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VáÏení a milí ãtenáfii Vinofiského zpravodaje,

toto úvodní slovo je psáno v dobû, která mnoho radosti ne-

nabízí. Nicménû to, Ïe jí není mnoho, je‰tû neznamená, Ïe tu

není Ïádná. Na prvním místû by nám trochu té radosti do Ïil

mûla nalít uÏ skuteãnost, Ïe je tady opût jaro! A pfiestoÏe je

víc neÏ pravdûpodobné, Ïe si letos opût neuÏijeme Velikonoce

tak, jak jsme zvyklí, nemûli bychom zapomenout, Ïe jejich po-

selství, ve kterém hraje hlavní roli slovo VZK¤Í·ENÍ, by mûlo

znovu pfiinést nadûji do budoucna i nám.

Ná‰ ãasopis vychází v podobû dvoumûsíãníku formátu A4

uÏ pfiesnû rok, a nás moc tû‰í va‰e ohlasy na nûj. Jsou v drti-

vé vût‰inû kladné, díky za nû! Stále platí, Ïe ná‰ ãasopis je ta-

kov ,̆ jak˘ si ho ve Vinofii udûláme, takÏe je stále otevfien i va-

‰im ãlánkÛm a podnûtÛm.

Na základû doporuãení nûkolika z vás tak napfiíklad vznikl

rozhovor s archeologem Mgr. Jaroslavem ¤ídk˘m, Ph.D. Ne-

jen, Ïe se jedná o na‰eho vinofiského souseda, ale také o od-

borníka na slovo vzatého na tajemné stavby doby kamenné,

naz˘vané rondely. Jeden z nich stále je‰tû zÛstává skryt na‰im

zrakÛm i na území na‰í mûstské ãásti, a s tím, o jak v˘znam-

n˘ objev by se v tomto pfiípadû mûlo jednat, nás Jaroslav se-

známí více neÏ zasvûcenû.

Jedním z v˘znamn˘ch projektÛ, které nás v pfií‰tích letech

ãekají, je v˘stavba bytov˘ch domÛ ve dvofie mezi Vinofisk˘m

námûstím a zámkem. Ve chvíli, kdy vlastnictví pozemku

a územní plán umoÏÀují investorovi takov˘ plán uskuteãnit, má

mûstská ãást zásadní úkol. TotiÏ vyjednat s ním takovou po-

dobu v˘sledného fie‰ení, která bude pro budoucí fungování Vi-

nofie pfiijatelná nebo dokonce pfiínosná. Jak dopadlo nûkolika-

leté vyjednávání mezi developerem a mûstskou ãástí tentokrát,

si mÛÏete pfieãíst ve ãláncích O jednom nev‰edním hlasování

a KdyÏ jeden dûlá totéÏ, není to vÏdycky totéÏ.

Novinkou ve zpravodaji je úvodní text budoucí série ãlán-

kÛ a dal‰ích materiálÛ, s jejichÏ pomocí bude mûstská ãást pfii-

pravovat svÛj strategick˘ plán. Autorky Johana Bene‰ová a Ja-

na Zacharová se zamûfiily na vinofiské pû‰í komunikace, jejich

souãasn˘ stav i plánované chodníky, pfiechody a dal‰í plány

a vize. Pozornost prosím vûnujte i pfiiloÏenému dotazníku

k uvedenému tématu. Doufáme, Ïe se nám jich od vás sejde

vyplnûn˘ch co nejvíce!

Kulturní, sportovní a spolková ãinnost ve Vinofii neusíná ani

v covidovém období, o ãemÏ se mÛÏete pfiesvûdãit v ãláncích

a upoutávkách KVC Vincent, spolku Kultura Vinofi, TJ Sokol

a ostatních pfiispûvatelÛ.

Tû‰í nás, Ïe v tomto ãísle vychází i nûkolik textÛ, které ma-

jí ambici pfiimût ãtenáfie, aby „pfiidali ruku k dílu.“ My v‰ichni

tedy mÛÏeme pomoci v obnovû vinofisk˘ch studánek a pra-

menÛ, pfiidat se k vystavování v˘tvarn˘ch dûl na vefiejn˘ch mís-

tech nebo se tfieba finanãnû podílet na opravû vzácn˘ch var-

han z kostela Pov˘‰ení sv. KfiíÏe.

A to zdaleka není v‰e. Pfiejeme vám jako vÏdy zajímavé a in-

spirativní ãtení a tû‰íme se na va‰e reakce a pfiíspûvky na ad-

rese robert.rytina@praha-vinor.cz
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letos jsme po dlouhé dobû zaÏili zimu,

jak ji ti mlad‰í znají jiÏ jen z vyprávûní.

Noãní teploty klesly aÏ na témûfi -20°C,

nûkolikrát napadl sníh a dûti se radovaly

ze sáÀkování i bruslení na na‰ich rybní-

cích. Pro mûstskou ãást je ale taková zi-

ma pfiedev‰ím zatûÏkávací zkou‰kou. Od-

hrnout a zamést sníh z ulic a posypat

vinofiské chodníky znamenalo najezdit po

kaÏdém spadu snûhu více neÏ sto kilo-

metrÛ s na‰ím traktorem a motorov˘mi

kartáãi. Od zaãátku roku jsme vysypali na

komunikace 14 tun ‰tûrku a projezdily 230

litrÛ nafty plus 35 litrÛ benzínu do moto-

rov˘ch ko‰Èat. Stroje se nûkolikrát zasta-

vily aÏ po pÛlnoci, zamûstnanci pracovali

mnohdy i od tfií hodin ráno. Chtûl bych jim

za to moc podûkovat.

Nejvût‰í dík ale patfií v‰em obãanÛm,

ktefií nebyli lhostejní, chopili se hrabel ne-

bo ko‰Èat a pfied sv˘m domem si chodník

(a nezfiídka i celou ulici) uklidili sami, je‰-

tû dfiív, neÏ se v prÛbûhu dne dostala na

místo na‰e technika. Jste úÏasní a díky

Vám v‰em!

Michal Biskup

V loÀském roce jsem poÏádal profeso-

ra Sittu, kter˘ je u nás i v zahraniãí velice

oceÀovan˘m architektem a také vedoucím

Ústavu krajináfiské architektury na âVUT,

jestli by se jeho studenti nechtûli podívat

do Vinofie. A jestli by, pokud je to tady za-

ujme, nechtûli v rámci klauzurních prací

zpracovat nûjaké nápady, jak udûlat na‰i

mûstskou ãást hezãím a pfiívûtivûj‰ím mís-

tem pro Ïivot. Pan profesor velkoryse od-

vûtil, Ïe ho pozvání tû‰í a Ïe tedy zkusí na-

‰i mûstskou ãást spolu s dal‰ími lokalitami

studentÛm nabídnout a pak uÏ bude na

nich, koho si vyberou. âas plynul, a kdyÏ

uÏ jsem celou vûc pomalu pou‰tûl z hla-

vy, ozval se telefonát: „Vybrali si vás. Za

dva dny pfiijedeme.“ 

Na‰tûstí to bylo na konci léta, v obdo-

bí mezi dvûma lockdowny. Pfiijelo asi tfii-

cet studentÛ a pro‰li si na‰i mûstskou ãást.

Ukázal jsem jim Vinofisk˘ zámek, radnici

a hfibitov, provedl jsem je kolem Centra

Mariapoli a ‰koly a pak jsme pro‰li ObÛr-

kami a Podskalím na Vinofiské námûstí.

„A to námûstí máte kde?“ rozhlíÏeli se

studenti nechápavû do stran. KdyÏ jsem

jim odpovûdûl, Ïe na nûm právû stojíme,

rozhostilo se zaraÏené ticho.

Nedivil jsem se. Místo mezi na‰ím kos-

telem a b˘val˘m hospodáfisk˘m dvorem

námûstí pfiipomíná snad jen sochou Sva-

tého Jana Nepomuckého. Neb˘t parkovi‰-

tû pfied farou, nebyl by zde vÛbec Ïádn˘

vefiejn˘ prostor schopn˘ pojmout vût‰í

poãet lidí. Námûstí jako centrální místo ur-

ãené pro setkávání obãanÛ, pofiádání trhÛ,

ãi rÛzn˘ch slavnostních nebo sváteãních

akcí – tedy v‰eho toho, co je teì kvÛli ‰pat-

né pandemické situaci zapovûzené – nám

prostû chybí. Studenti si pro‰li zbytek 

Vinofie a kdyÏ se louãili, zeptal jsem se jich,

jestli se jim u nás líbilo. Pfiitakali a dfiív neÏ

jsem o to stihl poÏádat, sami to upfiesnili.

„Máte tady krásné pfiírodní prvky. Lesy,

louky, rybníky, pískovcové skály. Nádhera!“ 

Klauzury probûhly v lednu leto‰ního

roku. Dva dny studenti z celého svûta pre-

zentovali pfies dálkové pfiipojení svoje ná-

pady, co by se ve Vinofii mohlo zmûnit

a zlep‰it. Projekty nov˘ch vefiejn˘ch pro-

storÛ, stezek a parkÛ, nové uchopení vi-

nofiského centra. Dohodli jsme se, Ïe aÏ to

pandemická situace umoÏní, uspofiádáme

ve Vinofii vefiejnou v˘stavu nejlep‰ích

z nich. A tfieba se nûkteré z nich nakonec

podafií i uskuteãnit.  Vinofi by si to zaslou-

Ïila!

David Smoljak, senátor za Prahu 9 
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Slovo starosty ■ Senátorské okénko ■

VáÏení spoluobãané,

Senátorské okénko

Originální návrh letního kina s plátnem na hladinû jednoho z vinofisk˘ch rybníkÛ



■ Informace úfiadu

Tento biokoridor (souãást územního

systému ekologické stability) nyní svou

funkci neplní. Jeho stabilita je znehodno-

cena sukcesí náletov˘ch dfievin, pleveln˘-

mi a invazivními druhy rostlin a v nepo-

slední fiadû téÏ ãinností ãlovûka. Díky

hustému zapojenému porostu je území

ménû bezpeãné, nepfiehledné, kumuluje se

zde komunální a biologick˘ odpad z pfii-

lehl˘ch zahrad.

Zámûrem projektu, kter˘ financuje ma-

gistrát hlavního mûsta v rámci dotaãního

titulu, je likvidace náletov˘ch dfievin tak,

aby zÛstal jednak pás zapojeného poros-

tu (útoãi‰tû pro ptáky), tak i prosvûtlená

místa luãního charakteru se solitérními

stromy. Naprostá vût‰ina stromÛ (jedná se

zejména o cenné duby) zÛstane zachová-

na. Dal‰ích 10 dubÛ bude v dané lokalitû

vysázeno jako náhradní v˘sadba stanove-

ná pravomocn˘m rozhodnutím o povole-

ní kácení (za odstranûné kefiové porosty).

10 nov˘ch dubÛ vysází Mâ Praha - Vinofi

ve spolupráci s Magistrátem hlavního

mûsta Prahy.

Kromû v˘fiezu náletov˘ch dfievin bude

provedena opakovaná seã území, ãímÏ do-

jde k podpofie Ïádoucích druhÛ bylin a trav,

a naopak k potlaãení tûch neÏádoucích. Vy-

fiezan˘ materiál bude na místû rozdrcen

a silnûj‰í kmínky ãi vûtve budou ponechá-

ny jako tzv. loggery – broukovi‰tû.
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Stabilizace biokoridoru L4/252 „V Îabokfiiku“

KONCEM ÚNORA BYLA ZAHÁJENA OBNOVA BIOKORIDORU V SEVEROV¯CHODNÍ âÁSTI Mâ VINO¤E – V LO-

KALITù NAZ¯VANÉ „V ÎABOK¤IKU“. JEDNÁ SE O ÚZEMÍ PODÉL CTùNICKÉHO POTOKA, KTER¯M PROCHÁZÍ ÎLU-

TÁ TURISTICKÁ ZNAâKA S NAUâNOU STEZKOU VINO¤ – ZÁMEK CTùNICE.



Informace úfiadu ■ Informace zastupitelstva ■

Leto‰ní lednové vefiejné zasedání zastu-

pitelstva bylo rozhodnû jedno z nejzvlá‰t-

nûj‰ích ve vinofiské historii. PÛvodnû jsem

chtûl napsat, Ïe se jednalo o to úplnû nej-

zvlá‰tnûj‰í, ale pak jsem si vzpomnûl i na

dal‰í památné schÛze zdej‰ího kon‰elstva.

Tfieba na jedno, na nûÏ kdysi v prosinci

svornû dorazili kost˘movaní Mikulá‰ s âer-

tem. Ti se vzápûtí pohádali, protoÏe Miku-

lá‰ byl pfiedním pfiedstavitelem koalice

a âert vystupoval coby opoziãní pfiedseda

kontrolního v˘boru. Nebo na jiné, které

pfieru‰il fiidiã porouchaného autobusu

a poprosil úãastníky o ‰roubovák. Starosta

mu tehdy pÛjãil víceúãelov˘ nÛÏ, fiidiã s ním

provedl nutnou opravu a bûhem jeho vra-

cení sklidil i s pohotov˘m starostou aplaus

v‰ech pfiítomn˘ch. TakÏe – lednové zastu-

pitelstvo moÏná nebylo to úplnû nejzvlá‰t-

nûj‰í, ale zvlá‰tní tedy rozhodnû bylo.

A co Ïe zavdalo pro onu nev‰ednost

dÛvod? Rozhodnû nejen skuteãnost, Ïe

orou‰kovaní zastupitelé zasedali s patfiiã-

n˘mi rozestupy ve velkém sále Centra Ma-

ripoli a hledûli pfied sebe na prázdné Ïid-

le, na nûÏ tentokrát nikdo z vinofisk˘ch

obãanÛ nedorazil (ostatnû, pfii souãasné

pandemické situaci se nebylo ãemu divit).

Pozoruhodné bylo pfiedev‰ím to, Ïe se na

programu ocitlo mimofiádnû tfiaskavé té-

ma. Po nûkolikaletém vyjednávání do‰lo

koneãnû ke shodû mezi pfiedstaviteli spo-

leãnosti, která hodlá ve dvofie mezi zámkem

a Vinofisk˘m námûstím vystavût komplex

obytn˘ch budov, a na‰imi zastupiteli. Na

zasedání se mûla schválit podoba smlouvy

5

Velkoobjemové kontejnery na BIOodpad 

duben – kvûten 2021

O jednom nev‰edním hlasování: 
smlouva o v˘stavbû na zámeckém dvofie

U Bakaláfie nedûle 25. 04. 2021 13 - 16 h

Bohdaneãská - zahrádkáfiská kolonie nedûle 09. 05. 2021 13 – 16 h

V Îabokfiiku nedûle 16. 05. 2021 13 – 16 h

Mikulovická nedûle 23. 05. 2021 13 - 16 h

JiÏ podle místního názvu „V Îabokfii-

ku“ je patrné, Ïe tato lokalita byla kdysi

územím bohat˘m na v˘skyt obojÏivelní-

kÛ. Cílem projektu je proto tyto Ïivoãichy

do lokality vrátit. Bfiehy Ctûnického poto-

ka budou místy obnaÏeny a prosvûtleny.

Budou zde vybudována líhni‰tû pro uÏov-

ky v podobû dfievûn˘ch ohrad s pletivem

o velikosti cca 4 m2 naplnûné kompostem,

men‰ími kameny a vûtvemi. Z místního

materiálu budou vybudovány oslunûné

zídky ãi kamenné hromady pro je‰tûrky.

U vyústûní nauãné stezky do ulice Ro-

sické bude o‰etfieno 15 vzrostl˘ch topolÛ

kanadsk˘ch, které jsou v souãasné dobû ve

‰patném zdravotním stavu a nejsou pro-

voznû bezpeãné. O‰etfiení nebezpeãn˘ch

dfievin nebylo souãástí projektu na obno-

vu biokoridoru, proto se Mâ Praha-Vinofi

rozhodla odborné práce zajistit a financo-

vat sama ze svého rozpoãtu. Odborné prá-

ce provedou zku‰ení arboristé. 

V˘‰e uveden˘mi pracemi a zásahy do-

jde nejen k obnovû ekologick˘ch funkcí

daného území ve smyslu zákona o ochra-

nû pfiírody a krajiny, ale i ke zv˘‰ení bez-

peãnosti a atraktivnosti dané lokality a ke

zlep‰ení prÛchodnosti nauãné stezky.

Ing. Jana Vaculová, 

správce mûstské zelenû



■ Informace zastupitelstva

mezi developerem a mûstskou ãástí a sta-

rosta mûl b˘t povûfien jejím podpisem.

Vzhledem k tomu, Ïe podobná smlou-

va s jinou spoleãností byla zastupitelstvem

z let 2014-2018 za dramatick˘ch okolností

schválena jen s obtíÏemi a dÛsledkem spo-

rÛ o v˘hodnost dosaÏené dohody bylo mi-

mo jiné i první vinofiské referendum, oãe-

kávalo se vyhrocené jednání i v tomto

pfiípadû. Ale svûte div se, nic takového se

nestalo.

