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VáÏení a milí ãtenáﬁi Vinoﬁského zpravodaje,
zdravíme vás v úvodu uÏ tﬁetího ãísla Vinoﬁského zpravodaje, které vychází v novém formátu, ãastûj‰í periodicitû
(vÏdy po dvou mûsících místo pﬁedchozích tﬁí) a – jak doufáme – i s atraktivnûj‰ím a aktuálnûj‰ím obsahem. Máme
radost ze v‰ech va‰ich ohlasÛ, které jsme obdrÏeli po‰tou,
mailem nebo se objevily na sociálních sítích. Jejich drtivá
vût‰ina je kladn˘ch, coÏ je pro nás samozﬁejmû dobrá zpráva. Pﬁínosná je pro nás ale i kritika – koneãnû, vÏdycky je
co zlep‰ovat a usínat na vavﬁínech se nikdy nevyplácí... Nejvíce v˘hrad jsme zaznamenali ke kvalitû papíru. Nûkteﬁí ãtenáﬁi si zkrátka zvykli na kvalitní kﬁídov˘ papír, na jakém byl
Vinoﬁsk˘ zpravodaj ti‰tûn dﬁíve. Jak uÏ jsme ale uvedli, právû pﬁechod na levnûj‰í ofsetov˘ papír niÏ‰í gramáÏe nám
umoÏÀuje vydávat ãasopis ãastûji bez nav˘‰ení rozpoãtu na
jeho v˘robu. Na druhou stranu není ﬁeãeno, Ïe souãasn˘
stav je definitivní – aktuální ãíslo je pﬁíkladem, Ïe se ná‰
zpravodaj stává stále zajímavûj‰ím médiem i pro inzerenty.
Není proto vylouãeno, Ïe pﬁíjem z reklamy nám ãasem
umoÏní ná‰ ãasopis nadále vylep‰ovat nejen po obsahové,
ale i po technické stránce.
A co v ãísle 145 naleznete? Tû‰í nás, Ïe se ambiciozní plán
„jedno ãíslo – dva rozhovory“ daﬁí stále plnit. Tentokrát se
nám se‰la interview, zajímavá mimo jiné tím, Ïe jejich protagonisté jsou takﬁíkajíc „sousedy pﬁes ulici“. Paní Jiﬁinu Dlabaãovou známe nejen jako usmûvavou dámu za pultem stavebnin na okraji Vinoﬁe, ale i jako dlouholetou organizátorku
kulturních akcí od monumentálních Velikonoãních jarmarkÛ
aÏ po pﬁedstavení Divad˘lka Na koneãn˘. Ponûkud dobrodruÏn˘ je i pﬁíbûh, kter˘ proÏila v ãase koronavirové karantény. Doslova jen nûkolik metrÛ od stavebnin na „Dlabaãovû“ objevíte i osamûlou tramvaj, kterou mÛÏete vidût i na
titulní stranû ãasopisu. Patﬁí do areálu podniku, jehoÏ v˘robky
jsou dnes uÏ známé a pouÏívané v mnoha zemích svûta. Nemusíte mít ale strach, Ïe jsme si s generálním ﬁeditelem PraÏské strojírny a.s. povídali jen o v˘hybkách a kolejnicích – pan
Róbert Masaroviã je mimochodem i nad‰en˘ vãelaﬁ, a leto‰ní med se pr˘ náramnû vydaﬁil...
Kromû rozhovorÛ mÛÏeme mít radost i z reportáÏí z akcí,
které probûhly hned po zru‰ení ãi uvolnûní protikoronavirov˘ch opatﬁení. Vinoﬁsk˘ vandráãek, Noc kostelÛ, Svatojánská noc na Hoffmanovû dvoﬁe, vzpomínkové shromáÏdûní
na poãest Milady Horákové, pﬁedstavení divadla Prima den...
To v‰echno je dÛkazem, Ïe kulturní a spoleãensk˘ Ïivot ve
Vinoﬁi se uÏ zase rozjíÏdí na plné obrátky. Pﬁejme si, aby nás
uÏ neãekala Ïádná pﬁekáÏka, která by ho opût pﬁibrzdila.
Pﬁejeme vám krásné léto a tû‰íme se s vámi opût na shledanou nad stránkami pﬁí‰tího ãísla na‰eho ãasopisu!
Redakce
Va‰e názory a pﬁipomínky k souãasné podobû
Vinoﬁského zpravodaje si rádi pﬁeãteme na adrese
robert.rytina@praha-vinor.cz

Kometa Neowise, vyfotografovaná v noci 12.-13. ãervence 2020
z kriketového hﬁi‰tû ve Vinoﬁi. Foto © Lubomír Viãan, 2020
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Slovo starosty ■

Informace úﬁadu ■

Koronavirus
MÁME ZA SEBOU NùKOLIK MùSÍCÒ, KTERÉ NÁM KORONAVIRUS OBRÁTIL NARUBY, P¤I·LA OMEZENÍ, KTERÁ
NIKDO NEâEKAL, ZAV¤ELY SE OBCHODY, HOSPODY I HRANICE.
Na ulicích jsme potkávali lidi bez obliãejÛ a televizi mohl ãlovûk pﬁepínat horem dolem a v‰ude mluvili jen o jednom.
Do historie se to zapí‰e jako „koronakrize“, ekonomika se z toho bude vzpamatovávat roky, ale i pﬁes to v‰echno vnímám minimálnû dvû pozitivní vûci. První
byla, Ïe si lidé zaãali pomáhat, dobrovolníci nezi‰tnû ‰ili rou‰ky pro druhé, stojící ve frontû si dávali pﬁednost a sousedé
nabízeli seniorÛm pomoc s nákupy. I kdyÏ
na‰e tváﬁe halily respirátory, rou‰ky ãi
‰átky, i za drobnost se za nimi skr˘val
úsmûv nebo vlídné slovo.

Druhá „úÏasná“ vûc je pÛl roku prázdnin. Nejsou to sice dva roky, jak o nich
psal Jules Verne, a o kter˘ch snily generace dûtí, ale i tak je to neskuteãnû dlouho a dne‰ní ‰koláci o tom budou vykládat
je‰tû sv˘m vnukÛm a vnuãkám.
Na zaãátku léta chci podûkovat v‰em
vinoﬁákÛm za úÏasné zvládnutí nelehk˘ch
mûsícÛ minul˘ch a dûtem pﬁeji krásné poslední dva mûsíce tûch nejdel‰ích prázdnin co kdy byly. UÏijte si je a prvního záﬁí nashledanou.
Michal Biskup, starosta

Informace úﬁadu
Uplynulé mûsíce v úﬁadu
P¤ED PÁR MùSÍCI BYL VYHLÁ·EN
VLÁDOU âR NOUZOV¯ STAV Z DÒVODU
V¯SKYTU COVID-19.
Nastala rÛzná opatﬁení, která mûla obrovsk˘ dopad i na fungování úﬁadÛ. V této
nelehké dobû jsme byli dle naﬁízení nuceni
omezit provoz úﬁadu pro obãany na pouhé
3 hodiny dvakrát v t˘dnu. Ve zb˘vající dobû to v‰ak pro ná‰ úﬁad neznamenalo, Ïe
nebudeme vykonávat ãinnosti, ba naopak.
Kromû bûÏn˘ch ãinností jsme se podíleli na pomoci pro star‰í obãany, kteﬁí
jí potﬁebovali, zajistili jsme distribuci dezinfekce, obûdy pro seniory formou automatu u zdravotního stﬁediska, distribuci
rou‰ek, které nûkteﬁí zamûstnanci i sami
‰ili, v neposlední ﬁadû jsme Vám pﬁedávali
informace k nouzovému stavu, a to jak na
fyzické úﬁední desce, tak na na‰ich webov˘ch stránkách, kde jsme vytvoﬁili samostatnou rubriku Covid.
Chtûla bych tady a tímto podûkovat za
obrovské nasazení v‰em zamûstnancÛm
úﬁadu! Docházeli dennû do úﬁadu a pracovali právû na tom co bylo potﬁeba.
Stále, a je‰tû dlouho se budeme vyrovnávat s dopadem nouzového stavu,

ale co se t˘ãe úﬁadu pracujeme jiÏ samozﬁejmû standardnû dle náv‰tûvních hodin.
Zajistili jsme pro vás stojan s dezinfekcí,
kter˘ je umístûn˘ v pﬁízemí úﬁadu a povrchy ãastûji dezinfikujeme. Pﬁesto stále
upﬁednostÀujeme vzdálen˘ kontakt s úﬁadem nebo telefonické objednání pﬁedem,
a to zejména z dÛvodu zaji‰tûní va‰í bezpeãnosti tak, aby se co nejménû klientÛ
v úﬁadu potkávalo a tvoﬁilo fronty.
Dûkujeme za pochopení a trpûlivost
a pﬁejeme spoustu sil a pevné zdraví do
dal‰ích dnÛ!
Monika Nová, tajemník úﬁadu Mâ

Zábrana proti vjezdu
do ul. V ObÛrkách
Do ulice V ObÛrkách ve smûru od Normy byla instalována zábrana proti vjezdu v podobû betonové skruÏe. Nabízí se
otázka, proã je tato zábrana tak masivní?
Odpovûì je velmi jednoduchá a nabídne
se pﬁi pohledu k zásobovací rampû Normy, kde byly ve stejné dobû instalovány
betonové zábrany znemoÏÀující trávit

Svatojánské soutûÏení

tam ãas jisté skupinû mlad˘ch obãanÛ
mûstské ãásti. Do t˘dne byly tyto betonové zábrany (jedna váÏí 550 kg) povalené a dvû z nich i zniãené.
Aã byly zvaÏovány i jiné varianty zábran proti vjezdu do ulice (napﬁ. Ïelezné
sloupky, subtilnûj‰í a estetiãtûj‰í nádoba
mobilní zelenû…), pouze masivní betonová skruÏ mûla ‰anci vjezdu zabránit
a (moÏná) ustát i pokusy o zniãení. BohuÏel do tﬁí dnÛ od instalace byla zniãena i skruÏ, kdy ji staãil nûkdo pokﬁtít sv˘m
„umûleck˘m v˘tvorem“.

Plánováno je osazení skruÏe stínomiln˘mi trvalkami, i kdyÏ v kombinaci s nápisy anonymního umûlce uÏ ani ty stejnû situaci nezachrání. Jak dlouho tady
rostliny vydrÏí je také psáno ve hvûzdách.
Pokud pﬁi rekonstrukci Normy dojde
k celkovému zvelebení prostoru pod Normou a tato lokalita najde jiné vyuÏití neÏ
souãasné smeti‰tû s veﬁejn˘mi záchodky,
zábrany nebudou potﬁeba a budou v tomto pﬁípadû odstranûny.
Ing. Jana Vaculová
referent veﬁejné zelenû
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Odborné
o‰etﬁení stromÛ
Bûhem kvûtna bylo ve Vinoﬁi odbornû
o‰etﬁeno celkem 164 vzrostl˘ch stromÛ.
Zku‰ení arboristé o‰etﬁili stromy v okolí
hﬁbitova, v ulici Klenovská a na dûtském
hﬁi‰ti V Podskalí. Odborného o‰etﬁení se
doãkalo téÏ oboustranné sakurové stromoﬁadí v ulici Mladoboleslavská. U stromÛ
byl proveden zdravotní ﬁez, u nûkter˘ch
lokální redukce smûrem k pﬁekáÏce (napﬁ. elektrické vedení, plot, budova) a zejména u sakur byla navíc zaji‰tûna tzv.
podchodná a podjezdná v˘‰ka, která byla nedostateãná, vûtve sakur byly projíÏdûjícími vozidly opakovanû ulamovány
a po‰kozovány.

Velkoobjemové kontejnery na BIO odpad
srpen-listopad 2020
Bohdaneãská
Bohdaneãská
Kﬁemílkova
Mikulovická
U Bakaláﬁe
Bohdaneãská
Kﬁemílkova
U Cukrovaru
Mikulovická
V Podskalí
U Bakaláﬁe
V Îabokﬁiku

Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

08. 08. 2020
05. 09. 2020
12. 09. 2020
19. 09. 2020
26. 09. 2020
03. 10. 2020
10. 10. 2020
24. 10. 2020
31. 10. 2020
14. 11. 2020
21. 11. 2020
28. 11. 2020

10 nov˘ch odpadkov˘ch ko‰Û na území na‰í mûstské ãásti
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13–16 hod
13–16 hod
13–16 hod
13–16 hod
13–16 hod
13–16 hod
13–16 hod
13–16 hod
13–16 hod
13–16 hod
13–16 hod
13–16 hod
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Vznikne nám za humny nové krajské mûsto?
Na konci ãervna se v Lidovém domû ve
Kbelích uskuteãnila debata o zámûru PPF
vystavût na místû leti‰tû LetÀany novou
obytnou ãtvrÈ. Tﬁeskuté téma naplnilo
kbelsk˘ Liìák k prasknutí. Kromû zástupcÛ PPF, ateliéru Qarta architektura a dotãen˘ch mûstsk˘ch ãástí – za nás jsem
tam byl já a místostarosta Anto‰ – pﬁi‰lo
velké mnoÏství obãanÛ z LetÀan, Kbel,
Prahy 9 a dal‰ího okolí. Zámûr investora
vzbudil mezi úãastníky vá‰niv˘ nesouhlas.
A nebylo divu. Leti‰tû LetÀany je souãástí celomûstského systému zelenû a chránûného území Natura 2000. A postavit
zde ‰estipatrové domy pro zhruba 15 tisíc lidí znamená pﬁedev‰ím brutální nápor na uÏ teì napjatou kapacitu místní
infrastruktury.
DÛleÏit˘ je i kontext dal‰ích developersk˘ch plánÛ v blízkém území. Kdyby se
naplnily, zvedne se poãet obyvatel v LetÀanech do roku 2035 na pûtinásobek
souãasného stavu! Pﬁibylo by zde cca 80
tisíc lidí, coÏ je jedno velké krajské mûsto! Na nûco takového není místní infrastruktura ani vzdálenû pﬁipravená a bez
jejího zásadního pﬁebudování a posílení
by hrozil této ãásti Prahy naprost˘ kolaps.
To by se samozﬁejmû dotklo i Vinoﬁe, která by zÛstala nekoneãn˘mi kolonami na

Mladoboleslavské a Kbelské v podstatû
odﬁíznutá od zbytku Prahy.
Pﬁítomné pobouﬁila je‰tû jedna vûc.
A tím byla pﬁedchozí snaha investora vyjednat si zmûnu územního plánu, která by
mu umoÏnila na leti‰ti stavût, bez vûdomí mûstsk˘ch ãástí a ty pak postavit pﬁed
hotovou vûc. Nûco takového samozﬁejmû
není moÏné!
Investor si nemÛÏe za zády mûstsk˘ch
ãástí vyjednávat povolení postavit si na

jejich území mnohatisícové obytné ãtvrtû bez ohledu na chybûjící infrastrukturu
v‰eho druhu. Tohle jsme investorovi jasnû ﬁekli, a stejnû se k tomu postavilo
i hlavní mûsto Praha. Nûkteré vûci prostû
na‰tûstí je‰tû poﬁád nejsou moÏné.
I kdyÏ za nimi stojí nejbohat‰í âech!
David Smoljak,
radní po územní rozvoj
a Ïivotní prostﬁedí

