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LISTOPAD / PROSINEC

VáÏení a milí ãtenáﬁi Vinoﬁského zpravodaje,
uÏ to tu jednou bylo a je to tady zas… Bﬁeznové ãíslo na‰eho
ãasopisu jsme chystali v dobû, kdy koronavirová epidemie naplno
dorazila i do âeské republiky a den po dni pﬁicházela nová a nová opatﬁení v boji proti ní. Jejich souãástí bylo tehdy i úplné zastavení ve‰kerého kulturního a spoleãenského dûní. Do tisku pﬁipraven˘ zpravodaj nám proto tenkrát doslova splaskl pﬁed oãima,
protoÏe jsme museli vyﬁadit v‰echny upoutávky a reklamy na koncerty, kinování, trhy a ﬁadu dal‰ích akcí. A pﬁesnû totéÏ se nám pﬁihodilo i v prÛbûhu ﬁíjna bûhem pﬁípravy ãísla, které právû drÏíte
v rukou. Mûli jste se setkat s novou nabídkou komunitního centra
Vincent ãi Hoffmanova dvora, s informacemi o populárním lampionovém prÛvodu (coÏ je akce, kterou v posledních letech pravidelnû nav‰tûvuje více neÏ tisíc úãastníkÛ) a samozﬁejmû i s programem tradiãního Vinoﬁského adventu. A v Zámeckém areálu Ctûnice
mûl 4. prosince zaznít galakoncert, jehoÏ protagonisty mûli b˘t mimo jiné houslista Václav Hudeãek, sopranistka Kateﬁina KnûÏíková nebo moderátor Jiﬁí Vejvoda… Souãasn˘ nouzov˘ stav nám bohuÏel znemoÏÀuje zodpovûdnû plánovat jakékoliv hromadné akce,
takÏe mÛÏeme jen ãekat, objeví-li se pﬁed námi alespoÀ do konce
roku nûjaká dÛvûryhodná perspektiva dal‰ího v˘voje.
Aã ochuzen o kulturní nabídku, ná‰ ãasopis ale pﬁesto vy‰el
a my doufáme, Ïe v nûm najdete ãlánky, které vás zaujmou. Klára Löwensteinová se tentokrát za nov˘m rozhovorem vydala aÏ do
Ústí nad Labem, kde Ïije v˘jimeãn˘ ãlovûk, osudovû spjat˘ s Vinoﬁí: ná‰ b˘val˘ faráﬁ P. Pavel Janãík. Zásadnímu interview s touto osobností, která je od roku 2018 jedním ze dvou Ïijících âestn˘ch obãanÛ Vinoﬁe (tím druh˘m je nûkdej‰í legendární obránce
fotbalové Dukly Praha Jiﬁí âadek) jsme úmyslnû nechtûli konkurovat Ïádn˘m dal‰ím rozhovorem. Zato se mÛÏete tû‰it na obsáhlou reportáÏ s nesmírnû zajímav˘m tématem. V textu Vinoﬁ‰tí
mot˘li nám autorka Jana Matûjíãková pﬁiblíÏí v˘sledky svého zdej‰ího leto‰ního pátrání v rámci akce „Hledejte praÏské mot˘ly.“
Z událostí, které se v krátkém poprázdninovém období pﬁed pﬁíchodem dal‰ích omezení podaﬁilo zrealizovat, pﬁipomínáme alespoÀ dvû. Michal Zítek informuje o T˘dnu bûhu, bûhem kterého se ve
Vinoﬁi konaly závody T-Mobile olypijsk˘ bûh a Miranovy duby. Franti‰ek ·varc pak pﬁibliÏuje oslavu památného dne Sokolstva 8. 10.
a skuteãnost, Ïe na‰í sokolovnû je letos uÏ devadesát pût let.
„Byl jsem poÏádán, abych napsal dopﬁedu program bohosluÏeb
o leto‰ních Vánocích“, pí‰e ve svém ãlánku admistrátor vinoﬁské
farnosti P. Stanislaw Góra a pokraãuje: „ale teì opravdu nevím, jak
budou vypadat prosincové vánoãní dny… Uji‰Èuji vás, Ïe ve své
knûÏské modlitbû myslím na v‰echny lékaﬁe, zdravotní sestry, pedagogy, ‰koláky, uãnû, studenty, ‰kolníky, kuchaﬁky, uklízeãky, policisty, hasiãe, dopraváky, pokladní, popeláﬁe, úﬁedníky, bezdomovce, politiky a státníky, starosty, místostarosty, i na ty, kdo mají
zavﬁenou Ïivnost, prostû na v‰echny.“
Co k tomu je‰tû dodat… Pﬁejeme vám pokud moÏno klidn˘ závûr tohoto snad aÏ pﬁíli‰ neobvyklého roku, poÏehnané Vánoce
a rok 2021, do nûjÏ bychom si snad mohli skromnû pﬁát, aby byl
prostû jen obyãejn˘ a normální.
Redakce
Va‰e názory, pﬁipomínky a námûty si rádi pﬁeãteme na adrese
robert.rytina@praha-vinor.cz
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Slovo starosty ■

Informace úﬁadu ■

Nacházíme se ve sloÏité dobû
CORONAVIRUS OPùT UZAV¤EL OBCHODY, ·KOLY, RESTAURACE A DAL·Í PROVOZOVNY.
ZNOVU JSME NASADILI ROU·KY A KDO MÒÎE, TAK SE VRÁTIL K PRÁCI Z DOMOVA.
Bezprostﬁední zku‰enost s tímto neviditeln˘m nepﬁítel uÏ má vût‰ina lidí, buì
pﬁímo osobní, nebo se jím nakazil nûkdo
blízk˘ nebo znám˘. MÛj velk˘ obdiv mají
lékaﬁi, sestﬁiãky, dobrovolníci a vÛbec
v‰ichni v první linii, kteﬁí zachraÀují a pomáhají lidem. Ale nesmí se zapomenout
ani na tisíce dal‰ích lidí, pokladních v obchodû, úﬁednic na po‰tû, ﬁidiãÛ autobusÛ…, kteﬁí také dávají den co den v‰anc
své zdraví, aby se v‰e nezastavilo. I tûm
patﬁí velké podûkování.
Pevnû vûﬁím, Ïe v‰echno jednou skonãí i souãasná omezení, a lidé se budou
moci znovu nadechnout a dûlat mnoho
vûcí jako dﬁíve. Vedení Mûstské ãásti se
snaÏí i nyní myslet na budoucnost a pﬁipravuje na nejbliÏ‰í mûsíce ﬁadu v˘znamn˘ch akci. I kdyÏ Hlavní mûsto Praha má

obrovsk˘ propad pﬁíjmu pﬁevy‰ující 10
miliard Kã a ‰etﬁí kde jen mÛÏe, podaﬁilo
se nám skoro zázrakem získat v ﬁíjnu pro
Vinoﬁ dvû v˘znamné dotace v celkové
hodnotû pﬁes 10 mil. Kã. Proto v nejbliÏ‰ích t˘dnech z tûchto penûz zahájíme rekonstrukci souãasného a v˘stavbu nového chodníku podél Mladoboleslavské aÏ
na hranici Vinoﬁe smûrem k Podolance.
Více neÏ jeden mil. Kã chceme investovat
do dûtského hﬁi‰tû V Podskalí a udûlat
z nûj opravdu krásné místo pﬁitahující dûti z celé Vinoﬁe. Plánujeme dokoupit dal‰í techniku pro údrÏbu zelenû a úklid, investovat do sportovního areálu, provést
opravy na hﬁbitovû a vyspravit nûkteré
komunikace, realizovat chceme i dopravní opatﬁení pro zv˘‰ení bezpeãnosti chodcÛ. A zbytek penûz z dotací pﬁevedeme do

rozpoãtu na rok 2021, kter˘ se nyní pﬁipravuje.
ProtoÏe je toto poslední leto‰ní Zpravodaj, dovolte mi v pﬁedstihu popﬁát Vám
v‰em, pokud moÏno, krásné a klidné vánoãní svátky, do nového roku ‰tûstí, hodnû dobr˘ch lidí kolem sebe a v dne‰ní dobû hlavnû pevné zdraví.
S úctou Michal Biskup

Informace úﬁadu
Provozní doba úﬁadu v dobû nouzového stavu – pﬁítomnost zamûstnancÛ v úﬁadû
Na základû vydání Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020 (viz https://www.praha-vinor.cz/mestska-cast/covid-19/) o provozu úﬁadÛ
v dobû nouzového stavu jsme byli nuceni omezit provoz úﬁadu pro klienty na 5 hodin dvakrát v t˘dnu.

Provozní doba pro obãany je:
Pondûlí od 8 do 13 hodin a stﬁeda od 13 do 18 hodin. Prosíme v‰ak obãany, aby prioritnû vyuÏívali vzdálen˘ pﬁístup. Tedy
e.mailové nebo telefonní spojení a v pﬁípadû vyﬁízení neodkladné záleÏitosti a nutnosti pﬁijít do úﬁadu osobnû, aby si pﬁedem objednali schÛzku. ZároveÀ informujeme obãany, Ïe je toho ãasu úﬁad pﬁístupn˘ pro vyﬁizování dÛleÏit˘ch a neodkladn˘ch záleÏitostí pouze okénkem ze dvora budovy úﬁadu, a to do doby instalace nové pﬁepáÏky v místnosti podatelny.
V˘‰e uvedená omezení v‰ak neznamenají, Ïe zamûstnanci úﬁadu nechodí do
práce. Ba naopak. Îádn˘ ze zamûstnancÛ
úﬁadu nevyuÏil home office, i kdyÏ nám
byl nadﬁízen˘m orgánem doporuãen a dále pracuje ze své pozice v úﬁadû, a to v plné pracovní dobû, kterou má stanovenu.
Pokud se tedy potﬁebujete spojit s konkrétním pracovníkem neváhejte zavolat
na jeho mobilní telefon. Ten naleznete na
na‰ich webov˘ch stránkách pod sloÏkou
kontakty. Tento kontakt bude funkãní po
celou dobu nouzového stavu i v pﬁípadû
vyhlá‰ení karantény v úﬁadû. Ostatnû i tak
budou moci zamûstnanci v rámci home
office svou agendu zpracovat.

V souãasné dobû je agenda úﬁadu vykonávána dále bez ohledu na to, zda jsou
opatﬁení stanovena ãi nikoliv. Zpracováváme smlouvy, vyﬁizujeme nájmy a pronájmy, úãtujeme, pﬁipravujeme zakázky,
v˘bûrová ﬁízení a v neposlední ﬁadû uklízíme, sekáme a zametáme celou Mâ.
Dûkujeme obãanÛm za dodrÏování
opatﬁení a zejména za trpûlivost pﬁi nekomfortu u vyﬁizování agend pﬁes okénko
podatelny.
Pﬁeji pevné zdraví v‰em v této nelehké dobû!
za kolektiv zamûstnancÛ úﬁadu
tajemnice
Bc. Monika Nová
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V˘chovné ﬁezy mlad˘ch stromÛ ve Vinoﬁi
Stromy ve svém pﬁirozeném prostﬁedí
(napﬁ. v lese) ﬁez nepotﬁebují. Jiná situace
nastává u stromÛ v prostﬁedí více ãi ménû ovlivnûném ãlovûkem. Stromy zde ãasto rostou nikoli proto, Ïe nalezly vhodné
podmínky pro svÛj rÛst a v˘voj, ale spí‰e
proto, Ïe je zde ãlovûk zámûrnû vysadil.
V˘voj tûchto stromÛ nelze tedy ponechat
pouze pﬁírodû. Máme-li skuteãn˘ zájem
o zachování konkrétních stromÛ v dobrém zdravotním stavu a vitalitû, a v neposlední ﬁadû neohroÏujících své okolí, je
tﬁeba vûnovat jim patﬁiãnou péãi. Souãástí
této péãe je i jeho kvalitní ﬁez.
Dá se ﬁíci, Ïe v Ïivotû stromu je nejdÛleÏitûj‰ím ﬁezem ﬁez v˘chovn˘. Díky nûmu máme jedineãnou moÏnost zasáhnout
bez rozsáhlej‰ích poranûní aÏ do koster-

ního vûtvení a ovlivnit tak velmi snadno
(a levnû) budoucí architekturu koruny, její
vitalitu a zdrav˘ v˘voj. Takto o‰etﬁená dﬁevina bude na svém stanovi‰ti dlouhodobû
funkãní a staticky odolná (prostá defektního a konkurujícího si vûtvení). ZároveÀ je
moÏné pﬁizpÛsobit velikost a tvar koruny
poÏadavkÛm stanovi‰tû, zejména úpravou
tzv. podchodné a podjezdné v˘‰ky.
Zanedbání v˘chovného ﬁezu nezﬁídka
vede k tvorbû korun staticky labilních (provoznû nebezpeãn˘ch), nezdrav˘ch nebo
málo vitálních, a to zejména na silnû zátûÏov˘ch stanovi‰tích v mûstském prostﬁedí.
âím více péãe vûnujeme v˘chovnému
ﬁezu mlad˘ch stromÛ, tím ménû bude tﬁeba o nû peãovat ve vzrostlém stavu (razantnûji a s vût‰í finanãní nároãností).

Bûhem prvního podzimního mûsíce byl
na území na‰í mûstské ãásti proveden
v˘chovn˘ ﬁez u 165 ks mlad˘ch stromÛ.
V˘chovné ﬁezy provedl zku‰en˘ arborista,
drÏitel certifikátu ETW (European Tree
Worker).
správce mûstské zelenû
Ing. Jana Vaculová

Proã a jak sbírat upotﬁeben˘ jedl˘ olej a tuk
Speciálnû upravené zelené plastové
kontejnery na upotﬁeben˘ jedl˘ olej a tuk
jsou zpravidla pﬁiãlenûny k jiÏ stojícím separaãním nádobám a slouÏí k umísÈování
opotﬁebeného potravináﬁského oleje a tuku, a to pouze v pouÏit˘ch PET lahvích nebo jiném plastovém obalu, bez igelitov˘ch
sáãkÛ.
NepouÏívejte sklenûné obaly, igelitové
ta‰ky a sáãky a do nádob v Ïádném pﬁípadû nepatﬁí minerální oleje, barvy a rozpou‰tûdla.
Sklo, igelitové sáãky plechové obaly,
minerální oleje znemoÏÀují zpracování
a v pﬁípadû nedodrÏování káznû pﬁi sbûru
bude sbûr zru‰en a nádoby odvezeny.
Proã olej nelít do kanalizace?