Ba naopak. Starosta Michal Biskup

a pfiedsedkynû V˘boru pro strategické plá-

nování Jana Zacharová pfiipomnûli v klid-

né atmosféfie historii vyjednávání a pfied-

stavili souãasnou podobu projektu. Co bylo

tfieba, doplnili ãi vysvûtlili pfiítomní pfied-

stavitelé developerské spoleãnosti Neocity.

Na promítan˘ch vizualizacích bylo k vidûní

architektonicky zajímavé fie‰ení, které poãí-

tá s rozsáhl˘mi zelen˘mi plochami, a do-

konce i voln˘m prostranstvím, které mÛÏe

do budoucna slouÏit jako víceúãelové ná-

mûstí. Drtivá vût‰ina automobilÛ zdej‰ích

obyvatel bude parkovat v podzemních ga-

ráÏích. Mezi kompenzacemi pro mûstskou

ãást se objevil závazek investora opravit

a pfiedat Vinofii historicky cennou budovu

Kovárny, pfiedat velkou zelenou plochu sa-

hající aÏ k Pohankovu rybníku, kde vznikne

dûtské hfii‰tû a pikniková zóna, nebo vyfie-

‰it dopravní situaci v okolí projektu.

Îádné drama se ale nekonalo ani mezi

zastupiteli. V˘sledek vyjednávání pochvá-

lil i pfiedchozí starosta Franti‰ek ·varc,

a dokonce i pfiedstavitel opozice Jan Ob-

ruãa, kter˘ v˘slednou smlouvu velmi vûcnû
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a racionálnû zhodnotil a následnû ji ozna-

ãil za podafienou a vyváÏenou.

V˘sledkem pak bylo nevídané hlasová-

ní. Pro podpis smlouvy se hlasováním vy-

slovili v‰ichni pfiítomní zastupitelé, ktefií si

pak i spontánnû zatleskali...

Zkrátka a dobfie, nûco takového se v dû-

jinách vinofisk˘ch zastupitelstev opravdu

pfiihodilo poprvé. A aby byl happy end úpl-

n ,̆ nutno konstatovat, Ïe moÏná i na

dlouho naposledy, protoÏe Ïádn˘ dal‰í vel-

k˘ developersk˘ projekt se ve Vinofii mo-

mentálnû nechystá.

Nedûlám si iluze, Ïe dal‰í zastupitelstva

nebudou v budoucnu ãelit podobn˘m vel-

k˘m v˘zvám, vyjednáváním a obtíÏné prá-

ci na dohodách a kompromisech v‰eho

druhu. UÏ budou mít ale pfied sebou pfií-

klad z lednového zasedání z roku 2021,

kter˘ bude svûdãit o tom, Ïe cesta k zod-

povûdn˘m fie‰ením existuje a vÏdy stojí za

to o ni usilovat. TakÏe, kdo ví – tfieba bu-

dou jednou zasedání, na nichÏ celé zastu-

pitelstvo dospûje ke shodû u dÛleÏit˘ch

rozhodnutí a pak si je‰tû zatleská, úplnû

normálním jevem. A zvlá‰tní zÛstanou jen

ta, na která dorazí âert s Mikulá‰em nebo

‰ofér s Ïádostí o ‰roubovák…

Robert Rytina, 

zástupce starosty
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Aktuálnû z dopravy:
1. Pfiesunutí zastávky Vinofisk˘ hfibitov z Klenovské ulice do Chaltické ulice

Se zmûnou trasy linky 302 navrhl v˘bor pro dopravu pfiesun zastávky z pÛvodní pozice z ulice Klenovské do ulice Chaltické – napro-

ti Rychtû, neboÈ mnoÏství rÛzn˘ch zastávek stejného názvu na velké plo‰e bylo (a je) matoucí. Ze stávající zastávky na Klenovské vznik-

nou tfii parkovací stání. Úprava jiÏ byla schválena odborem dopravy Mâ Praha – Kbely.

Pfiesun zastávky BUS MHD Vinofisk˘ hfibitov ZC u z ul. Klenovská do ul. Chaltická



■ Informace zastupitelstva
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Pfiechod pro chodce. Bohdaneãská u ul. Brozánská

Pfiechod pro chodce. Bohdaneãská u ul. Chvojenecká

2. Pfiechody

V minulém zpravodaji jsme informovali o pfiípravû projektu na pfiechody v Bohdaneãské ulici. Za dva mûsíce se podafiilo témûfi nemoÏné –

od zahájení projektov˘ch prací dosáhnout schválení zmûn! Bûhem jara bychom se tedy mûli doãkat realizace pfiechodÛ u Brozánské a Chvo-

jenecké ulice. Pfii projektování pfiechodÛ se fie‰ilo i dopravní znaãení na celé Bohdaneãské ulici, které také dozná fiady zmûn. V˘sledné fie-

‰ení je poÏadavkem Policie âR a odboru dopravy Mâ Praha – Kbely.
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Parkování a zastávka BUS pfied ÚMâ v ul. Bohdaneãská

3. Úprava parkování pfied úfiadem Mâ

Spoleãnû s fie‰ením pfiedchozího bodu dojde ke zmûnû parkovacího reÏimu pfied úfiadem. Dne‰ní stav je takov ,̆ Ïe jsou dvû vyhra-

zená parkovací stání na stranû u úfiadu, auta parkující naproti parkují v rozporu s platn˘mi normami a vyhlá‰kami. Abychom se poku-

sili napravit tento stav, navrhujeme vyhrazená stání jen na druhé stranû Bohdaneãské ulice a posun zastávky tak, aby nezasahovala do

vchodu na po‰tu a úfiad. Souãasnû s tím navrhujeme vyhradit dvû stání pro náv‰tûvu po‰ty a úfiadu v ulici Bukovinské. V˘sledkem je

zv˘‰ení poãtu parkovacích míst ze dvou na 5+2.

4. Velké vá‰nû kvÛli dopravním omezením v okolí Vinofie

Informovali jsme Vás o navrÏené zmûnû dopravního reÏimu komunikace smûrem na Horní Poãernice. Na‰e minulé ãlánky mûly

velk˘ dosah. Vyvolaly velké jednání ohlednû stavebnû-technického stavu komunikací, moÏností uzavírek, omezení ... tato jednání

mají pozitivní dopad v tom, Ïe Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zaãíná tyto komunikace fie‰it a snad se brzy doãká-

me jejich opravy. V‰e je vûcí dal‰ích jednání a finanãních moÏností správce komunikace. Ing. Lenka Hlu‰í Ph.D.

Strategie v dobû pandemie
n˘ch obecních prostfiedkÛ. Pokud Mâ ví,

Ïe bude za rok posouvat zastávku MHD,

nebude nyní investovat do nového pfií-

stfie‰ku. Bude-li se nûkde kopat chodník,

lze jiÏ poloÏit chrániãky pro kabely, které

tam budeme potfiebovat za nûkolik let.

Diskuze o strategickém plánu standard-

nû probíhá formu setkání s obãany, diskuzí

a sbûrem podnûtÛ. BohuÏel souãasná covi-

dová doba jiÏ více jak rok toto neumoÏÀuje,

a proto nám nezb˘vá neÏ se vydat cestou

ãlánkÛ, webov˘ch prezentací a dotazníkÛ.

Nûkdy v roce 2022 vznikne komplexní do-

kument rozvoje Vinofie, pokr˘vající klíãové

oblasti na‰í Mâ. Ten bude po ‰iroké diskuzi

pfiedloÏen ZMâ ke schválení.

¤ízení mûstské ãásti má dva rozmûry,

krátkodob˘ a dlouhodob ,̆ nûkdy naz˘van˘

jako strategick .̆ Ten první je o dne‰ním vy-

váÏení ko‰Û, o zítfiej‰í opravû propadlého

chodníku, nebo kde za mûsíc posekat trávu.

Strategick˘ plán by mûl fie‰it otázky

v horizontu pûti, deseti i více let. Bude

nám staãit ‰kola, obchody, nebo zdravot-

ní stfiedisko? A jak je pfiípadnû roz‰ífiit? Kde

je skuteãné centrum Vinofie?

A jsou to nûkdy i neãekané otázky, tfie-

ba kde umístit nov˘ hfibitov, kdyÏ ten sou-

ãasn˘ je prakticky zaplnûn, nebo kde sta-

vût dobíjecí stanice pro elektromobily?

Existence strategického plánu má bez-

prostfiední dopad na efektivitu vynakláda-

V tomto ãísle Vinofiského zpravodaje se

otevírá první téma – pû‰í komunikace, dal-

‰í témata t˘kající se dopravy i jin˘ch ob-

lastí Ïivota ve Vinofii vyjdou v pfií‰tích ãís-

lech. Chtûl bych podûkovat v˘borÛm ZMâ,

které se na pfiípravû podílely a zároveÀ

bych rád vyzval obãany, aby se do disku-

ze zapojili. Je zde velká ‰ance pro kaÏdé-

ho z nás ovlivnit, jak bude Vinofi jednou

vypadat. Jen s vizí a dobr˘m strategick˘m

plánem lze nûco budovat smysluplnû

a efektivnû, ke spokojenosti vût‰iny. Za

v‰echny va‰e námûty, doporuãení, zku‰e-

nosti i pfiipomínky k jednotliv˘m tématÛm

pfiedem dûkuji. 

Michal Biskup
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Vinofií cestou necestou, pû‰ky i bûÏky… 
Sportovi‰tû jsou aktuálnû uzavfiená,

a tak mnozí z nás vyráÏí alespoÀ na

procházky a objevují krásy i nedostat-

ky pohybu po Vinofii a jejím nejbliÏ‰ím

okolí. Na krásné okolí máme opravdu

‰tûstí. Pojìme se nyní spoleãnû podívat,

kudy se ve Vinofii chodí nejvíce, a jaká

je celková prostupnost na‰eho Ïivotní-

ho prostoru a jeho vstfiícnost k chod-

cÛm, jaká je bezpeãnost pro pû‰í, kde

jsou zásadní pfiekáÏky, a co s nimi mÛ-

Ïeme udûlat. Co v oblasti bezpeãnos-

ti chodcÛ aktuálnû chystá Mûstská

ãást, napoví také pfiipojená mapa. 

Mladoboleslavská – vinofiská hlavní 

tfiída

Do chodníkÛ, pû‰ích komunikací a pfie-

chodÛ investuje mûstská ãást dlouhodo-

bû. Podél ulice Mladoboleslavská, pátefiní

komunikace Vinofie, v posledních letech

pfiibyly nové chodníky, ale pfiesto jsou zde

stále úseky, které si zaslouÏí vylep‰ení. Na

leto‰ní rok je proto naplánováno vybudo-

vání dal‰ího úseku chodníku od ulice Sel-

mické smûrem na Podolanku, v rámci toho

bude vylep‰en i prostor zastávky „Vinofi“

(viz mapa ã. 6). Bezpeãné propojení stá-

vajícího chodníku od zastávky „Vinofisk˘

zámek“ na stezku pfies golf do Kbel pfiine-

se chystan˘ úsek na zaãátku Vinofie (ã. 5).

Pfiechod pro chodce v úseku mezi ulicemi

Ra‰ovská a Ke Ml˘nku (ã. 1) je jiÏ schvá-

len˘ k realizaci. 

Vy‰‰í bezpeãí díky novému semaforu

Semafor je ve Vinofii zatím jen jeden, na

pfiechodu u Normy, funguje jako „svûtel-

ná závora“. Nûjakou dobu „zlobil“, ale ny-

ní jiÏ spíná vãas, neomezuje pfiijíÏdûjící vo-

zidla, a chodce pustí hned na první

ãervenou vozidlÛm. Druh˘ vinofisk˘ sema-

for je plánován na kfiíÏení ulic Mladobo-

leslavská / Îivanická / Bohdaneãská (ã. 4).

Zde developer projektu Zámeck˘ dvÛr pfii-

pravuje v rámci smlouvy o spolupráci

s Mâ projekt svûtelné signalizace kfiiÏo-

vatky a navazujících úprav chodníkÛ. 

Ulice Bohdaneãská – z Vinofie 

do Ctûnic

Koncem roku 2020 pfiibyl nov˘ pfiechod na

kfiiÏovatce Bohdaneãská/Uherská proti

úfiadu Mâ. Jedná se o znaãnû frekvento-

vanou trasu, hojnû vyuÏívanou téÏ dûtmi

pfii cestû do ‰koly. Aktuálnû se je‰tû hledá

vhodné komplexní fie‰ení prostoru kolem

budovy úfiadu Mâ, zahrnující úpravu kfii-

Ïovatky, parkovacích ploch, posun auto-

busové zastávky a moÏné vybudování

dal‰ího pfiechodu pro chodce (ã. 9). V pfií-

pravû je také realizace chodníku smûrem

od zahrádkáfiské kolonie ke Ctûnickému

zámku (ã. 7). Potfiebná projektová doku-

mentace jiÏ byla schválena, realizaci zatím

oddaluje vysoká finanãní nároãnost akce,

zvaÏujeme tedy alternativní fie‰ení pomo-

cí panelÛ. Pfii opravû zámecké zdi jiÏ byl

realizován nov˘ boãní vstup do areálu

zámku. BlíÏí se také realizace dvou pfie-

chodÛ pfies Bohdaneãskou ulici, a to

u Brozánské a u Chvojenecké ulice (ã. 2

a 3). Jako problematické je vnímáno oko-

lí autobusové zastávky „Rousínovská“ ve

smûru do Kbel (ã. 13). Situaci zde chceme

fie‰it prodlouÏením chodníku a pfiecho-

dem, jakmile se podafií dohodnout s ma-

jiteli okolních pozemkÛ.

Îivanická – historické centrum

Îivanická ulice prochází pfies Vinofiské ná-

mûstí dolÛ k rybníku a dále na Radonice.

Místy je ulice sevfiená mezi domy, v úse-

ku pod námûstím ji jen jednostrannû le-

muje úzk˘ chodník. Úsek od rybníka k v˘-

jezdu na Radonice je je‰tû sevfienûj‰í, ãást

komunikace je zde zúÏená na jeden jízdní

pruh. Na v˘jezdu z Vinofie chybí chodník

a chÛze za hranicí zástavby je v tomto

úseku pro chodce opravdu nebezpeãná.

Radost obyvatelÛm této ãásti Vinofie by

mohl udûlat alespoÀ nov˘ procházkov˘

okruh - propojení cesty k mlékárnû pfies

Îivanickou do Vinofiského parku za loka-

litu „Kamenn˘ stÛl“ (ã. 18). Jednalo by se

o obnovení historické cesty s alejí. Zámûr

úzce souvisí s návrhem na odkup pfiileh-

lé lokality do majetku praÏského magist-

rátu a jeho vyuÏitím napfiíklad pro ovoc-

n˘ sad ãi pobytovou louku s místem pro

piknik. Cílem je zv˘‰ení prostupnosti okol-

ní krajiny a rekreaãní vyuÏití této oblasti. 

Kolem rybníka a zpût 

Pfii procházce kolem rybníku Velká ObÛr-

ka je vnímáno jako velká nev˘hoda, Ïe je-

ho bfieh není volnû pfiístupn˘ a rybník se

nedá obejít dokola. Proto je zvaÏováno

alespoÀ zpfiístupnûní hráze rybníka vytvo-

fiením nové pû‰í stezky smûrem z ulice

V ObÛrkách (ã. 15). Jednou z moÏností je

vyjednat s rybáfii vybudování cesty pfies

jejich pozemek, ménû pohodlnou varian-

tou je zprÛchodnûní stezky lesem mezi uli-

cí a stávajícím ocelov˘m schodi‰tûm na

hrázi. Úpravu by si zaslouÏila také pû‰ina

lesem podél potoka mezi rybníkem Velká

ObÛrka a Cukrovarsk˘m rybníkem, která je

dlouhodobû deformovaná sesuvem svahu

(ã. 16). V souvislosti s pfiipravovan˘m

projektem „Vinofiské tÛnû“ je snaha cestu

mírnû roz‰ífiit a upravit pro pohodln˘ prÛ-

chod. 

Na konci ulice V Podskalí naproti hrázi

rybníka Malá ObÛrka je nevyuÏit˘ pozemek

ve správû Mâ Vinofi. Oplocen˘ pozemek

o v˘mûfie 500m2 je v souãasnosti vefiej-

nosti nepfiístupn .̆ Mûstská ãást plánuje

napojení tohoto pozemku na vodu a elek-

tfiinu a hledá pro nûj vhodné vefiejné vy-

uÏití (ã. 21). 

ZZmmíínnûûnnéé  ii ddaall‰‰íí  aakkccee  vv ppfifiíípprraavvûû  aa rreeaa--

lliizzaaccii  aa nneejjbblliiÏÏ‰‰íí  zzáámmûûrryy  pprroo  zzvv˘̆‰‰eenníí

bbeezzppeeããnnoossttii  cchhooddccÛÛ  pprreezzeennttuujjee  ppfifiiippoo--

jjeennáá  mmaappaa..  

