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VáÏení a milí ãtenáﬁi Vinoﬁského zpravodaje,

je témûﬁ úsmûvné, Ïe kdyÏ jsme se na jaﬁe leto‰ního roku
rozhodli vydávat Vinoﬁsk˘ zpravodaj jako dvoumûsíãník,
pﬁedstavovali jsme si kaÏdé ãíslo oproti pﬁedchozímu objemnému ãtvrtletníku jako takové... ﬁeknûme ‰tíhlej‰í. Leã ãlovûk míní a realita je ãasto jiná. A tak se nám s koncem prázdnin opût se‰lo obﬁí mnoÏství pﬁíspûvkÛ, pozvánek a novinek,
o které vás zkrátka nemÛÏeme pﬁipravit. Ostatnû, pﬁesvûdãte se sami – kulturní, spolkov˘ a spoleãensk˘ Ïivot ve Vinoﬁi rozhodnû nezahálí, a nám nezb˘vá, neÏ si pﬁát, aby v‰em
tûm anoncovan˘m akcím a dal‰ím moÏnostem volnoãasového vyÏití nehodil osud opût nûjaké ty klacky pod nohy.
Z ãlánkÛ, které v aktuálním ãísle najdete, bychom rádi
upozornili zejména na obsáhl˘ materiál starosty Michala
Biskupa o historii, souãasnosti i budoucích vyhlídkách v˘stavby golfového hﬁi‰tû ve Vinoﬁi. Navzdory hravému titulu „René, já a Rudolf, chodíváme na golf“ to pﬁíli‰ veselé ãtení není. Neu‰kodí si ale v‰echna fakta, spojená s jedním
z nejvût‰ích stavebních projektÛ v na‰í lokalitû, opût pﬁehlednû pﬁipomenout. Závûr ãlánku sebou na‰tûstí nese
i mírn˘ záblesk optimismu. Doporuãujeme tedy poctivû se
proãíst aÏ do konce.
Tradiãní dva rozhovory tentokrát pﬁipravila na‰e spolupracovnice Klára Löwensteinová. První interview je ponûkud
odváÏné zejména svou formou. Klára ho vedla s vinoﬁskou
básníﬁkou Petronilou ·evãíkovou, a zaruãujeme vám, Ïe poetiãtûj‰í rozhovor jste urãitû v Ïivotû neãetli... Dal‰í osobností
tohoto ãísla je Ilja Vlãek. Souãasn˘ provozovatel Hoffmanova dvora je zdej‰ím nepﬁehlédnuteln˘m fenoménem více neÏ
ãtvrtstoletí. Ve velmi otevﬁeném rozhovoru to pouze potvrzuje. Oãekáváte-li tedy dobrodruÏnou procházku Iljov˘m Ïivotem, doãkáte se jí, a nouze nebude ani o velmi upﬁímné, ba
kontroverzní názory na nejrÛznûj‰í témata.
„AÏ se divím, Ïe to pro‰lo do tisku“, prohlásil Ilja Vlãek
ve chvíli, kdy se dozvûdûl, Ïe bude rozhovor skuteãnû publikován. Na to lze ﬁíci snad jen tolik, Ïe se v tomto ãasopise rozhodnû nevyh˘báme ani publikování názorÛ, které tak
ãi onak nesouzní se stanovisky redakãní rady nebo souãasného vedení radnice. Chápejte proto Vinoﬁsk˘ zpravodaj jako místo, které je otevﬁené v‰em formám slu‰né debaty nad
jak˘mikoliv tématy, které vás, ãtenáﬁe z Vinoﬁe, zajímají nebo trápí.
Závûrem si vám je‰tû dovolujeme pﬁipomenout, Ïe ve
dnech 2.–3. ﬁíjna 2020 probûhnou i v Praze-Vinoﬁi volby do
senátu Parlamentu âeské republiky. Tak jako se snaÏíme, aby
vás nenechával chladn˘mi obsah Vinoﬁského zpravodaje,
nebuìte prosím chladní ani k osudu volebního obvodu ã. 24
a pﬁijìte k volbám. Senátní patﬁí k tûm, u kter˘ch rozhoduje kaÏd˘ hlas, a byla by ‰koda, kdyby zrovna ten vá‰ nebyl
sly‰et.
Redakce
Va‰e názory, pﬁipomínky a námûty si rádi pﬁeãteme
na adrese robert.rytina@praha-vinor.cz
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Hektick˘ podzim
LÉTO POMALU KONâÍ A VINO¤ âEKÁ HEKTICK¯ PODZIM.
Nejen Ïe po dlouhé dobû zamíﬁí dûti
do ‰koly, ale po mnoha letech úsilí se koneãnû rozjede hned nûkolik klíãov˘ch staveb. První je cyklostezka Vinoﬁ – Satalice.
Bude to krásná, asfaltová, 3 metry ‰iroká
cyklostezka s vlastním mostem pﬁes Vinoﬁsk˘ potok a veﬁejn˘m osvûtlením. Stavût ji bude pro Vinoﬁ TSK a pro nû firma
Skanska. Projet se po ní budou moci lidé
je‰tû letos. ZároveÀ by mûla b˘t letos zahájena i stavba jedné tﬁetiny cyklostezky
Vinoﬁ – Kbely navazující na cyklostezku ze
Satalic. BohuÏel klíãov˘ úsek stále vázne
na postoji golfu. Zkolauduje se nov˘ bytov˘ dÛm v Kﬁemílkovû ulici se ãtyﬁmi byty a koneãnû zbouráme zeì u Vinoﬁského zámku, kter˘ po mnoha desítkách let
vystoupí z temnoty za betonovou hradbou.

ZároveÀ nás ve Vinoﬁi ãekají volby do
Senátu âR, ve kter˘ch kandiduje vinoﬁák
David Smoljak. Na rozdíl od zb˘vajících 10
kandidátÛ je to ãlovûk, kter˘ tu dlouhá léta bydlí, velmi dobﬁe zná na‰e problémy
a za pouh˘ rok, co byl dosud senátorem,
odvedl velk˘ kus práce hlavnû v oblasti regulace v˘stavby velk˘ch developersk˘ch
projektÛ na severu Prahy a také Ïivotního
prostﬁedí. Jsem moc rád, Ïe kdykoli Davida poÏádám o pomoc, pomáhá nám otevírat dveﬁe, na které jsme dlouho neúspû‰nû klepávali. Mít senátora na své stranû
je vÏdycky velká v˘hoda a pevnû vûﬁím, Ïe
David i díky Vám v‰em svÛj mandát obhájí a bude dal‰ích 6 let pomáhat tvoﬁit Vinoﬁ je‰tû lep‰í, neÏ je dnes. Díky v‰em, kteﬁí mu dají svÛj hlas, ten mÛj urãitû má.
Michal Biskup

Informace úﬁadu
Chod úﬁadu od 1. 9. 2020
Vzhledem k nov˘m opatﬁením a naﬁízením Vlády âR
bude provoz úﬁadu Mâ Praha Vinoﬁ z ãásti omezen.
PO a ST 8.00–18.00 hod., polední pﬁestávka 11.30–12.30 hod.
ÚT a âT 7.00–12.00 hod.
Prosíme obãany, aby si vÏdy pﬁed pﬁíchodem na úﬁad domluvili telefonicky
nebo jin˘m dálkov˘m zpÛsobem s dan˘m pracovníkem úﬁadu schÛzku.
Chceme zajistit, abyste se zde co nejménû potkávali.
Dûkujeme za pochopení.
Kolektiv zamûstnancÛ úﬁadu

UPOZORNùNÍ pro obãany
Stále pro vás doplÀujeme aktuální informace o nov˘ch naﬁízeních
ãi opatﬁeních vlády na webové stránky Mâ. Naleznete je zde:
https://www.praha-vinor.cz/mestska-cast/covid-19/
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Informace ke stavu hﬁbitova ve Vinoﬁi
V nedávné dobû do‰lo ke zmûnám na
místním hﬁbitovû. Mâ zajistila pasportizaci v‰ech hrobov˘ch míst, tedy zamûﬁení a vyfocení v‰ech hrobÛ. V souãasné
dobû dochází k oãíslování jednotliv˘ch
hrobov˘ch míst a také k oznaãení sekcí.
Dále bude následovat umístûní pﬁehledn˘ch map pﬁímo do tabule na hﬁbitovû
pro va‰i lep‰í orientaci. Celková cena za
pasport hﬁbitova, kter˘ je nutn˘ pro ﬁádnou evidenci hrobov˘ch míst a dal‰ích
ãinností se správnou hﬁbitova spojen˘ch,
dosahuje témûﬁ 300 tis. Kã.
Vzhledem k tomu, Ïe klimatické podmínky rÛstu travin letos opravdu pﬁejí,
byly provedeny jiÏ tﬁi seãe v celé Vinoﬁi
tedy i na hﬁbitovû. Pokud bude tﬁeba budeme v seãích dále pokraãovat. V‰e je samozﬁejmû odvislé od personálních, a zejména finanãních moÏností.
Díky zmûnû v legislativû jsme nuceni
provést také inovace hﬁbitovního ﬁádu
a nájemních smluv. Podrobnûji o tûchto
ãi dal‰ích zmûnách Vás budeme informovat.

VáÏení spoluobãané, prosíme o opatrnost pﬁi pohybu na místním hﬁbitovû. Firma je‰tû nedokonãila instalaci oznaãení
hrobov˘ch míst a sekcí a jiÏ do‰lo k znehodnocení tabulek. BohuÏel budou nyní
jiÏ tyto sekce bez oznaãení. ZároveÀ Ïádáme, aby nájemci kaÏdou zmûnu u svého

hrobového místa ãi uloÏení zemﬁelého do
hrobu hlásili na Mâ, konkrétnû u paní Jitky Smolové, e.mail: jitka.smolova@praha-vinor.cz, tel. 607 165 561 ve dnech
pondûlí a stﬁeda od 8 do 16 hodin.
Dûkujeme za pochopení.
tajemnice úﬁadu Mâ, Bc. Monika Nová

a PID 185 v ulici Semilské bude linka PID 302
odklonûna ulicí Jilemnickou, kde bude
obsluhovat novû vzniklé zastávky „Jilemnická“ a „Pod Nouzovem“. Tím dojde alespoÀ k ãásteãnému zrychlení linky 302
mezi Vinoﬁí a oblastí Kbel. Dal‰ím impulsem tohoto dopravního opatﬁení je postupné dokonãování první fáze v˘stavby
v ulici Polaneckého. Touto oblastí bude
vedena linka PID 302, kdy zde bude obsluhovat novû zﬁízenou zastávku „Valcha“.

Poslední v˘znamnou zmûnou je ukonãení
linky PID 202 v zastávce „Kbelsk˘ pivovar“
namísto aktuální koncové zastávky „NádraÏí Kbely“. Tímto opatﬁením dojde ke
zlep‰ení vazeb linky 202 na ostatní linky
vedené od Vinoﬁe po Mladoboleslavské
ulici. K drobné úpravû dochází také v terminálu LetÀany, kde budou linky PID 182,
185, 201 a 302 novû projíÏdût je‰tû terminálem ve smûru z centra a zastavovat
u spoleãné zastávky ve smûru Kbely (souãasná zastávka pro linek PID 351 a 377).
ZároveÀ také dochází k pﬁejmenování zastávky Ctûnice na Ctûnick˘ zámek. Termín
realizace tohoto dopravního opatﬁení je
naplánován k datu 31. 8. 2020.
Uvedené dopravní opatﬁení je v‰ak
pouze první fází celkové zmûny dopravní
obsluhy celé oblasti, kdy v rámci druhé
etapy, jejíÏ realizace bohuÏel nebyla moÏná z dal‰ích provozních a legislativních
dÛvodÛ v takto brzkém termínu, se pﬁedpokládají zmûny na linkách 186, 302, 396
a zavedení samostatné mûstské linky
v relaci LetÀany – Bakovská – Ctûnice –
Vinoﬁ. Realizaci této druhé etapy zmûn
pﬁedpokládáme poãátkem roku 2021.
Lenka Hlu‰í

Dopravní opatﬁení

DÛvodem vzniku dopravního opatﬁení je dlouho oãekávané dokonãení autobusového obrati‰tû u Kbelského hﬁbitova,
díky ãemuÏ budou v‰echny spoje linky
PID 185 provozovány v úseku LetÀany –
Kbely – Bakovská – Zama‰ská – Kbelsk˘
hﬁbitov. Spojení Kbely – Ctûnice – Vinoﬁsk˘ hﬁbitov – Vinoﬁ bude i nadále obsluhováno linkou PID 182, u které dojde k roz‰íﬁení rozsahu pﬁepravních ‰piãek. Díky
plnohodnotnému svazku linek PID 182
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Obûdy pro seniory pokraãují
Ve stejné podobû jako na konci minulého ‰kolního roku bude nadále zaji‰Èováno vaﬁení obûdÛ pro vinoﬁské seniory.
Obûdy se budou poãínaje úter˘m dne
1. záﬁí 2020 opût vydávat ve v˘vaﬁovnû
Mateﬁské ‰koly v Mikulovické ulici mezi
11.00–11.30 hodinou. Obûd se bude skládat z teplé polévky, hlavního jídla a pﬁípadné nepravidelné pﬁílohy. Volba jídla
není moÏná. Obûdy budou pﬁipraveny zabalené do plastov˘ch nádob, jako tomu
bylo v mûsících dubnu aÏ ãervnu, ve kter˘ch se mohou pﬁed konzumací i jednodu‰e pﬁihrát v mikrovlnné troubû. Toto
opatﬁení zamezující kontaktÛm s vlastními jídlonosiãi strávníkÛ se zvlá‰tû v dne‰ní „epidemiologické“ dobû velmi osvûd-

ãilo a vede k v˘raznému sníÏení rizika nákazy mezi na‰imi seniory. Musím zde vyjádﬁit podûkování kolegÛm z vedení
Mûstské ãásti, jejímÏ nákladem byl balicí
stroj a nádoby na obûdy poﬁízeny. Strávníky zdvoﬁile Ïádám, aby nadále byli k sobû ohleduplní a pﬁi odbûru obûdÛ dodrÏovali vzájemné rozestupy.
Nemilou zprávou mÛÏe b˘t zdraÏení
ceny jednoho obûda ze 46,- Kã na 59,- Kã.
K rozhodnutí o tomto kroku do‰lo po poradû zástupcÛ Mâ s vedením Základní
‰koly, s ohledem na v˘razn˘ rÛst cen
vstupních produktÛ, tj. pﬁedev‰ím potravin, zvlá‰tû zeleniny, a nûkter˘ch energií.
Vûﬁím, Ïe zv˘‰ení ceny obûda se projeví
téÏ v jeho kvalitû, která by mûla b˘t to-

muto rÛstu odpovídající. Obûdy je tﬁeba
hradit bezhotovostním bankovním pﬁevodem dle pokynÛ jídelny. Kontaktní osobou zÛstává vedoucí jídelny M· paní Novotná. Úﬁad Mâ zajistí sv˘m pracovníkem
opût i rozvoz obûdÛ nûkolika potﬁebn˘m
sousedÛm.
Závûrem chci podûkovat své dceﬁi Marii Annû, která se rozváÏení obûdÛ pûti aÏ
sedmi seniorÛm ujala na konci svého minulého ‰kolního roku, kdyÏ se nedocházelo do ‰kol a dle ohlasÛ s ní byla velká
spokojenost. Já osobnû jsem za ni nûkolikrát zaskoãil a vÏdy jsem vnímal zklamání zvlá‰tû dûdeãkÛ, Ïe jedu místo ní.
radní Mâ,
JUDr. Jan âervenka

