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VáÏení a milí ãtenáfii Vinofiského zpravodaje,

srdeãnû vás zdravíme v novém roce 2021, ve kterém vám pfie-

jeme zejména hodnû zdraví, spokojenosti a úspûchÛ. Jakkoli je to

pfiání nenápadité aÏ banální, ze srdce doufáme, Ïe se vám vyplní.

Také bychom byli rádi, kdyby z úvodníkÛ Vinofiského zpravodaje uÏ

brzy definitivnû zmizela slova jako koronavirus a kovid. Prozatím

tomu tak ale není, a tak drÏíte opût v rukou ãíslo ãasopisu bez

upoutávek na kulturní a spoleãenské akce nebo aktuální program

Vincenta ãi Hoffmanova dvora.

Kultury je ale ve zpravodaji kupodivu i tak dost. V nûkolika vzác-

n˘ch dnech v závûru roku, kdy bylo moÏné se potkávat v restau-

racích, probûhl v Hoffmanovû dvofie kfiest jednoho v˘jimeãného

kalendáfie pro leto‰ní rok se snímky z Vinofie. Jeho autorem je fil-

mov˘ reÏisér, scénárista, spisovatel a v tomto pfiípadû pfiedev‰ím

fotograf Ivan Fíla. V reportáÏi z této akce si mÛÏete pfieãíst také

o jeho novém projektu Vinofiská zeì. Doporuãujeme mu vûnovat

pozornost, protoÏe jeho v˘sledkem by mûla b˘t galerie portrétÛ

vinofisk˘ch obãanÛ a jejich pfiíbûhÛ. Byla by urãitû ‰koda, kdyby

mezi nimi chybûl tfieba ten vá‰.

Dal‰í nov˘ pfiíbûh, spjat˘ s vinofiskou kulturou, se skr˘vá za ná-

zvem KULTURA VINO¤, z.s. Spolek dobrovolníkÛ, ktefií si pfiedse-

vzali oÏivit vinofisk˘ kulturní rok fiadou nov˘ch (i staronov˘ch) ak-

cí a podnûtÛ, pfiedstavuje samostatn˘ ãlánek i rozhovor s jeho

pfiedsedou Pavlem Kariãkou. Nezb˘vá, neÏ si pfiát, aby tato skupi-

na nápadit˘ch vinofiákÛ dostala uÏ v prÛbûhu leto‰ního roku pfií-

leÏitost pfiipravit pro nás co nejvíc zajímav˘ch kulturních a spole-

ãensk˘ch poãinÛ.

V tomto ãísle najdete také dvû nové rubriky. V loÀském roce ob-

hájil post senátora pro Prahu 9 ná‰ soused a vinofisk˘ radní David

Smoljak. Je to tedy „ná‰ senátor“ opravdu se v‰ím v‰udy, a proto jsme

se rozhodli dát mu prostor v pravidelném „Senátorském okénku.“ Sa-

mozfiejmû se nebude jednat jen o prostor pro jeho monolog – Da-

vidovi mÛÏete psát své dotazy, na které vám zde urãitû rád odpoví.

Pohled do vinofiské historie nabízí Klára Lowensteinová v „Per-

liãkách obce Vinofiské.“ I kdyÏ se jedná o struãn˘ pfiehled ledno-

v˘ch aÏ bfieznov˘ch událostí za posledních sto let, v nûkter˘ch se

skr˘vají opravdu velké pfiíbûhy: „1945: Dne 14. února americk˘ ná-

let na Prahu. Dne 25. bfiezna nálet na Kbely, Vinofi a na Prahu. Od

Nového roku projíÏdûjí âechami vlaky se zajatci z Osvûtimi a ji-

n˘ch koncentraãních táborÛ. Jsou namaãkáni v dobytãích vago-

nech. Dáváme stráÏi kofialku, aby nám dovolil házet okénky do vo-

zÛ chléb. Pfii trati sbíráme mrtvé a u‰lapané chudáky. “

Mezi zprávami z Vinofie tentokrát dominuje téma plánované-

ho roz‰ífiení a zmodernizování dûtského hfii‰tû v Podskalí. Své po-

hledy na tuto investiãní akci pfiiná‰ejí hned dva zastupitelé: ar-

chitektka Jana Zacharová z koaliãního SdruÏení pro Vinofi a inÏen˘r

Jan Obruãa z opoziãní kandidátky Vinofi místo pro Ïivot. Oba tex-

ty urãitû stojí za pfieãtení, a budeme rádi, kdyÏ nám svÛj názor na

tuto problematiku – a samozfiejmû i jakoukoliv jinou, která se t˘-

ká Vinofie – napí‰ete. Jak ãasto a rádi opakujeme, Vinofisk˘ zpra-

vodaj je tu pro vás a místo tu najdou i va‰e dopisy a pfiíspûvky,

na které se tû‰íme na adrese robert.rytina@praha-vinor.cz.

Zajímavé a inspirativní ãtení v prvním leto‰ním ãísle Vinofiské-

ho zpravodaje vám pfieje

Redakce 
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Slovo starosty � Senátorské okénko �

drah˘ a jedin ,̆ nejdraÏ‰í, nejslad‰í

nad svûta konãiny…. 

KaÏd˘ z nás má nûjak˘ domov a kaÏd˘

ho chce mít hezk .̆ Vinofi je moÏná tako-

v˘m domovem pro pût tisíc obyvatel, ale

jen ãtyfii tisíce se k tomu hrdû hlásí tím, Ïe

zde mají trval˘ pobyt. Pokud by to udûla-

li v‰ichni, pfiineslo by to Vinofii kaÏd˘ rok

navíc pfies tfii miliony na dotaci od ma-

gistrátu. Tfii miliony, za které se dá po-

stavit kaÏd˘ rok jedno velké hfii‰tû, pfií-

padnû tfii zastávky MHD, nebo cel˘ rok

uklízet Vinofi a sekat trávu od Podolanky

po Kbely, vyváÏet ko‰e a sázet mnoho no-

v˘ch stromÛ. 

Zaãátek roku b˘vá ãasem pfiedsevzetí.

Bylo by úÏasné, kdyby Ti, ktefií mohou,

podpofiili Vinofi sv˘m oficiálním pfiícho-

dem. JiÏ nyní víme, Ïe díky Covidu a vel-

k˘m zmûnám daní, budou pfií‰tí roky fi-

nanãnû hodnû hubené a toto by Vinofii

a jejím obyvatelÛm moc pomohlo. 

Tûm, ktefií si takové pfiedsevzetí dají

upfiímnû dûkuji ve jménu na‰eho spoleã-

ného domova.

Michal Biskup
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Domove, domove

Do nového roku si pfiejme
hlavnû vzájemn˘ respekt!

O DOMOVù SE ZPÍVÁ V NÁRODNÍ HYMNù, O DOMOVù MALEBNù PSALI BÁSNÍCI…. DOMOVE, DOMOVE

Rok 2020 se do na‰í historie urãitû ne-

zapí‰e jako rok poklidn .̆ ZaÏili jsme, a je‰-

tû stále zaÏíváme, jednu z nejrychleji se ‰í-

fiících pandemií viru, kter˘ si vybíral své

obûti pfieváÏnû u tûch nejvíce ohroÏen˘ch

z nás. ZaÏili jsme a stále zaÏíváme zavfie-

ní ‰kolních, kulturních, sportovních a res-

tauraãních zafiízení, ‰kolní docházka se

poprvé od ãasÛ Marie Terezie stala na ãas

nepovinnou. A zároveÀ jsme zaÏili neb˘-

valou vlnu lidské solidarity, zvlá‰tû na jafie

loÀského roku, kdy se obrovské mnoÏství

lidí pustilo do nezi‰tného ‰ití a rozdávání

rou‰ek, rozváÏení dezinfekce, potravinové

pomoci a dal‰í sousedské v˘pomoci. Pfies

léto se zdálo, Ïe se epidemie dala na ústup,

ale podzimní covidová vlna ná‰ vefiejn˘

prostor opût uzavfiela a spoustu lidí uvrhla

do skuteãnû bezv˘chodné situace. Stejnû

tak i znaãnou ãást spoleãnosti zoufalé

z neustále se mûnících chaotick˘ch nafií-

zení. AÏ koncem roku svitlo svûtlo na kon-

ci tunelu a doslova pod stromeãek nám

v˘zkumníci nadûlili vakcínu, která by

mohla pomoci celou tuhle epidemickou

kalamitu koneãnû zastavit. 

Rok 2021 se tak pfied námi otvírá jako

rok nadûje. Nadûje na opûtovné otevfiení

spoleãnosti, kdy se budeme moci znovu

nav‰tûvovat, chodit do divadel, galérií

i hospod, na‰e dûti zaãnou zase normál-

nû chodit do ‰koly a hlavnû – pfiestanou

zbyteãnû umírat lidé. 

Heslem roku 2020 byly „Rou‰ky + Ru-

ce + Rozestupy“, tedy tfii „R“ jako základ-

ní hygienická opatfiení, která mohou za-

bránit rychlému ‰ífiení viru. Pozdûji k nim

pfiibylo je‰tû ãtvrté „R“ – Rozum. Ten nás

mûl vést k vlastní obezfietnosti a zdrÏen-

livosti, pozdûji si jej v‰ak milovníci „alter-

nativních faktÛ“ zaãali vykládat jako po-

tvrzení správnosti v˘kladu, kter˘ covid

povaÏuje za podvod, rou‰ky za roubík

a vakcínu za nástroj zotroãení lidstva. 

Pevnû doufám, Ïe heslem roku 2021 se

stane páté „R“ – Respekt. Respekt k ne-

moci, která si jen za loÀsk˘ rok vyÏádala

na celém svûtû dva miliony obûtí, Respekt

k vûdeckému poznání, které na rozdíl od

alternativních blábolÛ pracuje s ovûfiitel-

n˘mi fakty, a Respekt k sobû navzájem,

kdy ochranu zdraví a ÏivotÛ ohroÏen˘ch

skupin budeme povaÏovat za zásadní spo-

leãn˘ zájem nás v‰ech bez v˘jimky.

Nadûjepln˘ rok 2021 nám v‰em pfieje 

vá‰ senátor David Smoljak



Na podzim leto‰ního roku probûhla na

území na‰í mûstské ãásti v˘sadba 93 stro-

mÛ a jiÏ nyní se mÛÏeme tû‰it, jak se na

jafie zazelenají a budou nám pfiiná‰et ra-

dost. ZároveÀ je na‰ím velk˘m pfiáním ve

v˘sadbách stromÛ pokraãovat i v násle-

dujících letech. 

80 lip velkolist˘ch (Tilia platyphyllos)

doplnilo prázdná místa oboustranného

stromofiadí lip a javorÛ vedoucí od ulice

Îivanická k SatalicÛm. Vícedruhová stro-

Podzimní v˘sadby ve Vinofii

� Informace úfiadu
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V zahradû matefiské ‰kolky na Vinofiském

námûstí byly vysazeny (po dohodû s vede-

ním ‰kolky) dvû okrasné jablonû (Malus

„Butterball“ a „Madonna“) a ménû vzrÛst-

ná varieta lípy srdãité (Tilia cordata „Ran-

cho“). Bylo pfiihlédnuto k poÏadavku vede-

ní ‰kolky, aby stromy v˘razn˘m zpÛsobem

neplodily, a aby respektovaly prostorové

moÏnosti zahrady matefiské ‰kolky.

V ulici V ObÛrkách a na hrázi mezi obû-

ma rybníky byly vysazeny 4 tfie‰nû (staré

ovocné odrÛdy). Stromy poskytl Magist-

rát hlavního mûsta Prahy, v˘sadbu pro-

vedla mûstská ãást na své náklady.

V‰echny stromy byly vysazeny v sou-

ladu s platn˘m arboristick˘m standardem

(pfiihnojení + hydrogel, kotvení, úvazky,

zálivková mísa, ochrana kmene nátûrem

(nebo chrániãkou proti okusu zvûfie),

ochrana krãku kmene, pov˘sadbov˘ –

komparaãní fiez a vydatná zálivka). 

správce mûstské zelenû

Ing. Jana Vaculová

mofiadí v krajinû pÛsobí pestfieji a v pfií-

padû napadení jednoho druhu specific-

k˘m ‰kÛdcem nebo chorobou nedojde

k v˘padku celého porostu. Lípa velkolistá

navíc lépe sná‰í fiez, kter˘ b˘vá u dopro-

vodn˘ch v˘sadeb komunikací nutn .̆ 

Na území obce bylo vysazeno 13 vzrost-

l˘ch stromÛ:

U autobusové zastávky v Klenovské

ulici byly vysazeny dvû moru‰e (Morus al-

ba), jako náhrada za dvû odstranûné pod-

limitní lípy. Lípy mûly v˘razné podélné

trhliny na vych˘len˘ch kmenech vãetnû

v˘razné hniloby. Na svém místû nebyly

perspektivní. Moru‰ím se v této lokalitû

dafií, obecnû se vysazují málo, a proto se

nabízela pfiíleÏitost k jejich v˘sadbû. 

Na Vinofiském námûstí (u odboãky do

Velínské ulice) byly vysazeny tfii javory ba-

byka (stfiednû vzrÛstná varieta Acer cam-

pestre „Elsrijk“) jako náhrada za odstra-

nûn˘ kulovit˘ javor mléã. Javor mléã byl

pokácen na základû pravomocného roz-

hodnutí o povolení kácení (v˘razná trhli-

na po celé délce kmene, v˘razná hniloba

nejen v kmeni, ale i v kosterním vûtvení,

hrozba rozlomení dfieviny). Javory baby-

ka „Elsrijk“ uÏ rostou u parkovi‰tû pfied fa-

rou, dva nové v˘sadbu vhodnû doplní.

Na Vinofiském námûstí pfied ‰kolou byl

vysazen javor mléã (Acer platanoides) na

místû kde stejn˘ javor v minulosti rostl

a byl odstranûn. Vysazen˘ javor mléã je

z letos vysázen˘ch dfievin nejvût‰í. S ob-

vodem kmínku 20–25 cm dÛstojn˘m zpÛ-

sobem zaplnil místo po v minulosti od-

stranûném javoru.

Milí vinofi‰tí sousedé, chtûla bych se

vám pfiedstavit.

Jmenuji se Ivana Zikmundová a jsem

ãlenkou Sociálního a zdravotního v˘-

boru zastupitelstva Mâ Praha Vinofi. 

Od listopadu 2020 pÛsobím na Ïá-

dost vedení Mâ jako kontaktní osoba pro

vinofiské seniory s nabídkou pomoci. 

Jde nám pfiedev‰ím o star‰í osamûlé

spoluobãany ve Vinofii, ktefií by potfiebo-

vali pomoc, podporu napfi. v dobû své

nemoci – dojet nakoupit, do lékárny, za-

fiídit obûdy, nebo si jen tfieba v této ne-

lehké „izolované“ covidové dobû popoví-

dat – telefonicky anebo i osobnû, a nebo

by chtûli jen fie‰it jiné bûÏné záleÏitosti.

S nûkter˘mi z vás uÏ jsem v kontaktu,

coÏ mû opravdu tû‰í. Pokud potfiebujete

v˘‰e uvedené, nebo nûkoho takového

znáte, neváhejte mû kontaktovat na

mém telefonním ãísle 724 185 559

a domluvíme se pfiípadnû na konkrétním

poÏadavku z va‰í strany.