Podûlte se s námi o své zku‰enosti

Mûstská ãást sbírá dal‰í poznatky o chy-

bûjících chodnících a pfiechodech a o v˘-

skytu nebezpeãn˘ch míst na na‰ich ko-

munikacích. Podûlte se s námi prosím

o Va‰e názory a zku‰enosti prostfiednic-

tvím krátkého dotazníku. Vyplnûn˘ dotaz-

ník mÛÏete odevzdat do schránky úfiadu

Mâ Vinofi (na vrátkách do dvora z ulice

Bukovinské), zaslat naskenovan˘/fotogra-

fii e-mailem na

jana.zacharova@praha-vinor.cz, 

nebo jej mÛÏete vyplnit elektronicky na

https://mc-vinor-a-doprava.vyplnto.cz/. 

Va‰e odpovûdi budou vyuÏity v rámci

pfiípravy Strategického plánu Mâ Vinofi.

Na Va‰e odpovûdi se tû‰íme do 31. bfiez-

na 2021. 

Zde ve zpravodaji se samozfiejmû budeme

postupnû vûnovat i dal‰ím oblastem roz-

voje Vinofie. Dal‰í informace k oblasti do-

pravy i k pfiípravû Strategického plánu

obecnû naleznete na stránkách Mâ Vi-

nofi – Îivot ve Vinofii/Pfiíprava strategické-

ho plánu 

(https://www.praha-vinor.cz/zivot-ve-

vinori/strategicky-plan/), 

kde naleznete i v˘sledky této ankety. 

Tû‰íme se na spolupráci s Vámi.

VV˘̆bboorr  pprroo  úúzzeemmnníí  rroozzvvoojj  aa  ÎÎPP

Johana Bene‰ová
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1. Cítíte se jako chodci ve Vinofii bezpeãnû? Pokud ne, uveìte prosím proã.

ANO 

NE, protoÏe: 

2. Kde ve Vinofii podle Vás chybí chodník? (uveìte prosím co nejpfiesnûj‰í popis místa)

Chodníky ve Vinofii nechybí 

Chodník chybí: 

3. Kde ve Vinofii podle Vás chybí pfiechod pro chodce? (uveìte prosím co nejpfiesnûj‰í popis místa)

Pfiechody ve Vinofii nechybí

Pfiechod chybí: 

4. Kam chodíte ve Vinofii (a okolí) na procházky nejradûji Vy? Vnímáte zde nûjak˘ problém? 

5. Vnímáte jako chodec ve Vinofii nûjaké bariéry pohybu (napfi. vysok˘ obrubník, nekvalitní povrch,

nevhodnû umístûná dopravní znaãka, parkování vozidel na chodníku, nepfiehledná dopravní situace

apod.)? (uveìte prosím co nejpfiesnûj‰í popis místa a problému)

NE 

ANO. 

Kde a o jakou bariéru / problém jde: 

6. Kter˘ z navrÏen˘ch zámûrÛ uveden˘ch v pfiipojené mapû je podle Vás prioritní? (Vyberte prosím 

tfii ãervenû vyznaãené zámûry a zapi‰te je v pofiadí podle dÛleÏitosti. Zelené akce jiÏ prosím 

neuvádûjte, jsou jiÏ v pfiípravû nebo realizaci.)

1. 

2. 

3. 

Dotazník „Vinofi – pû‰í komunikace – projekty a plány“ 

Z
D

E
 

O
D

S
T

¤
I
H

N
ù

T
E

✁
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Údaje pro zpracování v˘sledkÛ ankety

Dotazník vyplnil/a

Ïena

muÏ

Uveìte prosím svÛj vûk:

Do 18 let 31 – 55 let 65 – 75 let 

18 – 30 let 56 – 65 let 76 a více let 

V˘sledky dotazníku a dal‰í informace k tématu a pfiípravû Strategického plánu Mâ Vinofi budou zvefiejnûny na www.praha-vinor.cz/zivot-ve-vinori/strategicky-plan/. 

Z
D

E
 

O
D

S
T

¤
I
H

N
ù

T
E

✁

7. Kter˘ z navrÏen˘ch (ãervenû vyznaãen˘ch) zámûrÛ podle Va‰eho názoru naopak není potfieba fie‰it?

8. Jak by podle Vás mûl b˘t vyuÏit pozemek V Podskalí u hráze rybníka Malá ObÛrka (viz mapa, ã. 21)?

(uveìte prosím struãn˘ popis vyuÏití)

9. Uvítali byste ve Vinofii zfiízení psí louãky? Pokud ano, uveìte prosím kde.

NE 

ANO 

Pokud ano, uveìte konkrétní pozemek: 

10. Chybí podle Vás ve Vinofii laviãky nebo odpadkové ko‰e? Pokud ano, uveìte prosím kde. 

(uveìte prosím co nejpfiesnûj‰í popis místa)

NE 

ANO

Pokud ano, kde:

11. Chybí podle Vás ve Vinofii vefiejné osvûtlení? Pokud ano, uveìte prosím kde. (uveìte prosím co

nejpfiesnûj‰í popis místa)

NE 

ANO

Pokud ano, kde: 

12. Zde prosím uveìte jakékoliv dal‰í pfiipomínky, námûty a postfiehy ãi své pozitivní zku‰enosti 

k tématu pû‰í chÛze po Vinofii:
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Rekonstrukce sportovního a dûtského hfii‰tû v Opoãínské
Od konce minulého roku probíhá re-

konstrukce sportovního hfii‰tû vedle tû-

locviãny ‰koly v Opoãínské ulici, jak jistû

mnozí kolemjdoucí vûdí. Aktuálnû je do-

konãena vût‰ina prací s v˘jimkou samot-

né hrací plochy a jejího ohrazení. Oproti

pÛvodnímu stavu pfiibyla malá tribunka

se sezením a schody v rohu z ulice Pra-

chovické. Povrch hfii‰tû bude z lité gumy

a na instalaci tak budeme muset poãkat

do doby, aÏ to klimatické podmínky (ven-

kovní teplota) dovolí.

Dobrá zpráva je, Ïe jakmile bude dokon-

ãena rekonstrukce sportovního hfii‰tû, ply-

nule naváÏe rekonstrukce a doplnûní prvkÛ

na sousedním hfii‰ti „U medúzy“. Na vizua-

lizaci si mÛÏete prohlédnout, jak pfiibliÏnû

by mûlo nové hfii‰tû vypadat. Z pÛvodního

vybavení bude zachována oblíbená lanová

prÛlezka Medúza (ta na vizualizaci chybí),

zbytek budou úplnû nové prvky. Ke spolu-

práci na koncepci hfii‰tû byly pfiizvány i vy-

chovatelky z vinofiské ‰kolní druÏiny, která

v tomto prostoru tráví opravdu hodnû ãa-

su. Doufáme, Ïe nové hfii‰tû zaãne dûtem

slouÏit nejpozdûji na konci jara.

Mgr. Hana ·Ûrová

Toto ãeské pfiísloví asi zná kaÏd ,̆ nû-

ktefií z nás se jím dokonce fiídí. Vybavilo

se mi v souvislosti se situací ve Ctûnickém

háji. Jak si asi leckdo v‰iml, na podzim loÀ-

ského roku zde probûhlo masivní kácení.

Rozhodl se tak vlastník lesa, Lesy âR po-

té, co v lese pfiestalo b˘t bezpeãno. 

PÛda zde je totiÏ pfieváÏné písãitá, na

nûkter˘ch místech baÏinatá (se spoustou

vzácn˘ch druhÛ hmyzu, ptákÛ a dal‰ích Ïi-

voãi‰n˘ch druhÛ). Kofieny stromÛ se ve

vût‰inû pfiípadÛ uvolnily, pak nedokázaly

odolat vûtru, jiné hrozily pádem. Kácení

tedy bylo nezbytné. 

Proto jsem kvitovala s nesmírn˘m po-

vdûkem, kdyÏ se mi podafiilo získat sou-

hlas Rady Mâ Vinofi (a samozfiejmû i Le-

sÛ âR) k vyvû‰ení informaãních tabulí,

které vyz˘valy k tomu, aby lidé (v sou-

ãasnosti se jedná o pût!! místních do-

spûl˘ch muÏÛ) nejezdili mimo vyznaãe-

nou cyklotrasu, která vede centrem háje

a je fiádnû oznaãená. V této souvislosti

bych zvlá‰tû chtûla podûkovat p. Rytinovi,

Pfiíspûvky opoziãních zastupitelÛ
CO JE TVOJE, TO JE MOJE, A CO JE MOJE …



Na lednovém zastupitelstvu se projed-

návala mimo jiné Smlouva o spolupráci pfii

realizaci investiãního zámûru „Zámeck˘

dvÛr Vinofi“ s firmou Neocity 29, s.r.o.. Ta-

to firma pfiipravuje zámûr vybudovat by-

tovou zástavbu na pozemku b˘valého

hospodáfiského dvora Vinofiského zámku

na Vinofiském námûstí. O tomto zajíma-

vém projektu se jistû dozvíte více na jiném

místû. 

V tomto ãlánku se chci vûnovat porov-

nání nové smlouvy se Smlouvou o spolu-

práci pfii v˘stavbû rezidenãního centra, tzv.

„Vinofiského Golf Resortu“, kterou uzavfie-

la Mûstská ãást Praha – Vinofi s developer-

sk˘mi firmami arménského podnikatele

Arama Marutyana v roce 2017, kvÛli které

se ve Vinofii konalo za zaãátku roku 2018

místní referendum. Budu se vûnovat dvû-

ma aspektÛm: kompenzacím pro mûstskou

ãást a zaji‰tûním závazkÛ investora. 

Vinofisk˘ Golf Resort

„Kompenzace“, které vypl˘vají ze

smlouvy o spolupráci pfii v˘stavbû „Vinofi-

ského Golf Resortu“:

Developefii 

■ pfievedou ãásti pozemku o v˘mûfie ne-

jménû 7.000 m2 potfiebného pro v˘stavbu

Obchvatové komunikace do majetku MâV.

(Tuto spornou „obchvatovou“ komunikaci,

kterou se zavázala postavit Mâ, resp. obec

Praha ze sv˘ch prostfiedkÛ, nepovaÏujeme

za kompenzaci. KdyÏ si totiÏ pozdûji de-

veloper zajistil pfiím˘ pfiístup na Mladobo-

leslavskou ulici, závazek postavit tuto ko-

munikaci ze smlouvy vypadl.) 

■ zajistí pfievedení ãásti pozemku o v˘mû-

fie nejménû 1.500 m2 potfiebného pro do-

budování sportovi‰tû do majetku MâV ne-

bo tfietího subjektu. (Jako dostateãnou

kompenzaci bychom chápali, kdyby deve-

loper sportovi‰tû vybudoval sám.)

■ zajistí ve prospûch MâV právo uÏívání ‰es-

ti standardních parkovacích stání v rozmû-

rech odpovídajících technick˘m normám pro

parkování osobních vozidel na povrchové ãi

podzemní parkovací plo‰e. (Hodnota parko-

vacího stání v podzemí je daleko vy‰‰í neÏ

hodnota parkovacího stání na povrchu. Ja-

ká tedy bude hodnota kompenzace?)

Z toho je patrné, Ïe „kompenzace“, kte-

ré vyjednali pfiedstavitelé Mâ, jsou absolut-

nû nedostateãné ve vztahu k pfiedpokláda-

né v˘stavbû 290 bytÛ. A navíc, co se stane,

kdyÏ developefii nesplní své závazky? Nic! Ve

smlouvû nejsou uvedeny Ïádné sankce.

Zámeck˘ dvÛr Vinofi

A jaké kompenzace nabízí investor pro-

jektu „Zámeck˘ dvÛr Vinofi“?

Investor se zavazuje

■ provést na své náklady rekonstrukci pa-

mátkovû chránûn˘ch budov (·p˘charu

a Kovárny)

■ darovat Kovárnu vãetnû pozemku, na

nûmÏ se nachází, hl. m. Praze 

■ vybudovat pfiírodní park s dûtsk˘m hfii‰-

tûm v hodnotû min. 700 tisíc 

■ provést stavební úpravy severní ãásti po-

zemku

■ následnû pfievést oba pozemky do vlast-

nictví hl. m. Prahy. 

■ zpracovat projektovou dokumentaci pro

v˘stavbu nové kfiiÏovatky ulic Îivanická

a Mladoboleslavská.

A jak jsou v tomto pfiípadû zaji‰tûny zá-

vazky investora, firmy Neocity 29?

Trojím zpÛsobem: 

■ Zaji‰tûní smluvními pokutami ve v˘‰i

100 tisíc Kã, 1 milion Kã, resp. 3 miliony Kã

(dle závaÏnosti poru‰ené smluvní povin-

nosti).

■ Této ãástce pak odpovídá zaji‰tûní zá-

vazkÛ Investora sloÏením jistoty ve v˘‰i 5

milionÛ Kã do advokátní úschovy.

■ Smluvní strany uzavfiou zástavní

smlouvu, jejímÏ pfiedmûtem je pozemek

s Kovárnou, za úãelem zaji‰tûní dluhÛ In-

vestora, které mohou vzniknout v souvis-

losti se Smlouvou, a to aÏ do v˘‰e 25 mi-

lionÛ Kã.

V ãem je rozdíl?

Porovnejte si sami v˘hodnost tûchto

dvou smluv: Smlouvy o spolupráci pfii v˘-

stavbû rezidenãního centra, tzv. „Vinofi-

ského Golf Resortu“ (pfii pfiedpokládané

v˘stavbû 290 bytÛ) a Smlouvy o spolu-

práci pfii realizaci investiãního zámûru „Zá-

meck˘ dvÛr Vinofi“ (v˘stavba o maximál-

ním poãtu 139 bytÛ). Pro koho je v˘hodná

první a pro koho druhá smlouva?

Myslím, Ïe referendum t˘kající se v˘-

stavby „Vinofiského Golf Resortu“ mûlo

svÛj smysl, i kdyÏ neuspûlo. UÏ jsme se po-

uãili o tom, jak má vypadat smlouva

o spolupráci s developery. Je jasné, Ïe Vi-

nofi a okolí je a bude pro developery atrak-

tivní a nové zástavbû se asi nevyhneme.

S developery by ale vedení Mâ nemûlo

jednat v podfiízené pozici a jít jim na ru-

ku. Naopak je potfieba zaujmout partner-

sk˘ pfiístup, ve kterém budeme hledat fie-

‰ení pfiijatelné pro obû strany.

Jan Obruãa

KdyÏ jeden dûlá totéÏ, není to vÏdycky totéÏ
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kter˘ tabule vyrobil bez nároku na odmûnu. 

Pfiezletické dûti, které sem jezdily tré-

novat svá kola, rychle pochopily, Ïe je tfie-

ba lesík chránit, protoÏe i pro nû je to po-

tenciálnû jediné místo, kde se dá trochu

relaxovat. Zvlá‰tû pokud dojde ke ka-

tastrofické variantû fie‰ení prostoru uva-

Ïovaného golfu, tedy nebude zde lesopark,

kter˘ by si vût‰ina z nás pfiála, v˘znam

Ctûnického háje v˘raznû posílí. 

Prosím za v‰echny, kter˘m není osud

tohoto místa lhostejn ,̆ pomozte ho chrá-

nit. ZabraÀte vandalismu, bezohlednosti,

pubertálnímu vzdoru tûch, ktefií si svobo-

du pletou s anarchií a sobecky prosazují

své zájmy nad zájmy vût‰iny.

Je úplnû jedno, jakou roli hraje toto

místo v mapách, zda je to prostor urãen˘

ke kácení, park nebo jiná zeleÀ. Je dokon-

ce jedno, kdo je vlastníkem. Je v zájmu ob-

ce toto místo chránit, a ne hledat v záko-

nech a nejrÛznûj‰ích pfiedpisech dÛvody,

proã my jako obec musíme pfiihlíÏet tomu,

jak pár ponûkud nepfiizpÛsobiv˘ch obãa-

nÛ niãí ten jedin˘ kousek lesa, kter˘ tady

zb˘vá – tedy zatím.

Za sebe mohu prohlásit, Ïe udûlám v‰e,

co je v m˘ch silách, abych Ctûnick˘ háj za-

chránila. Uvítám va‰i pomoc, kaÏd˘ názor

bude pfiínosem. Kontaktovat mû mÛÏete

prostfiednictvím mailu (na webu Mâ) nebo

na mobil, pfiístupn˘ rovnûÏ v databázi Mâ.

Pfiikládám fotografii, která jen mini-

málnû dokazuje dÛsledky vûdomého niãe-

ní majetku, kter˘ rozhodnû nepatfií tûm,

ktefií ho niãí.                  Lenka Turnerová
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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

OTVÍRACÍ DOBA

po zavfieno, 

út–pá 10–16 hod., 

so–ne 10–18 hod.