Pﬁíspûvky opoziãních zastupitelÛ
VáÏení pﬁátelé,
zdravím vás s pﬁíchodem léta a vûﬁím,
Ïe jste pﬁekonali koronavirovou krizi ve
zdraví, v klidu. Vûﬁím, Ïe ãas volna jste vyuÏili k odpoãinku a utuÏili se va‰e rodinné vazby. Jsem si jistá, Ïe rodina je to nejcennûj‰í, co máme, je tﬁeba si jí váÏit.
Souãasnû jsem pﬁesvûdãená, Ïe nic v na‰em Ïivotû se nedûje náhodnû, ze v‰eho
je tﬁeba vyvodit urãit˘ závûr, ponauãení.
Pro mû byly minulé dva mûsíce signálem
pro nutné zmûny v na‰ich Ïivotech. Je nezbytné pﬁehodnotit ná‰ vztah k pﬁírodû,
k Ïivotnímu prostﬁedí. Nikdo z nás nemÛÏe spasit svût, ale mÛÏe nûco udûlat
pro své bezprostﬁední okolí. Co to znamená pro Vinoﬁ?
Pﬁedev‰ím je nutné chránit to co máme. Je opravdu politováníhodné, jak vypadá Ctûnick˘ háj. Probûhlo nutné kácení, ale pro lesáky nepotﬁebné vûtve se
válejí v‰ude kam dohlédnete. Ale má smysl je uklízet? V situaci, kdy cyklisté brázdí
les mezi stromy, které je‰tû zbyly? UÏ je to

rok, co jsem Ïádala radu o vyvû‰ení tabulí
s informací, Ïe jediná cyklotrasa vede
centrem lesa a je ﬁádnû oznaãená. Tehdy
rada nesouhlasila, i kdyÏ Lesy âR se sv˘m
souhlasem neotálely. V souãasné dobû se
jezdí v‰ude, a svûte zboﬁ se, zastupitelstvo
souhlasí s tím, abychom informaãní tabule vyvûsili. V˘robou byl povûﬁen p. Rytina, kterému moc dûkuji za spolupráci.
OceÀuji, Ïe kolegové zastupitelé chápou
nutnost chránit kaÏd˘ kousek zelenû, kter˘ v obci máme.
OceÀuji také, Ïe vytvoﬁením pozice referentky pro zeleÀ se v˘raznû zlep‰il úklid
v obci. Díky patﬁí také p. Kazilovi, zastupiteli za ANO, kter˘ skuteãnû vzornû pﬁistupuje k úklidu i nutn˘m opravám. Vûﬁím tomu, Ïe pokud je nûkdo z vás nespokojen
s úklidem, není to nedbalostí, ale je nutné na sebe prostû upozornit.
Na 11. zasedání zastupitelstva jsem se
rozhodla vybrat ze sv˘ch pﬁipomínek tu,
co mû tíÏí nejvíce – GOLFOVÉ H¤I·Tù. Pozornosti nikoho asi neunikl fakt, Ïe nû-

kteﬁí obãané, a nebylo jich málo, v prostoru hﬁi‰tû podnikali v dobû pandemie
piknik, chodili tam na procházky. Asi nikdo nepochybuje, Ïe právû tento prostor
je nezbytné vyuÏívat pro v‰echny, nejen
pro hrstku golfistÛ. NemÛÏeme si dovolit
pﬁepych nabídnout tak velkou plochu
k vyuÏití hrstky obãanÛ z celé Prahy
a okolí, zvlá‰tû kdyÏ uÏ nûkolik neprosperujících hﬁi‰È v blízkém okolí existuje! Pozemek je magistrátu, firma budující golf
neplní smluvní podmínky (nesplnila dobu
v˘stavby, z dÛvodu neplacení penále je
v soudním ﬁízení s magistrátem). Pﬁesto
staví dál, stavební úﬁad ve Kbelích pﬁes
to prodlouÏil stavební povolení!
Podívejme se, kolik zelenû je v sousedních Kbelích, âakovicích a LetÀanech. Tato
zeleÀ paradoxnû navazuje na na‰e rozsáhlé území vûnované potenciálnímu golfu.
Krásnû bychom mohli chodit na procházky, které by nebraly konce. A to nezmiÀuji
fakt, jak úÏasnû víceúãelovû by se dal vyuÏít monstrózní objekt uprostﬁed golfu.
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Proã rybníky v ObÛrkách nemají vodu?
Proã tam hynou ryby? Odborn˘ posudek, se
kter˘m nás na zasedání zastupitelstva seznámil p. Smoljak, potvrdil moje obavy.
Skuteãnû nejde o kontaminaci, ale o nedostatek vody. Proã? ProtoÏe s ní zalévá golf!
A na závûr, váÏení pﬁátelé, dovolte,
abych vám pﬁedala optimistickou informaci. Na 11. zasedání zastupitelstva jsem
byla v‰emi pﬁítomn˘mi zastupiteli ubezpeãena, Ïe kaÏd˘ z nich uãinil konkrétní

kroky k tomu, aby zabránil dal‰í v˘stavbû golfového hﬁi‰tû. P. starosta se obává,
Ïe smlouva je nevypovûditelná. Ale taková smlouva v demokratické spoleãnosti
nemÛÏe existovat a pakliÏe existuje, neodpovídá Ïádnému zákonu. Navíc se p.
starosta obává, Ïe magistrát nemá dost
penûz, aby zaplatil za práce, které byly
odvedeny. Ale pokud dokáÏe magistrát
obstarat nûkolik set milionÛ na naprosto
zbyteãnou v˘stavbu zimního stadionu,

urãitû nebude problém provést zmûnu
v úãelu vyuÏití prostﬁedkÛ zvlá‰tû kdyÏ
v obou pﬁípadech jde o investici. TakÏe ﬁe‰ení lze najít. Hlavnû, Ïe je vÛle kolegÛ zastupitelÛ usilovat o lesopark na úkor zbyteãného golfu. Vûﬁím, Ïe skuteãnû my
v‰ichni, va‰i zastupitelé, udûláme v‰e proto, abychom brzy mohli sázet na vyprahlé pole tolik potﬁebné stromy.
Pﬁeji vám krásné léto.
Lenka Turnerová

Vzpomínka na JUDr. Miladu Horákovou
V PÁTEK 26. âERVNA, TEDY V P¤EDVEâER SEDMDESÁTÉHO V¯ROâÍ POPRAVY JUDR.
MILADY HORÁKOVÉ, USPO¤ÁDALA Mâ PRAHA-VINO¤ VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ P¤ED
FAROU NA VINO¤SKÉM NÁMùSTÍ.

Pﬁed pamûtní deskou, pﬁipomínající
zdej‰í konspiraãní schÛzku Milady Horákové s dal‰ími pﬁedstaviteli nekomunistick˘ch stran 25. záﬁí 1948, promluvili
k asi sedmdesáti úãastníkÛm shromáÏdûní zástupce starosty Robert Rytina, badatel a publicista Jiﬁí Cihláﬁ, senátor
a radní David Smoljak a administrátor vinoﬁské farnosti P. Stanis∏aw Góra. Státní
hymnu zazpívala na závûr operní pûvkynû Nikola Uramová.
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Fámy a skuteãnosti o vinoﬁském bankomatu
V minulém zpravodaji jsme se mohli
doãíst, Ïe vinoﬁsk˘ bankomat zﬁídila âeská spoﬁitelna aÏ poté, co se rozhodla zru‰it svou poboãku ve Vinoﬁi.
Tak to jsou ty fámy.
Skuteãnosti?
Vinoﬁsk˘ bankomat zahájil provoz
v roce 2008.
V dal‰ích letech provedla âs. spoﬁitelna na své náklady rozsáhlou rekonstrukci pronajat˘ch prostor své poboãky, ve
kter˘ch pÛsobila aÏ do 31. 12. 2015, kdy
se rozhodla ãinnost této své poboãky ve
Vinoﬁi ukonãit. Dnes je v tûchto spoﬁitelnou zrekonstruovan˘ch prostorách umístûn úﬁad Mâ Vinoﬁ.
AÈ nám v‰em bankomat slouÏí i nadále.
Franti‰ek ·varc

Ctûnice ■

ZÁMECK¯
AREÁL
CTùNICE
Bohdaneãská 259/1, Praha 9 – Vinoﬁ
Tel.: 286 001 366,
e-mail:ctenice@muzeumprahy.cz,
www.muzeumprahy.cz
Spojení: metro C – LetÀany, bus 302,
185, 182 do stanice Ctûnice
OTEVÍRACÍ DOBA:
pondûlí zavﬁeno,
úter˘–nedûle 10.00–18.00
Státní svátek: pondûlí 28. 9. 2020
otevﬁeno 10.00–18.00 hod.

■ 12. 9. JABLKOBRANÍ
(10–17 HOD.)
JiÏ tradiãní ctûnické jablkobraní nabídne jablka na mnoho zpÛsobÛ – mo‰ty
a peãené i nepeãené jableãné speciality
i pohádky o jablíãkách. Pﬁed zámkem se
rozprostﬁe ﬁemeslnick˘ jarmark a pﬁedstaví tradiãní ﬁemesla, jako je hrnãíﬁství,
ko‰íkáﬁství, kováﬁství, pekaﬁství, ﬁeznictví
a cukráﬁství. V zámeckém parku budou
zahradníci ruãnû lisovat mo‰t z jablek
z místního sadu a nebude chybût ani zábavn˘ program pro dûti.

■ STÁLÁ EXPOZICE –
1. PATRO ZÁMKU

■ STÁLÉ EXPOZICE –
P¤ÍZEMÍ ZÁMKU

● ¤emesla v poﬁádku.
Historie profesního sdruÏování
ﬁemeslníkÛ od stﬁedovûku
po souãasnost
Expozice seznamuje s dûjinami ﬁemesel a cechovního sdruÏování, a pﬁedstavuje tak jednu z nejrozsáhlej‰ích sbírek
cechovních památek na svûtû. Historie
cechÛ je dokumentována reprezentativními pﬁedmûty, jimiÏ se ﬁemeslníci hrdû
hlásili ke svému oboru.

● Zámek Ctûnice.
Expozice pﬁipomíná dlouhou a sloÏitou
historii ctûnického panství od nejstar‰ích
dob aÏ do souãasnosti. SnaÏí se také
struãnû prezentovat celkovou obnovu
areálu provádûnou v letech 1997–2004.
Náv‰tûvníci mohou zhlédnout unikátní
exponáty dobov˘ch trámÛ, letecké snímky Ctûnic, otisky map z 19. století a mnoho zajímav˘ch nálezÛ pocházejících ze
zámeckého areálu.

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 lidé vymetali komíny sami nebo nemûli komín vÛbec. Vilkum cechu praÏsk˘ch kominíkÛ vyroben˘ Franti‰kem Rixim roku
1846 má na víku so‰ku jejich patrona –
sv. Floriána s typick˘m motivem zalévání
ohnû. Tûlo vilkumu je zdobeno gravírovan˘mi ‰ornami, charakteristick˘m nástrojem kominíkÛ.

● Dûjiny obce Vinoﬁ.
Ve spolupráci s Mûstskou ãástí PrahaVinoﬁ vznikla expozice seznamující s historií této obce, od roku 1976 souãástí
hlavního mûsta Prahy. Zachycuje promûny Vinoﬁe v ãase, uvádí zásadní dûjinné
události a zmiÀuje i dÛleÏité vinoﬁské obãany a rodáky. V tematick˘ch blocích je
pozornost vûnována napﬁíklad ‰kolství,
v˘znamn˘m duchovním, vinoﬁskému
zámku a starostÛm obce.

■ EXPOZICE –
V¯STAVNÍ SÁL ·PEJCHAR
● NádraÏí Praha-Tû‰nov
a Negrelliho viadukt
Expozice pﬁedstavuje zaniklé praÏské
nádraÏí jako model ve velikosti H0. Model
budovy v mûﬁítku 1 : 87 vznikl dle pÛvodních technick˘ch v˘kresÛ metodou
3D tisku. Na digitálnû ﬁízeném koleji‰ti
jsou v provozu repliky dobov˘ch vlakov˘ch souprav. Modelov˘ Ïelezniãní provoz zahrnuje i traÈ procházející po Negrelliho viaduktu, pod nímÏ se nacházelo
zhlaví tû‰novského nádraÏí. Model tohoto nejstar‰ího Ïelezniãního mostu pﬁes
Vltavu s pûti vlakov˘mi soupravami, a to
v mûﬁítku N 1 : 160 a podobû z roku 2013,
je rovnûÏ souãástí expozice.

■ V¯STAVY – P¤ÍZEMÍ ZÁMKU

■ 19. 9. BùÎECKÉ ZÁVODY
„MIRANOVY DUBY 2020“
Druh˘ roãník bûhu, kter˘ opût provede závodníky Vinoﬁí a jejím okolím se
startem a cílem v areálu ctûnického zámku, poﬁádá mûstská ãást Praha-Vinoﬁ.

● Devatero ﬁemesel, desátá bída?
¤emesla v ãesk˘ch filmov˘ch
pohádkách
31. 5. 2020 – 5. 4. 2021
âeské pohádky jsou plné ﬁemeslníkÛ,
aÈ uÏ jsou to ‰evci, krejãí, zlatníci, zahradníci, pekaﬁi ãi ﬁezníci. V˘stava se zamûﬁuje
na filmová zpracování tohoto fenoménu,
a to v pestrém v˘bûru rekvizit a kost˘mÛ
ze slavn˘ch ãesk˘ch filmov˘ch pohádek,
nabídne ale tﬁeba také setkání filmov˘ch
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■ Ctûnice

■ Rozhovor

lidov˘ch ﬁemesel na trÏi‰ti i ãarodûjnickou sluj s kuchyní plnou kouzel… a samozﬁejmû spoustu her.

■ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
● ¤emesla v poﬁádku
Komentovaná prohlídka expozice seznámí náv‰tûvníky s dûjinami ﬁemesel
a cechovního sdruÏování od stﬁedovûku
po souãasnost. Vhodné pro: 2. st. Z·, S·.

■ INTERAKTIVNÍ PROGRAMY:

Programy pro ‰koly,
zájmové skupiny
a pﬁímûstské tábory
OBJEDNÁVEJTE SE P¤EDEM
na tel.: 286 001 362
nebo na e-mailu:
lektorctenice@muzeumprahy.cz
Programy se mohou konat
ve v‰ední dny:
úter˘ aÏ pátek.

● Tovary‰ova cesta na zku‰enou
Program je koncipován jako cesta vyuãeného tovary‰e jdoucího do svûta na
zku‰enou. Na základû vandrovnické kníÏky, kterou dûti obdrÏí po interaktivní komentované prohlídce, se samy vydávají na
vandr po expozici. Vhodné pro: 1. st. Z·.
● Ma‰inkou do ãasÛ minul˘ch
Svûtem vlakÛ náv‰tûvníky provede lektorka prostﬁednictvím her i Ïivé diskuze.
Dûti uvidí model b˘valého Tû‰novského
nádraÏí a Negrelliho viaduktu v plném
provozu, vyzkou‰í si, jaké to je b˘t prÛvodãím a vyrobí si v˘pravku pro v˘pravãího. Vhodné pro: M·, 1. a 2. st. Z·.
● Na tucet pohádek, tucet ﬁemesel
Animaãní programy k v˘stavû Devatero ﬁemesel, desátá bída? ¤emesla v ãesk˘ch filmov˘ch pohádkách
Mlynáﬁ z filmu princezna ze mlejna,
zahradník z Py‰né princezny, kominík

z Kouzelného mû‰ce, kuchaﬁ z Princezny
se zlatou hvûzdou ãi ponocn˘ z Daﬁbujána a Pandrholy – to jsou jen nûkteﬁí ﬁemeslníci, jimiÏ se ãeské pohádky jen hemÏí. Prostﬁednictvím znám˘ch filmov˘ch
pohádek poznají dûti hravou formou blíÏe mnoho ﬁemesel a své znalosti si budou
moci vyzkou‰et v ﬁemeslné dílnû. Vhodné pro: M·, 1. st. Z·.
Doprovodn˘ program, kde si studenti
vyzkou‰í práci v rukodûlné dílnû, doví se
mnoho zajímavostí a informací o ﬁemeslech, a to i tûch zanikl˘ch, které nám pﬁipomínají doby minulé. Mezi taková ﬁemesla patﬁí napﬁíklad ponocní, lazebníci,
dohazovaãi ãi smolaﬁi. Vhodné pro: 2. st.
Z·, niÏ‰í gymnázia.

Pﬁipravujeme:
■ LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Pozor! Akce se koná v˘jimeãnû ve stﬁedu.
● Stﬁeda 7. 10. 2020
Zdenka Procházková
a Václav Îmolík (14 hod.)
Setkání moderátora Václava Îmolíka
s hereãkou Zdenkou Procházkovou, která oslavila v dubnu své jiÏ 94. narozeniny, ale její Ïivotní optimismus a energie
mohou b˘t inspirací pro kaÏdého, kdo se
s ní mÛÏe potkat.

S paní Jiﬁinou nejen o Dlabaãovû
Rozhovor s paní Jiﬁinou Dlabaãovou o její kulturní a kreativní
platformû Dlabaãov, o karanténû na Sardinii a jejích plánech na léto.
PANÍ JI¤INA DLABAâOVÁ SPOLU SE SV¯M MUÎEM VÁCLAVEM V PROSTORÁCH JEJICH STAVEBNIN NA SAMÉM KONCI VINO¤E DESÍTKY LET PO¤ÁDÁ VÁNOâNÍ A VELIKONOâNÍ JARMARKY, DÍLNY, HALLOWEENY, LETNÍ P¤EDSTAVENÍ S DIVAD¯LKEM NA KONEâN¯, RODINNÉ AKCE S POSELSTVÍM A SBÍRKOU PRO DOBROU VùC,
KAM ZAVÍTAJÍ NA TISÍCE MÍSTNÍCH I LIDÉ Z OKOLÍ.
Jiﬁinko, nejprve odkud pocházíte a odkdy a jak si Ïijete ve Vinoﬁi?
Pocházím ze severních âech, z âeskolipska. Od maliãka jsem bydlela ve StráÏi
pod Ralskem nedaleko nádherného Hamerského jezera. Vychodila jsem tam základní ‰kolu, pak jsem studovala gympl se
stavebním zamûﬁením v âeské Lípû, pﬁi-
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tom jsem aktivnû sportovala, závodnû
plavala a bûhala orientaãní bûhy. Po
ukonãení gymnázia jsem se vdala a zaloÏila rodinu. Mám ãtyﬁi dûti a nyní ãtyﬁi
vnouãata. Celou dobu jsem pracovala ve
stavebnictví. Zaãínala jsem jako technik
na stavbû vazební vûznice ve StráÏi, kde
jsem po dokonãení stavby zÛstala jako
vedoucí zámeãnické dílny a truhlárny od-

souzen˘ch. To mne moc nebavilo, protoÏe jsem vût‰inou sedûla v kanceláﬁi. A tak
jsem jednoho dne vzala telefon a zavolala na úﬁad práce a na‰la si práci v âeské Lípû – jak jinak neÏ zase ve firmû se
stavebním zamûﬁením. Nabízela jsem zateplovací systémy, omítky, textilní omítky. Odtud mû pﬁetáhla konkurence do
Prahy. Dûti se mnou jít nechtûly, zÛstaly

Rozhovor ■
Ne, ode mû by to nevzali...
To není pravda. Oni se v tu chvíli dívali jen na tu kombinaci suknû a tûch holinek. A to je prostû bomba! Îen v oboru
je opravdu málo, takÏe to byla má silná
zbraÀ. AÏ jsem se dostala do stavebnin
k panu Dlabaãovi…
A pan Dlabaã si vás uÏ nechal…
Dlabaãovi po sedmit˘denním odlouãení,
které zpÛsobil koronavirus a karanténa
na jaﬁe 2020.
s pﬁítelem a paní na hlídání, která je vodila ze ‰koly a dûlala s nimi úkoly. V pondûlí ráno jsem odjela do Prahy a v pátek
po obûdû zpátky domÛ. To nám vydrÏelo
pÛl roku a pak se za mnou pﬁestûhovali.
Bydleli jsme v rÛzn˘ch podnájmech. Pﬁed
dvaadvaceti roky jsme ve Vinoﬁi zaãínali
v horním patﬁe paneláku v Uherské. Nebylo to pravé oﬁechové, protoÏe jsem do
Prahy pﬁi‰la z domu, z vesnice a v paneláku jsem umírala, tak jsme nakonec ‰li
do domu do Satalic, pak do Radonic a naposledy zpût do Vinoﬁe - sem na Dlabaãov.
Ta va‰e práce ve stavebninách by se
zdála taková muÏská a vy jste taková
hodnû Ïenská...
Îena ve stavebnictví to má supr. KaÏdej chlap si vás h˘ãká. Nejdﬁív jsem dûlala v jednom velkoobchodû obchodní zástupkyni, takÏe jsem jezdila po stavbách
a pro ty svoje stavebniny jsem hledala
odbyt materiálu. V kufru jsem vozila holinky, mûla jsem sukni a bylo mi jasn˘, Ïe
ode mne budou odebírat. Rozumíte?