Bytová politika Mâ Vinoﬁ
Na jednání Rady i Bytové komise jiÏ
del‰í dobu diskutujeme o stávající situaci bytového hospodáﬁství na‰í Mâ. Ve Vinoﬁi spravuje Mâ celkem 76 nájemních
bytÛ, z nichÏ 18 nájemníkÛ má uzavﬁenu
nájemní smlouvu na dobu neurãitou a zb˘vající na dobu urãitou, zpravidla tﬁíletou.
V období posledního roku jsme na jednání bytové komise pﬁijali konsenzus, dle
kterého Mâ prodluÏuje stávající nájemní
smlouvy s nájemníky uzavﬁené na dobu
urãitou pouze na dobu jednoho roku. DÛvodem tohoto kroku je snaha orgánÛ Mâ
zab˘vat se nov˘m pﬁístupem k vyuÏívání
bytového fondu, jeho reorganizací a vylep‰ováním.
Vycházejícím pﬁedpokladem, na kterém se ãlenové Rady Mâ i Bytové komise
jednomyslnû shodli, je fakt, Ïe k uzavﬁení nájemní smlouvy, respektive k jejímu
prodlouÏení neexistuje právní nárok, Ïe
obecní byty a v˘‰e nájemného v nich, by
mûly slouÏit pﬁeváÏnû lidem potﬁebn˘m,
tj. mlad˘m zaãínajícím rodinám, které
hledají své první bydlení jako tzv. byty
startovací, osobám v seniorském vûku,
k pokojnému doÏití bez stresÛ ze stále se
zvy‰ujícího nájemného, jak se tomu dûje
napﬁ. blízko centra Prahy, osobám, které
ze zdravotních, osobních ãi jin˘ch sociálních dÛvodÛ nemají moÏnost sehnat
dnes bydlení na volném trhu s nájmy ãi
nemají moÏnost zaji‰tûní si vlastního
bydlení. Rozhodnû se s kolegy chceme vyhradit my‰lence, Ïe jedno rozhodnutí
o pﬁidûlení obcí spravovaného bytu v mi-
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nulosti má za cíl zajistit bydlení jedné rodinû na ãtyﬁicet let, popﬁ. i pro dal‰í generace takové rodiny. Není proto moÏné
pokraãovat v pﬁedchozí zvyklosti automatického prodluÏování nájemních smluv se
stávajícími nájemci pouze s ohledem na
skuteãnost, Ïe je ﬁádnû hrazeno nájemné.
Navíc bez zv˘‰ení nájemného v dobû desítky let. Takov˘ stav pak jednoznaãnû vede k zastaralosti celého bytového fondu,
kdyÏ ceny oprav, materiálÛ i energií rostou, v˘‰e nájmu stagnuje a správci bytového fondu se nedostává prostﬁedkÛ na
provádûní nejzákladnûj‰ích oprav.
Prvním krokem k nav˘‰ení pﬁíjmÛ z bytového fondu bylo rozhodnutí o uplatnûní nav˘‰ení nájemného o inflaci pﬁedcházejícího roku, ke kterému v roce 2019
Mâ po dlouhé dobû pﬁistoupila tam, kde
to ve smlouvách sjednané doloÏky umoÏnily. I tento minimální krok vyvolal nûkolik negativních reakcí ze strany nájemníkÛ, pﬁestoÏe vût‰ina jej bez problémÛ
akceptovala.
Dal‰ím postupn˘m krokem je rozhodnutí pﬁijaté po vyhodnocení ãinnosti Bytové komise, která jiÏ dva roky nemá
k dispozici na území Mûstské ãásti jedin˘
voln˘ byt, kter˘ by mohla nabídnout zájemcÛm z poﬁadníku ÏadatelÛ o uzavﬁení
nájemní smlouvy. Poãínaje nájemními
smlouvami sjednan˘mi na dobu urãitou
a konãícími v prÛbûhu roku 2021, bude
Bytová komise zájemce o prodlouÏení doby trvání nájemní smlouvy zvát na individuální projednání jejich Ïádostí v rám-

ci jednání komise, zdÛvodnûní jejich Ïádostí a teprve poté, s ohledem na celkovou situaci Ïadatele a pﬁi jejím porovnání s napﬁ. situací jin˘ch ÏadatelÛ o nájem
obecního bytu, bude o pﬁípadném prodlouÏení nájemní smlouvy rozhodováno.
Dle názoru ãlenÛ Rady Mâ je zcela neúnosná situace, kdy prÛmûrná cena pronájmu bytu na m2 v hl.m.Praze se napﬁ.
v období ãerven-srpen 2020 pohybuje
v hodnotû cca 325,- Kã za 1 m2 podlahové plochy bytu a Mâ Vinoﬁ pronajímá vût‰inu sv˘ch bytÛ za cenu pod 100,- Kã za
1 m2 podlahové plochy.
Cílem na‰í „malé bytové reformy“, jak
si dovolím tyto spoleãné kroky nazvat, tak
je nejen nav˘‰ení ceny nájmu alespoÀ na
polovinu prÛmûru ceny celé Prahy, tj.
k ãástce nájemného okolo 160,- Kã za 1
m2 podlahové plochy bytu, ale zároveÀ
vyuÏití takto získan˘ch prostﬁedkÛ do
zv˘‰ení kvality bytÛ, tj. jejich postupné
opravování, zlep‰ování podmínek spoleãn˘ch prostor v domech ve správû Mâ i jejich okolí, pﬁípadné investování do dal‰ího navy‰ování bytového fondu.
V této souvislosti je jistû pozitivní
správou, Ïe se ke konci roku blíÏí dokonãení stavby nového bytového domu
v Kﬁemílkovû ulici, kter˘ nav˘‰í bytovou
kapacitu Mâ o zcela nové ãtyﬁi men‰í byty, které bude moÏné pﬁidûlit ãekajícím
zájemcÛm. I k tûmto bytÛm se jiÏ bude
vázat nov˘ pﬁístup k bytové politice Mâ,
tj. pokud byt bude urãen jako startovací pro
mladou rodinu nebo mladého ãlovûka,
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bude jeho nájem sjednán na dobu tﬁí aÏ
pûti let, ale zásadnû bez moÏnosti dal‰ího
prodlouÏení. Pokud byt bude urãen jako
byt pﬁidûlen˘ s pﬁihlédnutím k sociálním
dÛvodÛm Ïadatele, bude po celou dobu
nájmu sledováno trvání tûchto dÛvodÛ.
Mâ by v budoucnu ráda dosáhla cílového rozdûlení bytového fondu, urãení
priorit podporovatelnosti nájemcÛ obecních bytÛ zejména v kategoriích senioﬁi,
startovací byty pro mladé, sociálnû slab‰í, postiÏení, samoÏivitelé, jinak potﬁební.
Mâ má samozﬁejmû také zájem vyãlenit
nûkolik, v budoucnu opraven˘ch bytÛ,
k moÏnosti vypsání soutûÏe o jejich nájem s kritériem v˘‰e nabídnutého nájmu,
coÏ by opût pﬁineslo prostﬁedky potﬁebné k zaji‰tûní vylep‰ení stavu bytÛ.

Také nájemníci uÏívající byty se smlouvou na dobu neurãitou budou v roce 2021
zákonnou cestou (§2240 Obãanského zákoníku) osloveni s návrhy na zv˘‰ení stávajícího nájemného s cílem pﬁiblíÏení v˘‰e nájemného alespoÀ k hranici poloviny
prÛmûru cen hl. m. Prahy. I zde samozﬁejmû bude brán ohled na sociální a vûkové podmínky konkrétních nájemníkÛ,
kdyÏ cílem na‰í koncepce rozhodnû není
po‰kozovat ty slab‰í a potﬁebné, ale zapojit do veﬁejné správy v˘dajÛ ty, kteﬁí na
ní dnes ekonomicky vydûlávají. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe není moÏné ospravedlnit faktickou kaÏdoroãní pﬁibliÏnû statisícovou
dotaci na bydlení nûkter˘ch spoluobãanÛ,
nájemníkÛ námi spravovan˘ch obecních
bytÛ.

Vûﬁíme, Ïe se kroky vedení Mâ setkají
s pochopením nejen ostatních spoluobãanÛ, ale pﬁedev‰ím nájemníkÛ bytÛ samotn˘ch. Analogicky lze pﬁipomenout, Ïe
i vlastníci nemovitostí na území Vinoﬁe se
od leto‰ního roku v˘raznû podílí na zv˘‰ení pﬁíjmÛ Mâ formou zv˘‰ení sazby danû z nemovit˘ch vûcí. Nechceme pﬁipustit, aby lidé, kteﬁí byli schopni zajistit si, aÈ
uÏ za svého Ïivota nebo díky ãinnosti jejich pﬁedkÛ, bydlení ve vlastních bytech
a domech, nesli vût‰inu v˘dajÛ na správu bytového fondu Mâ a dopláceli tak na
diametrálnû odli‰né podmínky bydlení
v na‰ich nájemních bytech.
radní Mâ,
ãlen Bytové komise Mâ,
JUDr. Jan âervenka

kované zastavením obchodního podílu ve
prospûch zástavního vûﬁitele Banky CREDITAS a.s. V‰echny údaje jsou ostatnû veﬁejnû dostupné v obchodním rejstﬁíku.
Nyní se pojìme podívat na pozemky, na
kter˘ch se mûl hrát golf. Jedná se o 72 ha
v majetku hl. m. Prahy. V roce 2010 chtûla Praha pronajmout pﬁedmûtné pozemky na golf na dobu neurãitou, ale s v˘povûdní dobou 1 rok. V roce 2012 pak
rada hl. m. Prahy sv˘m usnesením ã. 703
zmûnila pÛvodní podmínky pronájmu
a umoÏnila uzavﬁít nájemní smlouvu na
35 let, prakticky bez moÏnosti pﬁedãasného ukonãení. Rozdíl mezi v˘povûdní
lhÛtou 1 rok a pronájmem na 35 let je
propastn˘. A to pﬁi svém rozhodování
v roce 2012 mûla rada hl.m. Prahy pod-

klady z roku 2010, kde bylo i kladné stanovisko dotãen˘ch orgánÛ i Vinoﬁe, které
se ale vztahovalo k pÛvodnímu zámûru
s roãní v˘povûdní lhÛtou. Smlouva mezi
hl.m. Prahou a Golf Vinoﬁ a.s. pod názvem
NAP/83/01/017099/2014 (veﬁejnû dostupná) byla podepsána aÏ 4. 5. 2015.
Souãástí smlouvy je i dodatek ã.2 s harmonogramem v˘stavby. Mimo jiné obsahuje bod: „Kolaudace a zahájení zku‰ebního provozu 6/2017. Nicménû v tûle
smlouvy je závazek vybudovat hﬁi‰tû do
36 mûsícÛ od podpisu smlouvy. Tento termín vypr‰el v kvûtnu 2018 a jak jistû v‰ichni vidí ani tehdy, ani nyní není hﬁi‰tû dokonãeno. Tím se myslí nejen hﬁi‰tû, ale
i ve‰keré doplÀkové stavby, parkovi‰tû,
veﬁejné osvûtlení a dal‰í a dal‰í vûci nutné

René já a Rudolf…
…chodíváme na golf…. zpíval kdysi Jiﬁí
Schelinger a mnoho lidí se ptá, co bude
s golfem ve Vinoﬁi? Na pomûrnû jednoduchou otázku není jednoduchá odpovûì, a proto se pokusím vysvûtlit celou
vûc v souvislostech. Pro pochopení celé
vûci je tﬁeba sfárat aÏ do devadesát˘ch
let. Tehdy chtûla spoleãnost Forest Golf
Resort Praha a.s obnovit v Klánovicích prvorepublikové golfové hﬁi‰tû. Hlavními
postavami spoleãnosti byli pan JUDr. Milo‰
Drbal a Mgr. Monika BaÏantová. Rozepﬁe
spoleãnosti s obyvatelstvem Klánovic vyvrcholila v roce 2009 místním referendem, ve
kterém pﬁi‰lo hlasovat 62 procent oprávnûn˘ch voliãÛ. A z nich ãtyﬁi pûtiny ﬁekli jasné NE. Tím golf v Klánovicích skonãil a firmû Forest Golf Resort Praha a.s. zÛstala
prakticky jen budova klubovny a nûkolik
men‰ích pozemkÛ. S pﬁíchodem nového tisíciletí zaãala uvaÏovat o v˘stavbû velkého
golfového hﬁi‰tû i spoleãnost Sekyra group.
Sídli‰tû v ulicí âeskodubská bylo inzerováno jako bydlení u golfu a majitelé bytÛ mûly získat ãlenství v golfovém klubu
zdarma. Zámûr se ale neuskuteãnil nicménû na scénû je od roku 2005 firma Sekyra Golf Resort Praha, a.s., pozdûji pﬁejmenován na Sekyra Golf, a. s. a v roce
2009 na Golf Vinoﬁ, a.s. PÛvodní zástupci Sekyra group byli posléze vystﬁídáni ve
funkcích statutárního ﬁeditele a pﬁedsedy správní rady JUDr. Milo‰em Drbalem
a na pozici prokuristky je Mgr. Monika
BaÏantová. Vlastníkem Golf Vinoﬁ, a.s. je
firma Midas Holdings s. r. o. vlastnûná Dr.
Milo‰em Drbalem. Nebudu dále zdrÏovat
rozplétáním vlastnické struktury kompli-
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pro provoz. Nicménû za nedodrÏení termínu stanovuje smlouva penále 100tis.
Kã za kaÏd˘ mûsíc, kdy není hﬁi‰tû dokonãeno.
Smlouva obsahuje i dal‰í zajímavé
ãásti, napﬁíklad 72 ha pozemkÛ je pronajato jen za 2,1 mil Kã/rok, pﬁiãemÏ více jak
70% plochy je pronajato za pouhou
1Kã/m2/rok. Po dobu v˘stavby nemûla
spoleãnost Golf Vinoﬁ. a.s platit nájem vÛbec a v˘‰e nájmu se ani nevalorizovala.
Klíãové je, Ïe Mâ Praha Vinoﬁ není Ïádnou smluvní stranou a nemá absolutnû
Ïádnou moÏnost ovlivnit plnûní smlouvy, vymáhat její dodrÏovaní, natoÏ ji vypovûdût.
Co golf pro Vinoﬁ znamená? Jedná se
údajnû o velice dobﬁe navrÏené a zaloÏené 27 jamkové hﬁi‰tû. Pokud by bylo úspû‰nû provozováno, mohly by se na nûm
konat i v˘znamné turnaje, mohlo by pﬁinést i nûjaké pracovní pﬁíleÏitosti…… BohuÏel hﬁi‰tû pﬁiná‰í i negativní dopady
pro na‰i Mâ. Napﬁíklad napojení z ulice
Bohdaneãská znamená, Ïe ve‰kerá doprava, a to v pﬁípadû velk˘ch turnajÛ mÛÏe b˘t hodnû aut, bude jezdit pﬁes na‰e jiÏ
tak dopravnû kolabující centrum. Asi nejvût‰í problém je ale voda. Golfové hﬁi‰tû
vyÏaduje hlavnû v hork˘ch letních mûsících, velmi intenzivní zavlaÏování. K tomu se vyuÏívá voda z Vinoﬁského potoka, kter˘ nemá prakticky Ïádn˘ pﬁirozen˘
pramen a vytéká z âOV Kbely. Golf získal
v roce 2015 povolení od povodí Labe na
odbûr ve‰keré vody z potoka a pro Vinoﬁ
je garantováno jen zachování minimálního prÛtoku 5 l/s. Velká ãást vody tak mÛÏe b˘t odklonûna do retenãních nádrÏí
golfu a kaskáda vinoﬁsk˘ch rybníkÛ pﬁichází o nejdÛleÏitûj‰í zdroj vody. Stejnû
tak údrÏba perfektních trávníkÛ vyÏaduje
nemalou dávku hnojiv a pesticidÛ a velice intenzivní sekání. To není Ïádná v˘hra
pro Ïivotní prostﬁední, ani pro pﬁípadné
drobné Ïivoãichy, kteﬁí by na tak obrovském území hledali útoãi‰tû. Stejnû tak je
negativní praktické uzavﬁení prÛchodÛ
areálem pro veﬁejnost a oplocení, které se
jiÏ dnes táhne stovky metrÛ kolem hﬁi‰tû.
Projekt golfu také blokuje v˘stavbu klíãové infrastruktury v na‰í Mâ. Jedná se
pﬁedev‰ím o cyklostezky a chodník Vinoﬁ
– Kbely, dále cyklostezky A50 ze Ctûnic
pﬁes Vinoﬁ do Satalic, chodník u Bohdaneãské, a hlavnû obchvatovou komunikaci
mezi ulicemi Mladoboleslavská a Bohdaneãská za fotbalov˘m hﬁi‰tûm, která by
ulevila dopravnû pﬁetíÏenému centru.
Mâ se opakovanû snaÏila jednat s Golf Vinoﬁ a. s. i s hl. m. Prahou, aby na úzkém
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okraji pronajat˘ch 72 ha byla umoÏnûna
v˘stavba infrastruktury, bohuÏel na‰e návrhy nebyly vysly‰eny, nebo byly poÏadovány takové podmínky, které byly pro Mâ
zcela neakceptovatelné.
Jaké jsou dnes, v roce 2020 moÏnosti
dal‰ího v˘voje? Buì bude hﬁi‰tû rychle dostavûno, a to souãasn˘m majitelem nebo
nûk˘m jin˘m a bude zahájen provoz. Mâ
v takovém pﬁípadû bude dále bojovat za
moÏnost vystavût chodníky a cyklostezky
a zprÛchodnit areál golfu pro obãany. Druhou a Vinoﬁí jasnû preferovanou variantou
je, Ïe hl.m. Praha vypoví stávající nájemní
smlouvu a pozemky se vrátí pod její správu. Pak by na celé plo‰e vznikl velk˘ krásn˘ lesopark volnû pﬁístupn˘ pro obyvatele v‰ech blízk˘ch mûstsk˘ch ãástí.
Souãasná situace, kdy je areál nedostavûn˘, je nejhor‰í moÏnou variantou.
B˘valé i souãasné vedení Vinoﬁe se snaÏí

jiÏ nûkolik let situaci ﬁe‰it, ale bohuÏel
k tomu má minimum nástrojÛ. Kormidlo
drÏí v rukou hl.m. Praha, její rada a zastupitelstvo. Pevnû vûﬁíme Ïe do konce

roku 2020 dojde k nûjakému radikálnímu
kroku, snad to bude krok pro budoucnost
Vinoﬁe pﬁízniv˘.
Michal Biskup

Pﬁíspûvky opoziãních zastupitelÛ
VáÏení pﬁátelé,
léto se blíÏí ke konci, na zahrádkách
sklízíme úrodu, a i v osobním Ïivotû spûjeme k bilancování a eventuálnímu dohánûní restÛ. Prostû rok je ve své polovinû a smûﬁuje ke svému konci. Na jaﬁe
jsme ãetli o tom, jaké sucho nás ãeká
a na‰tûstí nám pﬁíroda ukázala, Ïe je to
ona, kdo urãuje bûh na‰ich ÏivotÛ. Navzdory vyspûlosti na‰í spoleãnosti je to
právû pﬁíroda, která rozhoduje o na‰em
zdraví, o na‰í pohodû. Je na nás, abychom
to respektovali a chovali se tak, abychom
její konání nekazili.
Podívejme se kolem sebe a odpovûzme
si na otázku: „ Jak˘ je vztah nás, obyvatel
Vinoﬁe, k pﬁírodû? SnaÏíme se ji podporovat svou ãinností? Jsem spí‰ optimista, ale na tuto otázku musím odpovûdût
negativnû. Ná‰ vztah k pﬁírodû není dobr˘. Jsou mezi námi lidé, kteﬁí se chovají
zodpovûdnû, ale vût‰ina z nás je bezohledná nebo neteãná. Vidíme to kolem
sebe. Ctûnick˘ háj je v hrozném stavu.
Stromy díky koﬁenÛm zniãen˘m cyklisty
padají a následují tak ty nedávno pokácené lesáky. V˘straÏné tabule, které vyz˘vají k respektování cyklotrasy uprostﬁed
háje, jsou niãeny tûmi, kter˘m stav jediné vût‰í zelenû v obci na srdci rozhodnû
neleÏí.