Zámeck˘ areál Ctûnice

■ 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 struã-

nû prezentovat celkovou obnovu areálu pro-

vádûnou v letech 1997–2004. Náv‰tûvníci

mohou zhlédnout unikátní exponáty dobo-

v˘ch trámÛ, letecké snímky Ctûnic, otisky

map z 19. století a mnoho zajímav˘ch ná-

lezÛ pocházejících ze zámeckého areálu.

■ Dûjiny obce Vinofi. 

Od pravûku do 20. století

Ve spolupráci s Mûstskou ãástí Praha-

Vinofi vznikla expozice seznamující s his-

torií této obce, která je od roku 1976 sou-

ãástí hlavního mûsta Prahy. Zachycuje

promûny Vinofie v ãase, uvádí zásadní dû-

jinné události a zmiÀuje i dÛleÏité vinofi-

ské obãany a rodáky. V tematick˘ch blo-

cích je pozornost vûnována napfiíklad

‰kolství, v˘znamn˘m duchovním, vinofi-

skému zámku a starostÛm obce. 

Stálé expozice –

pfiízemí zámku

spravuje právû Muzeum hl. m. Prahy. His-

torie cechÛ je dokumentována reprezen-

tativními pfiedmûty, jimiÏ se fiemeslníci hr-

dû hlásili ke svému oboru.

■ ¤emesla v pofiádku. Historie 

profesního sdruÏování fiemeslníkÛ 

od stfiedovûku po souãasnost

Expozice seznamuje s dûjinami fieme-

sel a cechovního sdruÏování, a pfiedsta-

vuje tak jednu z nejrozsáhlej‰ích sbírek

cechovních památek na svûtû, kterou

Stálá expozice – 

1. patro zámku

■ 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 pÛvod-

Expozice – 
v˘stavní sál 
·pejchar

ních technick˘ch v˘kresÛ metodou 3D tis-

ku. Na digitálnû fiízeném koleji‰ti jsou

v provozu repliky dobov˘ch vlakov˘ch

souprav. Modelov˘ Ïelezniãní provoz za-

hrnuje i traÈ procházející po Negrelliho

viaduktu, pod nímÏ se nacházelo zhlaví

tû‰novského nádraÏí. Model tohoto nej-

star‰ího Ïelezniãního mostu pfies Vltavu

s pûti vlakov˘mi soupravami, a to v mû-

fiítku N 1:160 a v podobû z roku 2013, je

rovnûÏ souãástí expozice.



Rozhovor s Jaroslavem ¤ídk˘m
Vinofisk˘ rondel je o 1500 let star‰í neÏ Stonehenge

■ Ctûnice ■ Rozhovor

Poãátkem záfií loÀského roku pfietrvá-

val v na‰ich médiích je‰tû mírn˘ optimis-

mus a téma „covid“ obãas dokázaly zatla-

ãit do pozadí i informace zcela jiného

druhu. Tehdy se zrodila i krátkodobá sen-

zace, kterou vyvolal ãlánek na informaã-

ním serveru iDnes. Pod fotografií jakého-

si bohatého archeologického nalezi‰tû se

nacházel slibn˘ titulek: „Archeologové od-

kr˘vají ãesk˘ Stonehenge. Unikátní ron-

del kousek od Prahy.“ Tím místem „kou-

sek od Prahy“ byla pochopitelnû Vinofi, kde

se údajnû „archeologové chystají na prÛ-

zkum unikátního pravûkého rondelu

z mlad‰í doby kamenné. Najít mohou ko-

vové artefakty, ‰perky i dávné pece.“ Vzpo-

mínám si, Ïe jsem tenkrát zrazoval mno-

ho zájemcÛ o náv‰tûvu na‰í mûstské ãásti

suchou informací, Ïe snímek u ãlánku byl

pouze ilustraãní, a Ïe si na vinofisk˘ ron-

del budeme patrnû muset je‰tû chvíli po-

ãkat… Pfiiznám se ale, Ïe i mû samotného

lákalo dozvûdût se o historickém unikátu,

skrytém stále je‰tû pod zemí, pfiece jen nû-

co víc. Oslovil jsem proto se Ïádostí o roz-

hovor odborníka na slovo vzatého.

Mgr. Jaroslav ¤ídk ,̆ Ph.D., je nejen na-

‰im vinofisk˘m sousedem, ale pfiedev‰ím

archeologem, a dokonce i zástupcem fie-

ditele Archeologického ústavu Akademie

vûd âeské republiky. Je nositelem prestiÏní

ceny Neuron Impuls za rok 2014 za projekt,

kter˘ se zab˘vá – v˘zkumem rondelÛ… 

Nejprve bys nám moÏná mohl objas-

nit, co to takov˘ rondel vlastnû je, k ãe-

mu slouÏil a z jaké doby pochází.

Milerád, Roberte, ale varuji, Ïe hned na

úvod to bude nudn˘ popis. Archeologové

pouÏívají odborné termíny pro oznaãení

útvarÛ, které nacházejí bûhem v˘zkumÛ.

Chtûjí se tím vyhnout zavádûjícímu po-

jmenování objektÛ, které nám sice dnes-

ka tvarem a velikostí pfiipomínají tfieba

obytn˘ dÛm, ale pfied nûkolika tisíci lety

mohla b˘t jejich funkce naprosto odli‰ná –

mohl to b˘t, pouÏijeme-li poznatky z kul-

turní antropologie, tfieba takzvan˘ dÛm

muÏÛ, vyloÏenû rituální objekt, nebo tfie-

ba objekt pro ukládání zásob nebo nûco,

co uÏ dneska nemá Ïádnou analogii. 

Termín rondel se vÏil pro oznaãení kru-

hov˘ch objektÛ, ze kter˘ch se nám do

dne‰ní doby zachovaly jen poslední pozÛ-

statky – kruhové pfiíkopy, které se ke dnu

zuÏují aÏ do ‰piãky, a dále vnitfiní okrouh-

lé Ïlábky, uvnitfi kter˘ch byly pÛvodnû hus-

tû zaraÏené kÛly, nebo samostatné jámy

po okrouhle uspofiádan˘ch kÛlech. Cel˘

tento pÛdorys je pfieru‰en dvûma, tfiemi

ãi ãtyfimi vstupy v pravideln˘ch odstupech,

které smûfiují do jeho centra. Zdá se prav-

dûpodobné, Ïe pfii pohledu z centra bylo

moÏné pozorovat nûkteré krajinné útvary,

tfieba pfii v˘chodech ãi západech Slunce

o slunovratech.

Takov˘ objekt se vymyká v‰emu, co

dneska známe z doby pfied témûfi sedmi ti-

síci lety, coÏ je v na‰em pojetí neolit ãili

mlad‰í doba kamenná. Termín rondel te-

dy nejlépe vystihuje jeho zvlá‰tní pravi-

deln˘ tvar.
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âeské pohádky jsou plné fiemeslníkÛ, aÈ uÏ jsou to ‰evci, krejãí nebo zlatníci, zahradníci, pekafii ãi fiezníci. V˘stava se zamûfiuje na fil-

mová zpracování tohoto fenoménu, a to v pestrém v˘bûru rekvizit a kost˘mÛ ze slavn˘ch ãesk˘ch filmov˘ch pohádek, nabídne ale tfie-

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

V˘stavy – pfiízemí zámku

Literární kavárna

Podrobné informace najdete na 

webov˘ch stránkách muzea: 

www.muzeumprahy.cz. 

Programy pro ‰koly, zájmové skupiny a pfiímûstské tábory

■ Devatero fiemesel, desátá bída? ¤emesla v ãesk˘ch filmov˘ch pohádkách 31. 5. 2020 – 5. 4. 2021

OBJEDNÁVEJTE SE P¤EDEM na tel.: 286 001 362 nebo na e-mailu: lektorctenice@muzeumprahy.cz 

Programy se mohou konat ve v‰ední dny: úter˘ aÏ pátek.

■ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

● ¤emesla v pofiádku

Komentovaná prohlídka expozice se-

známí 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 vyu-

ãeného tovary‰e jdoucího do svûta na zku-

‰enou. Na základû vandrovnické kníÏky,

kterou dûti obdrÏí po interaktivní komen-

tované prohlídce, se samy vydávají na van-

dr po expozici. 

Vhodné pro: 1. st. Z·.

● Na tucet pohádek, tucet fiemesel 

Animaãní programy k v˘stavû Devate-

ro fiemesel, desátá bída? ¤emesla v ães-

k˘ch filmov˘ch pohádkách

Mlynáfi z filmu princezna ze mlejna, za-

hradník z Py‰né princezny, kominík z Kou-

zelného mû‰ce, kuchafi z Princezny se zla-

tou hvûzdou ãi ponocn˘ z Dafibujána

a Pandrholy – to jsou jen nûktefií fiemesl-

níci, jimiÏ se ãeské pohádky jen hemÏí.

Prostfiednictvím znám˘ch filmov˘ch po-

hádek poznají dûti hravou formou blíÏe

mnoho fiemesel a své znalosti si budou

moci vyzkou‰et v fiemeslné dílnû.

Vhodné pro: M· a 1. st. Z·..
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A teì to zajímavûj‰í. Dlouho jsme jich

evidovali kolem desítky, potom nûkolik de-

sítek a dnes uÏ se ve stfiední Evropû blíÏí-

me ke dvûma stovkám, a to jen na nûkte-

r˘ch lokalitách. Rondely mohou dosahovat

maximálního prÛmûru od tfiiceti, ale nej-

ãastûji kolem padesáti aÏ osmdesáti met-

rÛ. Ty nejvût‰í dokonce pfies 200 m. Nejmo-

hutnûj‰í pfiíkopy mají ‰ífiku pfies 14 m

a hloubku kolem pûti metrÛ. To, co stálo

uvnitfi, a bylo to celé postaveno hlavnû ze

dfieva, moc neznáme. Mohly to b˘t pali-

sádové ohrady, které by podle hloubky

tûch vnitfiních jam a ÏlábkÛ dosahovaly

v˘‰ky pfies dva metry, nebo to mohly b˘t

i zastfie‰ené stavby sloÏitûj‰í konstrukce.

Pro archeology bylo v posledních dvaceti

letech velk˘m pfiekvapením, Ïe podobné

pÛdorysy nacházíme od dne‰ního Nûmec-

ka po západní Slovensko a Maìarsko a od

jihu Polska aÏ po Dolní Rakousko. Na‰e

území tedy leÏí v jakémsi pomyslném ge-

ografickém centru. 

Mûnil se nûjak v prÛbûhu ãasu po-

hled vûdcÛ na smysl a funkci rondelÛ?

A má‰ ty sám nûjakou vlastní teorii,

kterou by sis je‰tû chtûl v té souvislos-

ti ovûfiit nebo ji potvrdit?

Pohled na rondely se mûnil s kaÏdou

zmûnou vûdeckého paradigmatu a s kaÏ-

d˘m dal‰ím nálezem. Od ohrad pro doby-

tek a obrann˘ch zafiízení v první polovinû

minulého století, pfies sloÏitá astronomic-

ká zafiízení ve druhé polovinû 20. stol.

v dobû masivního nástupu poãítaãÛ a bû-

hem archeoastronomického zkoumání

slavného anglického Stonehenge, aÏ po

úvahy o demonstraci síly a schopnosti

shromáÏdit a zorganizovat vût‰í mnoÏství

lidí v posledních desetiletích. To je na ron-

delech podle mého názoru to nejzajíma-

vûj‰í. V urãitou dobu kolem r. 4800 pfied

Kristem byl nûkdo schopen na obrovském

území prosadit a zorganizovat v˘stavbu

nûãeho, co na první pohled nemûlo prak-

tickou funkci. Trvalo to dlouho – mûsíce,

moÏná roky – a bylo to nároãné. Skupiny

lidí kopaly pfiíkop, jiné skupiny kácely více

neÏ dvoumetrové stromy, dovlekly je na

místo a sestavily do pfiedem urãené po-

doby. KdyÏ to celé stálo, musel to nûkdo

udrÏovat, opravovat. Skrz tyto, podle v‰e-

ho rituální objekty, nûkdo prostû ovládal

komunity z nûkolika sídli‰È, moÏná roz-

lehlej‰ího regionu. A potom, nejdéle nûkdy

kolem 4700 – 4600 pfied Kristem, to celé

konãí. Tady pouÏiju svoji oblíbenou vûtu

– archeologick˘ záznam se totálnû mûní…

Podobné tvarovû standardizované monu-

mentální objekty známe aÏ po stovkách ãi

spí‰e tisících letech ze západní Evropy,

vãetnû jiÏ zmínûné lokality Stonehenge.

TakÏe, abych odpovûdûl na tvou otázku,

hodnû indicií ukazuje smûrem k rituálním

objektÛm, svatyním. Kolem sídli‰È s ron-

dely máme doloÏenou spoustu sídli‰È bez

nich. Dá se tedy tvrdit, Ïe ‰lo o regionální

centra.

Na kter˘ch v˘zkumech, spjat˘ch

s rondely, uÏ ses sám podílel? Na jak˘ch

místech v Evropû se s nimi mÛÏeme set-

kat, a která jsou podle tebe nejzajíma-

vûj‰í?

Já sám jsem Ïádn˘ v˘zkum rondelu za-

tím nevedl, ale podílel jsem se na nûkoli-

ka v˘zkumech lokalit ze stejné doby
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Jak mohl pÛvodnû vypadat vinofisk˘ rondel, ukazuje i tato fotografie repliky objektu, od-

krytého v Goseck u Halle nad Sálou. Ve skuteãnosti mohla vnitfiní konstrukce vypadat tro-

chu jinak. Pfiíkop zfiejmû obíhal po vnûj‰í stranû val. Ve vnitfiním prostoru vás pfiekvapí zmû-

nûná akustika. © Copyright by Transmedial. 

https://www.saale-unstrut-tourismus.de/en/sehenswertes/sonnenobservatorium-goseck-

und-informationszentrum/

Do vnitfiních ÏlábkÛ byly ukotveny vysoké kÛly. Hlavní prÛhledy tvofiily vstupy do centra ron-

delu. Tohle je fotografie rovnûÏ z repliky rondelu v Goseck. © ARÚ Praha



■ Rozhovor

a spoustu v˘zkumÛ rondelÛ jsem nav‰tí-

vil. Tfieba v Nûmecku v Goseck, nebo na

Moravû v Ma‰ovicích, dále Vchynice u Lo-

vosic a rondely zkoumané pfied v˘stavbou

obchvatu Kolína. Mimochodem, kdyby

chtûl nûkdo vidût rekonstrukci rondelu,

doporuãuji, aÏ to COVID-19 umoÏní, nav-

‰tívit lokalitu Goseck nedaleko Halle nad

Sálou, nebo muzeum Heldenberg v Dol-

ním Rakousku. KdyÏ ãlovûk vidí ty stavby

v Ïivotní velikosti, získá úplnû jinou pfied-

stavu o schopnostech a moÏnostech na-

‰ich pfiedkÛ.

Pfiejdûme ale koneãnû k tomu „na-

‰emu“ rondelu. Kde by se mûl konkrét-

nû nacházet a jakou by mûl mít podle

tebe nález podobu? âeká nás opravdu

unikát typu Stonehenge? A jaké dal‰í

nálezy je moÏné podle tebe na místû

vykopávek oãekávat?

Vinofisk˘ rondel byl objeven uÏ v 80. le-

tech minulého století kolegyní z Archeo-

logického ústavu, Marií Fridrichovou,

a v devadesát˘ch letech znovu zdoku-

mentován bûhem v˘kopÛ inÏen˘rsk˘ch sí-

tí Martinem Kunou a novû zamûfien geo-

fyzikálnû na‰ím specialistou Romanem

Kfiivánkem. Dnes tedy víme, Ïe se jedná

o rondel s jedním pfiíkopem, pfieru‰en˘

tfiemi vstupy – na severu, jihov˘chodû a na

jihozápadû. Dosahuje prÛmûru 55 m,

hloubka pfiíkopu bude do tfií metrÛ. Ron-

del je o 1500 let star‰í neÏ první podoba

Stonehenge. Jenom pro zajímavost, ta

replika v nûmeckém Goseck je pÛdorysnû

navlas stejná jako ná‰ vinofisk˘ rondel, jen

asi o 20 m vût‰í. Na celém území s rondely

bylo dosud kompletnû v celém pÛdorysu

prozkoumáno jen asi pût objektÛ. Tím bu-

de prÛzkum ve Vinofii zajímav˘ i pro od-

borníky ze zahraniãí. DÛleÏité budou ar-

tefakty a takzvané ekofakty organického

pÛvodu ze zásypu pfiíkopu a z okolních

objektÛ. Mohou zde b˘t také hroby, nebo

nepietnû pohozené lidské pozÛstatky. 

Jinak, jde o dobu kamennou, takÏe ko-

vové nálezy zde urãitû nebudou. To bych

rád zdÛraznil pro pfiípadné ilegální hleda-

ãe pokladÛ. Urãitû bude kolem spousta

dal‰ích jam a sídli‰tního dopadu. Lze oãe-

kávat i pÛdorysy obdéln˘ch staveb, tzv.

dlouh˘ch domÛ.