Tû‰ím se na setkání 

Ivana Zikmundová 

(pÛvodní profesí – zdravotní sestra) 

Oznámení o činnosti
terénní pracovnice



Informace úfiadu �

SluÏby, které budou v roce 2021 pro-

bíhat bez omezení:

❚ SSvvoozz  ssmmûûssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu

((ããeerrnnéé  ppooppeellnniiccee))  

❚ SSvvoozz  bbiiooooddppaadduu  rroossttlliinnnnééhhoo  ppÛÛvvoodduu

((hhnnûûddéé  ppooppeellnniiccee))  

❚ PPrraavviiddeellnn˘̆  úúkklliidd  vveefifieejjnn˘̆cchh  ssttaannoovvii‰‰ÈÈ  ttfifiíí--

ddûûnnééhhoo  ooddppaadduu  ––pro rok 2021 je poãítá-

no s mmooÏÏnn˘̆mm  mmíírrnn˘̆mm  nnaavv˘̆‰‰eenníímm  cceellkkoo--

vvééhhoo  ppooããttuu  úúkklliiddÛÛ  oo 1100 000000,,  které bude

vyuÏito na zaji‰Èování ãistoty kolem novû

zfiizovan˘ch separaãních stanovi‰È,

❚ PPrroovvoozz  ssbbûûrrnn˘̆cchh  ddvvoorrÛÛ -- provoz celkem

19 sbûrn˘ch dvorÛ bude v roce 2021 ppll--

nnoohhooddnnoottnnûû  zzaajjii‰‰ttûûnn,,  vãetnû 3 sbûrn˘ch

dvorÛ na území Mâ Praha 12, 16 a 20. 

❚ PPrroovvoozz  kkoommppoossttáárrnnyy  hhll..  mm..  PPrraahhyy  vvee  SSllii--

vveennccii  aa pprroovvoozz  ssbbûûrrnnééhhoo  mmííssttaa  bbiiooooddppaa--

dduu  vv PPrraazzee  1100  bbuuddee  ttaakkéé  ppllnnoohhooddnnoottnnûû

zzaajjii‰‰ttûûnn..  

❚ SSvvoozz  nneebbeezzppeeããnn˘̆cchh  ssllooÏÏeekk  kkoommuunnáállnnííhhoo

ooddppaadduu  ––  bude probíhat bbeezz  oommeezzeenníí,,

vãetnû mobilního svozu nebezpeãn˘ch

sloÏek komunálního odpadu. 

❚ SSvvoozz  jjeeddll˘̆cchh  ((ppoottrraavviinnááfifisskk˘̆cchh))  oolleejjÛÛ

pprroossttfifieeddnniiccttvvíímm  ssbbûûrrnn˘̆cchh  nnááddoobb..  

Propad pfiíjmÛ hl. m. Prahy hl. m. Pra-

hy má pfiesto bohuÏel dopad na nûkteré

sluÏby, které jsou dlouhá léta bez omeze-

ní hrazeny z rozpoãtu mûsta. Jejich po-

skytování bude pro rok 2021 zaji‰tûno, ale

vvee  ssnnííÏÏeennéémm  oobbjjeemmuu..  Jedná se konkrétnû

o následující sluÏby: 

❚ PPfifiiissttaavvoovváánníí  vveellkkoooobbjjeemmoovv˘̆cchh  kkoonntteejj--

nneerrÛÛ  nnaa  oobbjjeemmnn˘̆  ooddppaadd,,  mmoobbiillnníí  ssbbûûrrnnéé

ddvvoorryy – jejich poãet bude ssnnííÏÏeenn  oo ppoolloo--

vviinnuu. Jedná se o v˘razné sníÏení, nicmé-

nû alternativa, kterou pfiedstavují ssbbûûrrnnéé

ddvvoorryy  mmûûssttaa, budou obãanÛm celoroãnû

k dispozici bez omezení. 

❚ PPfifiiissttaavvoovváánníí  vveellkkoooobbjjeemmoovv˘̆cchh  kkoonntteejj--

nneerrÛÛ  nnaa  bbiiooooddppaadd – pro rok 2021 a 2022

dochází ke ssnnííÏÏeenníí  ppooããttuu  VVOOKK  pprroo  MMââ

oo ppoolloovviinnuu.. I zde zÛstává zachována moÏ-

nost odkládání bioodpadu vvee  vv‰‰eecchh  ssbbûûrr--

nn˘̆cchh  ddvvoorreecchh  nnaa  úúzzeemmíí  HHMMPP  bbeezz  oommeezzee--

nníí, na sbûrném místû pro bioodpad

v Dfievãické ulici v Praze 10 (omezení 250

kg/ osobu/ mûsíc) a zdarma je moÏné bi-

oodpad odloÏit i v kompostárnû ve Sli-

venci (250 kg/ osobu/ mûsíc). 

NNOOVVIINNKKOOUU  zz mmiinnuullééhhoo  rrookkuu  jjee  mmooÏÏ--

nnoosstt  kkaaÏÏddééhhoo  vvllaassttnnííkkaa  nneemmoovviittoossttii  oobb--

jjeeddnnaatt  ssii  celoroãní nebo sezónní svoz bio-

dpadu rostlinného pÛvodu. Cenu za ná-

dobu na bioodpad – poplatek za bioodpad

- stanoví obecnû závazná vyhlá‰ka ã.

15/2019 Sb. hl. m. Prahy Sezónní svoz je

provádûn od 1. 4. do 30. 11. pfiíslu‰ného

roku. V‰e o nové sluÏbû svozu rostlinné-

ho bioodpadu naleznete zde: https://bio-

odpad.praha.eu/..

Dal‰í variantou mÛÏe b˘t ppoofifiíízzeenníí  ssii

vvllaassttnnííhhoo  kkoommppoossttéérruu na zahradu nebo

komunitní kompostování (informace na-

bízí napfi.: https://kokoza.cz/).

Závûrem pfiikládáme informaci o zaji‰-

tûní provozní doby sbûrn˘ch dvorÛ, kom-

postárny hl. m. Prahy a sbûrného místa bi-

oodpadu po Novém roce: 

KKoommppoossttáárrnnaa  hhll..  mm..  PPrraahhyy  vvee  SSlliivveennccii

bude od 2244..1122..22002200  ddoo  2288..22..22002211  pprroo  vvee--

fifieejjnnoosstt  uuzzaavvfifieennoo. Od 1.3.2021 bude zafií-

zení opût standardnû pro vefiejnost i práv-

nické subjekty otevfieno. V pfiípadû

pfiízniv˘ch klimatick˘ch podmínek mÛÏe

b˘t kompostárna otevfiena i dfiíve, po do-

mluvû s provozovatelem, kter˘m jsou Le-

sy hl. m. Prahy. 

SSbbûûrrnnéé  mmííssttoo  bbiiooooddppaadduu  vv DDfifieevvããiicckkéé

uulliiccii  vv PP1100 bude zafiízení pro vefiejnost

uzavfieno oodd  2200..1122..22002200  ––  2288..22..22002211. I zde

platí, Ïe mÛÏe b˘t doba uzavfiení opera-

tivnû zmûnûna a v pfiípadû, Ïe k domluvû

s provozovateli dojde, budete o tûchto

skuteãnostech informováni. 
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Svoz odpadu v roce 2021

JJaakkéé  jjssoouu  mmooÏÏnnoossttii  MMââ  zzoorrggaanniizzoovvaatt

ooããkkoovváánníí  pprroottii  CCoovviidd--1199??

Mâ nezaji‰Èuje ani vakcíny, ani jejich

distribuci ãi aplikaci. Pokud by byla Mâ

poÏádána, mÛÏe pomoci s logistikou, in-

formovaností obãanÛ, nebo zaji‰tûním

vhodn˘ch prostor. Ale primárnû oãkování

organizuje MZâR a jemu podfiízené sloÏ-

ky. Mâ k nim nepatfií.

PPookkuudd  bbyy  nneebbyyll  ggoollff,,  hhrroozzíí  zzaassttaavvûûnníí

mmííssttaa  ddoommyy??

Nehrozí. Územní plán definuje území

golfu jako „SO2“, coÏ znamená: Plochy

s omezenou zastavitelností slouÏící re-

kreaci, oddechu, nauãn˘m, poznávacím

a sportovním aktivitám v pfiírodû, které

podstatnû nenaru‰ují pfiírodní charakter

území, a jejichÏ hlavní souãástí je zeleÀ.

Zmûna ÚP trvá v Praze 8–12 let a bez

souhlasu Mâ je prakticky vylouãená.

JJaakk  ttoo  vvyyppaaddáá  ssee  sslliibboovvaann˘̆mm  ssppoorrttoovv--

nníímm  aarreeáálleemm??

Mâ jiÏ 6 let marnû ãeká na zmûnu

územního plánu, bez které nelze pokra-

ãovat na projektu. Dle poslední informa-

ce z Magistrátu HMP bude projednávání

trvat je‰tû dal‰í 2 roky. Teprve následnû

mÛÏe b˘t dokonãena EIA, projekt, poÏá-

dáno o územní rozhodnutí a stavební po-

volení. Tak dlouhá doba projednávání

zmûny ÚP v Praze (zmûny, která je navíc

ve vefiejném zájmu) je skuteãnû ostuda. 

BBuuddee  ssee  nnûûccoo  kkoonneeããnnûû  ddûûllaatt  ss ddûûttsskk˘̆--

mmii  hhfifiii‰‰ttii??  

Ano. V roce 2021 dojde k velké investi-

ci do dûtského hfii‰tû V Podskalí a stane se

nejlépe vybaven˘m hfii‰tûm ve Vinofii. Kom-

pletní rekonstrukce sportovního hfii‰tû za

Z· jiÏ zaãala a revitalizace dûtského hfii‰tû

s medúzou bude následovat hned poté.

Odpovûdi na dotazy obãanÛ
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V leto‰ním roce by dûtské hfii‰tû V Pod-

skalí mûlo prodûlat velkou zmûnu. Dûtská

hfii‰tû v na‰í mûstské ãásti bohuÏel nejsou

ve stavu, kter˘m bychom se mohli zrov-

na chlubit. Vût‰ina z nich je urãena pro

malé dûti od 3 do 6 let a stávající herní

prvky se stále opakují – klouzaãka, hou-

paãka, pískovi‰tû. Proto mám radost, Ïe se

koneãnû podafiilo vyãlenit finanãní pro-

stfiedky na realizaci opravdu reprezenta-

tivního dûtského hfii‰tû s atraktivními her-

ními prvky nejen pro malé, ale i pro star‰í

dûti. Plán na vybudování hfii‰tû v ulici

V Podskalí sahá daleko do historie. V˘-

znamnûj‰ím krokem byla jeho úprava

v roce 2014, kdy byl proveden nov˘ po-

vrch cestiãek, postaven druh˘ mostek pfies

potok a instalováno umûlé osvûtlení. V té-

to dobû také probûhla setkání s vefiejnos-

tí a byly vybrány herní prvky, na jejichÏ in-

stalaci ale do‰lo jen v omezeném rozsahu.

Souãasn˘ návrh vycházející z návrhu pÛ-

vodního (2013) obsahuje mimo jiné vel-

kou lanovou pyramidu, dvoudráhovou

nerezovou skluzavku, lanovku, lanov˘

park, kolotoã, dfievûnou loì pro nejmen‰í

a dal‰í viz https://www.praha-vinor.cz/

detska-hriste/. Nové hfii‰tû asi hodnû oby-

vatel Vinofie potû‰í, na druhou stranu ale

plánovaná úprava vyvolala i negativní re-

akce, pfiedev‰ím obyvatel ulice V Podskalí.

Asi se tomu nemÛÏeme divit, souãasn˘ ne-

utû‰en˘ stav parku vede ke zv˘‰enému

vandalismu, stávajících pár herních prvkÛ

je opakovanû niãeno, po náv‰tûvnících

parku ãasto zÛstávají rozházené odpadky,

obyvatele ru‰í schÛzky vinofiské omladiny,

reprodukovaná hudba apod. Po zatraktiv-

nûní hfii‰tû mají majitelé okolních domkÛ

také strach ze zv˘‰ení dopravy. V ulici, kte-

rá je celá obytnou zónou se sice nesmí vÛ-

bec parkovat, ale to neznamená, Ïe tam

auta nestojí, a pokud zaparkují nûkomu

proti vjezdu, je to problém. PfiestoÏe se za-

stupitelstvo na posledním zasedání roz-

hodlo nevysly‰et Ïádost místních obãanÛ

a je v plánu hfii‰tû realizovat – nakonec ji-

nou vhodnou takto velkou plochu ani ne-

máme - neznamená to, Ïe se nebudeme je-

jich pfiipomínkami zab˘vat. Plánujeme

v˘sadbu dal‰ích stromÛ a pfiedev‰ím kefiÛ,

které opticky a ãásteãnû i hlukovû oddûlí

herní plochy od ulice a dopravní v˘bor se

bude zab˘vat opatfieními, která by elimi-

novala parkování aut lidí, ktefií V Podskalí

nebydlí. Osobnû doufám, Ïe park s hfii‰tûm

se stane atraktivním místem pro pobyt

vût‰iny VinofiákÛ a pfiirozená sociální kon-

trola tak ãásteãnû eliminuje souãasn˘ van-

dalismus. Jaké si to udûláme, takové to bu-

deme mít! 

zastupitelka, obyvatelka ulice V Podskalí 

Jana Zacharová 

Hfii‰tû V Podskalí
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Informace dopravního v˘boru:
Zmûny ve vedení linek MHD 

od 4. 1. 2021

Od ledna 2021 opût dochází ke zmû-

nám ve vedení linek mûstské hromadné

dopravy. Novû bude zavedena linka 159

(velikost midibus – délka 8 m), která bu-

de v prokladech s linkou 182 obsluhovat

západní ãást Vinofie (Rousínovská, Ctûni-

ce), pouze s tím rozdílem, Ïe linka 182 po-

jede ulicí Semilskou a linka 159 ulicí Ji-

lemnickou a Polaneckého. Linka 302 bude

novû vedena pfiímo po ulici Mladobole-

slavské, bude ukonãena v LetÀanech,

a dojde tak k v˘raznému zkrácení její tra-

sy hlavnû pro pfiezletické obãany. 

Koneãnû se také opût doãkáme pfiímé-

ho spojení na Rajskou zahradu a âern˘

Most. Linka 396, která zaãíná v Pfiezleti-

cích, bude z Vinofie pokraãovat jako linka

186 a se zajíÏìkou pfies Lehovec pojede aÏ

na zmínûn˘ âern˘ Most. 

Do Vinofie nyní dokonce povedou hned

dvû noãní linky! Dne‰ní linka 953 bude ve-

dena z Lehovce do Brand˘sa, a novû po-

vede linka 916 z Palmovky pfies LetÀany

do zastávky Vinofisk˘ hfibitov.

https://pid.cz/wp-content/uploads/

2020/12/TZD_Kbely-Vinor-GIF.gif

Zahájení v˘stavby cyklostezek

Bûhem podzimu byly oficiálnû zaháje-

ny obû dÛleÏité stavby cyklostezek – jak

úsek Satalice – Vinofi (napojení na Mla-

doboleslavskou ulici – staví firma Skan-

ska), tak úsek podél Mladoboleslavské

ulice, od místa napojení satalické cyklos-

tezky po pravé stranû ulice aÏ k zámec-

kému dvoru (staví firma Colas). Obû cyk-

lostezky by mûly b˘t dokonãené do

prázdnin roku 2021.