Tuky a oleje do kanalizace nepatﬁí!!!
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k vysráÏení tohoto odpadu a postupnû k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémÛ v domácnostech
a následnû ve veﬁejné síti.
Pokud bude tento odpad konãit tím, Ïe
vysmaÏen˘ olej a tuk bude vyléván do WC,
v˘levek a dﬁezÛ v domácnostech, je nanejv˘‰ pravdûpodobné, Ïe nastane dﬁíve ãi
pozdûji havarijní stav na celé kanalizaci.
Kanalizace bude neprÛchodná.
Nejãastûj‰í pﬁípady nastávají v pﬁeãerpávacích jímkách a nádrÏích, kde dochází po ochlazení tukÛ k ucpání ãerpadel,
a to z dÛvodu obalení spínacích plovákÛ
tuky.

Dobrovolnick˘ Ericsson den
Spoleãnost Ericsson poﬁádá kaÏd˘ rok
pro své lokální zamûstnance tzv. dobrovolnick˘ den. Parta dobrovolníkÛ se pustí do úprav okolí svého bydli‰tû ãi se chopí jakékoliv jiné potﬁebné práce. Ani tento
rok nebyl v˘jimkou, a to i pﬁes v‰echna
úskalí zpÛsobená souãasnou sloÏitou „covidovou“ dobou.
Nûkolik skupin dobrovolníkÛ bûhem
jednoho odpoledne vyãistilo celou nauãnou stezku podél Ctûnického potoka.
Stezka je tak opût pohodlnû pﬁístupná (díky novû vybudovan˘m schodÛm u vstupu
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z ulice Stojická x Právská), prÛchozí a bez
povalujících se odpadkÛ. Instalací cedulek
zakazujících zakládání skládky se snad podaﬁí zabránit dal‰ímu zneãi‰Èování této
pﬁírodû blízké lokality. Dobrovolníci zvládli také vyãistit pﬁedzámãí Vinoﬁského zámku od kamenÛ, aby bylo moÏné plochu lépe udrÏovat a sekat.
Za provedenou práci
v‰ichni velice dûkujeme!
Ing. Jana Vaculová

Tuky se v kanalizaci také ãásteãnû rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty
zvy‰ují korozi stûn kanalizaãního potrubí.
Souãasnou kombinací neãistot v odpadních vodách, kde se stﬁetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry
apod.), pracího procesu (prací prostﬁedky)
a spla‰kové vody, vzniká pozitivní prostﬁedí pro v˘‰e uveden˘ problém.
Pokud jde o separaci potravináﬁsk˘ch
olejÛ a tukÛ, pak je to první krok k prodlouÏení Ïivotnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémÛ.
ChraÀme pﬁírodu, chraÀme své majetky, pomoci mÛÏe kaÏd˘.
Ing. Jana Vaculová

Informace úﬁadu ■
Umístûní psích ko‰Û ve Vinoﬁi

Centrum Locika http://centrumlocika.cz/ pomáhá dûtem ohroÏen˘m
domácím násilím. Tato nezisková organizace nabízí své sluÏby terapeutÛ a psychologÛ sv˘m klientÛm zdarma a jako jediná pracuje nejen se
samotn˘mi dûtmi, ale i pﬁímo s rodinou dítûte. Od záﬁí Locika novû zprovoznila poradenskou linku Dûtství bez násilí https://www.detstvibeznasili.cz/, coÏ je okamÏitá anonymní pomoc pro dûti, rodiãe a poradenství
pro uãitele a odborníky.

Chceme, aby v‰echny dûti v âeské republice
vyrÛstaly v rodinách bez násilí.
HODNOTY ORGANIZACE:
❚ nepﬁijatelnost násilí v blízk˘ch vztazích
❚ profesionalita a odbornost
❚ otevﬁenost
❚ respekt
❚ ochrana zájmu dítûte a jeho bezpeãí
CÍLE PRÁCE S KLIENTY Centra LOCIKA:
❚ Zastavit násilí v rodinû
❚ Pomoci dítûti vyrovnat se s dopady násilí (sníÏit míru traumatizace)
❚ Pomoci obûma rodiãÛm vyrovnat se s dopady násilí a podpoﬁit jejich
rodiãovské kompetence
❚ SníÏit riziko pﬁenosu násilného chování do dal‰í generace
❚ Prevence dal‰ího po‰kozování dítûte v jednání s institucemi

neplacená inzerce
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Z 2. zasedání ZMâ Praha – Vinoﬁ konaného dne 17. 09. 2020
❚ MZ schválilo uzavﬁení veﬁejnoprávní
smlouvy s Muzeem hlavního mûsta Prahy
na finanãní pﬁíspûvek ve v˘‰i 152 430 Kã
bez DPH za úãelem vytvoﬁení vstupu pro
pû‰í v nové zdi u zámku Ctûnice a povûﬁilo starostu k podpisu této smlouvy.
❚ MZ souhlasilo s podnûtem na zmûnu
územního plánu mûstské ãásti Vinoﬁ pod
ã. 118/2019 t˘kající se propojení ulic Mladoboleslavská a Bohdaneãská kolem fotbalového hﬁi‰tû.
❚ MZ vzalo na vûdomí pﬁedloÏená rozpoãtová opatﬁení projednaná radou mûstské
ãásti v období ãerven aÏ srpen 2020.

Cyklostezka Vinoﬁ – Satalice
Ve ãtvrtek 29. listopadu 2020 probûhlo
pﬁedání staveni‰tû cyklostezky Vinoﬁ – Satalice firmû Skanska. Na poli je jiÏ vidût ﬁada vytyãen˘ch geodetick˘ch mezníkÛ,
které vedou v ose budoucí 3 metry ‰iroké
asfaltové cyklostezky. V nejbliÏ‰í dobû zaãnou pﬁípravné práce, kácení nûkter˘ch
dﬁevin, které bude kompenzováno náhradní v˘sadbou, a hlavnû pﬁíprava ocelové konstrukce budoucího mostu pﬁes
Vinoﬁsk˘ potok. Zahájení skr˘vky ornice
a archeologick˘ prÛzkum je závisl˘ zejména na poãasí, které v souãasné dobû
plné de‰ÈÛ moc stavební ãinnosti nepﬁeje. KaÏdopádnû stavba je zahájena a my
se mÛÏeme tû‰it pﬁí‰tí rok na novou, pohodlnou a bezpeãnou cestu z Vinoﬁe do
Satalic.
Michal Biskup
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Pﬁíspûvky opoziãních zastupitelÛ
Zatloukat, zatloukat, zatloukat… to je
velmi populární rada p. dr. Plzáka je‰tû
z doby totality, která v‰ak pﬁeÏívá aÏ do
dne‰ní doby a zdaleka se net˘ká jen
manÏelsk˘ch vztahÛ. AspoÀ ve Vinoﬁi se
tato rada stává ﬁe‰ením ve chvíli, kdy koalice SPV a ODS musí pﬁiznat, Ïe jejich
vûrnost vÛãi arménskému developerovi
Martuyanovi hory pﬁená‰í. Opût jsme na
zasedání zastupitelstva schválili nechvalnû známou silnici kolem fotbalového hﬁi‰tû! Opût se o ní hovoﬁí jako o obchvatu ãi okruhu, kter˘ odlehãí provozu
na Mladoboleslavské ulici. Jaká je skuteãnost? Silnice, kterou koupil pan Martuyan, a která ve v˘sledku prochází síd-

li‰tûm, totiÏ nestaãí zajistit obsluÏnost
celé jeho stavby. Nejde tedy o ﬁe‰ení ãehokoli, co by prospûlo lidem, ale naopak.
Vzniknou hned dvû komunikace, které
budou obtûÏovat nejen obãany sídli‰tû,
ale jedna z nich povede na Bohdaneãskou a pﬁímo vybízí k projetí Chvojeneckou, která sousedí s poslední zelení ve
Vinoﬁi! BohuÏel musím pﬁipustit, Ïe jsme
byli jen dva, kdo proti takovému nesmyslu a ‰ikanû obyvatel projevil odpor.
P. Horsk˘, kter˘ je zastupitelem za ODS
a bydlí rovnûÏ v Chvojenecké, s hlasováním pro tento nesmysl nemûl problém!
Pﬁipadám si jako v povûstném Kocourkovû a distancuji se od rozhodnutí vinoﬁ-

ské koalice, protoÏe neslouÏí lidem, ale je
proti nim.
Právû tak jako ﬁada dal‰ích obãanÛ, nevûﬁím tvrzení koalice, Ïe uvítají pﬁemûnu
golfu v lesopark. To bychom nesmûli na
stránkách SdruÏení pro Vinoﬁ ãíst radostnou zprávu p. Biskupa o tom, Ïe se zmûnilo vedení golfu, a Ïe se rozhodlo realizovat
pro nû slíbenou cyklostezku a obdarovat je
ãlensk˘mi kartami.
Pﬁeji vám v‰em a zejména tûm, kteﬁí si
i pﬁes sloÏitou dobu zachovali veselou mysl, hodnû zdraví a optimismu.
Lenka Turnerová

V‰echno je jinak
VÏdy jsme byli a budeme zastánci toho, aby opozice mohla bez cenzury publikovat své názory. PovaÏujeme to za elementární prvek demokracie. Stejnû tak ale
souhlasíme s Winstonem Churchillem, Ïe:
„LeÏ obûhne pÛl svûta, dﬁív neÏ má pravda pﬁíleÏitost si natáhnout kalhoty.“ Proto jsme se rozhodli reagovat na ãlánek
paní docentky Turnerové obratem a neãekat, aÏ za dva dlouhé mûsíce vyjde dal‰í ãíslo Zpravodaje. âlánek je totiÏ pln˘
pﬁekroucen˘ch a zavádûjících informací ãi
pﬁímo lÏiv˘ch tvrzení. Reagujeme jen
v krátk˘ch bodech a jen na ty nejvût‰í nesmysly:.
• „zatloukat, zatloukat, zatloukat“ zastupitelstva jsou veﬁejná, o projektech
komunikujeme s veﬁejností na veﬁejn˘ch
projednáních, na Facebooku, na stránkách
Vinoﬁe; nic nezÛstává utajeno
• „vûrnost vÛãi arménskému developerovi Marutyanovi“ - dotãené území je
v územním plánu urãeno k zástavbû (nikoli na‰ím rozhodnutím); o tom, co se
tam postaví a jaké budou kompenzace pro
Vinoﬁ, komunikujeme s developerem uÏ
nûkolik let a ﬁada lidí na tom odvedla obrovskou práci; k projektu probûhla tﬁi veﬁejná projednání, developer udûlal ﬁadu
ústupkÛ, na posledním projednání architekt sklidil potlesk; jsme rádi, Ïe ve finále
máme pro toto území kvalitní projekt

• „silnice, kterou koupil pan Marutyan,
a která ve v˘sledku prochází sídli‰tûm,
totiÏ nestaãí zajistit obsluÏnost celé jeho stavby“ – developer není na obchvatové komunikaci závisl˘, napojení svého
sídli‰tû má vyﬁe‰ené a ke své v˘stavbû ji
vÛbec nepotﬁebuje
• „opût se o ní hovoﬁí jako o obchvatu ãi okruhu“ – obchvatová komunikace není Ïádn˘ nov˘ projekt; v územním
plánu je naplánována jiÏ dlouho (ve variantû prodlouÏení DraÏkovské), v novém
návrhu ji chceme jen posunout dál aÏ za
poslední moÏnou hranici zástavby, coÏ je
jediné logické ﬁe‰ení; její pﬁínos pro odlehãení dopravnû pﬁetíÏeného jádra Vinoﬁe je nesporn˘
• „vybízí projetí Chvojeneckou“ – obavu chápeme, ale dá se tomu pﬁedejít úpravou dopravního znaãení, tak aby rezidenti Chvojenecké nebyli nijak dotãeni
• golf versus lesopark – i kdyÏ nám to
paní docentka nevûﬁí, skuteãnû bychom
v drtivé vût‰inû uvítali pﬁemûnu golfu
v lesopark a pokud tomu bude situace jen
trochu pﬁíznivá, udûláme pro to v‰e, co
bude v na‰ich silách; jde ale o magistrátní pozemky a smluvní vztahy
• obvinûní z korupce – tady uÏ jde o hotovou snÛ‰ku blábolÛ; paní docentka by
si mûla dát pozor, aby nebyla zaÏalována
pro pomluvu; zmínûné pﬁíspûvky lze v pÛvodním znûní nalézt na fb SdruÏení pro

Vinoﬁ – a ano, opravdu je to v‰echno hodnû jinak, neÏ paní zastupitelka Turnerová
uvádí; raãte se sami pﬁesvûdãit.
Co ﬁíci na závûr? Domníváme se, Ïe
text podobného charakteru a úrovnû, jako je ten poslední z dílny paní docentky
Turnerové, uÏ by v budoucnu ve Vinoﬁském zpravodaji nemûl b˘t oti‰tûn. Redakãní rada pﬁece není povinna tisknout
nesmysly, lÏi a pomluvy.
Koaliãní zastupitelky a zastupitelé
SdruÏení pro Vinoﬁ a ODS

VáÏení obãané,
paní zastupitelko
Turnerová,
ve volbách 2018 jsem byl zvolen do zastupitelstva hlasy obãanÛ z celé Vinoﬁe.
Z tohoto dÛvodu nemohu nadﬁazovat své
osobní potﬁeby nad potﬁeby vût‰iny obyvatel, a proto jsem souhlasil se zmûnou
územního plánu. Pokud bude v pﬁí‰tích letech obchvatová komunikace postavena,
budu samozﬁejmû usilovat o to, aby se
z ulice Chvojenecké nestala zatíÏená, prÛjezdní ulice.
Dûkuji
Martin Horsk˘
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■ Ctûnice

Zámeck˘ areál Ctûnice
Bohdaneãská 259/1, Praha 9 – Vinoﬁ
Tel.: 286 001 366,
e-mail:ctenice@muzeumprahy.cz,
www.muzeumprahy.cz

Bûhem nouzového stavu vyhlá‰eného vládou
podle ãl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpeãnosti
âeské republiky je areál uzavﬁen.