Cyklisté, kteﬁí jezdí po vyznaãené cyklotrase se zase domnívají, Ïe zde mají
pﬁednost. Jezdí vysokou rychlostí a myslí si, Ïe chodci, maminky s koãárky i pejskaﬁi se jim musí vyhnout. Ale není tomu
tak! Cyklisté mohou projíÏdût, ale za respektu v‰ech ostatních. TotéÏ platí i pro
jezdce na koních. Mají vyznaãené trasy,
po kter˘ch mohou jezdit, ale nemohou
oãekávat, Ïe zde budou sami. Jediné co
mohou pﬁedpokládat je, Ïe by zde nemûli potkat cyklistu…
Závûr je jedin˘: mûli bychom se více
zajímat o své okolí, mûli bychom vyÏadovat, abychom v‰ichni plnili stanovená
pravidla. Takto funguje demokracie. Nikdo
si nemÛÏe dûlat co se mu zlíbí. Ale pro zaãátek by stálo za to, abychom více zapojili
policii a pﬁedev‰ím, aby zastupitelé vyÏadovali postih pro ty, kteﬁí pravidla nedodrÏují. V Ïádném pﬁípadû nemÛÏeme argumentovat tím, Ïe Ctûnick˘ háj patﬁí LesÛm
âR. UÏíváme ho my, obyvatelé Vinoﬁe.
Pokud jde o zeleÀ, musím dát za pravdu tûm, kteﬁí tvrdí, Ïe Vinoﬁ má málo prostoru pro relaxaci, a Ïe je pﬁepych mlãet
nad pronájmem pole vlastnûného Magistrátem hl. m. Prahy golfistÛm. Sama jsem
uãinila kroky k tomu, aby zastupitelé
hl. m. Prahy zváÏili moÏnost zru‰it stávající smlouvu, která není plnûna. Osobnû

jsem se setkala s jednatelkou nájemce
a byla jsem velmi pﬁekvapena, jak˘ slovník pouÏívá a s jakou neznalostí situace
se pot˘ká. Domnívá se napﬁíklad, Ïe pole
jí patﬁí. Ale to je omyl. Pronajíman˘ prostor je stále majetkem pronajímatele. Nájemce má povinnost platit nájem a starat se o svûﬁen˘ prostor. KaÏd˘ na první
pohled vidí, o jakého hospodáﬁe se jedná! Doufám, Ïe dosaÏení shody v této vûci v zastupitelstvu Vinoﬁe bude dostateãn˘m odrazov˘m mÛstkem pro zru‰ení
nev˘hodné smlouvy. Pak totiÏ v˘raznû
klesne obava z dopadu v˘stavby na celkovou atmosféru v obci.
I na podzim se budeme pot˘kat s nebezpeãím koronaviru. Pravidla pro pouÏívání ochrann˘ch prostﬁedkÛ se mûní,
mnozí obãané nevûdí jak se chovat. Domnívám se, Ïe plnû postaãí, kdyÏ se budeme ﬁídit vlastním rozumem a ohleduplností. Pokud máme pocit nachlazení
mûlo by b˘t samozﬁejmé nasadit si ve
spoleãn˘ch prostorách rou‰ku. Obãané,
kteﬁí se cítí b˘t více ohroÏeni, by mûli
rou‰ku nosit pro svou vlastní ochranu.
Urãitû to problém nevyﬁe‰í zcela, ale
o zmírnûní ‰íﬁení nákazy urãitû pÛjde.
Pﬁeji vám v‰em pﬁíjemn˘ konec léta
a pohodov˘ podzim.
Lenka Turnerová
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■ Ctûnice

VáÏení spoluobãané,
2. a 3. ﬁíjna tohoto roku nás ãeká v na‰em senátním obvodu ã. 24 – Praha 9, do
kterého patﬁí také Vinoﬁ, první kolo voleb do Senátu Parlamentu âeské republiky. O t˘den pozdûji se koná kolo druhé
v pﬁípadû, Ïe v prvním kole nebude nikdo
zvolen.
V prÛbûhu záﬁí budeme mít moÏnost
poznat kandidáty do Senátu za ná‰ obvod. Je jich celkem 11.
Doporuãuji, abyste se zajímali o názory jednotliv˘ch kandidátÛ, o to, proã kandidují do Senátu a o co chtûjí v Senátu
usilovat v pﬁípadû, Ïe budou zvoleni.
S nûkter˘mi kandidáty budeme mít moÏnost diskutovat i ve Vinoﬁi, vyuÏijme toho.
Senát beru jako záruku dal‰ího demokratického a svobodného v˘voje na‰í zemû.
Svoboda se brání, o svobodû se nedisku-

tuje! Proto je pro mû podstatné, aby ná‰
budoucí senátor – a nejen ná‰ – svobodu skuteãnû bránil.
Senátní volby b˘vají tradiãnû opomíjené. Volební úãast se pohybuje mezi 30
a 40 procenty, v druhém kole nedosahuje ani 20 %. Myslím v‰ak, Ïe si Senát zaslouÏí na‰i vût‰í pozornost. Senát díky jinému zpÛsobu volby senátorÛ, neÏ je
volba poslancÛ do Poslanecké snûmovny, mívá jiné sloÏení stran neÏ v Poslanecké snûmovnû. Zatímco v souãasné dobû
má v Poslanecké snûmovnû vût‰inu hnutí ANO, v Senátu jsou nejpoãetnûj‰í senátorské kluby ODS a STAN, oba se 16 senátory a hned za nimi klub KDU-âSL s 15
ãleny. Proto je Senát protiváhou Poslanecké snûmovny.
Do Senátu mohou b˘t voleni kandidáti star‰í 40 let. Proto se také Senát nûkdy

oznaãuje jako „rada star‰ích“ nebo jako
„rada moudr˘ch“, která kontroluje Poslaneckou snûmovnu. A nezﬁídka se stává, Ïe
Senátoﬁi opravují chyby a nedostatky
v zákonech, které dostávají k projednání
z Poslanecké snûmovny. Zákony, které podle pﬁesvûdãení Senátu nejsou dobré, vrací zpût do Poslanecké snûmovny.
První volby do Senátu se uskuteãnily
v listopadu 1996, kdy byla zvolena tﬁetina senátorÛ na 6 let, tﬁetina na 4 roky
a tﬁetina na 2 roky. Od té doby se kaÏdé
2 roky znovu volí tﬁetina senátorÛ. Celkovû má Senát 81 senátorÛ.
Vûﬁím, Ïe pﬁijdeme k senátním volbám
ve velkém poãtu. Ve Vinoﬁi b˘vá vût‰í volební úãast, neÏ je prÛmûr v âeské republice. Vûﬁím, Ïe tak bude i v leto‰ním
roce. Pﬁeji vám dobrou volbu.
Jan Obruãa

Zámeck˘ areál Ctûnice
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 svátky:
■ pondûlí 28. 9. 2020
otevﬁeno 10.00–18.00 hod.
■ stﬁeda 28. 10. 2020
otevﬁeno 10.00–18.00 hod.

■ 17. 10. CTùNICKÉ DRÁTOVÁNÍ
(10–17 HOD.)
Setkání ãesk˘ch a slovensk˘ch dráteníkÛ, kteﬁí se vûnují jak umûlecké, tak i uÏité
tvorbû, v˘stava prací a drátenické dílny.
V dal‰ím programu herec Justin Svoboda provede netradiãním zpÛsobem v˘stavou Devatero ﬁemesel, která je vûnována
ﬁemeslÛm v ãesk˘ch filmov˘ch pohádkách.
Archeologické odd. MMP poﬁádá k Mezinárodnímu dni archeologie komentované prohlídky expozicí Vinoﬁ, vycházky do
okolních archeologick˘ch nalezi‰È a pﬁímo
v areálu pﬁedstaví práci archeologa.
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■ 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 a cukráﬁství. V zámeckém parku budou zahradní-

ci ruãnû lisovat mo‰t z jablek z místního
sadu a nebude chybût ani zábavn˘ program pro dûti.

■ 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.

Stálé expozice – pﬁízemí zámku
■ Zámek Ctûnice. Dûjiny, stavební

■ Dûjiny obce Vinoﬁ.

v˘voj a obnova
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.

Od pravûku do 20. století
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.

Ctûnice ■

Stálá expozice –
1. patro 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, kterou
spravuje právû Muzeum hl. m. Prahy. Historie cechÛ je dokumentována reprezentativními pﬁedmûty, jimiÏ se ﬁemeslníci
hrdû hlásili ke svému oboru.

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 v podobû z roku
2013, je rovnûÏ souãástí expozice.

V˘stavy –
pﬁízemí zámku
■ V¯STAVY – P¤ÍZEMÍ ZÁMKU
■ 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 nebo 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 i setkání filmov˘ch lidov˘ch ﬁemesel na trÏi‰ti i ãarodûjnickou sluj s kuchyní plnou kouzel…
a samozﬁejmû spoustu her.

Programy pro ‰koly, zájmové skupiny a pﬁímûstské tábory

O B J E D N ÁV E J T E S E P ¤ E D E M
na tel.: 286 001 362 nebo na e-mailu: lektorctenice@muzeumprahy.cz
Programy se mohou konat ve v‰ední dny: úter˘ aÏ pátek.

■ 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:
● 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 diskuse.
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·.
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● 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.

■ 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.

Zdenka Procházková

Václav Îmolík

Rozhovor s Iljou Vlãkem
O Vinoﬁi a jeho hudebních a kulturních i jin˘ch proudech a zátokách
jsem pÛvodnû z Kyjí, tady za kopcem.
Kdysi jsem sem dokonce chodíval na zábavy do sokolovny. Tak uÏ 40 let ve Vinoﬁi.
Jak ta Vinoﬁ v té dobû vypadala?
Tenkrát tady bylo asi 1 800 obyvatel.
Byla to taková pûkná, pﬁíjemná vesnice,
dokonce jedna z nejhezãích v Praze a taková zÛstala dodnes.

Dobr˘ proud, Iljo!
Krásn˘ tobû, Klárko.
Jak tû osud pﬁivedl do Vinoﬁe?
Krátce po vojnû tady otec koupil parcelu. Od osmdesátého roku jsem do Vinoﬁe dost pravidelnû jezdil, v osmdesátém
tﬁetím se Ïenil a tenkrát b˘valo zvykem
rodinu zabezpeãit, a tak jsem zaãal stavût
dÛm. Do Vinoﬁe jsme se pﬁestûhovali
v osmdesátém pátém a bydleli v Podskalí
u pana Jarolíma a v osmdesátém sedmém
jsme kolaudovali domek U Bakaláﬁe. Jinak
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Co jsi dûlal za profesi?
Jsem pÛvodnû vyuãenej automechanik, u toho ﬁemesla jsem nezÛstal, tak jako spousta muzikantÛ a názorovû nepﬁizpÛsobiv˘ch jsem ‰el dûlat jedno z mála
svobodn˘ch povolání v minulém reÏimu,
a to bylo mytí oken. Nejhezãí a nejklidnûj‰í doba mého Ïivota. Tam jsme se setkávali s akademiky, lékaﬁi, právníky, samozﬁejmû muzikanty a jin˘mi skvûl˘mi
lidmi. Pak jsem ale dospûl k tomu, Ïe musím dûlat nûjakou poﬁádnou práci a dal
jsem se na pohostinství a vystudoval hotelovou ‰kolu. U toho jsem zÛstal ‰est let,
pak pﬁi‰el rok 89 a vrhl jsem se na podnikání. A myslím si, Ïe jsem byl jedním
z prvních VinoﬁákÛ, kteﬁí tu po revoluci

zaãali budovat obãanskou vybavenost.
V 91. jsem tu v obecním domû na Mladoboleslavské otevﬁel ﬁeznictví s jídelnou,
kde jsem nejprve zrekonstruoval polorozpadl˘ dÛm a vzadu vybudoval ve‰keré zázemí. Bylo to hezk˘, bavilo mû to. Hlavnû
jsme do toho v‰ichni spadli plní entusiasmu a zapomnûlo se na lidské faktory.
Îe si totiÏ pﬁevleãení novodobí politici zachovali svou soudruÏskou amorálnost
a podle toho taky s lidmi jednali. A tak
jsem o to podnikání velmi rychle s nov˘m
vedením obce pﬁi‰el. Devadesátky byly divok˘ v‰ude, i na vesnicích.
Proã jsi ne‰el do politiky?
Já jsem do politiky ‰el, ale zjistil jsem,
Ïe na tyhle praktiky lidí, kteﬁí v tom byli
léta cviãení, nemám. TakÏe jsem od toho
velmi rychle ode‰el.
A jak to tady vypadalo na poãátku de vadesát˘ch let?
No prostû vesnice, nebyla tu kanalizace, pamatuju se, Ïe jsem v ﬁeznictví musel je‰tû hloubit jímku, ani plyn tady nebyl, pouÏívali jsme velké plynové bomby,
a dokonce i voda byla ze studny.

Rozhovor ■
se a od té doby to tady provozujeme. Dobr˘ to bylo v tom, Ïe akce, které jsem dûlal U âernínÛ, byly prostorovû a finanãnû
omezen˘, nemohl jsem dûlat akce pro víc
lidí, bylo to kontraproduktivní, protoÏe
kdyÏ nûkdo pﬁi‰el na veãeﬁi a vidûl, Ïe je
tam koncert, a je‰tû za vstupn˘, otoãil se
a ‰el jinam. Na HofmaÀáku je to o nûãem
jiném.

A lidi chodili, ‰lapalo to?
Neuvûﬁitelnû. Napﬁíklad 250 porcí
dr‰Èkové polévky za smûnu. A za 5 kaãek.
Co tady bylo za Ïivnosti?
Vedle bylo Ïelezáﬁství, naproti drogerie, fungovala je‰tû rÛzná druÏstva. KdyÏ
ﬁeznictví dali nûkomu jinému, pronajal
jsem si u KuklíkÛ prostory, celé je zrenovoval a otevﬁel si veãerku. Ve Vinoﬁi jsme
je‰tû provozovali sekáã a prodejnu s obuví a obleãením v domû dne‰ní restaurace
Pod Vinoﬁsk˘m zámkem.
Jak jsi pﬁi‰el k restauraci U âernínÛ?
Tam byl, uÏ snad od dob první republiky, hostinec U Karou‰kÛ. V 95. roce jsem
dÛm koupil, pak o nûj pﬁi‰el, ale poﬁád
jsem k nûmu mûl silnej vztah. Jistû stojí
za zmínku slavn˘ Crazy club, kter˘ byl
umístûn v patﬁe restaurace, kde jsem jiÏ
v 99. roce poﬁádal diskotéky, koncerty
a tancovaãky. KdyÏ jsem se pak v roce
2010 ve Vinoﬁi koukal po nûjakém místû
na podnikání, napadlo mû, Ïe bych to
mohl zkusit tam. Domluvili jsme se s dcerou Veronikou a ‰li do toho. A pak témûﬁ
po deseti letech jsem se rozhodl, Ïe je na
ãase ukonãit to, co se povedlo. Na‰tûstí
pﬁed koronou.