Nové pfiechody ve Vinofii

V prosinci leto‰ního roku koneãnû

do‰lo k realizaci pfiechodu v ulici Uher-

ská u ulice Bohdaneãská. Dojde tím

k v˘raznému zv˘‰ení bezpeãnosti chod-

cÛ, kter˘ch je v tomto místû opravdu

hodnû.

Projekt pfiechodu pfies Mladoboleslav-

skou ulici u ulice Ke Ml˘nku je jiÏ pfiedlo-

Ïen ke schválení na odboru pozemních

komunikací a drah Magistrátu hlavního
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mûsta Prahy – doufáme, Ïe i zde dojde

k brzké realizaci.

Dále se plánuje pfiechod pfies Bohda-

neãskou ulici u ulice Velkoosecká (Bro-

zánská), pfiipravuje se projektová doku-

mentace. Jako dal‰í bude na fiadû pfiechod

u fotbalového hfii‰tû u Chvojenecké uli-

ce, na tomto projektu se bude pracovat na

zaãátku roku 2021. 

Omezení prÛjezdu na komunikacích

v okolí Vinofie

Silniãní správní úfiad Prahy 19 zjistil

‰patn˘ stavební stav na nûkolika místních

komunikacích, kter˘ je potfieba neodklad-

nû fie‰it do doby, neÏ dojde k celkové re-

konstrukci komunikací. Jedná se o ulici Ji-

lemnickou (od Ctûnic do Kbel), ulici

âakovickou (z Pfiezletic smûrem na âako-

vice), pokraãování Îivanické ulice z Vino-

fie smûrem na Horní Poãernice (po v˘jez-

du z Vinofie smûrem doprava, je to

komunikace s oznaãením NN321). Pfiíãn˘

profil komunikací je úzk ,̆ jsou zde po‰ko-

zené krajnice, velké v˘tluky, nebezpeãné

a strmé pfiíkopy, obtíÏnû se zde vyh˘bá, na

komunikaci NN321 je povolená rychlost 90

km/h, která je na dané po‰kození vysoká.

Odbor dopravy Magistrátu hlavního

mûsta Prahy nechal vypracovat projekt na

doãasnou úpravu tûchto komunikací a ve

spolupráci se samosprávou jednotliv˘ch

mûstsk˘ch ãástí dle daného katastru po-

Ïaduje realizovat nûkterou variantu úpra-

vy. Ulice Jilemnická je jiÏ upravená – a to

tak, Ïe je do ní zakázán vjezd vozidel kro-

mû dopravní obsluhy vãetnû MHD, ulice

je jednopruhová a jsou v ní vyznaãeny v˘-

hybny. Druhou moÏností úpravy je zjed-

nosmûrnûní komunikací s obousmûrn˘m

provozem cyklistÛ, obdobnû jako je fie‰e-

na ulice K RadonicÛm smûrem ze Satalic

na Radonice. 

Na‰í mûstské ãásti se katastrálnû t˘ká

pouze komunikace NN321 a prosincov˘m

rozhodnutím zastupitelstva se rozhodla

8

Zmûny ve vedení linek MHD od 4. 1. 2021
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pro variantu jednosmûrné komunikace

smûrem na Horní Poãernice, a to z nûko-

lika dÛvodÛ – jednosmûrná komunikace je

bezpeãnûj‰í, jen málokdo vjede do proti-

smûru. „Dopravní obsluha“ na hranici Pra-

hy je snadno zneuÏitelná a tranzitní do-

prava do ní ãasto pojede i pfies dopravní

znaãení. Tím by se pak auta potkávala

i mimo vyznaãené v˘hybny.

Je‰tû jednou upfiesÀuji, Ïe se jedná

o doãasnou úpravu do doby celkové re-

konstrukce komunikace – ale nikdo dnes

nedokáÏe fiíct, kdy k takové celkové re-

konstrukci dojde...

Pokud Vás zajímá, co dal‰ího fie‰í v˘bor

pro dopravu, projdûte si na webov˘ch

stránkách Mâ zápisy z jednotliv˘ch jed-

nání, pfiípadnû mû mÛÏete kontaktovat na

emailu .

pfiedsedkynû V˘boru pro dopravu

Ing. Lenka Hlu‰í Ph.D.
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Pevnû doufám, Ïe ne, ale souãasn˘ v˘-

voj vypadá ponûkud hrozivû. Zatímco je‰-

tû v roce 2010 mûly Pfiezletice 904 oby-

vatel, v leto‰ním roce 2020 je to jiÏ 1849.

Bûhem jedné dekády vidíme nárÛst o ví-

ce jak 100 %. Jen pro porovnání, Mâ Pra-

ha – Vinofi mûla v roce 2010 celkem 3736

obyvatel a nyní má 4183. To je nárÛst leh-

ce pfies 10 % za stejnou dobu.

Koncem roku byla Mâ Praha-Vinofi

konfrontována se zámûrem dal‰í masivní

v˘stavby v Pfiezleticích. Do fáze EIA (po-

souzení vlivu na Ïivotní prostfiedí) vstou-

pil projekt „Panská pole“. Celkem 73 rodin-

n˘ch domÛ a 6 bytov˘ch domÛ s celkem

120 byty, pro více jak 650 nov˘ch obyvatel

Pfiezletic, hned vedle tohoto je pfiipravován

dal‰í zámûr v˘stavby pro 2000 lidí a svaz-

ková ‰kola pro Pfiezletice, Podolanku a Jen-

‰tejn, která má jiÏ vydané stavební povo-

lení. Toto v‰e se má odehrávat na poli za

zámkem ve Ctûnicích. Také se jiÏ zaãalo sta-

vût sídli‰tû pod Ctûnick˘m hájem a dle plat-

ného územního plánu je v Pfiezleticích

mnoho dal‰ích rozvojov˘ch území, celko-

v˘ poãet obyvatel by mûl narÛst aÏ k 6000.

KdyÏ se ãlovûk podívá na webové

stránky developerÛ v této lokalitû (napfi.

firmy Hanex), nalezne pro nás dost dûsi-

vou informaci: „V˘stavba je v tûsném sou-

sedství s mûstskou ãástí Vinofi, která na-

bízí ve‰kerou obãanskou vybavenost“. CoÏ

se dá celkem jednoznaãnû pfieloÏit tak, Ïe

v Pfiezleticích není prakticky nic a ve Vi-

nofii je zdravotní stfiedisko, lékárna, Nor-

ma, Billa, hfibitov, nûkolik kadefinictví

a hospod, obãerstvení, Ïelezáfiství, papír-

nictví, kvûtináfiství, sokolovna, vinotéka,

âeská po‰ta a mnoho dal‰ích sluÏeb. Tak-

Ïe si tu od nás kupte byt a choìte, nebo

spí‰ jezdûte autem za v‰ím do Vinofie.

Kdybych byl majitelem obchodu ve Vi-

nofii, tû‰ím se na více zákazníkÛ. BohuÏel

to má i dva negativní aspekty. Prvním je

vyãerpání kapacit místních sluÏeb pro ob-

ãany Vinofie, ktefií pak budou muset tfie-

ba k lékafii dojíÏdût jinam, druh˘m, asi je‰-

tû fatálnûj‰ím, je doprava.

Pfiezletice jsou napojeny na okolí ãtyfi-

mi komunikacemi a z toho dvû silnice ve-

dou pfies Vinofi na Mladoboleslavskou uli-

ci, jedinou pátefiní komunikaci v okolí.

Nyní projíÏdí pfies Pfiezletice dennû silnicí

na VeleÀ 2300 vozidel, na âakovice 600,

pfies Vinofi ulicí Rosickou 1200 a Klenov-

skou 2700 vozidel. A to jsou 2 roky stará

ãísla, takÏe dnes je to urãitû více.

Podle informací z Technické správy ko-

munikací hl.m. Prahy a odboru dopravy ve

Kbelích je silnice Pfiezletice – âakovice (âa-

kovická) v dezolátním stavu, trhají se kraj-

nice, na povrchu je plno dûr a uvaÏuje se

o zjednosmûrnûní, nebo v˘znamném ome-

zení provozu. Dle loÀské anal˘zy je mostek

pfies Ctûnick˘ potok na Rosické v havarij-

ním stavu a bez zbourání a postavení 

Bude Vinofi pfiedmûstím Pfiezletic?



nového mÛÏe brzo dojít k uzavfiení této ko-

munikace. Rekonstrukci mostku lze ãekat

snad do 5 let, ale o kompletní rekonstruk-

ci ulice âakovické, která je ze 2/3 na úze-

mí Prahy, se v dohledné dobû vÛbec neu-

vaÏuje. Z ãísel je vidût, Ïe jiÏ nyní jezdí více

neÏ polovina vozidel z Pfiezletic pfies Vinofi,

pokud dojde k omezení na âakovické (a to

bezesporu dojde) a problémÛm s mostem

na Rosické (minimálnû po dobu rekon-

strukce), nasmûrovalo by to do Klenovské

4500 vozidel dennû. A to je souãasn˘ stav.

Dle zvefiejnûné hlukové studie vygeneruje

jen zmiÀovaná v˘stavba pro 650 lidí asi

1446 pohybÛ vozidel za den a pfii dal‰í plá-

nované intenzivní v˘stavbû v Pfiezleticích

a zv˘‰ení poãtu obyvatel na dvoj- aÏ troj-

násobek by Vinofi ãekal naprost˘ kolaps jak

v dopravû, tak v nûkter˘ch sluÏbách.

Samostatnou kapitolou je pak svaz-

ková ‰kola, která má slouÏit mimo Pfie-

zletic i Podolance a Jen‰tejnu. BohuÏel

její umístûní je nelogicky na druhé stra-

nû Pfiezletic, neÏ je Podolanka i Jen‰tejn,

ze kterého je to k nové ‰kole aÏ 4,5 km.

Tím se ocitá mimo rozumnou docházko-

vou vzdálenost dûtí. Ze zku‰eností z na-

‰í ‰koly je jasné, Ïe vût‰ina rodiãÛ bude

vozit dûti ze spádové oblasti do ‰koly

v Pfiezleticích autem a jediná rozumná

cesta je bohuÏel pfies Vinofi, ulicí Rosic-

kou. ·kolní dopravní ‰piãka mezi 7 aÏ 8

hodinou ranní je nabíledni a situace v úz-

ké serpentinû bez chodníkÛ bude pro-

blém jak pro vozidla, tak zejména pro

bezpeãnost chodcÛ.

Rozumné fie‰ení existuje. Územní plán

Pfiezletic jiÏ dlouhou dobu poãítá na se-

verov˘chodû s obchvatovou komunikací

kolem Pfiezletic i Vinofie s pfiipojením na

silnici 610 (Mladoboleslavskou) u Podo-

lanky. Taková silnice by odvedla drtivou

ãást vozidel mimo Vinofi, vãetnû dopravy

do svazkové ‰koly. BohuÏel zatímco Pfie-

zletice vyjednaly s developery tfieba pod-

mínku v˘stavby nové radnice, v˘stavbou

této klíãové komunikace není podmínû-

no zhola nic. Stejnû tak by vûc fie‰il SOKP

(Silniãní okruh kolem Prahy) v úseku 520,

kde se poãítá se samotn˘m napojením jak

z Pfiezletic, tak z Vinofie. BohuÏel proti

SOKP i napojení Vinofie na SOKP Pfiezleti-

ce velmi intenzivnû bojují.

Co s tím mÛÏe Vinofi udûlat? S pod-

porou Rady i Zastupitelstva Mâ Praha-

Vinofi dûlá vedení Vinofie maximum pro

ochranu obyvatel na‰í Mâ. Byly podány

pfiíslu‰né námitky do EIA, a to s dÛrazem

na dopravu a její negativní dopad na

zdraví a kvalitu Ïivota ve Vinofii. Dále po-

Ïadujeme, aby se EIA nedûlala „salámo-

vou“ metodou po jednotliv˘ch men‰ích

projektech, ale aby brala v potaz kom-

plexní dopad v˘stavby v celé lokalitû,

vãetnû svazkové ‰koly. Pokud by i pfies

ve‰kerou snahu do‰lo k pfiekotné v˘stav-

bû v sousední obci s velk˘m negativním

dopadem na Vinofi, pfiijdou na fiadu i ne-

populární opatfiení, spoãívající v razant-

ním omezení dopravy na hranici Vinofie

a Pfiezletic.

Dobré a pfiátelské vztahy mezi souse-

dy jsou dlouhodobû na‰ím cílem a snaÏí-

me se je udrÏovat se v‰emi v okolí. Vinofi

rozhodnû nemá ambice komukoli ze sou-

sedÛ nûco zbyteãnû blokovat, omezovat,

nebo snad nûkomu radit, ale je základní

povinností vedení Mâ hájit zájmy na‰ich

obyvatel. Jsem pfiesvûdãen, Ïe vyfie‰ení

dopravy i dal‰í infrastruktury pro nová

sídli‰tû a tisíce nov˘ch obyvatel Pfiezletic

je v zájmu jak Vinofie, tak pfiedev‰ím oby-

vatel Pfiezletic samotn˘ch. 

Michal Biskup

� Informace úfiadu
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VáÏení pfiátelé,

Uzávûrka tohoto vydání Vinofiského

zpravodaje byla stanovena na 25.12., ãas

vánoãní, a já ráda vyuÏiji této pfiíleÏitosti,

abych vám v‰em, aÈ uÏ jste jakéhokoli ná-

zoru, popfiála hlavnû zdraví. To je totiÏ vel-

mi dÛleÏité a je tfieba si uvûdomit, Ïe není

samozfiejmé a je tfieba si ho vydob˘t vlast-

ním pfiístupem k Ïivotu svému i ostatních. 

Ráda bych rovnûÏ podotkla, Ïe slova,

která zde pí‰i, jsou v˘hradnû m˘m názo-

rem, a Ïe pfiedpokládám, Ïe s nimi bude

opravdu demokraticky naloÏeno. Tím

mám na mysli pfiedev‰ím jeho zvefiejnû-

ní. Je velmi smutné, Ïe po 31 letech jsme

nûktefií zfiejmû zapomnûli, Ïe jsme bojo-

vali za demokracii, za právo fiíci svÛj ná-

zor a zejména za zlikvidování cenzury.

Sem patfií také dodrÏování pravidel platí-

cích pro v‰echny. Je urãitû právem re-

dakãní rady posunout vydání ãasopisu, ale

obávám se, Ïe je minimálnû neetické, aby

v této dobû byla umoÏnûna reakce vlád-

noucí strany na ãlánek uvefiejnûn˘ krátce

pfied skonãením termínu pro vydání.

Z tûchto dÛvodÛ jsem reakci koaliãních

zastupitelÛ v minulém vydání Vinofiské-

ho zpravodaje neãetla. Jen z reakcí obãa-

nÛ mû zaujalo právû tak jako je, prohlá-

‰ení zastupitele za ODS, kter˘ slibuje, Ïe

udûlá v‰e pro zmírnûní dopadu souãas-

n˘ch rozhodnutí (silnice spojující Mlado-

boleslavskou a Bohdaneãskou), které se

vztahují k dobû, kdy nejspí‰ nebude mít

mandát – a nebo si je vámi tak jist˘?