Spojení: metro C – LetÀany, bus 302,
185, 182 do stanice Ctûnice
OTEVÍRACÍ DOBA OD 1. 11, 2020:
pondûlí zavﬁeno,
úter˘–pátek 10.00–16.00
sobota–nedûle 10.00–18.00
Státní svátky:
■ 17. 11. 2020
otevﬁeno 10.00–16.00 hod.
■ 24. 12. a 31. 12. 2020: ZAV¤ENO
■ 25. 12. 2020
otevﬁeno 10.00–16.00 hod.
■ 26. 12. 2020
otevﬁeno 10.00–16.00 hod.
■ 1. 1. 2021
otevﬁeno 10.00–16.00 hod.

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

■ 5. 12. ADVENTNÍ KONCERT
SE SOUBOREM
MUSICA BOHEMICA
(15.00 HOD., SÁL KOâÁROVNA)
Umûleck˘ vedoucí Jaroslav Krãek, dirigent a hudební skladatel, zaloÏil soubor
v roce 1975 a od té doby je Musica Bohemica zárukou ‰piãkové umûlecké kvality. V jejich podání zazní vánoãní písnû
z barokních kancionálÛ, ãeské a moravské
vánoãní koledy i ménû známé koledy evropsk˘ch národÛ. Vstupné 190,- Kã, dûti
do 5 let zdarma, dûti 6–15 let 100,- Kã.
Pﬁedprodej vstupenek od 1. 10. 2020 v pokladnû zámku.

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.
Pﬁedmût ãtvrtletí: Svatební humpen
cechu sládkÛ

V Praze jsou první pivovarníci doloÏeni
v 11. století, pﬁiãemÏ pﬁíprava sladu a vlastní vaﬁení piva se vût‰inou provádûly v klá‰teﬁe. Humpeny byly nádoby cylindrického
tvaru, ãasto z foukaného skla, ve stﬁední
Evropû oblíbené od 16. století. Na svatebním humpenu sládkÛ z roku 1692 vidíme
emailovou malbu objímající se dvojice
a na druhé stranû znaky sládkÛ – limpu,
coÏ bylo dﬁevûné prkénko s bﬁitem, které
slouÏilo k pﬁevracení odsou‰eného sladu,
a zkﬁíÏené ‰oufky, které slouÏily k potahování kvasnic v kvasné kádi

■ Dûjiny obce Vinoﬁ.
Od pravûku do 20. století
Ve spolupráci s Mûstskou ãástí PrahaVinoﬁ vznikla expozice seznamující s historií této obce, která je 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.
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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 vlako-

v˘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.

Ctûnice ■

Rozhovor ■

V˘stavy – pﬁízemí 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-

Literární kavárna
● Úter˘ 8. 12.
Martina Fialková a Martin Patﬁiãn˘

‰enou. Na základû vandrovnické kníÏky,
kterou dûti obdrÏí po interaktivní komentované prohlídce, se samy vydávají na vandr po expozici.
Vhodné pro: 1. st. Z·.
● Na tucet pohádek, tucet ﬁemesel
Animaãní programy k v˘stavû Devatero ﬁemesel, desátá bída? ¤emesla v ãesk˘ch filmov˘ch pohádkách
Vhodné pro: M·, 1. st. Z·., 2. st. Z·, niÏ‰í gymnázia.

Martin Patﬁiãn˘

Rozhovor s paterem Pavlem Janãíkem
Nedívám se tolik na toho, kdo mi bolest pÛsobí, ale na Toho, koho
v bolesti potkávám – povídání s b˘val˘m vinoﬁsk˘m faráﬁem

Pavle, dûkuji za tvé pozvání do Ústí nad
Labem u pﬁíleÏitosti tv˘ch 75. narozenin,
povûz mi prosím, jak se ti Ïije za korony
a co téhle postmoderní „metle BoÏí“ ﬁíká‰?
Zmûnila se kvÛli pandemii tvá pastoraãní
práce a tvÛj dialog s Bohem a lidmi?
Sestro Kláro, vítej u nás. Poslouchám
naﬁízení lékaﬁÛ, abych nechodil moc mezi lidi, protoÏe patﬁím k ohroÏené skupinû,

ale tam, kde je to nutné, chodím. Nav‰tûvujeme i nemocné, kdyÏ o to Ïádají. Tûch
virÛ je pr˘ deset na patnáctou, jak jsem sly‰el v jednom komentáﬁi, tak asi mají v na‰em Ïivotû také nûjak˘ smysl. Nechci to vidût jako trest BoÏí, ale pokud jsme si to
nûjak zavinili, tﬁeba nûjakou ne‰etrností
k pﬁírodû, tak je mi to líto a je dobré si z toho vzít nûjaké ponauãení a chovat se lépe.

Ïeme, slouÏíme dál. Já tﬁeba teì je‰tû zastupuji v Dûãínû, pan faráﬁ si tam poranil
sval. Dám lidem svaté pﬁijímání, pokud
tam bude víc lidí, poprosím je, aby ode‰li
a zÛstat bude moct jen ten povolen˘ poãet. Pﬁi svatbách a pohﬁbech tak radikální omezení nejsou. A s kÛrem je to tak, Ïe
teì nezpívají v‰ichni, pan varhaník hraje
a jeden zpûvák shora z kÛru zpívá sólo.

Co dobrého tahle doba podle tebe na bízí?
Moc dÛleÏité vûci. Lidské spoleãenství,
moÏnost b˘t k sobû ohleduplní, pﬁátel‰tûj‰í, nápomocní. Spousta lidí Ïije izolovanû. SnaÏím se slouÏit. SlouÏit m‰e mÛÏeme v omezeném poãtu úãastníkÛ a pro
ostatní jsou pﬁená‰eny internetem. Dûláme, co mÛÏeme. Ale v rámci toho, co mÛ-

Jak dlouho jsi v Ústí a ãemu nebo komu se nejvíc vûnuje‰?
Jsem tu teì pût rokÛ. Jsme tu na faﬁe
v centru Ústí tﬁi: pan kaplan hlavnû slouÏí pro dûti, rodiny a mládeÏ, pan arcidûkan otec Mirek se vûnuje rodinám, stﬁední generaci a kaÏdému z nás. Nav‰tûvoval
jsem, dokud to ‰lo, domovy dÛchodcÛ.
A na starost mám nemocné. A pak je tu
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■ Rozhovor

Jak ty lidi v nouzi vyhledává‰?
Oni pﬁicházejí sami. Musíme dávat pozor, protoÏe moc nedodrÏují základní hygienu a na faru nám chodí i dûti na vyuãování. Nûkdy jim pomáhám venku, jak je
to moÏné.

ãala doprovázet. Staãí, kdyÏ jí cestou zazpívám píseÀ, ona si to zapamatuje a na
klávesy mne doprovodí a do pﬁí‰tû si je‰tû pamatuje, v jaké tóninû to bylo. To je
Michalka, má velmi dobrá spolupracovnice. Jinak v romské komunitû je teì trochu nová skuteãnost. ¤ada RomÛ se
úãastní sv˘ch vlastních sborÛ letniãního
charakteru. Ty na‰e chorály se jim moc
nelíbí, oni mají své dynamické písnû, pﬁi
kter˘ch zvedají ruce a tleskají. Pronajímají si sály, kde mají jednou t˘dnû bohosluÏbu. ¤íkáme si, Ïe je dobﬁe, kdyÏ je hlásán Kristus, byÈ tﬁeba jin˘m zpÛsobem,
neÏ to dûláme my. PÛsobí zde i jeden knûz,
kter˘ dostal povûﬁení se o Romy na severu âech zajímat, je to salesián a velmi se
snaÏí. NáboÏenská praxe nebo potﬁeba je
u RomÛ teì trochu jiná. Chtûjí nechat dítû pokﬁtít, sejdou se i na pﬁípravu a rádi
si vyslechnou biblické dûjiny, i o JeÏí‰i
a o tom, co je kﬁest. Na kﬁest jich pak pﬁijde tﬁeba padesát, rodiny, pﬁátelé, v‰ichni
krásnû obleãení, nebo i na svatbu, ale víc
je uÏ nezajímá. V jejich Ïivotû je dÛleÏit˘
kﬁest, svatba a pohﬁeb, ale ta svatba teì
uÏ tolik ne.

NaplÀuje tû ta práce, daﬁí se?
U nûkter˘ch se zadaﬁilo, díky dal‰ím,
kteﬁí se v tom angaÏují, nebo i paní doktorce, která je byla ochotna pﬁijmout za
své pacienty, protoÏe ti lidé musí b˘t nûkde evidovaní. Jí jsem obzvlá‰È vdûãn˘, Ïe
byla ochotná takové lidi vzít k sobû. Pro
nûkoho se tﬁeba podaﬁí sehnat bydlení
v azylovém domû, z toho máme radost.
Úspûch není ale vÏdycky, nûkteﬁí také klamou. Pﬁi této sluÏbû je potﬁeba s tím poãítat. Mal˘ úspûch je, to ano.

Jak se o t e b e t a d y m a t e r i á l n û s t a r a j í ,
nestrádá‰?
Ví‰, já jsem uÏ na ‰estnáctém místû
a jsem ãtyﬁicet sedm let ve sluÏbû, ale
vÏdycky jsem to pﬁijímal z ruky BoÏí. V‰ude vÏdycky bylo nûco krásného, v‰ude
jsou i nûjaké bolesti a problémy. Ne Ïe
bych vÏdycky dûlal v‰echno dobﬁe, jsem
také chybující ãlovûk, ale teì z ruky BoÏí
jsem pﬁijal tuto moÏnost a dokud to bude moÏné, tak chci slouÏit tady. UÏ tûch sil
také ub˘vá, není to jako ve ãtyﬁiceti.

V Ústí je velká romská komunita, ty jsi
s nimi dﬁíve velmi intenzivnû pracoval, jak
je to dneska?
Ano. Mám radost, Ïe mám velmi dobrou spolupracovnici, která nemá zorniãky.
Je to taková radostná Ïena, je jí kolem
ãtyﬁiceti a já jsem do jejího domu chodil
pomáhat jedné romské rodinû a potkal
jsem ji na schodech, zrovna kdyÏ chválila
Pána Boha romsky. Romsky se BÛh ﬁekne
Del nebo Devla, tak to jsem poznal. Ptal
jsem se jí, jestli je vûﬁící, ona Ïe ano, ale
Ïe není pokﬁtûná. Tak jsem jí ﬁíkal, Ïe pokud si to bude pﬁát, tak to mÛÏeme zaﬁídit. A tak byla pokﬁtûná a zaãala se mnou
spolupracovat, ona je velmi nadaná hudebnice. TotiÏ ve venkovsk˘ch kostelech
nûkde na okraji neb˘vá varhaník, také se
sestává, Ïe ti na‰i místní varhaníci s námi nemohou jezdit v‰ude. A ona mne za-

VraÈme se teì do Vinoﬁe. V letech 2008
- 2015 jsi byl administrátorem vinoﬁské
farnosti. Byl jsi fokolarínsk˘ knûz, koliká t˘ vlastnû?
Druh˘, prvním byl páter Kutaã. Byl to
mÛj pﬁítel ze studií, pﬁes nûj jsem poznal
Hnutí fokoláre. Velmi se ve Vinoﬁi zaslouÏil, za nûj se opravila fara a biskup ho povolal zpût do své diecéze. A bylo tﬁeba, aby
po nûm nûkdo pﬁijal místo faráﬁe, ale také aby poznal Hnutí, aby zbyteãnû nedocházelo k nûjak˘m tﬁenicím, nedorozumûním. Cítil jsem tehdy, Ïe kdyÏ to byl mÛj
velmi dobr˘ spolubratr, byli jsme spolu
pﬁímo v roãníku na studiích, Ïe se mám
pﬁihlásit. Litomûﬁick˘ biskup mû na urãitou dobu propustil a mohl jsem jít do Vinoﬁe slouÏit. Mám z toho velmi pûknou
zku‰enost, na‰el jsem tam ﬁadu dobr˘ch
spolupracovníkÛ, srdeãn˘ch rodin, vstﬁíc-