A mûla restaurace U âernínÛ nûjakou
konkurenci?
Naproti byla restaurace Pod zámkem,
která to nûjak neustála. Rozhodl jsem se
âerníny na konci minulého roku pﬁedat
i proto, Ïe v souãasnosti nahoﬁe na Mladoboleslavské není nic jiného neÏ samé
restaurace. KaÏd˘ si asi myslí, Ïe díky stravování zbohatne, nebo si myslí, Ïe to není Ïádnej um, dûlat hospodu. A tak jsem
si ﬁekl, to nemá cenu tady s nûk˘m bojovat, aÈ si kaÏdej zkou‰í, co umí.
Pojìme k t o m u t v é m u p r o d u k ã n í m u
i jinému kum‰tu…
Vrátím se trochu zpátky ke své dal‰í
a zásadní profesní branÏi mimo hranice
Vinoﬁe. V minulosti jsme mûli hudební vydavatelství, nakladatelství, umûleckou
agenturu, a hlavnû jsme se vûnovali divadelní a muzikálové produkci. Produkovali jsme muzikál Snûhová královna na
libreto ªubomíra Feldeka a hudbu Varhana Orchestroviãe Bauera. Byl velmi úspû‰n˘. Hrál se v Divadle Jiﬁího Grossmanna, posléze v Divadle U hasiãÛ a mûl na
122 repríz, z toho asi 16 v angliãtinû. Byl
to dost nadãasov˘ muzikál, v alternaci

mûl na 37 dûtí a jenom 4 dospûlé. Bylo
to hezké, ale bohuÏel jsme na to nedostali
ani korunu dotace a produkãnû to bylo
velmi, velmi nároãné. Pak jsme také s Ladislavem Smoãkem produkovali divadelní hru Jiﬁího Justa „Zámûna“. Tam jsem
nabral spoustu zku‰eností. Mûl jsem
vÏdycky blízko i k v˘tvarnému umûní a po
rozvodu jsem si v‰echny vûci spojil dohromady a zaãal dûlat, co umím a mám
rád. Tﬁeba tu restauraãní ãinnost. Ale nebavilo by mû dûlat jenom hospodu, proto
jsem zaãal poﬁádat znovu koncerty, divadélka, vernisáÏe, rÛzné besedy, ochutnávky vín ãi vydávat svÛj ãasopis LabuÏník,
kterého vy‰lo dokonce 27 ãísel.
Má‰ pocit, Ïe jsi teì na HofmaÀáku
‰Èastnûj‰í?
Úplnû, jsem klidnûj‰í a svobodnûj‰í.
Jsem rád, Ïe se nemusím pot˘kat s nekoneãn˘mi personálními záleÏitostmi, Ïe se
podaﬁilo tu mou devítiletou práci pﬁedat
a odejít. A tady mám mnohem víc ãasu.
A jak to v‰echno na HofmaÀáku dûláte a jak vás zasáhla korona?
Pracujeme ve tﬁech a na svatby mám
produkãní. Za tﬁi mûsíce, co jsme museli
mít zavﬁeno, jsme Ïádnou náhradu nebo
slevu nedostali, takÏe nám korona dost
pﬁitíÏila. Ale protoÏe jsem nauãenej b˘t
pﬁipravenej na nejhor‰í, docela jsme to
ustáli a teì se nám v‰e pomaliãku rozbíhá. Od 15. záﬁí uÏ zaãínáme s Kinováním.
Kinování je také projekt, kter˘ nakonec
obec podpoﬁila, protoÏe to byla hodnû
ztrátová záleÏitost, ale jen proto, Ïe lidi

A co HofmanÛv dvÛr?
Na Hofmanovû dvoﬁe, poté co ho pan
Trávníãek zrekonstruoval, jsem udûlal velkou akci pro hudební vydavatelství BMG
a se‰lo se tu hodnû znám˘ch umûlcÛ,
zpûvákÛ, restauratérÛ a vÛbec hodnû zajímav˘ch lidí. Pan Trávníãek mi pak ﬁekl,
Ïe jsem mu otevﬁel oãi, jak s HofmaÀákem naloÏit. Obãas jsem mu s nûãím pomohl a pﬁed sedmi lety za mnou pﬁi‰el
a HofmanÛv dvÛr mi nabídnul. Pro mû to
bylo velké zadostiuãinûní! Dohodli jsme
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chodûj málo. To je jen takovej postesk nad
tím, Ïe ãlovûk tady nûco dûlá, nikoliv pro
sebe, ale pro lidi, a na to, kolik je tu dnes
obyvatel, si myslím, Ïe 50 lidí by na film
pﬁijít mohlo. Nakonec chodí více lidí
z okolních vesnic neÏ VinoﬁákÛ. Je to ‰koda. V Kinování nás obec podpoﬁila celoroãnû, stejnû jako s Vinoﬁ se festem. Ten
jsem letos zru‰il kvÛli koronaviru, respektive jsem ho pﬁesunul na pﬁí‰tí rok.
Na pﬁípravu, jednání s partnery, na prodej vstupenek, na reklamu je zapotﬁebí
nûkolik mûsícÛ. Vinoﬁ se fest probûhne
pﬁí‰tí rok 19. srpna opût ve ãtvrtek, protoÏe bûhem prázdninov˘ch mûsícÛ jsou
lep‰í v‰ední dny. Kinování je vlastnû projekt mé dcery Veroniky, která vybírá a objednává filmy, a to velmi citlivû, i v dobû
své mateﬁské dovolené.
Na co rád vzpomíná‰, koho bys z muzikantÛ na HofmaÀáku rád mûl a jak˘ je
tvÛj hudební apetit?
Pro mû bylo absolutnû nejvíc, kdyÏ
U âernínu hrál Vláìa Mi‰ík s Radimem
Hladíkem a já si s nimi mohl zahrát. Jsem
spí‰ popovej rocker, mám rád rockov˘ vûci, ov‰em melodick˘, moje krevní skupina je
rock and blues. Koho bych tady chtûl je‰tû
mít? Já si ﬁíkám, Ïe jsem tady mûl snad
v‰echny. Z t˘ m˘ generace tu nebyl akorát
Jirka Stivín. Co se t˘ãe mladejch kapel, nevím úplnû jak na nû, mají neúnosn˘ poÏadavky, i kdyÏ jsou, alespoÀ pro mû, no name. Ale v rámci Vinoﬁ se Festu tu mívám
i mlad˘ kapely, radím se o nich s Verunkou.
Jak to má‰ se svou kapelou? Co tû pﬁivedlo k muzice?
KdyÏ jsem nastoupil na lidovou konzervatoﬁ, mûl jsem spoustu ãasu. Mûl jsem
u toho mytí oken tolik ãasu, Ïe jsem u toho je‰tû studoval knihovnickou ‰kolu.
Zpoãátku jsem chodil do lidové ‰koly
umûní pro pracující, na kterou po revoluci navázala JeÏkova konzervatoﬁ. S muzikou jsem zaãínal v 19 letech, nikdy jsem
se pﬁedtím neuãil noty a vzniklo to tak, Ïe
jsem byl jednou na ãundru a tam se nauãil tﬁi písniãky na zobcovou flétnu
a v záﬁí jsem pﬁi‰el do obyãejné lidu‰ky
mezi prÈata, jako Maﬁena vlasatá, vytáhl
jsem flétniãku z náprsní kapsy a povídám:
„Já se na to chci nauãit hrát!“ A byla tam
nûjaká paní profesorka, vyhozená z akademie, naprosto ‰piãková. A tak jsem po
dvou mûsících foukal pﬁíãku a ona mû
pﬁipravila tak, Ïe jsem ‰el v dubnu na vojnu a rovnou do kapely. A tam, abych nemusel „‰lapat po buzeráku“, si pﬁibral saxofony, nauãil se hrát na baskﬁídlovku
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a heligon. Tak si nûkdy ﬁíkám, Ïe v kaÏd˘m
asi nûco je, jenom se to potﬁebuje probudit. A tím, jak jsem mûl na vojnû stra‰nû moc ãasu a hrál tam cel˘ dva roky
v kapele, druhej rok ji dokonce vedl, tak
mi to jako pﬁíprava do toho budoucího
muzicírování dalo hodnû.
S kapelou NûÏn˘ Octopus máme teì
brzdu. Skoro po 32 letech jsme se dali
znovu dohromady, tenkrát jsme se rozpadli, protoÏe kaÏdej si ‰el svou cestou,
ale teì je to znovu tak, Ïe pár lidí hraje
je‰tû v dal‰ích kapelách, tak se bavíme
o tom, Ïe ty lidi, kteﬁí na to nemají ãas,
nahradí nûkdo jin˘.
Hrajete pravidelnû?
Hrávali jsme tﬁeba jednou, dvakrát do
mûsíce. My jsme byli vyloÏenû undergroundová kapela, ne Ïe bychom se nûkde
schovávali, ale kaÏdej druhej koncert jsme
mûli zakázanej, asi tam bylo nûco, co tûm
komanãÛm vadilo. Jestli budeme hrát, záleÏelo vÏdycky na ﬁediteli zaﬁízení, kde se
hrálo. Dodne‰ka si pamatuju, Ïe pro Bohnice jsme mûli v repertoáru 24 skladeb
a ten chlapík nám jich 23 vy‰krtnul. Dovolil nám hrát tu nejhor‰í a jedinou punkovou vûc, která se jmenovala Hraãky,
a to jenom proto, Ïe si pﬁeãetl, Ïe je to
proti pﬁetechnizovanému svûtu dûtsk˘ch
hraãek. To mu staãilo, aby ji povolil, ale
zakázal nám tﬁeba skladbu NûÏn˘ Octopus, protoÏe se tam zpívá, Ïe octopus je
amébní, a jelikoÏ nevûdûl, co to amébní
znamená, radûji to vy‰krtl, nesluãovalo se
to zﬁejmû s jeho socialistickou morálkou.
To byly tenkrát vtipn˘ chvíle.
Co jste dûlali, kdyÏ vám zakázali hrát?
Ná‰ mladej kytarista mûl maminku na
ministerstvu kultury a v tomto pﬁípadû
staãil jeden telefon a mohli jsme hrát
v‰echno. Samozﬁejmû jsme byli v‰ichni
vlasat˘, takÏe jsme zaÏili i dobu, kdy se
proti vlasáãÛm stra‰nû brojilo. Na hospodách byly nálepky s pﬁekﬁíÏen˘ma Mániãkama se zákazem vstupu.
Kdys ty vlasy sundal?
Na vojnû jsem ‰el do hola a uÏ mi to nikdy poﬁádnû nenarostlo. KdyÏ vojensk˘ lazebník ﬁekl hotovo, já se na sebe po dvanácti pivech podíval, vystﬁíkly mi slzy aÏ
na zrcadlo a byl jsem okamÏitû stﬁízlivej.
Co jsi na t˘ vojnû dûlal?
Byl jsem tam jako automechanik. Zaﬁadili mû do dílen. Odpracoval jsem si
svoji ‰ichtu a ‰el pak do zku‰ebny, takÏe
to byla docela pohoda.

A jak jde kultura ve Vinoﬁi?
Tro‰ku mû vÏdycky mrzelo, Ïe je tu nûkolik skupin lidí, kteﬁí rádi dûlaj kulturu, ale
kaÏdej si to dûlá pro sebe. Nikdy, ani pﬁi jedin˘ akci, se nepovedlo, Ïe by se spojili. Bylo by to lep‰í. Vzájemnû se na sebe nechodí dívat, je to taková zvlá‰tnost, kaÏdej na
svém vlastním píseãku a zbytek ho nezajímá. Já jsem tady podporu od obce mûl, nikdy jsem ale Ïádn˘ peníze nechtûl. To aÏ
teì, kdyÏ jsou vût‰í akce, jsem rád za to,
Ïe mû trochu podpoﬁí. V roce 2003 jsem
dostal ocenûní za rozvoj Vinoﬁe v oblasti
kultury a mûl jsem pocit, Ïe si toho, co tady dûlám, lidi váÏí. Ale pﬁistûhovávají se
sem noví a noví lidé a v‰echno se mûní. Teì
je tady taková parta nad‰encÛ, která si
v‰echno chce dûlat po svém. Tradiãní a zavedené vûci zru‰ila, asi se chtûjí realizovat
a mají velkou podporu obce. Já musím zaplatit v‰echno, nájem, obsluhu a ve‰keré
ztráty. TakÏe to není tak, Ïe si tu dûlám akci a „r˘Ïuju“ na ní, jak si moÏná spousta lidí myslí. VÏdycky jsem nabízel HofmaÀák
ke v‰em obecním akcím. Vûﬁil jsem, Ïe mÛÏu kultuﬁe ve Vinoﬁi hodnû pomoci. KontaktÛ a zku‰eností mám opravdu dost. Postupem ãasu jsem ale zjistil, Ïe není zájem,
Ïe jsem tu navíc, tak jsem si ﬁekl, aÈ si to
dûlají sami jak umí a ode‰el jsem. Nevím,
co za tím je, ale rozhodnû je HofmaÀák
nejkrásnûj‰í multifunkãní areál ve Vinoﬁi.
Spolupráce s Vincentem také nefunguje.
Má dost omezené prostory, a u nás se pﬁímo nabízí dûlat vût‰í akce pro dûti ãi seniory. K nám se vejde 130 lidí ke stolÛm.
` tu poﬁádají svÛj ples. A tﬁeba
I Pﬁezletice
Letní kino ve Vinoﬁi je bezvadn˘, ale proã
tam dávají nûco, co jsme promítali dva mûsíce pﬁed tím? Je to neúsporn˘, nedává to
smysl. Letos se promítají Bobule stejnû jako v Pﬁezleticích. Je to nekoncepãní a krátkozraké. Vûﬁil jsem Ïe mÛÏu kultuﬁe ve Vinoﬁi hodnû pomoci. KontaktÛ a zku‰eností
mám opravdu dost. Postupem ãasu jsem
ale zjistil, Ïe o nû není zájem, tak jsem si
ﬁekl, dûlejte si to sami, jak umíte. Ale to vÛbec neznamená, Ïe nejsem ochotnej kdykoliv pomoci nebo nedat HofmanÛv dvÛr
k dispozici. Ale smíﬁil jsem se, zklidnil se
a pﬁestal jsem naﬁíkat.
Co by sis pﬁál?
Mám to tady smluvnû do roku 2024.
Kino pojede s podporou obce dál, koncerty budou, hospodsk˘ kvízy taky, tancovaãky, besedy, pﬁedná‰ky pro lidi a pro
dûti divad˘lka. Pﬁál bych si, aby si lidé
vzájemnû chodili na akce, podporovali se,
a hlavnû se nebojkotovali. I to tu bylo a je
to velmi hloup˘.

Rozhovor ■
kde, kam chodí hodnû lidí, a ne tady ve
Vinoﬁi.
A do Prahy bys ne‰el?
Ne. My jsme mûli na Václaváku divadelní produkci a musím ﬁíct, Ïe bych se
tam uÏ nikdy vrátit nechtûl.
Nûkde u rybníka?
AÏ tady skonãím, vezmu maringotku
a pronajmu si nûkde nûjak˘ flíãek…
Tﬁeba ve Ctûnicích?
Tam je to docela pûkn˘, ale asi nûkde dál,
pﬁece nebudu chodit z Vinoﬁe do Vinoﬁe.
Je nûjak˘ místo, kam by ses chtûl po dívat?
Asi do Severní Ameriky po národních
parcích.

Nechtûl bys vydat desku?
Na tom ani nelpím. Byl bych rád, kdybychom se jako kapela dali znovu do kupy, protoÏe je to takovej bezvadnej koníãek, a aby to tady je‰tû chvilku v klidu
‰lapalo. VÏdycky jsem mûl pﬁedstavu, Ïe

si na star˘ kolena otevﬁu kavárniãku, vinárniãku s antikvariátem, kde bude kout
pro lulkaﬁe a doutníkáﬁe, kde si ãlovûk dá
sklenku dobrého vína, mÛÏe si popovídat,
pﬁeãíst si kníÏku, vymûnit ji, koupit si ji za
pár korun. JenÏe to by muselo b˘t asi nû-

Na co jsi nejvíc py‰n˘?
No pﬁece na sebe! ProtoÏe vono to
v‰echno nûkdy bere dech a sílu. A kdyÏ
se pak nûco povede, tak je na to ãlovûk
náleÏitû py‰nej.
Dûkuju, Iljo.
Hodnû ‰tûstí a zdraví foukám.
Rozhovor vedla Klára Löwensteinová

Rozhovor s vinoﬁskou básníﬁkou,
Petronilou ·evãíkovou
(10. srpna dopoledne, na laviãce u Pohankovic rybníka)
Petronilko, jak se v tobû rodí poezie,
jak ji pí‰e‰?
Inspiraci dostávám vÏdy nad ránem,
prostû mû to vzbudí ve tﬁi, ãtyﬁi ráno a já
to musím zapsat a pak mohu zase klidnû
usnout. Dneska takto ke mnû pﬁi‰la Letní
noc.
Poví‰ mi ji?
Ano, ráda.
Letní noc:
Noc létem probuzená, / patřící nejen
nám, / ozdobena lučními květy, / dýchá
vůní sena. / Mihotavá zář lucerny / láká

k stínohrám, / noční motýl kolem ní /
tančí své piruety, / dřív než měsíc začne
zívat, / letní noc / z jeho paprsků prstýnky stočí / a své lásky nechá hlídat / milionem hvězdných očí. / Noc létem probuzená / s hvězdami odletí, / láskou
posvěcená / projde každým stoletím. /
Letní noc, Láska, Žena.
Tak to mû vÏdycky probudí. Jako tﬁeba
ãervencové Hvûzdné lucerniãky:
Večerní šero nahlédlo do uličky, / okna laškovně mrkala. / Měsíc rozsvítil
hvězdám lucerničky, / kraj zvolna nořil
se do ticha. / Noc zapálila kaštanové
svíčky, / řeka ukolébavku zpívala / a ko-

lem břehů v dál pospíchá. / Ve váze žluté pantoflíčky mám, / tvá ruka kol ramen mých. / Dlouho nenechám tvá ústa
blízko mých. / Noc tiše našlapuje, / snad
aby nerušila. / A naše srdce – tvé i moje /
láskou zahořela.
Tak takové básniãky já si skládám…
Krása, Petronilko, to jsou Hrubínov sko-Halasovské ver‰e v dívãí ko‰ilce, ne smírnû láskyplné a pozitivní. Pí‰e‰ taky
nûkdy nûco smutného?
To ví‰, Ïe pí‰u. KdyÏ mi zemﬁel manÏel, tak jsem napsala sbírku Smutnûní,
mÛÏe‰ si ji pﬁeãíst. Nostalgickou náladu
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■ Rozhovor
a já zaãnu skládat tﬁeba o konvalinkách:
V koutku zahrádky / konvalinky se
rozvoněly, / dvě modré studánky / kouzlo svítání v sobě měly. / Bílé zvonečky /
v zeleném lístku skryté / za ranního rozbřesku, / v křišťálové rose, / koupat se
smíte. / Koutek zahrádky / konvalinkami se bělá. / Jsou krásné jak pohádky, /
co před spaním / maminka mi vyprávěla. / V tom koutku zahrádky, / a já to
vím, své dětství jsem zapomněla.