Vánoãní ãas je dobou procházek, set-

kávání, dobroãinnosti, pochopení. Asi má-

lokdo by nechtûl mít moÏnost projít se le-

soparkem místo oplocené dÏungle

naz˘vané golfem. Vût‰ina z nás nechce

golf. Ale dle vyjádfiení p. Biskupa je ma-

gistrát v této záleÏitosti liknav˘ (viz po-

slední jednání místního zastupitelstva).

Proã? Pfiece jsme to prostfiednictvím sv˘ch

zastupitelÛ dali zfietelnû a nekompromis-

nû najevo. A pokud ne, vyz˘vám vedení

Mâ, aby pfii komunikaci s magistrátem zá-

jem Vinofie dÛraznûji prosazovalo. To bu-

de dÛkaz, Ïe lesopark je pro vládnoucí ko-

alici skuteãnou prioritou. 

Na‰e obec potfiebuje prostor, kontakt

s pfiírodou. To je cesta k pohodû a spoko-

jenosti nás v‰ech. Jen to odstraní problé-

my s odporem k parkÛm uprostfied zá-

stavby, které mají plnit multifunkãní cíl,

aniÏ by obãané cítili nedostatek prostoru

pro sportovní vyÏití.

Pfiátelé, vûfiím, Ïe nastávající ãas, kter˘

nás vede ke klidu, k utuÏování blízk˘ch ro-

dinn˘ch vztahÛ, nám umoÏní zamyslet se

nad tím, co je opravdu dÛleÏité, a co ne-

stojí za pozornost. Pokusme se poníÏit

svoje zájmy pod zájmy spoleãné tak, aby-

chom se v‰ichni cítili lépe. 

Neradovali jsme se z pádu totality pro-

to, abychom se smifiovali s tím, Ïe na‰e

zájmy nebudou vysly‰eny. 

Pfieji vám, aby v‰e, co se bude v této

obci odehrávat v následující dobû, bylo pl-

nû v souladu s va‰imi pfiedstavami. 

Opravdu krásn˘ nov˘ rok!! 

Lenka TURNEROVÁ

Pfiíspûvky opoziãních zastupitelÛ

âeská televize není pod politick˘m tla-

kem a není politick˘mi tlaky ohroÏena. Je

to svobodné a naprosto nezávislé médi-

um. Tedy alespoÀ pokud na‰i vefiejno-

právní televizi porovnáme s tím, jak fun-

guje Vinofisk˘ zpravodaj.

âlánek paní Turnerové z minulého ãís-

la Vinofiského zpravodaje je jistû názorov˘

a emocionálnû nabit .̆ TotéÏ lze v‰ak fiíct

i o odpovûdi zastupitelÛ za SdruÏení pro

Vinofi a ODS (údajnû hájících právo opozi-

ce publikovat své názory). Místo toho, aby

autofii ãlánku zachovali klidnou hlavu

a postavili se k celé záleÏitosti vûcnû, mí-

chají spolu pojmy s dojmy a obãanÛm Vi-

nofie nabízejí koktejl, ze kterého sr‰í zá‰È

a fÀukání nad tím, Ïe má nûkdo k jejich

práci v˘hrady. Pfiísloví „kdo chce psa bíti,

hÛl si vÏdy najde“ je v nûkter˘ch pfiípadech

moÏné aplikovat asi na kaÏdého z nás, kdo

se nûkdy kriticky vyjadfiujeme o druh˘ch.

Autofii ãlánku v‰ak místo hole vytáhli ro-

vnou kyj. Jeden z bodÛ reagujících na text

paní Turnerové zní: „obvinûní z korupce.“

Pozorn˘ ãtenáfi v textu paní opoziãní za-

stupitelky nalezne nemálo kritiky, nicménû

ono „obvinûní z korupce“ si zastupitelé za

SpV a ODS vymysleli sami.

Po pfieãtení závûreãné poznámky ãlán-

ku zastupitelÛ, Ïe podobn˘ text by jiÏ ne-

mûl b˘t ve VZ oti‰tûn, by mûl zpozornût

kaÏd ,̆ komu záleÏí na demokracii a svo-

bodû slova. Koaliãní zastupitelé (tentokrát

vystupující jako celek), opakovanû zneu-

Ïívají svoji pozici, kdy komentují pfiíspûv-

ky opoziãních zastupitelÛ, aniÏ by opoziã-

ní zastupitelé mohli stejn˘m zpÛsobem

okomentovat pfiíspûvky jejich (o neetiã-

nosti tohoto poãínání jiÏ bylo psáno v jed-

nom z pfiedchozích ãísel). Nyní tak bez os-

tychu vefiejnû pfiiznávají, Ïe mohou

opoziãní pfiíspûvky v klidu cenzurovat! Ja-

k˘m právem by mûla vládnoucí koalice

rozhodovat o tom, které politické názory

ve Vinofiském zpravodaji zazní, a které ni-

koli? Kdo po uzávûrce na‰eho zpravodaje

má moÏnost stejnû kriticky analyzovat

a hodnotit pfiíspûvky zastupitelÛ koaliã-

ních?

Vinofisk˘ zpravodaj nemá b˘t propa-

gaãním materiálem vládnoucí koalice,

stejnû jako âeská televize se nesmí stát

hlásnou troubou vlády nebo prezidenta.

Sluãovat pozici redaktora a politika stojí

proti jak˘mkoli etick˘m principÛm. Pokud

máme ve Vinofii personální nouzi, tak by

alespoÀ politik-redaktor mûl obû role dÛ-

slednû oddûlovat. To se v pfiípadû Vinofi-

ského zpravodaje bohuÏel nedûje.

Jan Obruãa

V‰echno je jinak

Je zájem celku dÛleÏitûj‰í, neÏ zájem 

jednotlivcÛ? Aneb dûtské hfii‰tû v Podskalí.
Na prosincovém Zastupitelstvu Mâ

Praha – Vinofi byla jedním z bodÛ dostav-

ba multifunkãního hfii‰tû V Podskalí. Po-

dle mého názoru si Vinofi, a hlavnû vinofi-

ské dûti (od batolat aÏ po ‰kolní dûti)

zaslouÏí lep‰í dûtské hfii‰tû s moderními

herními prvky. VÏdyÈ okolní obce jiÏ dáv-

no takové mají, napfi. Radonice nebo Jen-

‰tejn. Jsem pro. Je to ostuda, Ïe Vinofi je‰-

tû takové multifunkãní hfii‰tû nemá.

Ale co kdyÏ lidé Ïijící v okolí hfii‰tû se

obávají, Ïe je bude obtûÏovat hluk z hfii‰-

tû nebo nebudou moci zaparkovat pfied

sv˘mi domy vlastní auto kvÛli rodiãÛm,
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ktefií dovezou své dûti na hfii‰tû autem

(místo, aby si s nimi udûlali procházku

a do‰li na hfii‰tû pû‰ky)? S tûmito obava-

mi se nûktefií obyvatelé Podskalí obrátili

na starostu a zastupitele dopisem, kter˘

podepsalo 21 obãanÛ. Tito na‰i spoluob-

ãané poÏadují, aby se navrhované roz‰í-

fiení nerealizovalo. Vystoupili se sv˘mi ar-

gumenty také na zastupitelstvu.

Co s tím? V diskuzi padaly i takové ná-

zory, Ïe se mají obyvatelé domÛ sousedí-

cích s hfii‰tûm podfiídit zájmu celku. Pat-

fiím do generace, která na vlastní kÛÏi

zaÏila komunistick˘ reÏim, kter˘ hlásal, Ïe

zájem „lidu“ má pfiednost pfied zájmem je-

dince. Pro mû je toto nepfiijatelné! Na-

místo toho je tfieba si s dotãen˘mi obãa-

ny sednout a hledat fie‰ení, které bude

vyhovovat obûma stranám. A hledat ho

tak dlouho, dokud se fie‰ení nenajde. Ne

silou prosadit své. 

Proto jsem navrhl zmûnu pfiedloÏené-

ho usnesení:

„Zastupitelstvo mûstské ãásti Praha -

Vinofi 

I. Bere na vûdomí 

1. informace o dostavbû multifunkãní-

ho hfii‰tû V Podskalí. 

II. Podporuje 

1. v˘‰e zmínûnou dostavbu multi-

funkãního hfii‰tû V Podskalí dle pfiedloÏe-

ného návrhu.“ 

zru‰ením bodu II. a nahrazením tímto

textem:

„II. Ukládá

V˘boru pro územní rozvoj a Ïivotní pro-

stfiedí a V˘boru pro dopravu vypofiádat se

s námitkami obyvatelÛ Podskalí tak, Ïe v˘-

bory navrhnou opatfiení pro zmírnûní hlu-

ku a vyfie‰í parkování nerezidentÛ v oblas-

ti Podskalí.“

BohuÏel pro tento protinávrh usnese-

ní nehlasoval nikdo z ODS, SdruÏení pro

Vinofi ani ANO, pouze já (má kolegynû pa-

ní Lenka Turnerová z na‰eho uskupení Vi-

nofi místo pro Ïivot byla omluvena – ne-

byla pfiítomna). 

Bylo tedy odhlasováno pÛvodní znûní

usnesení. Aã dostavbu podporuji, zdrÏel

jsem se. Dostavba hfii‰tû jistû mohla je‰tû

nûjak˘ ãas poãkat, neÏ se vyfie‰í problémy,

které trápí obyvatele Podskalí. A vûfiím, Ïe

fie‰ení, která by uspokojila protestující

spoluobãany, se urãitû dají najít.

Jan Obruãa
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Bohdaneãská 259/1, Praha 9 – Vinofi

Tel.: 286 001 366, 

e-mail:ctenice@muzeumprahy.cz,

www.muzeumprahy.cz

Spojení: metro C – LetÀany, bus 302,

185, 182 do stanice Ctûnice

ZMùNA OTEVÍRACÍ DOBY EXPOZIC

A V¯STAV V ZÁMECKÉM AREÁLU

CTùNICE OD 1. 1. 2021 

po–út–st zavfieno, 

ãt–pá 10–16 hod., 

so–ne 10–18 hod.

Zámeck˘ park je otevfien dennû, zimní

období: 8:00–18:00 hodin

Zámeck˘ areál Ctûnice
V˘stavy a expozice jsou pro vefiejnost 

otevfieny v závislosti na vládních nafiízeních,

která upravují pfiístup do muzeí a galerií.

� 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

provádûnou v letech 1997–2004. Náv‰tûv-

níci mohou zhlédnout unikátní exponáty

dobov˘ch trámÛ, letecké snímky Ctûnic,

otisky map z 19. století a mnoho zajímav˘ch

nálezÛ pocházejících ze zámeckého areálu.

Stálé expozice –

pfiízemí zámku

� 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. 

� ¤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

spravuje právû Muzeum hl. m. Prahy. His-

Stálá expozice – 

1. patro zámku

� NádraÏí Praha-Tû‰nov 

a Negrelliho viadukt 

Expozice pfiedstavuje zaniklé praÏské

nádraÏí jako model ve velikosti H0. Mo-

del budovy v mûfiítku 1 : 87 vznikl dle pÛ-

vodních technick˘ch v˘kresÛ metodou

3D tisku. Na digitálnû fiízeném koleji‰ti

jsou v provozu repliky dobov˘ch vlako-

v˘ch souprav. Modelov˘ Ïelezniãní provoz

zahrnuje i traÈ procházející po Negrelliho

viaduktu, pod nímÏ se nacházelo zhlaví

tû‰novského nádraÏí. Model tohoto 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.

torie cechÛ je dokumentována reprezen-

tativními pfiedmûty, jimiÏ se fiemeslníci hr-

dû hlásili ke svému oboru.

Expozice – 
v˘stavní sál 
·pejchar
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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 we-

bov˘ch stránkách muzea: 

www.muzeumprahy.cz. 

Pofiad Literární kavárna se v I. ãtvrt-

letí roku 2021 tj. v lednu, únoru

a bfieznu nebude konat. Pfiedpokládá-

me obnovení programu od dubna

2021 v obvykl˘ch ãasech, tj. kaÏdé

druhé úter˘ v mûsíci od 14 hodin.

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

Vhodné pro: M·, 1. st. Z·., 2. st. Z·, niÏ-

‰í gymnázia.

Zimní perliãky z Pamûtí obce Vinofiské 
a Kroniky obce Vinofie I do roku 1950
Excerpce a pfiepis z kronik: Klára Löwensteinová      Odborná úprava fotografií: Ivan Fíla      Ilustrace archiv Mâ

Podívejme se, jak zimní mûsíce do prv-

ní pol. 20. století popisují vinofi‰tí kroni-

káfii Ferdinand Chmelík, Franti‰ek Kozlík,

Václav Fabián a Jaroslav Erpek:

❚ 1890: AÏ do 31. února 1889 byly spoje-

ny obce: Kbely, Vinofi a Satalice v jednu

politickou obec Vinofi. Od 1.ledna 1890 se

kaÏdá osamostatnila. 

❚ 1910: V roce 1910 koncem února do

konce ãervna pozoroval cel˘ svût velikou

(Halleyovu) kometu.

❚ 1919: Na poã. r. 1919 zemfiel fieditel

zdej‰ího cukrovaru p. Václav Jifiina, kte-

r˘Ïto hned pfii svém nastoupení r. 1872,

kdy za finanãního rozvratu na bursách se

zhroutilo mnoho slab˘ch cukrovarÛ – se

pfiiãinil o to, Ïe závod jím fiízen˘ nepfii‰el

do rukou neãesk˘ch, oã se znovu snaÏili

zástupcové b˘valého hrabûte âernína.

Pfiece v‰ak dosáhli toho, Ïe se stal âernín

(Czernin) majitelem témûfi poloviny zá-

vodních akcií. 

❚ 1922: Poãet domkÛ k 31.prosinec je 217.

❚ 1923: 13. ledna roku 1923 pfiijalo opût

správu obce nové zastupitelstvo – 18ãlen-

né, stav obyvatelstva 1000 du‰í – sesta-

vené bez voleb, dohodou politick˘ch stran,

kteréÏ zvolilo starostou obãana Jos. Hof-

mana, námûstkem obã. Jos. Stellu, do

obecní rady obã. Fr. Hladíka, Stan. Chytku,

Vác. Dou‰u a Jar. Kuchafie […].
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❚ 1924: 10. února, vzru‰eni byli v‰ichni

poctivû republikánsky sm˘‰lející obãané

zprávou o úmrtí amerického státníka

Wodroowa Wilsona, jenÏ se tolik zaslou-

Ïil pfii tvofiení na‰eho státu. Elektrifikace

obce dospûla poãátkem 1924 tak daleko,

Ïe bylo moÏno od 1. února ãásteãnû obec

osvûtlovati proudem dodan˘m starostou

obce za poplatek pau‰álnû stanoven .̆ […]

❚ 1925: Poãátkem roku 1925 pfii‰el vinofi-

sk˘ zámek s pfiilehl˘mi pozemky, dvorem

i parkem v majetek p. vrchního fieditele

Îivnostenské banky, Jindfi. Bûlohfiíbka.