ﬁada lidí na okraji spoleãnosti, tak jim
tﬁeba rád dám alespoÀ namazan˘ chleba.
A nûkdy se také podaﬁí, netoliko mou zásluhou, ale díky pomoci m˘ch pﬁátel, Ïe se
nûkomu vyﬁídí doklady a dostane podporu.
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nost, i s b˘val˘m panem starostou tam
byla mimoﬁádná spolupráce, to musím
opravdu ﬁíct a za to chci podûkovat.
Byl jsi nesmírnû oblíben˘ a váÏen˘ faráﬁ. Byl jsi souãástí kaÏdé dÛleÏité chvíle
v obci, jezdil jsi s námi po partnersk˘ch
mûstech, harmonizoval vztahy a nav‰tûvoval v‰echny, kdo potﬁebovali tvou du chovní podporu a útûchu. Jak se ti zde Ïilo a pracovalo? Vnímal jsi svou popularitu,
skuteãnost, Ïe tû u nás lidé mají rádi?
Vnímal jsem, Ïe je to pûkné. Pan starosta ·varc vÏdycky ﬁíkával, jak to v minulosti bylo: KdyÏ se ﬁídící, starosta a faráﬁ spolu se‰li… A tak to také chtûl
a praktikoval. I u rozsvûcení vánoãního
stromku jsme tam takhle byli. Bylo to pûkné. A protoÏe jsem v minulosti poznal
rÛzné vztahy, tak jsem si toho velmi váÏil. Mám na Vinoﬁ hezké vzpomínky. Ale
nyní chci slouÏit tady, mnoho lidí zde potﬁebuje pomoct. A mám radost, Ïe ve Vinoﬁi je teì faráﬁem páter Stanis∏aw Góra
a k nûmu je‰tû otec Franti‰ek Slavíãek, b˘val˘ misionáﬁ a lékaﬁ, a otec Jiﬁí Kratochvíl,
kter˘ také slouÏil v‰ude moÏnû a je to velmi dobr˘ a nadan˘ knûz.
TakÏe má‰ pocit, Ïe po duchovní strán ce je Vinoﬁ v dobr˘ch rukou?
Ano, to je. VÏdyÈ tam jsou teì tﬁi!
Vrátila bych se teì zpátky k létu 2015,
kdy jsi z Vinoﬁe znenadání ode‰el. Jak jsi
svÛj odchod proÏíval ty, tvoji farníci, tvá
diecéze? Pro nás to bylo neãekané, rychlé,
b o l e s t n é . A n i j s m e s e n e o t o ã i l i a byl jsi
pryã.
Je dobﬁe to tak uÏ nechat a pﬁijmout
to. Já to pﬁijímám z ruky BoÏí. A to, co tam
bylo dobré, nese ovoce dál, co se nepodaﬁilo, to svûﬁuji nadále Pánu Bohu Milosrdnému. VÏdyÈ se modlíme kaÏd˘ den:
OdpusÈ nám, jako i my odpou‰tíme. A v Ïivotû mi vÏdycky pomohla jedna vûta, protoÏe v‰ude vedle radostí se setkáváme
i s bolestmi, v pracovních vztazích, v sousedsk˘ch, v rodinû, a tak je to i pﬁi tom na‰em pÛsobení. Jednou mi jeden knûz, kterého si velmi váÏím, páter Karel Pilík, kter˘
byl pro nás, kdo se zajímali o Hnutí fokoláre, takov˘m stﬁedobodem, byl dlouho
zavﬁen˘ a ve Vinoﬁi má hrob, tak ten mi
jednou ﬁekl vûtu, kterou bych teì rád tlumoãil v‰em. Svat˘ faráﬁ arsk˘ (kter˘ proÏil bolesti, i bolesti v církvi, protoÏe co je
v rodinû, bolí mnohem víc, neÏ kdyÏ vám
ublíÏí nûjak˘ cizí ãlovûk) se jednou svûﬁil
a ﬁekl: „Nedívám se tolik na toho, kdo mi
bolest pÛsobí, ale na Toho, koho v boles-
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ti potkávám.“ ProtoÏe krásné je, Ïe JeÏí‰
na kﬁíÏi vstoupil do v‰ech bolestí, jak to uÏ
pﬁedpovûdûl prorok Izajá‰ v 53. kapitole:
V‰echny na‰e bolesti na sebe vzal. Za to
jsem velmi vdûãn˘, i za tento pohled víry.
KdyÏ tento krok udûláme, zakusíme vnitﬁní klid, aÈ uÏ to byla bolest zavinûná mnou
nebo nûk˘m jin˘m anebo vÛbec nik˘m.
PokaÏdé, kdyÏ jsem si vzpomnûl na tuto
vûtu a uãinil to takto, bylo to vÏdy dobré.
Tak to je mÛj odkaz, já jsem to pﬁijal, to
není mÛj vynález, je to ze zku‰enosti církve, s doporuãením pátera Pilíka.
Vinoﬁ na tebe, Pavle, nezapomnûla
a nezapomíná. V lednu 2018 pan staros ta ·varc uskuteãnil tvou iniciativu vyrovnání se s minulostí. Poslední dûdiãku vi noﬁského zámku, Marii Luisu Eleonoru
Bûlohﬁíbkovou, jsme symbolicky vrátili do
kaple k r o d i ã Û m a u n o v û v z n i k l é h o p o mníãku zabit˘ch a posmrtnû zneuctûn˘ch
NûmcÛ jsme pﬁipomnûli kﬁivdy, které se ve
Vinoﬁi na konci války dûly. Jako duchovní
otec celé my‰lenky jsi tehdy pﬁítomen neb y l , a l e b y l j s i v duchu s n á m i . P o d o b n ˘
pietní akt jsi inicioval i v minulosti jinde.
Co tû k tomu vedlo? A jak nám to vyrov návání s kﬁivdami a zloãiny minulosti jde?
KdyÏ jsem byl faráﬁem v Dûãínû, tak
jsme tam slavili m‰i usmíﬁení. Historicky
zde sídlili Thunové- Hohensteinové, ti také pﬁijeli a bylo to velmi silné setkání. Paní hrabûnka nám tam tehdy vyprávûla, co
zaÏila jako mladé dûvãe. Mûli rezidenci
v Jílové u Dûãína a tam tehdy gardisté dûlali zle a ji tam znásilnili. Ona nám to se
slzami vyprávûla, ﬁíkala, jak se tam uÏ nikdy nechtûla vrátit, jak chtûla zapomenout, vymazat tuhle stra‰nou zku‰enost.
Ale pﬁijela a s pláãem nám to vypovûdûla. Samozﬁejmû je tﬁeba ﬁíct, Ïe to byla zlá
reakce na válku. Nûkdy sudet‰tí Nûmci
hovoﬁí izolovanû jen o odsunu, to bylo
‰patnû, kolektivní vina… Stra‰né byly
v‰echny ty násilnosti: okrádání, znásilÀování, zabíjení. Teì uÏ se o tom více hovoﬁí, jsou o tom i nûkteré filmy. A tady v Ústí také, ne Ïe bych to sám inicioval, ale byl
jsem vÏdycky pﬁi tom. V Dûãínû jsem se
setkal s Thuny a domluvili jsme se, Ïe to
smíﬁení uskuteãníme, i pan biskup byl pro.
Pamatuji si na takov˘ siln˘ moment. KníÏe Franz Anton Thun-Hohenstein tam
ãesky pronesl ﬁeã, pﬁi které veﬁejnû ﬁekl:
„Na‰e rodina neublíÏila, ale jménem na‰eho národa prosím za odpu‰tûní.“ A my
jsme v‰ichni tleskali, bylo to na závûr m‰e
svaté, kde se hrála Korunovaãní m‰e od
Mozarta a pan biskup tam byl s námi
a bylo to krásné. KaÏd˘ z tûch sudetsk˘ch

NûmcÛ dostal rÛÏi, ale bylo tﬁeba na to
odpovûdût. Nikdo, ani pan primátor, ani
pan biskup se k tomu nemûli. Tak jsem
tam vystoupil a ﬁekl: „Víte, já jsem se narodil aÏ po válce a na Moravû, tam tyhle
problémy nebyly, ale sly‰el jsem, co se tu
dûlo, a tak já zase jménem mého národa
prosím za odpu‰tûní.“ Nato jsme se
s Franzem Antonem objali jako bratﬁi a já
jsem i fyzicky vnímal, jak je ta situace najednou jiná, kdyÏ se usmíﬁíme. To je dÛleÏité. A tady v Ústí pan primátor Petr Gandaloviã pro to mûl také pochopení. Roku
2005 se zde uskuteãnilo setkání na Bene‰ovû mostû, na pﬁipomínku tragédie, která se zde stala posledního ãervence roku
1945, kdy gardisté, kdyÏ tudy lidé ve ãtyﬁi hodiny odpoledne chodili ze Schichtov˘ch závodÛ domÛ, zmasakrovali, a to
i jinde v Ústí, stovky obyvatel. Pan Gandaloviã a jeho spolupracovníci koupili nûkolik set rÛÏí, kaÏd˘ jsme dostali jednu
a házeli jsme je do Labe jako vzpomínku
na obûti této události a poté následovala
modlitba. Od té doby se kaÏdého posledního ãervence scházíme na mostû. Tûch lidí uÏ ale ub˘vá a ty nové generace na to
uÏ moc nejsou. Bylo to krásné proto, Ïe
‰lo o usmíﬁení. Letos se to konalo také, vyslovil jsem tam politování a znovu jsem
pﬁipomnûl: „Ano, bylo to ‰patné, co se tu
na mostû stalo, ale nesmíme zapomenout,
Ïe to byla zlá reakce na druhou svûtovou
válku. Kdyby nebyla válka, nebyla by ani
tato bolest.“ VÏdycky jsem se rád angaÏoval v tomto usmíﬁení, mám v Nûmecku
pﬁátele. Jsem roãník 1945 a v 50. letech
jsem chodil do ‰koly, kde jsem poslouchal,
jak Sovûti jsou dobﬁí lidé a kaÏd˘ Nûmec
‰patn˘ ãlovûk. KdyÏ se otevﬁela moÏnost
jezdit do NDR, tak jsem tam jel trochu
s obavami. Brzy jsem ale poznal, Ïe jsou
tam dobﬁí i nedobﬁí lidé jako u nás, jako
v kaÏdém národû a od té doby jsme také
Hnutí fokoláre poznávali pﬁes NDR. Po postavení Berlínské zdi ﬁada v˘chodonûmeck˘ch lékaﬁÛ utekla na západ a ve v˘chodním Nûmecku byl nedostatek lékaﬁÛ
v církevních nemocnicích, a tak biskupové poprosili, zda by lékaﬁi nemohli pﬁijít
z jin˘ch zemí. A z Itálie pﬁi‰li lékaﬁi fokolaríni a fokolarínky a skrze nû tam narÛstalo Hnutí. A my jsme tam mohli jezdit.
A v 70. letech, kdyÏ uÏ u nás nebylo moÏné poﬁádat nûjaká velká náboÏenská setkání, jsme je poﬁádali v NDR. Úãastnilo se
jich od nás na 200–300 lidí. Jsme proto
vdûãní v˘chodonûmecké církvi, Ïe nám
takhle pomáhala. PromiÀ, Ïe jsem se tak
rozpovídal, ale to mi leÏí na srdci. ProtoÏe kdyÏ si navzájem odpustíme, s uzná-

ním, Ïe historie je uãitelka, aby se to vícekrát jiÏ neopakovalo, potom vûﬁím, Ïe
nám Pán BÛh poÏehná. KdyÏ si dûti BoÏí
odpustí, pÛjde potom v‰e lépe. Proto jsem
mûl radost, kdyÏ ve Vinoﬁi b˘val˘ pan starosta pro to mûl pochopení, Ïe je tam pomníãek, a Ïe se s politováním vyslovilo to,
co se tam tehdy stalo. To je moc dobﬁe
i pro Vinoﬁ, pro duchovní atmosféru Vinoﬁe.
PosuÀme se k radostnûj‰ím událos tem. V záﬁí 2018 jsme slavili 930 let od
první písemné zmínky o Vinoﬁi, kde ti bylo udûleno ãestné obãanství. Potû‰ilo tû
to, jak to obãanství bere‰, znamená pro
tebe nûco?
Ty si urãitû pamatuje‰, co jsem po pﬁedání veﬁejnû vyslovil: Ïe jsem byl pokraãovatelem pátera Kutaãe. TakÏe jsem i polovinu odmûny poslal jeho sestﬁe, která se
o jeho hrob stará. Samozﬁejmû jsem mûl
radost, protoÏe ‰lo o projev úcty i k církevnímu spoleãenství a za to jsem rád.
Pán JeÏí‰ si pﬁeje, abychom dobr˘m Ïivotem svûdãili. Byl jsem pﬁekvapen, ale mûl
jsem z toho radost. Chtûl jsem jen upozornit na svého pﬁedchÛdce, kter˘ se je‰tû více neÏ já zaslouÏil. TakÏe dûkuji, váÏím si toho.
Stoãila bych teì ná‰ rozhovor k otáz kám, o kter˘ch si spolu ãasto povídáme,
ty jako kﬁesÈan, já jako Ïidovka, oba teologové. Úplnû jednodu‰e, Pavle: Kdo je pro
tebe BÛh a kdo je ãlovûk?
BÛh je ten, kter˘ v‰echno uãinil, je
úÏasnû inteligentní, mocn˘, krásn˘ a také
milující, protoÏe se nad námi vÏdycky rád
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smiloval. KdyÏ nám teì víc a víc vûda ukazuje vesmír a formy Ïivota, Ïasneme. Pﬁem˘‰liv˘ ãlovûk nemÛÏe tvrdit, Ïe je to
v‰echno náhoda. My jsme se je‰tû uãili, Ïe
Ïivot vznikl náhodn˘m seskupením atomÛ a molekul. To ne, je to program. A ãlovûk? V tom hmotném procesu vesmíru
jsme zatím my nejdokonalej‰ími bytostmi, které známe. Jsme úÏasn˘ projekt Boha. A Ïasnu, co pro nás BÛh, aby nás zachránil, uãinil, kdyÏ se cosi tragického
stalo na poãátku lidsk˘ch dûjin. Îe Syn
boÏí se stal ãlovûkem, aby mohl vstoupit
do v‰ech bolestí, do smrti a vzít na sebe
na‰e hﬁíchy, aby nám mohlo b˘t odpu‰tûno a abychom mohli b˘t pﬁipojeni k jeho
vítûzství, k jeho Zmrtv˘chvstání. A za to
Ïasnu, jak˘ je BÛh, Ïe jsme mu za to stáli, Ïe nás má tak rád. Nûkdo si myslí, jak
je BÛh krut˘, kdyÏ chtûl, aby jeho syn tak
trpûl. To je ‰patn˘ pohled. BÛh, protoÏe
nás miluje, nás chtûl zachránit a ta záchrana se stala tak, Ïe Syn boÏí se stane
ãlovûkem, protoÏe BÛh nemÛÏe trpût, ale
vtûlen˘ boÏí Syn mÛÏe a ten vstoupil do