mívám právû na podzim, kdy mi ode‰el,
to vût‰inou pí‰u tesknû. Pí‰u ale o v‰em,
co v sobû mám: radost, bolest, pláã.
V m˘ch básních se to odrazí a já vám
v nich podám své srdce na dlani. Mé cítûní podzimu vypadá tﬁeba takto:
Smutno v mé duši je, / když podzim
nastává. / Zas mlha všechno přikryje /
a na léto / jen vzpomínka mi zůstává. /
Déšť do oken bubnuje / a vítr, jak dávný
trubadúr si / písničku notuje, / někdy
v moll a jindy v dur. / Pak tajemství podzimu / zašeptá mi do ucha, / usměji se, /
když vlasy mi rozcuchá. / Když zahledím
se do barevných strání, / a když slunko
z mraků vyhlédne, / pak nic už mi nezabrání říci si – / vždyť ten podzim vlastně / také krásný je. / A pak v duši mi zní /
melodie krátkých dní, / kterou podzim
s sebou přináší.
Tato byla inspirována básní Zdeny Novotné, ta pí‰e nejen básnû, ale skládá
i písniãky.
Co tû v Ïivotû potkává, to se v tv˘ch
básních zobrazí…
Ano, a nûkdy i Ïivotu já sama kládu
otázky a ptám se…
Proč kapka rosy na jahodě chutná, /
proč tvář někdy veselá je, / jindy smutná, / proč na obloze slunko svítí, / proč
v duši krásná melodie zní ti, / proč měsíc někdy kulatý je, / jindy srpek bývá, /
proč psík na něj v noci vyje / a proč koním v běhu vlaje hříva, / proč láska někdy hřeje / a proč je jindy zimomřivá, /
proč v duších spřízněných / i ticho zpívá, /
proč noc vždy v den se změní / a proč na
některá proč / odpověď jednoduchá není.
Vût‰inou ale pí‰i vzpomínkové básnû
na svou lásku, svého manÏela, ale pí‰u
básniãky o pﬁírodû, lásce, o kytiãkách, pí‰u to, co mi do hlavy pﬁiletí, vzbudí mû
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A co tomu ﬁíkají doma?
Mlad‰í dcera na poezii moc není. Je
milovnicí zvíﬁat, má konû a koãky. (smích).
A první dcera, ta je poetiãtûj‰í, ta si mû
poslechne a ﬁekne, jak se jí to líbí, co si
o tom myslí. Maluje a fotografuje, takÏe
si myslím, Ïe ta má k mé poezii blíÏ
(smích). A já lítám v oblacích…
VÏdycky to tak u tebe bylo? Pamatuje‰
si, kdy jsi napsala první báseÀ?
Ano, vÏdycky. Jako dítû jsem si skládala jen ﬁíkanky. Ty moje ver‰e zaãaly pﬁicházet aÏ v dobû, kdyÏ se mi zaãalo bortit první manÏelství, tak tam to bylo uÏ do
básnûní. Jedna z té doby mi utkvûla, moÏná ji neﬁeknu celou, zaãíná: Ná‰ Ïivot je
jak prázdn˘ dÏbán, bez pestr˘ch kvûtÛ,
kaÏd˘ v nûm jdem si sám, jsme jak rÛÏe
po odkvûtu. Spoleãné bydlení máme, málo jiÏ spoleãn˘ch snÛ, kolik my dva je‰tû
dáme, krásn˘ch proslunûn˘ch dnÛ. Ná‰
Ïivot je jak pust˘ sad […]. Prostû takov˘
je Ïivot, láska pﬁijde a láska odejde. Nechci si stûÏovat, i s prvním manÏelem
jsme proÏili hezké chvíle, máme spolu dvû
dcery a ãtyﬁi ‰ikovná vnouãata. Ale v této dobû vyvanutí lásky jsem zaãala psát
své malé smutnûní. Pak jsem ale potkala
mého druhého manÏela, a to uÏ bylo zas
o nûãem jiném. Pí‰u prostû o tom, co mû
osloví, co proÏívám, co vidím, co cítím
a co ke mnû sestoupí. Mám tﬁeba takové
Otázky a odpovûdi:
Pověz mi, / má lásko zbloudilá, / co
v sobě ukryla / na růži kapka rosy? / Písničky kosí… / A co dál? / Duhu, / kterou
vánek / z nebe svál… / A kdo ji chrání? /
Svit měsíce před svítáním / a sluneční
paprsek ranní… / A co kdyby ji slavík vypít chtěl? / Pak je v ní tvář milého, / který ji tam pro tebe zapomněl … / A co tam
zapomněl ještě? / Slzičky deště … / A co
víc? / Nevím, snad už nic. / A co v sobě
nosí / ta růže a kapka rosy? / Není jim
teskno? / Není, zdá se, / vždyť v nich prolíná se / život a nebetečno. / Život a nebetečno? / Ach, ty zvědavá malá slečno,
/ ta kapka v sobě přece ukrývá / lásek ne-

konečno. / A co mi může dát? / Všechno,
co si budeš přát. / A co například? / Růží sad – / a přestaň se už ptát.
Jak moc ty básniãky dává‰ lidem? KdyÏ
tû nûkdo o nûjakou poprosí, dá‰? Publi kuje‰ nûkde?
Ano, dám. Ve Vinoﬁském zpravodaji mi
nûco otisknou, pak posílám básnû do
·uplíku textaﬁÛ do Osy, tam mû také nûkolikrát publikovali, potom kamarádkám.
KdyÏ nûco sloÏím, mám okruh pﬁátel, kter˘m to pﬁeãtu a po‰lu a je to potû‰í.
VÏdycky ﬁíkají: „To je takové pohlazení na
du‰i, kdyÏ pﬁijdu do práce a mám tam tu
tvoji básniãku, já mám hned lep‰í den!“
TakÏe tohle je mé publikování a sdílení.
Pro mû je to zpûtná vazba. KdyÏ ti ﬁeknu
básniãku a tebe potû‰í a ty mi pak ﬁekne‰,
ano, mû potû‰ila, je mi blízká, já jsem se
ve tvé básni na‰la, to, co jsi ty proÏila,
proÏila jsem i já, nebo proÏívám i já, tak
to má smysl. AlespoÀ pro mû to smysl má.
Neﬁíkám, Ïe jsem nûjaká básníﬁka…
Básní‰ a n e m Û Ï e ‰ j i n a k , t a k b á s n í ﬁ k a
jsi.
Ale na svûtû jsou jinaãí básníci! Mûla
jsem tu ãest seznámit se s panem Antonínem ·íchou, vydávan˘m básníkem,
a ten mû pozval nûkolikrát na jeho básnické sezení, kde jsem mûla pﬁedná‰et ty
své ver‰íky. A já, kdyÏ jsem sly‰ela ty hlubokomyslné básnû, tak mu povídám: „Toníku, já tady ty své ver‰ovánky ãíst nebudu!“ A on na to: „Ne, ty je ãíst bude‰,
ty má‰ takové pohlazení na du‰i!“
Ano, to, co tvoﬁí‰, je intimní lyrika, taková, jaká jsi ty.
Já si myslím, Ïe ta moje poezie je srozumitelná v‰em. KaÏd˘, kdo si tu mou ver‰ovánku pﬁeãte, ví, co jsem tím chtûla ﬁíct.
Ve tvé poezii je ãasto pﬁítomná pﬁíro da, která je Ïivá, romanticky odu‰evnûlá,
i ty mi pﬁipomíná‰ lesní vílu.
Od sv˘ch ‰esti let jsem jezdila k babiãce na Moravu, takÏe jsem taková poloviãní Moravanka. MÛj tatínek pocházel
ze Vsetína, z Jasenky. Babiãka bydlela blízko lesa, kde mûla malou, hezkou roubenku a já celé prázdniny probûhala v lese.
Bylo to tam vÏdy moc hezké. Pocházím
z Pﬁezletic, kde jsme mûli domek se zahradou a na jejím konci jsme mûli krásn˘ ‰tíhl˘ ka‰tan. âastokrát jsem si vylezla na schody na pÛdu, tam jsem si sedla
a mnû ti ten ka‰tan hrál divadlo. Vidûla
jsem tam postavy princezen, králÛ, rytíﬁÛ... Opravdu vidûla… (smích)

Rozhovor ■
A psala jsi o nich?
Ne, jako dítû jsem básniãky nepsala, to
jsem si jen oãima uÏívala, vstﬁebávala v‰e
do sebe a nechávala si to na potom.
A teì jsi schopná se vrátit do dûtství
a do tûch básniãek to v‰echno vetknout?
Ano!
Jak dlouho to trvá, neÏ báseÀ napí‰e‰?
Pﬁepisuje‰ ji? Je ten proces tvorby pro tebe tûÏk˘?
Ne, kdyÏ mû nûco napadne, básniãka
je bûhem deseti minut hotová a pak ji
chvíli nechám, vrátím se k ní a nûkdy mû
napadne tﬁeba lep‰í obrat nebo pﬁímûr.
Není to pro mû vÛbec tûÏké, protoÏe to ke
mnû pﬁichází seshora. Já to nevym˘‰lím,
já to dostávám, jsem takov˘ pﬁijímaã.
A j a k t o v y p a d á , k d y Ï t o k tobû pﬁi chází?
Nûkdy jsou to obrázky z dûtství, jako
tﬁeba ta o konvalinkách, rÛÏích, pﬁírodû,
já se tam vidím, ta holãiãka s copánky, to
jsem vlastnû já…, je to taková vzpomínka na dûtství. Nebo ke mnû pﬁijde múza
a praví: „Tohle mi napi‰, tohle udûlej, já
ti dám nûjak˘ ver‰ík, pohraj si s tím!“ Tak
nûjak to je…
A stalo se ti nûkdy, Ïe jsi tﬁeba múzu
neposlechla?
Ne, vÏdycky kdyÏ pﬁijde, tak si ﬁíkám,
urãitû jsi nepﬁi‰la jen tak! Nikdy se mi nestalo, Ïe bych ji odmítla. Bojím se, Ïe by
pﬁí‰tû tﬁeba nepﬁi‰la. ¤eknu ti jednu básniãku, se kterou za mnou pﬁi‰la v m˘ch
zaãátcích. Jmenuje se Chtûla bych:
Chtěla bych zkusit verše psát, / všem
láskám dát šanci, / chtěla bych radost
rozdávat / a život prožít v tanci. / Chtěla bych hlavu ti plést, / valčík s tebou tančit, / chtěla bych s tebou se vést / a nový
život začít. / Chtěla bych moudro světa
znát / a nebýt bez naděje, / chtěla bych
s tebou se smát / a jít i do závěje. / Chtěla bych s tebou být, / snášet dobré i zlé, /
chtěla bych do dlaní vzít / horoucí srdce tvé.
A pamatuji si jen nûkteré, protoÏe chci
nechat prostor k dal‰ímu pﬁíjmu. Naber si
hvûzdy do dlaní mi ale utkvûla:
Dřív než uložíš se ke spaní / a sladký
sen si přivoláš / naber si hvězdy do dlaní / – dvě už v očích máš. / Dřív než nastane svítání / a ptáci začnou pět, / naber si hvězdy do dlaní – / o lásce budou
ti vyprávět. / Dřív než lilie se rozvoní, /
probudí tě můj tichý smích, / tak naber
si hvězdy do dlaní, / já jsem jedna z nich.

A Petronilko, kdyÏ jsi takto nadaná, jak
vypadá‰ v r e á l n é m Ï i v o t û , j s i s c h o p n á
normálnû fungovat?
Básnûní je moje záliba, ale neomezuje
mû v normálním Ïivotû, funguji jako kaÏdá jiná máma, jako kaÏdá jiná Ïena, není
to, Ïe bych byla v oblacích, jsem nohama
na zemi, moÏná ta hlava v oblacích je. Asi
by ses musela zeptat m˘ch dcer, jak to vidí…
Chtûla bys své básnické dílo vydat?
Tﬁeba bych i chtûla, ale nevím, kde
a nevím jak. Chtûla bych se je‰tû zmínit,
Ïe Robert Rytina mi udûlal dvû malé sbíreãky m˘ch prvotin a napsal k nim pﬁedmluvu (díky, Bobe). Ale nechtûla bych
skonãit nûkde na pultû, kde by na mû padal prach, byÈ by byl i hvûzdn˘.
Asi by se musel najít nûkdo, kdo se
o tvé dílo postará.
Nechávám to osudu. Bylo by to urãitû
hezké, ale neumím, a ani nevím, koho
oslovit, za k˘m jít.
Vyhledává‰ poezii ke ãtení?
Ano, ale ãtu i jiné vûci. Jeden ãas jsem
ãetla historické detektivky.
Pí‰e‰ poezii technicky?
Já to nepitvám, já to sloÏím. Potﬁebuji, aby poezie mûla rytmus, vût‰inou mám
r˘m AB, nûkdy ABC. Nûkteré básnû mám
zhudebnûné od dûdy Huliãky. Tomu jsem
pﬁeãetla báseÀ do telefonu a ten rytmus
mu udal melodii. Mé kamarádce zpûvaãce skládám písnû. Neumím sice noty, ale
písniãku napí‰u.
KdyÏ se podívá‰ na PohankÛv rybník,
co ti asociuje, jak bys ho zbásnila?
Dívám se na vodu, voda plyne, vzpomínky se vynoﬁují, milostné chvíle, navede

mû to k hezk˘m vûcem Ïivota, napadaly
by mû samé hezké ver‰e.
PoblíÏ je Vinoﬁsk˘ zámek, co bys zbásnila k nûmu?
Na Vinoﬁsk˘ zámek jsem sloÏila píseÀ
Ten vinoﬁsk˘ zámek, na melodii Ten chlumeck˘ zámek:
Ten vinořský zámek je tu dodnes, / jeho velkou slávu čas už odnes. / Když
odnes, tak odnes, tak to chodí, / kdo se
na čas hněvá, nepochodí. / Ten vinořský
zámek malovaný, / jeho okna hledí na
vše strany. / Co vidí, to vidí, čas je jiný, /
odpusť Bože naše, naše viny. / V tom vinořském zámku panstvo není, / na tu
dobu zbylo vzpomínání. / Rok mizí za
rokem, tak to bývá, / světská sláva ta je
pomíjivá.
Vlastnû jako první jsem sloÏila Vinoﬁsk˘ hájeãek na melodii Náchodsk˘ zámeãek:
Vinořský háječek z jara zelená se, /
okolo rybníky skví se v plné kráse. / Kvetou, kvetou, kvetou na jívě kočičky, / Vinoř se oblékla do šatů běloučkých. /
Rozkvetla do krásy, do dáli zářila, / lásku svou všem lidem do srdcí vložila.
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S písniãkami a m˘mi ver‰i vystupujeme s mojí kamarádkou Evou na takzvan˘ch hudebnû-literárních odpoledních.
Nejprve jsme je poﬁádaly v Pﬁezleticích
u jejího tatínka, a kdyÏ nás opustil, tak je
konáme u ní doma na Jarovû. Zvu tû 29.
listopadu na Jarov. Snad Covid-19 dovolí a na‰e vystoupení se uskuteãní.
Dûkuju, Petronilko, urãitû pﬁijdu. AÈ ti
to básní.
A já dûkuji tobû. Hezky se mi s tebou
povídalo a vzpomínalo.
Klára Löwensteinová

Letní kino jinak
Leto‰ní první letní kino se konalo
v prostorech PRAÎSKÉ STROJÍRNY, tímto
dûkujeme za sponzoring. JenÏe... co ãert
nechtûl a ani my ne, tak se stalo. Pﬁi‰la
prÛtrÏ mraãen a doslova "odfoukla" plátno a málem i nás. Ale dvû hrstky neuvûﬁiteln˘ch nad‰encÛ to ani tak nevzdalo
a zÛstali v tramvaji, která je ozdobou
a „atrakcí“ areálu a pod stany s obãerstvením, kde nám je pomáhali drÏet, aby
neuletûly. A my jim za to velmi dûkujeme!
Ale nechtûlo se nám to vzdát, a tak
místo na plátno, jsme promítali na bok
velkého stûhovacího auta.
S tímto bájeãn˘m nápadem pﬁi‰el ná‰
kolega Ondra Knotek. TakÏe nakonec bylo
v‰e zachránûno, probûhl filmov˘ kvíz, prezentace dûtí z krouÏku Animák Hanky Hoﬁákové a ve finále i film. Promáãené, ale veselé promítání-záÏitek na dlouhou dobu!
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V˘tvarn˘ pﬁímûstsk˘ tábor

Od pondûlí do pátku kaÏd˘ den dopoledne i odpoledne se na farním dvoﬁe pod
pergolou hemÏilo aÏ 12 úãastníkÛ v˘tvarného pﬁímûstského tábora, aby malovali,
tiskli nebo kreslili, ale hlavnû vyrábûli kaÏd˘ svÛj horkovzdu‰n˘ balón. Kromû toho
jsme je‰tû stihli spoustu her, nûkdy i trochu mokr˘ch, ale hlavnû vesel˘ch. Dûti ve
vûku 5 aÏ 12 let si tvoﬁení i hraní uÏily –
také díky zku‰en˘m asistentkám. KaÏdé dítû dostalo pak certifikát odborné zpÛsobilosti pro cestu kolem svûta v horkovzdu‰ném balónu. A protoÏe tábory byly
o prázdninách ãtyﬁi, moÏná pﬁineseme nûkdy od jednoho z více neÏ 40 úãastníkÛ reportáÏ z opravdové cesty kolem svûta.