Svatební Dlabaãovi, 12.12. ve 12:12 roku 2008.

No, vÏdycky jsem pracovala v rodinn˘
firmû, a kdyÏ se firma rozrÛstala, ‰la jsem
pryã, vysvûtlila jsem jim, Ïe potﬁebuju vûdût, s k˘m telefonuji na druh˘ stranû,
znát lidi, se kter˘mi pracuju a Ïe potﬁebuju kontakt. A tak jsem pana Dlabaãe,
kterému jsem v tu dobu dodávala materiál, poÏádala, aby mne pﬁijal… A tak jsem
zaãala pracovat v jeho stavebninách
v LetÀanech jako obchodního zástupce.
Byli jsme tam v nájmu, mûlo se zde budovat datové centrum, hrozila v˘povûì,
a tak jsme hledali, kam se pﬁípadnû pﬁestûhovat. O pozemku ve Vinoﬁi jsem se
dozvûdûla náhodou v hospodû.
·la jste do hospody a tam jste koupi
domluvila?
Ano – tak trochu. Tam, kde je dnes ãínské bistro, U Bare‰Û, tak tam jsem se dozvûdûla o pozemku na prodej. S panem
Dlabaãem jsme se stra‰nû zadluÏili, je‰tû
máme pﬁed sebou pár let splácení. Do objektu na Dlabaãovû jsme se pﬁestûhovali
1. ﬁíjna 2004, vím to, protoÏe mám v ten
den narozeniny a v únoru 2005 se narodil ná‰ syn Va‰ík.
V létû, pﬁi úklidu lesíka sousedícího se
sídli‰tûm Uniga, jsme vyslechli rozhovor
pana starosty ·varce s místními. On na

pozemku mezi námi a zahrádkami Unigy
chtûl udûlat dûtské hﬁi‰tû a lidi ho tam
málem ukamenovali, Ïe nebudou poslouchat cel˘ den cizí par….y. Bylo nám z toho smutno. A tak jsme si, ﬁekli, Ïe udûláme dûtské hﬁi‰tû sami na nevyuÏité ãásti
pozemku mezi Rosickou a toãnou autobusu. A jak Va‰ík rostl, snaÏili jsme se mu
to jeho bytí zpﬁíjemnit, zpestﬁit. Lítal po
paletách, lezl po stromech cel˘ den kopal do balonu, a to byl taky základ toho
jeho dne‰ního sportovního úspûchu. Zaãal chodit do ‰kolky, a my jsme zaãali vym˘‰let rÛzné akce pro ‰kolku – napﬁ. Hawai párty s taneãkama, divad˘lka. Asi
jsem to v‰echno dûlala hlavnû kvÛli synovi, ale vÏdycky to mûlo nûjak˘ dal‰í
smysl. Z první akce jsme nakoupili kolobûÏky do ‰kolky, pak hraãky a nádoby na
hraãky. Akce byly vÏdy spojeny s prostﬁedím, kde byl ná‰ syn. KdyÏ ‰el Va‰ík do
‰koly, z první akce jsme koupili skﬁíÀky na
vûci do druÏiny.
A pokraãovali jste podobnû i na sportovce, kterou Va‰ík právû dokonãil?
Ne, ‰kola je dotovaná âesk˘m atletick˘m svazem, takÏe nic nepotﬁebují. Druhá vûc je, Ïe Va‰ek je velkej a my star˘,
ﬁíkám to blbû, ale taková je realita. Navíc
já jsem byla na „mateﬁské“ aÏ do Va‰íkovy páté tﬁídy.
Tak to jste urãitû nebyla! Kdo poﬁádal
dvanáct let v‰echny velikonoãní, vánoãní
jarmarky, Halloweeny, divad˘lka, charitativní akce ve Vinoﬁi?
Byla, ale nebylo to takové pracovní nasazení jako teì. Potﬁebovala jsem se vybít. TakÏe jsem vym˘‰lela poﬁád nûjaké
akce. Ty akce jste vyjmenovala: velikonoãní jarmarky, vánoãní trhy, Halloweeny,
vánoãní dílny, velikonoãní dílny, divadelní pﬁedstavení v létû. Mimochodem, divad˘lko vzniklo uÏ pﬁi první vánoãní akci
na námûstí, za podpory Vincenta a jeho
ﬁeditelky Markéty Hadrabové. To byly ãasy… A vlastnû Halloween vznikl také tak
trochu z popudu Markéty, ona jej dûlala
ve Vincentu, kdyÏ pak ode‰la, bylo mi líto, Ïe uÏ nikde nic takového není, tak jsme
ho zaãali dûlat u nás. Je to akce, která není tak nároãná, protoÏe nám stra‰nû moc
lidí pomáhá, dneska je to velká banda více neÏ dvaceti lidí, co jí chystají. Ale tûch
akcí uÏ tolik není, protoÏe ve stavebninách je víc práce a my jsme velcí workoholici. ZÛstaly nám dílny, Halloween a divad˘lko.
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■ Rozhovor
To je poÏehnanû…
Nu… Tﬁeba ta dílna, já ji fyzicky nemám bûÏnû k dispozici. V‰echno, co jsem
kdy dûlala, bych nemohla dûlat bez Vá‰i
(manÏela). Kdyby to on nevyklidil, neuspoﬁádal, nenamûﬁil, nepﬁipravil, tak jsem
nemohla dûlat vÛbec nic.
Kromû toho jste také poﬁádala s paní
uãitelkou ·toãkovou letní tábory…
To vzniklo také kvÛli Va‰íkovi. On nebyl u Zuzky ve tﬁídû, ale chtûli si ho adoptovat. Jezdil s nimi na v‰echny ‰koly
v pﬁírodû a já taky. Pak od dûtí vze‰lo, Ïe
by s námi jely nûkam i o prázdninách
a my vymyslely tábor v Josefovû Dole.
Zuzka v nûm pokraãuje. Mnû se snad podaﬁí k nám na ãervenec dostat dceru
s holãiãkama ze Sardinie. KdyÏ jsem teì
jela ze cviãebního víkendu od Majky ·ulové, domluvila jsem se s ní, Ïe spolu ve
Vinoﬁi uspoﬁádáme taneãní pﬁímûstsk˘
tábor pro dûti od ‰esti do osmi let, tancovat budou v tûlocviãnû na Staré ‰kole
a zakonãíme jej divadelním pﬁedstavením
na Dlabaãovû. A protoÏe vnuãka Aniãka
miluje nejen tanec, ale i konû, domluvila
jsem se s paní Neumannovou, Ïe jeden
den tábora nav‰tíví dûti jízdárnu ve Ctûnicích. A zase je to vlastnû kvÛli mému dítûti… Není to tak, Ïe bych byla zas aÏ tak
hodná, jak si myslíte, ale vÏdycky v tom
byl i mÛj zájem – udûlat ‰Èastn˘mi moje
dûti, vnouãata.

Tak ten impulz musí b˘t vÏdycky
konkrétní a Vám nûjak blízk˘, nicménû
velk˘ filantrop jste a máte ráda spoleã nost…
Jsem ne‰Èastná z papírování v kanceláﬁi, protoÏe si chci povídat s lidmi - zákazníky, je to mÛj koníãek, já jsem vlastnû ráda prodavaãkou.
A rozumíte tomu, co prodáváte?
Ano, asi ano, protoÏe z tûch lidí lámu
rozumy a poslouchám chlapy, jak to dûlaj na stavbách a pak to dávám dál a jsem
chytrá.
Co dal‰ího kromû pﬁímûstského tábo ra v létû chystáte?
Tﬁi divadelní pﬁedstavení pro nejmen‰í s Divad˘lkem Na koneãn˘: 30. ãervence, 13. a 27. srpna.
Texty k pohádkám si pí‰ete sama?
VÏdycky „ukradnu“ nûjak˘ námût
a dám tﬁeba dvû pohádky dohromady, pak
to napí‰u, svolám první zkou‰ku a s holkama to dodûláváme spoleãnû. Nástﬁel
mají ode mne, ale kaÏdá si tam dává to,
co jí sedí.
Va‰e nejvût‰í akce pﬁed Vámi?
Halloween.

A co vánoãní dílny?
To není akce, jako kdyÏ pﬁipravujeme
divad˘lka. „Dej do kasiãky víc neÏ soused“
je na‰e heslo pro dobrovolné vstupné …
Je to akce, pro kterou musím sehnat materiál a lidé si ho pak koupí a v dílnû tvoﬁí. Dobré je to v tom, Ïe se pﬁi nich roky
schází stejné party, co spolu rodily v porodnici, co spolu byly kdysi na táboﬁe a ﬁíkají: „My se spolu cel˘ rok nesejdem, my
se tû‰íme sem k tobû, Ïe si popovídáme“.
Pﬁijde sem zhruba pÛlka ‰koly, i farníci
mají svÛj den. Zaãala jsem dûlat i jarní dílny, bála jsem se jich, ale lidi je chtûli kvÛli VelikonocÛm a uÏ se to docela zajelo.
Letos jsem se tû‰ila, ale kvÛli koronaviru
nebyly. Tak tu dílnu na jaﬁe mi koronavirus vzal, ale ono v‰echno ‰patn˘ je k nûãemu dobr˘.
V ãem byl koronavirus a nouzov˘ stav
pro Vás dobr˘?
Strávila jsem stra‰nû dlouho se sv˘ma holkama na Sardinii, ty normálnû takhle nevidím. Va‰ík se bûhem mé nepﬁítomnosti nauãil je‰tû vût‰í samostatnosti.
Lidi se snad na mou dílnu budou tû‰it je‰tû víc, protoÏe ji vynechali. A na Sardinii
jsme ‰ily rou‰ky, i tam jich byl nedostatek. Vzaly jsme s dcerou cejchy, na‰ly si
stﬁihy, u‰ily rou‰ky, já na nû na‰ívala
knoflíky pro parádu a zeÈ je pak zdarma
vozil do obchodu. Lidé tam drÏeli nûjak
víc pﬁi sobû. S vnuãkou jsme kreslily duhu andra` tutto bene (v‰echno dobﬁe dopadne). Ven se nesmûlo ani v rou‰ce a na
kaÏd˘ hranici kaÏdé vesnice stál policista.
A myslíte, Ïe pﬁísn˘ reÏim pomohl
pandemii zpacifikovat?
Urãitû. Sardinie je ãistá. Za posledních
ãtrnáct dní nebyl ani jeden pﬁípad nákazy, a kdyÏ byl, tak v domovech dÛchodcÛ
a u o‰etﬁujícího personálu. Hodnû zvlá‰tní pocit jsem mûla, kdyÏ bûhem dne jezdil policejní tlampaã a hlásil, abychom
o pÛl osmé veãer zavﬁeli okna, Ïe v noci
budou celou ves dezinfikovat. Pﬁipadala
jsem si jak za války.
Kdy jste odjela do Itálie?

Symbol italské koronavirové sounáleÏitosti s heslem „V‰echno dobﬁe dopadne.“.
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6. bﬁezna a 14. bﬁezna jsem se mûla
vrátit, dva dny pﬁedtím se zavﬁely hranice a domÛ jsem se vrátila aÏ 29. dubna.
Odmítla jsem totiÏ repatriaãní autobus,
protoÏe by to znamenalo letût do ¤íma,
b˘t tam cel˘ den, veãer jsem mûla sed-

Rozhovor ■
tak jsem vÏdycky ﬁíkala, uÏ nikdy víc, Václave, uÏ to pﬁí‰tí rok dûlat nebudem! A za
t˘den uÏ jsme plánovali dal‰í. VÏdycky
jsem si hned psala své poznatky, co bylo
blb˘, co dobr˘. Mrzí mû, Ïe to uÏ nemÛÏe
b˘t. Kdyby ve stavebnictví byla krize a já
tady sedûla a nudila se, tak bych nûco vymej‰lela, to je jasn˘, ale teì nemám kdy,
protoÏe práci ve stavebnictví nestíhám.
Vûãnû se snaÏím nafukovat prodejnu, aby
zde mûli zákazníci vût‰í v˘bûr…

nout do autobusu pﬁes Veronu a v‰echna lyÏaﬁská centra a se v‰emi pak strávit
‰estnáct hodin v autobuse. Vá‰a (manÏel)
po tﬁech zru‰en˘ch letech hledal a zkou‰el v‰echny soukromé letecké spoleãnosti, ale stálo to nepﬁedstavitelnû penûz, tak
mi ﬁekl, aÈ si tam zÛstanu a uÏívám si
vnuãek.
Co Vás na poﬁádání akcí bavilo? Jak
vypadá vá‰ pracovní den, kdyÏ jste chy stali nûco vût‰ího?
Spali jsme tﬁeba tﬁi hodiny, znaãkovali, natahovali elektﬁinu, od rozbﬁesku na
nohou, v ‰est najíÏdûli stánkaﬁi, uhrabávali násep, jako by na tom záleÏelo. Já
jsem perfekcionista a Vá‰a taky. TakÏe
stra‰né napûtí, nûkdy jsem z toho i breãela, stokrát jsem se s Václavem poháda-

Soukrom˘ „hﬁbitov“ na Dlabaãovû –
kulisa pro Halloween.
la. Ale kdyÏ jste to pak vidûla, jak se tﬁeba jen ty dûti smály, jakou mûly radost,
kdyÏ ‰ly vystupovat, nebo kdyÏ jsem tam
s holkama tanãila Pomádu, tak v‰echny
byly úplnû vysmát˘ a ‰Èastn˘. Bylo to fajn.
A kdyÏ to pak skonãilo a bylo to uklizen˘,

Jiﬁinko, pûknû dûkuji za rozhovor, za ty
roky rodinné atmosféry a velké srdce Va‰ich akcí a t a k é z a m a l o u p r o c h á z k u p o
V a ‰ e m D l a b a ã o v s k é m h ﬁ b i t o v û a za vás
tﬁi, jste mal˘ vinoﬁsk˘ zázrak. AÈ Vám ‰tûstí pﬁeje.
Se srdeãn˘m podûkováním
Klára Löwensteinová

Róbert Masaroviã:
Do Ïeny a do kolejnice nevidí‰
JE TO TAK TROCHU PARADOX: NA·E MùSTSKÁ âÁST JE MÍSTEM, KTER¯M NEPROCHÁZÍ ÎELEZNICE A NEVEDOU SEM ANI TRAMVAJOVÉ LINKY. A P¤ITOM PRÁVù U NÁS SÍDLÍ JEDNA Z DLOUHODOBù NEJÚSPù·NùJ·ÍCH PRAÎSK¯CH MùSTSK¯CH FIREM, KTERÁ SE ZAB¯VÁ P¤EDEV·ÍM V¯ROBOU TRAMVAJOV¯CH A ÎELEZNIâNÍCH V¯HYBEK... VJEZD DO PRAÎSKÉ STROJÍRNY A.S. NALEZNETE HNED NAPROTI NÁKUPNÍMU CENTRU
BILLA, A KAÎD¯, KDO SE P¤I·EL DO PODNIKOVÉHO AREÁLU PODÍVAT T¤EBA KONCEM LO≈SKÉHO âERVNA
NA PRVNÍ ROâNÍK LETNÍHO PROMÍTÁNÍ FILMÒ, SE TU POTKAL MIMO JINÉ I SE ZDEJ·Í TRAMVAJÍ. NESE HRDÉ âÍSLO JEDNA, ALE DALEKO S TOUTO „VINO¤SKOU JEDNIâKOU“ NEDOJEDETE – MIMO JINÉ PROTO, ÎE JE
P¤IVA¤ENÁ KE KOLEJÍM A SLOUÎÍ JEN JAKO KONFERENâNÍ MÍSTNOST. JAKO ÚÎASNÁ KULISA PRO DAL·Í LETNÍ KINO OV·EM POSLOUÎÍ NA·IM OBâANÒM I O LETO·NÍCH PRÁZDNINÁCH. BUDE SE TAK OPùT DÍT DÍKY
VST¤ÍCNOSTI GENERÁLNÍHO ¤EDITELE RÓBERTA MASAROVIâE, JEHOÎ JSEM KRÁTCE P¤ED DAL·Í KINOPROJEKCÍ POD ·IR¯M NEBEM ZA BRANAMI PRAÎSKÉ STROJÍRENSKÉ A.S. POÎÁDAL O ROZHOVOR.
Ne kaÏd˘ z n a ‰ i c h ã t e n á ﬁ Û m o Ï n á v í ,
ãím v‰ím se vá‰ podnik zab˘vá a jaké v˘ robky produkuje. MÛÏete nám ho tedy ve
struãnosti pﬁedstavit?
Hlavním pﬁedmûtem ãinnosti je v˘voj
a v˘roba kolejov˘ch konstrukcí a v˘hybkov˘ch systémÛ pro tramvajovou dopravu. Kompletní servis v˘hybkov˘ch systémÛ je doplnûn o dal‰í komplementy, jako
jsou tramvajové v˘mûny s pruÏn˘mi v˘mûnn˘mi jazyky v rÛzn˘ch modifikacích
podle poÏadavkÛ zákazníka, vytápûní v˘mûn, odvodnûní trati a ostatní strojíren-

ská v˘roba. Po dohodû provádíme téÏ záruãní i pozáruãní servis v‰ech na‰ich v˘robkÛ.
Pokud mÛÏeme v˘robky PraÏské stro jírny a.s. oznaãit za „vinoﬁské“, tedy kde
v‰ude v republice a ve svûtû je moÏné se
s nimi setkat, abychom se mohli patﬁiãnû
dmout p˘chou?
V˘robky PraÏské strojírny mÛÏete vidût
napﬁíklad v Praze, Plzni, Brnû, Liberci ãi
Olomouci. Mezi zahraniãní zákazníky patﬁí Nûmecko, Belgie, Ruská federace, Polsko
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■ Rozhovor
je mohu pomáhat vést k tomu, aby to dûlaly rychle, efektivnû a kvalitnû, pak jsem
spokojen˘ tvor. Do Ïeny a do kolejnice
nevidí‰, na to musím pamatovat vÏdy,
kdyÏ ﬁe‰ím problémy ve v˘robû... Ale zcela váÏnû: znalosti metod ‰tíhlé v˘roby, japonsk˘ch nástrojÛ ﬁízení Toyota Production Systém, BaÈova pﬁístupu k v˘robû
nebo Fordova systému opakované v˘roby jsou pouÏitelné v‰ude tam, kde probíhá fyzikálnû chemická transformace
vstupních materiálÛ, lidovû ﬁeãeno v˘roba. Mûní se její faktory, ale principy jsou
stejné: je tﬁeba vyrábût produktivnû, tedy za jednotku ãasu získat co nejvíce kvalitní produkce. Mám k v˘robám respekt,
stejnû jako ke kaÏdému systému, kter˘
musíte mûnit, ovlivÀovat, mûﬁit, hodnotit
a ﬁídit.