té na‰í situace, vzal ji na sebe a zvítûzil
a pak nám otevﬁel pﬁístup do civilizace
nebeského království.
Podle ãeho má ãlovûk Ïít, kdyÏ je s Bo hem a kdyÏ je bez nûj?
Jednak máme usilovat o dobr˘ Ïivot ve
spravedlnosti a lásce, stateãnosti, ale BÛh
nám k tomu také pomÛÏe. Apo‰tol Pavel
má jednu krásnou vûtu v Listu ¤ímanÛm
5, 5: „BoÏí láska je nám vlita do srdcí skrze Ducha svatého, kter˘ nám byl dán.“ Tak
to by na nás kﬁesÈanech mûlo b˘t vidût.
Pán JeÏí‰ to takto ﬁekl: „Podle toho poznají
v‰ichni, Ïe jste moji uãedníci, kdyÏ budete mít lásku jedni k druh˘m.“ (Jan 13, 35)
Tak tak by kﬁesÈan mûl vypadat. Ale jsou
lidé, kteﬁí hledají, nemohli tﬁeba uvûﬁit.
Máme si váÏit kaÏdého ãlovûka. A také
BÛh nás bude soudit podle toho, jací jsme
byli k druh˘m lidem. A jestli nûkdo uvûﬁit
nemohl, tak ho Pán BÛh neodsoudí, jestli se snaÏil Ïít poctivû a mít rád lidi. VÏdyÈ
ví‰, co ﬁíká JeÏí‰ u Matou‰e ve 25. kapitole, jak budeme odmûnûni: „Cokoliv jste

uãinili jednomu z nejposlednûj‰ích lidí,
mnû jste uãinili.“ (Mt 25, 40). Tak to je
spravedliv˘ soud, ne?
Poslední vûc, Pavle, nechce‰ nûco Vi noﬁanÛm vzkázat?
Já si pﬁeji, abychom se jednou mohli
v radosti setkat v té civilizaci BoÏího království, která uÏ tady zaãíná, a abychom si
tam mohli ﬁíct, vÏdyÈ my se známe z Vinoﬁe!
Dûkuji pûknû, moÏná budeme sami Ïiv˘mi ukazateli do Nebeské Vinoﬁe. Tû‰ím
se, Pavle, na na‰e dal‰í hovory tady a snad
i tam.
Klára Löwensteinová

Vinoﬁ‰tí mot˘li
V leto‰ním roce byla na území hlavního mûsta Prahy vyhlá‰ena akce „Hledejte
praÏské mot˘ly“, o které jsem se doãetla
na jaﬁe na stránkách Mâ Praha Vinoﬁ. Tato akce byla vymy‰lená a naplánovaná
tak, aby se pozorování mot˘lÛ mohla
úãastnit ‰iroká veﬁejnost bez potﬁeby rozeznávat od sebe jednotlivé druhy mot˘lÛ. Úãastnit se mohl opravdu kaÏd˘. Díky
pouÏívání databáze iNaturalist.org poãítaã sám podle obrázku urãil druh mot˘la
a dal‰í dobrovolníci zaregistrovaní v databázi urãen˘ druh schválili, nebo navrhli jin˘. Tﬁeba rozpoznat od sebe bûláska ﬁepového a bûláska ﬁepkového si opravdu

netroufám. Pﬁitom jsou to dva nejroz‰íﬁenûj‰í mot˘li tady u nás ve Vinoﬁi. Lépe je
na tom bûlásek rezedkov˘, kterého ve Vinoﬁi také mÛÏete obãas potkat. Ten má
charakteristickou kresbu pﬁi boãním pohledu na kﬁídla, takÏe po nûkolika setkáních je moÏné jej urãit i pﬁi pﬁeletu kolem
Vás. Bûláska zelného je moÏné ve Vinoﬁi
také vidût, ale z v˘‰e jmenovan˘ch bûláskÛ má nejmen‰í poãty v˘skytu, jak ve Vinoﬁi, tak v celé Praze.

te i na spadan˘ch hru‰kách. Celé léto nejradûji pﬁelétává a saje nektar na komuli
Davidovû. Ta si své oznaãení mot˘lí keﬁ
opravdu zaslouÏí.

Baboãka paví oko – Rosická ulice

Bûlásek zeln˘ – na‰e zahrádka

Bûlásek rezedkov˘ – louka mezi
Podolanskou ulicí a stavebninami

12

Z velk˘ch mot˘lÛ ve Vinoﬁi nejãastûji
potkáváme baboãku admirála. Vyhﬁívá se
ãasto kolem Normy nebo u ‰koly a lítá tady prakticky v‰ude. Na podzim ho najde-

Baboãka admirál – sad od Ctûnického
zámku smûrem k Mi‰kovicím
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Máme ji také na zahradû, a kromû baboãky admirála ji pravidelnû nav‰tûvuje
baboãka paví oko a okáã luãní. Dal‰ími náv‰tûvníky, i kdyÏ jiÏ ojedinûl˘mi, byly letos
i baboãka bodláková a otakárek ovocn˘.

Ménû ãetn˘ je modrásek tmavohnûd˘,
u kterého mám potvrzené pozorování
u Cukrovarského rybníka na malé louce
mezi dﬁevûnou lávkou a zpevnûnou cestou. Jednou k nám na zahradu zavítal
i modrásek kru‰inov˘, kterého potkávám
ãastûji v Jen‰tejnû, v okolí Radonického
potoka. Co se t˘ãe dal‰ích modráskÛ
z okolí Vinoﬁe, v lesoparku LetÀany je‰tû
lítá modrásek podobn˘ a kolem leti‰tû
Kbely je celkem hojnû vidût modrásek ãernolem˘.

Okáã p˘rov˘ – kameny
u Cukrovarského rybníka
Oblast podél cesty mezi Cukrovarsk˘m
rybníkem a PraÏskou strojírnou smûrem
k ãistiãce, která byla v loÀském roce vyãi‰tûna od náletÛ, se letos zaãala pûknû
zaplÀovat mot˘lími náv‰tûvníky. Kromû
bûÏn˘ch bûláskÛ, modráskÛ a okáãÛ tam
mÛÏeme potkat i baboãku bílé C a perleÈovce malého.

Baboãka bodláková – na‰e zahrádka

Modrásek tmavohnûd˘ –
u Cukrovarského rybníka

Otakárek ovocn˘ – na‰e zahrádka
Aby u nás ve Vinoﬁi létali mot˘li, je dÛleÏité nechávat plochy s mûstskou zelení
pravidelnû vykvétat. Jetel plaziv˘ tady roste skoro ve v‰ech trávnících, a kdyÏ vykvete, pﬁiletí jako první v celé Praze hojnû se vyskytující modrásek jehlicov˘
a okáã poháÀkov˘.

Baboãka bílé C – ulice ·tûpánovská,
oplocení podél PraÏské strojírny
Modrásek kru‰inov˘ – na‰e zahrádka
Jiné sloÏení mot˘lí populace je v blízkosti Vinoﬁsk˘ch rybníkÛ a ve VinoﬁskoSatalické oboﬁe. KdyÏ na vypu‰tûném dnû
Cukrovarského rybníka vykvetl v ãase pozdního léta invazivní Zlatob˘l kanadsk˘,
pravidelnû jej nav‰tûvovaly baboãky síÈkované a okáã p˘rov˘.

Modrásek jehlicov˘ – bﬁeh u Malé
ObÛrky

Okáã poháÀkov˘ – cesta mezi
golfov˘m a fotbalov˘m hﬁi‰tûm

PerleÈovec mal˘ – cesta mezi
Cukrovarsk˘m rybníkem
a PraÏskou strojírnou

Baboãka síÈkovaná – vypu‰tûné dno
Cukrovarského rybníka

Ve Vinoﬁi mû potû‰il v˘skyt rostliny sadec konopáã, která je mot˘ly také hojnû
nav‰tûvována. Jedná se o moc pûknou vytrvalou bylinu, která potﬁebuje vlhãí paseky. BûÏnû se vyskytuje i kolem Velké
ObÛrky, kde je ale spí‰e ve stínu. Mot˘li
vÏdy dávají pﬁi pastvû pﬁednost oslunûn˘m kvûtÛm, aby se i bûhem krmení ohﬁáli na sluníãku. Slunûní je pro nû základem
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pro létání. Za plného slunce jsou tak
rychlí, Ïe b˘vá problém je vÛbec stihnout
vyfotit. Vyãi‰tûná oblast u Cukrovarského rybníka je více vystavená slunci, a tak
nabízí velk˘ potenciál pro v˘skyt mot˘lÛ
ve Vinoﬁi. Urãitû by pomohlo, pokud by se
v závûreãné fázi revitalizace pouÏila na
osetí odpovídající luãní smûs.

tû‰í i pcháã rolní. To je bohuÏel jeden
z nejobtíÏnûj‰ích plevelÛ, kter˘ znají snad
v‰ichni zahrádkáﬁi. Obecnû se u velk˘ch
mot˘lÛ tû‰í oblibû druhy vytrval˘ch bylin,
které jsou povaÏovány za plevel a jejichÏ
bujn˘ vzrÛst je obecnû vnímán jako neupravená zeleÀ. Neb˘t ale neupraven˘ch
ploch, tak máme bohuÏel i ménû mot˘lÛ.

Bûlásek ﬁepkov˘ + sadec konopáã –
vzadu u cesty mezi Cukrovarsk˘m
rybníkem a PraÏskou strojírnou

Okáã zední – cesta podél fotbalového
hﬁi‰tû

Okáã luãní – cesta mezi Cukrovarsk˘m
rybníkem a PraÏskou strojírnou

Mezi domy hojnû prolétá okáã zední,
kter˘ má tak v˘raznou vnitﬁní kresbu na
kﬁídlech, Ïe s trochou praxe je moÏné jej
poznat i v letu. Jak naznaãuje jeho jméno, rád si sedá na plotní zídky, kde ale obvykle nevydrÏí moc dlouho a vût‰í ‰ance
ho vyfotit je pﬁi krmení. Okáãe prosíãkového jsem letos potkala pouze v Mi‰kovicích a v Radonicích, ale loni byl u nás na
zahrádce, takÏe jsem na nûj letos spí‰e nemûla ‰tûstí. Stejnû tak jsem nemûla ‰tûstí na Okáãe bojínkového, kterého mám zaznamenaného v Pﬁezleticích, ve Kbelích
a u Radonického potoka.

Ze satalické ãásti obory k nám obãas
zalétne, aby se nakrmil na lopuchu vût‰ím
i perleÈovec stﬁíbropásek. Letos jsem u satalické ãásti obory tyto velké mot˘ly pozorovala celkem tﬁi na jednom lopuchu
a jsou opravdu nepﬁehlédnutelní. Kromû
lopuchu vût‰ího se velké oblibû u mot˘lÛ

da, Ïe se mi povedlo zaznamenat ve Vinoﬁi i následující druhy, kter˘ch v pﬁírodû
hodnû ub˘vá, pﬁípadnû nejsou pro oblast
Prahy typické. Jedním z nich je ÏluÈásek
ﬁe‰etlákov˘, kterého jsem potkala na cestû mezi Cukrovarsk˘m rybníkem a Velkou
ObÛrkou v místech, kde je vykácená m˘tina a dostatek slunce.

ÎluÈásek ﬁe‰etlákov˘ – cesta mezi
Cukrovarsk˘m rybníkem a Velkou
ObÛrkou
V rámci leto‰ní akce „Hledejme praÏské
mot˘ly“ bylo vyhlá‰eno speciální pátrání
po vﬁetenu‰kách, kter˘ch v pﬁírodû hodnû ubylo. Na jednu se mi povedlo náhodou narazit u Stojické ulice kousek od popelnic na tﬁídûn˘ odpad. Takové ‰tûstí
bohuÏel uÏ nemûly na stejném místû housenky pﬁástevníka starãkového, kter˘ch letos bylo 21 kusÛ na starãku pﬁímûtníku
v místech, kde probûhla seã dﬁíve, neÏ
housenky stihly dokonãit svÛj v˘voj na
mot˘la. Je to velká ‰koda, protoÏe tento
mot˘l vymizel na vût‰inû území republiky
a dospûlého jedince jsem v celé severov˘chodní ãásti Prahy, kterou jsem prochodila, nepotkala.

Okáã prosíãkov˘ – na‰e zahrádka

PerleÈovec stﬁíbropásek – Vinoﬁsk˘
park – Satalická obora
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·tûstí hraje pﬁi pozorování mot˘lÛ a jejich focení dÛleÏitou roli, ale samozﬁejmû
s rostoucím poãtem hodin v pﬁírodû
a mnoÏstvím nachozen˘ch kilometrÛ druhy i poãty pûknû pﬁib˘vají. Jsem moc rá-

Vﬁetenu‰ka obecná – u Stojické ulice

Ze Ïivota Vinoﬁe ■

Baboãka kopﬁivová – Lodûnická ulice
Pﬁástevník starãkov˘ – u Stojické ulice
Nejvût‰í ‰tûstí jsem mûla témûﬁ na
konci mot˘lí sezóny, kdy jsem jiÏ neãekala ve Vinoﬁi Ïádné velké pﬁekvapení. ProtoÏe byly hlá‰ené bouﬁky, neplánovala
jsem Ïádn˘ velk˘ v˘let za mot˘ly. Úplnou
náhodou jsem objevila aÏ u hranic Vinoﬁe, a tedy i hranice Prahy políãko soukromého zemûdûlce se staticemi. Pan Nûmec
byl zrovna na svém políãku, a protoÏe zde
pûstuje statice jiÏ dlouho, umí krásnû vyprávût o mot˘lech, kteﬁí na jeho statice
pﬁilétají. Zrovna, kdyÏ mi vyprávûl, Ïe ãas
od ãasu k nûmu zalétne i otakárek fenyklov˘, oba koukáme, Ïe právû pﬁilétl. âlovûku se opravdu zatají dech, pﬁi takovém
záÏitku. V celé Praze bylo letos pouze 5
pozorování, vãetnû toho mého a jsem
opravdu ráda, Ïe se mÛÏe Vinoﬁ pochlubit takto vzácn˘m pozorováním. Nejvût‰í
dík patﬁí panu Nûmci. Neb˘t jeho static,
tak sem asi létat nebude. Nejradûji má
statice s fialov˘m kvûtenstvím, jak je vidût na obrázku. Je‰tû nûkolikrát jsem pak
byla statice kontrolovat a podruhé jsem
jej jiÏ nespatﬁila. ProtoÏe mám osobnû dovoleno vstupovat na cestiãky mezi ﬁádky
static, nafotila jsem pozdûji je‰tû jiné mot˘ly vãetnû ÏluÈáska ãiãoreãkového, kter˘
také dává pﬁednost fialov˘m staticím.