V jakém ãasovém horizontu budou

práce probíhat a kdo se na nich bude

podílet?

Bude to záchrann˘ v˘zkum pfied v˘-

stavbou obytn˘ch domÛ a jejich okolí. Za-

ãátek v˘zkumu a jeho rozsah vÏdy urãuje

stavitel podle plánovan˘ch prací. Firmy uÏ

vût‰inou ví, Ïe je nutná dostateãná ãaso-

vá rezerva. Na druhou stranu jsou arche-

ologové skvûlou v˘mluvou, proã do‰lo ke

zpoÏdûní. Stejné to bylo u v˘stavby síd-

li‰tû, kde bydlím, i kdyÏ dobfie vím, Ïe prá-

ce byly ukonãeny dle smluvní dohody dlou-

ho pfied v˘stavbou. Na v˘zkumu je vÏdy

jeden ãi více archeologÛ, hlavní technik,

spousta technikÛ dokumentátorÛ a dûlní-

kÛ, které musí hlídat odborn˘ dohled. Je-

nom bych rád zdÛraznil, Ïe pÛjde o stav-

bu. Není moÏné na takové území vstupovat

bez pfiedchozí domluvy se stavbou a vede-

ním v˘zkumu, platí zde samozfiejmû bez-

peãnostní pfiedpisy. V˘zkum povede mÛj

zku‰en˘ kolega z Archeologického ústavu

Miroslav Kraus. Vím, Ïe zde bydlí mnoho

zájemcÛ o historii, takÏe pevnû vûfiím, Ïe se
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Keramické nádoby patfií mezi nejdÛleÏitûj‰í archeologické prameny. Momentálnû drÏím v ru-

kou jeden z nejstar‰ích stfiepÛ na na‰em území. Období kultury s lineární keramikou, tento

z doby kolem 5200 pfied Kristem. © ARÚ Praha

Ano, Stonehenge v jihozápadní Anglii je Mekkou archeologÛ. Musí ho nav‰tívit i jejich ne-

bohé manÏelky a fotit je v záplavû turistÛ. Mimochodem, nejstar‰í podoba Stonehenge,

je‰tû bez tûch nejznámûj‰ích kamenn˘ch trilitÛ, je v pÛdorysu podobná rondelÛm. Jen je

o zhruba 1,5 tis. let mlad‰í…
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podafií tfieba pfies Mûstskou ãást Vinofi do-

mluvit pravidelné prohlídky pro vefiejnost.

Myslí‰, Ïe lze je‰tû oãekávat zajíma-

vé archeologické nálezy i v jin˘ch ãás-

tech Vinofie?

Momentálnû nevím, kde se, co chystá.

Obecnû se dá fiíct, Ïe kdekoli v blízkosti

vodního toku lze oãekávat v úrodné ãásti

âech staré osídlení. Zajímavé v˘zkumy

probûhly v posledních patnácti letech tfie-

ba V Îabokfiiku a v místech za supermar-

ketem Billa. Není to pfiekvapivé, teãe tam-

tudy Ctûnick˘ potok. Zajímavé nálezy mûli

kolegové pod vedením Ivo ·tefana, mi-

mochodem mého spoluÏáka, se kter˘m

jsem leccos proÏil, na vinofiském Hradi‰ti.

O v˘zkumu se uÏ hodnû psalo.

Archeologické v˘zkumy nás mimo jiné

informují o vyuÏívání a o podobû krajiny

v minulosti. Myslím, Ïe i pro naprostého

laika mÛÏe b˘t zajímavá zpráva, Ïe na je-

ho stavebním pozemku byla pÛvodnû ba-

Ïina, nebo tudy periodicky tekla voda, ne-

bo Ïe jde o nestabilní podloÏí, nebo zde

nûkdo kdysi dávno oplakával mrtvé…

Ve tvém profesním Ïivotopisu lze

narazit na následující specializaci: „Pra-

vûká archeologie, subsistenãní strate-

gie, rituální objekty, kamenné nástro-

je. Zájmová oblast: území stfiední

Evropy, Turecko, Súdán.“ MÛÏe‰ nám

nûco prozradit o sv˘ch zku‰enostech

právû z v˘zkumÛ v Turecku a Súdánu?

I kdyÏ to na mû není vidût, zajímají mû

aktivity spojené s jídlem, s jeho pfiípravou,

a hlavnû s jeho vyuÏitím pfii rÛzn˘ch pfií-

leÏitostech, tfieba zrovna pfii stavbû ron-

delÛ, nebo bûhem dal‰ích mezilidsk˘ch

kontaktÛ. Specializuji se na kamenné drti-

ãe, zrnotûrky a dal‰í velmi jednoduchá, ale

úãinná zafiízení pro úpravu potravin. Pro

archeologa je naprosto nezbytné vycesto-

vat a studovat artefakty v úplnû jin˘ch

prostfiedích, v jin˘ch kulturách a pfiírod-

ních podmínkách. Musíme si uvûdomit, Ïe

nás od na‰ich pfiedkÛ dûlí nepfiekonatel-

ná ãasová propast a pokud jim chceme

alespoÀ trochu porozumût, musíme po-

znávat jiná prostfiedí a jiné situace. V Tu-

recku mám moÏnost studovat v˘‰e uve-

dené artefakty z doby dávno pfied objevem

zemûdûlství v Evropû a v Súdánu zase

v naprosto odli‰ném prostfiedí – u used-

l˘ch sbûraãÛ-lovcÛ-rybáfiÛ a zfiejmû do

znaãné míry mobilních neolitikÛ, ktefií se

soustfiedili na pastevectví. Pfiiná‰í mi to

spoustu nov˘ch poznatkÛ, nápadÛ, záÏitkÛ

a nov˘ch pfiátelství. V Turecku i Súdánu jde

o muslimské komunity a poznal jsem tam

skvûlé lidi. Po kaÏdém pfiíjezdu z chudé-

ho, horkého a zaprá‰eného Súdánu si uvû-

domím, v jakém Ïijeme v âeské republice

ráji. Máme ãistou vodu, zdravotní péãi,

funkãní ‰kolství, mÛÏeme si vesele zana-

dávat na vládu. Stejnû mi ale pfiijdou Sú-

dánci mnohem veselej‰í a pfiátel‰tûj‰í.

Stejnû jako Turci mimo turistická centra.

Staãí jim k Ïivobytí opravdu málo.

Závûrem bych se je‰tû rád zeptal, jak

se stalo, Ïe jsi i s rodinou zakotvil ve

Vinofii. Hrál v tom nûjakou roli právû

vinofisk˘ rondel? A jak jste ve Vinofii

spokojení?

Jak dobfie ví‰, Roberte, do Vinofie jsme

zaãali jezdit za vámi, je to uÏ dost let (Ja-

roslavova a moje manÏelka jsou kamarád-

ky uÏ od vysoko‰kolsk˘ch studií a ‰ly si

dokonce i vzájemnû na svatbu jako svûd-

kynû, pozn. aut.). Pak jsem vedl ve Vinofii

archeologick˘ v˘zkum, a kdyÏ jsem pfied

asi patnácti lety narazil na prodej bytu Na

Dlouh˘ch, tak jsem neváhal. Vinofi je zkrát-

ka super. Je tu spousta znám˘ch, spousta

dûtí a mlad˘ch rodin, ‰irok˘ v˘bûr kultur-

ních akcí, pro dûti ‰kola, doktofii, nádher-

né parky. Jo, a co nás se Ïenou po nastû-

hování nejvíc pfiekvapilo – lidé se tu zdraví

a mají snahu komunikovat. Je to Praha

a není to Praha… Mimochodem, i v místû

mého dûtství v Benátkách nad Jizerou je

rondel. To, Ïe je 200 m od na‰eho bytu ten

vinofisk˘ rondel, jsem si uvûdomil aÏ po

nastûhování…

Robert Rytina
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Tfiídûní nálezÛ je dost obvykl˘m úkolem archeologa. Tady pfii náv‰tûvû kolegÛ v Mostû.



Spolek V POLI byl zaloÏen na konci ro-

ku 2019. Hlavním cílem spolku je spojo-

vat rodiny s mal˘mi dûtmi a poskytnout

jim podporu a zázemí v rodinném cent-

ru, které jsme vybudovali ve Ctûnicích

v areálu firmy VIN AGRO. Mimo na‰i hlav-

ní ãinnost se chceme také podílet na zlep-

‰ení Ïivotního prostfiedí v nejbliÏ‰ím oko-

lí. První vûc, na kterou jsme se v tomto

ohledu rozhodli zamûfiit, jsou vinofiské

studánky a prameny. 

Pfiekvapilo nás, kolik studánek a pra-

menÛ na území Vinofie je. Informace

o nich jsme ãerpali z Národního registru

pramenÛ a studánek, kter˘ spravují Mladí

ochránci pfiírody (www.estudanky.eu). Ve

vinofiském katastru jsou známé ãtyfii stu-

dánky a tfii prameny. 

Za pramen se povaÏuje soustfiedûn˘

pfiirozen˘ v˘vûr podzemní vody na zemsk˘

povrch. Pokud je na jednom místû pohro-

madû více pramenÛ, mluví se pak o pra-

meni‰ti. U pramenÛ, které se sledují, se

obvykle mûfií hlavnû vydatnost v litrech za

sekundu.

Studánka (nûkdy téÏ svatynû) je jiÏ sta-

vebnû upraven˘ v˘tok vodního pramene,

Pfiidejte ruku k dílu pfii obnovû 
Vinofisk˘ch studánek a pramenÛ

■ Ze Ïivota Vinofie

Národní t˘den manÏelství NTM 2021 

JiÏ po jedenácté se pfiipojuje Mûstská

ãást Praha Vinofi a místní farnost k inici-

ativû Národní t˘den manÏelství. Mnozí

z nás byli v minul˘ch letech úãastníky set-

kání v hospÛdce, nebo Hoffmanovû dvo-

fie, znají v˘znam zámkÛ u rybníkÛ Mezi

ObÛrkami, protoÏe pfiidali svÛj na toto

místo, nebo na Kampu, ãi jinde v rámci Ev-

ropy, nebo i jin˘ch kontinentÛ jiÏ v roce

2012, kdy mottem bylo Zahoìte klíã od

zadních vrátek Va‰eho vztahu. 

Co je cílem T˘dne manÏelství TM? 

V první fiadû je cílem T˘dne manÏelství

upozornit na to, Ïe dobré manÏelství ne-

ní samozfiejmost, Ïe vyÏaduje ãas a je po-

tfieba o nûj peãovat. Proto t˘den kolem

svátku sv. Valentina vytváfií prostor pro za-

stavení nad tímto tématem, snaÏí se pfii-

táhnout pozornost médií, vefiejnosti, celé

spoleãnosti, ale i tûch, ktefií v manÏelství

Ïijí, k tomu, aby posílili své vzájemné vzta-

hy. UpozorÀuje spoleãnost i ‰irokou vefiej-

nost na to, Ïe manÏelství je velk˘m darem,

pfiínosem pro osobní Ïivot tûch, ktefií

v nûm Ïijí. Dûti, které vyrÛstají ve stabil-

ním prostfiedí pfiijetí a lásky, které jim po-

skytují rodiãe, jsou velkou pomocí také pro

spoleãnost. „Pokud máte to ‰tûstí a Ïijete

v manÏelství, je tfieba o nûj peãovat“. Tato

slova zaznûla z úst Richarda Kane ve Vel-

ké Británii, prezidenta Mariage Week In-

ternational v roce zaloÏení t˘dne manÏel-

ství 1996. 

Co je to Národní t˘den manÏelství

NTM?

K Velké Británii se pfiipojují v prÛbûhu

let desítky zemí z rÛzn˘ch kontinentÛ.

âeská republika se pfiipojuje od roku 2007

na‰ím Národním t˘dnem manÏelství NTM.

NTM má kaÏd˘m rokem své motto, které

charakterizuje jeho zamûfiení. V leto‰ním

roce je to téma O manÏelství a dûtech.

Patnáct˘ roãník ãeské souãásti celosvûto-

vé obãanské iniciativy se uskuteãnil v t˘d-

nu od 8. do 15. února 2021, zá‰titou le-

to‰nímu roku poskytl senátor David

Smoljak, obyvatel Vinofie. 

S ohledem na pandemickou situaci

v zemi, prÛbûh leto‰ního roãníku byl jin˘

neÏ v pfiedchozích letech. Partnefii NTM

kaÏdoroãnû v rámci celé republiky realizu-

jí cca 150 akcí. Letos vût‰ina z nich pro-

bíhala on-line. Mûstská ãást Vinofi se za-

pojila Vycházkou nejen pro manÏelské

páry, s pûti zastaveními se zamy‰lením pro

páry. Podûkování patfií Vincentu, kter˘ pfii-

pravil mapu s QR kódy, tajenku a sloso-

vání cen. (více ãlánek Valent˘nská pro-

cházka v rubrice Vincent).

Proã je tato aktivita naléhavá?

PrÛmûrná délka manÏelství v âR je 13

let. Témûfi kaÏdé druhé manÏelství se roz-

padá, 40 % v‰ech rodiãek a 50 % prvoro-

diãek jsou svobodné matky. 70 % rozvá-

dûjících se párÛ má dûti, 58 % dûtí

z disfunkãních rodin se dopou‰tí trestn˘ch

ãinÛ atd. Ve v˘ãtu bychom mohli pokra-

ãovat, ale je to zbyteãné. Pandemie nám

dostateãnû ukázala, Ïe potfiebujeme záze-

mí pevn˘ch vztahÛ, jistotu, bezpeãí. Není

tajemství, Ïe pfiib˘vá depresí, úzkostn˘ch

poruch i u dûtí, sebevraÏd. Je tfieba b˘t po-

zorní. Pro dûti jisté zázemí tvofií zejména

rodina, a proto jí vûnujeme ãas a pozor-

nost. Péãe o dûti nás rodiãe nutí zvládnout

balanc mezi ãasem vûnovan˘m partner-

skému vztahu a péãí o dûti. Není to snad-

né, ale rodiãi se nerodíme, jimi se stáváme

v prÛbûhu Ïivota. 

Vûfiím, Ïe i leto‰ní roãník NTM byl po-

mocníkem na cestû. 

Ing. Mgr. Marie Nováková,

tisková mluvãí NTM 
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Národní t˘den manÏelství NTM 2021 

Partnefii NTM: âesk˘ rozhlas , Proglas, ACER-Asociace center pro rodinu, ACET (SdruÏení pro péãi, vzdûlávání a vyuãování o AIDS), AZ

Rodina.cz, Advent-Orion, Aperio , Asociace manÏelsk˘ch a rodinn˘ch poradcÛ, Etické fórum âR,YMCA v âR, SíÈ MC, Aliance pro rodinu,

KC Sion, Konzervativní listy, Noe, Katolick˘ t˘deník, Maranatha, o.s., Nadace Na‰e dítû, Nadace Terezy Maxové dûtem, Nadaãní fond J. Pre-

kop, Novy Ïivot – FamilyLife, Návrat domÛ, Revue Promûny, ãtvrtletník pro duchovní kulturu, SdruÏení SalesiánÛ spolupracovníkÛ, SíÈ

matefisk˘ch center v âeské republice, Spoleãnost pro podporu rodiny, Stránky pro rodiãe a Ïivou rodinu, Svatba.cz, Svût svateb, The

Christian Library, Trans World Radio, YMCA , YWAM, âeskomoravská asociace KlubÛ dvojãat a vícerãat a dal‰í. 

Zá‰titu nad konáním Národního t˘dne manÏelství pfievzala i Stálá komise pro rodinu a rovné pfiíleÏitosti PSP âR, iniciativu podpofiila

Ekumenická rada církví a âeská evangelikální aliance, Aliance center pro rodinu a sociální péãi a dal‰í. Zapojují se desítky mûst a obcí

v rámci celé âR. 
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zpravidla uzpÛsobeného pro nabírání vo-

dy. Nejvût‰í rozmach budování studánek

byl v âechách a na Moravû v první ãtvrti-

nû 20. století. 

Kdysi byly studánky a prameny jedním

z nejdÛleÏitûj‰ích zdrojÛ pitné vody a by-

lo o nû peãlivû dbáno. A i kdyÏ dnes má-

me témûfi v‰ichni pitnou vodu na dosah

pouh˘m otoãením kohoutku, nemûli by-

chom na nû zapomínat. Zdrojem vody pro

Ïivoãichy jsou studánky a prameny i dnes.

Tím, jak se studánky a prameny pfiestaly

aktivnû vyuÏívat, dochází ãasem k jejich

zaná‰ení a postupné degradaci. Na‰ím cí-

lem je pokusit se postupnû v‰echny stu-

dánky a prameny ve Vinofii vyãistit a upra-

vit jejich okolí, opravit u studánek

pfiístfie‰ky, pokud se u nich nachází, pfií-

padnû zhotovit nové, kde je tfieba. Tam,

kde to je moÏné, bychom chtûli do bez-

prostfiední blízkosti pramenÛ a studánek

citlivû umístit informaãní panel.