S v˘tvarn˘m táborem jsme jeden den
nav‰tívili v˘stavu loutek, kde jsme nabrali trochu inspirace pro vlastní tvorbu.

V kurzu ve Vincentu si totiÏ jednu loutku
bûhem ‰kolního roku vyrobíme.
Atelier Ludmila, Mgr. Ludmila Obruãová

Vinoﬁské
podveãery
V rámci Vinoﬁsk˘ch podveãerÛ zveme do
Vinoﬁe jiÏ potﬁetí úspû‰né divadlo herce Jana Horáka, kterého mnozí známe z Dûtského dne z pﬁedstavení pro dûti Archa, nebo
z divadelního pﬁedstavení Franti‰ek.
Dne 26. 11. 2020 v 19.00 se s Janem
Horákem setkáme opût v centru Mariapoli Mladoboleslavská 667 Praha 9 Vinoﬁ.
Pro velk˘ zájem v minul˘ch letech
prosíme o pﬁedbûÏnou rezervaci míst formou SMS na 775 204 208.
Tû‰íme se na v‰echny.
Za t˘m organizátorÛ
Marie a Pavel Novákovi
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A hurá do nového…
Letní mûsíce jsme také vyuÏili ke stavebním úpravám a roz‰íﬁili jsme vstupní
plochu pﬁed vchodem do Centra, kterou
jsme ohraniãili pﬁíjemnou laviãkou. Podaﬁilo se tím získat vût‰í prostor pro kola
náv‰tûvníkÛ, kter˘ plánujme do budoucna je‰tû zastﬁe‰it.

Letní prázdniny patﬁily pﬁedev‰ím pﬁímûstsk˘m táborÛm. Podaﬁilo se nám zorganizovat a naplnit hned tﬁi turnusy. První
v poﬁadí byl Pﬁímûstsk˘ tábor s angliãtinou, kter˘ poﬁádala na‰e spﬁátelená jazyková ‰kola Language Zone. Druh˘ byl
Aminák Hanky Hoﬁákové, která s námi
spolupracuje pﬁes rok a vede v na‰em
Centru pravideln˘ krouÏek dûtské animace. Na dûti se pﬁijela podívat âeská televize, a tak nám vznikla krásná prázdninová reportáÏ, kterou jsme sdíleli na
na‰em Facebooku. Tﬁetí v poﬁadí byl Pﬁímûstsk˘ tábor s muzikálem, kter˘ pro na‰e centrum uspoﬁádala Dûtská studia,
s.r.o. Cel˘ t˘den znûly ve Vincentu melodie o rÛÏích a na konci tábora se podaﬁilo probudit ·ípkovou RÛÏenku.

Teì uÏ je záﬁí a dûtem zaãal nov˘ ‰kolní rok. I v na‰em Centru se opût otevﬁely
dveﬁe ‰kolákÛm, a i my vstupujeme do
nového. Nabídku kurzÛ a krouÏkÛ jsme
pﬁedstavili uÏ bûhem srpna a hned druh˘ ‰kolní den jste mûli moÏnost u nás
nav‰tívit Den otevﬁen˘ch dveﬁí. Vûﬁíme, Ïe
ná‰ provoz teì uÏ neomezí Ïádná naﬁízení, a Ïe se budeme tû‰it ze spoleãn˘ch
setkávání.
Z Vincenta Markéta Kilingerová
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Kurzy pro dûti
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Kroužek stepu pro děti
čtvrtek:
11:00–12:00 Rarášci 18–36 měsíců
16:45–17:45 Dancemix 6–10 let
9. 9. 2020–27. 1. 2021
2.100 Kč
lektorka Zuzana Němcová
knt.: 775 350 500
info@taprague.com
www.taprague.com

ANIMÁK
kroužek animace a filmových triků
úterý 14:30–15:30 začátečníci
úterý 15:30–16:30 pokročilí
6. 10. 2020–19. 1. 2021
2.200Kč/14 lekcí
https://streamkids.webooker.eu/
streamkids@seznam.cz
728 420 937
lektorka Hana Hořáková

Šachový kroužek
bez věkového omezení
středa 16:00–17:00
9. 9. 2020–27. 1. 2021
1.800,- / pol.
lektor Adam Dick
adam@dick.cz
774 779 910

Malé velké malování
Výtvarný kurz Atelier Ludmila
pro děti od 2,5 let (s rodiči)
Úterý 9:00–10:00
Cena: 1000,- Kč / 10 lekcí
Začínáme 14. 9. 2020
lektorka Ludmila Obručová
tel.: 602 496 722
www.atelier-ludmila.cz/
info@atelier-ludmila.cz

Kroužek muzikálového herectví
pro děti ZŠ
středa 14:30–15:30
7. 9. 2020–27. 1. 2021
1950 Kč/pol.
lektorka Karolína Moravcová
602 684 198
musicstudio@detska-studia.com

Kroužek muzikálové přípravky
pro děti MŠ
středa 15:40–16:25
14. 9. 2020–27.1.2021
1950 Kč/pol.
lektorka Karolína Moravcová
602 684 198
musicstudio@detska-studia.com

Vincent a knihovna ■

Hudební kurzy pro děti
od 4. měsíců
(využívá kuzry Hudební školy YAMAHA)
pondělí 10:00–12:00
14. 9. 2020–11. 1. 2021
2500 kČ/16 lekcí
lektorka Zuzana Bartošová
732 655 396
ubasa@seznam.cz

Taneční kroužek HIP HOPU
středa:
13:00–14:00 začátečníci (lektor Tom)
pro děti 6–11 let
15:30–16:30 Junioři (lektor Šimon)
pro děti 11–15 let
2.100,-/pol
9. 9. 2020–27.1.202
knt.: 602 576 339, 604 475 931
info@streamofdance.cz
www.streamofdance.

Všeobecná sportovní průprava
pro děti MŠ
čtvrtek 14:45–15:35
17. 9. 2020–31. 1. 2021
Zajistíme vyzvednutí dětí ze školky!
1.890,-/kurz
lektorka Martina Průšová
martinaprusovasportuj@seznam.cz
739 569 111

Moje první loutka
Výtvarný kurz Atelier Ludmila
Pro děti od 5 do 13 let
Středa 15:00–16:30 a 16:40–18:10
Cena: 2125,- Kč / 17 lekcí
Začínáme 15. 9. 2020
lektorka Ludmila Obručová
tel.: 602 496 722
www.atelier-ludmila.cz/
info@atelier-ludmila.cz

Cvičení rodičů s dětmi
od 18. měsíců do 3,5let
úterý 10:15–11:05
15. 9. 2020–26. 1. 2021
čtvrtek 10:15–11:05
17.9. 2020–28.1.2021
1.700,-/18 lekcí
Lektorka Maritna Průšová
martinaprusovasportuj@seznam.cz
739 569 111

Taneční kurzy pro děti Taneční škola HIT
2. 10. 2020–28. 5. 2021
pátek:
15:30–16:15 Tanečky pro děti 2,5–6 let
2.200,-/kurz
16:15–17:30 Moderní tance pro děti 7–15 let
2.600,- / kurz
lektroka profesionální taneční mistrová
Hana Jozová Dluhošová
info@tanecniskola-hit.cz
602 194 636
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Hudební kroužky
klavír – kytara
(elektrická i akustická)
výuka probíhá individuálně
v odpoledních a večerních hodinách
výuku zajišťuje hudební škola Pavla Hokra
info@pavelhokr.cz
608 745 262

Matematika pro žáky 5. a 9. třídy
příprava na přijímací zkoušky
pro žáky 9. třídy od 16. 11. 2020
každé pondělí od 18.00–19.00 hod.
4000,-Kč
pro žáky 5. třídy od 16. 11. 2020
každé druhé pondělí od 17.00–18.00 hod.
(16. 11., 30. 11., 14. 12.)
2000,-Kč
Lektorka Mgr. Jana Habartová
janinahabartova@gmail.com
602 840 905

Minizumbička pro děti MŠ
15. 9.–29. 1. 2021
úterý 14:45–15:35
Zajistíme vyzvednutí dětí ze školky!
1.890,-/kurz
Zumba pro děti ZŠ
15. 9. 2020–29. 1. 2021
úterý 15:45–16:35
1.890,-/kurz
lektorka Martina Průšová
martinaprusovasportuj@seznam.cz
739 569 111

Kurzy pro dospûlé

Jazykové kurzy pro děti i dospělé
angličtina – němčina – italština
výuka probíha ve skupinách i individuálně
možnost dopolední i odpolední výuky
letkoři jsou rodilí mluvčí i čeští pedagogové
výuku zajišťuje jazyková škola Language Zone
kurzy@languagezne.cz
703 142 377
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BODYSTYLING
Pondělí 19:00–20:00
Úterý 19:30–20:30
ČtvrtekK 20:00–21:00
2.400,- / kurz, nebo 4.200Kč/ dva kurzy.
Kurzy začínají ve čtvrtek 10. září 2020
Jana Habartová
602 840 905
janina.habartova@gmail.com

Tabata pro ženy a dívky
pondělí 18:00–19:00
14.9.–28.1.2021
1.280,- / pol
Cena ze lekci bez předplatného 90,Lektorka Marcela Koucká
606 466 122
marcela1koucka@seznam.cz

Vincent a knihovna ■

Pilates
Ranní pilates: čtvrtek 7:30–8:30
10.9.–17.12.2020, 14 lekcí, cena: 1.820 Kč
Ranní pilates: pátek 8:15–9:15
11.9.–18. 12. 2020, 14 lekcí, cena: 1.820 Kč
Jogalates čtvrtek: 18:00–19:00
10.9.–17.1 2. 2020, 14 lekcí, cena: 1.820 Kč
Flow Jogalates: čtvrtek 19:00–20:00
10.9.–17.12.2020, 14 lekcí, cena: 1.820 Kč
Pilates Vitality 55+: úterý 17:00–18:00
8.9.–15. 12. 2020, 13 lekcí, cena: 1.690 Kč
Lektorka Markéta Kotková, 775 060 633
marketa.kotkova@volny.cz, www.lymfaplus.cz

YOGA
Hormonální Yoga
středa 8:15–9:15
2.250,-/Kurz
Yoga
středa 18:00–19:00
1.950,-/kurz
od 16. 9. do 23. 12.
Lektorka Kristýna Jandová Novotná
email: yogaflowtherapy@gmail.com
telefon: +420 606 792 425

Workshop šití pro pokročilé
sobota 3. 10
10:00–18:00
cena: 650,Je nutné mít vlastní stroj a svou látku
pro přihlášení a více informací kontaktujte
lektorku na email:
MartaReifova@seznam.cz

LATIN DANCE pro ženy a dívky
pátek 17:30–18:30
2.000,-/25 lekcí
2. 10.–28. 5. 2021
letkroka profesionální taneční mistrová
Hana Jozová Dluhošová
info@tanecniskola-hit.cz
602 194 636

Hlasový kurz Otevřít a rozeznít
15. 9. 2020–26. 1. 2021
úterý 18:00–19:30
3.300,-/ kurz
lektorka Markéta Dvořáková
www.kurzy-zpevu.cz 608 960 189

Kroužek ručních prací
pletení, háčkování, vyšívání
8. 9. 2020–29. 1.2 021
1.500,-/ kurz
úterý 17:00–18:00
lektorka Jitka Šlosárková
728 177 313
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Interaktivní seminář Úspěšný školák
Máme doma školáka, co teď?
Jak motivovat dítě? Jaké dovednosti dítě potřebuje získat, aby bylo úspěšné a oblíbené ve škole?
Jak doladit potřeby rodiny a školy? Jaká pravidla pomáhají při zvládání náročných situací?
O tom všem se přijďte poradit a popovídat. Na konci přednášky bude prostor na vaše dotazy.
Přednášející Ing. Mgr. Marie Nováková
Smyslem její práce je nabídnout druhým pomocnou ruku při hledání jejich specifické cesty, cíle.
Vychází ze svých odborných znalostí, zkušeností, schopností, které se snaží zobecnit a modifikovat
právě pro daného klienta, skupinu.
www.marienovakova.cz
středa 16. 9. 2020 18:00
Vstupné 50,- Kč Nutná rezervace

Seminář Attachment – klíč k sobě i druhým
Možná jste si i vy vytvořili v dětství nevědomou životní strategii, která se vám jako dítěti osvědčila pro
vytvoření základního pocitu bezpečí, v dospělosti však často bývá nefunkční či dokonce poškozující.
Zveme Vás na setkání, které chce přinést k tématu attachmentu základní informace a odpovědět na
otázky účastníků. Každý dostane příležitost popřemýšlet o své vlastní nevědomé vztahové strategii,
která nám toho v životě ovlivňuje více než často tušíme.
čtvrtek 22. 10. 2020 18:00
O lektorce: PhDr. Eva Labusová se dlouhodobě věnuje poradenství a publicistice v oblasti rodičovství
a párových, resp. rodinných vztahů. Pořádá přednášky a semináře pro odborníky i veřejnost. S dcerou
Alžbětou ve spolupráci s nakladatelstvím Triton připravily pro český knižní trh čtyři publikace švýcarsko-americké psycholožky a zakladatelky tzv. vědomého rodičovství Alethy Solterové. Knihy se týkají
důležitosti rané interakce matky a dítěte, významu dětského pláče a vzdoru, nového pohledu na odměny a tresty ve výchově a také přínosu na citovou vazbu zaměřených her a hraní.
Více na www.evalabusova.cz, Kontakt: eva.labusova@seznam.cz
Vstupné 50,- Nutná rezervace

Knihovna
Nové knihy
Pﬁerostlá lolitka – Inna Rottová
Skoﬁápky na vodû – Jarmila Pospí‰ilová
Tajemství Prokopa Velikého – Jiﬁí Dobrylovsk˘
Politika jako absurdní drama
Václav Havel v letech 1975–1989 – Jiﬁí Suk
Doktore, to bude v cajku! – Patrick Taylor
O dívce Grace – Anthony Doerr
Sestﬁiãka – Christie Watsonová
V‰ude kolem ãern˘ les – Ruth Ware
Krvavé prachy – David Grann
PRO DùTI A MLÁDEÎ:
NETIKETA – Dobré mravy na internetu – z nakl. JUNIOR
Pohádky o vílách – z nakl. JUNIOR
Chlapec za klíãovou dírkou – Stephen Giles

Otevírací doba – zÛstává stejná
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Informace pro rodiãe
VáÏení rodiãe,
vzhledem k souãasnému epidemiologickému stavu bychom Vás rádi informovali o organizaci ‰kolního roku 2020/2021.
Situace s rou‰kami se mûní ze dne na
den, i my musíme na kaÏdou zmûnu reagovat. Doporuãujeme vybavit dítû rou‰kou, kterou bude nosit pﬁi sobû v aktovce a bude schopno reagovat na náhlé
zmûny situace. Pro pﬁípad, Ïe budou povinné rou‰ky a nûkteré dítû ji zapomene,
máme pﬁipravené rou‰ky náhradní.
Vyuãování: v rámci v˘uky nastává letos
zmûna, jednotlivé tﬁídy budou po cel˘ den
zÛstávat ve sv˘ch kmenov˘ch uãebnách.
Nebude docházet ke zbyteãn˘m pﬁechodÛm a kumulaci ÏákÛ kaÏdou pﬁestávku na
chodbách ‰koly. Ke zmûnû uãebny dojde
pouze v nezbytn˘ch pﬁípadech (Hv, Tv, ICT
a dûlené hodiny) a to tak, Ïe se Ïáci vystﬁídají aÏ po pﬁestávce, kdy bude uãebna