DvÛr samotn˘ má v nájmu zdej‰í cukro-

var od r. 1922, po „âeské zemûdûlské

spoleãnosti pro zpenûÏení dobytka“, kte-

rá se nájmu vzdala. DvÛr kbelsk ,̆ k témuÏ

panství pfiináleÏející, najal cukrovar jiÏ

v roce 1909. 

❚ 1926: Rok 1926 zaãal zimou nestálou,

poãasím vrtkav˘m. Uhodily mrazy -12-16

°C, ale hned následujícího dne bylo bláto.

Snûhu napadlo málo a hned roztával […].

27. února doporuãilo obecní zastupitel-

stvo Ïádost Tûlocviãné jednoty Sokol

o zfiízení biografu v sokolovnû. Doporu-

ãovalo také, aby byly pfiedvádûny jenom

filmy slu‰né. Obecní zastupitelstvo se

usneslo 22.prosince, aby byla pokutována

rychlá jízda aut obcí.

❚ 1927: 7.prosince zemfiel Mudr. Chini.

Nov˘m lékafiem ustanoven Mudr. Ladislav

Holeãek.

❚ 1928: V lednu byl pochován Franti‰ek

Nedvídek, dlouholet˘ ãlen obecního za-

stupitelstva. 24. ledna se usneslo obecní

zastupitelstvo odvolati se proti rozhod-

nutí okresní zprávy, politické, zaslanému

farnímu úfiadu, jímÏ má b˘ti nynûj‰í hfibi-

tov roz‰ífien. Obecní zastupitelstvo je pro

zaloÏení nového hfibitova, kter˘ by nebyl

uprostfied obce. Koncem roku má Vinofi

280 popisn˘ch ãísel.

❚ 1929: 1. lednem byly zru‰eny okresní

správní komise a zavedeny okresní úfiady,

jeÏ obstarávají i politickou samosprávnou

agendu. […]

Na‰e obec je nyní v okresu Praha-ven-

kov. Zavedeny téÏ po celé republice jed-

notné, modré, oválné tabule v obcích

s oznaãením obce, okresu, zemû. 19. úno-

ra byl pochován Antonín Zeithamel, ob-

chodník, jeden z prvních starostÛ, zakla-

datel hasiãského sboru, pÛvodce zaloÏení

obecní kroniky. Úãast na jeho pohfibu by-

la nepatrná. Tak svût oplácí. Rok 1929 bu-

de na dlouho zapsán v zahradách a stro-

mofiadí. Kruté mrazy zniãily sta a sta

stromÛ. V samotné farské zahradû zahy-

nulo na 150 ovocn˘ch stromÛ. Mrazy po-

trvaly pln˘ch 8 nedûl, pfies mûsíce leden

a únor. Není pamûtníka tak dlouho trva-

jících, a tak krut˘ch mrazÛ. Dostupovaly

aÏ -32 °C a nûkdy i -40 °C. Snûhu napad-

lo na 60 cm. Koroptve si hrabaly chod-

biãky a hnízda pod snûhem, aby se tak

skryly pfied mraziv˘mi noãními vûtry […].

Lampy, záchody splachovací, kanály za-

mrzly a trhaly se. Na rozmrazování neby-

lo pomy‰lení, ponûvadÏ mrazy nepolevo-

valy. […] ·kola musila b˘ti na t˘den

zavfiena pro nedostatek uhlí. A to jiÏ od

15. února. PonûvadÏ nouze o palivo trva-

la, uzavfielo ministerstvo v‰echny ‰koly na

dobu od 18. do 25. února a znovu aÏ do

1. bfiezna. Majitel velkostatku Jindfiich Bû-

lohfiíbek obstaral 4 fÛry uhlí, jeÏ bylo na

ulici rozvaÏováno a po 50 kg rozprodá-

váno obãanÛm. Uhlí ‰lo na draãku. Nouze

o uhlí pfiipomínala váleãná léta. 1 kg hnû-

dého uhlí se platil normálnû 17-17,50 Kã,

mrazy je zdraÏily na 20-24 Kã. Také cuk-

rovar vypomáhal rozprodejem uhlí. Pro-

dával drobné uhlí ãerné, velmi dobré ja-

kosti po 20 Kã cent. Silnice k Radonicím

Pohlednice, in: Pamûti obce Vinofiské 1, str. 57
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S Pavlem Kariãkou jsme tento rozho-

vor o souãasnosti a budoucnosti vinofi-

sk˘ch kulturních akcí vedli za velmi ne-

tradiãních okolností. Koncem loÀského

roku jsme se se‰li u kiosku s obãerstvením

v Zámeckém areálu Ctûnice, kde nás sice

zahfiálo svafiené víno, nicménû kvalitu

venkovního posezení na promrzl˘ch Ïid-

lích to vylep‰ilo jen krátkodobû. I proto je

toto povídání relativnû struãné a jde bez

v˘raznûj‰ích oklik rovnou k jádru vûci. Pa-

vel se totiÏ stal pfiedsedou novû zaloÏe-

ného spolku KULTURA VINO¤, z.s., a mû

Chceme dát na‰í práci jméno a tváfi

Rozhovor s Pavlem Kariãkou

a âakovicím musily b˘ti prohazovány. Au-

to jedoucí z âakovic do Vinofie nemohlo

pro závûje snûhu jeti pfiímo, musilo za-

jíÏìkou pfies LibeÀ.

❚ 1930: 1.prosince bylo provedeno za re-

publiky druhé sãítání lidu. Vinofi má 320

popisn˘ch ãísel a 1865 obyvatelÛ. Pfii prv-

ním sãítání mûla 1029 – pfiibylo tudíÏ za

deset let 836 obyvatel. 

❚ 1931: dne 13.prosince vzdal se Josef

Hofman starostenství a zvolen byl Boh.

Vandas a námûstkem Pavel ·ulc. 

❚ 1941: 3.prosince zápisy obecní rady jsou

psány nûmecky i ãesky.

❚ 1943: 20.prosince do‰lo k Ïelezniãnímu

ne‰tûstí na trati mezi Satalicemi a Kbely,

sráÏce dûlnick˘ch vlakÛ. TûÏce zranûn˘ch

100, lehce 120, mrtv˘ch na místû 23, lidé

ale umírali dále v nemocnicích. Dne

23.prosince byla zde na hfibitovû smuteã-

ní slavnost. Po ní vût‰ina rakví odvezena

do sv˘ch domovÛ. Pfii pohfibu fieãnil ãlen

protektorátní vlády Moravec Eman. 

❚ 1945: Dne 14. února americk˘ nálet na

Prahu. Dne 25. bfiezna nálet na Kbely, Vi-

nofi a na Prahu. Od Nového roku projíÏ-

dûjí âechami vlaky se zajatci z Osvûtimi

a jin˘ch koncentraãních táborÛ. Jsou na-

maãkáni v dobytãích vagonech a vyjí zi-

mou a hladem. Dáváme stráÏi kofialku, aby

nám dovolil házet okénky do vozÛ chléb.

Sotva tam vhodíme chléb, strhne se rvaã-

ka a fiev a stráÏe nás odhánûjí. Pfii trati sbí-

ráme mrtvé a u‰lapané chudáky. PfiijíÏdû-

jí vystûhovalci s koÀmi, vozy a dobytkem

z Polska, ze Slezka. Prchají pfied Rusy. Obec

je musí stravovat.

❚ 1946: 11. ledna zemfiel faráfi Bachtík.

V prosinci otevfiena matefiská ‰kolka

v zámku.

❚ Památn˘ rok 1948: Zima byla mírná.

Dne 25. února státní pfievrat. Moci se uja-

la strana komunistická.

❚ 1949: Na MNV zfiizuje se svatební síÀ.

V‰echny sÀatky se musí uzavírat tam.

V bfieznu sãítání lidu. Statkáfi Jos. Hof-

man pfiedal hospodáfiství státu. 1. bfiez-

na vichfiice v celé Evropû. Mnû (J. Erpe-

kovi) porazila úly se vãelami. Sbíral jsem

je pfii -7 °C. Mrazy trvaly do konce bfiez-

na. Dne 21.prosince kladou základy ku

Stalinovu pomníku na Letné v Praze.

V‰echny Ïulové kvádry pro pomník vozí

se pfies Vinofi.

❚ 1950: 14.ledna obûsil se rolník Kubíãek

ve stáfií 47 let. 17. ledna 1950 vypukl po-

Ïár domku ã.p. 65 a zniãil jej. Odpadla Vi-

nofi II. Ru‰í se soukromé Ïivnosti. Hofma-

nÛv statek pfiechází do státní správy. Od

25. února jsou zavedeny lístky na mouku

a chléb. Voln˘ nákup byl od 1. fiíjna 1949.

Pohlednice, in: Pamûti obce Vinofiské 1, str. 75
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Jak na tebe tenkrát Vinofi pÛsobila

a jak do‰lo k tomu, Ïe jsi se zapojil do

zdej‰ího spoleãenského Ïivota? Pokud

vím, tak kromû kulturních aktivit jsi

ãinn˘ i ve farnosti nebo u na‰ich ba-

ráãníkÛ... 

Do kultury mû pfiivedla moje soused-

ka a kamarádka Gabriela Kludská (neboli

Gába Al Dhába, jak jí s láskou fiíkám), se

kterou máme na kulturu stejn˘ náhled.

Jako vûfiícího katolíka mû zase mrzelo, Ïe

farnost je od ostatního Ïivota ve Vinofii

tak nûjak separovaná, a tak jsem se zaãal

snaÏit o její vût‰í zapojení do vinofiského

kulturního dûní. A stejnû tak to bylo

i u baráãníkÛ. KdyÏ jsme poprvé dûlali pro

sousedy a tetiãky Mikulá‰e, nevûfiili byste

tomu, jak ti dfiíve narození pookfiáli, a ja-

ká s nimi byla neuvûfiitelná sranda.

Bûhem pofiádání vinofisk˘ch kultur-

ních akcí jsme se ale pfiece jen potká-

vali nejãastûji. âasem jsi se stal kone-

ckoncÛ i vÛdãím ãlenem skupiny

dobrovolníkÛ, která pro na‰i mûstskou

ãást pofiádala zabûhnuté a vym˘‰lela

nové akce. Jak bys toto své pÛsobení

zhodnotil a jak˘ch úspûchÛ si v této

oblasti nejvíc cení‰?

Ano. Kultura je mi z tûch vyjmenova-

n˘ch oblastí mého pÛsobení nejbliÏ‰í.

Myslím, Ïe jsme v ní dokázali odvést vel-

k˘ kus práce. Ta by ale nebyla, pokud by

se mnou s kÛÏí na trh ne‰la právû ta zmí-

nûná skupina dobrovolníkÛ. Mnozí z nich

nejsou vidût tak jako tfieba já, ale jsou ne-

smírnû uÏiteãní a dÛleÏití. Za na‰e nejvût-

‰í kulturní sousto a úspûch povaÏuji

zvládnutí hladkého prÛbûhu oslav 930 let

od první písemné zmínky o Vinofii, ze kte-

rého máme i trvalou vzpomínku v podo-

bû zapsaného rekordu v sestavení obec-

ního znaku z obyvatel Vinofie. Ná‰ rozptyl

je jinak velmi ‰irok˘ - masopust, koncer-

ty váÏné hudby ve Ctûnicích, Obecní ples

a karneval, Noc kostelÛ, letní kino, veli-

konoãní jarmarky (poté, co je ukonãili na

Dlabaãovû), lampionov˘ prÛvod, advent-

ní rozsvûcení vánoãního stromu aj. 

V dobû, kdy jsem se do Vinofie pfiistû-

hoval, raketovû narostl poãet jejích oby-

vatel, zejména mlad˘ch rodin s dûtmi,

a tím i poãet náv‰tûvníkÛ akcí, ale i náro-

ky na jejich kvalitu. To v‰e jsme, myslím,

dosud velmi dobfie zvládli a nemáme se

podle mého názoru za co stydût. DÛkazem

toho jsou náv‰tûvníci i z blízk˘ch ãi vzdá-

lenûj‰ích obcí v okolí. 

zajímalo, jaké ãinnosti se bude vûnovat,

a co od nûj mÛÏeme oãekávat. Samozfiej-

mû jsme se ale nemohli nezmínit o Pavlo-

v˘ch pfiedchozích aktivitách ve Vinofii, a to

jak tûch kulturních, tak tûch, které jsou

spjaté s na‰imi baráãníky ãi farností...

Na úvod bych se rád zeptal, kde má‰

své rodinné kofieny, a kdy a za jak˘ch

okolností jsi se do Vinofie pfiistûhoval?

Pocházím ze severní Moravy, z malé

vesnice u Fren‰tátu pod Radho‰tûm. V Pra-

ze jsem zaãal pracovat a následnû i pod-

nikat a tím pádem jsem tu jiÏ zÛstal a za-

loÏil rodinu. Do Vinofie jsme se pfiestûhovali

z nedalek˘ch LetÀan, kdyÏ nám mÛj spo-

leãník ve firmû doporuãil souãasn˘ dÛm ve

Vinofii, kter˘ byl na prodej o ulici vedle. Do-

dnes jsem mu za to vdûãn .̆ Myslí‰, Ïe takzvan˘ “Vinofisk˘ kul-

turní rok” s tradiãním obecním plesem,

Masopustem, Pálením ãarodûjnic, Vi-

nofisk˘m vandráãkem, Dûtsk˘m dnem,

Posvícením, Lampionov˘m prÛvodem

a Vinofisk˘m adventem lze povaÏovat za

dostateãn˘ pro zdej‰í potfiebu spole-

ãensk˘ch akcí, nebo ho lze nûjak˘m

zpÛsobem inovovat ãi doplnit?

Urãitû to jsou ty nejvût‰í a nejv˘raz-

nûj‰í pilífie vinofiské kultury, ale nesmíme

usínat na vavfiínech a pokud budeme stá-

le dokola opakovat to stejné, zaãne to b˘t

nuda nejen pro nás, ale hlavnû pro ty li-

di, pro které to dûláme. 

S nov˘m rokem se ze skupiny dob-

rovolníkÛ, organizovan˘ch dfiíve pfiede-

v‰ím v kulturním v˘boru zastupitelstva,

stává samostatn˘ zapsan˘ spolek Kul-

tura Vinofi s Tebou jako pfiedsedou. Co

bys nám o zaloÏení spolku a jeho za-

mûfiení mohl prozradit?
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Právû obohacení vinofiského kulturní-

ho roku je jeden z dÛvodÛ, proã na za-

ãátku roku 2021 vzniká samostatn˘ kul-

turní spolek KULTURA VINO¤, z.s. Zde

chceme mít volné ruce v realizaci akcí

v‰eho druhu, kter˘m v minulosti nebylo

pfiáno. A to tfieba i podpora místních vi-

nofisk˘ch firem, které si to podle nás za-

slouÏí. Také jsme potfiebovali své práci dát

jméno a tváfi, protoÏe od zvolení nového

zastupitelstva v roce 2018 pfiestal ofici-

álnû existovat V˘bor pro kulturu a my

v‰ichni byli jen skupinou dobrovolníkÛ

spolupracující s KVC Vincent.