Druh˘m místem, kde se mi podaﬁilo
ÏluÈáska pozorovat, byla louka mezi Podolanskou ulicí a stavebninami Dlabaã.
Jedná se o louku velmi hojnû nav‰tûvovanou mot˘ly, a také to je místo, kde vykvétá pro mot˘ly oblíben˘ chrastavec rolní. Jedná se o pûknou vytrvalou rostlinu
vyhledávanou nejen mot˘ly, ale také ãmeláky. Vzhledem k tomu, Ïe pﬁirozen˘ v˘skyt pro chrastavec rolní jsou suché louky, dobﬁe zvládá b˘t i souãástí trvalkov˘ch
záhonÛ ve mûstech. Napﬁíklad jej letos
mûli na mûstsk˘ch záhoncích v Horních
Poãernicích a vÏdy byl pln˘ ãmelákÛ. Oficiálnû kvete od konce kvûtna do konce záﬁí, mnû doma pûknû kvetl je‰tû bûhem
první poloviny ﬁíjna. Právû první ﬁíjnov˘
víkend, kdy se venku udûlalo krásnû, se mi
povedlo vyfotit tady ve Vinoﬁi baboãku
kopﬁivovou. Po ní se také v Praze letos pátralo a já ji mám pozorovanou pouze tﬁikrát
ze sv˘ch 1474 pozorování mot˘lÛ v databázi pro území Prahy pro leto‰ní rok.

Otakárek fenyklov˘ – soukromé pole se
staticemi

Bûlásek ﬁepov˘ + chrastavec rolní –
louka mezi Podolanskou ulicí
a stavebninami

ÎluÈásek ãiãoreãkov˘ – soukromé
pole se staticemi

Díky leto‰nímu intenzivnímu mapování se mi povedlo na území Vinoﬁe prokázat i v˘skyt kﬁeãka polního, kterého jsem
na‰la leÏet na cestû nad Velkou obÛrkou
smûrem k Radonické mlékárnû. Podle mapy vydané AOPK patﬁí Vinoﬁ do území v˘skytu tohoto silnû ohroÏeného druhu, ale
díky jeho zpÛsobu Ïivota je jeho pozorování opravdu velmi v˘jimeãné. BohuÏel se
obvykle omezuje pouze na uhynulé jedince, a tak tomu bylo i tentokrát, proto nepﬁikládám fotografii. K dispozici je v databázi. V‰echna pozorování vloÏená do
databáze iNaturalist.org jsou veﬁejnû dostupná, a i bez registrace je moÏné do
nich nahlíÏet.
V˘znamnû Ïivûj‰í byla moje setkání
s ãápem ãern˘m ve Vinoﬁi. Obvykle se
omezovala na letm˘ pohled velk˘ch ãern˘ch kﬁídel, kdy se mihnul mezi stromy
kolem Cukrovarského rybníka. Stále jsem
si nebyla jistá, jestli to je opravdu on. Jednou odpoledne ale proletûl pﬁímo nade
mnou, kdyÏ jsem scházela po silnici
k mostku u Cukrovarského rybníka v místû, kde je nyní pﬁestûhovan˘ altán. Plachtil
s neuvûﬁitelnû ‰irok˘mi roztaÏen˘mi kﬁídly mezi korunami stromÛ jako nic, a pﬁestoÏe jsem mûla foÈák na krku, neÏ jsem ho
zvedla, ztratil se v korunách stromÛ. Od té
chvíle jsem si pﬁála ho mít vyfoceného.
Podaﬁilo se to zrovna ten den, kdy jsem
vyfotila otakárka fenyklového, prostû
‰Èastn˘ den. âáp stál na poli sousedícím
s Cukrovarsk˘m rybníkem ve vzdálenosti

âáp ãern˘ – pole za Cukrovarsk˘m
rybníkem smûrem k Jen‰tejnu
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asi pÛl kilometru od cesty. ProtoÏe bylo
pole uklizené, pﬁi‰el mi ãern˘ flek v dáli
podezﬁel˘. Musela jsem víc jak 400 metrÛ
od cesty do pole, ale vydrÏel stát dost
dlouho na to, abych ho vyfotila a mûla jistotu, Ïe to je on.
Prostﬁednictvím databáze iNaturalist.org se mi podaﬁilo identifikovat i vãelku samotáﬁku, která bydlí u nás na zahradû. Jedná se o hedvábnici hrabavou.
KdyÏ jezdím s koãárkem na jaﬁe po Vinoﬁi mezi domky, tak ji vidím i na dal‰ích zahrádkách. Vãelky samotáﬁky jsou opravdu velmi mírumilovné a plaché, není
dÛvod se jich tedy bát, ani pokud máte
doma malé dûti. Samiãky sice mají Ïihadlo, ale to je drobnûj‰í oproti vãele medonosné, a ani jed není siln˘. Navíc ho
pouÏívají opravdu velmi v˘jimeãnû. Obecnû mají tyto vãelky samotáﬁky velmi krátké letové období. Buìme prosím rádi, za
kaÏdého opylovaãe, kter˘ tady s námi ve
Vinoﬁi Ïije.

■ Vincent a knihovna

Musím ﬁíci, Ïe jsem opravdu moc ráda, Ïe jsem se o akci „Hledejte praÏské
mot˘ly“ doãetla na stránkách Mâ Praha
Vinoﬁ. Celou mot˘lí sezónu jsem si opravdu uÏila, mám spoustu krásn˘ch fotek,
a je‰tû více krásn˘ch záÏitkÛ. Pﬁitom jsem
nevytáhla paty z Prahy a vût‰inu ãasu
strávila na území Prahy 9 a okolí, coÏ bylo dané zejména tím, Ïe jsem sebou vozila syna v koãárku. Díky této kampani jsem

objevila spoustu krásn˘ch míst, které máme blízko, jako tﬁeba Botanickou zahradu v Male‰icích, kde je pﬁes t˘den vstup
zdarma. Dále pak park kolem hvûzdárny
v ëáblicích, Xaverovsk˘ háj o rozloze 100 ha
a rozsáhlá území podél toku Rokytky, která jsou z velké ãásti jiÏ revitalizována
a poskytují moc pûkná místa na procházky v pﬁírodû.
Jak jsem se doãetla v prÛbûhu zji‰Èování podrobností k akci „Hledejte praÏské mot˘ly“, Vinoﬁ zasahuje minimálnû
do ãtyﬁ územních ãtvercÛ, z nichÏ jsou
nûkteré v kategorii bez záznamu oznaãované jako „bílá místa“ v poznání mot˘lÛ Prahy. Pevnû doufám, Ïe po leto‰ním roce uÏ ve Vinoﬁi Ïádn˘ bíl˘ ãtverec
nebude.
Ve Vinoﬁi je moc krásnû, a kdyÏ uÏ víme, co nám tady létá za malé krasavce,
mÛÏeme se v‰ichni tû‰it na dal‰í mot˘lí
sezónu.
Jana Matûjíãková

senem (ten jarní se konat nemohl), pasování nov˘ch ãtenáﬁÛ. Zaãal se plánovat
LampioÀák, rozsvûcení vánoãního stromu a adventní koncerty, do‰lo i na termín a prÛbûh obecního plesu. BohuÏel mé
velké pﬁání vloÏené do závûreãné vûty bylo naivní. Nová naﬁízení pﬁi‰la velmi brzy.
Nejprve to bylo jen omezení t˘kající se poãtu osob, následovalo omezení dûtsk˘ch
aktivit, a nakonec do‰lo i na zru‰ení v‰ech
ãinností a bohuÏel i na uzavﬁení knihov-

ny. Co nás je‰tû ãeká, nevíme a je to nároãné období pro v‰echny. Musíme se teì
pﬁizpÛsobit a pﬁeãkat. Mohu vám slíbit,
Ïe jakmile to bude moÏné, na‰e aktivity
a plány opût obnovíme a o nic vás neo‰idíme. Aktuální informace sledujte na webov˘ch stránkách Vinoﬁe a na‰em Facebooku.
Pevné zdraví a dostatek trpûlivosti
a radosti pﬁeje z Vincenta
Markéta Kilingerová

Hedvábnice hrabavá – na‰e zahrádka

Chce to ãas!
V minulém ãísle jsem konãila svÛj ãlánek vûtou: „Vûﬁíme, Ïe ná‰ provoz teì uÏ
neomezí Ïádná naﬁízení, a Ïe se budeme
tû‰it ze spoleãn˘ch setkávání.“ Bylo to
v dobû, kdy venku vládlo pﬁíjemné teplé
poãasí, a dûtem zaãal nov˘ ‰kolní rok. V‰e
vypadalo optimisticky a i my jsme se po
prázdninách vrhli do nového. Nová laviãka pod javorem, nová nabídka pravideln˘ch krouÏkÛ, nová témata pﬁedná‰ek
a workshopÛ, nov˘ termín Noci s Ander-
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Knihovna
OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY – od 22. 10. 2020 do odvolání ZAV¤ENO
sledujte prosím info na webu Mâ Vinoﬁ, FB Vincent – komunitní vinoﬁské centrum a ve v˘vûsce u komunitního centra a u hﬁbitova.
PﬁírÛstky ﬁíjen – listopad 2020
Doplnûní povinné ãetby
dle seznamu Z· Vinoﬁ

Seznam literatury v knihovnû
Vincent podle Z· Vinoﬁ
Sepsala paní uãitelka Kocmanová

Blaník – divadelní hra, L. Smoljak

Blytonová E. – Záhada tajného dopisu

A. Franková – Zadní dÛm — deník
v dopisech 1929

Bradbury R. – MarÈanská kronika

I. Dousková – Hrd˘ BudÏes

Cimrman – Já, Cimrman

G. Orwell – 1984

âapek K. – Válka s mloky

M. Kundera – Nesnesitelná lehkost bytí

âerník M. – Kniha lidsk˘ch pﬁání

R. Riggs – Sirotãinec sleãny Peregrinové:
první a druhá kniha

Dousková I. – Hrd˘ BudÏes

K. Langrish – Trolí vrch
O. Neff – Dva roky prázdnin
G. Durrell – V˘roãí Archy
J. Dûdková – Natálie a Princ
E. Blytonová – Záhada tajného dopisu
V. Steklaã – Boﬁíkovy lapálie
J. Wilson – Dvojãata v prÛ‰vihu

Cimrman – Blaník

Steklaã V. – Golem
Svûrák Z. – Kolja, Kuky se vrací,
Radovanovy radovánky 1 a 2,
Vratné lahve, Po strni‰ti bos,
Tﬁi bratﬁi, Povídky, Nové povídky, Zpûvník, dvû leporela

Erben K. J. – Kytice

·abach P. – Máslem dolÛ, ·koda lásky,
Babiãky, Království za story,
Tenkrát za totáãe, MoÏná
mi porozumí‰, Povídky
o muÏích, Zvlá‰tní problém
Franti‰ka, deník na‰eho
Franti‰ka, sepsan˘ jeho
kámo‰em houbaﬁem

Exupéry de S. A. – Mal˘ princ

·kvoreck˘ J. – Prima sezóna

Franková A. – Zadní dÛm (deník)

·rut P. – LichoÏrouti, Lich. se vracejí 2,
Lich. na vÏdy 3, Pan Kdybych
hledá kamaráda, Koãiãí král,
Dva letci ve skﬁíni, Pﬁestupn˘
duben, Kolej Yesterday

Durrell J. – V˘roãí archy

Kundera M. – Nesnesitelná lehkost bytí
Orwell G. – 1984
Otãená‰ek J. – Romeo, Julie a tma
Pratchett T. – Pyramidy, Noãní hlídka,
Buch!, Dámy a pánové,
Pod parou, Národ

Válková V. – Za Marie Terezie, Terezínské
ghetto, Rudolf II., Husité…,
Karel IV., Japonsko – Gej‰a
a samuraj

A. Morn‰tajnová – Hot˘lek

Remarque E. M. – Tﬁi kamarádi

Viewegh M. – Bájeãná léta pod psa

V. Hani‰ová – Rekonstrukce

Riggs R. – Sirotãinec sleãny Peregrinové
pro podivné dûti

Wilsonová J. – Dvojãata v prÛ‰vihu

T. Brezina – Fantom ‰koly
NOVINKY

H. Ka‰áková – TO V‰echno o menstruaci
(a je‰tû nûco navíc)

Peti‰ka E. – Staré ﬁecké báje a povûsti

Seifert J. – Maminka
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■ Ze Ïivota ‰koly

Knihovna a kulturní akce
Dokud to ‰lo, tak jsme se snaÏili ‰íﬁit
aspoÀ dobrou náladu. Naposledy v knihovnû s nádechem haloweenu. Pro dospûlé jsem hledala hororové knihy, dûtem
pak nabídla novinky z doplnûné povinné
ãetby, ale také jednoduchou rychlosoutûÏ,
kdy mûly v prostoru knihovny vyhledat
(a baterkou si posvítit) haloweenské dekorace. Odmûna byla malá, ale sladká. Nikdo nezapomínal na povinná i doporuãená opatﬁení, a tak v‰e ‰lo jak na drátkách.
A já doufám, Ïe se v knihovnû zase brzy
uvidíme! Stejnû tak jsme pro vás plánovali jinou verzi LAMPIONOVÉHO PRÒVODU, ale se zhor‰ující se situací jsme se
rozhodli i tuto akci radûji zru‰it. Ale nebojte, akce plánujeme dál a jen co to pÛjde, tak je ze ‰uplíku vytáhneme.
Neházíme flintu do Ïita!
Jana âesáková Hyková

Základní ‰kola
V‰ichni jsme se po prázdninách tû‰ili, Ïe
snad leto‰ní ‰kolní rok probûhne „klasicky“,
ale bohuÏel jsme se mohli ve ‰kole s dûtmi potkávat pouze nûkolik t˘dnÛ. Od 15.
10. jsme museli opût pﬁejít na distanãní v˘uku. Po zku‰enostech z jejího prÛbûhu na
jaﬁe jsme zvolili jednotnou platformu Microsoft Office 365 Teams. Teamsy jsou
vyuÏívány ve 4.–9. roãníku, v niÏ‰ích roãnících si volí paní uãitelky systém individuálnû podle dohody s rodiãi. Do budoucna plánujeme pﬁechod i niÏ‰ích roãníkÛ na
Teamsy. On line vyuãujeme základní naukové pﬁedmûty a rozvrh jsme upravili tak,

aby dûti musely trávit na pﬁímém pﬁipojení k PC opravdu jen nezbytn˘ ãas. V niÏ‰ích
roãnících je to zhruba 4 vyuãovací hodiny
dennû pﬁímé v˘uky, ve vy‰‰ích roãnících
bohuÏel nûkdy i pût hodin. K tomu mají Ïáci dal‰í zadávanou práci, bohuÏel ne vÏdy
bez nutnosti opût vyuÏít PC . V‰ichni vyuãující se snaÏí pracovat s dûtmi co nejefektivnûji a v pﬁímém kontaktu. Samozﬁejmû není zpoãátku v‰e dokonalé, ale
postupnû jsme nastavili systém, kter˘
funguje. Chápeme, Ïe situace rodiãÛ pﬁi
tomto zpÛsobu vzdûlávání dûtí je nároãná a velmi si váÏíme jejich spolupráce.