V souãasné dobû jsou zmapovány ty-

to studánky a prameny na území Vinofie: 

■ Pramen Malá Trhlina (Ve Vinofiském

parku)

■ Pramen Trhlina (Ve Vinofiském parku) –

kdysi siln˘ v˘vûr vody ze skalní pukliny

■ Studánka Pod kfiíÏkem neboli Vinofiská

(pod kostelem v Urbanické ulici)

■ Studánka Gotická (kamenná studánka

u rybníku Malá ObÛrka)

■ Studánka Nad stavidlem (tûsnû vedle

stavidla rybníku Velká ObÛrka)

■ Pramen dolní (pramínek u ãervené tu-

ristické stezky kousek od rybníku Velká

ObÛrka)

■ Studánka Ctûnická (v zámeckém parku

Ctûnice) 

Jako první bychom chtûli zaãátkem lé-

ta obnovit studánku Pod kfiíÏkem. Projekt

byl podpofien spoleãností VIN agro s.r.o. ve

v˘‰i 30 000 Kã. Pokud byste se chtûli do

obnovy studánek zapojit, rádi vás pfiizve-

me. Druhá obnova v tomto roce by se mû-

la t˘kat pramenÛ Malá Trhlina a Trhlina ve

Vinofiském parku. Oba prameny se nachá-

zejí na pozemku ve vlastnictví LesÛ âeské

republiky, které musí udûlit souhlas k plá-

nované obnovû. Musí se dÛkladnû vyãis-

tit okolí pramenÛ a zajistit prostor nad

skálou proti padání stromÛ a vûtví, které

následnû zpÛsobují ucpávání a zaná‰ení

pramene. Je také nutné vyãistit tok pra-

menÛ od nánosÛ bahna, listí a vûtví. 

S ãím potfiebujeme pomoci:

Studánka Pod kfiíÏkem

■ Grafick˘ návrh informaãní tabule

■ Nátûr fasádní barvou

Prameny Trhlina a Malá Trhlina

Pro tuto akci potfiebujeme kohokoliv,

kdo chce pfiispût rukou k dílu pfii ãi‰tû-

ní pramenÛ a okolí. 
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Jak správnû tfiídit bioodpad
OBLIBA HNùD¯CH POPELNIC NA BIOODPAD NEUSTÁLE STOUPÁ A PRAHA V MINULÉM ROCE DOKONCE SNÍ-

ÎILA POPLATEK ZA JEHO SVOZ. S TÍM ALE TAKÉ STOUPÁ POâET P¤ÍPADÒ, KDY LIDÉ NERESPEKTUJÍ PRAVIDLA

TOHO, CO DO BIOODPADU PAT¤Í, S âÍMÎ SE NA CTùNICKÉ KOMPOSTÁRNù VE VIN AGRU POT¯KÁME NùKOLI-

KRÁT T¯DNù.
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Proã to pí‰eme? Naprosto chápeme, Ïe

se kaÏd˘ k recyklaci odpadÛ staví rÛznû,

tfieba i s pohrdáním, a nechce pfiistoupit

na to, aby mu nûkdo diktoval, jak má na-

kládat s odpadem. V pfiípadû hnûd˘ch po-

pelnic na bioodpad se ale vût‰inou jedná

o ponûkud jin˘ scénáfi. âlovûk musí dob-

rovolnû vyvinout aktivitu, hnûdou popel-

nici si objednat a pravidelnû za ni platit,

protoÏe se rozhodl tfiídit bioodpad. Proto

pak uÏ hÛfie chápeme, proã se v hnûd˘ch

popelnicích naprosto pravidelnû objevuje

plast, plechovky, konzervy, dûtské pleny

a podobné vûci, které do bioodpadu roz-

hodnû nepatfií. ZpÛsobila to neznalost?

Nebo náhodn˘ kolemjdoucí hodil do va‰í

hnûdé popelnice plechovku? Urãitû to bu-

de kombinace více faktorÛ. My bychom

vám chtûli ukázat recyklaãní cestu biood-

padu a trochu podpofiit to, aby se v nûm

ménû objevovaly ty nesprávné vûci.

Na fotkách se mÛÏete podívat, co bûÏ-

nû nalézáme v tunû bioodpadu, kter˘ pfii-

veze tzv. kukaãka (popeláfiské auto). Jen

pro pfiedstavu, jedna „jitrnice“ (pfieházená

a shrnutá hromada kompostovaného ma-

teriálu) má okolo 300 tun. Vyhrabávat pla-

stové lahve a pytlíky z kaÏdé dovezené tu-

ny bioodpadu je neuvûfiitelnû otravné,

a hlavnû ãasovû nároãné. V praxi to pro-

bíhá tak, Ïe jeden ãlovûk nakladaãem opa-

trnû pfiehrnuje hromadu, kterou mu na

kompostárnû vyklopí kukaãka. Druh˘ ãlo-

vûk z organické smûsi vybírá v‰e, co tam

nepatfií. Tohle se musí dûlat pofiád dokola,

aby se materiál opravdu proãistil. Nûkdo by

mohl namítnout, Ïe do bioodpadu hází bi-

ologicky rozloÏiteln˘ plast. To je ale mo-

derní m˘tus. Velké mnoÏství plastÛ tohoto

druhu sice postupem ãasu degraduje (pfií-

padnû velmi rychle degraduje pod UV zá-

fiením), ale kompostování je aerobní pro-

ces, pfii kterém dochází k rozkladu

organického materiálu a jeho pfiemûnu na

humus. Plast do takového procesu prostû

nepatfií a s organickou hmotou se rozhod-

nû nemá ‰anci propojit bûhem doby tlení.

Vznikl˘ kompost se pak pouÏívá na polích

nebo v zahradních substrátech a v kaÏdém

pfiípadû putuje zpátky do pfiírody, kde ho

v podobû Ïivin vyuÏijí rostliny, které pak

v rÛzné podobû konãí jako v˘sledná po-

travina na stolu nás v‰ech. Mohly byste si

fiíct, Ïe napfiíklad taková plechovka bude

pfii nejhor‰ím na poli prostû leÏet, a to je

v‰echno. Ona se ale pomalu rozkládá a do

pÛdy uvolÀuje rÛzné prvky. A pokud má

daná pÛda tfieba nízké pH, coÏ je ãast˘ jev,

tak se mûní charakter pÛdních chemick˘ch

reakcí a rostliny zaãínají pfiijímat více tûÏ-

k˘ch kovÛ a ménû dusíku, fosforu a síry.

Jediná plechovka samozfiejmû nezamofií

pÛdu, ale touto úvahou naráÏíme na v‰e-

obecnou filozofii péãe o krajinu.

Díky zku‰enostem kolegÛ z ostatních

ãesk˘ch a moravsk˘ch kompostáren víme,

Ïe nûktefií lidé mají pfiedstavu, Ïe se

v kompostu zázraãnû rozloÏí tfieba i beton,

nebo lakovaná dfievûná skfiíÀ. Takhle to ale

nefunguje. Co do bioodpadu patfií je po-

psané na vût‰inû popelnic samotn˘ch, ne-

bo tfieba na webu PraÏsk˘ch sluÏeb. KdyÏ

budete do hnûdé popelnice dávat jen to,

co tam opravdu patfií, u‰etfiíte nám hod-

nû ãasu. My ten ãas pak nainvestujeme do

poctivého zemûdûlství a do v˘roby skvû-

lého ctûnického kompostu, kter˘ si k nám

mÛÏete pfiijet kdykoli koupit. A kdyÏ pfii-

jedete, tak navíc uvidíte, jak to vypadá na

pofiádné kompostárnû.

Va‰e VIN agro
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Spolek KULTURA VINO¤ z.s. vás srdeã-

nû zve na první leto‰ní akci. KaÏdoroãnû

probíhá úklid Vinofie. Letos bychom ho ale

chtûli spojit s pfiipomínkou 35. v˘roãí od

tragické události ze dne 26. 4. 1986, kdy

vybuchl 4. REAKTOR jaderné elektrárny

v ukrajinském âernobylu. 

V SOBOTU 24. 4. 2021 uspofiádáme

ÚKLID VINO¤E se startem pfiíhodnû

v 01:23.40 hod.

Vinofi bude pomyslnû rozdûlena do nû-

kolika úklidov˘ch SEKTORÒ. Na startu

i v cíli zároveÀ bude pfiistaven KONTEJNER

na posbíran˘ ODPAD, kde obdrÏíte po-

drobné informace a potfiebné pomÛcky ke

sbûru odpadkÛ (pytel, rukavice). Vzhledem

k souãasné epidemiologické situaci a po-

vinnosti nosit OCHRANNÉ POMÒCKY,

pojìme se pfii úklidu vÏít do atmosféry

pfied 35. lety a vybavme se plá‰tûnkami,

rukavicemi, pytlíky a zároveÀ povinn˘mi

RESPIRÁTORY, jako bychom uklízeli právû

v âernobylu. 

V okolí KONTEJNERU bude rozmístûn

obrázkov˘ prÛvodce k pfiipomenutí této

tragické události. 

Nejlep‰í sbûraãe ãeká zaslouÏená od-

mûna. Pojìme se projít po Vinofii, udûlat

pro ni nûco uÏiteãného a zároveÀ si sami

pfiipomenout a pouãit dûti o této histo-

rické události. Tù·ÍME SE NA VÁS.
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Posbírej, co spadlo
ÚKLID VINO¤E INSPIROVAN¯ JADERNOU KATASTROFOU V âERNOBYLU P¤ED 35. LETY

V˘-let po stopách malé ãarodûjnice
Kde se vzala, tu se vzala, byla v jed-

nom hlubokém lese malá chaloupka.

Ani velká, ani malá, ani hezká ani o‰kli-

vá… sem tam pavuãina, tajemné kliky-

háky, moudré knihy, ale MALÁ âARO-

DùJNICE nikde! Snad se sama nebojí,

vÏdyÈ je jí teprve 127 let!

Pojìte nám ji pomoci najít!

KULTURA VINO¤ z.s. vyhla‰uje pátrací

hru pro malé i velké ãarodûje a ãarodûj-

nice v pátek 30. 4. 2021. Startovní regist-

race u tety Bimbuly v rozmezí mezi

17:00–19:00 hodinou v dolíku ve Ctûnic-

kém háji. Cíl v ObÛrkách pod skálou. Po-

drobné informace dostanete v den koná-

ní akce na startu, a to dle momentálního

stavu epidemie a aktuálnû platn˘ch vlád-

ních opatfiení.

Doporuãené vybavení: kousek perga-

menu (papír) a nûco na psaní, baterka-

svûtlo, dobrá obuv, svaãina v podobû bufi-

ta a chleba. Kost˘my a letecké dopravní

prostfiedky vítány!
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ké na na‰ich diplomech. Chceme, aby se

vám u nás líbilo, aÏ k nám opût zaãnete

chodit, a Honzovy malby k tomu urãitû

pfiispûjí. Zamûfiili jsme se také na zútulnû-

ní akustiky hudební uãebny, nechtûné od-

razy zvuku klavíru teì novû zmûkãují lát-

kové závûsy na oknû. Na klavíru se také

objevila nová lampiãka, a i tady se na‰lo

místo pro malbu. Máte se na co tû‰it!

Ve‰keré aktivity, které pro vás momen-

tálnû pfiipravujeme, se mohou odehrávat

pouze venku, a i to nám nûkdy nevychá-

zí. Plánovali jsme s panem zastupitelem

Michalem Zítkem zorganizovat první vi-

nofisk˘ biatlon. V‰e bylo promy‰lené, aby

se bûhem závodu nepotkalo víc neÏ 6 lidí

a my splnili opatfiení odpovídající protie-

pidemickému systému PES 4. BohuÏel PES

zÛstal v 5. stupni, a tak jsme biatlon pfie-

sunuli na jaro, na 10. dubna. MÛÏeme se

na to podívat i z té lep‰í stránky: máte víc

ãasu na pfiípravu, coÏ také není ‰patné.

Vincent mohou zatím nav‰tûvovat

pouze ãtenáfii v otevírací dobû knihovny.

A i pro ty se podmínky mûní dle aktuální

epidemiologické situace. Nûkdy kníÏky vy-

dáváme bezkontaktnû, jindy mÛÏeme ãte-

náfie i pozvat dovnitfi. Stále ale platí pro

v‰echny nutnost no‰ení rou‰ek a pouÏití

dezinfekce. Pro ostatní na‰e pfiíznivce má-

me zatím zavfieno. 

Trochu vás ale pfiece jenom nechám

nahlédnout dovnitfi a prozradím, Ïe jeden

ná‰ velk˘ pfiíznivec v˘jimku pro vstup do

Vincenta získal. Je to lektor komiksového

krouÏku Honza Vanûk, kter˘ s námi dlou-

hodobû spolupracuje. Ale nebylo to jen

tak. VyuÏili jsme situace, kdy je dÛm

prázdn ,̆ a Honzu necháváme u nás „fiádit“.

Nûkteré jeho malby uÏ znáte, zdobí scho-

di‰tû a knihovnu, a jeho obrázky jsou ta-
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PES nám moc nedovolí 

AlespoÀ se nám povedla Rodinná pro-

cházka s QR kódy a Valent˘nská procház-

ka. Obû akce jste si chválili, a to nás potû-

‰ilo nejvíc. Byla to na‰e premiéra, takÏe

jsme se obávali moÏn˘ch technick˘ch pro-

blémÛ, ke kter˘m na‰tûstí nedo‰lo. Nyní uÏ

máte moÏnost zapojit se do dal‰í, tento-

krát pátrací hry, kterou jsme odstartovali

hned prvního bfiezna a bude k dispozici po

cel˘ mûsíc. Informace ke hfie naleznete na

na‰em facebooku nebo na webov˘ch

stránkách Vinofie.

Na konci února jsme také uzavfieli dru-

hé kolo celoroãní fotografické soutûÏe Ka-



V nedûli 14. února mrzlo, aÏ pra‰tûlo,

a hladiny vinofisk˘ch rybníkÛ zaplnili brus-

lafii. Ve vinofisk˘ch zasnûÏen˘ch ulicích se

odráÏely sluneãní paprsky a bylo tu moÏ-

né potkat zamilované páry i rodiny s dût-

mi. Byl svátek svatého Valent˘na a my jsme

vyuÏili tohoto data a spoleãnû s iniciati-

vou Národní t˘den manÏelství jsme pro vás

pfiipravili vlastní vinofiskou Valent˘nskou

Valent˘nská procházka

■ Vincent a knihovna

lendáfi Vinofie 2022. Opût dorazilo velké

mnoÏství krásn˘ch fotografií, coÏ nám dû-

lá velkou radost. V souãasnosti zaslané

materiály vyhodnocujme ve spolupráci

s odbornou porotou a brzy se dozvíme v˘-

sledky. ZároveÀ jsme vyhlásili jiÏ tfietí ko-

lo soutûÏe: JARO VE VINO¤I. 

SnaÏíme se vyuÏít alespoÀ toho mála,

co nám souãasná epidemická situace do-

voluje. Moc toho není, ale vûfiíme, Ïe s pfií-

chodem jara bude moÏností pfiib˘vat

a v‰ichni se budeme potkávat na zajíma-

v˘ch akcích mnohem ãastûji.

Z Vincenta Markéta Kilingerová
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procházku. Mûla pût stanovi‰È a na kaÏ-

dém z nich jste na‰li v QR kódu jedno slo-

vo do kfiíÏovky, a pfiedev‰ím téma k za-

my‰lení nad va‰ím vztahem. Chtûli jsme

moÏná jen upozornit na to, Ïe dobré man-

Ïelství není samozfiejmost, Ïe vyÏaduje ãas

a je potfieba o nûj peãovat (více v ãlánku

Národní t˘den manÏelství NTM 2021). Ti

z vás, ktefií se této akce zúãastnili, nám

mohli poslat vylu‰tûnou tajenku a jednu

fotku z cesty. Pro úãastníky jsme mûli pfii-

praven˘ diplom a sladkou odmûnu. Také

jsme vylosovali v˘herce kníÏky Smyslupl-

né vztahy. Zájem nás potû‰il a dodal mo-

tivaci pro dal‰í pfií‰tí rok. V‰em vám pfie-

jeme, aÈ dnÛ svatého Valent˘na máte

v roce co nejvíc a aÈ jsou va‰e vztahy

smysluplné.                                     MK
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Hledáme místní umûlce, ktefií by se

chtûli zapojit do vystavení sv˘ch dûl

v exteriérech Vinofie.

Máte-li co nabídnout: obrazy, grafiky,

fotografie, kaligrafie, básnické texty... (kte-

ré se dají reprodukovat – zvût‰it na ban-

ner), tak neváhejte a ozvûte se nám. MÛ-

Ïete nám poslat nûkolik va‰ich dûl na

ukázku na e-mail: vincent@praha-vi-

nor.cz, do pfiedmûtu, prosím, napi‰te VEN-

KOVNÍ GALERIE. Nejdéle do 18.dubna 2021.