ﬁádnû vyvûtrána. Souãasnû budou Ïáci trávit ve sv˘ch tﬁídách i jednotlivé pﬁestávky.
O pﬁestávkách i v hodinách se bude ãastûji
vûtrat. I bûhem dne budou desinfikovány
toalety a spoleãné prostory. V souãasné situaci je nezbytné dbát v‰ech hygienick˘ch
pravidel, a to vãetnû pﬁezouvání.
·kolní jídelna: vzhledem k poãtu ÏákÛ
‰koly nejsme schopni zajistit oddûlení
jednotliv˘ch tﬁíd. Obûdy budou probíhat
standardním zpÛsobem, mezi jednotliv˘mi ãekajícími tﬁídami bude dodrÏen krátk˘ rozestup.
·kolní druÏina: ‰kolní druÏina probûhne také standardním zpÛsobem. Není
v na‰ich moÏnostech zﬁídit ‰kolní druÏinu pro jednotlivé tﬁídy. Dûti budou rozdûleny a ve ‰kolní druÏinû se v jedné skupinû mohou potkat dûti ze dvou tﬁíd.
KrouÏky: dle metodiky M·MT je na ‰kole, zda ponechá aktivity nad rámec základ-

ního vzdûlávání. Vycházíme z toho, Ïe Va‰e dûti budou nav‰tûvovat krouÏky i v jin˘ch vzdûlávacích centrech, proto jsme
se rozhodli i v leto‰ním roce krouÏky
otevﬁít. Úãast Va‰eho dítûte na krouÏcích
je na Va‰em zváÏení. Nabídka bude zveﬁejnûna do poloviny záﬁí.
Vstup rodiãÛ do ‰koly: Ïádáme rodiãe, aby na dûti ãekali pﬁed budovou ‰koly a nevstupovali do ‰aten (ani ráno).
Informace: aktuální informace o pﬁípadném v˘skytu nemoci Covid 19 uvedeme vÏdy na na‰ich webov˘ch stránkách a souãasnû budou rodiãe, jejichÏ
dítûte se zpráva t˘ká, informováni prostﬁednictvím emailu od tﬁídního uãitele.
Samotná v˘uka bude probíhat standardním zpÛsobem – ve ‰kole. V pﬁípadû
nutnosti distanãního vzdûlávání budete
informováni tﬁídním uãitelem.
S pﬁáním pevného zdraví vedení ‰koly

V˘sledky dotazníku z konce ‰kolního roku
Vzhledem k situaci na konci ‰kolního
roku (a protoÏe není zdaleka jisté, Ïe se
tato situace nebude opakovat), jsme ve
spolupráci s v˘borem pro v˘chovu a vzdûlávání zadali elektronick˘ dotazník pro rodiãe. Na formulaci dotazníku se ve spolupráci se Z· nejvíce podílela paní Martina
Mudrová, která jej také vyhodnotila
a zpracovala závûry.
ObdrÏeli jsme celkem 432 odpovûdí
(‰kola mûla 657 ÏákÛ), coÏ je 66% na prv-

ním a 34% na druhém stupni z celkového poãtu ÏákÛ.
Zji‰tûní dotazníku korespondují s interními evaluaãními zpûtn˘mi vazbami
získan˘mi kontrolní ãinností vedení ‰koly.
Rodiãe nemûli váÏnûj‰í problémy se
zaji‰tûním techniky potﬁebné k distanãní
v˘uce, preferovali t˘denní plán zadávání

úkolÛ a stál˘ rozvrh on-line hodin, pokud
probíhaly. Zejména na prvním stupni rodiãe kladnû hodnotili pﬁístup vyuãujících,
motivaci a kontakt se Ïáky.
V jednotliv˘ch komentáﬁích se objevila
velká ‰kála názorÛ na zpÛsob distanãní v˘uky. V‰echny odpovûdi jsou pro nás velice cenné, budeme s nimi dále pracovat.

V‰em rodiãÛm, kteﬁí odpovûdûli na v˘‰e uveden˘ dotazník, dûkujeme
za spolupráci a tû‰íme se na nov˘, doufáme, Ïe klasick˘, ‰kolní rok.

Tﬁídní schÛzky a prázdniny
Pokud bude moÏné, tﬁídní schÛzky se
uskuteãní klasicky – 19. 11. 2020 (na tûchto schÛzkách by mûly probûhnout volby
do ‰kolské rady) a 15. 4. 2021. Termíny
jsou zveﬁejnûny na stránkách ‰koly.
Termíny prázdnin:
podzimní – st. 28.10. – ne. 1. 11. 2020
vánoãní – st. 23. 12. 2020 – ne. 3.1. 2021
pololetní – pátek 29. 1. 2021
velikonoãní – ãt. 1. 4. – po. 5. 4. 2021

·kolní rok konãí ve stﬁedu 30. 6. 2021
Samozﬁejmû bychom si velmi pﬁáli,
abychom mohli cel˘ ‰kolní rok realizovat
v „normálním kontaktním“ reÏimu.
Letos máme na na‰í ‰kole 28 tﬁíd s celkov˘m poãtem ÏákÛ 658, prÛmûr na tﬁídu
23,5 Ïáka. Na konci loÀského roku jsme se
rozlouãili se dvûma devát˘mi tﬁídami, letos jsme pﬁivítali tﬁi tﬁídy prvÀáãkÛ.
Pﬁejeme normální a úspû‰n˘ ‰kolní rok!

29

■ Ze Ïivota základní ‰koly

Seznam tﬁíd s poãty ÏákÛ a tﬁídními uãiteli
ROK 2020/21: CELKOV¯ POâET ÎÁKÒ 658, PRÒMùR 23,5 ÎÁKA NA T¤ÍDU.
Tﬁída ÏákÛ celkem hochÛ dívek

tﬁídní uãitel

Tﬁída ÏákÛ celkem hochÛ dívek

tﬁídní uãitel

I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
III.A
III.B
III.C
III.D
IV.A
IV.B
IV.C
V.A

Eva Palkovská
Vendula Tomanová
Vûra BartÛ‰ková
Martina Dlouhá
ZdeÀka VáÀová
Alena Bur‰ová
Romana Zikmundová
Iveta Bou‰ová
ZdeÀka De Kok
Dana Mí‰ková
Sandra Nguyenová
Jan ·míd
Kateﬁina Kautská
Petra ·árová

V.B
V.C
VI.A
VI.B
VI.C
VI.D
VII.A
VII.B
VII.C
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B
IX.C

Eva Titûrová
Iveta Koníãková
Aneta Dopitová
Ján Richter
Dana Chludilová
Martina Hartlová
Vojtûch Klimt
SoÀa Tomková
Milan Lipták
TáÀa Grochálová
Jana Slavíãková
Adéla Kocmanová
Iva Kﬁemenová
Lenka Pobudová

30

25
25
22
24
24
24
23
24
23
23
24
24
21
27

13
13
10
13
11
14
12
14
13
10
10
11
10
12

12
12
12
11
13
10
11
10
10
13
14
13
11
15

27
28
24
24
23
23
19
21
25
25
25
19
22
20

12
13
15
13
10
11
10
9
13
12
14
13
13
12

15
15
9
11
13
12
9
12
12
13
11
6
9
8
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Pozvání na cestu
Jsou lidé, kteﬁí v‰echno vûdí, v‰emu
rozumí a v‰ude uÏ byli. Je to jistû obdivuhodné, pokud je to pravda. Ale i kdyby
to pravda i byla, je to vlastnû docela
smutné pﬁestat hledat, pﬁestat b˘t udivován. Îivot pak vlastnû ztrácí to, co je
pro nûj nejvlastnûj‰í. Pohyb, dynamiku,
rÛst. Stávám se sobûstaãn˘m, nikoho nepotﬁebuji a nikdo také pak nepotﬁebuje
mû. Stávám se vlastnû mrtv˘m. I kdyÏ ne
fyzicky, tak duchovnû zcela jistû. A Ïivot
ztrácí smysl. A to je velká ‰koda…
Myslím, Ïe kaÏd˘ z nás se uÏ nûkdy
ptal, proã jsem tady? Jak˘ smysl má mÛj
Ïivot? A musel si na tuto otázku nûjak odpovûdût. V kaÏdém lidském srdci je spí‰e
touha po vûcech pozitivních. Málokdo
hledá vûci negativní, protoÏe negace nic

nevytváﬁí. Jen parazituje nebo boﬁí. A tak
nikdo neﬁíká, Ïe chce dûlat zlo, a pokud
snad ano, maskuje je opakem. NeÏije pak
pravdivû. NeÏije v souladu sám se sebou.
Kdysi jsem na ‰títû jedné venkovské
‰koly vidûl nápis: „Hledej svûtlo a pravdu, najde‰ Boha, i sebe pozná‰.“ Ten nápis tam kupodivu zÛstal i v dobû totalitního temna. Hodnû mû to tehdy oslovilo.
Hledat s otevﬁen˘ma oãima a otevﬁen˘m
srdcem. A tak hledám. A stále objevuji nové vûci. I skrze temnoty. Ba právû skrze nû.
A nacházím radost i ‰tûstí. Ale vÛbec nejlíp se hledá spolu s dal‰ími hledajícími.
A právû k takovémuto hledání bychom
rádi pozvali i vás, kteﬁí chcete hledat s námi. Zaãátek kaÏdého hledání by asi mûl
zaãínat od zaãátku. Tedy od A. Abychom

nûco nevynechali. A protoÏe se tak lidstvo
ptalo uÏ od pradávna, mÛÏeme zaãít tﬁeba písmenem ﬁecké abecedy. Tedy písmenem ALFA.
A L F A . No a právû tak se jmenuje i kurz,
na kter˘ vás v‰echny srdeãnû zveme.
Zveme i ty, kteﬁí si myslí, Ïe uÏ na‰li
a jsou spokojeni sami se sebou. A co
teprve ty, kteﬁí hledají. Zaãínáme v úter˘ 29.záﬁí v 19 h na faﬁe ve Vinoﬁi a pak
kaÏdé dal‰í úter˘ aÏ do 15.prosince. Tedy 10 setkání kaÏdé úter˘. Kurz je zdarma, ale budeme rádi, kdyÏ se nám ohlásíte na tel. 604 771 808 nebo na mail:
kulawiecova @seznam.cz. Tû‰íme se na
vás jménem Otce Stanislawa Gory.
Kateﬁina Kulawiecová a Jindﬁich Synek

V˘uka náboÏenství ve ‰kolním roce 2020/21
Také ve ‰kolním roce 2020 /21 je moÏné pﬁihlásit dûti k v˘uce katolického náboÏenství. V˘uka zaãne 22. záﬁí 2020 a bude probíhat ve
úter˘ nebo ve ãtvrtek na faﬁe ve Vinoﬁi nebo v budovû vinoﬁské Z· – podle volby rodiãÛ. Pﬁihlá‰ky k v˘uce náboÏenství budou k dispozici ve ‰kole a v kostele, budou ke staÏení i na webov˘ch stránkách vinoﬁské farnosti (http://nova.farnost-vinor.org/). První schÛzka dûtí s rodiãi se bude konat 22. záﬁí od 17:00 hod. v budovû místní fary. Pﬁijít mohou i dûti dosud nepﬁihlá‰ené, které si pﬁihlá‰ku
vyzvednou u katechetÛ pﬁímo na místû.
Katechetka Ing. Mgr. Marie Nováková a P. Stanislaw Góra
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Druh˘ letní tábor na‰ich skautÛ
ODDÍL PODSKALÁKÒ SE OD LO≈SKA V¯RAZNù ROZROSTL. Z ·ESTNÁCTI DùTÍ NA ROVN¯CH T¤ICET, KTERÉ VEDLO DESET DOSPùL¯CH. MÍSTO TÁBORA V·AK ZÒSTALO STEJNÉ: ÚDOLÍ ¤ÍâKY HADOVKA POBLÍÎ KONSTANTINOV¯CH LÁZNÍ. IDEÁLNÍ PRO HORKA,
KTERÁ ONùCH DESET DNÍ V PRVNÍ POLOVINù SRPNA PANOVALA. VZROSTLÉ OL·E NABÍZELY STÍN, ¤ÍâKA OSVùÎENÍ.
mlãet, pak hladovût, pak strávit den o samotû, pozorovat táboﬁi‰tû, ale neb˘t pozorován.
V závûru tábora zaplál slavnostní slibov˘ oheÀ. Zaznûly dva skautské sliby
a ãtyﬁiadvacet slibÛ vlãat (chlapci) a svûtlu‰ek (dívky). Vlãata a svûtlu‰ky pﬁed tím
museli úspû‰nû projít nováãkovskou

zkou‰kou: napﬁ. zapálit sirkou svíãku, bezpeãnû zacházet s noÏem ãi projevit ohleduplnost.
Obﬁad slibového ohnû probûhl krásnû
a dÛstojnû. Slibující se pﬁihlásili ke spoleãnému hledání nejvy‰‰í pravdy a lásky.
Jistû si to budou napoﬁád pamatovat.
Hana ·Ûrová

Podskaláci spoleãnû proÏívali pﬁíbûhy
ze Star˘ch povûstí ãesk˘ch. Putovalo se
do nové zemû s praotcem âechem. Táborníci plnili úkoly Krokov˘ch dcer a pomáhali Pﬁemyslu Oráãi pﬁivést zabûhnuté
voly. Podle vzoru Bivoje se uãili vlastními
silami transportovat tûÏk˘ Ïiv˘ náklad –
coÏ se v praxi velmi hodí pﬁi pomoci ranûn˘m. S ·emíkem se bûhalo a skákalo do
v˘‰ky i do dálky. Do‰lo i na dívãí válku, bûhem které byl hrad Dûvín spontánnû pﬁejmenován na hrad Dûtín a dûti ho proti
útoãícím vedoucím vÏdy uhájily.
Dva z vedoucích, kteﬁí patﬁí mezi star‰í
teenagery (po skautsku roveﬁi), zvládli pﬁi
tom v‰em zkou‰ku tﬁí orlích per: 24 hodin

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 vÏdy pﬁipomínat. Stejnû jako obûtavé lidi, kteﬁí stáli
u zrodu tohoto spolku, a kteﬁí pomáhali
rozvíjet tolik potﬁebnou pohybovou v‰estrannost a lásku k místu, kde Ïijeme,
k na‰í vlasti a sokolsk˘m hodnotám.
Dnes bychom se s Vámi chtûli podûlit
o sokolské patero, které Sokol provází po
celou dobu od jeho vzniku.
Památn˘ den sokolstva (8. 10.) byl
usnesením Parlamentu âeské republiky
zaﬁazen od roku 2019 mezi v˘znamné
dny âeské republiky. Sokolové si tak pﬁipomenou 8. ﬁíjen 1941, nejtemnûj‰í da-
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tum ve 157 leté historii na‰í nejstar‰í tûlocviãné organizace.
âinnost Sokola byla v dobû okupace
zastavena uÏ 12. dubna 1941. K. H. Frank
tehdy informoval Adolfa Hitlera, Ïe nejvût‰ím nebezpeãím pro ¤í‰i je právû sokolská organizace. Hitler se pak v záﬁí rozhodl poslat do Prahy jako zastupujícího
ﬁí‰ského protektora generála SS Reinharda Heydricha, kter˘ 28. záﬁí vyhlásil stanné právo. Stanné soudy zaãaly ihned svojí práci. Byly jen tﬁi druhy rozsudkÛ –
poprava, koncentraãní tábor, osvobození. Odvolání nebylo.
V˘nosem Heydricha z 8. ﬁíjna 1941 byla definitivnû rozpu‰tûna âeská obec sokolská a její majetek zabaven. V noci ze
7. na 8. ﬁíjna probûhla Akce Sokol, ve které byli podle pﬁipraven˘ch seznamÛ zatãeni sokol‰tí ãinovníci z ústﬁedí, Ïup
a dokonce i z jednot. Následnû byli uvûznûni v Osvûtimi. Podle zprávy R. Heydricha o Akci Sokol, zaslané 11. ﬁíjna 1941
Hitlerovi do Berlína, bylo zatãeno na 1
500 lidí. V‰ichni byli uvûznûni bez soudu,
bez dÛkazu provinûní, jen proto, Ïe byli
ãinn˘mi ãleny Sokola…
Sokolové jako velcí vlastenci se v‰ak
ani po tomto zat˘kání nedali zastra‰it,
a tak se nejv˘znamnûj‰ím skutkem sokolského odboje stala spolupráce na
atentátu na Reinharda Heydricha, kter˘
sokolové pojali velmi osobnû jako mstu za
mrtvé z Akce Sokol
Popraveno jich bylo ihned 17 (vãetnû
tﬁí Ïen), dal‰í spolupracovníci pak umírali v koncentraãních táborech…
Ani po válce to ale nemûl Sokol jed-

noduché… Vlastenecké hodnoty vadily
i novému reÏimu, kter˘ Sokol zakázal
v roce 1956 také. O útrapách zakladatele místní organizace, Josefa Hofmana,
jsme psali v minul˘ch ãíslech. Proto jsme
na Valné hromadû TJ Sokol Vinoﬁ, 2. záﬁí
2020, v dobû, kdy slavíme 95 let od postavení na‰í sokolovny, pﬁijali usnesení, Ïe
tuto budovu pojmenujeme po jejím zakladateli, br. Josefu Hofmanovi, kter˘ se
podílel na její stavbû nejvût‰ím finanãním
podílem a ruãil za úvûr na stavbu soko-

lovny cel˘m sv˘m majetkem.
Jako dík za jeho cel˘ Ïivot, za jeho pﬁínos Sokolu i Vinoﬁi. I jako omluvu za nespravedlivé pováleãné zacházení s jeho
osobou.
Této paní, na‰í sokolovnû, je letos v záﬁí neuvûﬁiteln˘ch 95 let. Tak aÈ nám v‰em
dál slouÏí sokolovna Josefa Hofmana
k veﬁejnému prospûchu, aÈ jiÏ nikdy se nevrátí doba váleãná, ani pováleãná, ani ta
nedemokratická.
br. Fr.‰varc
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FK Vinoﬁ 1928 – tréninky t˘mÛ
Pokud jste nestihli úãast na náboru nov˘ch hráãÛ 3. 9. 2020, nezoufejte.
Pﬁijìte se podívat na tréninky pﬁíslu‰n˘ch roãníkÛ a domluvte si na místû s trenéry zapojení Va‰ich dûtí do tréninku.
Roãník

Trenéﬁi

Tréninky

Mlad‰í Ïáci 2009

Marek Bezkoãka Petr Müller

Úter˘

17:30–19:00

âtvrtek 17:30–19:00

Star‰í pﬁípravka 2010 „A“

Tomá‰ Rosypal

Pondûlí 17:30–19:00

Stﬁeda 17:30–19:00

Star‰í pﬁípravka 2010 „B“
Mlad‰í pﬁípravka 2011

Zbynûk Matys
Marek Danûãek

Pondûlí 17:30–19:00
Stﬁeda 17:30–19:00

Mlad‰í pﬁípravka 2012

Jiﬁí Andûl

Tomá‰ Tenzer

Pondûlí 17:00–18:30

Stﬁeda 17:00–18:30

Mlad‰í pﬁípravka 2013

Jiﬁí ·pitz

Tomá‰ Kühnel

Úter˘

17:00–18:30

âtvrtek 17:00–18:30

Ministar 2014–2015

Jana Mäsiarová

Jiﬁí Chaloupka

Pondûlí 16:30–17:30

âtvrtek 16:30–17:30

MuÏi A – t˘m

Pavel BroÏ

Úter˘

âtvrtek 18:30–20:00

18:30–20:00

Dal‰í informace (rozpisy zápasÛ) naleznete na tradiãních stránkách www.fkvinor.cz
Pﬁijìte podpoﬁit na‰e hráãe, pﬁijìte podpoﬁit FK Vinoﬁ 1928.