Pokud se v prÛbûhu roku 2021 po-

dafií skoncovat s omezeními, plynoucí-

mi z koronavirové epidemie, urãitû má

nov˘ spolek pfiipravenou fiadu plánÛ

a aktivit. MÛÏe‰ nûkteré z nich pfiiblí-

Ïit?

Urãitû se v‰e bude odvíjet od souãas-

né epidemiologické situace a uvolÀování

vládních nafiízení, která nám dovolí kul-

turu zase rozjet. Bude to postupné a roz-

hodnû chceme pokraãovat i ve spoluprá-

ci na obecních akcích, které jsou uÏ známé

a osvûdãené. Dále nechceme úplnû pro-

zrazovat tajemství na‰í kuchynû, nicménû

plánujeme dûlat nûkteré vûci jinak…

Prozraì nám prosím je‰tû nûco o so-

bû, své rodinû a o své profesi. Jak jsi

trávil vánoãní svátky?

To asi nebude nic pfiekvapivého. Mám

jednu Ïenu a jednoho syna, jednoho psa

a jednu firmu, která se zamûfiuje na re-

konstrukce a realizace interiérÛ. 

Vánoãní svátky jsme trávili u pfiíbuz-

n˘ch na Moravû. Má Ïena totiÏ pochází ze

stejného regionu jako já. Co se t˘ãe trá-

vení vánoãního ãasu, jsem zastáncem tra-

diãního pojetí. Prostû rybí polévka, salát,

kapr, fiízky, cukroví, stromeãek, dárky a ce-

lá rodina pohromadû, pohodiãka a klid.

Má‰ pro na‰e ãtenáfie nûjak˘ vzkaz

ãi pfiání do nového roku?

Co si mÛÏeme v této nelehké dobû

pfiát? Abychom to v‰echno ve zdraví

zvládli. Abychom to vydrÏeli s pozitivní

myslí. Je to pro v‰echny velmi tûÏké. Zdra-

votnû, finanãnû, sociálnû… Já jsem ale

optimista a vûfiím, Ïe to brzy skonãí a my

se budeme zase spoleãnû moci setkávat

na kulturních akcích. A tfieba se nûkdo

z ãtenáfiÛ stane nov˘m ãlenem ãi sympa-

tizantem na‰eho nového spolku, nebo do-

konce sponzorem. Byl bych za to moc rád.

Robert Rytina
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Jak to prvnû NEBYLO

Pfiedstavujeme se

Kulturní akce ve Vinofii pofiádá nûkolik

subjektÛ a v‰echny souãasná situace po-

znamenala.

Nûkteré finanãnû a nûkteré úbytkem

vnitfiního nad‰ení, jako tfieba nás dobro-

volníky. Mû rozhodnû ano. MoÏná to cítí-

te podobnû. 

Mnoho z vás se tû‰ilo na Obecní ples,

kter˘ mûl b˘t Stra‰ideln ,̆ bohuÏel musel

b˘t pár dnÛ pfied termínem zru‰en. Stej-

nû tak Dûtsk˘ karneval. Pak pfii‰lo chvil-

kové „oteplení“ a na‰e parta „kulturistÛ“

mohla zase dûlat to, co nás naplÀovalo.

Bûhem mûsíce jsme si „stfiihli“ v˘pomoc

na Svatojánské noci, Vandráãka, Noc

kostelÛ… pozdûji o prázdninách dvoje

Letní kino a Oslavu 25. let cukrárny Mar-

cipánky.

A pak nás zase „zamkli“ takÏe oblíbe-

n˘ Lampionov˘ prÛvod, kde jsme mûli

v plánu oÏivit postavy a scény z Kytice

K. J. Erbena, se poprvé nekonal. Nedovo-

lili jsme si ani tu bezpeãnûj‰í variantu.

Mrzí mû to a doufám, Ïe v budoucnu bu-

du moci, podle mého nejlep‰ího vûdomí

a svûdomí, pomáhat tuto akci vym˘‰let

a plánovat dál. Dûlám to pro vás dobro-

volnû v rámci kulturních komisí a v˘borÛ

uÏ 20 let a stále mû naplÀuje dávat vám

radost a poslouchat dûtsk˘ smích. To vy-

slovené „dûkuji, bylo to krásné“ je pro mû

nejvût‰í odmûna.

A proã to v‰e pí‰i? ProtoÏe ke mnû na

tato témata doléhají dotazy od znám˘ch

a kamarádÛ. Mám prostû touhu dát lidem

kapku nadûje, Ïe tu stále já i kamarádi

jsme a máme plány do budoucna. Osob-

nû se tû‰ím na to, aÏ se svût vrátí do sta-

r˘ch kolejí, Ïe budu moci dát kus své in-

vence do spolupráce na dal‰ích kulturních

akcí. 

Petr âesák

Komise a v˘bor pro kulturu do roku

2018, dobrovolník, KULTURA VINO¤, z. s.

OSOBNÍ OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI ROKU 2020

âlovûk a kultura k sobû patfií od pra-

dávna. KdyÏ ãlovûk zjistil, Ïe souÏití v ko-

munitû pfiiná‰í kromû zaji‰tûní nutn˘ch

Ïivotních potfieb i potûchu, zaãal vûdomû

pracovat na kultufie, resp. zábavû. I v na-

‰í mûstské ãásti Praha-Vinofi, má kultura

hluboké kofieny.

V té novodobé historii, kam sahá pa-

mûÈ Ïijících pamûtníkÛ, na‰la se vÏdy sku-

pinka nad‰encÛ, ktefií byli ochotni vyjít

s kÛÏí na trh, aby sv˘m konáním vykouz-

lili úsmûvy na tváfii spoluobãanÛ. 

V minulosti, kromû jin˘ch, fungovala

pod hlaviãkou úfiadu Mâ Praha-Vinofi

Kulturnû-‰kolská komise a Komise pro

kulturu, sport a volnoãasové aktivity a ja-

ko poslední do roku 2018 V˘bor pro kul-

turu. Po volbû nového zastupitelstva dne

31. 10. 2018 tato komise zanikla a lidé,

ktefií stále vût‰inu kulturních akcí pfiipra-

vovali, pfiestali mít oficiální status. Byla to
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jen skupina dobrovolníkÛ spolupracující

s KVC Vincent a zejména s její kulturní re-

ferentkou. AÏ doteì. 

Koronavirová pandemie, která celo-

státnû kulturu zcela zastavila a rozhod-

nutí Mâ pfiesunout ve‰kerou obecní kul-

turu pod VINCENT (Vinofiské komunitní

centrum), nás pfiimûla k tomu, abychom

se zamysleli nejen nad tím, jak dûlat kul-

turu dál, ale i zda chceme b˘t jen „skupi-

nou dobrovolníkÛ“, nebo chceme mít k té-

to práci nûjakou oficiální tváfi a jméno. 

A z tohoto dÛvodu vzniká od poãátku

roku 2021 nová organizace KULTURA VI-

NO¤, z.s., která sdruÏuje právû ty samé

kulturní nad‰ence, ktefií pro vás budou dál

dûlat kulturní akce, na které jste si uÏ zvy-

kli a oblíbili si je, ale budou se snaÏit vy-

m˘‰let i nové. Prioritou je pro nás Vinofi

a nejbliÏ‰í okolí.

Máme vás rádi a nejvût‰í odmûnou je

pro nás vá‰ úsmûv, nebo podûkování. Bu-

deme vdûãní za va‰e názory, podnûty, pfii-

pomínky (na e-mail: info@kulturavinor.cz)

a v neposlední fiadû i spolupráci. Ta mÛÏe

mít fiadu podob. Od fyzické v˘pomoci na

akcích aÏ po spolupráci finanãní tfieba

formou sponzoringu. 

Upfiímnû vûfiíme, Ïe se epidemiologic-

ká situace brzy uklidní natolik, abychom

uÏ mohli pro vás nûjakou kulturní akci

uspofiádat a spoleãnû se sejít. Pfiejeme

vám v‰em hlavnû hodnû zdraví.

Va‰e KULTURA VINO¤, z.s.

Na Mikulá‰e, 5. prosince se v Hoff-

manovû dvofie kfitil Vinofisk˘ kalendáfi pa-

nensk˘ch ãernobíl˘ch fotografií vinofi-

sk˘ch magick˘ch míst od fotografa,

spisovatele, scenáristy a reÏiséra Ivana

Fíly, kter˘ Vinofi pojal do svého poutnic-

kého srdce a nev‰ednû ji ztvárnil. Kalen-

dáfi ‰vihadlem pokfitili frontmani skupiny

âechomor, Karel Holas a Franta âern˘

spolu s vinofisk˘mi radními, Davidem

Smoljakem a Robertem Rytinou. Ivan Fí-

la, recordman v bûhu na ‰vihadle, zá-

jemce pak na dvofie uãil technice bûhu

pfies ‰vihadlo. Divadelní spolek Tomaklan

v dal‰í ãásti kulturního odpoledne zahrál

italsk˘ folklórní „Pfiíbûh Pipetty“ a po-

hádku „Fantaghiro“. V rámci mikulá‰ské

probûhlo i slosování o t˘denní pobyt na

Sicílii. Ten nane‰tûstí Ïádn˘ Vinofiák ne-

vyhrál, ale i tak bylo sváteãnû a veselo.

Kalendáfi, kter˘ podpofiila Mâ Praha – Vi-

nofi, se v prosinci doãkal 2. vydání a byl

pfiítomen i na v‰ech venkovních pfiedvá-

noãních pohádkov˘ch ãteních: pfied vi-

nofisk˘m zámkem, v zámeckém areálu

Ctûnice, na hrázi Velká ObÛrka, pfied sv.

Janem Nepomuck˘m na Vinofiském ná-

mûstí i jinde. V lednu je je‰tû k dostání

u Kláry Löwensteinové na klaralowen-

stein@yahoo.it (724 909 585).

Ivanu Fílovi fotografování Vinofie, osi-

fielé Prahy, jeho milovan˘ch JeseníkÛ a je-

ho druhé domoviny Frankfurtu nestaãilo.

Pfii fotografování vinofiského kalendáfie

dostal nápad na VINO¤SKOU ZEë – por-

trétovaní VinofianÛ v jejich oblíbeném

prostfiedí. Vinofiská zeì je prozatím port-

folio s lidmi, ktefií o projekt projevili zájem

a podpofiili Vinofisk˘ kalendáfi. Je zde mj.

senátor David Smoljak, faráfi Stanislaw

Góra, radní pro kulturu Robert Rytina,

b˘valá kronikáfika Klára Löwensteinová,

Vinofisk˘ kalendáfi Ivana Fíly, Mikulá‰sk˘
happening na ‰vihadle v Hoffmanovû
dvofie a projekt VINO¤SKÁ ZEë
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studentka Anna Löwensteinová a pfiihlá-

sila se i desítka dal‰ích. S podporou rad-

nice a místních by ãasem mohla vzniknout

vefiejnû pfiístupná Ïivá zeì, kde budou

umístûny a postupnû doplÀovány portré-

ty VinofianÛ. Vznikne tak ojedinûl˘ kultur-

ní projekt Ïivota Vinofie a jejích obyvatel.

Pokud byste se do projektu Vinofiská zeì

chtûli zapojit, ozvûte se prosím co nejdfií-

ve, a to i s místem, kde byste si pfiáli b˘t fo-

tografováni Kláfie Löwensteinové na klara-

lowenstein@yahoo.it (724 909 585).

Se srdeãn˘m pfiáním svûtla a zdraví po

celém roce 2021

Klára Löwensteinová

Aãkoliv je Komunitní zahrada Pastvi-

na jiÏ témûfi tfii roky nedílnou souãástí

Vinofiského Ïivota, osmûlili jsme se aÏ

teì, pfiispût do Zpravodaje. A chceme za-

ãít pozitivnû, i kdyÏ souãasná doba není

zrovna naklonûná jakékoliv ãinnosti

s pfiízviskem „komunitní“. Podafiilo se

Pastvina za ãasÛ korony
nám totiÏ, koronû navzdory, na Pastvinû

ledacos. V krátkém okénku, kdy bylo

moÏné nûco spoleãnû podnikat, se uspo-

fiádala vefiejná brigáda, bûhem níÏ se na

Pastvinû a v okolí vysadilo pfies 50 ovoc-

n˘ch kefiÛ a stromÛ. RovnûÏ u nás pro-

bûhly exkurze ze Z· âakovice a lesní

‰kolky Mamatata z Letné. Dûti si po-

mazlily a nakrmily zvífiata v na‰em azylu.

Dozvûdûly se mnoho nového o farma-

fiení a fiadu praktick˘ch vûcí si i vyzkou-

‰ely, ãímÏ nám dost pomohly. Opékání

bufitÛ bylo pak milou odmûnou i hezk˘m

záÏitkem.
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I dûti v na‰í lesní ‰kolce fiádí mezi zví-

fiaty, a pfiedev‰ím pak v hromadách listí,

které se k nám sváÏí z celé Vinofie. Listí po-

tom vyuÏijeme na záhony a na kompost.

Prostû radost pro v‰echny zúãastnûné.

Novinkou je i zateplení na‰í pergoly.

Díky oplá‰tûní z kvalitní PVC plachty, se

z na‰í pergoly stalo útulné a bezpeãné

útoãi‰tû, kde si dûti z lesní ‰kolky budou

moci hrát a odpoãívat v teple. ZároveÀ,

aÏ pandemie dovolí, zde budeme moci

celoroãnû provozovat semináfie, kultur-

ní akce, sousedská setkání a mnoho dal-

‰ích komunitních aktivit. Na zateplení

nám pfiispûla i mûstská ãást Vinofi, dû-

kujeme! 

Aniãka z Pastviny

ProtoÏe nov˘ rok je teprve ve svém za-

ãátku, chtûla bych popfiát v‰em hodnû ra-

dosti a zdraví do celého nového roku

a pevnû vûfiím a pfieji si, aby bylo brzy

moÏné se zase spoleãnû setkávat, aniÏ by-

chom tím zvy‰ovali riziko nákazy. To bych

pfiála zvlá‰tû na‰im mal˘m muzikantÛm

a jejich lektorÛm, protoÏe ke hfie na hu-

dební nástroj neodmyslitelnû patfií i kon-

certy a moÏnost potû‰it druhé pûknou

skladbou nebo písniãkou, kterou se dûti

nauãí. 

V˘uka ve VinoHfie stále pokraãuje, jiÏ

celkem plynule pfiecházíme na online v˘-

uku ãi se vracíme k prezenãní v˘uce uãi-

tel – Ïák dle aktuálních epidemiologick˘ch

pfiedpisÛ. I kdyÏ online v˘uka napfi. hry na

bicí je celkem v˘zva. V leto‰ním ‰kolním

roce máme ménû ÏákÛ neÏ v roce pfied-

chozím. Pfiispûla k tomu urãitû tato doba,

kdy provoz krouÏkÛ je nejist ,̆ téÏ naro-

zení miminek v fiadách na‰ich lektorÛ

a téÏ ãím dál nároãnûj‰í hledání vhodn˘ch

lektorÛ, ktefií by byli ochotni uãit ve Vi-

nofii za podmínek, které jsme momentál-

nû schopni nabídnout. Pokud byste tu‰ili,

Ïe je okolo Vás nûkdo, kdo umí sám hrát

v˘bornû na hudební nástroj, baví ho prá-

ce s dûtmi a mûl by chuÈ se k nám pfiidat,

urãitû budeme rádi za propojení. Zájem

dûtí o na‰i v˘uku stále trvá, zvlá‰tû nám

teì chybí ‰ikovn˘ klavírista. 