a Slovensko. Z mûst jsou to konkrétnû
Petrohrad, Samara, Perm, Bratislava, Curych, Hannover, Berlín, Kolín nad R˘nem,
Vratislav, Var‰ava nebo dokonce australské Melbourne.
Jak vá‰ podnik pﬁeãkal koronavirové
období a v jaké je nyní kondici?
Koronavirus? Dle pravidla „‰tûstí pﬁeje pﬁipraven˘m“ jsme po prvních pﬁíznacích moÏného velkého problému pﬁistoupili k opatﬁením pro eliminaci ‰kod.
Nakoupili jsme více ochrann˘ch rou‰ek
FFP2, neÏ obvykle, poﬁídili jsme desinfekci a ozónové pﬁístroje, to v‰e je‰tû pﬁed
masivním poptávkov˘m pﬁevisem. Zahájili jsme opakované desinfekce spoleãn˘ch a sanitárních prostor, zavedli jsme
nucen˘ home office v‰ude, kde to ‰lo,
omezili cesty k dodavatelÛm a zákazníkÛm, zavedli video konference, zpﬁísnili
své hygienické chování. Továrna pak jela
v nadprÛmûrném v˘konu dál. Chtûli jsme
si vytvoﬁit náskok k plánu tak, aby pﬁípadn˘ v˘padek neohrozil na‰e dodávky
zákazníkÛm. V‰echna opatﬁení se ukázala jako úãinná: infekce se nám vyhnula,
vyrábíme dál a dodáváme bez ãasového
v˘padku. Investujeme dle strategického
plánu spoleãnosti, fluktuace je nulová,
nemocnost minimální... Myslím, Ïe továrna je ve skvûlé kondici, kterou si ov‰em
tvrdû odpracovala.
PraÏská strojírna dlouhodobû podpo ruje nejrÛznûj‰í vinoﬁské kulturní a spo leãenské aktivity. Jak˘ je vlastnû vá‰
osobní vztah k Vinoﬁi? Je pouze pracov -
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ní, nebo uÏ jste mûl moÏnost poznat ji blíÏ
a najít tu tﬁeba i pﬁátele?
Ve spoleãnosti PraÏská strojírna a.s.
jsem od roku 2016. Byl to krizov˘ projekt,
a jsem moc rád, Ïe spoleãné úsilí v‰ech
spolupracovníkÛ vyvedlo továrnu z krize
ven, a Ïe o dva roky pozdûji zaãala v˘znamnû prosperovat. Osobnû povaÏuji
sociální zodpovûdnost podniku za pﬁirozenou a normální. Proto jsme se v roce
2018 setkali s vedením mûstské ãásti
a nabídli pravidelnou úãast na dûní v obci, a to i finanãní. Letní promítání byl zajímav˘ bonus... A mÛj osobní vztah k Vinoﬁi? Miluji vesnick˘ kolorit, blízkost lidí
a pﬁírodu na dosah. Je to krásné místo
k Ïivotu, plné zelenû, vãel, zpûvu ptákÛ,
dûtí. Ov‰emÏe nûkolik lidí jsem poznal
osobnû: projedl jsem se v‰emi restauracemi a cukrárnou, o mÛj vlasov˘ porost
peãuje místní kadeﬁnictví. Mám otevﬁená
okna, a kromû zvukÛ továrny, sly‰ím
i zpûv ptákÛ a ‰um listÛ stromÛ. No, kdo
to má?
Pﬁed sv˘m nástupem do pﬁedstaven stva podniku v prosinci 2016 jste praco val pﬁedev‰ím pro firmy, spjaté s potra vináﬁsk˘m ãi chemick˘m prÛmyslem.
NahlíÏíte na svou souãasnou práci pﬁe dev‰ím z manaÏerského hlediska, nebo uÏ
dnes mÛÏete s pﬁehledem ﬁíci, Ïe jste s v˘hybkami a kolejnicemi kamarád?
V˘robní procesy mají v‰ude stejné zákonitosti, pouze transformace vstupních
surovin je odli‰ná. Mám rád v˘robní podniky a továrny, které nûco vyrábí. Pokud

Va‰ím trval˘m bydli‰tûm je pomûrnû
vzdálen˘ moravskoslezsk˘ Havíﬁov – Îi votice. Jak toto jistû ãasovû nároãné pﬁe jíÏdûní mezi Prahou a va‰im domovem
zvládáte?
Nikdy jsem nepracoval tam, kde jsem
bydlel. Dﬁíve jsem bydlel sedmnáct let
v Brnû a práci mûl v‰ude jinde neÏ tam.
Dûlám svou práci pﬁes dvacet let a uÏ
jsem si na cestování zvykl. Dokonce v tom
vidím spoustu v˘hod. Doma jsem zhruba
jednou za dva t˘dny, a mám tam zázemí,
soukrom˘ Ïivot, dÛm, zahradu, vãelky,
motorku... Není v tom konflikt, spí‰e klidná symbióza.
Na Havíﬁov jsem se ptal i proto, Ïe jste
t a m ã l e n e m z a s t u p i t e l s t v a , a zasedáte
rovnûÏ v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje. Dá se toto politické angaÏmá ãa -

Rozhovor ■
sovû skloubit s va‰í prací v PraÏské strojírnû? A jak se li‰í problematika, kterou jako zastupitel ﬁe‰íte u vás doma s tou, na
kterou pak naráÏíte v Praze?
Komunální politika je doplnûk mého
Ïivota. Zasedání zastupitelstva jsou na‰tûstí jen nûkolikrát do roka a lze to
zvládnout. Jako zastupitel mám na starost právû kvalitu chodu mûstsk˘ch firem.
Pracovali jsme na nich pﬁed léty tvrdû,
dnes bûÏí v klidu a prosperují. KaÏdé mûsto ãi kraj má své vlastní problémy. Respektuji kaÏdého, kdo se bez ohledu na
stranickou pﬁíslu‰nost snaÏí mûnit svou
obec, komunitu nebo region k lep‰ímu. Je
to ale nevdûãná role. VÏdycky tím trpí rodina a mnohdy takové angaÏmá skonãí
mizernû... V komunální politice není prostor na prázdné ﬁeãi: buì udûláte, co slíbíte, nebo vás komunita po zásluze „sejme“. Jsem konzervativní pragmatik, vûﬁím
ve svobodu jednotlivce, ‰tíhl˘ stát, pomáhající a pﬁátelskou obec, a právû
v místní komunitu. Média jsou schopna
udûlat z kaÏdého politika zloãince pﬁe-

dem, atmosféra ve spoleãnosti v posuzování politiky zhrubla, dvojí metr je normou, pﬁemíra pﬁerozdûlování dává tu‰it
velké problémy do budoucna. Tûch, co do
toho jdou a chtûjí vûci mûnit k lep‰ímu, je
stále ménû. Bojím se, Ïe jednou nebudou
Ïádní... A Praha? Je to velk˘ organismus,
systém s obrovsk˘m mnoÏství promûnn˘ch, funkcí a prvkÛ, a vÛbec není jednoduché tak velké mûsto spravovat. Navíc má hlavní mûsto kromû problémÛ
bûÏn˘ch obcí také robustní hromadnou
dopravu, mnoÏství mûstsk˘ch ãástí, obrovsk˘ dopravní a lidsk˘ transit. Napﬁíklad
problematika stavebního zákona je v Praze nûkolikanásobnû citelnûj‰í neÏ jinde.
Jak˘ máte vztah k rodnému Sloven sku? Vracíte se tam ãasto?
Jsem z âeskoslovenska a jako âechoslovák i zemﬁu. V âeské republice Ïiji dvacet devût let. Slovensko je jiná zemû, jíÏ
moc nerozumím, coÏ je pocit, kter˘ mám
uÏ od devadesát˘ch let. Jezdím tam jednou za tﬁi aÏ ãtyﬁi roky.

Ze Ïivota Vinoﬁe ■

Lze se o v á s d o ã í s t , Ï e j s t e v á ‰ n i v ˘ m
sportovním stﬁelcem a chovatelem vãel.
Závûrem mi tedy dovolte otázku, zda uÏ
jste si letos zastﬁílel, a jak jste spokojen
s leto‰ním medem...
Ano, jsem sportovním stﬁelcem pﬁes
dvacet let. Taky milovník motorek a vãelek! Letos jsem uÏ byl trénovat nûkolikrát:
trénink dûlá mistra, u sportovní stﬁelby
obzvlá‰È. A leto‰ní med? Jarní se zatím
velmi povedl. Barva, chuÈ i vÛnû jsou vynikající. Uvidíme, jak˘ bude po lípû letní
z kraje ãervence...
Dûkuji za rozhovor!
Robert Rytina

První byl Vandráãek
PO NÁROâNÉM JARU, KDY JSME SE V·ICHNI ZDRÎOVALI CO NEJVÍCE VE SV¯CH DOMOVECH, KDY SE VE·KER¯ KULTURNÍ A SPOLEâENSK¯ ÎIVOT ZASTAVIL A NEMOHLI JSME COKOLIV ORGANIZOVAT, P¤I·LO V âERVNU KONEâNù âÁSTEâNÉ UVOLNùNÍ A MOÎNOST P¤IPRAVIT VE¤EJNOU AKCI, MAXIMÁLNù V·AK PRO 300
ÚâASTNÍKÒ. V·E NAVÍC JE·Tù V OMEZENÉM REÎIMU S P¤ÍSN¯MI HYGIENICK¯MI PODMÍNKAMI. BYLO JASNÉ, ÎE PRVNÍ NA ¤ADù BUDE PRÁVù VANDRÁâEK.
Je to venkovní akce, tedy na ãerstvém
vzduchu, a rozestupy se celkem lehce dají dodrÏovat. Jediné, ãeho jsme se báli a co
jsme nechtûli pﬁíli‰ riskovat, bylo shlukování úãastníkÛ pﬁi tradiãní závûreãné
opékaãce buﬁtÛ. Rozhodli jsme se tedy, Ïe
spoleãné sdûlování záÏitkÛ, popíjení piva
a opékání si letos odpustíme. Aby dûti nepﬁi‰ly zkrátka, zapojili jsme do pochodu
cukrárnu Marcipánka a místo buﬁtÛ v cíli jsme dûtem nakoupili vynikající zmrzlinu od pana Semeckého. Z cukrárny jsme
zﬁídili stanovi‰tû ãíslo 3 a jediné, co dûti
musely pro získání zmrzliny udûlat, bylo
vyzvednout si na startu poukázku a dojít
ji promûnit za kopeãek jahodové.
Trasa byla letos uÏ témûﬁ tradiãní. Mûﬁila celkem 5 km a zaãínala u základní
‰koly. JiÏ 11 let nám buchty na start spon-
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■ Ze Ïivota Vinoﬁe

zorsky dodává Merhautovo pekaﬁství. VáÏíme si toho, pﬁedev‰ím pak v této nelehké dobû. Dokonce nám letos pﬁi‰el od
MerhautÛ vzkaz, Ïe Vinoﬁsk˘ Vandráãek je
pro jejich pekárnu jiÏ srdeãní záleÏitost.
Dûkujeme!
My‰lenkou Vandráãka je spolupráce
s místními spolky a firmami. Nûkteré se
zapojují jiÏ od prvního roãníkÛ a jsou velk˘m lákadlem pro dûti. Pﬁedev‰ím vinoﬁ‰tí
rybáﬁi, zahrádkáﬁi, nebo sportovní stﬁelnice SSK Pﬁezletice. Velkou atrakcí b˘val
vÏdy také traktor John Deer, ten ale letos
bohuÏel chybûl, o to víc se budeme tû‰it
na pﬁí‰tí roãník. Nahlédnout pod pokliãku skautsk˘ch dovedností nám umoÏÀuje stanovi‰tû oddílu místních skautÛ Podskaláci. Tû‰í nás, Ïe se jiÏ druh˘m rokem
zapojilo i Centrum Mariapoli a letos také
¤ímskokatolická farnost. Naprostou novinkou leto‰ního roãníku bylo stanovi‰tû
u spoleãnosti STRO.M propagace, jejíÏ zamûstnanci pﬁipravili pouãn˘ a zábavn˘
poznávací panel bezpeãnostních tabulek.
Pro dûti vytiskli také limitovanou edici samolepek Vandráãek 2020. Velk˘ dík patﬁí
téÏ mysliveckému spolku Vinoﬁ-Satalice.

Jejich stanovi‰tû, které jsme umístili do
dolíku ve Ctûnickém háji, bylo nepﬁehlédnutelné. UÏ z dálky vyãnívalo paroÏí
muflona ãi daÀka, a jak to slu‰elo myslivcÛm v jejich uniformách, ani nemusím
popisovat. Na fotbalovém hﬁi‰ti je‰tû, neÏ
si dûti pﬁi‰ly pro diplom za splnûné úkoly, pak ãekalo poslední stanovi‰tû, které

nám letos zajistil Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Kbely se sv˘m zbrusu nov˘m a nadstandardnû vybaven˘m vozem SCANIA.
Dûkujeme v‰em organizátorÛm, spolkÛm a spoleãnostem za jejich nasazení,
upﬁímné nad‰ení a podporu. UÏ teì se tû‰íme na dal‰í roãník!
MK

V˘zva!
Máte firmu
a chtûli byste se zapojit?
PÛsobí ve Vinoﬁi spolek,
o kterém nevíme?
Své nápady a pﬁipomínky
smûﬁujte na
vincent@praha-vinor.cz
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Svatojánské soutûÏení
VINO¤SKÁ SKUPINA „KULTURNÍKÒ“ POSÍLENÁ O NOTNOU DÁVKU DOBROVOLNÍKÒ Z DRUHÉ STRANY PRAHY SE LETOS UJALA PODPORY AKCE SVATOJÁNSKÁ NOC, KTERÁ SE KONALA NA HOFFMANOVù DVO¤E. ÚKOL
ZNùL JASNù! ZABAVIT DùTIâKY NùJAK¯M TEMATICK¯M SMYSLUPLN¯M A ZÁBAVN¯M ZPÒSOBEM. NAD AKCÍ SE VZNÁ·ELO NùKOLIK OTAZNÍKÒ TYPU POâASÍ, NÁV·TùVNOST A DOBROVOLNICKÉ SÍLY. ALE SNAD SE POVEDLO K V·EOBECNÉ SPOKOJENOSTI. POSUëTE SAMI.
Rituální oãista kaÏdého úãastníka vodou a anti-covid pﬁípravkem, poÏehnání
Trojné bohynû na ãele a mohlo se s kartiãkou vyrazit do stﬁedu kruhu k DUCOVI
pro hádanku. Pak uÏ na západ k VODù házet vûneãky a chytit tak beru‰ku, k OHNI
a ãertovi skákat pﬁes ohníãky, pak na v˘chod k VZDU·N¯M bohyním nafouknout
balonek a také poznat po vÛni bylinky.
Zakonãení nalezl poutník u ZEMù pﬁímo
v hlínû, kde dûti hledaly poklad (devatero korálkÛ). A pak hurá pro sladkou odmûnu s hraãkou.
Dospûláci si také pﬁi‰li na své… ve stanu byly pﬁichystané i tﬁi soutûÏe trochu
lechtivûj‰ího rázu. Dûkujeme za pozvání!
Snad jsme pomohli.
Za organizaci soutûÏí
Jana âesáková Hyklová
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Den sousedÛ V Podskalí
JSEM RODILÁ VINO¤AâKA, V ULICI V PODSKALÍ PAK BYDLÍM OD ROKU 1962. V DOBÁCH MÉHO DùTSTVÍ A
MLÁDÍ JSME SE V·ICHNI ZNALI, VùDùLI JSME P¤ESNù, KDE KDO BYDLÍ, NAVZÁJEM JSME SE NEJEN ZDRAVILI, ALE I NAV·TùVOVALI A V P¤ÍPADù POT¤EBY SI TAKÉ POMÁHALI.
Jak bûÏela léta, starousedlíci umírali,
v roce 1972 se Vinoﬁ pﬁipojila k Praze,
v roce 1990 se stala její mûstskou ãástí,
budovalo se, pﬁestavovalo a pﬁistavovalo, a dokonce i já jsem domek rekonstruovala. Vinoﬁ se zkrátka rozvíjela a modernizovala, postupnû se z této lokality stala
vyhledávaná „dobrá adresa“, rostl i poãet
obyvatel. Na tom by samozﬁejmû nic nebylo, jen zkrátka do‰lo k tomu, Ïe tyto
zmûny k lep‰ímu, pﬁinesly i zmûnu ménû
vítanou - anonymitu, a s ní i související
nezájem a ztrátu pospolitosti.