Pojìte si zacviãit do vinoﬁské sokolovny
Rodiãe a dûti 1–4 let

út a ãt
st a pá

10:00–11:00
16:00–17:00

Îáci

st a pá

17:00–18:00

Îákynû

st

18:00–19:00

Pﬁípravka volejbalu

pá

18:00–19:00

po
st a pá

19:30–20:30
19:00–20:00

Volejbal

Pondûlí

Úter˘

Stﬁeda

âtvrtek

Pátek

08:00–13:00

13:00–16:00

08:00–9:40
10:55–12:35
Z·

14:00–16:0
Z·

Zaãínáme cviãit od stﬁedy 3. 9. 2020
Nábor nov˘ch ÏákÛ stﬁeda 9. 9. 2020 v 17 hodin roãník 2007–2016
Nábor nov˘ch hráãÛ volejbalu v pondûlí 7. 9. 2020 v 19.30 hodin 18–80 let
Nábor nov˘ch hráãÛ pﬁípravky volejbalu v pátek 4. 9. v 18 hodin 13–18 let
Cviãitelé: Ettlerová Anna
Halík Petr
Halíková Hana
Tû‰íme se na vás!

16:00–17:00

16:00–18:30 16:00–18:30
Fotbal
Fotbal
¤ebíãek ??
¤ebíãek ??

8:00–9:40 Z·
16:00–18:00
10:00–11:00 13:40–15:20
Judo
Rodiãe a dûti
Z·
akademie
cv. Halíková
16:00–17:00
Pﬁed‰kolní cv.
Ettlerová
Halíková
8:00–9:40 Z·
16:15–17:30
10:00–11:00 12:45–14:25
Zumba
Rodiãe a dûti
Z·
cv. Burdová ?
cv. Halíková
10:00–13:30
Z·

17:00–18:00

16:00–18:00
Judo
akademie
17:00–18:00
cv: Ettlerová
Halík P.
17:30–18:30
Tenis ?

14:00–16:00 16:00–17:00 17:00–18:00
Judo
Rodiãe a dûti
Îáci
akademie
cv. Halíková cv. P. Halík

776 606 477
778 058 365
723 438 327

18:00–19:00
18:30–19:30
Îeny rehab.
cviãení
Budaﬁová
18:00–22:00
Stolní tenis
Weishaupt
Tepl˘
18:00–19:00
Îákynû
cv. Ettlerová
Kr˘lová
18:00–19:00
Îeny rehab.
cviãení
Budaﬁová
18:00–19:00
Volejbalová
pﬁípravka
cv. P. Halík
16:00–19:00
Nohejbal
cv. ·táfek

Sobota

16:00–19:00 16:00–19:00
Nohejbal
Nohejbal
cv. ·táfek
cv. ·táfek

Nedûle

14:00–16:00 16:00–19:00 16:00–19:00 16:00–19:00
Florbal muÏi
Nohejbal
Nohejbal
Nohejbal
cv. Volmut
cv. ·táfek
cv. ·táfek
cv. ·táfek

19:00–20:00

20:00–21:00

21:00–22:00

19:30–21:00 19:30–21:00
Rekreaãní
Rekreaãní
volejbal
volejbal
18:00–22:00 18:00–22:00 18:00–22:00
Stolní tenis Stolní tenis Stolní tenis
19:00–20:30 20:30–22:00 20:30–22:00
Rekreaãní
Nohejbal
Nohejbal
volejbal
cv. Písaﬁ
cv. Písaﬁ
19:00–22:30 19:00–22:30 19:00–22:30
Stolní tenis Stolní tenis Stolní tenis
Weishaupt
Weishaupt
Weishaupt
Tepl˘
Tepl˘
Tepl˘
19:00–20:30 20:30–22:00 20:30–22:00
Rekreaãní
Nohejbal
Nohejbal
volejbal
cv. Písaﬁ
cv. Písaﬁ

19:00–20:00
Kruhov˘
trénink
cv. Cikánik
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■ Spoleãenská kronika

■ Inzerce

Spoleãenská kronika
BLAHOP¤EJEME NA·IM OBâANÒM, KTE¤Í OSLAVILI SVÁ ÎIVOTNÍ JUBILEA V âERVENCI
A SRPNU ROKU 2020 A SOUHLASILI S UVE¤EJNùNÍM VE VINO¤SKÉM ZPRAVODAJI.

âERVENEC
BARTO·ÍK Josef
KRÁSA Milou‰
ANTO· Lubomír
POKORÁK Franti‰ek

SRPEN
FABIANOVÁ Dana
STEHLÍKOVÁ Vûra
KLUCOVÁ Marie
KOVÁâOVÁ Jaroslava
NEZBEDOVÁ Libu‰e
LACMANOVÁ Vûra

BáseÀ
Kterémupak asi bohu,
svûﬁím svoji chorou nohu,
ztûÏkla jako olovo.
Uzdraví‰ ji Jehovo?

80 let
80 let
92 let
94 let

Nemá noha nikde stání
bolí, bolí bez pﬁestání.
Die, Kriste, Redegaste,
bolestí mû zbavte, spaste!
Bakchu, boÏe vinné révy,
nûkdo ucpal moje cévy.
PﬁestaÀ kﬁepãit, pomoz mi,
poãítám jen do osmi!

75 let
75 let
80 let
80 let
80 let
90 let
Panu Lubomíru Anto‰ovi pﬁi‰el v ãervenci
pogratulovat k narozeninám i senátor,
radní a blízk˘ soused David Smoljak.

Dám Ti darem rudé rÛÏe,
k tomu pívo – lahvové!
Z lidí nikdo nepomÛÏe.
Je to na vás bohové!
Lubomír Anto‰

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

www.centrummariapoli.cz
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Inzerce ■

Politika je pﬁíbûh s otevﬁen˘m koncem,
ﬁíká ná‰ senátor a radní David Smoljak
SCENÁRISTA A PUBLICISTA DAVID SMOLJAK SE STAL V ROCE 2014 âLENEM VINO¤SKÉHO ZASTUPITELSTVA, O âTY¤I ROKY POZDùJI
UÎ BYL RADNÍM A OD ROKU 2019 JE SENÁTOREM ZA VOLEBNÍ OBVOD PRAHA 9. KDE SE TO ZASTAVÍ, MOHLI BYCHOM SE PTÁT
SPOLU S POSTAVOU JEDNÉ Z POPULÁRNÍCH HER DIVADLA JÁRY CIMRMANA, JEHOÎ SPOLUZAKLADATELEM BYL DAVIDÒV TATÍNEK LADISLAV. OSOBNù SI MYSLÍM, ÎE V TUTO CHVÍLI DAVID NA ÎÁDNÉ VY··Í POSTY NEPOM¯·LÍ. VINO¤I JAKO ZDEJ·Í PATRIOT
URâITù ZÒSTANE VùRN¯ I NADÁLE.

spolku SdruÏení pro Vinoﬁ. Jsem rád, Ïe se
tu mÛÏeme potkávat na spoustû kulturních, nebo sousedsk˘ch akcí, aÈ uÏ se konají v Hoffmanovû dvoﬁe, ve Vincentu, na
farní zahradû, nebo prostû u nûkoho na
zahradû. A dost ãasto sly‰ím od sousedÛ
z vedlej‰ích mûstsk˘ch ãástí: Vy se máte,
Ïe to u vás tak Ïije!

Aãkoliv jsi – jako velká ãást vinoﬁsk˘ch starousedlíkÛ – rodákem z Brand˘sa nad Labem, nebyla tvoje cesta
stát se na‰im sousedem vÛbec pﬁímoãará. Jak se tedy vlastnû pﬁihodilo, Ïe
ses stal Davidem Smoljakem z Vinoﬁe?
Asi nûjaké ﬁízení osudu. Hledali jsme
tehdy – uÏ je to skoro dvacet let – nûjaké místo, kde bychom si mohli postavit
domek. A projeli jsme tenkrát celé okolí
Prahy a uÏ jsme byli skoro zoufalí, poﬁád
jsme nemohli nic vhodného najít. Pak
jsme dostali od kamarádky tip na Vinoﬁ.
Dojel jsem autobusem k hﬁbitovu a namíﬁil si to ke kostelu, pro‰el jsem Podskalím a ObÛrkami kolem rybníkÛ – tehdy
je‰tû neoplocen˘ch – na místo urãené
k v˘stavbû. NeÏ jsem tam do‰el, bylo mi
uÏ úplnû jasné, Ïe na‰ím nov˘m domovem bude právû Vinoﬁ.

UÏ ve druhém volebním období jsi
ãlenem místního zastupitelstva, od roku 2018 jsi i ãlenem historicky první
vinoﬁské rady. Jaké úspûchy ti v rámci
tv˘ch zastupitelsk˘ch povinností udûlaly nejvût‰í radost, a naopak, o ãem
si myslí‰, Ïe se dosud ke tvé spokojenosti nepodaﬁilo dotáhnout do konce?
Jsem moc rád, Ïe se podaﬁilo prosadit
nûkolik vûcí, které zásadnû zlep‰ily chod
úﬁadu. Pﬁijali jsme novou tajemnici a novu referentku pro zeleÀ, skvûlé, profesnû
zdatné a vÛãi obãanÛm vstﬁícné dámy,
která odvádûjí perfektní práci ve prospûch
Vinoﬁe. Radost mám i z toho, jak se zlep‰il stav zelenû a krajiny v na‰em okolí. Na
Pastvinû jsme pﬁispûli k zaloÏení jedlého
lesa na místû ﬁepkového pole, u Ctûnic
jsme vysadili novou alej a do Satalic mÛ-

Ïeme chodit po ‰iroké stezce podél pole
a neohlíÏet se za kaÏd˘m autem. ·koda,
Ïe se nám nepodaﬁilo vybudovat cyklostezku do Kbel podél golfového hﬁi‰tû. Jednatelé spoleãnosti, která za golfem stojí,
se chovají naprosto nehoráznû a poãet
nedodrÏen˘ch slibÛ a závazkÛ se z jejich
strany uÏ vy‰plhal do nebetyãné v˘‰e.
Doufám, Ïe hl. mûsto Praha, které je majitelem dotãen˘ch pozemkÛ, koneãnû pﬁijme rázné ﬁe‰ení.
Jak vidí‰ jako radní pro územní rozvoj celkovou situaci v na‰em okolí?
Mám z toho trochu obavy. V souãasné dobû se v téhle ãásti Prahy chystá ﬁada developersk˘ch projektÛ. Jejich souãtem mÛÏe b˘t pﬁírÛstek mnoha desítek
tisíc nov˘ch obyvatel, kteﬁí budou nûkam
jezdit do práce, vodit dûti do ‰kol, vyuÏívat sluÏby zdravotnictví… Zdej‰í infrastruktura na to naprosto není pﬁipravená.
Jednám proto s vedením Prahy a ﬁeditelem Institutu plánování a rozvoje o tom,
Ïe musí vzniknout nûjak˘ jasn˘ regulaãní a koordinaãní plán pro celé tohle území. Nejdﬁív se musí zásadnû posílit i vybudovat nové dopravní komunikace,

placená inzerce

Dal‰í otázka se nabízí sama: co se
ti na Ïivotû ve Vinoﬁi a na Vinoﬁi samotné nejvíc líbí?
To spojení v˘hod Ïivota ve mûstû i na
vesnici. Je tu krásná pﬁíroda, rybníky, lesy, hodnû zelenû a zároveÀ ãlovûk mÛÏe
sednout na autobus nebo na vlak a za chvíli je v centru. Kromû toho se mi líbí zdej‰í komunitní zpÛsob Ïivota. Je tu hodnû
spolkÛ a sdruÏení, baráãníci, zahrádkáﬁi,
sokolové, rybáﬁi, lidé spojení s farností
a centrem Mariapoli, komunitní zahradou
Pastvina a samozﬁejmû kolem na‰eho
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■ Inzerce
mûl moÏnost absolvovat s paní prezidentkou spoleãné posezení u kávy. Musím
ﬁíct, Ïe na mû udûlala velk˘ dojem jedineãnou kombinací vlídné empatie a zároveÀ politické rozhodnosti. Ona má velké
charisma a pﬁímo vyzaﬁuje pozitivní energii. Moc bych si pﬁál, abychom podobn˘
pocit mohli mít i z vystupování na‰eho
prezidenta nebo prezidentky.

urãit, kde budou stát nové ‰koly, nemocnice, parky, urãit jasné územní limity
a etapizaci, aby ta bytová v˘stavba rozloÏila v ãase… NemÛÏeme pﬁipustit, Ïe
sem najednou z nebe spadne defacto nové krajské mûsto, to by byla katastrofa.
Na‰tûstí mÛÏu ﬁíct, Ïe v tom nacházíme
spoleãnou ﬁeã a vypadá to, Ïe se tenhle
zodpovûdn˘ pﬁístup na úrovni mûsta podaﬁí prosadit.

placená inzerce

V Senátu jsi zatím strávil rok a pÛl.
Na které záÏitky z téhle doby vzpomíná‰ nejradûji?
Jednoznaãnû na náv‰tûvu slovenské
prezidentky Zuzany âaputové. Byl jsem
vybrán do uvítací delegace, takÏe jsem
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Mimochodem: pr˘ jsi nedávno zásadnû pﬁehodnotil svÛj vztah k datu
21. srpna. Jak k tomu do‰lo?
To je pravda. Ná‰ syn Jakub si tohle
datum vybral pro svoji svatbu. Mûli jsme
z toho ohromnou radost. Jednak ze svat-

by samotné, jednak z toho, Ïe uÏ tohle
datum nebudeme mít spojené s jednou
z nejvût‰ích tragédií na‰ich dûjin, ale daleko spí‰ s touhle osobní radostnou
vzpomínkou.
Jako vinoﬁsk˘ radní a zejména jako
senátor jsi musel zásadnû omezit nûkteré své pﬁedchozí aktivity. Nechybí ti
teì práce televizního scénáristy a aktivního novináﬁe?
Ani ne. Politika je kromû jiného nesmírnû zajímav˘ pﬁíbûh s otevﬁen˘m koncem. A já je‰tû poﬁád pevnû doufám, Ïe to
v nûm nakonec dopadne dobﬁe.
Robert Rytina

Inzerce ■
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Ceny inzerce ve Vinoﬁském zpravodaji
Rozmûr inzerátu
‰íﬁka
v˘‰ka

Formát

Orientace

Cena bez DPH

1/1 A4

na v˘‰ku

2.000 Kã

182 mm

257 mm

A

2/3 A4

na ‰íﬁku

1.300 Kã

182 mm

168 mm

A

1/2 A4

na ‰íﬁku

1.000 Kã

182 mm

126 mm

A

1/3 A4

na ‰íﬁku

650 Kã

182 mm

86 mm

A

1/4 A4

na v˘‰ku

500 Kã

61 mm

126 mm

A

Ceny za grafické zpracování inzerátu:
1/1 A4: 500 Kã 2/3 A4: 400 Kã 1/2 A4: 300 Kã 1/3 A4: 200 Kã 1/4 A4: 100 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.
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