I pro vyuãující je distanãní v˘uka velkou
zátûÏí. V‰ichni spoleãnû se snaÏíme pracovat podle na‰ich nejlep‰ích moÏností
tak, aby na‰e dûti zÛstaly v kontaktu s bûÏn˘mi ‰kolními povinnostmi. Ne v‰echny rodiny mají dostateãné technické vybavení,
proto se neustále snaÏíme poptávat PC
k zapÛjãení. BohuÏel se nám to v souãasné dobû moc nedaﬁí a stále máme nûkolik ÏákÛ, kteﬁí by PC potﬁebovali. V‰ichni
doufáme, Ïe se situace brzy zmûní k lep‰ímu a budeme se scházet s dûtmi ve ‰kole osobnû. Aktuální informace vÏdy neprodlenû zveﬁejÀujeme na webu ‰koly.

Mateﬁská ‰kolka
V záﬁí jsme radostnû pﬁivítali v‰echny
dûti. Ty, co uÏ k nám chodily, se nemohly
doãkat a ty nové si velice rychle zvykly a do
‰kolky chodí rády. V tomto mûsíci bylo hezké poãasí, proto jsme ãas hojnû trávili na
zahradách M· i na vycházkách. Dûti se seznamovaly s nov˘m prostﬁedím, kamarády
a paními uãitelkami. V ﬁíjnu k nám zavítalo
divadlo „KolobûÏka“ s pohádkou: „O skﬁítcích usínáãcích“. Na pohádku se dûti moc
tû‰ily a bylo vidût, Ïe si ji uÏívají. Smích
byl sly‰et hodnû daleko.
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Tradiãnû se v mateﬁské ‰kole konal jiÏ
10. roãník podzimní slavnosti: "D˘nûjáda".
Probûhla soutûÏ o nejkrásnûj‰í d˘ni a zábavné dopoledne se soutûÏemi. Dûti lovily netop˘ry a pavouky z vody, uskuteãnil
se d˘Àov˘ bowling, nûkteré úkoly si dûti
vymotávaly z pavuãiny. V ‰atnû jsme mûli komentovanou v˘stavu, autoﬁi pﬁedvádûli hrdû svoje dílo (nazdobenou d˘ni)
a vyprávûli o pouÏit˘ch v˘tvarn˘ch technikách a t˘mech spolupracovníkÛ. Ve tﬁídû jsme si zasportovali, házeli jsme míãky (d˘nû) na cíl, bûhali slalom s d˘niãkou
na lÏíci, a hlavnû jsme si uÏili poﬁádnou
diskotéku. Rozhodnutí o nejkrásnûj‰í d˘ni bylo tûÏké, proto jsme spoleãnû rozhodli, Ïe vítûzi byli nakonec v‰ichni. Za
krásné d˘nû a sportovní v˘kony dûti dostaly diplom a malou odmûnu. Moc dûkujeme rodiãÛm za spolupráci. Donesené
d˘nû jsou rok od roku krásnûj‰í a rodiãe
nápaditûj‰í.
Za kolektiv M· Jana Kováﬁová
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DruÏina v dobû koronavirové

Po netradiãním prÛbûhu druhé poloviny loÀského ‰kolního roku nám zaãal opût
nov˘ ‰kolní rok. I letos je ‰kolní druÏina
naplnûna do plného poãtu míst.
Rozlouãili jsme se s loÀsk˘mi tﬁeÈáky
a pﬁivítali nové prvÀáãky. Letos jsou dûti
z prvních tﬁíd rozdûleny opût do dvou
druÏin. âást dûtí dochází do ‰kolní druÏiny v hlavní budovû ‰koly, k paní vychovatelce Hanû Weishauptové a druhá ãást
dochází do druÏiny, která je umístûna
v pﬁístavbû u ‰kolní jídelny, k paní vychovatelce Lence Kosmannové.
Druhé tﬁídy mají na starosti paní vychovatelky Jitka Kuchlerová a SoÀa âervenková, které mají druÏiny v hlavní budovû ‰koly. Tﬁetí tﬁídy zaji‰Èují paní vychovatelky
Hana Tupá, Iveta Binderová a Kateﬁina
·ottová, jejichÏ druÏiny jsou umístûny
v prostorech pod lékárnou.
·kolní rok zaãal, vût‰ina dûtí a pﬁedev‰ím rodiãÛ byla natû‰ena, Ïe v‰e probíhá relativnû v klidu, a to i ve spojitosti
s potﬁebn˘mi opatﬁeními kvÛli prevenci
Covidu. Naﬁízená opatﬁení v‰ichni zodpovûdnû pﬁijali. Pﬁedev‰ím u dûtí je tato skuteãnost aÏ k neuvûﬁení. Pro nás dospûlé je
to stále nûco nového, nezvyklého, ale malé dûti pﬁijaly povinnost nosit rou‰ky, dezinfikovat si ruce a dodrÏovat rozestupy
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naprosto bez v˘hrad. Je aÏ dojemné, jak
poctivû si rou‰ky nasazují a sundávají tam,
kde mohou, ruce si poctivû dezinfikují skoro u kaÏdého stojanu s dezinfekcí, které
jsou v budovû ‰koly umístûny. Pﬁedev‰ím
pﬁístup dûtí z prvních tﬁíd je nutno ocenit,
protoÏe pro nû je zcela nové v‰e. Docházka do ‰koly, ‰kolní jídelna, ‰kolní druÏina
a povinnost nosit rou‰ky. V‰echny dûti,
nav‰tûvující ‰kolní druÏinu od první po tﬁetí tﬁídu, se s tímto popraly stateãnû. Urãitû
patﬁí podûkování rodiãÛm, kteﬁí dûti na novou situaci pﬁipravili, ale i paním uãitelkám,
které na dûti apelují v rámci vyuãování
a v neposlední ﬁadû i paním vychovatelkám,
které v‰e potﬁebné pﬁipomínají a na v‰e dohlíÏejí v prÛbûhu ‰kolní druÏiny.

Nová situace nezmûnila tradiãní chod
druÏiny: hry, povídání, vytváﬁení, vycházky, zkrátka fungujeme nadále stejnû
v rámci moÏností tak, aby byly dûti spokojené a ãas stráven˘ po vyuãování ve
‰kolní druÏinû byl pro nû pﬁínosn˘, odpoãinkov˘ a pﬁedev‰ím pﬁíjemn˘.
Nestihli jsme toho tolik jako v pﬁedchozích letech, a to i vzhledem k pﬁísnûj‰ím potﬁebn˘m opatﬁením, která byla zavedena. Posunutí zahájení krouÏkÛ a jiné.
Nicménû nûãím se pﬁeci jen pochlubit
mÛÏeme. Tradiãní fotbalové zápasy, pod
dohledem paní vychovatelky Jitky Kuchlerové, patﬁí neodmyslitelnû ke sportovní
náplni druÏiny. Zápasy, které proÏívají kluci
s naprostou váÏností vÏdy za velké pod-
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pory fanynek. Pohybové hry na hﬁi‰ti, v˘tvarné tvoﬁení v druÏinách, hry v prostorách ‰kolní druÏiny, jako napﬁíklad druÏina tﬁeÈákÛ paní vychovatelky Kateﬁiny
·ottové a jejich celoroãní hra Hledání
ztraceného pokladu kapitána ·ilhavce,
která byla dokonãena letos, kvÛli pauze na
konci minulého ‰kolního roku.
Za sebe i kolegynû mohu ﬁíct, Ïe prvÀáãci, kteﬁí letos nastoupili do druÏiny,
jsou ‰ikovní a milí. Zvládali v‰e velmi dobﬁe. BohuÏel ve chvíli, kdy jsme se jiÏ staãili poznat a moÏná i naladit se na sebe,
pﬁi‰el ãas pauzy v podobû uzavﬁení ‰kol.
Pﬁeci jen první tﬁídy to mají sloÏitûj‰í,
v úvodu ‰koly pﬁijít o v˘uku.
Budu doufat a pﬁát rodiãÛm nejen prvÀáãkÛ, ale i ostatních tﬁíd za sebe i v‰echny své kolegynû brzké shledání.
Pﬁeji V·EM hlavnû zdraví.
Lenka Kosmannová – vychovatelka

Drazí mojí blízcí, nekostelní i kostelní,
v‰echny vás moc zdravím, a to zvlá‰tû
v této dobû mimoﬁádn˘ch opatﬁení, kdy
máme b˘t nanejvíce ohleduplní nejen
k sobû, ale i k lidem kolem nás. Je to ãas,
kdy je i pﬁes rÛzná omezení potﬁebné b˘t
vynalézaví ve vztahu k sobû i ke sv˘m blízk˘m - o to více telefonovat, psát, skypovat, abychom dodali posilu, dobrou náladu, úsmûv po telefonu. V jistém slova
smyslu je pro mnohé z nás dobrou zprávou, Ïe jsme negativní. Já v‰ak mám pﬁání pro vás ãi spí‰e nás v‰echny, abychom
byli pozitivní - a to ve sm˘‰lení, chování,
vztahu k bliÏním, k sobû. Pﬁeji vám v‰em

humor, kter˘ je v tento ãas tak nezbytn˘,
potﬁebn˘ a dÛleÏit˘.
Byl jsem poÏádán, abych napsal dopﬁedu program bohosluÏeb o leto‰ních
Vánocích. Rád bych ho napsal, ale teì
opravdu nevím, jak budou vypadat prosincové vánoãní dny. Pokud byste chtûli
o Vánocích nav‰tívit ná‰ kostel, podívejte
se prosím nejprve na webové stránky na‰í farnosti, kde budou aktuální informace.
V kaÏdém pﬁípadû vám chci slíbit, Ïe pokud to bude moÏné, kostel bude otevﬁen˘,
bohosluÏby budeme slouÏit, mÛÏete pﬁijít,
budeme za to velmi rádi.

Uji‰Èuji vás, Ïe ve své knûÏské modlitbû myslím na v‰echny lékaﬁe, zdravotní
sestry, pedagogy, ‰koláky, uãnû, studenty,
‰kolníky, kuchaﬁky, uklízeãky, policisty,
hasiãe, dopraváky, prodavaãe, pokladní
v obchodech, popeláﬁe, úﬁedníky, bezdomovce, politiky a státníky, starosty, místostarosty, i na ty, kdo mají zavﬁenou Ïivnost, prostû na v‰echny...
S poÏehnáním a pﬁáním dobra do dal‰ích dnÛ
P. Stanislaw Góra
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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!

V listopadovém vydání sokolského ãasopisu VZLET vyjde cel˘ ãlánek – dûkovn˘
dopis zakladateli TJ Sokol Vinoﬁ, br. Josefu
Hofmanovi, kter˘ byl sepsán pﬁi pﬁíleÏitosti jeho sedmdesátin, v roce 1960. Tento dopis byl zveﬁejnûn i ve Vinoﬁském zpravodaji
po více ãástech. BohuÏel, prvnímu starostovi TJ Sokol Vinoﬁ a starostovi Vinoﬁe, se
podûkování za jeho Ïivota nedostalo, byl
spí‰e za svou ãinnost perzekuován.