Marie Badaniãová

VinoHra v dobû coronavirové
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Nov˘ rok pro nás zaãal nov˘m vládním

nafiízením. Dûti po prázdninách do ‰koly

nenastoupily a také dvefie na‰eho Vin-

centa zÛstaly zavfiené. Nezb˘vá nám, neÏ

sledovat aktuální situaci a pfiizpÛsobovat

se. Akce, které jsme mûli pfiipravené nebo

pfiipravujeme, zÛstávají zatím v ‰uplíku

a ãekají spoleãnû s námi na vhodn˘ oka-

mÏik, kter˘ urãitû nastane. Pro leto‰ní rok

jsme získali status hlavního organizátora

obecního plesu, dûtského karnevalu, ak-

ce vítání obãánkÛ, Vinofiského vandráãka,

lampionového prÛvodu a rozsvícení vá-

noãního stromu s trhy. Termíny, vzhledem

k situaci s pandemií, zatím nezvefiejÀuje-

me. Jakmile si budeme jistí, Ïe se nûjaká

akce bude moci pofiádat, ihned vás bude-

me informovat a srdeãnû zvát. Vlastnû se

uÏ nemÛÏeme doãkat.

Na na‰ich akcích máme v plánu spo-

lupracovat s místními vinofisk˘mi spolky,

nejvût‰í tradici v této souãinnosti má Vi-

nofisk˘ vandráãek. Spolupráci chceme na-

vázat s novû vznikl˘m spolkem Kultura Vi-

nofi, jehoÏ ãlenové pro nás nejsou Ïádní

nováãci. Naopak! Jeho zakladatelé a ãle-

nové mají v pofiádání akcí velké zku‰e-

nosti, a já vûfiím, Ïe vhodnou spoluprací

dokáÏeme spoleãnû pfiipravit krásné ak-

ce. Moc se tû‰íme také na obnovení pro-

vozu zájmov˘ch krouÏkÛ a kurzÛ pfiímo

v na‰í budovû. Ktefií lektofii budou pokra-

ãovat, a ktefií museli své aktivity pfiesu-

nout do jiné oblasti, se ale teprve ukáÏe.

V novém roce bude zfiejmû dost nového

i u nás.

Pfieji vám pevné zdraví 

a láskypln˘ rok 2021

Markéta Kilingerová

Z Vincenta

Loni na podzim nás napadlo, Ïe si v do-

stateãném ãasovém pfiedstihu pfiipravíme

podklady pro kalendáfi Vinofie na rok 2022.

Dali jsme si na to hned jeden cel˘ rok.

A v Ïádném pfiípadû jsme se do tohoto

projektu nevrhali sami, ale oslovili jsme

vás v‰echny, ktefií rádi fotíte a máte k Vi-

nofii blízko. Ale i ty z vás, ktefií sice nefo-

títe, ov‰em koneãná podoba kalendáfie vás

zajímá a chcete se na v˘bûru fotografií

podílet. Celou soutûÏ jsme rozfázovali na

ãtyfii kola: PODZIM, ZIMA, JARO a LÉTO VE

VINO¤I. Z kaÏdého kola se vyberou vÏdy

tfii fotografie, které najdou své místo v ka-

lendáfii. První fotografii, absolutního vítû-

ze jednotlivého kola, vybírá odborná po-

rota a zároveÀ nám vytipuje postupující

snímky. Ty budou zvefiejnûny a vy máte

Tvofite s námi kalendáfi Vinofie 2022!

1. místo
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moÏnost hlasovat a vybírat tak dal‰í dva

obrázky. Jmenovitû na‰i odbornou porotu

tvofií Ivan Fíla, Markéta Novak, Michal

Marel a fotografové z Centra Foto·koda. 

První, podzimní kolo, uÏ máme zdárnû

ukonãené, dorazilo nám opravdu velké

mnoÏství pfiíspûvkÛ a my v‰em autorÛm

velmi dûkujeme. S velkou radostí vám pfied-

stavujeme vítûzné fotografie a jejich auto-

ry. Vítûzn˘ snímek pofiídil pan Vladimír Pek-

ník, na druhém místû se umístila fotografie

paní Lenky Biãové a tfietí místo obsadil ob-

rázek pana Lubomíra Viãana. V‰echny tfii ví-

tûzné fotografie pfiikládáme a vítûzÛm moc

gratulujeme. Získávají od nás odmûnu -

dárkovou poukázku od Centra Foto·koda

a drobné dárky z na‰í knihovny.

V souãasné dobû je vyhlá‰eno druhé ko-

lo soutûÏe, tentokrát se budeme tû‰it na fo-

tografie zimní Vinofie. Tak vám drÏíme pal-

ce pfii maãkání spou‰tû a pfiejeme to

správné zimní poãasí pro va‰e zábûry. 

2. místo 3. místo
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Mikulá‰ská nadílka

Na loÀsk˘ zapeklit˘ rok bylo tfieba po-

zvat posily pekelníkÛ, které se jen tak nû-

ãeho nezaleknou. 

Spojili jsme se s Divad˘lkem Na ko-

neãn˘ a vyrazili jsme do ulic s malou na-

dílkou pozdravit malé i velké hfií‰níky. Pe-

fií létalo vzduchem a sná‰elo se do

dûtsk˘ch dlaní, zvonce a fietûzy fiinãely,

ostré rohy se bly‰tily a za okny se obje-

vovaly nové a nové siluety. Dûti byly od-

váÏné, a ty které nás pfii‰ly pozdravit, ne-

bojácnû odfiíkávaly básniãky. V adventním

ãase, kdy jsme se mohli potkávat jen vel-

mi omezenû, byla atmosféra v ulicích Vi-

nofie o to dojemnûj‰í. Prozradím, Ïe i ãer-

tÛm ukápla slza. Slza dojetí a nadûje, Ïe

bude líp!



Aktuální otevírací dobu naleznete na webu Mâ Praha-Vinofi, FB Vincent - komunitní 

vinofiské centrum a v˘vûskách u knihovny a u zastávky Vinofisk˘ hfibitov smûr na centrum.

Pokud je otevfieno, tak vÏdy v úter˘ a ve ãtvrtek 9:00–13:30 a 14:30–19:00 

jen s rÛznû pfiísn˘mi opatfieními. V roce 2021 otevíráme 4. ledna.

Vincent a knihovna �

Volají mi maminky, Ïe se dûti uÏ ne-

mÛÏou doãkat, kdy se zase sejdeme k ma-

lování ve Vincentu. Dávala jsem jim nadûji

– v lednu. BohuÏel epidemiologická situ-

ace to je‰tû nedovolí. Tak aspoÀ na pfii-

pomenutí pár fotografií ze záfií. Slibuji, Ïe

hned, jak Vincent otevfie dvefie pro skupi-

nové kurzy, budeme pokraãovat. A je‰tû se

k nám mÛÏou pfiidat dvû dûti ve vûku

2,5–5 let.

Ludmila Obruãová

www.atelier-ludmila.cz
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Malé VELKÉ malování

Knihovna

PfiírÛstky za prosinec 2020

CD – STRA·ID¯LKO STRÁ·A, 

Alena Morn‰tajnová

Nové knihy od prosince 2020

Pro dûti a dorost

Kos je bos, Hana Jelínková

Jáma a kyvadlo a jiné povídky, 

Sara Torrico

Papírové tvofiení: 

quilling, origami, kirigami: 

78 nádhern˘ch sluníãek, hvûzdiãek

a vloãek

Pro dospûlé

Království, Jo Nesbo

Zrcadlov˘ muÏ, Lars Kepler

Bolest ‰ikanování, Michal Koláfi

Setkání v Praze, s vraÏdou: 

detektivní epilog, Zdena Salivarová

V Indii, Pavla Jazairiová

Hazardérka : [newyorsk˘ román], 

Stephanie Clifford

Nûm˘ svûdek, Agatha Christie

Neandrtálka hledá ãlovûka, Penny Reid

Jan Kubi‰: nezastaví mne ani to 

nejhor‰í…, Eduard Stehlík

Legionáfii v Národním shromáÏdûní 

Republiky ãeskoslovenské, Eduard Stehlík



I pfies dále probíhající distanãní,

pozdûji kombinovanou v˘uku v uplynu-

l˘ch dvou mûsících, jsme se snaÏili za-

chovat alespoÀ základní studijní návyky

dûtí. Pokraãovali jsme ve vyuÏívání pro-

gramu Office 365 Teams, kter˘ se nám

osvûdãil. S vyuÏitím tohoto systému jsme

uskuteãnili i online tfiídní schÛzky.

Pfii tûchto schÛzkách mûly probûhnout

volby dvou zástupcÛ zákonn˘ch zástupcÛ

dûtí do ‰kolské rady, coÏ nebylo moÏné

zrealizovat. Podle vyjádfiení M·MT se vol-

by musí uskuteãnit do 3 mûsícÛ po skon-

ãení nouzového stavu. V˘zva k pfiihlá‰ení

kandidátÛ byla zvefiejnûna na interneto-

v˘ch stránkách ‰koly, v daném termínu

projevili o kandidaturu zájem tfii rodiãe.

O termínu a zpÛsobu voleb a pfiedstavení

jednotliv˘ch kandidátÛ bude ‰kola na

sv˘ch stránkách vãas informovat.

S radostí jsme uvítali návrat ÏákÛ 1. a 2.

roãníku (pozdûji celého 1. stupnû) k pre-

zenãní v˘uce, která je zejména pro na‰e

nejmen‰í Ïáãky nenahraditelná. Roãníky,

které se vzdûlávaly v rotaãním reÏimu se

stfiídaly vÏdy po t˘dnu (6. roãník proti 7.

a 8. roãníkÛm) tak, aby poãet dûtí ve ‰ko-

le byl v obou t˘dnech pfiibliÏnû stejn .̆ Tfií-

dy v distanãním reÏimu se uãily podle

upraveného rozvrhu, tfiídy v prezenãní v˘-

uce podle bûÏného rozvrhu ve ‰kole, kte-

r˘ obsahoval v‰echny pfiedmûty. NáplÀ

hodin nûkter˘ch pfiedmûtÛ – tûlesná a hu-

dební v˘chova – byla samozfiejmû upra-

vena podle metodick˘ch pokynÛ M·MT.

Po, alespoÀ ãásteãném návratu dûtí do

‰koly, bylo nutné uãinit fiadu organizaã-

ních opatfiení pro zabezpeãení hygienic-

k˘ch poÏadavkÛ. Proto byl nástup dûtí do

‰kolní budovy ãasovû rozvrÏen pro jedno-

tlivé tfiídy a vchody do ‰aten tak, aby se

v tûchto prostorech potkávaly, pokud

moÏno dûti jen z jednotliv˘ch tfiíd a ne-

docházelo k mísení kolektivÛ. Obdobná

opatfiení jsme museli pfiijmout i pro v˘-

dej obûdÛ a pobyt dûtí ve ‰kolní druÏinû.

I pfiesto, Ïe organizace tûchto opatfiení by-

la velmi nároãná, se nám jejich dodrÏo-

vání podafiilo zvládnout.

BohuÏel souãasná situace pfiipravila

dûti o klasické pfiedvánoãní aktivity – na-

pfiíklad jsme nemohli uspofiádat ná‰ tra-

diãní vánoãní turnaj ve stolním tenise,

‰kolní adventní trhy atd.

PfiestoÏe jiÏ dnes podle vyjádfiení

M·MT (23. 12. 2020) je jisté, Ïe se po Vá-

nocích vrátí do ‰koly jen Ïáci prvních

a druh˘ch roãníkÛ a ostatní budou pokra-

ãovat ve v˘uce distanãní formou, tû‰íme

se, Ïe se snad situace brzy zmûní, PES nám

za‰tûká na pozdrav a po‰le do ‰kol v‰ech-

ny dûti, protoÏe tak je to normální.

V‰echny aktuální informace jsou prÛ-

bûÏnû zvefiejÀovány na internetov˘ch

stránkách ‰koly, rodiãe ÏákÛ jsou vÏdy in-

formováni prostfiednictvím emailu tfiíd-

ním uãitelem.

Dûkujeme rodiãÛm za úÏasnou a dlou-

hodobou spolupráci, Mûstské ãásti Praha

– Vinofi za pomoc pfii zaji‰tûní ICT vyba-

vení a pfiejeme vám v‰em v novém roce

hodnû zdraví, radosti a klidu. 

Marie Brothánková

Ze Ïivota ‰koly

Tak jako v‰ude jinde i u na‰í ‰koly by-

lo letos nadprÛmûrné mnoÏství spadané-

ho listí. ·esté tfiídy mají v rámci pfiedmû-

tu âlovûk a svût práce starost i o ‰kolní

pozemek. BohuÏel v tomto ‰kolním roce,

vzhledem k uzavfiení ‰kol a distanãní v˘-

uce, nebylo v silách ‰est˘ch tfiíd staãit na

úklid tak velkého mnoÏství listí. S nasa-

zením vlastních sil i za pomoci ostatních

tfiíd se ov‰em snaÏili. Ostatní tfiídy, které

se zapojily v rámci tûlesné v˘chovy, která

V‰udypfiítomné listí

� Ze Ïivota ‰koly
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v souãasné chvíli neprobíhala, pfii‰ly pod

vedením paní uãitelky Katefiiny Kaucké

a paní uãitelky Evy Titûrové. Jednlo se

o ãtvrté, páté a sedmé tfiídy. Spoleãn˘mi

silami se podafiilo velkou ãást listí v oko-

lí ‰koly uklidit. Nûkdy to bylo tolik nároã-

né, Ïe bylo tfieba pofiádné nadechnutí…

Chtûla bych tímto v‰em podûkovat za

pomoc, paním uãitelkám i ÏákÛm, jejichÏ

nasazení bylo znaãné.

Lenka Kosmannová

Matefiská ‰kola
K zimnímu období patfií v matefiské

‰kole náv‰tûva Mikulá‰e a nadílka pod

stromeãkem. Na tyto dvû akce se tû‰í dû-

ti z celého ‰kolního roku asi nejvíce. 

Pfiíchod Mikulá‰e jsme oãekávali v pá-

tek, 4. prosince. V kaÏdé tfiídû si dûti pro

nûho pfiipravily krátké pásmo básniãek

a písniãek. Ráno pfii‰ly nûkteré dûti v mas-

kách ãertíkÛ nebo andílkÛ. Mikulá‰ dal

kaÏdému dítûti za hezké vystoupení mal˘

dárek. Po jeho odchodu si dûti smlsly na

obãerstvení, uÏily si diskotéku a pohrály si

s novou hrou od Mikulá‰e. Slíbili jsme si,

Ïe budeme cel˘ rok hodní, aby k nám Mi-

kulá‰ zase pfii‰el. 
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Divadlo KolobûÏka nám pfiijelo zahrát

hezkou pohádku: „O veselém vánoãním

stromeãku“. Dûtem se moc líbila a diva-

delní atmosféru si velmi uÏívaly. 

