiíslu-

‰enstvím. Îe se tak nestalo, mÛÏe‰ vdû-

ãit jen náhodû a v poslední chvíli do‰lé

pomoci od fií‰ského Nûmce jménem: Ka-

lous (Obersekretär Gestapa).

Zastavena je sokolská ãinnost – âOS

i s jednotami rozpu‰tûna - dal‰í bolesÈ.

Pfiísnost úfiadÛ v dobû okupace zvlá‰tû

u rolnictva byla veliká. Bylo nutno plnit

nejen dodávky, ale nad to dodávat pfies

kontingent a podrobovat se pfiísn˘m

a ãast˘m rekvisicím Prodávat – nebo da-

rovat tzv. na ãerno znamenalo: smrÈ.

A pfiece z Tvého domu pod ochranou tmy

odná‰eli mnozí obãané zásoby men‰í, ne-

bo vût‰í, podle nutné potfieby. A vût‰inou

za pouhé?: „ZaplaÈ pánbÛ!“ A pak pfii‰el

rok 1945 – osvobození Vlasti i osvoboze-

ní z obav a starostí z udání a zatãení. Tys

vûfiil s námi, Ïe tak zÛstane natrvalo. Ale

byla tu pfiedpovûìdruhé sudiãky: „Vypi-

je‰ kalich hofikosti aÏ na dno!“

Je‰tû nebyly uzavfieny rány a bolesti

váleãné a dochází k nov˘m: Rok 1948 re-

voluãní kvas, zcelování pÛdy, tvofiení ze-

mûdûlsk˘ch druÏstev – socialisace a li-

kvidace samostatného hospodafiení. Ve

Vinofii k ustavení samostatného druÏstva

nedo‰lo, Tys pochopil nutnosÈ ztráty své

samostatnosti, ale vûfiils, Ïe lásky k rod-

né pÛdû a práci na ní zbaven nebude‰, Ïe

bude‰ moci pokraãovat na ní v budová-

ní pro celek. 

KdyÏ v‰ak ani v r. 1950 k utvofiení

druÏstva nedo‰lo, nabídls celé své Ïivot-

ní dílo a dílo po pfiedcích zdûdûné a Te-

bou zdokonalené Ministerstvu zemûdûl-

ství v plné vífie ve spravedlivé

zhodnocení Tvé nabídky a v plné uznání

Tvé ochoty a dobrovolnosti.

Ministerstvo nabídku pfiijalo, vyslalo

znalce k odhadu, ktefií s obdivem oceni-

kapitálu. To uÏ Jsi byl starostou obce.

Tv˘m pfiiãinûním kupujeme pozemek,

získáváme peníze pofiádáním divadel a ji-

n˘ch podnikÛ. Pfies to, Ïe kapitál získa-

n˘ je pofiád mal ,̆ ale pfies to stavbu so-

kolovny staviteli Dou‰ovi z Horních

Poãernic za rozpoãtovou ãástku

250.000,-- Kã zadáváme k provedení.

Kde v‰ak doplnit chybûjící hotovost k zís-

kání tak znaãného obnosu? Tys v závo-

dûní, kdo bude mít nejvût‰í poãet pra-

covních hodin, dával v‰echny povozy,

kter˘mis ne‰etfiil, veden nezi‰tnou tou-

hou uskuteãnit svÛj plán: postavit vi-

nafiskému lidu a budoucí generaci tûloc-

viãnu, v níÏ bude pûstováno tûlo a duch

podle ideálu zakladatelÛ Sokolstva: Tyr-

‰e a Fügnera. Dovr‰ením Tvé obûti k to-

muto uskuteãnûní rozhoduje‰ se mil˘

bratfie k tomu, co jiÏ se v nové dobû ni-

kde nedûlo ---, zaruãuje‰ se tehdy cel˘m

sv˘m jmûním u Okresní Hospodáfiské zá-

loÏny na zaplacení zápÛjãky do v˘‰e Kã

250.000 – aÏ do úplného vyrovnání.