Pﬁi pﬁíleÏitosti památného dne Sokolstva, 8. 10., jsme proto na místní sokolovnû br. Josefa Hofmana vyvûsili vlajky,
umístili pamûtní tabulku a na jeho hrob
jsme poloÏili vûnec s dodateãn˘m podûkováním. Sokolská vlajka ten den zavlála
i na budovû místního úﬁadu.
V dne‰ní dobû platí jeho i sokolsk˘ odkaz více neÏ jindy. Nenechme se zastra‰it
ani reÏimem, ani jak˘mkoliv virem. Pﬁes
v‰echna omezení, nepﬁíjemnosti a ne‰tûstí, je tﬁeba vûﬁit, Ïe svût pﬁekoná i tuto pandemii a budoucnost bude lep‰í.
A Ïe se zase spolu setkáme na na‰ich
sportovi‰tích.
Se sokolsk˘m pozdravem
nazdar – viru zmar!
br. Fr. ‰varc

MTAC Praha – badminton Vinoﬁ
UÎ TÉMù¤ DESET LET SE V TùLOCVIâNù VINO¤SKÉ ·KOLY P¤IPRAVUJÍ BADMINTONISTÉ ODDÍLU MTAC PRAHA, KTE¤Í NA·I OBEC
ÚSPù·Nù REPREZENTUJÍ PO CELÉ âESKÉ REPUBLICE. POLOÎILI JSME HLAVNÍMU TRENÉROVI KLUBU MICHALU TURO≈OVI
NùKOLIK OTÁZEK, ABY NÁM PRÁCI ODDÍLU P¤EDSTAVIL.
Kdy byl badmintonov˘ klub MTAC zaloÏen?
MT Badminton Academy jsme spoleãnû s manÏelkou zaloÏili v roce 2011. Po
ukonãení mé práce pro âesk˘ Badmintonov˘ Svaz na pozici reprezentaãního trenéra juniorÛ jsem chtûl trénovat „po
svém“. Podle vzoru z Irska, kde jsem 2 roky pracoval s mládeÏí pro irsk˘ svaz, jsme
zaloÏili Akademii. Cílem bylo tréninkové
stﬁedisko, kde hráãi pouze trénují a dál reprezentují svÛj klub. Na‰i hráãi, kteﬁí
v Academy vyrÛstali, vÏdy reprezentovali
oddíl Meteor-Radotín. Academy byla úspû‰ná a rozrostla se aÏ k dne‰ním více neÏ
70-ti hráãÛm, takÏe na popud rodiãÛ byl
v leto‰ním roce zaloÏen samostatn˘ klub
MTAC Praha.
Co je vizí a cílem va‰í práce?
Na‰ím cílem je a vÏdy byla práce s mládeÏí. Není nad to, vidût dûti vyrÛstat lidsky i hernû. Sledovat pﬁíbûhy, kdy se místní dûti propracují z mini pﬁípravky aÏ na
národní ‰ampionáty nebo do reprezentace a startÛm na Mistrovství svûta a Evro-
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py. I to se nám povedlo. Cel˘ Ïivot se
s manÏelkou pohybujeme ve sportu, takÏe na‰ím velk˘m cílem je, aby se dûti h˘baly. Nejde nám tedy pouze o v˘konnostní sport, ale o pohyb obecnû. O uãení se
nov˘m vûcem a kvalitní trávení volného
ãasu v pﬁíjemném prostﬁedí.

Kdo je hlavním trenérem?
Hlavním trenérem jsem já. Ale netrénuji sám. V MTAC hodnû investujeme do
trenérÛ, ãímÏ zaji‰Èujeme individuální pﬁístup. Jsem diplomovan˘ trenér I.tﬁídy
a trenéﬁinû se vûnuji pﬁes dvacet let.
V souãasnosti pracuji jako reprezentaãní
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trenér juniorÛ. Spolupracoval jsem i s reprezentací dospûl˘ch. âtyﬁi roky jsem trénoval v Irsku a pracoval s mládeÏí U13U19 pro irsk˘ svaz. Pro âBaS také ‰kolím
nové trenéry.
Jaká je koncepce práce ve va‰em
klubu?
Máme systém, kter˘ zastﬁe‰uje celé období práce s mládeÏí. Máme mini pﬁípravku, kde trénují dûti od 4 let, pﬁípravku, závodní hráãe v‰ech vûkov˘ch kategorií.
Díky spolupráci s firmou RaketSport poskytujeme na‰im nejlep‰ím hráãÛm nadstandardní pomoc (sponzorské smlouvy
na vybavení Victor, pﬁípravné campy)
a vûﬁíme, Ïe jim pomÛÏeme otevﬁít dveﬁe
do mezinárodního badmintonu. Îertem
vÏdy ﬁíkáme: „Ve ãtyﬁech letech nám dûti
svûﬁíte a my vám je vrátíme ve tﬁiceti
s mistrovsk˘m titulem a vysoko‰kolsk˘m
diplomem.“
Dûtem nabízíme i prázdninové aktivity, kdy na‰e sportovní tábory a soustﬁedûní jsou vÏdy plné.
V tréninku vÏdy dbáme na individuální pﬁístup a dobré vztahy. Chceme, aby
k nám dûti chodily rády, a také se nûco
nauãily.
Jaké v˘sledky va‰e práce pﬁiná‰í?
Na‰ím nejvût‰ím úspûchem je 70 sportujících dûtí z Vinoﬁe a okolí, které s námi
rády tráví svÛj voln˘ ãas. Vychovali jsme
mistry âR, reprezentanty i 5. hráãe na ME
juniorÛ. A velmi dÛleÏité je, Ïe máme v‰ichni dobré vztahy a fungujeme jako rodina.

Co vás pﬁivedlo do Vinoﬁe?
Po vysoké ‰kole jsme s manÏelkou zÛstali v Praze. Pracoval jsem ve Vinoﬁi jako
uãitel. Vinoﬁ se nám vÏdy líbila a já mûl na
práci a kolektiv ve ‰kole, krásné vzpomínky. Proto byla tato lokalita na‰í volbou
a uÏ 12 let bydlíme v Jen‰tejnû.
Proã si mají dûti vybrat ze v‰ech sportÛ zrovna badminton?
Badminton je olympijsk˘ sport, velmi
populární na celém svûtû. Je to sportovní
hra, která je pro dûti velmi zábavná. Hraji badminton cel˘ Ïivot a mohu potvrdit,
Ïe jde o dobré prostﬁedí k vyrÛstání a dospívání. Badminton stále ãásteãnû zÛstává „vysoko‰kolsk˘m“ sportem, kde lze relativnû dobﬁe kombinovat trénink se
studiem. I proto ho hrají obû moje dûti.

Kde vás najdeme?
Trénujeme v tûlocviãnû Z· Vinoﬁ kaÏdé úter˘ a ãtvrtek 17-19:30. Vûﬁíme, Ïe se
nám v budoucnu podaﬁí získat více prostoru, protoÏe je nás opravdu hodnû
a prostor uÏ nám pﬁestává staãit. Více informací o nás najdete na www.mtac.cz
nebo na na‰em facebooku mtacademy.
Jaké aktivity v rámci klubu nabízíte?
Nabízíme pravideln˘ trénink v‰ech vûkov˘ch kategorií, pravidelné prázdninové
aktivity-sportovní tábor pro dûti a badmintonová soustﬁedûní, víkendové kempy
pro amatérské hráãe, poﬁádáme Mikulá‰skou besídku, ukonãení sezóny a v budoucnu vûﬁíme i v dal‰í „spoleãenské“ akce. V‰echny dûti i rodiãe zvu, aby se k nám
pﬁi‰li podívat a badminton si vyzkou‰et.
Tû‰íme se na vás!

Co mÛÏete dûtem a rodiãÛm v MTAC
nabídnout?
Máme dûti a svoji práci rádi. Badminton nás baví a vûﬁíme, Ïe u nás najdete
jak dobr˘ trénink, tak kamarády a rodinnou atmosféru. V‰ichni se mezi sebou
známe a dobré vztahy jsou pro nás na
prvním místû. Díky vytvoﬁenému systému práce s mládeÏí u nás mohou dûti zÛstat od prvních badmintonov˘ch krÛãkÛ
aÏ do dospûlosti. Jsem hrd˘ na to, Ïe
jsme dokázali od „nuly“ vybudovat dobﬁe fungující klub, kde v‰ichni pracujeme
naplno a ve vzájemné dÛvûﬁe. Velké díky
patﬁí manÏelce, která v‰e dûlá pﬁi svém
zamûstnání, i ostatním ãlenÛm vedení
klubu.
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Vinoﬁská v˘zva
V ZÁ¤I JSME ZAÎILI PRVNÍ VINO¤SKOU V¯ZVU – T¯DEN BùHU.

KvÛli událostem leto‰ního roku se
v rámci jednoho t˘dne se‰li na území Vinoﬁe dva bûÏecké závody. Ve stﬁedu 16.9.
se u nás poprvé konal T-Mobile olympijsk˘ bûh. Centrem závodu se stalo fotbalové hﬁi‰tû, kde jsme mohli jako zázemí
pouÏít nové kabiny. Na závodníky ãekala

traÈ o délce 5 km. Po startu závodníci absolvovali koleãko na fotbalovém hﬁi‰ti, následnû obûhli cel˘ areál a vydali se vstﬁíc
Ctûnickému háji. Zde mûli moÏnost bûÏet
nejen kolem Miranov˘ch dubÛ, Ctûnického rybníka, ale i skrze zámeck˘ areál. Následnû se vrátili stejnou cestou zpátky do

fotbalového areálu. Na start se postavilo
75 závodníkÛ, kteﬁí dosáhli skvûl˘ch v˘sledkÛ a uÏili si parádní atmosféru závodu. Dûkujeme v‰em parterÛm, T-Mobile
olympijského bûhu a Mâ Praha Vinoﬁ za
materiální podporu závodu a dûkujeme
v‰em poﬁadatelÛm, díky nimÏ závod probûhl v naprostém poﬁádku a budeme se
tû‰it na pﬁí‰tí roãník.
Po krátkém odpoãinku se v sobotu
19. 9. závodníci postavili v Zámeckém areálu Ctûnice na start dvojnásobné distance pﬁi pﬁíleÏitosti 2. roãníku závodu pro
veﬁejnost Miranovy duby. Od 9:30 probíhaly v zámecké zahradû dûtské bûhy. Ve
tﬁech vûkov˘ch kategoriích závodilo více
neÏ 40 dûtí, na které v cíli ãekaly pamûtní medaile, obãerstvení a parádní ceny od
partnera Globus Hypermarket âakovice.
V 11 hodin odstartoval hlavní závod na 10
km. TraÈ opût provedla závodníky Vinoﬁí
a nejbliÏ‰ím okolím. Bûhem závodu probûhli závodníci Ctûnick˘m hájem kolem
Miranov˘ch dubÛ, Satalickou oborou,
ObÛrkami a mnoha Vinoﬁsk˘mi ulicemi.
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Závodu se úãastnilo celkem 72 startujících, coÏ je v aktuálních podmínkách v˘borné ãíslo a vûﬁím, Ïe se tento závod zaãíná zapisovat do termínové listiny
oblíben˘ch bûhÛ mnoha závodníkÛ. Na tﬁi
nejlep‰í v kaÏdé kategorii ãekaly hodnotné ceny od na‰ich partnerÛ. Ti se navíc
postarali o ceny pro nejlep‰ího Vinoﬁáka
a celkového vítûze Vinoﬁské v˘zvy. Rád

Ze Ïivota spolkÛ ■

Spoleãenská kronika ■

bych podûkoval v‰em partnerÛm za pomoc se zázemím pro závodníky, obãerstvením, startovním balíãkem a vûcn˘mi
cenami pro vítûze. Jen díky nim mÛÏe b˘t
závod takov˘, jak˘ je a jak se lidem líbí.
Dûkujeme Globus Hypermarketu âakovice, Lékarnû Benu, Mosel Wine, Nákupu
z Farmy, Pirátské krãmû, Vin Agru, Tiger
Energy drinku, Advokátní kanceláﬁi And-

resová a partneﬁi, Palestra Kbelské desítce a Zámeckému areálu Ctûnice. V neposlední ﬁadû dûkujeme za podporu Mûstské
ãásti Praha Vinoﬁ a v‰em poﬁadatelÛm,
kteﬁí se na akci podíleli. Budeme se tû‰it
na startu opût pﬁí‰tí rok. Ve‰keré informace, v˘sledky a odkazy na fotogalerie
naleznete na www.miranovyduby.cz.
Michal Zítek

Spoleãenská kronika
BLAHOP¤EJEME NA·IM OBâANÒM, KTE¤Í OSLAVILI SVÁ ÎIVOTNÍ JUBILEA V ZÁ¤Í A ¤ÍJNU ROKU 2020
A SOUHLASILI S UVE¤EJNùNÍM VE VINO¤SKÉM ZPRAVODAJI.
ZÁ¤Í
NEUMANN Ivan
HANKOVÁ Vûra
KY·PERSK¯ Karel
PTÁâNÍKOVÁ Danu‰e

80 let
90 let
91 let
93 let

¤ÍJEN
·KOP Miroslav
JANâÍK Pavel
FUXOVÁ SoÀa

75 let
75 let
94 let

Kouzeln˘ svût
Vidím, co nikdo nevidí…
sly‰ím, co nikdo nesly‰í…
kdekdo mi závidí
závoj z mlhy a barevné záti‰í.
Sly‰ím, co prázdná hnízda si ‰eptají…
co vítr oblakÛm slibuje…
v‰ak dﬁív vám prozradím potají,
ãím kraj se v zimû pﬁikryje.
Vidím, co nikdo nevidí…

víly se zdobí vûneãky z podzimního kvítí
a stejnû jako u lidí
plamínek ‰tûstí jim v oãích svítí.
Sly‰ím, co nikdo nesly‰í…
Panna Stﬁelci z ruky hádá
s úsmûvem tajemn˘m.
CoÏ nechápe‰, Ïe tû má ráda
ty stﬁelãe stﬁelen˘.
Vidím, co nikdo nevidí…
sly‰ím, co nikdo nesly‰í…
Petronila ·evãíková
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NOVù OTEV¤ENÁ PRODEJNA PODLAH VE VINO¤I

E-mail: info@rigid-podlahy.cz

placená inzerce

AKCE

NA VINYLOVOU
PODLAHU

dﬁíve 699 Kã nyní 399 Kã
26
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■ Inzerce

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

placená inzerce

www.centrummariapoli.cz
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Inzerce ■

Dentální hygiena Praha Vinoﬁ
Mgr. Markéta Burdová, DiS.
❚ odstraÀování zubního kamene ❚ airflow
❚ fluoridace

❚ peãetûní fisur

❚ bûlení zubÛ

❚ edukace péãe o chrup

Objednání:

Mladoboleslavská 514, 190 17 Praha Vinoﬁ

placená inzerce

tel.: 607 045 459, 211 222 673, 720 665 371

placená inzerce

31

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

88 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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