„Îivot je krátk ,̆ umûní dlouhé.“ 

Seneca 

V˘zva pro vinofiské umûlce



Pfiímûstské tábory

■ Vincent a knihovna
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Mediální v˘chova spojená s animací

26.7 – 30. 7. 2021

pro dûti 7+, zaãáteãníci i pokroãilí v animaci

Zamûfiíme se na bezpeãnost na internetu. Zaãneme v˘letem do historie internetu, dûti

si prostfiednictvím aktivity Binárního kódu uvûdomí rozdíly mezi digitálním a reáln˘m

svûtem. Povedu dûti k tomu, aby si uvûdomily, co je na hraní videoher zábavné a po-

uãné, a co mÛÏe b˘t naopak problematické. Na poslední den si necháme pomûrnû tûÏ-

ké téma kyber‰ikany. Îáci se seznámí s pojmem kyber‰ikana a jejími projevy. Uvûdomí

si, jaké negativní proÏívání se s ní pojí. 

Cena: 3.000 Kã v cenû je zahrnuta strava a pitn˘ reÏim.

Kontakt: streamkids@seznam.cz, www.streamkids.cz

Letní muzikálov˘ tábor

2. 8. – 6. 8. 2021 první turnus

9. 8. – 13. 8. 2021 druh˘ turnus

pro dûtí 3 – 12 let

Bûhem t˘dne si dûti pfiipraví mini muzikálové pfiedstavení, které na konci tábora pfied-

vedou rodiãÛm. Vyrobí si kulisy, kost˘my a rekvizity. Dûti ãeká pfiedev‰ím tanec a zpûv,

ale ãas si udûláme i na venkovní táborové radovánky.

Cena: 2.500 Kã v cenû je zahrnuta strava a pitn˘ reÏim.

Kontakt: musicstudio@detska-studia.com, 602 684 189, www.destska-studia.com

Tábor s angliãtinou

12. 7. – 16. 7. 2021 první turnus

19. 7. – 23. 7. 2021 druh˘ turnus

pro dûti 6 – 13 let

Pro dûti je pfiipraven˘ zábavn˘ program s angliãtinou. âekají nás v˘lety, sport na ãer-

stvém vzduchu, crafting, anglické písniãky, soutûÏe, odmûny a mnoho dal‰ího. To v‰e

za doprovodu lektorÛ anglického jazyka vãetnû rodil˘ch mluvãích.

Cena: 3.100 Kã v cenû je zahrnuta strava a pitn˘ reÏim 

Kontakt: kurzy@languagezone.cz, www.language zone.cz
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V˘uka hudebních nástrojÛ o letních prázdninách

V˘uka bude probíhat ve formû „balíãku“ 5 lekcí na t˘den.

Îák bude mít kaÏd˘ den jednu lekci, v délce 45 minut. 

T˘denní balíãek lekcí mÛÏe poslouÏit jako „kondiãní“ hraní

bûhem prázdnin nebo na vyzkou‰ení pro zaãáteãníky, jest-

li by je pfiípadnû hraní bavilo. Úpln˘ zaãáteãník by se bû-

hem t˘dne mohl nauãit nûkolik jednoduch˘ch písniãek.

âas lekce, kter˘ si domluvíme, bude pro kaÏd˘ den stejn .̆

Cena za 5 lekcí: 1900 Kã

Kontakt: info@pavelhokr.cz, www.pavelhokr.cz

Termíny: 

1.-2. 7. + 7.-9. 7.

12. 7.–16. 7.

19. 7.–23. 7.

26. 7.–30 .7.

16. 8.–20. 8.

23. 8.–27. 8.

Knihovna
PfiírÛstky za únor 2021

V˘mûnn˘ soubor knih z MùSTSKÉ 

KNIHOVNY je v plánu na duben.

Pro dûti a dorost

Pohádky pana pfiednosty, Robert Drozda

Terezka chce pejska, ãtení po sla-bi-kách,

Joanna Krzyzanek

Obrázkové pohádky, Hanka Jelínková, 

Vendula Hegerová

O princeznû Klárce a jiné pohádky, 

Vlaìka Kopczyková

Tajemné a kouzelné stromy, povûsti 

a legendy, Martina Drijverová

Novinky

Vûci, na které nastal ãas, 

Petra Soukupová

·ikm˘ kostel, druh˘ díl, Karin Lednická

Zuzanin dech, Jakub Katalpa

Jak pfieÏít svého muÏe, Jana Berná‰ková

InTyMnû, Markéta Luká‰ková

Vla‰tovka v bublinû, Markéta Luká‰ková

Spolek pfiátel literatury a bramborov˘ch

koláãÛ, Mary Ann Shafferová

Dívka s pomeranãi, Jostein Gaarder

Proã spíme-odhalete sílu spánku a snûní,

Matthew Walker

Pro dospûlé

Pan Kaplan má tfiídu rád, Leo Rosten

Mstitel z Jen‰tejna, Vlastimil Vondru‰ka

Lovci knih, Dirk Husemann

V lesích, Tana Frenchová

Pamatuj na smrt, Ale‰ Novotn˘

Zemfiela paní Jana Kubi‰tová, dlouholetá knihovnice na‰í knihovny

Îila ve svém domku naproti knihovnû, tak-

Ïe to mûla opravdu pár krokÛ. Z jejího vy-

právûní bylo znát, Ïe práci v knihovnû

opravdu milovala a byla na ni py‰ná. Od

zaãátku svého pÛsobení se vzdûlávala

a ‰kolila. Spolupracovala s metodiãkami

z Mûstské knihovny v Praze a s knihovnou

na Proseku. Postupnû pak navázala spolu-

práci s knihovnami Satalice a Kbely. Sbí-

rala cenné rady, které pro vedení knihov-

ny potfiebovala. Tehdej‰í zázemí bylo velmi

skromné, dÛm byl star˘ a nebyla do nûj

pfiivedena ani voda. „Pokud ãtenáfii nutnû

potfiebovali na toaletu, pou‰tûla jsem je

k sobû domÛ“, vyprávûla. „V zimû se mu-

selo pfied otevfiením knihovny zatopit

v akumulaãních kamnech, legitimace

i kniÏní lístky byly v papírové podobû“,

vzpomínala paní Kubi‰tová. AÏ v roce

2004 knihovna získala vyfiazen˘ poãítat

z úfiadu a pan inÏen˘r Ivan Henzl vytvofiil

pro knihovnu jednoduch˘ program na dÛ-

kladnûj‰í evidenci kníÏek.

Moderní zázemí získala knihovna aÏ re-

konstrukcí v roce 2007, do budovy byl

vedle vody a ústfiedního topení zaveden

také internet. Knihovna nabrala progre-

sivnûj‰í podobu. Paní Kubi‰tová kaÏdou

kníÏku opatfiila evidenãním ‰títkem a za-

dala údaje do nového programu Klavius.

„Byla to mravenãí práce“, fiíkala, „ale vel-

mi se tím usnadnila evidence v˘pÛjãek

i statistika.“ Knihovna zaãala také posky-

tovat internet pro vefiejnost. Paní Kubi‰-

tová se svûfiila, Ïe jí bylo ctí v takové kni-

hovnû znovu pracovat.

Tû‰í mû, Ïe za‰la do knihovny i v dobû,

kdy tady jiÏ nepracovala. A Ïe se mnou

sdílela své vzpomínky. Plánovaly jsme uÏ

v loÀském roce, Ïe její vyprávûní zafiadí-

me do programu ãtenáfiské akce Noci

s Andersenem, která se ale z dÛvodu pan-

demie nakonec nekonala. Mûla radost, Ïe

své vzpomínky pfiedá mal˘m ãtenáfiÛm.

Upfiímnou soustrast rodinû.

Markéta Kilingerová

V pátek 19. února nás navÏdy opustila

paní Jana Kubi‰tová. Zemfiela po dlouhé

nemoci, v nedoÏit˘ch 80 letech. Pracova-

la v na‰í knihovnû dlouhá léta a v posled-

ní dobû za mnou ãasto chodila vzpomínat.
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Ve ‰kole je smutno

❚ Distanãní v˘uka – bûÏí ve v‰ech tfiídách

kromû tfiíd 1.a 2.roãníku. Zapojeny jsou

v‰echny dûti, jejich pfiístup k práci je ale

rozdíln .̆ Ty dûti, které studují poctivû po-

dle pokynÛ uãitelÛ, sledují v˘klad a samo-

statnû pracují na domácích úkolech, by

nemûly b˘t distanãní v˘ukou ochuzeny

o ‰kolním vzdûlávacím programem pfied-

pokládané vûdomosti.

❚ Elektronická Ïákovská kníÏka – byla od

pololetí pokusnû zavedena v 7. a 8.roãní-

ku. ProtoÏe se dûti v lednu nevrátily do

‰koly, zavedli jsme ji i v 6.roãníku a po pro-

dlouÏení distanãní v˘uky i na bfiezen také

do 5.,4. a 3.roãníkÛ. 

❚ Zápis do Z· – probûhne 7. a 8. dubna

2021 pokud to epidemiologická situace

dovolí. V tûchto dnech je potfieba podat

Ïádost o odklad ‰kolní docházky, pokud

o odklad máte zájem. V‰e je na webu ‰ko-

ly, kter˘ doporuãujeme sledovat. Pokud

budeme opût nuceni dûlat zápis dálkovû,

bude tam postup popsán. 

❚ Zápis do M· probûhne 4. a 5. kvûtna 2021.

V‰e potfiebné k zápisu je na webu ‰koly.

S pfiíchodem jara v‰ichni ãekali, Ïe se

situace zlep‰í a dûti se budou postupnû

vracet do ‰koly. 

Je tomu pár mûsícÛ nazpût, co jsme si

zvykali na rou‰ky ve ‰kole, pfiiznejme si,

Ïe se nám to nelíbilo. Co bychom teì da-

li za rou‰ku a dûti ve ‰kole.

Bez dûtí je na‰e ‰kola prázdná a smut-

ná. Zatímco se dûti uãí z domova, ve ‰ko-

le se nezahálí. Mohou se tû‰it na nové ná-

stûnky, v˘zdobu chodeb a nûkter˘ch tfiíd.

Máme pfiipravenu i jednu soutûÏní ná-

stûnku – „Poznej svého uãitele“, kde jsou

fotografie z dûtství jednotliv˘ch pedago-

gÛ a dûti si mohou tipovat, kdo je kdo. UÏ

se v‰ichni moc tû‰íme, aÏ se u této ná-

stûnky sejdou Ïivé dûti a chodbami se ro-

zezní jejich kfiik a smích.

Vzájemnû si drÏme palce aÈ je to co nej-

dfiíve!!

Vendula Rohová a Petra Motlová, 

asistentky 
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V novém roce nastoupily do ‰koly po-

dle nafiízení vlády pouze první a druhé

roãníky.

Pro ‰kolní druÏiny platí nafiízení vytvo-

fiení homogenních skupin. Za normálních

okolností jedno oddûlení ‰kolní druÏiny

nav‰tûvují dûti i ze dvou tfiíd, v tuto chví-

li platí jedna tfiída – jedno oddûlení dru-

Ïiny. Proto paní vychovatelky, které mají

bûÏnû v druÏinû dûti z tfietích tfiíd, které ale

nyní do ‰koly nenastoupily, pomáhají se

zaji‰Èováním chodu souãasn˘ch oddûlení.

V‰e funguje s moÏností vyuÏití tfiíd, v kte-

r˘ch probíhá dopoledne vyuãování. Po vy-

uãování se tak tfiídy zmûní na ‰kolní dru-

Ïiny. Tuto skuteãnost dobfie známe.

Naposledy v loÀském ‰kolním roce, kdy
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DruÏina v zimû, druÏina v novém roce
Z NOVÉHO ROKU UPLYNULY DVA MùSÍCE. CO JE NOVÉHO?
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Ïáci tfietích tfiíd z 6. oddûlení ‰kolní dru-

Ïiny zapÛjãily své druÏinové prostory dû-

tem z matefiské ‰koly, ve které probíhala

rekonstrukce. Ve své druÏinû, v pfiístavbû

u jídelny, tak strávily dûti z celého ‰kolní-

ho roku necelé dva mûsíce.

Potfiebná souãasná organizaãní nafiíze-

ní, trochu ovlivÀují chod druÏiny, ale buì-

me rádi, Ïe dûti mohou ‰kolu nav‰tûvovat

a doufejme, Ïe se k nim v brzké dobû pfii-

dají i ostatní roãníky.

Co jsme stihli za ty dva mûsíce? Po Vá-

nocích jsme se se‰li v plné síle. Ani dûtem

i jejich rodinám, nikomu se nevyh˘bá do-

pad souãasné situace spojené s koronavi-

rem, karanténou atd. Za stálého dodrÏo-

vání hygienick˘ch opatfiení v druÏinách

stále fungujeme, mnohé dûti vymûnily

rou‰ku za respirátor. Psát o tom v‰em, uÏ

je moÏná zbyteãné, protoÏe v‰echna tato

opatfiení se stala automatickou souãástí

na‰ich ÏivotÛ. Zmûna pfiijde ve chvíli, kdy

tu budou psaná slova – uÏ nenosíme rou‰-

ky ani respirátory.

Po Vánocích jsme si pfiipomnûli tradici

Tfií králÛ, v únoru sv. Valent˘na. âteme po-

hádky, hrajeme si, povídáme si, vytváfiíme,

to v‰e známe. Co neznáme a co dûti vel-

mi potû‰ilo, byla po spoustû let ohromná

snûhová nadílka. SnaÏili jsme se s dûtmi

vyuÏít v‰echna dostupná místa, kde bylo

moÏno uÏívat si snûhové radovánky. KaÏ-

d˘ den jsme vyráÏeli na sáÀkování, bobo-

vání, koulování, stavûní snûhulákÛ. Radost

ze snûhu trvala necel˘ch ãtrnáct dní, ale

stála za to. 

Za ‰kolní druÏinu bychom chtûly po-

dûkovat Mgr. Hanû ·Ûrové, zastupitelce

SdruÏení pro Vinofi, za ukázku návrhu re-

konstrukce dûtského hfii‰tû a moÏnost vy-

jádfiení svého názoru na vybrané herní

prvky, které na hfii‰ti budou instalovány.

Hfii‰tû bude pûkné a zcela jistû je, na co

se tû‰it.

V dobû dokonãení tohoto psaní jsme

témûfi na konci mûsíce února a blíÏí se jar-

ní prázdniny. V souãasné chvíli moÏná ne-

platí nûkterá v˘‰e zmínûná slova o návra-

tu vy‰‰ích roãníkÛ do ‰kol. Pfiesto budeme

stále doufat, Ïe uÏ nûkdy pfiijde onen k˘-

Ïen˘ zlom a zmûna k lep‰ímu a návrat

k normálu. 

Závûrem se moÏná budu opakovat, ale

pfiesto do dal‰ích dní pfieji v‰em kolegy-

ním, kolegÛm, dûtem i jejich rodinám pl-

no zdraví a klidn˘ch dní.

Lenka Kosmannová
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Na karneval jsme se v‰ichni hodnû tû-

‰ili. Prostory tfiíd i chodeb jen záfiily. Nû-

které dûti vyrobily legraãní ‰a‰kovské ãe-

pice, jinde klauny, barvami se to u nás jen

hemÏilo. Ve ãtvrtek 18.února pfii‰ly v‰ech-

ny dûti do ‰kolky v maskách. Prolezli jsme

bránou do karnevalového svûta a uÏili

jsme si prav ,̆ karnevalov˘ rej pln˘ her

a soutûÏí, i s obãerstvením.

Bavilo nás pfiemísÈování od startu k cí-

li pomocí barevn˘ch papírÛ, namotávání

bonbónu na tuÏku pomocí provázku, pfie-

mísÈování balónkÛ ve dvojicích, modelo-

vání klauna z domácí modelíny, diskotéka

a dal‰í rÛzné zábavné hry a ãinnosti. Od-

mûnou byl dûtem hezk˘ diplom.

Za kolektiv M· Jana Kováfiová
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VáÏení spoluobãané, s radostí Vám

oznamujeme, Ïe i v roce 2021 bude akce

restaurování vinofisk˘ch varhan pokraão-

vat. Farnost totiÏ obdrÏela pfiíslib na po-

skytnutí dotace od Ministerstva kultury,

v celkové v˘‰i 400.000,- Kã. Povinná spo-

luúãast farnosti nad rámec této ãástky ãi-

ní 58.850,- Kã. V prÛbûhu bfiezna tak bude

podepsán dal‰í dodatek ke smlouvû o dílo

a restaurátorské práce budou pokraãovat.

âást varhan zÛstane i nadále funkãní. O tom,

zda nástroj bude rozebrán úplnû, rozhod-

ne v˘sledek dotaãního fiízení MHMP, kter˘

budeme znát v kvûtnu 2021.