VáÏen˘ a mil˘ bratfie starosto Hof-

mane, sám jsi nemyslel ani neãekal chvá-

ly, obdivu a uznání. Tys pouze vûfiil své-

mu Fügnerovskému svûdomí: „Vy\konat

ne slovy, ale skutky dílo, jeÏ by pfiineslo

plody vzájemnému pûstování téÏ v lás-

ce k Vlasti skuteãného bratrství!“ Stavba

Sokolovny dokonãena, upraveno i cviãi‰-

Úprava hfii‰È po zimû
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li modernû vybavené hospodáfiství a do-

poruãili vfiele, aby Ti byla zaplacena hod-

nota v ãástce Kã 1.250.000,-- a poskyt-

nutí doÏivotního bydlení. Ministerstvo

nabídku i návrh komise v právnicky pro-

vedené smlouvû – pfiijalo – potvrdilo –

ale?  Slib poru‰ilo, z rodného domu Tû

vyhostilo a náhrad nedalo. Stal si se na-

ráz chud˘m i bez nároku na práci, v níÏ

Jsi a pro ni – v zemûdûlství byl vychován.

A tu lze srovnat osud TvÛj s osudem

z nejvût‰ích bojovníkÛ za pravdu, právo

od t˘mÛ soupefiÛ. Rádi bychom touto

cestou velice podûkovali mûstské ãásti za

podporu pfii vybavení hráãsk˘ch kabin. 

Pfiedev‰ím ale V˘konn˘ v˘bor FAâR

odsouhlasil pfievod ãlensk˘ch práv z TJ

Sokol Vinofi na FK Vinofi 1928, z.s.. K to-

muto kroku do‰li po dohodû zástupci TJ

Sokola Vinofi, vedení Mûstské ãásti a ve-

dení fotbalového oddílu. Smyslem je vy-

jasnûní majetkoprávních vztahÛ mezi za-

interesovan˘mi stranami. A pokud to

umoÏní situace po pandemii, mûlo by b˘t

snaz‰í získat samostatnému subjektu

prostfiedky v rámci dotaãních fiízení na

Magistrátu Hlavního mûsta Prahy a Mi-

nisterstvu ‰kolství mládeÏe a tûlov˘cho-

vy na provoz a údrÏbu areálu. 

VáÏení rodiãe a pfiíznivci fotbalu ve

Vinofii, vûfiíme, Ïe jakmile se oficiálnû

otevfiou sportovi‰tû a bude moÏné ob-

novit tréninky, pokusí se na‰i trenéfii za-

jistit realizaci turnajÛ ãi bude moÏné

podpofiit na‰e dûtské fotbalisty alespoÀ

v pfiátelsk˘ch zápasech. Vûfiíme, Ïe

i u A t˘mu muÏÛ dojde alespoÀ k nûja-

kému pfiátelskému utkání je‰tû pfied let-

ní pauzou.  

Kromû nového znaku, se kter˘m si Vás

dovolujeme seznámit, mÛÏete sledovat

nové webové stránky www.fkvinor.cz,

kde budeme publikovat aktuality. 

Pfiejme si tedy hodnû zdraví a sil a bu-

de-li to moÏné, pfiijìte podpofiit Vá‰ klub

FK Vinofi 1928, z.s. do sportovního areá-

lu Jifiího âadka.

i víru ve spravedlnost Jana Sladkého Ko-

ziny. Kozina obûtoval svÛj Ïivot né pro

vzpouru ChodÛ, kterou nevyvolal, ale

proto, Ïe nemohl pochopit, Ïe by dané

sliby a záruky v královsk˘ch majestátech

o vûãném osvobození robot a svobod

mohly b˘ti ru‰eny a doufal proto do po-

slední chvíle ve spravedliv˘ soud.

Proto byla druhá sudiãka zlá. Ba rani-

la je‰tû dál.