Zhruba pﬁed tﬁemi lety se ale ve skupinû „novûj‰ích“ obyvatel na‰í ulice zrodil
skvûl˘ nápad, a oni dali podnût ke vzniku
nové tradice, tzv. „Dni sousedÛ“. Jednou
za rok se v‰ichni, kdo mohou, sejdeme,
kaÏd˘ pﬁinese nûco dobrého na zub, pánové obsluhují gril, posedíme, povídáme
si, vzájemnû se poznáváme.
Leto‰ní setkání probûhlo 21. ãervna,
a jako by mu i pﬁíroda pﬁála, pﬁestalo pr‰et a místy nám dokonce prosvitlo sluníãko. Upﬁímnû vûﬁím, Ïe takov˘ch setkání probûhne je‰tû mnoho, a Ïe se tﬁeba

roz‰íﬁí i do dal‰ích ulic na‰í krásné Vinoﬁe. Z cizích tváﬁí se totiÏ díky nim náhle
stali sousedé v tom nejlep‰ím smyslu slova, najednou zase víme o sobû navzájem
a jsme si blíÏ. Díky takov˘m akcím se sem
totiÏ vrací nûco, co sice není vidût a ani
to nelze uchopit, ale co je o to víc k nezaplacení. Z takzvanû „dobré adresy“ se
stává nûco víc – místo, kde rádi a pospolu Ïijeme, kde si nepﬁipadáme opu‰tûní,
nebo cizí – domov.
Pavla Bendová

VinoHra, z. s. – vinoﬁská umûlecká ‰kola
Dal‰í ‰kolní rok je za námi, tentokrát
v‰ak probûhl úplnû jinak, neÏ kdokoliv
z nás mohl oãekávat. Od poloviny bﬁezna
si na‰i Ïáãci museli muzicírovat pouze
doma pro radost ãi povzbuzení, klasická
v˘uka s lektory bohuÏel probíhat nemohla. Nûkteﬁí z na‰ich lektorÛ zvládli rychle na danou situaci zareagovat a alespoÀ
ãásteãnû nahradit osobní v˘uku v˘ukou

na dálku s vyuÏitím techniky. Umûlci pro
svÛj rozvoj potﬁebují téÏ diváky, proÏít radost z obdarování druh˘ch krásou. Vûﬁíme, Ïe nov˘ ‰kolní rok jiÏ budeme moci
zahájit klasicky a dûti uãit tváﬁí v tváﬁ
v uãebnách vinoﬁské ‰koly jako doposud.
Tû‰íme se, Ïe pﬁí‰tí rok si téÏ vynahradíme zru‰ené koncerty a na‰i Ïáci budou
ocenûni zaslouÏen˘m potleskem.

Ukázka z virtuální v˘stavy na‰ich
V˘tvarn˘ch hrátek

Zápis probûhne elektronicky za zaãátku záﬁí 2020, informace budou na www.vinohra.cz
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Divadelní hra Strange Love koneãnû taky ve Vinoﬁi
Takhle ãerná komedie Petra P˘chy
a Jaroslava Rudy‰e o posledním fanou‰kovi skupiny Depeche Mode („Rychlá Móda“ jak se ve hﬁe dovíme) v âechách se
doãkala jiÏ nûkolika repríz. Ale koneãnû
také u nás ve Vinoﬁi a to 28. 6. na Hofmanovû dvoﬁe. A proã „koneãnû“? ProtoÏe znaãná ãást souboru Prima den zde Ïije du‰í i nohami a hra zde zatím je‰tû
uvedena nebyla. I kdyÏ byla dlouho plánována.
Hrálo se netradiãnû ve velké stodole
a ta byla mile zaplnûna nedoãkav˘mi diváky. Oproti premiéﬁe doznalo pﬁedstavení drobn˘ch vylep‰ení a posunu v charakterech. Prostû kreativní pﬁístup divadla
Prima Den se nedá opomenout. ZáÏitek to
byl bájeãn˘ a vtipn˘, coÏ uznalo i publikum pﬁi závûreãném nekoneãném potlesku ve stoje.

âert ani divadlo nikdy nespí
Divadelní spolek Prima den zahájil rokem 2020 desátou sezónu. Odstartovali
jsme doslova hvûzdnû vyprodan˘m pﬁedstavením v âinoherním klubu. Diváci nás
naplnili entuziasmem a elánem do dal‰í
práce. Strange love dokonãena, pojìme se
tedy vrhnout do ãist˘ch vod. Scénáﬁe nové hry byly vyti‰tûny a uÏ první (tehdy
jsme je‰tû netu‰ili, Ïe na dlouhou dobu
poslední) ãtená zkou‰ka nás nenechala na
pochybách, Ïe tohle bude trhák. Pak se
ten mal˘ virus rozhodl vyskoãit na svût
a zaskoãit ho. Zastavit stát, raz, dva! Plány následujících mûsícÛ se musí pﬁepoãítat. Co dûlá divadelník, pokud nehraje?
Pﬁipravuje se, aÏ bude hrát. V prÛbûhu karantény jsme poÏádali Ondﬁeje Ládka alias Xindla X o povolení k pouÏití jeho písniãek v novû pﬁipravovaném divadelním
kusu. Hodí se tam totiÏ tolik, Ïe to vypadá jako by to u‰ilo trio Rudi‰, P˘cha, Ládek spoleãnû. Tedy je‰tû jednou v prÛbûhu karantény jsme poÏádali Ondﬁeje
Ládka alias Xindla X o povolení k pouÏití
jeho písniãek v nové hﬁe. Ten mal˘ virus
vyskoãil, zaskoãil a zastavil i jeho svût. Co
dûlá zpûvák, pokud nezpívá? âte si ná‰
scénáﬁ. A diváci i herci, divme se, nad‰en˘ Ondﬁej Ládek alias Xindl X nám spolu
s povolením dal i slib, Ïe bude divákem

premiéry v Lidovém domû. Dokonce pr˘
z niãeho tak nad‰en˘ dlouho nebyl. Dûkujeme, Ondﬁej Ládek opravdu není Ïádn˘ Xindl, ale ãlovûk s prima vytﬁíben˘m
vkusem fandící amatérskému divadelnímu snaÏení ve Kbelích. Mûjte se dobﬁe,

poslouchejte Xindla a brzy po tﬁetím zvonûní Na vidûnou, vûzte, Ïe ãert ani divadlo nikdy nespí
S poklonou Bára Marysková
P. S.: Jó a máme novou hereãku Dominiku.
Je moc prima.

A kdyby se Vám zastesklo, vydejte se za námi: 22. 8. 2020 – obec Bezdûz Pod hradem Bezdûz – Strange love
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Kalousi v Bohdaneãské
a za soumraku se uãí létat a pozdûji i lovit. A právû k nácviku létání si na‰i mladí kalousi vybrali bﬁízu u autobusové zastávky a lípu, která roste na protûj‰í
stranû ulice. Pokud byste se tu za soumraku zastavili a zvedli své oãi vzhÛru,
zahlédli byste urãitû ãtyﬁi soví sourozence, jak zkou‰ejí mezi obûma stromy létat
a neustále si pﬁitom povídají oním typick˘m hvízdáním.
Kalous u‰at˘ je stﬁednû velká sova
a spolu s pu‰tíkem obecn˘m patﬁí k nejhojnûj‰ím druhÛm Ïijícím u nás. Samice
do hnízda klade 3–7 vajec, na kter˘ch sedí po dobu necelého mûsíce. Mláìata ve

vûku 3–4 t˘dnÛ opou‰tûjí hnízdo a zdrÏují se ve vûtvích v jeho blízkosti. Létat
zaãínají v pátém t˘dnu Ïivota a za dal‰í
dva t˘dny se plnû osamostatní. Potravu
kalousÛ tvoﬁí z 90 % drobní hlodavci, ale
nepohrdnou ani netop˘ry ãi drobn˘mi
ptáky do velikosti ‰paãka. Ve volné pﬁírodû se doÏívají v prÛmûru ãtyﬁ let, v zajetí podstatnû déle – jsou zaznamenány
pﬁípady, kdy se doÏili 20 let i déle.
Jako v‰echny sovy i kalousi létají velmi potichu. Vidût za soumraku ãi v noci
letût nesly‰nû siluetu sovy proti temnému nebi je fascinující záÏitek.
Marek Bárta

Jeden z kalousích rodiãÛ. Fotografie
byla poﬁízena 1. ãervna v 19 hodin.

Kdo tu Ïije s námi
nad na‰imi hlavami
Kdo procházel na pﬁelomu kvûtna
a ãervna v podveãer po chodníku u zastávky autobusu Bukovinská nedaleko
obecního úﬁadu, moÏná zaslechl neobvyklé pískání. Nad stejn˘mi zvuky si patrnû
lámali hlavu i obyvatelé okolních domÛ.
Ne, nejednalo se o tajemné signály z vesmíru. Jejich vysvûtlení je mnohem prozaiãtûj‰í. Své mladé tu vyvedl párek sov
kalousÛ u‰at˘ch. Sotva odrostlá mláìata
se uÏ do hnízda nevejdou, proto pﬁes den
pospávají v korunách blízk˘ch stromÛ

O pár vûtví v˘‰e sedûlo jedno z mláìat. PﬁestoÏe mûlo je‰tû bûlav˘ prachov˘ ‰at,
nebránilo mu to v nácviku letu.

Zprávy z Ble‰áku
aneb jak˘ byl první Sousedsk˘ ble‰í trh ve Vinoﬁi…
Prodejní stánek? Není potﬁeba!
ProdejcÛm plnû postaãila deka, kus
igelitového ubrusu, vû‰ák nebo krabice.
Své o tom ví i velmi dobﬁe pﬁipravení
sourozenci AneÏka (12) a Luká‰ (9), kteﬁí
za pomoci maminky ochotnû obsluhovali zájemce stojící nad rozloÏen˘mi vûcmi
na jejich piknikov˘ch dekách. Ve chvílích
klidu usedali tito sympatiãtí prodejci na
skládací kﬁesílka a skr˘vali se do stínu
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sv˘ch de‰tníkÛ. Prodali asi polovinu nabízen˘ch vûcí, a to uÏ je dÛvod k poﬁádné sladké oslavû v cukrárnû.
Na draãku ‰lo obleãení i knihy, ale ani
váziãky, hraãky, dekorace a jiné domácí
drobnosti nezÛstaly pozadu.
Îe podobné nepotﬁebné vûci máte také a nûjaká ta koruna by Vás potû‰ila?
Nebo Vás láká zaÏít ve Vinoﬁi nûco nového! Pﬁípadnû by se vám hodila ko‰ile za
3 „pûtky“ ãi ãajová konvice za 50 „kaãek“?
Pak se Vám jistû bude hodit zápis do
diáﬁe:
sobota 25. ãervence 2020;
9–14 hod.
Sousedsk˘ ble‰í trh Vinoﬁ
Tentokrát jsme v 9 hodin posnídaly v˘bornou bábovku a ‰Èavnatou bublaninu
s tﬁe‰nûmi ze zahrady „V POLI“ ...mÀam!
A doporuãenou dávku tekutin jsme bû-

hem dne doplÀovaly domácí limonádou,
osvûÏující vodou ãi ovocn˘m ãajem.
Dûti, kter˘m jsme poﬁizovaly nûco nového do ‰atníku, si hrály na pﬁilehlém
hﬁi‰ti, tedy nás neru‰ily ani pﬁi prohlíÏení
„vzácn˘ch“ pokladÛ dovezen˘ch z domácností, pÛd a sklepÛ, a tak jsme i poklidnû a srdeãnû sousedsky „poklábosily“.

CoÏ je právû to, o co podle organizátorky akce Martiny ze spolku V POLI jde!
ZaÏít úãelnû i pﬁíjemnû sobotní den se
sousedy blízk˘mi i pﬁespolními na ble‰ím
trhu ve Vinoﬁi!
Sousedské ble‰í trhy vznikají z iniciativy spolku „V POLI“ a za podpory Mâ Vinoﬁ.
Káãa

V˘zva pro pamûtníky:
Pro projekt obnovy pramenÛ a studánek ve Vinoﬁi sháníme jejich DOBOVÉ FOTOGRAFIE a informace, kam a zhruba do jaké
doby se ve Vinoﬁi chodilo pro pitnou vodu.
Komunitní spolek V POLI ve Ctûnicích v prostorách VinAgra by si rád vzal na starost obnovu pramenÛ a studánek ve Vinoﬁi. Pokud
byste doma na‰li star‰í fotografie vinoﬁsk˘ch pitn˘ch zdrojÛ nebo se chtûli podûlit o informace, kam jste Vy nebo Va‰e rodina chodili
pro vodu, ozvûte se prosím paní Martinû ¤ebíãek na info@v-poli.cz nebo telefonicky na +420 731 973 647.
Dûkujeme.
M¤
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Norma a okolí

Budova Normy, parkovi‰tû i prostor
pod Normou jsou nedílnou souãástí na‰eho vinoﬁského centra. Majetkové vztahy
jsou zde komplikované, pozemky patﬁí Mâ,
budova CPI Reality a.s. a v prostorách
podniká Norma. Podaﬁilo se nám po více
jak 5 letech dojít k dohodû v‰ech tﬁí subjektÛ na rekonstrukci budovy i okolí. Cel˘ plán má 3 ãásti. JiÏ o tûchto prázdninách bude kompletnû rekonstruována
prodejna Normy, roz‰íﬁena prodejní plocha o dal‰ích 200m2 a otoãen vchod smû-

20

rem k parkovi‰ti. Otevﬁení je plánováno
na 1. 9. 2020. Druhá fáze naváÏe rekonstrukcí suterénu budovy, kde vznikne sál
pro 200 lidí a kavárna. Sál bude vyuÏíván
Mâ, ‰kolou i kulturou a kavárna bude
pronajata pﬁípadn˘m zájemcÛm. Tﬁetí fází je rekonstrukce parkovi‰tû a kﬁiÏovatky Mladoboleslavská – U Bakaláﬁe. Parkovi‰tû bude vyasfaltováno, de‰Èová
voda bude zasakována v místû a v˘jezd
z parkovi‰tû bude smûﬁovat do ulice
U Bakaláﬁe. Souãasná kﬁiÏovatka se tím
zjednodu‰í a stane se bezpeãnûj‰í pro
chodce. V souãasné dobû napjatého rozpoãtu jak Mâ, tak jednotliv˘ch firem, není lehké odhadnout termíny realizace.
Zatím poãítáme s II. fází pﬁí‰tí rok a III.
fází v roce 2022. Doufáme, Ïe rekonstrukce Normy pﬁinese k dispozici moderní obchod, hezk˘ sál, kter˘ nám chybí, a také v˘razn˘m zpÛsobem zlep‰í
vzhled centra Vinoﬁe.
MB

Ze Ïivota Vinoﬁe ■
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Zvládli jsme to! A hurá na prázdniny…
Máme za sebou dlouhé a obtíÏné období. Ale hned, jak to bylo jen trochu moÏné, jsme u nás obnovili provoz a vym˘‰leli jsme, jak nahradit u‰lé lekce, aby nikdo
nepﬁi‰el zkrátka. Nûkteré lektory v˘padek
jejich kurzÛ citelnû zasáhl, coÏ nás velmi
mrzí. Spoleãnû nám jde o to, aby Vincent
fungoval, a sami bez lektorÛ bychom to
nezvládli. Vy‰li jsme jim proto vstﬁíc a prominuli jsme nájemné za pronajaté prostory. NejsloÏitûj‰í pro nás v‰echny bylo
naru‰ení v˘uky cizích jazykÛ. Spolupracující jazyková ‰kola totiÏ pﬁi‰la o nûkteré
rodilé mluvãí a zaãalo „suplovací peklo“.
Pokud jednáte s lektorem jakéhokoliv kurzu pﬁímo, je vcelku snadné se domluvit na
vhodn˘ch náhradách, pokud jste ale závislí na dal‰ích lidech, b˘vá to problém. No,
a pokud vám lektoﬁi odjedou zpût do vlasti, ocitáte se v bezv˘chodné situaci. Myslím si ale, Ïe nakonec se díky dobré souãinnosti Vincenta a jazykové ‰koly v‰e
zvládlo pomûrnû dobﬁe. Bûhem kvûtna
a ãervna jsme mûli na suplování lektory
z Nevady, Austrálie i Indie. V‰ichni byli velmi sympatiãtí a profesionální a snaÏili se plnohodnotnû lekce nahradit. Vûﬁíme, Ïe od
záﬁí uÏ v‰e pobûÏí hladce s minimem suplovan˘ch hodin. S ﬁeditelkou jazykové ‰koly máme novû v plánu nabízet studentÛm
i v˘lety nebo sportovní dny s angliãtinou.
Dûti i dospûlí se zapojovali postupnû,
nejprve jen do individuálních lekcí,
pozdûji i do skupinov˘ch. Zaãalo se opût
kreslit, zpívat, tanãit, zaãaly se hrát ‰achy a s postupn˘m uvolÀováním se znovu otevﬁely i kurzy pilates, jógy a bodystylingu, které probíhají v na‰í malé
tûlocviãnû. Budova opût oÏila a v‰ichni
jsme za to moc rádi. Zapojili jsme se do
tradiãního Vandráãku a jedno ze stanovi‰È bylo právû u nás. V ãervnu jsme také
pﬁivítali loutkové divadlo s pohádkou
O Rumcajsovi. Snad jsme to tedy zvládli!
Teì uÏ tu ale máme prázdniny a kurzy a krouÏky se opût rozbûhnou v záﬁí.
Nûkteré zÛstávají beze zmûn, jinde se mûní ãasy, s nûkter˘mi uÏ konãíme, a naopak jiné pﬁibudou. Ranní a dopolední lekce budou patﬁit Ïenám a rodiãÛm
s mal˘mi dûtmi. Dvakrát v t˘dnu budou
moci pﬁijít po ránu maminky, hned jak
odvedou dûti do ‰koly: ve stﬁedu na hormonální jógu a v pátek na pilates. Oba
kurzy budou zaãínat uÏ v 8:15. Pondûlní
dopoledne budou patﬁit jiÏ tradiãnû paní
Barto‰ové, která vede kurzy pro dûti od

ãtyﬁ mûsícÛ. Úterky dopoledne a ãtvrtky
má pod taktovkou Martina PrÛ‰ová, která povede lekce cviãení rodiãÛ s dûtmi.
Nabídku odpoledních a veãerních kurzÛ
a krouÏkÛ je‰tû ladíme a v‰e zveﬁejníme
zaãátkem ‰kolního roku. Urãitû budeme
pokraãovat v muzikálovém herectví, s filmovou animací, s atelierem Ludmila, také bude probíhat v˘uka cizích jazykÛ
a hra na hudební nástroje. BûÏet bude
i krouÏek ‰achÛ. Na nûjak˘ ãas se rozlouãíme s krouÏkem komixu. Novû se domlouváme s lektorem na zorganizování
filmového krouÏku, kde by se dûti uãily
natáãet a stﬁíhat videa, a tﬁeba dojde i na
on-line vysílání z Vincenta. Otevírat budeme také krouÏek dûtského boxu. Máte
se tedy na co tû‰it!
Tû‰it se také mÛÏete na stavební úpravy v na‰í zahrádce, zaãaly uÏ v ãervnu.