V souãasné dobû máme úspû‰nû za se-

bou zhruba tfietinu celé rekonstrukce. Hlav-

ním pfiedmûtem restaurování v minulém ro-

ce byly vzdu‰nice hlavního stroje a pedálu

(tedy dvû z celkov˘ch tfií). Vzdu‰nice jsou

srdcem varhan. Jsou to duté komory ve tva-

ru kvádru, do kter˘ch je z jedné strany pfii-

veden vzduch vedením (vzduchovodem) od

mûchu. Ze spodní strany vzdu‰nice je na-

pojena traktura – soustava mechanick˘ch

táhel a pfievodÛ, spojující vzdu‰nici s klavi-

aturou hracího stolu. Uvnitfi vzdu‰nice se

nachází systém ventilÛ a pfiepáÏek pro roz-

vod vzduchu k jednotliv˘m pí‰Èalám, které

stojí na vrchní stranû vzdu‰nice. Právû Ïa-

lostn˘ technick˘ stav vzdu‰nic byl jednou

z hlavních pfiíãin mnohoãetn˘ch únikÛ

vzduchu. Díky tomu byl ve varhanách nízk˘

tlak, a to se velmi negativnû podepisovalo

na zvuku nástroje. Poslední ze tfií vzdu‰nic

na opravu je‰tû ãeká. Kromû vzdu‰nic byla

v loÀském roce zhotovena také replika klí-

nového mûchu, podle pÛvodního vzoru. TéÏ

byly novû odlity nûkteré pí‰Èaly podle ba-

rokní pfiedlohy z roku 1780 – tato ãást pÛ-

vodních pí‰Èal se totiÏ nedochovala.

AÈ uÏ dopadne dotaãní fiízení MHMP

jakkoliv, díky Va‰í ‰tûdrosti máme povin-

nou spoluúãast na grantech pro rok 2021

zaji‰tûnou – v‰em dárcÛm upfiímnû dûku-

jeme! BohuÏel to samé nelze fiíci o roku

2022. Zde nám stále chybí minimálnû

180.000,- Kã. Proto prosíme o Va‰i pomoc,

neboÈ bez ní restaurování nebude moci

pokraãovat. Jsme si vûdomi, Ïe mnozí

z Vás jiÏ pfiispûli, proto spí‰e prosíme

o propagaci celé akce mezi pfiípadné me-

cená‰e nebo firmy, o kter˘ch si myslíte, Ïe

by byly ochotné nám pomoci. V fiíjnu 2020

jsme napfiíklad museli zru‰it benefiãní

koncert, kvÛli pandemii koronaviru, a tak

povûdomí o celé akci ponûkud upadá. Jak-

mile nám to vládní opatfiení dovolí, opût

Vám tento program vynahradíme.

Více informací na webu 

www.varhany-pro-vinor.cz. 

Ondfiej Hrub˘

■ Ze Ïivota farnosti

Milí spoluobyvatelé Vinofie a blízkého

okolí,

Tfiíkrálová sbírka ve Vinofii probûhla le-

tos jiÏ po ãtrnácté (poprvé 2008), letos

v‰ak poprvé on line. 

Navzdory situaci se letos vybralo cel-

kem 29 245 Kã. Proti cca 52 000 Kã v loÀ-

ském roce je to sice ménû, ale vezmeme-

li v úvahu nároãnost situace, farnost Vinofi

a Mûstská ãást Vinofi a okolí opût proká-

zaly, Ïe blízkost srdcí nemÛÏe zastavit ani

vzdálenost, kterou vyÏadují opatfiení na

ochranu pfied ‰ífiením epidemie. Jsou-li si

lidé blízko solidaritou a pomocí, i tûÏkos-

ti Ïivota se stávají snesiteln˘mi. 

Dûkujeme v‰em dárcÛm a mnoho zdra-

ví tûla i ducha za podpÛrn˘ t˘m pfieje: 

Koordinátorka sbírky ADCH Praha 

Ing. Mgr. Marie Nováková
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Tûlocviãná jednota Sokol Vinofi

Je únor, po letech opût nádherná zima,

a tak si dnes pfiipomeneme vinofiské ho-

kejové mu‰ket˘ry. V roce 1949 byl zaloÏen

hokejov˘ oddíl Sokol Vinofi. Hokejové hfii‰-

tû bylo vedle sokolovny, pfies noc obûtaví

ãlenové Sokola stfiíkali plochu vodou ze

studny. Barvou se led natíral, aby byly vi-

dût ãáry, kruhy, brankovi‰tû. A pfies den se

bruslilo, trénovalo, veãer se hrál pod umû-

l˘m osvûtlením zápas. To bylo hfii‰tû ob-

sypáno diváky, svûtlo nad sokolovnou by-

lo vidût ‰iroko daleko.

Bruslilo se v‰ude, kde se dalo. Tzv. pod-

skaláci na Pohankovû rybníku, stfiedovino-

fiáci na Velkém rybníku v ObÛrkách – a zá-

lesáci na Ctûnickém rybníku. Mezi tûmito

skupinami byla i zdravá a pfiátelská rivali-

ta. Nebylo zimy, abychom se nepropadli

ledem do vody. Pokud to bylo na Velkém

rybníku, su‰ili jsme se u ohnû v jeskyni nad

rybníkem, hor‰í to bylo, kdyÏ jsme se pro-

padli tfieba v moãálu ve Ctûnickém lese,

moc vody v nûm sice nebylo, zato mokfií

a obalení smradlav˘m bahnem jsme utí-

kali domÛ, kde jsme samozfiejmû hned do-

stali na zadek… Ale i lék na v‰echno – hor-

k˘ ãaj s citronem.

Zimy uÏ jsou pryã, na místû hokejové-

ho hfii‰tû stojí kurty tenisové a nohejba-

lov .̆ Dnes by hlasité fandûní uprostfied Vi-

nofie jistû bylo pfiíãinou ãetn˘ch stíÏností. 

Ale ta leto‰ní zima ukázala, Ïe hlad po

bruslení a zimních sportech vÛbec, je

u nás i v okolí neskuteãn .̆ Vinofisk˘ lyÏafi

recesista sjel na lyÏích Petfiín, na golfovém

hfii‰ti bylo nespoãet bûÏkafisk˘ch stop

a na‰e rybníky? V obleÏení.

TùLOCVIâNÁ JEDNOTA SOKOL VINO¤ JE NA·ÍM NEJSTAR·ÍM SPOLKEM. V ROCE 2022 OSLAVÍME 100 LET OD

SVÉHO ZALOÎENÍ.



LoÀsk˘ rok byl pro v‰echny nároãn ,̆

a ne jinak tomu bylo i u nás. NejrÛznûj‰í

vládní opatfiení, ale také na‰e vlastní zod-

povûdnost k na‰emu zdraví i ke zdraví

ostatních nás donutilo z nûkter˘ch plánÛ

odstoupit. Nûco se nám v‰ak uskuteãnit

podafiilo a máme z toho velkou radost

a krásné vzpomínky.

V únoru jsme je‰tû vítali tradiãní ma-

sopustní prÛvod.

Jako vÏdy na‰e tetiãky pfiipravily poho‰-

tûní a nabídli chléb se sádlem a solí, kapiã-

ku slivoviãky, dûti dostaly tepl˘ nápoj.

V kvûtnu plni nadûje a radosti z krás-

ného poãasí, jsme se zapojili do tradiãní

akce Vinofisk˘ vandráãek. Mapy a buchty

od MerhautÛ rozdávala na‰e krojovaná

dûvãata.

V ãervenci jsme se se‰li pod pergolou

na farské zahradû. Tady jsme zpûtnû osla-

vili v˘roãí, která z dÛvodu uzavfiení Rych-

ty nemohla b˘t uskuteãnûna.

■ Ze Ïivota spolkÛ 

Sokol sportování podporuje ze v‰ech

sil. A dûkuje moudr˘m zastupitelÛm, mi-

nul˘m i souãasn˘m, za zámûr a podporu

vybudování sportovního areálu se zimním

stadionem i plaveck˘mi bazény. I za vy-

brání optimální polohy tohoto areálu. Sta-

rostové i vedení okolních Kbel i Satalic

rovnûÏ plnû podporují vznik tohoto areá-

lu na plánovaném místû. Nelze si jen pfiát,

aby se co nejrychleji pfie‰lo od zámûru

k realizaci. 

Sokol uvaÏuje i o moÏnosti instalování

men‰ího kluzi‰tû na místû vedle sokolovny,

uvidíme, jestli se to pfií‰tí zimu podafií.

Na na‰ich internetov˘ch stránkách

www.tjsokolvinor je moÏné se dozvûdût

o moÏnostech sportování. Sokol je otevfie-

n˘ v‰em zájemcÛm a nápadÛm k aktivnímu

pohybu. Pfied covidem v na‰í sokolovnû cvi-

ãilo spoustu zájemcÛ od nejmen‰ích, ma-

minek s dûtmi, ÏákÛ základní ‰koly, oddí-

lÛ, aÏ po na‰e seniory. Podle obsazení

sokolovny je moÏné vyãíst, Ïe za mûsíc pro-

chází sálem témûfi 5.000 cviãencÛ…

Pevnû vûfiíme, Ïe se ke cviãení zase

v‰ichni vrátí a uÏ se na to moc tû‰íme.

Zfiejmû se pfies ve‰keré snahy budeme mu-

set ãasem covidem promofiit v‰ichni, a tak

pfiejeme kaÏdému, aby mûl hladk˘ prÛbûh

a hluboce soucítíme s tûmi, ktefií toto ‰tûs-

tí nemûli nebo nemají. 

Se sokolsk˘m pozdravem 

Nazdar-viru zmar!

Br. Fr. ·varc, místostarosta TJ Sokol Vinofi
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Na mimofiádném valném sedûní, které

probûhlo v srpnu byl zvolen statutární zá-

stupce na‰í Obce J.A.Komenského.

V záfií ti, co mohli, spoleãnû se seniory

podnikli vycházku do Ctûnic.

Poslední vût‰í setkání, i se ãleny klubu

seniorÛ, probûhlo v prosinci. Akci jsme na-

zvali „POTKÁVÁNÍ SE“. U otevfieného okén-

ka Na Rychtû, kde hrála reprodukovaná

vánoãní hudba, jsme pfiíchozím s pfiáním

poÏehnan˘ch svátkÛ pfiedali dárek, ruãnû

vyrábûného andûlíãka. Do hrnkÛ se znakem

Mâ Vinofi, které byly také dárkem, jsme na

zpáteãní cestu nalévali ãaj nebo svafiené

víno od souseda ·kopa. Setkání u okénka

bylo milé a pochvalovali si to pfiedev‰ím

na‰i senior‰tí ãlenové. V‰ichni jsme byli rá-

di za moÏnost krátkého setkání a vzájem-

ného popfiání si do nového roku.

tetiãka VaÀková, místorychtáfika 
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Spoleãenská kronika

LEDEN

KORNALÍKOVÁ Jarmila 75 let

KOUDELKOVÁ Ludmila 75 let

MACHÁâOVÁ Vûra 75 let

MRÁZKOVÁ Alexandra 75 let

FLEGR Adolf 80 let

·TùPÁNEK Jaroslav 80 let

VOTAVA Pavel 80 let

VORLÍâEK Václav 85 let

VOKÁL Josef 93 let

ÚNOR

SEMECK¯ Václav 75 let

HERTLOVÁ Alena 80 let

KRAJLOVÁ Marie 80 let

POLICKÁ Milena 80 let

BLAHOP¤EJEME NA·IM OBâANÒM, KTE¤Í OSLAVILI SVÁ ÎIVOTNÍ JUBILEA V LEDNU A ÚNORU ROKU 2021 

A SOUHLASILI S UVE¤EJNùNÍM VE VINO¤SKÉM ZPRAVODAJI:

Cesta do pohádky

Pojì se mnou do pohádky

hledat zlaté kapradí,

proklouzneme pfiivfien˘mi vrátky,

Ïe nejsi princ, nevadí.

Jak nav‰tívit vzdu‰né zámky

dûd V‰evûd nám poradí.

Svá pfiání vloÏ do obálky,

adresa: RÛÏov˘ vrch – Podhradí.

Pojì se mnou do pohádky

hledat zlat˘ pantoflíãek

a já cestou zpátky

dám ti k mému srdci klíãek.

A pak,

jen tak namátkou,

bude‰-li chtít,

stanu se tvou pohádkou.

Petronila ·evãíková

Takto vypadala leto‰ní zima v zahrádkáfiské kolonii. Doufáme, Ïe nám leto‰ní bohatá nadílka snûhu zajistí dostatek vláhy pro na‰e

pûstování. 

Martina Kolarová
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Provádím:

• bûÏné opravy a údrÏba elektroinstalace
(opravy zásuvek, jistiãÛ, instalace svítidel,
pfiipojení nov˘ch spotfiebiãÛ apod.)

• rekonstrukce elektroinstalace domÛ, bytÛ
a men‰ích provozoven

• zhotovení elektroinstalace 
v novostavbách

• stavební pfiípojky a staveni‰tní rozvádûãe

• zaji‰tûní elektrick˘ch revizí a odstranûní
pfiípadn˘ch závad (SVJ, provozovny atd.)

ElektroSERVIS Hanzlík
novostavby dfievostavby rekonstrukce

Du‰an Hanzlík

Jasmínová 172
25073 Přezletice

Telefon: 
777 844 000

E-mail: 
dusan.hanzlik@volny.cz

Elektroinstalaãní práce

ElektromontáÏe

Pokud budete mít jakékoliv informace 
prosím volejte na tel.: 774 845 082.

Odmûna za nalezení 3000 Kã.
Dûkuji v‰em za ochotu a pomoc.

Bartalová Markéta

31. 1. se nám v ulici
V Podskalí ztratila 
dlouhosrstá, ãistokrevná
koãka (Birma). Je celá 
bílá aÏ na ocásek, tlapky
a obliãej to je krémovû
hnûdá. Má modré oãi,
kolem krku má ‰ediv˘
obojek. Je vykastrovaná
a oãipovaná.

Sly‰í na jméno Karmen.

HLEDÁ SE 

Firma AUTO-Tech Vinofi, s.r.o.
je drÏitelem certifikátu systému managementu

kvality dle âSN EN ISO 9001:2016
AUTO – Tech Vinofi, s.r.o. – TRADICE A KVALITA

V˘robní program:
❚ v˘roba a montáÏ nástaveb na uÏitková 

vozidla (valníkové, skfiíÀové, sklápûãové,
odtahové, kontejnerové)

❚ prodej pfiívûsÛ, sklápûcích návûsÛ
❚ opravy v‰ech typÛ nástaveb
❚ opravy karoserií, návûsÛ, pfiívûsÛ
❚ zámeãnická v˘roba, soustruÏnické práce

AUTO-Tech Vinoř, s.r.o. 
Lohenická 112, 190 17 Praha 9 – Vinoř, 
Tel.: 286 852 526, 286 852 639-40
www.autotech.cz,  prodej@autotech.cz 

V˘znamn˘ v˘robce v oblasti automobilového prÛmyslu pÛsobící 
v Praze 9 - Vinofii pfiijme do trvalého pracovního pomûru pracovníky na pozice:

Nabízíme:
❚ zajímavou a perspektivní práci
❚ jednosmûnn˘ provoz
❚ v˘hodné platové podmínky
❚ firemní benefity
❚ pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní
❚ 5 t˘dnÛ dovolené
❚ zv˘hodnûného stravování
❚ moÏnost zvy‰ování kvalifikace

SVÁ¤Eâ CO2

MONTÁÎNÍ PRACOVNÍK

ELEKTROMECHANIK – MONTÁÎNÍ PRACOVNÍK
(vyhlá‰ka ã. 50/1978 Sb. v˘hodou)

STROJÍRENSK¯ PRACOVNÍK HUTNÍHO SKLADU

Informace na tel.: 602 412 084

E-mail: sykora@autotech.cz
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Vinofisk˘ zpravodaj ã. 149 / bfiezen-duben 2021 l Vydává Mâ Praha-Vinofi, Bohdaneãská 97, 190 17 Praha-Vinofi, Iâ 00240982 
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Roz‰ifiuje: ÚMâ Vinofi l Typo & tisk Richard Rychter l Za obsah ãlánkÛ odpovídají autofii a stanovisko redakce nemusí b˘t vÏdy shodné 

CCeennyy  iinnzzeerrccee  vvee  VViinnoofifisskkéémm  zzpprraavvooddaajjii

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.

TTeelleeffoonn  rreeddaakkccee:: 286 851 114

Formát Orientace Cena bez DPH
Rozmûr inzerátu

‰ífika v˘‰ka

1/1 A4 na v˘‰ku 2.000 Kã 182 mm 257 mm

2/3 A4 na ‰ífiku 1.300 Kã 182 mm 168 mm

1/2 A4 na ‰ífiku 1.000 Kã 182 mm 126 mm

1/3 A4 na ‰ífiku 650 Kã 182 mm 86 mm

1/4 A4 na v˘‰ku 500 Kã 88 mm 126 mm

A

A

A

A

A



placená inzerce