Pak uÏ k nám pfii‰ly Vánoce. Pfiedtím

jsme se v‰ak pilnû vûnovali adventnímu

vyrábûní. Vyzdobili jsme chodby, ‰atny

i tfiídy. Vyzkou‰eli jsme si nûkolik nov˘ch

v˘tvarn˘ch technik. NÛÏky i barvy na sklo

uÏ jsou na‰i kamarádi. Nejvíce jsme se tû-

‰ili na vánoãní nadílku. âekání na JeÏí‰ka

jsme si krátili zpíváním koled, které dûti

rády doprovází na Orffovy hudební ná-

stroje. KdyÏ JeÏí‰ek zazvonil, opatrnû jsme

nakukovali a zaradovali se, jakmile jsme

vidûli dárky pod stromeãkem. Nastalo ra-

dostné rozbalování. Celé dopoledne jsme

si hráli s nov˘mi hraãkami. Také jsme

otevfien˘m oknem zavolali JeÏí‰kovi po-

dûkování. Paní uãitelky dûkují v‰em rodi-

ãÛm za úÏasnou spolupráci.

Cel˘ kolektiv matefiské ‰koly pfieje v‰em

v novém roce hodnû zdraví, ‰tûstí, poho-

dy a vzájemného porozumûní.  

Jana Kováfiová

28
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Pfiece jen jsme se doãkali a dne 18. li-

stopadu 2020 se opût mohli vrátit do ‰kol

Ïáci prvních a druh˘ch tfiíd. Pozdûji i tfie-

tí tfiídy, první stupeÀ, rotaãnû i druh˘ stu-

peÀ. Dalo by se fiíci, Ïe pokraãujeme ve

zvlá‰tnostech posledních dní i mûsícÛ.

Podstatné je, Ïe se dûti mohly vrátit. Co to

znamenalo pro ‰kolní druÏiny? Zcela

upfiímnû radost, oÏivení, naplnûní druÏi-

nov˘ch prostor. V‰e v ãase blíÏících se Vá-

noc. CoÏ mají dûti rády. 

Stále bylo nutné dodrÏování v‰ech hy-

gienick˘ch pfiedpisÛ, ãasového harmono-

gramu v jídelnû, nepotkávání se s jin˘mi

roãníky. Budu se opakovat, ale dûti v‰e

pfiijímaly pfiirozenû. Dokonce i skuteãnost,

Ïe je v souãasné dobû uzavfiené dûtské

hfii‰tû z dÛvodu rekonstrukce. Prostor, kde

je moÏné s dûtmi trávit ãas urãen˘ pro od-

polední program mnoho není. Tak impro-

vizujeme, chodíme na procházky po Vi-

nofii, do lesa, vyuÏíváme dle moÏností

hfii‰tû patfiící k Mariapoli. Rekonstrukce

hfii‰tû je urãitû potfieba a v‰ichni jsme

v oãekávání jejího dokonãení a tû‰íme se.

I za ten krátk˘ ãas, kter˘ v druÏinû byl

k dispozici, jsme se stihli naladit na Vá-

noce.

Dûti vyrábûly dáreãky, pfiáníãka a po-

slouchaly vánoãní koledy. Pfied Vánocemi

jsme se 18. prosince rozlouãili a popfiáli

si krásné vánoãní svátky. Letos byly vá-

noãní prázdniny o pár dní dfiíve. Konãíme

rok 2020, asi v‰ichni oãekáváme, co v‰e

rok 2021 pfiinese. 

V‰echny paní vychovatelky pfiejí v‰em

dûtem, jejich rodiãÛm i rodinám v‰e dob-

ré do Nového roku. AÈ je to rok klidnûj‰í,

zdravûj‰í, úspû‰nûj‰í.

Dûkujeme v‰em rodiãÛm za spolupráci,

dûkujeme paním uãitelkám i vedení ‰koly. 

vychovatelka ·D Lenka Kosmannová

Pfiedvánoãní druÏina
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Na ·tûdr˘ den odpoledne se potkáva-

ly v ulicích Vinofie skupinky lidí i mal˘ch

lidiãek – jedni s lampiãkami a nezapále-

n˘mi svíãkami, proti nim druzí s jiÏ roz-

Ïat˘mi svítilnami. Pfiinesením Betlémské-

ho svûtla domÛ pro mnohé zaãalo to

opravdové slavení Vánoc. I kdyÏ nûkdy

museli zájemci ãekat ve frontû aÏ na ná-

mûstí, stojí za to poãkat si, a to vzácné

svûtlo si v kostele pfiipálit a odnést domÛ. 

Vzpomínám si na ·tûdr˘ den, kdy jsme

do Vinofie Betlémské svûtlo pfiinesli popr-

vé. Pfiená‰ela jsem ho tenkrát z jednoho

pokoje do druhého a prÛvan mi ho zhas-

nul. Nikdo z rodiny to nevidûl, takÏe by

staãilo jen ‰krtnout zápalkou (plamen ja-

ko plamen, ne?), nikdo by to nepoznal…

Pfiiznala jsem to a manÏel nelenil a ‰el ob-

starat Betlémské svûtlo nové. 

KaÏd˘ rok si na to vzpomenu a kaÏd˘

rok se znovu ptám: Co je na tom plamín-

ku zapáleném daleko v Betlémû jiné?

Svûtlo obklopené Tajemstvím prozafiuje

na‰e srdce a domovy. KéÏ v nás svítí i v ro-

ce 2021!

Ludmila Obruãová

Tajemné Betlémské svûtlo

Na mimofiádném jednání Rady Chari-

ty âR bylo rozhodnuto, Ïe pokud bude

Protiepidemick˘ systém âR (PES) na stup-

ni pohotovosti ã.5, lze Tfiíkrálovou sbírku

realizovat pouze online formou. StupeÀ

ã.5 bude platit od 27. 12. 2020 nejménû

do 22. 1. 2021, proto sbírka v tomto ob-

dobí probûhne online. Programy pro ‰ko-

ly proto budeme realizovat také online

formou, v souladu s distanãní v˘ukou

a pedagogy. Dne 2. 1. 2021 v 10.00 bylo

touto formou také pfiedáno poÏehnání

koledníkÛm pfies FB, pokusíme se se zá-

jemci zrealizovat také tfiíkrálové setkání

pfies zoom v období realizace sbírky. 

Tfiíkrálovou sbírku mÛÏete podpofiit,

dal‰í informace získat, pfies tyto weby: 

www.praha.charita.cz,

www.instagram.com/charitapraha/, 

www.facebook.com/praha.charita. 

Vzniká také systém podpory tzv Virtuál-

ní kasiãka. Na webu www.trikralovasbirka.cz

je od 20. 12. 2020 do 30. 4. 2021 zhoto-

vena platební brána, ve které si dárce po-

dle PSâ najde svou nebliÏ‰í charitu / far-

nost, které chce pfiispût. Peníze pak budou

spoãítány 30. 4. 2021 a rozdûleny podle

PSâ. (Vinofi nemá vlastní charitu, hledej-

te farnost Vinofi).

Oznaãená pokladniãka je pro va‰e da-

ry pfiipravená i u Betléma v kostele. Po

uklízení Betléma zÛstane na boãním oltá-

fii po levé ruce pfii vstupu do Betléma.

Poselstvím sbírky je pfiiná‰et radost,

poÏehnání domovÛm, pomáhat lidem

v nouzi. Finance získané ve sbírce budou

odeslány tûm, které souãasná krize posti-

hla nejvíce. 

Ve Vinofii moÏná tentokrát nepotkáme

koledníky v kost˘mech tfií králÛ, ale pfie-

sto vûfiím, Ïe i v tomto nároãném roce

proÏijeme to, Ïe tûÏkosti lidi sbliÏují, vy-

tváfiejí solidaritu, ochotu si pomáhat. Jsme

moÏná malou zemí, Vinofi a okolí jsou

moÏná malé obce, ale Ïijí v nich lidé vel-

cí laskav˘m srdcem. 

O v˘sledku sbírky budeme informová-

ni bûhem ledna po vyhodnocení Charitou.

V˘sledky najdete na stránkách farnosti Vi-

nofi, Mûstské ãásti Praha Vinofi i na strán-

kách Charity. 

AÈ je Tfiíkrálová sbírka pro nás sym-

bolem lidské pomoci a solidarity,

poselstvím, Ïe navzdory tûÏkostem

Ïivota nezÛstáváme osamûlí.

Marie Nováková Ing. Mgr.

koordinátorka sbírky 

Kontaktní e-mail, chcete-li se jakkoliv

zapojit: novakpm@volny.cz, oznaãte

nadpisem Tfiíkrálová sbírka

Tfiíkrálová sbírka 2021
VE DNECH 3.1. AÎ 24.1. 2021 SE FARNOST A MùSTSKÁ âÁST PRAHA VINO¤ JIÎ PO DESÁTÉ P¤IPOJUJÍ 

K T¤ÍKRÁLOVÉ SBÍRCE PO¤ÁDANÉ CHARITOU âESKÉ REPUBLIKY.
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TùLOCVIâNÁ JEDNOTA SOKOL VINO¤ JE NA·ÍM NEJSTAR·ÍM SPOLKEM. V ROCE 2022 OSLAVÍME 100 LET OD

SVÉHO ZALOÎENÍ.

Tûlocviãná jednota Sokol Vinofi

A letos jsme oslavili 95 let od posta-

vení sokolovny. O její stavbu se nejvíc za-

slouÏil br. Josef Hofman, statkáfi, kterému

po válce jako „podûkování“ v‰echno se-

brali a vystûhovali ho do dfievûné chalu-

py daleko od jeho statku.

Jím zaloÏen˘ Sokol se po 98 letech set-

kal s nûãím podobn˘m. Postavil nádher-

né kabiny na fotbalovém hfii‰ti a pfiedal

je do majetku hlavního mûsta. KvÛli for-

mální chybû pfii vyúãtování dostal ale ja-

ko „podûkování“ od hlavního mûsta po-

kutu – mûl vrátit Praze celou dotaci ve

v˘‰i 10 milionÛ a navíc dal‰ích 8 milionÛ

jako penále! Za to, Ïe dal Praze do majet-

ku nádhernou stavbu v úãetní hodnotû 15

milionÛ, v trÏní více neÏ 20 milionÛ…

Nesmyslnost a nespravedlivost musí

vidût kaÏd .̆ Ne tak ale nûkteré chytré ne-

bo spí‰e vychytralé hlavy. Pfii na‰í Ïádos-

ti o prominutí nesmyslné pokuty jsme sly-

‰eli i poÏadavky, Ïe bychom mûli Praze za

to prominutí odevzdat je‰tû navíc sokol-

ské pozemky kolem sokolovny plus spor-

tovi‰tû na nich...

Nakonec zastupitelstvo hl.m.Prahy

udûlalo kompromis. Odpustili nám 9,9 mi-

lionÛ z pokuty a nechali nám jako to „po-

dûkování“ jenom pokutu zb˘vajících

100.000. Plus penále z této ãástky, které

se vy‰plhá za ty roky „(ne)fie‰ení“ na‰í Ïá-

dosti o dal‰ích ca. 85.000 Kã. Stav na‰e-

ho úãtu na konci roku je 5.000,– Kã… 

Navíc jsme byli dva roky vyfiazení

z moÏnosti Ïádat o pfiíspûvky na provoz-

ní náklady – dal‰í ztráta 200.000. V po-

rovnání s br. Hofmanem je to ale úplná

patálie. No co. 

PF 2021

KdyÏ se ruka piva chopí, tak se dílo podafií…

Spolu se sokoly pfii stavbû vinofiské sokolovny 
pfiejeme zdrav˘ a úspû‰n˘ rok 2021

TJ Sokol Vinofi
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Spoleãenská kronika

LISTOPAD

BANDAS Slavomír 75 let

KLIVICK¯ Milan 75 let

PATRASOVÁ Vûra 85 let

HYKLOVÁ Ludmila 90 let

FAIFKOVÁ Marie 92 let

JAVOROVÁ Vûra 92 let

RABOCHOVÁ Marie 92 let

PROSINEC

VOPRAVILOVÁ Jifiina 75 let

HÁâEK Karel 75 let

KOTOUâOVÁ Jarmila 80 let

âADEK Jifií 85 let

HLAVÁâKOVÁ BoÏena 92 let 

·VESTKA Zdenûk 93 let

BLAHOP¤EJEME NA·IM OBâANÒM, KTE¤Í OSLAVILI SVÁ ÎIVOTNÍ JUBILEA V LISTOPADU A PROSINCI ROKU 2020 

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

Chorá du‰e

V tichém koutku zeleného ráje

na klávesy stromÛ vítr hraje

zpûv cikád mûkce zní a naléhavû

svou víru ‰eptá ochofielé hlavû

ochofielé du‰i která neví kudykam

ve svûtû ‰píny kdy se zalykám.

V té stra‰né dobû vraÏd a násilí

zmítám se boufií koráb opil˘

spí‰ loìka která neví kudykam

chci-li Ïít a dále plout

a nepodlehnout tíze pout

a nevzdávat se pod ranami knut

byÈ krví zborcen bleskem rozãísnut

dál vztyãen zÛstat – troska kmene

jiÏ míza znovu vzhÛru Ïene

do zbyl˘ch vûtví pfies bolest!

AÈ plane Ïivot

vûãná ratolest!

Lubomír Anto‰

Hlavní je, Ïe jsme postavením hfii‰tû

s umûlou trávou a nov˘ch kabin umoÏni-

li pfiedev‰ím na‰im dûtem sportování

v parametrech 21. století. Pfies v‰echny

potíÏe, které jsme s tím následnû mûli

a stále máme, jsme rádi, Ïe jsme tyto stav-

by jako Sokol realizovali a vûfiíme, Ïe po

odeznûní toho zákefiného viru se opût do-

staneme ke sportování a oÏivení na‰í nád-

herné sokolovny, které letos bylo jiÏ zmi-

Àovan˘ch 95 let. 

A tak, na konci roku 2020, pfiejeme

v‰em lidem dobré vÛle hlavnû hodnû

zdraví, optimismu, dobré nálady, zdravé-

ho rozumu a vzájemné sounáleÏitosti. To,

co dfiíve bylo bûÏnou náplní na‰ich spol-

kÛ – a stále je - vzájemnû si pomáhat, ni-

koliv, vzájemnû si ‰kodit. A tichou vzpo-

mínkou na zesnulé si pfiipomeneme

kromû jin˘ch vynikajících sportovcÛ a so-

kolÛ také prosincové úmrtí 2012 vynika-

jícího hokejisty, Miroslava Kluce, ãestné-

ho obãana Vinofie, kter˘ byl star‰í neÏ ta

na‰e sokolovna, bohuÏel, zemfiel v deva-

desáti letech. 

A blahopfiejeme spolu se v‰emi ãleny

a v‰emi Vinofiáky velikému sportovci, so-

kolovi a ãestnému obãanu Vinofie, Jirkovi

âadkovi, k jeho 85. narozeninám, které

mûl v prosinci – Jirko, v porovnání s na‰í

sokolovnou, jsi mladík mlad‰í o cel˘ch de-

set let… 

Do roku 2021 se sokolsk˘m pozdravem

Nazdar-viru zmar!

Br. Fr. ·varc, 

místostarosta TJ Sokol Vinofi
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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
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