Zvût‰íme plochu pro kola a koãárky, do
budoucna plánujeme i její zastﬁe‰ení. Vytvoﬁíme laviãku pod stávajícím javorem,
která bude mít v sobû zabudovanou dobíjecí USB zásuvku, a pﬁipravíme si prostor
pro vybudování biblioboxu, aby ãtenáﬁi
mûli moÏnost kníÏky odevzdávat pohodlnû i mimo otevírací dobu knihovny.
O prázdninách na‰e centrum slouÏí
tûm z vás, kteﬁí momentálnû trávíte ãas
ve Vinoﬁi. Bûhem ãervence si k nám mÛÏete pﬁijít zahrát stolní tenis. Na srpen
jsme pro dûti pﬁipravili hereck˘ workshop,
knihovna má otevﬁeno bez omezení
a probíhat budou dva pﬁímûstské tábory:
filmová animace v ãervenci a muzikálové herectví v srpnu. Tak pﬁijìte, jsme tu
pro vás!
Hezké léto z Vincenta pﬁeje
Markéta Kilingerová

Závûreãn˘ koncert dûtí z hudebních krouÏkÛ

Úter˘ 23. ãerna bylo slavnostním
dnem pro Ïáky hudební ‰koly, která má
u nás jednu ze sv˘ch poboãek. Závûreãn˘ koncert, kter˘ se uskuteãnil v centru
Mariapoli je vÏdy velkou odmûnou pro
pilné Ïáãky i pro jejich rodiny. Vût‰ina dûtí bude u nás s v˘ukou pokraãovat, ale jistû se najde i místo pro pﬁípadné nové zájemce.
Pro pﬁihlá‰ky a více informací kontaktujte Pavla Hokra na info@pavelhork.cz.
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■ Vincent a knihovna

V˘tvarné kurzy ve Vincentu
Scházeli jsme se kaÏdou stﬁedu k v˘tvarnému tvoﬁení. I pﬁes jarní pﬁeru‰ení
kurzÛ dûti vytvoﬁily a namalovaly zdaﬁilé
práce. Posuìte sami. Dal‰í fotky si mÛÏete prohlédnout na www.atelier-ludmila.cz.
Letos jsme se zamûﬁili na sklo a sklenûnou
mozaiku, po prázdninách pﬁipravím jiné
zajímavé materiály. UÏ se tû‰ím.
Ludmila Obruãová, lektorka

Komix
Spoleãné foto jsem poﬁídila komixákÛm na rozlouãenou s lektorem Honzou
VaÀkem, kter˘ zaãíná na podzim studium
na V· v Plzni obor Komix a ilustace pro
dûti, tak na nás nebude mít prostor. Dûkujeme za jeho spolupráci a pﬁejeme mu
mnoho ‰tûstí. A to, Ïe na nûj nezapomeneme je jasné. VÏdyÈ nám to tady pûknû
zmaloval.
V souãasné dobû jednáme s novou lektorkou, vûﬁíme, Ïe se domluvíme a krouÏek komixu bude pokraãovat.

Léto ve Vincentu
Prázdninov˘ hereck˘ workshop s O·KLIVKOU KATKOU
Herecké principy I.
pod vedením
Kateﬁiny Janeãkové
alias o‰klivka Katka
termín:
délka:
skupinka:
CENA:

19. 8. 2020
4 hodiny 10–14 h
max. 10 osob
dûti (8–14) let 750,-

Absolvování workshopu je urãeno
v‰em bez ohledu na herecké zku‰enosti,
je tedy vhodn˘ pro úplné zaãáteãníky
i pokroãilé. Cílem je odkr˘t co herectví
obná‰í, zjistit vá‰ hereck˘ potenciál a pﬁipravit vás na úspû‰nou presentaci (pﬁi
castingu, zkou‰ení u tabule, veﬁejném vystupování atd…)
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Vincent a knihovna ■
Princip v˘uky je podobn˘ v˘uce na hereck˘ch ‰kolách, pro dûti je samozﬁejmû
uzpÛsoben jejich vnímání.
Po absolvování workshopu nabízíme
kaÏdému osobní konzultaci – zda doporuãujeme dal‰í pokraãování a rozvíjení
talentu v navazujících kurzech (workshop II. aj.)
Workshop je vhodn˘ i pro ostatní se
zájmem o (sebe)rozvoj, kteﬁí by rádi zlep‰ili své (sebe)presentaãní schopnosti, posílili své sebevûdomí nebo jen zkusili nûco „nového“…

NáplÀ Workshopu I.:
• základní principy hereckého umûní
• herecké cviãení pohybového a mimického v˘razu
• vnímání prostoru a partnera
• tipy, jak se chovat pﬁed kamerou
• seznámení s prostﬁedím castingu a filmu
• odbourání trémy
• rozvoj samostatného soustﬁedûní i spolupráce ve skupinû
• zpûtná vazba pro kaÏdého úãastníka
Pro pﬁihlá‰ení pi‰te na
vincent@praha-vinor.cz

Stolní tenis ve Vincentu
aneb ãervencové pingpogování
Na ãervenec jsme si zapÛjãili ze základní ‰koly stÛl a bude k dispozici v na‰í tûlocviãnû.

Chcete si pﬁijít zahrát?
Napi‰te si o rezervaci na vincent@praha-vinor.cz
Termín: 6.–24. 7. 2020 | PO a ST 9–14hod | ÚT a âT 9–19 hod
Poplatek za osobu na hodinu 20,-Kã.
Max. 4 osoby.

Zaãínáme v záﬁí
BOX

Trenér boxu a MMA Patrik Balog otevírá od záﬁí 2020
krouÏek dûtského boxu pro Ïáky 1.-9. tﬁíd

◗ stﬁeda od 15:45 do 16:45., maximální kapacita je 15 dûtí
◗ Dûti si zv˘‰í fyzickou i psychickou kondici, nauãí se základy sebeobrany.
◗ V pﬁípadû pﬁíznivého poãasí budou trénovat i venku.
◗ Zápisné je 2400Kã / 6 mûsícÛ.
◗ Pro pﬁihlá‰ení a dal‰í informace volejte 778 479 637.
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■ Vincent a knihovna

Yogové lekce s Kristynou ve stﬁedu
8:15–9:15 hormonální yoga pro Ïeny

18:00–19:00 yoga

Krist˘na Jandová Novotná email: yogaflowtherapy@gmail.com telefon: +420 606 792 425

Knihovna
Nové knihy
·ikm˘ kostel – Karin Lednická
Heﬁmánkové údolí – Hana Marie Körnerová
Foukne‰ do pûny – Radka Tﬁe‰tíková
PláÏ v Chorvatsku – Julie Caplin
Láska po ﬁecku – Kat French
Strom duchÛ – Barbara Erskinová
Temná dcera – Elena Ferrante
Rdûji ze‰ílet v divoãinû – Ale‰ Palán
Za oknem – Ale‰ Palán
Beer with Travel – Transsibiﬁská magistrála aneb S pivem v ruce
od Finského zálivu k Japonskému moﬁi – Beer With Travel
Kundera: âesk˘ Ïivot a doba – Jan Novák
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PRO DùTI:
Co má vûdût správn˘ âech – Michal Vanûãek
Já, JÛTuber – Petr Srna, Jakub Hol˘
Tajemství QuerburÛ – Michal Vlk
U Starého hﬁbitova 43: Jen pﬁes mou mrtvolu – Kate Kliseová
Podivuhodná robotí expedice – TaÈána Rubá‰ová, Jindﬁich Janíãek

Otevírací doba – zÛstává stejná

Ze Ïivota základní ‰koly ■
dobrovolná docházka dûtí z 1.stupnû.
V hlavních pﬁedmûtech jsme se snaÏili
nahradit pﬁímou v˘uku jin˘mi zpÛsoby,
takÏe by v˘padek pﬁi pokraãování na podzim nemûl b˘t znát. Dûkujeme v‰em uãitelÛm, pro které byl tento zpÛsob v˘uky
velice nároãn˘ a chválíme dûti i rodiãe,
protoÏe naprostá vût‰ina spolupracovala
velmi peãlivû.

V˘hled na dal‰í ‰kolní rok

A jsou tady prázdniny
POKUD NùKDO NAMÍTNE, ÎE DùTI MùLY PRÁZDNINY VLASTNù OD B¤EZNA, ROZHODNù NEMÁ PRAVDU. RODIâE DOB¤E VùDÍ, ÎE V¯UKA NEP¤ESTALA, JEN PROBÍHALA JINAK. A NA ZÁVùR ·KOLNÍHO ROKU I NEP¤ÍLI· NAD·ENÍ P¤ÍZNIVCI PREZENâNÍ V¯UKY UVÍTALI MOÎNOST SE SICE V OMEZENÉM ROZSAHU, ALE P¤ECE JEN
DO ·KOLY VRÁTIT.

A jak˘ uplynul˘ ‰kolní rok byl? Zvlá‰tní, ale zvládli jsme to.

Zápis do M·
Probûhl 4. aÏ 16. 5. 2020. Uspokojili
jsme v‰echny zájemce z Prahy-Vinoﬁe,
kter˘m budou do 31. 8. 2020 tﬁi roky, celkem 53 dûtí.

Hodnocení ‰kolního roku
VyuÏívali jsme v‰echny uãebny v hlavní budovû ‰koly, vyuÏili jsme celou kapacitu budovy na Vinoﬁském námûstí, kde
byly 4 druhé tﬁídy. V druÏinû jsme uspokojili témûﬁ v‰echny zájemce, hlavnû dûti zamûstnan˘ch matek.
Kapacita ‰kolky celkem 9 tﬁíd, byla naplnûna vinoﬁsk˘mi dûtmi, dostalo se i na
nûkolik dûtí z okolních obcí. Bûhem ‰kolního roku byla provedena rekonstrukce
kuchynû v budovû mateﬁské ‰koly, kde se
novû vaﬁí i pro dÛchodce. Vaﬁit pro nû
jsme zaãali koncem dubna.

Pro dûti bylo ve ‰kole otevﬁeno 30 skupin krouÏkÛ rÛzného zamûﬁení. Zapojilo
se kolem 600 dûtí. ·kolní v˘uka byla jako
kaÏdoroãnû pestrá, kromû klasického uãení pracovaly dûti v rÛzn˘ch projektech,
nav‰tûvovaly divadla a jiné v˘ukové poﬁady, zúãastnily se úspû‰nû mnoha sportovních a vûdomostních soutûÏí, absolvovaly celou ﬁadu v˘letÛ a exkurzí. To
bohuÏel skonãilo v polovinû bﬁezna kvÛli
pandemii. Nejprve byla naﬁízením vlády
uzavﬁena ‰kola, o t˘den pozdûji jsme uzavﬁeli i mateﬁskou ‰kolu. Z vût‰ích akcí se
je‰tû podaﬁilo uspoﬁádat lyÏaﬁsk˘ v˘cvikov˘ kurz ve StráÏném v Krkono‰ích, vraceli jsme se uÏ v dobû zavﬁené ‰koly. Dal‰í akce vãetnû mnoha pﬁipravovan˘ch
‰kol v pﬁírodû odpadly. V˘uka pokraãovala distanãní formou, v pÛlce kvûtna se
vrátili do ‰koly Ïáci 9. roãníku na pﬁípravu na pﬁijímací zkou‰ky. Od 25. 5. byl obnoven provoz mateﬁské ‰koly a zaãala

Budou otevﬁeny tﬁi první tﬁídy po cca
25 dûtech, umístûny budou v hlavní budovû ‰koly. Îádné tﬁídy se letos nespojují, budeme mít 28 tﬁíd (pﬁibude jedna), poãet ÏákÛ by mûl zÛstat pﬁibliÏnû stejn˘,
kolem 650. V˘uku máme vût‰inou zaji‰tûnu kvalifikovan˘mi uãiteli, budeme pokraãovat dále podle na‰eho ‰kolního
vzdûlávacího programu. Ve‰keré informace budeme prÛbûÏnû publikovat na internetu.

Zahájení nového ‰kolního
roku
Bude v úter˘ 1. 9. 2020 v 8 h. PrvÀáãky pﬁivítáme ve ‰kolní jídelnû, ostatní dûti ve sv˘ch tﬁídách. Rodiãe nov˘ch prvÀáãkÛ mûli v ãervnu schÛzku s budoucími
uãitelkami sv˘ch dûtí, kde obdrÏeli v‰echny potﬁebné informace.

Vysvûdãení
Nakonec jsme vysvûdãení mohli pﬁedat osobnû v‰em dûtem 26. 6. 2020, vût‰inou venku v okolí ‰koly a popﬁát jim
hezké prázdniny, které i letos jsou opravdu zaslouÏené.
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■ Ze Ïivota základní ‰koly

Základní ‰kola pohledem 9.B
DO PRVNÍ T¤ÍDY VE ·KOLNÍM ROCE 2011/2012 NASTUPOVALI ÎÁâCI NATù·ENÍ, ALE JISTù I PLNÍ OBAV Z TOHO, CO JE VE ·KOLE
VLASTNù âEKÁ. A DNES JIÎ JAKO SEBEVùDOMÍ „ST¤EDO·KOLÁCI“ SVOU PRVNÍ ·KOLNÍ ·TACI KONâÍ.

Od první do páté tﬁídy byli Ïáci je‰tû ve
tﬁech tﬁídách. Tﬁídními byly paní uãitelky
Z. ·toãková, I. Bou‰ová a M. Dragounová. Po odchodu gymnazistÛ na konci pátého roãníku, se tyto tﬁi tﬁídy musely rozdûlit jiÏ jen na dvû, které to spolu táhly aÏ
do konce ‰koly. Ze zaãátku se nûkter˘m
toto rozdûlení úplnû nezdálo, ale myslím,
Ïe zpûtnû vÛbec nelitují. Od ‰esté tﬁídy si
béãko vzala pod svá tﬁídnická kﬁídla paní
uãitelka Jitka Kubicová. Po celé tﬁi roky
jim byla nejen zku‰enou matikáﬁkou, ale
hlavnû tﬁídní se v‰ím v‰udy. ZaÏili spoleãnû ‰koly v pﬁírodû, ‰kolní úspûchy i neúspûchy, pochvaly i prÛ‰vihy. Myslím, Ïe
ÏákÛm se pﬁi vzpomínce na svou oblíbenou tﬁídní uãitelku právû paní Kubicová
vÏdy vybaví (a navÏdy zÛstanou její koÈátka a zlatéãka). Po jejím odchodu zpût
na rodnou Moravu pﬁevzala 9.B paní uãitelka J. Kubcová. BohuÏel zdravotní kom-

plikace ji nedovolily chodit do práce, a tak
po záﬁijovém rozjezdu tﬁídu pﬁebrala Eva
Titûrová. Natû‰ena na puberÈáky se vrhla
do své práce. JenÏe jak jiÏ v‰ichni moc
dobﬁe víme, leto‰ní rok byl zcela netradiãní. Zasáhla nás celosvûtová pandemie.
·koly byly od 11. 3. 2020 zavﬁeny a pro
v‰echny zaãala nová éra online v˘uky.
Nová pro uãitele, nová pro Ïáky, nová
a extra nároãná pro rodiãe.