Dokonãení pfií‰tû

Informace ze sportovního 
areálu Jifiího âadka

Kromû technick˘ch úprav areálu, kdy

se podafiilo natfiít laviãky, sloupy za bran-

kami, do‰lo k úklidu celého areálu. Nové

kabiny byly vybaveny patfiiãn˘m mobili-

áfiem. Klubovna se neustále vylep‰uje,

takÏe bude dÛstojnû reprezentovat ná‰

oddíl i u soupefiÛ a rodiãÛ a osob blízk˘ch

P¤ESTOÎE 7.DUBNA 2020 V¯KONN¯ V¯BOR FOTBALOVÉ ASOCIACE âR

(DÁLE „FAâR“) ROZHODL O UKONâENÍ AMATÉRSK¯CH SOUTùÎÍ VâET-

Nù MLÁDEÎNICK¯CH SOUTùÎÍ A DO·LO K PROZATÍMNÍMU UZAV¤ENÍ

SPORTOVNÍHO AREÁLU, NEZNAMENÁ TO, ÎE SE KOLEM FOTBALOVÉ-

HO ÎIVOTA VE VINO¤I NIC NEDùJE.

Obrazem: mimofiádn˘ v˘lov 

Biologického rybníka 4. dubna 2020
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■ Ubytování 
pro jednotlivce i skupiny

■ Snídanû v cenû 

ubytování

■ Kongresové 
a konferenãní prostory

■ Pro ubytované 
vyhrazené parkovi‰tû

■ Více informací na:

HOTEL*** 
CENTRUM MARIAPOLI

www.centrummariapoli.cz
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vvee  VViinnoofifisskkéémm  zzpprraavvooddaajjii

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

VáÏení a milí náv‰tûvníci na‰í
cukrárny.

Máme toho teì moc na srdci,
s ãím bychom se s Vámi rádi po-
dûlili, tak aspoÀ nûkolik my‰lenek.

Jsme rádi, Ïe k nám poslední
dobou chodí zákazníci, ktefií si pl-
nû uvûdomují váÏnost doby, jsou

rádi, Ïe jsme se rychle pfiizpÛsobili situaci tak, aby byly v˘robky i prodej bez-
peãné a dûkujeme v‰em, ktefií si pfiijdou nakoupit i k okénku a chválí. Dále
dûkujeme v‰em zákazníkÛm, ktefií pfiichází s kladnou energií a jsou milí, coÏ
se jim vrací úsmûvem, kter˘ není vidût pod rou‰kou, ale z v˘razu oãí jej snad
poznáte. V této dobû si mnoho zákazníkÛ uvûdomuje, Ïe mávnutím proutku
mÛÏe b˘t v‰e jinak, a proto se musíme vzájemnû respektovat a mít rádi. 

AÏ otevfieme po uvolnûní pandemie, tak se rádi setkáme se stál˘mi zá-
kazníky u dobré kávy a zákusku, popovídáme si tak, jak jste zvyklí za po-
sledních 25 let, které letos oslavíme. Je‰tû pozdûji upfiesníme, jak to v ãer-
venci oslavíme. U nás jsme vÏdy dbali na to, aby to nebyl jen rychl˘ nákup,
ale setkání bylo vÏdy více osobní a kdo si chtûl popovídat a dovolil nám to
ãas, tak byla mnohdy i legrace.

Mnoho z vás vzpomíná na loÀské setkání o prázdninách, kdy jsme si ná-
zornû ukázali, jak a z ãeho se vyrábí kvalitní a chutné zmrzliny, které se ne-
musíme stydût podat i malému dítûti a samozfiejmû to bylo spojené i s ochut-
návkou. Pokud to bude moÏné, tak bychom to pro úspûch mohli zopakovat.

Velikonoãní svátky jsme se snaÏili v‰em zpfiíjemnit kvalitní v˘robou ma-
zancÛ, za co vdûãíme spolupráci s Ml˘nem VoÏenílek, ktefií nám dodávají
mouku té nejlep‰í kvality.

Je‰tû jednou dûkujeme v‰em mil˘m zákazníkÛm, ktefií v této dobû pod-
porují ãeské firmy a není jim lhostejné, jaké v˘robky budou konzumovat. Bu-
deme se tû‰it na dal‰í setkání a na zpfiíjemnûní va‰ich oslav s rodinou, dût-
mi, pfiáteli nebo svateb.

MAGDA A KAREL SEMECK¯CH 