Pro deváÈáky obzvlá‰È nepﬁíjemná situace. âekaly je pﬁijímaãky na stﬁední ‰koly a nikdo nebyl schopen ﬁíct kdy a zda
vÛbec budou. Pod touto tíhou v‰ichni
pﬁesto makali. Termín pﬁijímaãek byl nakonec posunut aÏ na 8. 6. 2020. Témûﬁ
o dva mûsíce nervozity navíc. S potû‰ením ale mohu ﬁíct, Ïe se celá 9.B na stﬁední ‰koly dostala. Tím jsme si mohli v‰ichni doslova odfrknout (kaÏd˘ dostal svou
frkaãku).

Tradiãní louãení s devátou tﬁídou se
zatím nekonalo. Pﬁísná opatﬁení nám to
nedovolila. A tak máme domluveno toto
rozlouãení na konec srpna. Pevnû doufám, Ïe opravdu bude a uÏ nám ho nic
nepﬁekazí! Na na‰e stﬁedo‰koláky se budeme moc tû‰it!
Na závûr slova deváÈákÛ. Co se vám
vybaví pﬁi vzpomínce na základku:
Rady do Ïivota od nûkter˘ch uãitelÛ.
Vzpomínky na dûtství, které nám v tuto chvíli konãí.
Skvûl˘ kolektiv lidí, kter˘ uÏ se moÏná
ani nesejde.
ZáÏitky.
Kamarádi.
Pﬁátelství.
Asi v‰e, prostû nezapomenuteln˘!
Byli jste super tﬁída a moc rády jsme
k vám chodily. Budeme na vás vzpomínat a budete nám chybût. Hodnû ‰tûstí na
nové cestû Ïivotem a krásné léto!
Eva Titûrová a Slávka Lupaãová

V˘sledky rozmisÈovacího ﬁízení ve ‰kolním roce 2019–2020
Ve ‰kolním roce 2019/20 bylo v devátém roãníku 45 ÏákÛ. Z toho 7 dûtí ode‰lo na gymnázia, 6 ÏákÛ zvolilo stﬁední
prÛmyslovou ‰kolu, 5 ÏákÛ pﬁe‰lo na obchodní akademie, 2 Ïáci na stﬁední ‰koly
se zamûﬁením na pﬁed‰kolní a mimo‰kolní pedagogiku a 5 ÏákÛ na ãtyﬁleté studium technick˘ch oborÛ. Ostatní stﬁední
odborné ‰koly si zvolilo celkem 10 dûtí,
8 dûtí pﬁe‰lo na tﬁíleté uãební obory.
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Vût‰ina dûtí, které si podaly pﬁihlá‰ku,
byla pﬁijata na jednu ze zvolen˘ch ‰kol
v prvním kole pﬁijímacího ﬁízení, 2 Ïáci ãekají na pﬁijetí ve druhém kole.
Ze 7. roãníku na ‰estiletá gymnázia letos neodchází nikdo, na osmiletá gymnázia z 5. roãníku pﬁestoupí 11 ÏákÛ.
Pﬁejeme v‰em dûtem mnoho úspûchÛ
v dal‰ím studiu i osobním Ïivotû.
Iva Kﬁemenová, v˘chovn˘ poradce

Ze Ïivota farnosti ■
Drazí obyvatelé Vinoﬁe,
stojíme na prahu prázdnin a dovolen˘ch. Bude to jistû ãas odpoãinku, cestování, nov˘ch záÏitkÛ, poznávání nov˘ch lidí, krajin a míst. Ze srdce vám
pﬁeji, abyste si odpoãinuli od práce
a Ïáci se studenty spolu s uãiteli od
‰koly. AÈ je va‰e putování zajímavé,
krásné, odpoãinkové a bezpeãné. Moc
prosím, pﬁi odpoãinku nemyslete jen na
sebe, ale i na ty, kdo s vámi budou ãas
prázdnin a dovolen˘ch sdílet.
I ve farnosti se budeme také snaÏit
zmírnit tempo, nastavit prázdninov˘
reÏim. V kaÏdém pﬁípadû v‰ak platí
i o prázdninách nezmûnûn˘ ãas bohosluÏeb v na‰em kostele: v úter˘ aÏ pátek v 18:00 hod., v nedûli v 10:30 hod.
V kapli sv. Anny v Satalicích v sobotu
v 19:00 hod.
KaÏd˘ z nás má svého andûla stráÏného. KéÏ vás tyto duchovní boÏské bytosti ochraÀují na cestách i pﬁi odpoãinku!
To vám v‰em pﬁeje
a ze srdce vypro‰uje
administrátor vinoﬁské farnosti
P. Stanislaw Góra

Noc kostelÛ 12. 6. 2020
Leto‰ní Noc kostelÛ, kterou poﬁádá
tradiãnû farnost pﬁi kostele Pov˘‰ení sv.
KﬁíÏe, za‰títila také sama Mûstská ãást
Praha-Vinoﬁ. Z velké ãásti kvÛli tomu, Ïe
za souãasn˘ch podmínek byla akce o nûkolik t˘dnÛ posunuta. Ale mûli jsme ‰tûstí, pﬁálo nám poãasí a nadit˘ program pﬁitáhl nemálo náv‰tûvníkÛ.
Program zaãínal tradiãnû m‰í svatou
a následoval krátk˘ koncert duchovní
hudby (Markéta Dvoﬁáková-mezzosporán, Petr Matuszek-baryton, Irena Chﬁíbková-varhany). K v‰eobecnému pﬁekvapení torzo opravovan˘ch varhan zvládlo
svou úlohu velmi dobﬁe. Dále se konaly
prohlídky prostor s v˘kladem, do kter˘ch
se bûÏnû ãlovûk nedostane. Tedy pﬁedev‰ím na vûÏ ke zvonÛm. Zde provázel jáhen Alois Koláãek. A také do opravené

âernínské hrobky na místním hﬁbitovû,
kde se v˘kladu ujal sám pan starosta.
Úvodního slova a podûkování se zhostil
Pavel Kariãka, kter˘ se akce také organizaãnû ujal. V kostele byly vystaveny liturgické pﬁedmûty, a také netradiãní sochaﬁská díla Marka Rejenta, umûlce z Proseãe.
Venku pﬁed kostelem pak byl pﬁipraven
doprovodn˘ program pro dûti i dospûlé.
Pro dûti nauãná pátrací hra o historii kostela, pro dospûláky instalace a v˘stava
o padl˘ch hrdinech Vinoﬁe, pro v‰echny
pak chutné obãerstvení a ohníãek na opékání. Nechybûl ani kytarov˘ doprovod
v podání Jirky âecháka a Zuzany Veãerníkové. Na v‰e uÏ od vstupu dohlíÏely
sliãné andûlky.
Z pohledu andûla
Jana âesáková Hyklová
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■ Ze Ïivota farnosti

Putování ke Svaté Annû do Satalic

„Utajen˘“ Ble‰ák
JiÏ po deváté 19.6. v 17.30 vypukl na
farní zahradû Ble‰ák s táborákem na konec ‰kolního roku. V leto‰ním roce, roce
koronaviru, mûl b˘t více komorní, a tak
pozvánky na veﬁejnost se v rámci FB pﬁedávaly aÏ dva dny pﬁed akcí. Pﬁekvapením
byla velká úãast i zájem, doposud nejvût‰í, cca 190 osob vãetnû dûtí.

Dûti pﬁipravily mnoho ble‰ích pﬁekvapení, velká byla i pomoc a podpora mlad˘ch i dospûl˘ch, rodiãÛ i prarodiãÛ.
Mohli jste vybírat z hraãek, sportu, knih,
biÏuterie, nav‰tívit kavárno-cukrárnu,
elektro, v neposlední ﬁadû upéct buﬁty,
najít poklad, foukat bubliny, popovídat,
zasmát se, pustit balón, atd. SluÏba v Saloonu nabízela nev‰ední modely, zaznûla
píseÀ ãervená se line záﬁe, ale také song
o problematickém ‰nekovi. Mnoh˘m zahrádkáﬁÛm znûlo happyendem, kdyÏ jej
v závûru písnû pﬁejel vlak.
Ne v‰e bylo dokonalé, poklad pro dûti
byl málo ukryt˘, buﬁty pochybûly, pak zase
zbyly, ale nálada pr˘ „vonûla ãlovûãenstvím“ a v‰ichni jsme se dobﬁe bavili a dobﬁe seznamovali. Odnést si hezkou vûc,
v mém pﬁípadû barevnou kabelku, je prima,
ale mnohem vût‰í radost pﬁiná‰í krásné
vztahy. O ty urãitû nebude nouze ani pﬁí‰tí rok na jubilejním, desátém Ble‰áku.
Marie Nováková
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KﬁíÏ u rybníka U kamenného stolu
V Satalicích je kaple zasvûcená svaté
Annû – coÏ byla dle tradice babiãka biblického JeÏí‰e. V tradici pﬁedkÛ se svátek
patrona kostela slavil zvlá‰tním zpÛsobem a byla to vÏdy velká spirituální i kulturní událost. Do kostela putovali lidé
z okolí a samotné putování mûlo svÛj duchovní v˘znam. Od toho je odvozen pÛvodní v˘znam slova pouÈ – putování.
Na svátek sv. Anny 26.7. bychom rádi
nabídli moÏnost proÏít jako skuteãnou
pouÈ v pÛvodním slova smyslu – tedy putování. Tisíciletá zku‰enost nám ﬁíká, Ïe
aby se nûco zmûnilo v na‰í krajinû vnitﬁní, je dÛleÏité putovat krajinou vnûj‰í. Tak
to pojìme zkusit.
Spoleãné putování bychom zaãali ve
14:30 u kostela ve Vinoﬁi, zastavili bychom se u kﬁíÏe pod skálou u rybníka
U kamenného stolu ve Vinoﬁském parku
a spoleãnû do‰li pﬁes Satalickou oboru do

Satalic. Cestou bude pro dûti pﬁipravena
dobrodruÏná poutnická hra s úkoly. KaÏdého poutníka ãeká zaslouÏená odmûna.
V Satalicích od 16 hodin probûhne bohosluÏba v kapli sv. Anny, následnû bude
pokraãovat od 17 hodin v komunitním
centru Satalice kulturní program. Pro dûti bude pﬁipravena Vodnická pohádka
v podání divadelní spoleãnosti „KoÀmo“
a následnû pro dospûlé koncert skupiny
H-H Blues. Pro star‰í poutníky bude zaji‰tûna doprava zpût do Vinoﬁe.

Kaple sv. Anny v Satalicích
Srdeãnû zveme v‰echny Anny, Aniãky,
které budou slavit svÛj svátek. Sv. Anna je
babiãka JeÏí‰ova. Tak zvlá‰tû zveme
v‰echny babiãky a dûdeãky s vnouãaty, je
to dobrá pﬁíleÏitost se setkat a proÏít tento svátek spoleãnû.
zástupce Satalic v pastoraãní radû
farnosti Vinoﬁ Antonín ·koch

Oprava varhan
9. bﬁezen 2020 byl pro nás velk˘m
dnem. Zaãaly totiÏ práce na více neÏ rok
pﬁipravovaném restaurování na‰ich varhan. Chvíli po 11. hodinû dopolední dorazil k vinoﬁskému kostelu varhanáﬁ MgA.
Marek Vorlíãek se sv˘m restaurátorsk˘m
t˘mem a zaãala demontáÏ varhan. Práce
skonãily za tmy, po osmé hodinû veãerní.
Po peãlivém odpojení traktury a rozebrání v‰ech ãástí byly odvezeny do dílny
v DomaÏlicích ve‰keré pí‰aly hlavního
a pedálového stroje, téÏ vzdu‰nice obou
strojÛ. Z varhan tak zÛstala hratelná jen
men‰í ãást (4 ﬁady pí‰Èal z celkov˘ch 14).
Takto varhany budou slouÏit je‰tû do pﬁí‰tího roku, kdy bude rozebrán i zbytek nástroje a umlknou docela.
Aktuálnû jsme obdrÏeli zprávy z DomaÏlické dílny, Ïe petrifikace vzdu‰nic

(pozn. petrifikace = zacelení, zatvrzení
netûsností a dírek ve dﬁevû lázní ve smûsi voskÛ a pryskyﬁic) je u konce a bûhem
ãervence zapoãnou truhláﬁské a mechanické práce na vzdu‰nicích. TéÏ je nyní
snímán syntetick˘ nátûr z dﬁevûn˘ch pí‰Èal pedálového stroje.
Dobrou zprávou je, Ïe jsme dostali pﬁislib na dotaci od MHMP ve v˘‰i 325.000,Kã (se spoluúãastí 35% nad rámec této

ãástky). Dohromady do konce roku 2020
tak pan varhanáﬁ Vorlíãek provede práce
v celkové hodnotû 879.750,- Kã vãetnû
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DPH. To je více neÏ ãtvrtina v‰ech prací, které ná‰ ãekají. V˘voj v dal‰ích letech bude
záviset na tom, zda obdrÏíme granty a zda
shromáÏdíme dal‰í prostﬁedky na potﬁebnou spoluúãast. Spoluúãast na pﬁí‰tí rok
2021 je díky Va‰í ‰tûdrosti jiÏ zaji‰tûna.
Celá akce obnovy na‰ich varhan v‰ak
potrvá nejménû do konce roku 2022, spí‰e do konce roku 2023. To, protoÏe kaÏd˘ rok lze Ïádat v rámci grantÛ jen
o omezené mnoÏství prostﬁedkÛ a celková ãástka na obnovu dosahuje 3.259.675
Kã. Pokud bychom tedy byli aÏ do roku
2023 kaÏdoroãnû úspû‰ní s Ïádostmi
o oba granty a Ïádali kaÏd˘ rok o pﬁibliÏ-

nû stejnû penûz, zb˘vá nám na spoluúãastech zaplatit je‰tû minimálnû dal‰ích
200.000,- Kã, které nám zatím chybí. Je
téÏ moÏné, Ïe dopady pandemie v ekonomice teprve pocítíme a dotace v pﬁí‰tích letech tak ‰tûdré nebudou. V takovém pﬁípadû bychom byli odkázáni pouze
na prostﬁedky z veﬁejné sbírky a na vlastní prostﬁedky. Celá akce by se tím v nejlep‰ím pﬁípadû zdrÏela o dal‰í roky.
Zatím ale vypadá v‰e pozitivnû, proto
spolu s Vámi budeme vûﬁit ve ‰Èastn˘ konec. PrÛbûh financování a celé akce mÛÏete sledovat na webu:
www.varhany-pro-vinor.cz.

Tûlocviãná jednota Sokol Vinoﬁ
TùLOCVIâNÁ JEDNOTA SOKOL VINO¤ JE NA·ÍM NEJSTAR·ÍM SPOLKEM. V ROCE 2022 OSLAVÍME 100 LET OD SVÉHO ZALOÎENÍ.
A LETOS NAVÍC 95 LET OD POSTAVENÍ SOKOLOVNY! TENTO NADPIS JE DOBRÉ SI VÎDY P¤IPOMÍNAT. STEJNù JAKO OBùTAVÉ LIDI,
KTE¤Í STÁLI U ZRODU TOHOTO SPOLKU, A KTE¤Í POMÁHALI ROZVÍJET TOLIK POT¤EBNOU POHYBOVOU V·ESTRANNOST A LÁSKU
K MÍSTU, KDE ÎIJEME, K NA·Í VLASTI A SOKOLSK¯M HODNOTÁM.
Dnes bychom chtûli podûkovat za celoÏivotní ãinnost fotbalovému oddílu,
kter˘ je mlad‰í neÏ na‰e sokolovna o pouhé tﬁi roky. Tento oddíl vychoval ﬁadu vynikajících hráãÛ, nûkteﬁí okusili i 1. ligu.
V dobû zákazu Sokola, se fotbal naz˘val
TJ Dynamo Vinoﬁ a po obnovení TJ Sokol
Vinoﬁ po roce 1989, se vrátil k názvu FK
TJ Sokol Vinoﬁ. V ãervnu 2020 se fotbalisté
od TJ Sokol Vinoﬁ odtrhli a vytvoﬁili si vlastní oddíl, FK Vinoﬁ 1928. Pﬁejeme jim, aby se
jim daﬁilo a pokraãovali ve fotbalové tradici. Za poslední léta jsme jim spolu s hlavním mûstem Prahou a mûstskou ãástí vytvoﬁili a pﬁedali do uÏívání nádherné
stavby, nové hﬁi‰tû s umûlou trávou a hlavnû, nové kabiny. Celkem za ca. 25 milionÛ
Kã! UpozorÀujeme na‰e fotbalové pﬁátele
na povinnost umístûní loga hl.m.Prahy
a na slu‰nost, umístit i logo mûstské ãásti. No – a pokud umístí i logo Sokola, jakoÏto zﬁizovatele staveb, nebudeme se zlobit. Navíc jsme celou dobu platili provoz
celého areálu, ca. 200.000,-- Kã za rok! Sehnat tyto prostﬁedky bylo pro nás vÏdy velmi sloÏité, poslední dobou jsme si dokonce museli vzít od mûstské ãásti úvûr
150.000,--Kã, abychom mohli hradit energie. Jsme ale rádi, Ïe jsme mohli pﬁispût
k rozvoji tohoto areálu, kter˘ jsme pojmenovali Sportovní areál Jiﬁího âadka, stejnû
jako ke sportování ve Vinoﬁi.
A tak aÏ budete na fotbalovém hﬁi‰ti
s umûlou trávou nebo v klubovnû nové-

ho oddílu FK Vinoﬁ 1928, vzpomeÀte si na
místní spolek Sokol, bez kterého by nebylo ani to hﬁi‰tû, ani ta klubovna.

TJ Sokol v dobû koronaviru
aneb sportem ku zdraví!
Rádi bychom uvedli nûkolik faktÛ:
7.6. byli ãlenové tenisového oddílu po
del‰í dobû sportovat. Byl hrát i mlad‰í kolega, kter˘ si pﬁed tím, 5.6., zahrál v LetÀanech hokej. Tam se infikoval Covidem,
a protoÏe byl bez pﬁíznakÛ, tak ‰el na ten
tenis. No a na tom tenise se nakazil i v˘born˘ tenista, ﬁeditel ‰koly.
Po kontaktu s hygienickou stanicí jsme
v‰ichni ‰li na testy, na‰tûstí, u v‰ech dopadl test negativnû. Po karanténû a dal‰ím testu 21. 6., kter˘ opût dopadl negativnû, mÛÏeme opût sportovat – protoÏe,
sportem ku zdraví.
Probûhla dezinfekce hﬁi‰È i tenisového klubu, takÏe doufejme, Ïe se nám uÏ
ten zbabûl˘ virus definitivnû vyhne.
Budeme muset dohnat i úﬁední manko, probûhne V˘bor i Valná hromada TJ
Sokol.
Minule jsem psal, Ïe 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.

Dnes bych je‰tû dodal, Ïe je dÛleÏité,
aby lidé pouÏívali vlastní rozum a dﬁíve,
neÏ nûkteﬁí zaãnou s hysterií a plácáním
nesmyslÛ, aby si zjistili fakta a skuteãnost.
A aby byli tolerantní a pﬁátel‰tí.
Tak tedy – se sokolsk˘m Nazdar – viru zmar!
místostarosta TJ Sokol Vinoﬁ
Br. Fr. ·varc

Historie:
blahopﬁejn˘
dopis Josefu
Hofmanovi (3)
Blahopﬁejn˘ dopis zakládajícímu ãlenu
a 1. ãestnému starostovi Tûlocviãné jednoty Sokol ve Vinoﬁi, bratru Josefu Hofmanovi k jeho sedmdesátinám, podepsá ni J. Trost, 1. náãelník a J.Nesnídal, 1.
jednatel. - dokonãení.
Od zaloÏení sokolské jednoty aÏ do
roku 1946 zÛstals ãinn˘m starostou –
pln˘ch 24 rokÛ. Valná hromada r. 1946
jmenovala Tû sice ãestn˘m starostou,
dÛvody nebyly objektivní. Novû nastupující starosta bratr Nesnídal pﬁi pﬁijímání své povinnosti vzpomnûl Tv˘ch zá-
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sluh o jednotu slovy Horácov˘mi: „Exegi monumentum aera peremius“, ãesky:
„Vystavûl jsem sobû pomník nad kov
vzácnûj‰í!“
Bylo nutno Ïít a musí se proto jíst
a kdyÏ ani ve státním statku z vy‰‰ího pﬁíkazu nemohli Tû udrÏet, ‰el Jsi se zapojit
do továrny „PAL“ ve Kbelích, kde Jsi si vyslouÏil dÛchod Kã 438,- mûsíãnû, kter˘
v‰ak Ti byl dnem 1. Ledna 1959 zkrácen
na pouh˘ch Kã 320,- mûsíãnû, abys jím
opatﬁoval Ïivotní zabezpeãení dvouãlenné
rodiny. Místo zv˘‰ení, o nûjÏ jsi zaÏádal,
dostalo se Ti sníÏení o Kã 118,- za mûsíc.
Tys dal svému státu v‰echnu svou píli, sílu i lásku i oddanost. Neprovinil Jsi
se ve svém Ïivotû ani jedin˘m pﬁestup-

kem. Tys mu dal celé své jmûní se vzorn˘m hospodáﬁstvím i v‰ím jeho pﬁíslu‰enstvím. Tys pro svou rodnou obec vykonal mnoho dobrého – zvlá‰tû TvÛj
trval˘ pomník – Sokolovnu. Jedin˘ TvÛj
hﬁích spoãívá v tom, Ïe Jsi se zrodil selsk˘m synkem, Ïes ten dvÛr zdokonaloval,
místo abys byl tûch v˘sledkÛ hospodaﬁení z pﬁebytkÛ propíjel a prokarbanil. Byl
bys pak maliãk˘m zemûdûlcem, kter˘ by
byl litován.
Mil˘ bratﬁe starosto,
V den dovr‰ení Tvé sedmdesátky,
vzpomínají podepsaní tohoto Tvého jubilea proto, aby zvûãnûno bylo Tvé celoÏivotní dílo tak, aby i po desetiletí vzpomí-

nali Tvoji vnukové nejen rodného místa
otcova, dûdova a rodu Hofmanova, ale
aby si uvûdomovali, Ïe za lásku k Vlasti
a jejímu národu, za lásku k rodné pÛdû,
za „fügnerovsk˘“ ãin, dostalo se jejich dûdovi Josefu Hofmanovi potupy tím, Ïe
tou dobou nebyl uznán rovnocenn˘m obãanem, aã ãiny sv˘mi opak mohl prokázat a jiní sourodáci doznati by museli. KéÏ
budoucnost po zásluze ocení Tvé celoÏivotní dílo a uzná omyly minulosti!
S pﬁáním plné du‰evní pohody, stálého zdraví do plnûní dal‰ích desítek let Tobû, Tvé dobré Ïenû i celému rodu Hofmanovému:
Nazdar:
1. náãelník, Trost Jos.
1. jednatel, Nesnídal J.

Rozhovor s Petrem Kubkou
PETR KUBKA, VINO¤SK¯ RODÁK, SPORTOVEC, B¯VAL¯ VYNIKAJÍCÍ ÚTOâNÍK FOTBALOV¯CH KLUBÒ VINO¤E, BRAND¯SA NAD LABEM, ZÁP. NYNÍ P¤EDSEDA KLUBU FK VINO¤ 1928.
Petﬁe, dá se bez nadsázky ﬁíci, Ïe ty
a Marek Bezkoãka (vinoﬁ‰tí rodáci a ka marádi z dûtství) jste dvû stûÏejní postavy fotbalového dûní, které po ukonãení
fotbalové kariéry spravovaly a udrÏovaly
ve svém volném ãase areál fotbalového
hﬁi‰tû, aby mohly dûti i dospûl˘ t˘m tré novat a hrát na kvalitním hﬁi‰ti.
To je pravda. Marek je opravdov˘ srdcaﬁ Vinoﬁského klubu. Nyní uÏ se to po
roz‰íﬁení areálu ve dvou dûlat nedá. Proto bych zde rád také podûkoval Tomá‰ovi Rosypalovi, kter˘ se nyní o areál po
technické stránce stará a dále celému t˘mu trenérÛ a dal‰ích pﬁátel klubu (hráãÛm A t˘mu, rodiãÛm dûtí) kteﬁí pomáhají
na brigádách s úklidem, údrÏbou a zvelebováním areálu, tvorbou webov˘ch stránek, zaﬁizováním souprav pro dûti atd. Není tu prostor je v‰echny vyjmenovat.
Fotbal Vinoﬁ 1928 je nástupnick˘ klub
TJ Sokol Vinoﬁ. Proã k této zmûnû do‰lo?
Domluvili jsme se takto s vedením
Mûstské ãásti a vedením Sokola. Díky tomu do‰lo k vyjasnûní majetkov˘ch vztahÛ a umoÏní nám to jako novému subjektu Ïádat o dotace na magistrátu
a M·MT. Máme areál, kter˘ nám spousta
jin˘ch klubÛ mÛÏe závidût. Bez intenzivní spolupráce s obcí by toto ne‰lo. Proto
musím podûkovat za spolupráci p. Biskupovi, p. ·varcovi, p. Anto‰ovi. Opravdu si
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velice váÏíme podpory ze strany mûstské
ãásti. Tu podporu mÛÏe vidût kaÏd˘, kdo
se pﬁijde podívat na zápas a nav‰tíví klubovnu ãi nové kabiny.
Petﬁe, jaké t˘my vlastnû ve Vinoﬁi hra jí? A kolik hráãÛ v klubu pÛsobí?
V souãasné dobû t˘m muÏÛ hrající II.
B tﬁídu, má 20 hráãÛ. KvÛli coronaviru se
sice nepodaﬁil postup do I.B tﬁídy, ale kádr na postup máme a vûﬁíme, Ïe se to
pﬁí‰tí rok podaﬁí. Registrovan˘ch dûtí máme cca 70 v kategoriích mlad‰í Ïáci 2009,
star‰í pﬁípravka 2010 (2 t˘my), mlad‰í pﬁípravka 2011, mlad‰í pﬁípravka 2012, Ministar 2013-2015. V‰echny t˘my jsou vedeny dvûma trenéry – Vinoﬁsk˘mi patrioty,
kteﬁí mají trenérskou licenci.
Kdybych chtûl, aby moje dítû zaãalo
hrát za Vinoﬁ. Co proto mám udûlat?
Staãí na stránkách www.fkvinor.cz
v záloÏce muÏstva najít kontakt na pﬁíslu‰ného trenéra. Plánujeme udûlat i nábor v záﬁí. KaÏdopádnû dosud nikdy nemûla Vinoﬁ takovou základnu jako nyní.
Je vidût uÏ nyní, Ïe spousta klukÛ je moc
‰ikovn˘ch. Hlavnû je to ale baví a to je
nejdÛleÏitûj‰í.
Zmínil jsi, jak se stále zlep‰uje fotba lové zázemí v areálu Jirky âadka. Co kon krétního parta kolem Tebe dûlá?

Momentálnû uÏ funguje krásná klubovna, takÏe se pﬁi zápasech (kvÛli pﬁedãasnému ukonãení sezony se nyní hrají ve
v‰ech kategoriích jen pﬁátelské zápasy)
mÛÏe kaÏd˘ náv‰tûvník areálu dÛstojnû
osvûÏit. Finalizujeme svépomocí pergolu
pﬁed klubovnou a dûtské hﬁi‰tû vedle tréninkového hﬁi‰tû. SnaÏíme se zajistit lep‰í povrch na pﬁíjezdové komunikaci a na
parkovi‰ti. Je toho dost. Neustále peãujeme o hﬁi‰tû, sekáme, válcujeme.
Ty jsi veskrze pozitivní ãlovûk, je ale
nûco, co se nedaﬁí, co tû pﬁi budování klubu trápí?
Je pravda, Ïe není moc jasn˘ osud objektu b˘val˘ch kabin. NápadÛ je spoustu,
ale ty jsou samozﬁejmû finanãnû nároãné.
Petﬁe, pﬁejeme Tobû i celému t˘mu spolupracovníkÛ hodnû úspûchÛ a díky za
rozhovor.
Tomá‰ Klíma

Ze Ïivota spolkÛ ■

Spoleãenská kronika ■

Vinoﬁská v˘zva 2020 – T˘den bûhu

Smeã velkého
Kaãera 2020
Leto‰ní, jiÏ tﬁetí roãník nohejbalového
turnaje Smeã velkého Kaãera, byl ovlivnûn koronavirem a také nám letos nepﬁálo poãasí. I pﬁes to se turnaj uskuteãnil v sokolovnû a v‰ichni jsme si turnaj
uÏili a pobavili se. Rád bych podûkoval
v‰em hráãÛm, divákÛm a v‰em sponzorÛm (hospoda U Kaãera, Vin metal,
R+R ateliér, Adron) za jejich pﬁízeÀ a doufám, Ïe se za rok opût sejdeme.
Za organizaci Jiﬁí âechák

LoÀsk˘ první roãník bûhu pro veﬁejnost
Miranovy duby, navazující na tradici ‰kolních bûhÛ, pﬁinesl velk˘ úspûch. Letos nás
ãeká jiÏ druh˘ roãník, a to v sobotu 19. záﬁí 2020. Start i cíl bude v zámeckém areálu Ctûnice. Dûtské bûhy vystartují od
9:30 a hlavní závod na 10 km odstartuje
v 11 hodin.
Nûkolik závodníkÛ a fanou‰kÛ mûlo
bûhem loÀského roãníku zájem o krat‰í,
5kilometrovou traÈ. Nyní pro nû máme
skvûlou zprávu: Pro leto‰ní rok se podaﬁilo získat do Vinoﬁe poﬁadatelství T-Mobile olympijského bûhu. Zvolili jsme Ïádanou traÈ na 5 km, která bude z ãásti
totoÏná s trasou Miranov˘ch dubÛ. PÛvodnû se mûl závod ve spolupráci s âesk˘m Olympijsk˘m v˘borem konat v ãervnu, ov‰em omezení kvÛli pandemii
koronaviru pﬁinesla nutnost posunutí akce. Nov˘ termín byl stanoven na stﬁedu
16. záﬁí 2020.
Okolnosti zpÛsobily, Ïe zde máme Vinoﬁskou v˘zvu – dva závody v jednom
t˘dnu. Ve stﬁedu 5 kilometrÛ v rámci TMobile Olympijského bûhu a v sobotu 10
km bûhem Miranov˘ch dubÛ.

Pro úãastníky obou závodÛ pﬁipravujeme speciální kategorii se zajímav˘mi
cenami.
Zaãnûte tedy trénovat a budeme se tû‰it na startu.
www.miranovyduby.cz
https://www.olympijskybeh.cz/zavody/praha-vinor-2020

Spoleãenská kronika
BLAHOP¤EJEME NA·IM OBâANÒM, KTE¤Í OSLAVILI SVÁ ÎIVOTNÍ JUBILEA OD B¤EZNA DO âERVNA ROKU 2020 A SOUHLASILI S UVE¤EJNùNÍM VE VINO¤SKÉM ZPRAVODAJI.
B¤EZEN
·NOKHOUS Vladimír
OUHRABKA Josef
KERPLOVÁ Marta
MARKOVÁ Alena
PYTLÍKOVÁ Vûra
MACHOVÁ Marie

DUBEN
KOVA¤ÍK Jiﬁí
PAULUSOVÁ Helena
BRABENCOVÁ Libu‰e
âERNÁ Marie
VANùK Josef

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

75 let
93 let
94 let
85 let
75 let

KVùTEN
PTÁâNÍK Josef
POTÒâEK Václav
KOBRNOVÁ Hana
PANTÒâKOVÁ Vûra
POLÍVKOVÁ Milu‰e
JARÁ Libu‰e
KADLECOVÁ Marie

96 let
93 let
75 let
93 let
85 let
75 let
90 let

âERVEN
âERNÁ Marta
RUDOLFOVÁ Vûra
HÁNA Karel
HAFINEC Miroslav
POLICK¯ Vladimír
VOJÁâEK Jaroslav
HOUDKOVÁ Jiﬁina

91 let
85 let
80 let
93 let
80 let
80 let
75 let

Holãiãka s copánky
Leskne se zrcadlo studánky,
voda oãi si zakryla.
Pﬁi‰la k ní holãiãka s copánky,
vûneãek z pomnûnek jí uvila.
Leskne se zrcadlo studánky,
ptaãí zpûv lesem se rozeznûl.
Dva malé sandálky –
kdo je tu zapomnûl?
Leskne se zrcadlo studánky,
ach, vodo vodûnko milá,
holãiãka s copánky v tobû
bosé noÏky si namoãila.
Leskne se zrcadlo studánky
a voda si vzpomínala,
jak jedna holãiãka s copánky
lesní vílou se stala.
Leskne se, leskne zrcadlo studánky.
Petronila ·evãíková
âerven 2020
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NABÍZÍME:

Otevírací doba:
ãervenec aÏ srpen v prac. dny
kaÏdou sobotu
nedûle

8–16 h
8–12 h
zavﬁeno

❀ sezónní rostliny
❀ ﬁezané kvûtiny
❀ vazbu dárkov˘ch, svatebních
a smuteãních kvûtin ideálnû
na objednání, ale i na poãkání
dle nároãnosti
❀ substráty, mulãovací kÛru,
hnojiva, postﬁiky
❀ pokojové rostliny
❀ kvûtináãe, obaly na kvûtináãe,
truhlíky, keramiku
❀ dárkové pﬁedmûty, med

Pavlova 454 | Radonice | PSâ 250 73 | tel.: 606 147 423, 286 856 988
www.jandiviszahradnictvi.cz | info@jandiviszahradnictvi.cz Najdete nás také na facebooku!
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Hledáme spolehlivého kolegu (spolehlivou kolegyni) do rodinného kolektivu na‰eho zahradnictví. Máte rádi rÛznorodou zahradnickou práci? Baví Vás komunikovat se zákazníky? Uãíte se rádi nov˘m vûcem? Pak jste to právû Vy, koho potﬁebujeme a na koho se co nejdﬁíve tû‰íme.
Pro více informací kontaktujte Jana Divi‰e na telefonu 606 147 423
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Novû otevﬁené beauty studio ve Vinoﬁi
Na jednom místû najdete tyto sluÏby:
➧ KOSMETIKA
➧ PRODLUÎOVÁNÍ ¤AS
➧ RELAXAâNÍ MASÁÎE

V novû zrekonstruovaném prostoru na adrese:
Mladoboleslavská 8, 190 17 Praha-Vinoﬁ
(vjezd do dvora vedle cukrárny)

Tù·ÍM SE NA VA·I NÁV·TùVU

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

www.centrummariapoli.cz

Ceny inzerce
ve Vinoﬁském zpravodaji
1/1 A4
1/2 A4
1/4 A4
1/8 A4

Orientace
na v˘‰ku
na ‰íﬁku
na v˘‰ku
na ‰íﬁku

Cena bez DPH
2.000,- Kã
1.000,- Kã
500,- Kã
200,- Kã

Ceny za grafické
zpracování inzerátu:

neplacená inzerce

1/1
1/2
1/4
1/8

A4:
A4:
A4:
A4:

500
400
300
200

Kã
Kã
Kã
Kã

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.
Uzávûrky: 25. 2., 25. 4., 25. 6., 25. 8., 25. 10., 25. 12.

Telefon redakce: 286 851 114
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Telefonické objednání: +420 608 408 209
Facebook: Beauty Studio Veronika
Instagram: beautystudioveronika

HOTEL***
CENTRUM MARIAPOLI

